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enfrontament entre Blancs i Blaus, les 
dues colles que rivalitzen a la festa major 
per veure qui la fa més grossa. O també 
es podria plantejar una discussió entre 
dos models de ciutat, el del comerç fami-
liar i de proximitat enfrontat a les grans 
marques i franquícies que globalitzen i, 
en certa manera, despersonalitzen. És 
lògic que en Jordi Casanovas, fill de Vi-
lafranca, parli de la seva ciutat, però allò 
que passa al Penedès pot passar també 
al Vallès. El que veurem a l’escenari és 
un conflicte local de caràcter universal.

KUrsAAL dE MANrEsA

Des de quan us considereu Teatre 
Amics? I, sobretot, en què es basa 
aquesta amistat? Quines regles re-
geixen la vostra relació?

L’associació Els Teatres Amics es va 
presentar en societat el febrer de 2013, 
però en realitat va ser la formalització 
d’unes relacions que ja existien des de 
feia anys. 

Tots cinc tenim moltes similituds: afo-
raments al voltant de 800 espectadors, 
una sala petita de 200 espectadors i tots 
estem situats fora de la ciutat de Barce-
lona. També hi ha diferències i això ens 
enriqueix: cada ciutat, i cada un dels 
teatres, tenen personalitat pròpia i unes 
dinàmiques socials i culturals particulars. 
Estar junts ens ajuda en la programació, 
la comunicació, la venda d’entrades, el 
diàleg amb les institucions...

No hi ha regles en la nostra relació, 
tothom és absolutament independent 
per decidir i programar segons els seus 
criteris, però sovint les nostres neces-
sitats són semblants i compartir expe-
riències ens fa millors.

tEAtrE-AUditOri sANt CUGAt

Que sigueu “teatres amics” vol dir 
que teniu “teatres enemics”? Quin 
teatre defenseu? Quin tipus de teatre 
no hi té cabuda? Què té Vilafranca 
que us hagi fet apostar per la co-
producció?

Els Teatres Amics tenim una relació 
de proximitat que ens permet treballar 
de manera compromesa per tal que les 
nostres programacions siguin més riques 
i no perdin estàndards de qualitat. Però, 
com hem demostrat clarament, treba-
llem conjuntament amb altres teatres 
de Catalunya sense que això preocupi 
ni amoïni als companys d’associació. Per 
això som AMICS!

Les nostres programacions són eclèc-
tiques però ens agrada el teatre que fa 
pensar l’espectador. Ens agrada compar-
tir amb el públic una experiència que 
faci a tothom estimar el Teatre, fer-lo ser 
millor espectador i, de retruc, millor per-
sona. Ens agrada parlar de teatres, però 
també ens agrada parlar de públics, i en 
volem satisfer com més millor... 

Vilafranca té un gran atractiu perquè 
ha estat escrit i dirigit per Jordi Casano-
vas, amb un repartiment de luxe, i que, 
a proposta nostra, s’estrenarà als teatres 
municipals de Catalunya. És una història 
de comarques, feta, produïda i estrenada 
a comarques. No hi ha un millor punt 
de partida!

AtriUM ViLAdECANs

Què suposa coproduir un especta-
cle com Vilafranca per un teatre 
com el vostre, bàsicament centrat 
en l’exhibició? Fareu més funcions 
de les habituals? Anireu més enllà 
de la funció única o de la doble fun-
ció? Teniu prevista la implicació del 
vostre públic abans o després de 
l’espectacle?

En els més de deu anys de vida 
com a teatre, sempre hem buscat una 
col·laboració activa amb el sector. En 
els primers anys vam realitzar algunes 
coproduccions amb el Teatre Romea de 
Barcelona, i ara tornem a involucrar-nos 
en el que és estrictament una copro-
ducció. I això ens engresca molt. Estem 
treballant, a més, amb un dels nostres 
dramaturgs favorits, i en una peça que 
tancarà, després de Una història cata-
lana i Pàtria, una de les trilogies més 
interessants de la creació teatral catalana. 
Hi volem ser presents de forma activa. 
Hi haurà més funcions de les habituals 
i estem preparant amb el nostre públic 
diferents activitats al voltant de l’obra.

