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Collblanc: Teatre a la Parròquia de Sant Nonat- A.T. Candilejas, Aprenents de Teatre; Centre Cultural Catalònia,
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DISTRICTE II: COLLBLANC- LA TORRASSA:

La casa de la Torrassa

lhospitaletdellobregat.wordpress.com

Introducció
Collblanc té una extensió de 0,51 Kms.2 amb una població aproximada de 26.955 segons les dades del padró municipal
de 2010, i és el tercer barri hospitalenc amb major densitat demogràfica: 52.525 h/Km2 La Torrassa és una mica més
petit, amb 0,44 Kms.2, una mica menys poblat 25.147, però és el segon barri de l’Hospitalet amb més densitat
demogràfica, concretament 57.596 h/Km2. Per conèixer més dades sobre l’evolució demogràfica des del 1970 per barris,
podeu consultar Hospitalet en xifres 2010-2011, editat per l’Ajuntament.
La primera referència històrica al barri de Collblanc és del s. X, llavors es parlava de “Terrers blancs” “terrarios albos”,
pel color de les terres clares, groguenques o blanquinoses que es troben en el subsòl, especialment a la Riera Blanca. Hi
trobem la relació de Collblanc amb Provençana. Quan es va erigir al s. XII l’església de Santa eulàlia de Provençana
l’actual territori de Collblanc i La Torrassa queda dins del seu terme parroquial, fins el s. XVIII. Després van passar a
formar part del nou àmbit de la parròquia de Santa Eulàlia de Mèrida, erigida en el territori que s’anomenarà Hospitalet
perquè hi havia un hospital en època de pestes (s. XV) i on hi havia un nucli de població que amb el temps es féu
preponderant, marginant el lloc de Sta. Eulàlia de Provençana. Però, més tard, entre 1868 i 1930, Collblanc fou
demarcació parroquial de Sants. L’Exposició de 1888 va provocar l’arribada de molta gent cap a aquests indrets.
A Collblanc i la seva rodalia, a finals del XIX i principis del XX, hi havia masies i cases pairals de senyors de Barcelona
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benestant, com la Torre Barrina d’estil colonial, la Torre Melina, Can Rigalt, i altres masies menys nomenades com Cal
Burru, Cal Virella, Cal suri, Cal Freixas o Cal Peronas, a més de les cases disseminades en l’interior de la barriada com la
de Cal Fèlix de la Torrassa que probablement donà nom al barri.
El 1905 s’obre la font de la Pl. Espanyola. Es parcialitzen de nou els terrenys i es fa el traçat dels carrers. Famílies
provinents de Sants, de la Cerdanya, de Castelló que treballarien a les bòbiles i vidrieries, i aragonesos anirien ocupant
les cases que es van començar a construir a la primera dècada del s. XX.
Als anys 20 del s.XX van desapareixent els camps de conreu i les bòbiles que es convertiexen en solars edificables. La
població tenia una evolució molt progre ssiva, però és en la dècada 1920-30 és el moment de màxim creixement
percentual en el districte Collblanc-La Torrassa, fins a significar el 50% de la població hospitalenca. El primer nucli
urbanitzat a la darrera dècada del XIX és a tocar la carretera de Collblanc. A la Torrassa, que a principis del s. XX era
una extensió de terra agrícola de secà, als anys 30 ja està saturada i ja han estat construïts els passadissos on van anar a
viure-hi principalment els immigrants murcianos i andalusos d’Almeria, els quals van venir a treballar en les obres del
metro, del Ferrocarril Metropolità Transversal inaugurat el 1926 i en l’edificació dels pavellons de l’Exposició
Internacional de Barcelona de 1929.
Més allaus d’immigració espanyola es van veure en l’època franquista, als anys cinquanta i setanta.
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Segons el llibre de Cristina Sala publicat el 1995 als Quaderns d´estudi 11.Taller barri Collblanc-La Torrassa:
associacionisme 1960-1980: “El fort creixement demogràfic s'havia produit sense planificació. L'especulació del sòl,
l'abús en els lloguers, la manca de clavegueram, les condicions dels habitatges en els ara coneguts com a "passadissos"
(30m2 repartits en dues habitacions, el dormitori comú i la cuina menjador), generen problemes de salut.”
La proclamació del comunisme llibertari a I'Hospitalet, iniciat el 8 de desembre de 1933 paral.lelament a d'altres punts del
país, s'inicià a 1'Hospitalet Centre, tingué importància a Santa Eulàlia, pero fou als barris obrers Collblanc-la Torrassa on
fou més persistent i durader.
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Alguns dels lluitadors d’origen murcià o valencià instal·lats a la Torrassa foren Pedro Conejero Tomás (Villena 1907Benicàssim 1937), Ginés Alonso (Murcia 1911-Lavelanet 1988), Luís Cano Pérez (Serón 1904-Guayaquil 1972),
Severino Campos Campos (Montserrat 1905-Ciudad de México 2006), Domingo Canela Schiaffino, Benicàssim 1937),
Diego Franco Cazorla “Amador Franco” (Barcelona 1920-San Sebastián 1947), Juan Cazorla Pedrero “Tom Mix”
(Cartagena 1920-Barquisimeto 2005) militant de les Juventuts Llibertàries de La Torrassa, Francesc Sabaté Llopart "El
Quico" (L'Hospitalet de Ll. 1915-Sant Celoni 1960), Josep Xena Torrent (Cassà de la Selva càrrec de l’Escola Ferrer i
Guardia de L'Hospitalet, en substitució de Joan Roigé, entre d’altres.
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El centre neuràlgic de l'activitat associativa del barri de la Torrassa era la plaça Espanyola, on l’esmentada font d’estil
modernista inaugurada el 1905, fou simbòlicament la “primera pedra” de l’aixecament de la barriada, en paraules de
Josep Mª Jordà i Capdevila (Collblanc i la parròquia de Sant Ramon Nonat, 1996) Al voltant del seus bars, com el Cafè
Espanyol, can Cunill o Societat Coral i Instructiva I'Univers (hi feien teatre, en parlarem més ampliament), s'hi trobaven
tots els centres polítics, des dels radicals (Centre Radical, amb seus al carrer Mas) fins a l'Ateneu Cultural Racionalista
(inaugurat oficialment el 1931, del qual parlarem per haver tingut quadre escènic) passant pels federals (Ateneu Instructiu
d’Acció Federal, amb seu al carrer Holanda, 42) Després de la guerra, també s’hi instal·là “l’Alianza” i El Club
Pimpinela, que mereix un apartat més detallat en aquest treball.
En una entrevista a Josep Macià i Macià, periodista, actor, autor i director teatral barceloní, resident al carrer Bassegoda i
vinculat a l’Hospitalet des de jovenet (Papers de ciutat, any II, nº 5-6 abril-maig 1980), ens explica la intensa activitat
teatral als anys 30 al barri de Collblanc-La Torrassa. Els primers mesos de la guerra fundà “l’Agrupació Teatral del
Poble” que hagué de deixar per incorporar-se a files. Després de la seva estada en dos camps de concentració, en tornar,
va anar a la parròquia de St. Ramon, on s’hi feia teatre com ja tindrem ocasió de veure en aquest treball. Als anys 30,
recordava en Macià que hi havia el grup La Granota al c/ Llevant, La Papallona a Collblanc, La Patagonia, La sala
Joventut al carrer Pujós, en fou promotor, i la sala Univers a la Pl. Espanyola. També hi havia cafès-teatre: Bar can
Burgos, al carrer de Progrés, i a Cal Joan al Carrer de Rafael Campalans. A la Travessera de les Corts hi havia un
magatzem de fuster que es convertí en sala de ball on muntarien també un escenari per fer-hi teatre.
L'ATENEU CULTURAL RACIONALISTA DE LA TORRASSA.
Segons Salmerón, en les Històries de Collblanc-La Torrassa, Manel Agramunt i Maneu en representació dels seus
companys d’ofici (rajolers) va sol·licitar permís el dia 12 d’abril de 1931 per crear un ateneu al cafè Progrés. El barber
Alejandro García Guillén sol·licità fer una reunió al carrer de Llançà nº 23, la primera de les tres que va tenir.
El 1932 es van traslladar al mateix carrer número 90 i a partir del maig del 1933 a Pujós, 103-105.
Els fundadors i dirigents eren naturistes, vegetarians i esperantistes com van ser Josep Peirats, Antoni Vives, Josep
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Conejero, Amadeu Colom, Amador Franco i els germans Nebot, Alba i Ibernon.
Alguns dels protagonistes del moviment reivindicatiu anarcosindicalista estaven vinculats directament amb l’Ateneu.
Com ara:
Josep Peirats Valls (Vall d'Uxò 1909-Burriana 1989)
Oficial rajoler, historiador, escriptor, periodista i anarcosindicalista. A l’any 1911, quan ell tenia tres anys, la seva família
emigrà a Barcelona, i s’establiren a la barriada de Collblanc-Torrassa de L'Hospitalet. La seva formació fou pràcticament
autodidacta, tot i que va assistir durant un temps a una escola racionalista al barri de Sants de Barcelona, ies relacionà
molt aviat amb l’anarcosindicalisme, amb els moviments racionalistes i els ateneus populars. Participà en la fundació de
l’Ateneu Racionalista de la Torrassa, en el qual col·laborà com a mestre d’adults. La seva militància activa s’inicià
durant la Dictadura de Primo de Rivera, quan fue empresonafu sempre pròxima a l’anarcosindicalisme pur.
Diego Franco Cazorla “Amador Franco” (Barcelona 1920-San Sebastián 1947) Freqüentà des de molt jove l’Ateneu
Racionalista de la Torrassa, hi anava a les classes nocturnes.
Domingo Canela Nascut a Barcelona el 1905, veí del barri de la Torrassa. El 1922 forma part del grup artístic-teatral
Verdad.
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Ginés Alonso era un fuster anarcosindicalista, anarquista nascut a Múrcia en una família conservadora establerta a
Barcelona que formà part activa del Sindicat de la Fusta de la Confederació Nacional del Treball (CNT) i el seu interès
per la cultura l’animà a crear el 1931 l’Ateneu Racionalista de La Torrassa. Per a més informació, podeu consultar la web
de la CNT (cnt-hospi.blogspot.com.es)
L'Ateneu era un vertader focus de difusió de la cultura popular i alternativa on l'adopció del concepte "racionalisme" pels
llibertaris privava sobre el seu propi pensament.
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Les activitats bàsiques que oferia eren una biblioteca espontània i les excursions. També s'hi realitzaven conferències i
debats sobre temes culturals i ideològics, i especialment sobre art, cinema, sindicalisme, sexualitat i ensenyament. El
setembre del 1935 es creà la secció "Amigos del arte escénico" on es feien escenificacions amb títols com Deixa'm la
dona, Pepet (15 de març del 1936) o Morena clara (30 de maig de 1936).
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Segons el “Boletín informativo de la CNT y FAI” que explica la incautació dels edificis de la Torrassa publicat a La
Vanguardia el 14 d’agost de 1936 (p.2) “La Torrasa, fue una de las barriadas proletarias que topamos con más
dificultades para, encontrar locales propios para Bibliotecas y Escuelas, debido a ser una barriada de reciente construcción
y ser todas las fincas construidas con corredores y patios de escaso espacio, lo más justo para una vivienda escasa. Uno de
los problemas a resolver por la revolución era el de la incautación de los pocos locales adecuados, para utilizarlos como
Ateneos y Sindieatos.”(…) “En los locales del Ateneo Cultural Racionalista, incautado hoy para cocinas y comedores, ya
que el Ateneo se piensa habilitarlo en un local más apropiado, se hace comida para más de cincuenta milicianos, y se ha
instalado en él las dependencias sanitarias con water, lavabos, teléfono y otras reformas que eran de necesidad inaplazable
y urgente.” Segurament, donades les circumstàncies, es va deixar de fer teatre al local.
També fou incautat el local de “La Sociedad Coral «El universo» en donde se instaló el Comité Revolucionario, pero
debido al exceso de asuntos a resolver por los camaradas del Comité, resultó esto local insuficiente y fue abandonado.”
SOCIETAT CORAL INSTRUCTIVA “L’UNIVERS”
En el diari Bandera fundat pel poeta hospitalenc Josep Janés i Olivé trobem informació sobre l’origen de la Societat.
Sembla ser que una colla d’aficionats a la música organitzen el 1906 un “escamot per sortir per Pàsqua a cantar
Caramelles, en un bar de Sans” (Any I, nº 2, 10/12/ 1930) on celebraven assaigs i bescanviaven impressions. Al cap de
tres anys, “delerosos de constituir-nos en entitat vam traslladar-nos al barri d’Hostafranchs, en local exclusiu per
nosaltres.” Al cap de dos mesos, el 1910 ja eren trenta socis. “L’Univers” fou el nom que van posar a l’entitat, de
pretensions universals, que consistia a celebrar actes culturals i benèfics, organitzar excursions i festivals d’esbarjo. Anys
després i per donar més vida a l’entitat, es va fusionar -temporalment-amb la “Cooperativa segle XX”, però en separarse’n, “l’Univers” es traslladà a Collblanc, on ja vivien molts dels seus socis més significatius eren veïns de Collblanc-La
Torrassa, com ara en Bartomeu Guardiola, que fou un dels seus fundadors.
Així doncs, La Societat Coral Instructiva “L’Univers” fou creada el 1910 a Hostafrancs, al carrer Torre Damians nº 9,
però el 1926 es va traslladar a la Torrassa, a l’edifici de la Plaça Espanyola núms. 8 i 9, conegut com a Cal Tonet,
propietat de Josep Jordà i Polls. El local, de dues plantes, reunia les condicions adients por posar-hi: billars, el cafè-bar,
el teatre i un lloc de reunió i distracció del veinatge obrer. La planta baixa media 267 m2 i el superior 254m2. Van caler
15.000 pts per al nou local, el mobiliari sol ja costava 24. 000 pts. Es van fer accions de cinc pts. cadascuna per fer front a
les despeses inicials del lloguer.
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El club organitzava sardanes i concerts populars. En el curs escolar 1929-30 hi funciona també una escola primària per a
nenes, a la que assistien un centenar d’alumnes. Pretenien que fos exclusiva per als socis. I tenien també un “bon quadre
dramàtic que cada quinzena ens ofereix una escollida sessió de teatre”.
En la nova seu van aconseguir aviat cent-cinquanta socis, gràcies a l’ingrés de nombroses famílies com els Panadès, els
Costan, els Moltó (Renato, Robert, Marino i Jordi), els Bassas, que vint anys després trobarem en el Club Pimpinela. A
“L’Univers” el grup de teatre era de tendència llibertària, hi representaren obres d’intencionalitat social, segons en J.
Macià Macià (Entrevista a Papers de ciutat, Any II, nº 5-6 abril-maig 1980), que debutà com a director el 23 d’octure de
1960 a la mateixa sala amb Diari d’Anna Frank, en què actuà un dels germans Calatrava, Paco García. El Sr. Salmerón
ens comenta en el seu treball sobre el CP que en Macià es va sentir tan atret pel CP que arribà a dirigir-lo durant un
temps: dirigí cinc obres entre 1960-61 (moment crític per al club) A més de Diario de Ana Frank, dirigí també Les
delícies de la llar (8/1/1961). Intentà crear un grup juvenil i el resultat en fou La Historia del anacoreta Simeón.
La freqüencia de les representacions en els millors temps era quinzenal.
A la mateixa revista Bandera hem trobat alguns títols d’obres i les/els intèrprets.
El 1930 van celebrar el 20è aniversari de l’entitat amb la representació d’una vertadera astracanada Els fills artificials (6
de gener de 1931). Entre els intèrprets destacaren els senyors Costan i Parras. El senyor Moltó, “un xic tímid, però amb
tot reeixí admirablement. Les senyores foren les que actuaren amb menys encert, unes per excés de timidesa i altres per
exageració.”
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També s’anuncia la pretensió de la Societat de constituir una agrupació amb el nom de “Agrupació d’amics del bon
teatre”, després en fa referència amb el nom de“Teatre selecte”.
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De la inauguració, en parla el nº 6 (Bandera, any II, nº6, 16/3/1931). En la primera sessió el teló s’aixecà amb l’obra Mar
i cel d’A. Guimerà, en comptes de La corona d’espines de Sagarra anunciada en els números anteriors. El canvi fou un
encert, ja que “l’espectacle va desvetllar un viu interès en el públic”. També ens diu que es va representar la Mossa
d’hostal, poema en un acte de Josep Janés.
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També pel nº 6 de la revista podem saber quins els eren les actrius i els actors del quadre escènic: Pilar Fernández, Maria
Gotsems, Teresa Palmada, Paquita Roca, Francesc Campos, Josep Cortés, Vicenç Costan, Francesc Gil, Marian Moltó,
Damià Parras, Josep Parras, Joan Pastor, Vicenç Tormo, dirigits per V. Costan. Josep Janés es feia càrrec de la direcció
literària, en Baliga de l’escenografia, en Josep Alonso era el consueta (l’apuntador), Jesús Checa feia de traspunt, Narcís
Coll, la sasteria era de Badenas, el mobiliari de la Casa Lluch i perruqueria de Sánchez.
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En la segona sessió del “Teatre selecte” es posà en escena La casa tranquila, comèdia en tres actes original de Conrat
Colomer. Hi van actuar P. Fernández, P. Ribas, V. Costan, J. Parras, J. Cortés, D. Parras i B. Ars. En Josep Janés va
llegir poesies originals en els entreactes. La sessió costava 60 cts.
En Josep Janés havia començat a estrenar les seves obres a St. Ramon, amb la col·laboració del seu amic Enric Massó,
però després va anar a la societat de caràcter obrerista i més aviat iconoclasta de la Plaça Espanyola, on desenvolupà la
seva activitat teatral. La seva etapa d’editor-periodista havia començat amb la revista Bandera, juntament amb Avel·lí
Artís Gener “Baliga” que es faria càrrec de l’escenografia, com hem vist, en les representacions teatrals de L’Univers, i
Osvald Cardona.
El senyor Inocencio Salmerón, amb el seu llibre Històries de Collblanc-La Torrassa i amb el seu estudi sobre el Club
Pimpinela ens ha proporcionat informació sobre l’entitat i el quadre escènic, que feia representacions quinzenals sota la
direcció de Vicenç Costan, però no les coneixem pas totes. Recordem algunes obres: Les sarsueles Los guapos i La
Chicharra (1927) on intervingueren diferents membres de la família Moltó que després trobem al Club Pimpinela.
Una altra obra representada fou l’Hèroe de Santiago Rusiñol.
El diari El Diluvio de 1935, el preferit per las classes populars, essent com era el degà dels diaris de l’Esquerra, es va fer
ressò del programa teatral fet amb motiu de les Noces d’Argent de l’Univers. Es representà L’Hèroe, drama antimilitarista
de S. Rusiñol, el set de desembre de 1935, i A cal sabater. A l’Arxiu municipal hem trobat el programa de les festes
commemoratives i els càrrecs de la Societat. El president honorari era en Bartomeu Guardiola, el soci honorari, en Josep
Casanovas. La Junta Directiva del 1935 estava formada pel president Antoni de Sanfeliu, el sots-president Mus Anton, el
secretari Alexandre Muset, el sots-secretari Jaume Canela, el comptador Joan Mestres, el caixer Lluís Borrull, els vocals
Salvador Pont, Pere Trull, Joan Baptista Badia, Joan Camprubí, bibliotecari Josep Vidal, recaudadors el mateix Josep
Vidal i Josep Cortés. Anem a veure els noms propis del quadre escènic: Director Josep Cortés, Salvador Pont, Francesc
Gil, Robert Moltó, Félix Beltrán, Marino Moltó, Jaume Canela, Ricard Vendrell, Manel Reboll, Ramon Piñol, Jaume
Ollé, apuntador Carles Panadés, escenògraf Jordi Moltó, tramoies Bartomeu Montalban i Batista Badia.
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Segons hem llegit a l’apartat “Personatges” de la Revista Catalònia, Any XIII, II TRIM. 1997, nº 46, en Vicenç Costan i
Vidal (1896-1977) es féu càrrec de la direcció escènica a la nova seu. Nascut el 1896 al barri barceloní d’Hostafrancs,
des de jove havia mostrat la seva passió pel teatre: començà al quadre escènic del cafè “La Montera” ubicat a la Plaça
d’Espanya, després d’haver vist actuar en diverses ocasions el grup. Mitjançant el teatre aprengué a llegir i a escriure i
s’interessà per la cultura. S’especialitzà en papers d’actor de caràcter. Després de dos anys a La Montera, passà a un altre
quadre d’una entitat del barri. Esporàdicament actuava amb el grup “Sang nova”. Actuà en Senyora àvia vol marit. Ja era
valorat com a primer actor quan, finalment, anà a parar a la Societat Coral “l’Univers” i que tenia també quadre escènic,
coincidint amb el trasllat d’aquesta entitat a La Torrassa. Anys més tard es traslladà a viure amb la família al carrer de
Llobregat, al darrere mateix de la Plaça Espanyola. Actuà i dirigí per al nou quadre escènic, quasi amb exclusivitat,
diverses obres clàssiques catalanes: Terra baixa, Mar i cel, El contramestre, Mn. Janot, sarsueles com Cançó d’amor i de
guerra, Bohemios, El huésped del sevillano, Marina.
En ser incautada l’entitat durant la guerra civil, creà un quadre escènic al Centre d’Esquerra Republicana de Santa
Eulàlia, però la darrera representació fou l’u de gener de 1939.
En Costan -de fet la Cia de l’Univers- actuà després a “La Lleialtat” de Sants, on dirigí Joventut d’Ignasi Iglesias i Els
hugonots de Echegaray (Bandera, nº 7, 28/2/1931), i tot seguit, després de la guerra, començà la seva tasca en el nou
Club Pimpinela instal·lat en la segona planta del mateix edifici on era “L’Univers” fins el 1936, als baixos s’ocupava el
bar Llorens. Hi féu teatre fins al seu enderrocament. Però això ja ho explicarem en un altre capítol.
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En Costan també col·laborà alguns anys en les representacions líriques que es feien a l’envelat de la Plaça Espanyola per
la Festa Major (L’any 1944: La mala sombra i Los claveles, Molinos de viento de Carles Panadès, un altre home de teatre
aficionat del barri) i havia actuat per als alumnes de les Escoles Pompeia del carrer de Progrés.
A “L’Univers”, en Jordi Moltó va crear un quadre escènic infantil que escenificà La real gana.
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A la Societat també li atribueix el senyor Abarca, en la seva història de la Festa Major del barri La Torrassa, el fet
d’establir la Festa a la Pàsqua de la Pentecosta i fer-se’n càrrec. A l’inici de la guerra civil, l’incautaren i el convertiren
en caserna, i fins el 1950 no aconseguirà reorganitzar-se legalment amb seu social a la Plaça Espanyola nº 24. El 1951
van fer-hi El verdugo de Sevilla i Gent d’ara (8 de desembre) fou l’obra escollida per celebrar l’aniversari de l’entitat.
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L’homenatge al mestre Clavé el 1954 fou un dels darrers actes de l’Univers. En el mateix edifici s’instal·larà el Club
Pimpinela.