tEAtrE AtLÀNtidA dE ViC

Estem acostumats a veure a teatres 
com el vostre les grans produccions 
prèviament estrenades a Barcelona. 
Fareu el camí a la inversa? Es veurà 
Vilafranca a Barcelona? Quan i on? 
I fora de Catalunya?
Volem que Barcelona pugui gaudir de 
l’espectacle. Estrenar-lo i girar-lo pels Tea-
tres Amics no exclou que l’espectacle es 
vegi a la capital del país. És més, ens agra-
daria molt! Encara no hi ha acords tancats 
però no descartem res. Vilafranca està 
pensat per seduir un públic nombrós. És 
un espectacle de gran format i necessitem 
públic per recuperar la inversió. Amb la 
gent de Vic no n’hi ha prou. Volem que 
ens vegin a Barcelona, a tot Catalunya i, 
perquè no, també a fora. Vilafranca té 
un escenari local però no és una obra 
localista. Perquè ens entenguem, allò que 
hi passa “passa a les millors famílies”.

tEAtrE AUditOri GrANOLLErs

Granollers és una altra de les ciutats 
en què, com passa a Vilafranca, la 
Festa Major té una forta personalitat. 
Si en Jordi Casanovas s’anima, què 
hauria de reflectir una obra que es 
digués “Granollers”? 

Una obra que fos “Granollers -Un 
dinar de Festa Major-”, no podria en-
tendre’s sense una rivalitat entre dos 
bàndols. El conflicte familiar de Vila-
franca, en el context de la diada de 
Sant Fèlix, a Granollers podria ser un 

Vilafranca, un dinar de Festa Major  
és la tercera i última part de la Trilogia 
sobre la identitat catalana, iniciada amb 
Una Història Catalana (Premi Butaca 
al Millor text 2009 i reestrenada a la Sala 
Gran del TNC el 2013) i continuada amb 
Pàtria (estrenada a El Canal i Teatre Lliure 
l’octubre de 2012, que va ser premiada 
amb el Premi Ciutat de Barcelona 2012).

En el primer muntatge, la recerca 
d’aquesta identitat es situava en les 
fronteres físiques i mentals del país,  
en el segon muntatge la recerca es 
centrava en el món de la política, l’art  
i la mitologia històrica.

En aquesta tercera part, Vilafranca,  
la recerca i posada en qüestió identitària 
se situa al nucli d’una família tradicional 
catalana, amb les seves contradiccions 
al voltant del que es creuen ser i el que 
realment són.

Compartir 
experiències 
ens fa millors

Una història 
de comarques 
produïda  
i estrenada  
a comarques

ELs COPrOdUCtOrs diUEN...

Coproduir  
vol dir decisió  
i això és molt 
engrescador

Volem  
seduir  
un públic 
nombrós  
i de tot arreu

Dir Vilafranca 
també és dir 
Granollers

El periodista Toni Puntí conversa amb els coproductors

Tota trista vivència es fa menys tris-
ta convertida en ficció. Per aquest 
motiu ja fa anys que tenia ganes 
de posar aquella història sobre un 
escenari. Baralles, desafiaments i re-
tirades de paraula. Enemistat entre 
germans. Despit i rancúnies. Pugnes 
per quatre miserables terrossos de 
vinya que acaben com no voldríem 
que acabessin.

Una història única i una història 
comuna. Tothom ho ha viscut a casa 
seva. Tothom ha sentit a parlar de 
casos semblants. Tothom explicaria 
un munt d’anècdotes i s’emociona-
ria recordant. La família és la nostra 
primera societat. I potser observant 
com es mou, pensa i sent una família 
catalana, podrem descobrir com real-
ment es mou, pensa i sent tot un país. 
Ara, més que mai, em fa falta fer-me 
preguntes sobre la nostra identitat, 
personal, familiar, col·lectiva. I estic 
segur que no és pas una dèria úni-
cament meva. 

Només els espectadors de teatre 
sabem que podem parlar amb des-
coneguts sense dirigir-nos una sola 
paraula. Deixem doncs ara que el 
teatre faci la seva funció. En silenci 
i sense, gairebé, ser-ne conscients, 
començarem a dialogar amb aquella 
dona de la tercera fila, amb aquell 
nano de la setena o amb aquell se-
nyor de primera fila de l’amfiteatre.

JOrdi CAsANOVAs

30 d’agost de 1999. Diada de Sant 
Fèlix. La Cristina ha convidat tota la 
família a dinar. Els pares i la seva ger-
mana viuen a Moja. El seu germà a Vi-
lanova. Es retroben tots, com han fet 
sempre per Festa Major de Vilafranca, 
amb les parelles i els fills. Però la 
malaltia del patriarca s’està agreujant 
i aviat s’hauran de prendre decisions. 
És possible que aquest sigui el seu 
últim dinar plegats de Festa Major. 
És possible que prendre decisions 
comporti acceptar grans renúncies. 
És possible que alguns dels secrets 
i pensaments que mai no s’han dit, 
surtin avui entre el primer i el segon 
plat. Avui tot s’acaba i, potser, avui 
tot comença. A Vilafranca.

Els Teatres Amics és una associació 
formada per L’Atlàntida de Vic, Atri-
um Viladecans, el Kursaal de Manresa, 
el Teatre-Auditori Sant Cugat i el Te-
atre Auditori de Granollers. Un grup 
de teatres que comparteixen criteris, 
decisions i programacions des de fa 
unes temporades. Ara, aquest grup de 
teatres fa un pas més enllà liderant 
la producció d’un muntatge de gran 
format. Un muntatge que s’adequa a 
les necessitats dels seus espais, tots 
ells espais escènics de gran capacitat, 
i que reforça la personalitat de la 
seva programació.

NOtA 
dEL dirECtOr

siNOPsi ELs  
COPrOdUCtOrs

Jordi Casanovas converteix 
en universal el debat sobre la 
identitat gràcies a Vilafranca, 
l’última peça de la trilogia 
sobre els catalans d’ara.

Per què has anat fins al teu poble, 
Vilafranca, per tancar la trilogia so-
bre la identitat catalana? Per parlar de 
la família, havia d’anar a un món local, 
on tingués dades pròximes. De fet, és la 
primera obra sobre la família que faig. I 
mira que en el teatre català és un tema 
recurrent! 

Volies acabar, realment, la trilogia 
així? Tenia l’ordre invers. És a dir, co-
mençava amb ‘Vilafranca’, seguia amb 
‘Pàtria’ i acabava amb ‘Una història cata-
lana’. ‘Una història catalana’ parlava dels 
marges, de famílies que no són conven-
cionals. I ‘Vilafranca’, no. Però ara podia 
parlar més bé del què parlo a ‘Vilafranca’ 
perquè tinc més bagatge.

‘Vilafranca’ sembla una obra ameri-
cana. T’has inspirat en els Eugene 
O’Neill, Edward Albee, Tennessee 
Williams? No, especialment. Però he 
trobat una connexió accidental amb 
Williams, Albee, Txékhov i Brian Friel. 
Perquè parlava d’una cosa molt local, així 
com ho fa Williams, o Txékhov, que ens 
parla de pobles russos que ja coneixem 
perquè hem vist molts cops les seves 
obres. O Friel, que ens parla d’aquella 
Irlanda molt desconeguda.

Què hi ha de tu, en aquesta obra? 
Molt d’estómac, i molta memòria. Fins 
ara posava tota la força en la trama. I aquí 
he posat la força en els personatges. Hi 
ha molt de mi, a ‘Vilafranca’. Fins al punt 
que alguns personatges són totalment 
reconeixibles, i d’altres són la suma de 
diverses persones. Hi ha històries que 
conec i d’altres que he hagut de deixar 
dins el calaix.

T’interessava la família o allò que 
els uneix? El fet que en una família, o 
en un grup de gent que s’estima, quan 
perd el pal de paller tot és desmunta. 