Plaça Espanyola, on hi ha actualment l'entitat bancària, hi ha haver "L'Univers" i el Club Pimpinela.
UNIÓ RECREATIVA-CULTURAL L'ALIANÇA (1940-61)
L’entitat, promoguda per Lluís Abarca i Médico (27/12/1920) resident a la Torrassa, des del 1935, depengué de la
parròquia de Ntras. Sra dels Desemparats, de la qual s’independitzà el 1944 tot i conservant relacions cordials amb la
parròquia on anà en més d’una ocasió per representar obres com El miracle de la font i El vell flautista, obres originals de
Josep Miret i Soler o El port de les boires (7/12/1953) amb gran èxit de públic (segons trobem en la revista Joventut,
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gener 1953, nº 2) . El 1944 van portar a escena Madre alegria.
Altres membres fundadors, joves catòlics de famílies conservadores que volien “diginificar el barri”, foren: Josep Martí,
Antoni Nomen, Pere i Jaume Ricart, Joan Segarra, Josep girona, Francesc Playà, n’Antoni Bové i n’Agustí Sala, entre
d’altres.
S’anomenà en un primer moment Unión Parroquial Deportiva Alianza. Algunes iniciatives culturals no eren ben vistes pel
Mn. J. Busquet, així fou que l’Alianza que volia mantenir-se independent trenqués amb el lligam parroquial i la ruptura
es produí arran d’uns Pastorets en no acceptar el Mn. que el paper la Mare de Déu fos interpretat per una noia. La
fermesa del director artístic féu afluixar el mossèn que acceptà la noia amb la condició que una monja assistís als assajos i
a la representació. A l’època actual ens sorprèn, però recordem que en els teatres parroquials i centres catòlics, als anys
40-50, els actors i les actrius estaven separats en dos quadres escènics i, quan calia, els homes feien els papers de dona.
Eren uns altres temps!
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El quadre escènic del 1949, que representà La mala ley a la Festa Major del Prat el 23 de gener, era : M. Linares Rivas,
Anita Cabillo (que passaria al Club Pimpinela, on debutà el 1946), Josefina Carrasco, Nicolasa Ruiz, Avel·lina Silvestre,
María Ventura, Francisco Besses, Miquel Cañizares, Antonio Comas, Faustino Escudero, Antonio Fabregat, Roberto
Masalies, Joan Segarra, dirigits per Fco. Escofet. Altres actors que havien pertangut al quadre escènic de l’entitat foren:
en Pere i Jaume Ricart, en Segarra, Martí, Bové, Pons, Riera, Cabrol, Balaguer, Valls, Pina, Mercadé, Lavagna, Sarrión,
entre d’altres. El director del quadre escènic del local va ser durant un temps en Armando Blanc. Jugaven a bàsquet,
organitzaven audicions de sardanes, a més feien teatre. Com que no tenien una sala estable a la Torrassa, el quadre
escènic anava a la Cooperativa Respecte Mutu del carrer de Buenos Aires, al barri de Santa Eulàlia, per actuar-hi cada
dues o tres setmanes. Hi anava a actuar més d’un cop una Núria Espert i Romero joveneta, nascuda al mateix carrer.
El 1949 van representar El último mono de C. Arniches (4/12) i Els porucs (18/12)
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El 1950 van celebrar el XI Aniversari de l’entitat. El 6 de gener van representar Papanatas, el 12 de febrer, El abuelo, el
26 del mateix mes La casa de Quirós de C. Arniches. El 17 de setembre d’aquest any representen Pepeta, cura’m
malalts, entremès en un acte original del director escènic, i Marianela, en tres actes, dels Germans Àlvarez Quintero. El
22 d’octubre van escollir el clàssic d’en Frederic Soler La creu de la masia, interpretada per Concepción Blesa, Dani
Torné, Avel·lina Silvestre i Joan Segarra. El nou director Emili Peradalta també hi tenia un paper.