Fa deu anys que intentes fer un re-
trat gairebé antropològic dels ca-
talans. Com som? Jo n’he tret una 
conclusió: el català vol i dol. Tot 
plegat dóna per a quinze obres més. I 
potser afegeixo una obra perquè sigui 
una tetralogia! La meva conclusió és que 
si avui dia algú defineix la nostra identi-
tat amb lemes sòlids, ho hem de posar 
en dubte. Però el vol i dol m’agrada: som 
un poble que aspira a coses i potser 
no entén que aquesta aspiració implica 
certes renúncies. Som un país que ha 
mirat sempre Europa, que s’ha allunyat 
del tradicionalisme ‘cañí’ espanyol, però 
no ha pogut desfer-se’n del tot.

Tu has analitzat el nostre país dels 
anys 60 ençà. Hem canviat tant? La 
meva generació pateix d’una desil·lusió: 
tota aquesta transformació del país que 
ens van vendre va ser pur maquillatge. 
No s’ha fet neteja. Hem crescut amb 
unes creences i ara veiem de cop i volta 
que tot és mentida. 

Mostres la corrupció que tots por-
tem a dins? La corrupció, aquí, no sols 
és sistèmica, sinó que és endèmica. Te-
nim una cultura molt carregada de re-
ligió catòlica, on la gent es queda sense 
culpa si resa un parenostre.

La trama passa el 1999. Has anat 
al passat immediat per explicar el 
temps actual? Això va ser una troballa. 
Al principi, pensava que havia de situ-
ar ‘Vilafranca’ en l’actualitat. Però era 
perillós, perquè l’obra podia caducar 
fàcilment. Si anava quinze anys enrere, 
podia fer el mateix, tot i que amb cer-
ta perspectiva, ja que el debat polític 
d’aleshores era el mateix que el d’ara.

L’estrena és, precisament, al teu 
poble. Em feia il·lusió que la gent es 
veiés reflectida en un teatre. De fet, allà 
hi ha el català mig. I Granollers, Vic, Sant 
Cugat o Manresa, ciutats per on passarà 
l’obra, no són tan diferents.

ANdrEU GOMiLA
Time Out Barcelona

MOLt d’EstóMAC,  
i MOLtA MEMÒriA



MArtA ANGELAt 

i els excessos 
de Nadal
La Marta recorda el Nadal de la gran ne-
vada de 1962. I recorda aquella mateixa 
nit en què el seu pare, després d’un dia 
amb tots a taula menjant i bevent, se 
sentia morir fins el punt que va voler 
acomiadar-se dels seus fills. Al final, tot 
va ser un tall de digestió. Però la Marta 
diu que va aprendre una lliçó: que els 
excessos, i també l’excés de dramatisme, 
poden ser nefastos. 

dAVid BAGés

i els Xiquets 
de Reus
A can Bagés se celebraven dues festes 
majors, la de Reus i també la de Flix, el 
poble del pare del David.  De ben petit, 
ell estava fascinat pel món casteller i 
pels Xiquets de Valls. De fet, va ajudar a 
fundar la colla dels Xiquets de Reus. El 
teatre, però, ho va interrompre tot. Però 
la llavor castellera ha tornat a florir. Avui, 
el David i el seu fill -“m’ha sortit un nen 
grimpador”- formen part dels castellers 
de la Vila de Gràcia.   

MANEL BArCELó

i els musclos  
de l’àvia
La família del Manel ho celebrava tot 
al “quart de casa” de la Barceloneta de 
la seva àvia Regina. El pis era petit i 
l’economia modesta però els àpats eren 
generosos perquè l’àvia tenia una parada 
de musclos al mercat de Santa Caterina. 
Per Nadal, després dels torrons, canta-
ven àries i duos de sarsuela fins que es 
feia un silenci i l’àvia Regina –“mai una 
paraula fora de to”- cantava l’havanera 
“La bella Lola”.

LLUïsA CAstELL

i els canelons  
de la Juanita

Barri de Montbau, Barcelona. Pollastre a 
l’ast i canelons de la polleria Juanita de 
l’esplanada. Aquest era el menú de Festa 
Major a casa de la Lluïsa. Ella recorda 
uns àpats més aviat dispersos. Tothom 
dinava quan podia. Sempre li ha quedat 
el record de l’entrega dels de casa a la 
vida social del barri. 