La creu de la Masia, 1964
El 6-7 de gener de 1951 van reposar Els porucs i a finals de mes, en homenatge a Pilar Besses i Joan Segarra es va
aixecar el teló amb El enemigo público nº 88.
El 24 de febrer, a Sr. Ramon, representen El miracle de la font i El vell flautista obres originals de qui havia estat locutor
de Ràdio Barcelona en l’època de Toresky Josep Miret i Soler, a qui li fou retut un homenatge a iniciativa de l’actor
aficionat Ismael Muniesa.
A l’abril, l’entitat va informar que suspenien les representacions al Respecte Mutu de Sta. Eulàlia per problemes tècnics.
Al setembre, se’n van a Capçanes amb motiu de la seva festa major, a representar Les vinyes del Priorat de JM. de
Sagarra i D’aquesta aigua no en beuré de Folch i Torres, reposada a l’escenari parroquial del Patronat de Collblanc el 8
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de desembre. Segons I. Salmerón, que ens proporciona la informació sobre l’activitat teatral en aquesta entitat destacaren
les actuacions de les actrius Valls, Codorniu, Sancho, Blanques i dels actors Segarra, Vilarrassa, Maifrèn i Torné, també
director de l’obra.
El 13 de gener de 1952 es reposa per tercer cop Madre Alegria, i per al març van posar en escena la comèdia en tres actes
El tío estraperlo, a l’abril El vell flautista de Miret i Soler en homenatge a l’autor.
A principis de setembre van voler ampliar el quadre escènic.
Les següents obres representades foren: El port de les boires de Josep Comas i Tàpias i Santiago Vendrell, en el 13è
aniversari de la fundació de l’entitat, es va repetir en l’escenari del Centre Moral St. Martí el 7 de desembre. El hogar de
los White, Los que quedamos a St. Ramon (01/02/1953), i Y creó... las madres d’I. Casas Bricio dia 15, Suspenso en
amor el 12 d’abril.
Amb motiu del 14è Aniversari, es programaren diverses obres, ara dirigides per Nazario Arroyo: El idiota a Sta. Eulàlia,
però no s’arribà a fer. També es va programar la reposició de Madre Alegria el febrer de 1954, però tampoc es va arribar
a fer.
Els assajos es feien en un annex privat de l’establiment “El Xiprer” de Pere Comas.
Les entitats “L’Univers” i “L’Alianza” proporcionaren bon nombre de membres al quadre escènic al Club Pimpinela.

PENKIN´G CLUB- CLUB PIMPINELA (1943-1963-1985...)
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Alguns membres de l’entitat, com el propi Lluís Abarca, passà per la Regidoria el 1961. A mitjans del 1964, ja sense la
subvenció, ha perdut el seu potencial organitzador. El 1976 l’edifici és enderrocat.
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Per realitzar aquest capítol ens hem basat bàsicament en l’estudi del senyor Inocencio Salmerón. També ens ha estat de
gran utilitat el bloc de Memòria de la Torrassa, comentaris dels exsocis inclosos, a més dels programes de mà i cartells
disponibles a l’Arxiu municipal.
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A l’any 1945, una penya d’amics, treballadors de la Fàbrica de Vidre Obrera La Torrassa S.A, molts d’ells exsocis de
l’Univers, es van decidir a llogar el saló d’actes del Bar Llorens de la Plaça Espanyola que estava buit, tal com hem dit
abans, en parlar de “l’Univers”. Cinc treballadors de la fàbrica contribuïren a la fundació del club: Josep Guixà Prats,
nebot del gerent de la fàbrica, Manel Lara Sierra, la comptable Antonieta Padrós, filla d’un dels socis fundadors de la
fàbrica; Francesc Bellés, fill i nebot dels socis fundadors de la fàbrica, que seria el tresorer i es casaria amb l’Antonieta.
L’Agustí Sorlí -actor i traspunt durant un temps- i en Bellés eren alumnes de l’escola Pompeia. Part de l’alumnat de les
Escoles Pompeia, centre d’ensenyament instal·lat al barri el 1924, que havien gaudit de les representacions d’en Vicenç
Costan i havien continuat amb l’activitat teatral, també s’incorporaren al quadre escènic del Club, com ara l’apuntador
Carles Panadès. Un mestre d’idees republicanes, N’Emilio Calduch Muñoz, muntava teatre a les aules. La penya d’amics
fundadors del club es trobaren prèviament al local de Mobles Lara al carrer actual de Martí i Julià, llavors Romanins nº 6,
per ballar. De vegades, a l’establiment de la família Noya a la Pl. Espanyola. La penya d’amics es batejà un tres d’abril
de 1943 amb el nom de Penking’s Club durant una sessió inaugural a la finca de l’Angelina Guarro i Joan Guixà en què
en la segona part de la festa es representaria Els Porucs. El director escènic del nou club era el sogre de Joan Guixà, en
Jaume Guarro, qui ja s’havia format en el teatre d’afeccionats de Sants. L’èxit de les primeres representacions va animarlos a fer-ne més. Així fou que es representà en una tercera festa Les delícies de la llar, una comèdia d’Ennequin traduïda
al català per Joan Vila Pagès.
L’acollida favorable motivà el trasllat del Penkin’g Club al saló d’actes del bar Llorens, un local més ampli i còmode.
Joan Guixà i Prats surt en el contracte de lloguer com a arrendatari per 1.200 pts anuals.
Fou llavors quan es legalitzà el club amb el nom de Pimpinela Club, perquè el de Penkin’g era estranger i fou rebutjat,
però finalment s’hagué de registrar amb el nom de Club Pimpinela de Tenis de Mesa el 2 d’octubre de 1945, inscrita sota
el control i direcció de la Delegación Nacional de Deportes, tot i que la difusió cultural mitjançant el teatre era el
principal objectiu de la nova entitat, per aquesta raó rebutjada també prèviament. En Joan Guixà féu un préstec de 1.500
pts. per atendre a le necessitats de formació del club a l’octubre de 1945, també prestà 210 pts. per comprar cadires. Es
van aprovar els estatuts el 1953.
Els primers actes públics que va organitzar el Club Pimpinela i dels que queda constància documentada, varen ser un ball
la nit del 31 de desembre de 1945 i un festival de titelles, pallassos i cine còmic per la tarde del dia de Reis. Les activitats
que oferia el Club Pimpinela eren les següents: ping-pong, representacions teatrals cada 15 dies a càrrec dels socis, els
balls de fi d’Any, de Primavera, de Carnaval etc., excursions, exposició combinada de fotografia, pintura i dibuix que el
Club preparava cada any.