GEOrGiNA LAtrE

i els petards  
de colors

Ni Nadal, ni cap Festa Major. La veritable 
festa grossa a casa de la Georgina era la 
revetlla de Sant Joan. Ara ella viu allà on 
ho havien fet els seus avis paterns, un 
pis amb una terrassa petita que, quan 
era una nena, la Georgina veia com un 
bosc. El punt culminant de la festa era 
el llançament de petards, especialment 
el moment de la font de colors: pura 
màgia que avui encara recorda. 

ViCKy LUENGO

i San Roque

“Quien vive San Roque, vuelve”. La Vicky 
anava de petita a Albánchez, prop d’Al-
meria, el poble dels seus avis, i sempre 
més hi ha tornat per la Festa Major que 
fan en homenatge a San Roque. Allà es va 
fer gran, especialment quan es va adonar 
que molts dels que, pel matí, es deien 
‘bon dia’ amb la rua pels carrers per 
despertar els veïns, en realitat, encara 
no havien anat a dormir i no havien 
dit ni ‘bona nit’. 

Rostim el pollastre salpebrat amb les 
verdures. A mitja cocció hi posem el vi. 
Hem d’aconseguir que el pollastre ens 
quedi tendre, per això primer fem una 
cocció a 200 graus i quan hi afegim el 
vi afluixem la temperatura i si convé hi 
afegirem una mica d’aigua.

Quan tinguem el pollastre cuit el desos-
sem i el triturem amb les verdures. Re-
servem la carcanada per a fer un brou.

Per fer els canelons només cal que ta-
llem les oblees de Brick i les farcim 
amb el pollastre triturat.

Per la beixamel, tallem el foie i el fem 
coure a foc dolç amb el brou de pollas-
tre (utilitzem 300 ml de brou). Un cop 
passats deu minuts triturem la salsa i 
la salebrem i lliguem amb la nata. Si 
convé podem espessir aquesta beixa-
mel amb una mica de Maizena exprés. 

 

Enrossim els canelons al forn fort, 200 
graus, deu minuts. En posem quatre 
per plat, salsagem amb la beixamel de 
foie i ratllem el formatge.  

Rentem la remolatxa i la bullim amb 
aigua i sal.

Desossem l’ànec i ens quedem els pits 
i el fetge. Guardem la resta d’ànec per 
a altres elaboracions. 

Traiem la pell del pit i la tallem a daus 
grans. La fregim amb oli, primer a foc 
dolç i més tard amb oli més calent. 
N’aconseguim llardons. 

Envasem els pit al buit, amb una culle-
rada de whisky, un raig d’oli d’oliva i 
una mica de l’aigua de cocció de la re-
molatxa. Ho cuinem durant 10 minuts 
a 65º. Refredem amb aigua i gel. 

Pelem la remolatxa ja cuita i la tallem 
en tres trossos cadascuna.

Posem dos trossos de remolatxa (i ens 
en quedaran quatre) en un cassó junta-
ment amb els fetges. Hi afegim uns 200 
grs d’aigua de cocció de la remolatxa 
i ho posem al foc dolç. Quan comenci 
el bull retirem i triturem. Lliguem amb 
Gelespessa i salem. 

Un pollastre 
Una pastanaga 

Una ceba 
Dos tomàquets 

Un got de vi blanc 
200 grs de foie gras 

50 ml de nata líquida 
4 fulls de pasta Brick 

50 grs de formatge parmesà 
Sal i pebre

4 pits d’ànec 
2 remolatxes crues 

Whisky fumat 
Mostassa 

Sal i pebre 
Gelespessa

iNGrEdiENts PEr 4 PErsONEs

rEstAUrANt EL CiGró d’Or
Plaça de l’oli, 1
Vilafranca del Penedès

rEsErVEs
93 890 56 09

www.elcigrodor.com
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ELABOrACió ELABOrACió

MUNtAtGE

Canelons 
cruixents d’au 
amb beixamel  
de foie gras

Ànec mut amb 
remolatxa 

ÀUrEA MárqUEz

i els primers  
balls de nit
Ni la Mercè, ni tampoc les festes majors 
del Poble Sec, on va viure la infància i 
la primera joventut, o la de Gràcia, que 
és on viu ara. L’Àurea sí que recorda, en 
canvi,  els balls de nit a les festes majors 
del poble d’estiueig. Un espai i un temps 
per les primeres borratxeres “i altres in-
iciacions”. I també un record pel Nadal, 
especialment ara que és mare, com un 
punt àlgid de convivència familiar. 

MArC riUs

i el pregó  
de Festa Major
Han hagut de passar força anys perquè 
el Marc celebri amb tota la intensitat 
la Festa Major de Sabadell. I la culpa la 
té l’alcalde. L’any passat va demanar a 
Algalliner (la companyia de teatre del 
Marc) que fes el pregó. El Marc recor-
da com un dels moments més bonics i 
apassionants de la seva vida el moment 
de sortir al balcó de l’Ajuntament per 
convidar els sabadellencs a viure la 
Festa Major. 

MANUEL VEiGA

i els barris  
són pobles
Manuel Veiga cita Paco Candel quan diu 
“els barris són els pobles de les ciutats”. 
I celebra la vida i el color dels barris de 
Barcelona, però també la condició de 
metròpoli del cap i casal de Catalunya. 
Ell s’estima la ciutat i sempre es mostra 
disposat a treure-la a ballar, si pot ser, al 
ritme d’una rumba catalana. 

dAVid VErt

i Sant Esteve

L’avi i el pare del David es diuen Esteve 
i l’endemà de Nadal, és a dir per Sant 
Esteve, sempre s’ha fet festa grossa a casa 
dels Vert. Com a tantes famílies catalanes 
els dies de festa, pis petit i taula llarga. El 
David recorda els àpats de festa familiar 
“amb els petits conflictes habituals de 
qualsevol família sense conflictes”. 

ANNA yCOBALzEtA

i la taula  
dels nens petits
Les festes són com el cicle de la vida. 
Així ho veu l’Anna que sempre ha espe-
rat amb delit totes les celebracions. El 
record dels àpats de Nadal va lligat a un 
gest carregat de simbolisme. És aquell 
moment, quan l’adolescència treu el cap, 
en què fas al pas de la taula dels nens 
petits a la taula dels grans. I saps que 
vindran nous membres a la taula, i saps 
que uns altres, malauradament, marxaran 
per sempre més. I la vida continua... EL PEriódiCO 31 d’agost de 1999

EL MENÚ dE FEstA MAJOr

ELs ACtOrs
i LA FEstA MAJOr

1. AUrÈLiA

Quan algú falta,  
algú altre ha d’ocupar  
el seu lloc, i se suposa  

que l’ha d’ocupar  
per fer encara més feliç  

a la familia
2. JOsEP

Catalunya ha millorat 
molt durant la transició i 

això ha estat gràcies  
al Pujol. Mal que us pesi

3. PErE

Que els demés no hi  
han de fer res amb la vida 

de la parella, Cristina
4. CristiNA

Jo us prometo que us 
convidaré cada any  

per Festa Major, o sigui 
que no teniu excusa

5. JOANA

La memòria és estranya. 
És tan capaç de borrar 

un record, com li feia al 
meu avi, com d’inventar-
ne un altre, com potser 

m’està fent a mi

6. EVA

Aquest any duiem  
davant uns grallers que 

anaven lentíssims. 
 Hem hagut de repetir 
dues vegades el ball  

per cada parada
7. PiLAr

A vegades penso que no 
t’importa massa el que li 

passa a diari al papa
8. dANi

Jo no em considero  
de cap lloc. Però em 

molaria viure a la costa 
est dels Estats Units

9. sANti

Hem de brindar per  
la canalla, perquè es 

facin forts i ens puguin 
cuidar quan nosaltres 

siguem vells
10. ALBErt

En una família tothom 
ha de fer força per 
aguantar el Castell

11. CArMEN

Ara no cal fer el cuento  
de la lechera. El Josep  
sap perfectament com 
s’han de portar totes 

aquestes coses

Els protagonistes de l’espectacle 
ens parlen dels seus records sobre  

les festes majors
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Els Teatres Amics inicien una aposta per la 
producció teatral amb Vilafranca.