collblanctorrassa.html[02/04/2013 11:35:15]

collblanc

El perfil del soci del Club era el del treballador de nivell alt, comerciants o funcionaris, que pretenien ser de la petita
burgesia. Per la mena de gent que hi anava i l’avantatge de disposar d’un local propi, a la immediata postguerra, era
conegut amb el sobrenom del “club de les sabates” per considerar els socis com a privilegiats, tot i ésser un club familiar
obert a tothom. El club faria una tasca cultural, a més de les competicions de ping-pong.
En Joan Guixà fou el primer president, a la segona Junta continuà en el càrrec, ho fou fins que abandonà temporalment el
càrrec per malaltia de la dona. (9/8/1947), al costat de Salvador Noya Costa, vicepresident; Francisco Bellés Bellés,
secretari; Antonio Climent Vallverdú, vice-secretari, J. Ventura, tresorer; M. Sorribes Sierra, comptable, i set vocals:
Manel Costan Rovira, delegat de la secció de teatre; E. Mestre Castellví, Antonio Solé Canales, Antonio Cadó Miret,
Salvador Pamias Massó i J. Vallés Vilar.
En deixar el càrrec en Joan Guixà per motius personals el 1947, el va succeir en S. Noya fins el 1949, després ho van ser
en Ramon Pujadas Boneu, Manel Costan Rovira, fill d’en Vicenç (1950), Albert Pedro (1952-53), José Carrasco fins el
1960, Ramon Pujadas un altre cop i Joan Rimbau.
En aquella època, quan es volia fer una funció teatral, havien de demanar permís a la SGAE, a la “Delegación de Prensa y
Propaganda” de l’Hospitalet i a la FET-JONS de Collblanc-La Torrassa. L’única obra rebutjada fou L’Hèroe de Rusiñol,
pel seu antimilitarisme. La SGAE cobrava 45 pts. per representació el 1950, mentre que el preu de l’entrada era de 4’5
pts. Les entrades numerades eren subministrades per la Junta de Protecció de Menors.
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Al 1950 van segellar les portes del local temporalment per no haver comunicat a temps les reparacions en la instal·lació
elèctrica exigides en una inspecció prèvia, a l’any següent una “mà negra”tornà a fer tancar el local (probablement com a
fruit d’una denúncia interposada pel Mossèn Busquet ), però en les dues ocasions les autoritats locals van intercedir per
tal d’obrir-lo un altre cop.
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El 1951 també es produí un incident amb La Unión Recreativa Alianza, en coincidir al mateix dia una audició de sardanes
organitzada per aquesta entitat -com sempre es feia el segon diumenge de maig- i la representació en homenatge a
Nicolasa Ruiz Mariquilla Terremoto (13/05). En principi es pactà (entre el Sr. Costan i el Sr. Abarca) que la cobla
actuaria a l’extrem nord de la plaça, però aquell dia les faroles noves que havien d’il·luminar l’acte no funcionaven i van
desplaçar-se cap al davant del Bar Llorens aprofitant la llum dels florescents de l’establiment, cosa que sentà molt
malament a la gent del Club Pimpinela, el qual envià una nota afirmant que la música de fons havia contribuït a l’èxit de
la representació teatral i l’Alianza respongué irònicament que amb molt de gust col·laborarien en la propera comèdia si
els avisaven amb suficient antelació. L’anècdota ens l’explica el Sr. Salmerón en un treball d’investigació dedicat a
l’Alianza (p. 67, a l’Arxiu Municipal de la ciutat, 2011) i també en el nº 9 del Boletín de actividades sociales del CP. )
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Al marge de la nota curiosa, el Club Pimpinela es va finançar amb les entrades, les quotes dels socis, els donatius dels
comerciants, la publicitat i de vegades l’Ajuntament també feia donatius. Amb els anys, els ingressos anaren davallant.
L’any 1961-62 ja es parla de dèficit.
El dia 2 de juny de 1963 es va interpretar, com a cloenda, l'obra de teatre de Ruiz Iriarte La vida privada de la mare, fins
a aquesta data, El Club Pimpinela havia ofert 214 representacions, de les quals 89 eren en català, entre les quals La mare
enamorada, La filla del mar, Cinc fills, Un milionari del Putxet, Terra Baixa, La xocolatereta, Amàlia, amèlia i emília,
Toreros d’hivern, el carro del vi, Bala perduda, Maria Rosa, Hermínia, La senyora X, Foc nou, El cor del poble, Les
Garces, Les delícies de la llar, Gent d’ara. Després van anar a la seu del carrer Santiago Apóstol, però ja eren pocs socis
i no s’hi feia teatre. Tampoc al Centre Aragonès on van anar a parar els darrers socis.
El primer elenc de 1946 estava format per: Angelina Guarro, Iris Soria, Maria March, Antonieta Padrós, Montserrat
Puentes, Manel Costan, Jaume Guarro, Manel Lara, Fr. Romeu, J. Guixà, Fr. Miró, Ramon Alcaraz. En Jaume Guarro,
ens assegura Salmerón, era el director escènic tot i que no surt en el cartell.
Les obres representades la temporada 1945/46 foren: La casa de Quirós (24/12), Les delícies de la llar (17/03), Els
últims Rovellats de L. Escaler (07/04) les tres dirigides per Jaume Guarro, La cruz de Pepita de C. Arniches on debutà
Ana Cabillo (19/05), Anacleto se divorcia de P. Muñoz Seca i Pedro Pérez Fernández (9/06), La meva senyora, peça en
un act de Joan Mallol i La venganza de la Petra de C. Arniches amb motiu de la Festa Major de La Torrassa (20/07),
Amàlia, Amèlia, Emília de C. Elies (13 /10), Les garces d’I. Iglesias (24/11). A més de J. Guarro van dirigir Vicenç
Costan, a partir del maig i Manel Costan en el cas de Amàlia, Amèlia i Emília.
L’activitat teatral augmentà, així com es millorà la qualitat interpretativa en temps que n’Albert Pedro era el president,
però després s’acusa cert cansament i en comptes de fer representacions quinzenals es van fer mensuals. Durant el segon
sexeni es van representar 62 obres i es donen a conèixer dos socis: Joan Vallès i Joan Tarafa Rovira, dramaturg, autor de
El preu de la fama juntament amb Ramon Casas i Gamell (obra publicada a l’editorial Nereida, volum 65 de la Biblioteca
Gresol, Col. Obres de Teatre) i d’altres obres com el drama rural Camins Feréstecs, corregida per Albert Pedro i
representada el 1952 sota la direcció de M. Costan.
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També es van fer moltes sarsueles com ara El cantar del arriero (30/09/1956) o Celos del aire (21/10/1956). Molts
intèrprets també cantaven, sota la direcció de Mercedes Llimona, però van participar-hi cantants professionals també com
Cayetano Renom. En Josep Vilardell es feia càrrec de la direcció musical. Comptaven amb la col·laboració de la coral Els
Rossinyols Torrassencs.
El 18 de maig de 1947 es va fer una funció extraordinaria dedicada al col·laborador Carlos Panadés: es va representar La
mala sombra en la primera part, interpretada per P. Nicolás, A. Cabillo, J.. Rebollo, V. Costan, E. Tonda, J. Álvarez, S.
Esbrí, V. Gómez, J. Segarra, M. Costan, F. Besses, L. Verón, a. Climent, V. Juan, V. Gómez (nen), sota la direcció de
Vicenç Costan, i Hermínia o l’auca d’una soltera de Ll. Elias a la segona part, interpretada per A. Padrós, M. March, B.
Lluís, M. Rovira, A. Guarro, M. Serrano, M. Bassas, A. Cabillo, Iris Soria, J. Guixà, M. Costan, R. Moltó, Robert Moltó,
A. Soler, A. Cedó, L. Verón, J. Ventura, E. Pla, dirigida per Manel Costan. José Mª Bassas es feia càrrec del maquillatge,
el quadre elèctric era feina de Manuel Sorribes, el traspunt era l’A. Sorli i l’escenògraf l’A. Moltó.
Les altres obres de la temporada foren: Los Marqueses de Matute de L. De Sevilla i A. Carreño (06/01), Foc nou de Ll.
Elies a Montmeló (15/02), La gran rifada d’I. Iglesias (15/02), Mr. Beverly (23/02 i 23/03 a Montmeló), Qué hombre tan
simpático d’A. Paso (30/03), Amàlia, Amèlia i Emília (01/04 i 25/05), Hermínia (11/05 i 18/05, dirigida per M. Costan a
Montmeló, Teatre Gran Casino, on debuta Maria Serrano, la dona de Renato Moltó), La mala sombra (18/05), Les garces
(01/06 a Montmeló), Terra Baixa d’A. Guimerà dedicada a Manuel Sorribes i interpretada per A. Pedrós, Maria March,
Montse Rovira, M. Bassas, M. Costán, V. Costan, R. Moltó, Luis Verón, R. Moltó, A. Soler, Marino Moltó, Enrique Pla,
dirigida per V. Costan, (06 i 13/07 a Montmeló) dirigides per Vicenç Costan, Hermínia (24/07 dirigida per M. Costan. A
l’Arxiu Municipal de la ciutat també hem trobat cartells de programació de dues obres més: El cor del poble i La tia de
Carlos.
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El 1948 van portar a escena un altre cop Foc nou (15/02 i 22/02) i La gran rifada(15/02), Qué hombre tan simpático
(7/03), i altres obres: La Luz de Quintero i Guillén (11/04), La senyora X de AlejandroBisson (9/05 a Montmeló) i El
contrabando (25/04, 9/05 a Montmeló), Amàlia, Amèlia i Emília (16/05), La bona gent (13/06), Hermínia i El cor del
poble (24/10), Maria Rosa de Guimerà (14/11), En Pau de les calces curtes de Ramon Franquesa (14/11), La madre
guapa d’Adolfo Torrado (10/12), Los chicos crecen de Camilo Darthés, Carlos Santiago Damel (12/12), El carro del vi
de Ramon Vidales. La direcció va a càrrec dels Costan, pare Vicenç i fill Manel.
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El 1949 escullen les següents obres: La Xocolatera de Paul Gavault (6/01), Terra baixa (23/01), Los hijos artificiales de
Joaquín Abati i Federico Reparaz (13/03), Un milionari de Putxet de Cecilia A. Mantua (6/03), La madre guapa (20/03, a
Montmeló), Serafín el Pinturero de C. Arniches i Juan Gómez Renovales (27/03), Cinc fills de Alejandra Puig (16/04),
Cancionera dels germans Álvarez Quintero (15/05), Un tros d’home (15/05), Jambus de Juli Vallmitjana (29/05), La luz
dels germans Álvarez Quintero (29/05), Baltasar de Ll. Elies (19/06), Un caradura d’Adolf Torrado (2/10), El setè cel
d’Austin Strong, Cèsar-August Jordana (6/10), Morena clara d’Antonio Quintero i Pasqual Guillén (6/11), La filla del
mar de Guimerà (22/11), Sol i sombra d’Antonio Quintero i P. Guillén (4/12) i La mare enamorada d’Alfons Roura on
actua per primer cop en   cztalà Anita Cabillo (18/12), dirigides pels Costan.