Per primera vegada, sis teatres municipals  
catalans s’associen per dur a terme una producció 
teatral d’un espectacle de gran format.

Els Teatres Amics coprodueixen Vilafranca,  
amb el suport de l’Ajuntament de Vilafranca  
del Penedès, Capital Cultural Catalana 2015. 
Aquesta producció compta també amb  
la col·laboració de la Generalitat de Catalunya  
i la Diputació de Barcelona.

UN NOU MOdEL dE PrOdUCCió
Aquesta primera experiència com a 
productors, molt lligada a la creació, la 
innovació i l’aposta pels grans creadors 
d’aquest país, tant a nivell artístic com a 
nivell de gestió, pretén ser l’inici d’una 
futura activitat productora d’Els Teatres 
Amics. Ubicats en unes poblacions com-
promeses amb les arts escèniques i amb 
uns públics cada dia més fidelitzats i 
amplis, poden convertir-se en un nou i 
valuós suport a la creació catalana.

Així doncs, Vilafranca es converteix 
en la primera coproducció pública de 

gran format per part de teatres muni-
cipals catalans. Això suposa un model 
innovador de producció pròpia per 
apropar continguts d’alta qualitat als 
seus públics, en uns moments en què 
les noves produccions són iniciatives 
poc freqüents.

ELs tEAtrEs AMiCs,  
UN MOdEL tEAtrAL siNGULAr A CAtALUNyAqUÈ Hi diU ViLAFrANCA?

Li hem demanat al regidor  
de Cultura, Raimon Gusi, què 
n’espera Vilafranca de “Vilafranca”. 
Quines expectatives té? Se li 
demanarà a la ciutat un compromís 
determinat  amb l’espectacle?  
Li preocupa el retrat que es faci  
de la ciutat i de la seva gent?

Vilafranca del Penedès és una ciutat 
molt vinculada al seu territori, marca-
da pel seu origen medieval i fortament 
identificada per uns símbols que la defi-
neixen: la viticultura, la seva Festa Major 
i els castellers. 

Que una obra de teatre estigui am-
bientada a la nostra Vila i en el dia més 
important de l’any pels vilafranquins, el 
30 d’agost, diada de Sant Fèlix i dia gran 
de la nostra festa, és d’entrada un reco-
neixement a la nostra identitat cultural. 

Que un dramaturg vilafranquí de 
gran reconeixement com Jordi Casano-
vas hagi volgut inspirar-se en la nostra 
cultura, la nostra realitat social i la nostra 

manera de fer és una garantia. I a la 
vegada és tot un repte situar aquesta 
idiosincràsia local en un context més 
global que la depassa.  

Esperem que Vilafranca serveixi 
per mostrar-nos al públic català tal 
com som, amb les nostres virtuts i de-
fectes, però mostrar-nos al cap i a la fi. 
I no només com a societat, sinó com 
una ciutat compromesa amb la cultura 
i especialment amb les arts escèniques 
del nostre país. 

Serà la millor estrena que podíem 
imaginar per obrir la Capitalitat de la 
Cultura Catalana 2015, que Vilafranca 
del Penedès celebrarà l’any vinent.

UNA COPPrOdUCCió dE

AMB EL sUPOrt dE AMB LA COL·LABOrACió dE PAtrOCiNA MitJANs OFiCiALs

FOtOGrAFÍA Toni Galitó

Gira
ViLAFrANCA 

un dinar de festa major

Auditori de Vilafranca del Penedès

dEL 19 AL 22 dE FEBrEr

L’Atlàntida de Vic

28 dE FEBrEr i 1 dE MArç

Teatre Auditori de Granollers

7 i 8 dE MArç

Teatre-Auditori Sant Cugat

13 i 14 dE MArç

Atrium de Viladecans

dEL 20 AL 22 dE MArç

Kursaal de Manresa

dEL 27 AL 29 dE MArç

Teatre Fortuny de Reus

31 dE MArç

Gira per Catalunya

tArdOr 2015

Més iNFOrMACió: www.elsteatresamics.cat
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