AML’H. Fotografies. Club Pimpinela. Representació de Sarsuela. R. 881. Ajuntament de l’Hospitalet.
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El 1950 en Vicenç Costan, delegat de teatre a la Junta, dirigí pràcticament la totalitat de les obres representades: Gent
d’ara de Coca i Vallmajor (8/01), La sobrina del cura de C. Arniches (8/01), Esclavitud, de J. López Pinillos (22/01), Las
cosas de Gómez (22/01), D’aquesta aigua no en beuré de Folch i Torres (5/02), La Senyora X d’Alexandre Bisson
(26/02), Jugar a casats d’Augusto Barbosa (12/03) i El útimo mono de N. Serra, en què és homenatjada Maria Serrano i
Josep Ventura (12/03), El verdugo de Sevilla de E.G. Álvarez i P.Muñoz Seca (26/03), La gente seria d’Arniches i
Barrera (26/03), El cor del poble d’I.Iglesias (1/04), La mare de S. Rusiñol (16/04), Los chatos de P. Muñoz Seca i Pedro
Fernández (7/05), La Papirusa d’A. Torrado i Leandro Navarro (21/05), Seny i amor, amo i senyor d’Avel·lí Artís Gener
(4/06), ¡Nicolás! D’Eusebio Sierra (4/06), Maria Rosa de Guimerà (10/06), La tonta del bote de Pilar Millán Astray amb
què començà la temporada 1950/51 (15/10), Préstame tu suegra de Loy Gorry, que es va reposar el 21 de gener de 1951
(29/10), Madama de Lluis Elies, protagonitzada per la primera actriu A. Padrós (12/11) i La educación de los padres de
José Fdez. del Villar (3/12 al Centre Catòlic), per al 17 estava programada Los chicos crecen, però s’ajornà al dia 24
segons el núm. extraordinari de desembre de 1950 del Boletín..
Pel que fa als comentaris que suscitaren les actuacions, les crítiques són elogioses per a Costan, José M. Rebollo, Anita
Cabillo (“bien, habrá que esperar a verla en un papel que la obligue en mayor proporción, pues tiene condiciones para
hacer mucho más de lo que vimos” Boletín de actividades sociales, nº 1, nov. 1950), Estañ (“fue el actor sobrio y eficaz
que todos conocemos”). La crítica fou favorable també a A. Padrós, pel “dominio de su temple artístico, aplomo y
seguridad en todas las escenas y buen pulso al temblar la cuerda dramàtica” (es refereix a Madama, el Boletín de
actividades sociales, nº 1, nov. 1950, en què recull fragments de la crítica que aparegué en el taulell d’anuncis de l’entitat)
Anita Cabillo a Madame “en las escenas finales del tercer acto, francament bien”, per a l’actuació de la Sra. Moltó :
“fue digna del mayor elogio”.
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En aquests anys va créixer l’èxit de “xistes escenificats”.
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Durant la temporada 1951-1952 i la següent 52-53, amb poques variacions, l’elenc estava compost per les actrius:
Mercedes Bassas, Ana Cabillo, procedent de les escoles Pompeia que va pertànyer a la Unión Recreativo-Cultural
Alianza; Isabel Carrasco, les Sres/Srtes. Bienvenida Luis, Moltó, Carmen Panadés, Antonia Pedrós, Delfina Pérez (dona
de M. Moltó), Nico Ruiz, Maria Fabregat, Maria Serrano finalitza el seu cicle teatral a Miss Therry (11 de febrer de
1951, segons I. Salmerón), i els actors els Srs. Antonio Alcaraz, Climent, Manuel Costan, Vicenç Costan, F. Escudero, A.
Jordán, J. Gil, Juan Mimó, Marino Moltó (el més gran dels germans, 2n director del cor a “L’Univers”), Roberto Moltó,
Alberto Pedro, José Peñalver, Manuel Pérez Escribano, José Rebollo, J. Mª Rebollo, M. Ibañez, Juan Vallés, José
Ventura. Els qui s’incorporen al 52/53 són Aurelia Ruiz i Antonieta Torrens, i pel que fa als actors: Manuel Ibañez,
Francisco Figueroa, Isidro Pedrol, Juan Rebollo. L’apuntador era en C. Panadès, el traspunt era Antoni Climent, en
Robert Moltó (1909, Poble-Sec) que feia el decorat.

N
O

Quan a les obres representades aquests anys, els diumenges, no sempre coincideixen els titols proporcionats pel Sr.
Salmerón amb els que hem trobat a les programacions de temporada de l’entitat: quan han coincidit, hem datat l’obra
segons la que consta en el treball del Sr Salmerón. En el llistat del Sr. Salmerón manquen algunes dades, és possible que
en aquestes fessin representacions de les obres que hem trobat en els programes, tot i així no quadren. Fins ara no
disposàvem de les programacions del quadre escènic per contrastar-los, només les referències del Boletín dels anys 195051 i els cartells. Podia haver canvis en la programació inicial prevista o bé fer reposicions no assenyalades en la
programació de la temporada, dins el repertori. A més no s’esmentaven tots els títols de les sarsueles en aquestes
programacions d’inici de temporada.
En el 1951, segons el Boletín esmentat, van programar Toreros d’hivern, però la resposta a la queixa de no fer-la malgrat
anunciar-la diversos cops fou que ja era una obra que havia perdut actualitat i el seu humor ja no es comprendria (7/01),
Préstame tu suegra (reposició, dues representacions més), Miss Thery d’Enric Casanova pe a la qual en Robert Moltó
preparà un decorat exprofés (11/02), La pluma verde de Muñoz Seca, en què van destacar més els papers masculins (José
Rebollo, Gil, Antonio Estañ) que els femenins, només Anita Cabillo mostrà seriositat (4/03), La mala sombra i Los
claveles de L. Fdez., Carreño i Serrano(18/03), Manos de plata de Francisco Serrano Anguita (8/04), El carro de vi i La
del manojo de rosas de Ramos, Carreño i Sorozábal, dirigida per Vicenç Costan i J. Ventura Tort (29/04), Mariquilla
Terremoto (13/05), Es mi hombre (en homenatge a José Rebollo) .
Sembla ser que la temporada 1951-52 va començar amb A propósito de M. Moncayo, Día de reyes de M. Moncayo i
música de M. Panella, sota la direcció de V. Costan, i la sarsuela La Dolorosa del maestro José Serrano i José Lorente
(7/10), va continuar amb Camins feréstecs, original dels consocis Juan Tarafa Rovira (Barcelona, 1925) i Alberto Pedro
Bertrán (26/10), Brigada blava comèdia policíaca de tres actes d’Enric Casanovas, Toreros d’hivern d’Antoni Ferrer i
Codina (4/11?), El fill del Sr. Gol de Lluís Elias, Refugi de pescadors, Jimmy Sampson, El castell dels tres dragons de
Frederic Soler El Pitarra, Vostè serà meva de Loius Verneouil, Gente bien de S. Rusiñol, La casa de Quirós d’Arniches
(18/11?), Don Verdades d’Arniches, Duda d’E. Hernández Pino, Para ti es el mundo d’Arniches, Los novios de mis hijas
de Leandro Navarro, El conflicto de Mercedes de Pedro Muñoz Seca, El gran tacaño d’A. Paso, La tragedia de la niña,
Les tres BB, Eran tres...un gitano y un marqués de Luis Fernández de Sevilla, Qué hacemos con los viejos i reposicions
de Amàlia, Amèlia i Emília, Hermínia, Baltasar, La tia de Carlos i Qué hombre tan simpático. El 6 d’abril del 1952 van
fer Los hijos de la noche i el 27 Els milions de l’oncle de Carles Soldevila.
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Per a la temporada 1952-1953 el repertori previst era: La vida d’un home de Feliu Aleu, El marit ve de visita de Xavier
Regà, Brigada blava, Els savis de Vilatrista de Santiago Rusiñol, Escola de senyores de Carles Soldevila, Una noia per
casar de Folch i Torres, Los novios de mis hijos, Los marqueses de Matute de Luis F. de Sevilla i Anselmo C. Carreño,
Los ladrones somos gente honrada de Jardiel Poncela, Atrévete Susana de F. László, La tía de Carlos de B. Thomas,
Llama un inspector de John Boynton Priestley, Félix Ros, Nosotros, ellas y el duende de Carlos Llopis, El genio alegre
dels germans Álvarez Quintero, La Dolores (versió de Florian Rey?), Malvaloca dels germans Álvarez Quintero, Celos
del aire de J. López Rubio, Las flores de S. Álvarez Quintero i Mujercita mía de Antonio Paso, Antonio López Monís,
José Pérez López.

C

O

PI

EU

En el blog de Memòria del barri de la Torrassa, concretament en l’àlbum de fotos del passat, hem trobat una foto
d’Antònia Torrens d’una altra obra: El Fotògraf representada al club Pimpinela patrocinada per L’Univers, el 8 de
desembre de 1952.

Estrena de Camins feréstecs de Joan Tarafa i Alberto Pedro Bertrán el 26 d'Octubre de l'any 1952.
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Font: http://memoriadebarrilatorrassa.blogspot.com.es/2009/01/la-cultura-al-barri-daquells-temps.html
El 12 d’octubre començà la temporada següent 1953-54. L’elenc artístic està format per actrius i actors ja esmentats i
d’altres: M.Mercedes Alvinya, Mercedes Bassas, Pilar Besses, a. Cabillo, Isabel Carrasco, Josefina Carrasco, Josefina
Cuenca, Mª Nieves García, B. Luis, Anita Moltó i A. Padrós, els actors que són majoria són: A. Climent, M. Costan, V.
Costan, Ricardo Crespo, Faustrino Escudero, Antonio Estañ, Francisco Figueroa, José Gil, Manuel Ibañez, Antonio
Jordán, Roberto Moltó, Buenaventura Ollé, José Peñalver, Manuel Pérez.-Escribano, José Rebollo, José M. Rebollo, Juan
Rebollo, Armando del Río, Juan Vallés. Alguns d’ells els retrobarem al quadres escènic de St. Ramon. Les obres dutes a
escena segons la programació de l’entitat foren: La enemiga de de Nicodemi, traduïda i adaptada per Eduardo Marquina i
dedicada a Ventura Tort (12 d’octubre del 1953), Els savis de vilatrista, El último pecado, Mujercita mía, Retazo, En mi
casa mando yo!, celos del aire, el fill del sr. Gold, La boda de Quimeta flores, Clavijo, búscame un hijo de Fco. López
Loygorri, Lo que fue de la Dolores de José María Acevedo i Antonio Merlo, Lo que hablan las mujeres dels A. Quintero,
Duda, La fosca de F. Cornet (?), Nosotros, ellas y el duende de C. Llopis, Cancionera dels germans A. Quintero,
Baltasar! de Lluís Elies (?), ¡Atrévete Susana! i Maria Rosa, dirigides pels Costan.
La temporada de 1954-55 s’inicià el 17 d’octubre amb Juego de niños de Víctor Ruiz Iriarte. El quadre escènic estava
compost per les actrius que ja coneixem amb poques variacions com ara la incorporació de Nieves Termes, quant als
actors, ara apareixen en el quadre José Antequera, Mariano Acín, Mario Ciurana, en Mimó, Antonio Soler i Miquel
Viaplana, a més dels ja esmentats anteriorment.. Les representacions programades foren: Juego de niños, La Pepa maca
de Cecília A. Màntua, Clavijo, búscame un hijo, El marit ve de visita, Mi padre, Mr. Beverly, Llama un inspector, Un dia
qualsevol, Nosotros, ellos y el duende. En Robert Moltó feia tasques de direcció.
A la temporada 1955-56 es van programar El juicio de Mary Dugan de Bayard Veiller, Mai no és tard... si s’arriba
d’hora, Llama un inspector, Ninotschka de Leiden i Sauvajon, ¡Qué verde era mi padre de Adolfo Torrado, Duda i
Retazo. Per a la celebració del X aniversari del club van preparar El noi de can cabell dpàngel el 30 d’octubre i pel 20 de
novembre de 1955 es va fer La cura d’amor de Jaime Villanova.
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El 18 de març de 1956 van fer El sosiego de José de Lucio i en el mateix programa s’anunciava per al 8 d’abril El rei de
la llana d’Alfons Roure dirigida per la Sr. M. Llimona. També van fer la sarsuela Los gavilanes de Martín Ramos i J.
Guerrero, el 27 de maig de 1956 segons un programa de mà, dirigida per Mercedes Llimona.
El quadre escènic de la temporada 1956-57 presenta novetats: s’incorporen Mª Luisa Durán, Juanita Esteve, Pepita Fallar,
Josefina García, Mercedes Llimona, Núria Soler, Mª Luisa Vidal, a més d’I. Carrasco, J. Cuenca i B. Luis. Quant als
actors, en M. Acín o Asín, Juan Banach, Mario Ciurana, M. Costan director juntament amb M. Llimona, J. Guixà, J.
Queraltó, Manuel Pérez, José Mª Rebollo. L’apuntador continuava essent en C. Panadés, el traspunt era en Solsona. El
repertori d’obres programades foren: Celos del aire (21 d’octubre), Jo sére el seu gendre de Jaume Villanova i
Torreblanca, Crimen perfecto de F. Knott, Retazo de Darío Nicodemi, L’amor té cops amagats de Llucieta Canyà, La
presó sense reixes de Faust Baratta, Com fullaraca del consoci Joan Tarafa, autor també de El paraigua màgic, (peça
destinada al públic infantil duta a escena el 24 de març de 1957 dirigida per M. Pérez-Escribano), Mal año de lobos de
Manuel Linares Rivas, No és mai tard si s’arriba d’hora de J. Villanova, El abuelo curro de L. Fdez. de Sevilla,G.
Hernández Mir i Fco. Martínez Soria, Cuando la suegra es la otra i una selecció de sarsueles com El cantar del arriero.
El 1958, fins al 31 de maig, segons el treball de Salmerón, van fer La reina mora, Agua, azucarillos i aguardiente,
Anacleto se divorcia, Crim i silenci a l’Ateneo Colón, La tabernera del puerto, Molinos de viento i Bohemios.
Anem a la temporada següent 1958-1959 i l’elenc és gairebé el mateix, però incorpora a Mercedes Ausió i Angelines
Tejada, algunes actrius són baixa durant alguna temporada o més i tornen a reaparèixer. Quant als actors, succeeix el
mateix. Hem d’afegir alguns noms: Juan Frutos, Isidoro Marchador, Salvador Pont, Rodrigo Torres, entre d’altres.
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Els títols que es programaren foren aquessts: La Santa Virreina de J.N . Pemán, amb què s’havia d’inaugurar la
temporada el 19 d’octubre, Los Marqueses de Matute, Una muchachita de Valladolid de J. Calvo Sotelo, Los frescos de
P. Muñoz Seca, Refugi de pecadors, Nosotros, ellas... y el duende, Cuando la suegra es la otra, Los blancos dientes del
perro d’E.Criado, Crimen perfecto, ¡Préstame tu suegra! de C. Jaquotot, La vida privada de mamá de V. Ruiz Iriarte,
Blancanegra, Romeu de 5 a 9 de Valentín Moragas Roger, Lluís Elias; Malvaloca dels germans Á. Quintero i sarsueles.
Jaime Tarrida es feia càrrec de la direcció artística.

C

O

A la temporada següent, 1959-60, es van programar Testigo de cargo d’A. Christie, Cuando las nubes cambian de nariz
d’E. Criado, La Marquesona, sainet en tres actes de Antonio Quintero, Pascual Guillén, Agustín Segura; La Pepa maca de
Cecilia. A. Mantua, Los caballeros de Antonio Quintero, Pascual Guillén; Una muchachita de Valladolid, Don Armando
Gresca d’Adrián Ortega, El Cardenal de Luis N. Parker, Manuel Linares Rivas, Federico Reparaz, L’amor venia amb taxi
de Rafael Anglada i una selecció de sarsueles.
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El quadre escènic durant la temporada 1959-60 era format per les actrius Besses, Cabillo, Carrasco, Cuenca, Amparo
Elías, Juanita Esteve, Pepita Gallart, Marga García, i els actors Banach, Ciurana, Costán -pare i fill-, Crespo, Fco. García,
M. García, Fco. Montserrat i Dídac Ortas, M. Pérez-Escribano, Salvador Pont, José M. Rebollo, Francisco Torres i
Rodrigo Torres. Manel Costan era el director escènic, Robert Moltó el director artístic, Carles Panadès continuava essent
l’apuntador i
era n’Anselmo Espuga, l’apuntador continuava essent en C. Panadès, en M. Costan es feia càrrec de la direcció escènica i
José M. Rebollo de la direcció artística.
En la temporada 1961-1962, el 8 d’octubre de 1961 es va fer Esta noche es la víspera de Ruiz Iriate i el 22 d’octubre La
clau de Clarasó. Altres obres programades:Vd. Puede ser un asesino d’A. Paso; L’amor truca a la porta de Ramon Turull,
La cárcel sin puertas de J. A. Giménez Arnau, Princesa de Barcelona de Cecilia Alonso Bozzo, Ninotschka, El misteri de
la sala d’estar de Ramon Minguell i Ribas, Cena de matrimonios d’Alfonso Paso, L’Hereu i la forastera de J.M. de
Sagarra, Madame Verdoux, Ella... y ella, Una muchachita de Valladolid i Juego de niños de Ruiz Iriarte.
El 1963, abans de posar fi a la seva activitat, el quadre escènic escenifica Cuidado con las personas formales d’A. Paso,
A reveure papa de Baratta, ¡Qué listo es Calixto! De J. Ortega i La vida privada de mamá de V. Ruiz Iriarte, segons
Salmerón. Ramon Solsona feia encara de traspunt.
La temporada 1960-1961 el CP passa per una temporada crítica. Els components del quadre escènic en aquests moments
són: Maria Carbonell, I. Carrasco, Josefina Carrasco, Mª Antonia Escribà, A. Elias, Marga Garcia, Eulàlia Llobet, Mª
Rosario Rebollo, Pilar Rigau, Emilia Teixidó, els actors Banach, M. Costán, V. Costán, Ciurana, Pérez Escribano, Fco.
García, Manuel García, J. Guixà, Rafael Hernández, R. Moltó, Salvador Pont, José Rebollo, José M. Rebollo, Juan
Rebollo. El traspunt era n'anselmo Espuga, l'apuntador continuava essent en C. Panadès, en M. Costan es feia càrrec de la
direcció escènica i José M. Rebollo de la direcció artística.
En la temporada 1961-1962, el 8 d’octubre de 1961 es va fer Esta noche es la víspera de Ruiz Iriate i el 22 d’octubre La
clau de Clarasó. Altres obres programades:Vd. Puede ser un asesino d’A. Paso; L’amor truca a la porta de Ramon Turull,
La cárcel sin puertas de J. A. Giménez Arnau, Princesa de Barcelona de Cecilia Alonso Bozzo, Ninotschka, El misteri de
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la sala d’estar de Ramon Minguell i Ribas, Cena de matrimonios d’Alfonso Paso, L’Hereu i la forastera de J.M. de
Sagarra, Madame Verdoux, Ella... y ella, Una muchachita de Valladolid i Juego de niños de Ruiz Iriarte.
El 1963, abans de posar fi a la seva activitat, el quadre escènic escenifica Cuidado con las personas formales d’A. Paso,
A reveure papa de Baratta, ¡Qué listo es Calixto! De J. Ortega i La vida privada de mamá de V. Ruiz Iriarte, segons
Salmerón. Ramon Solsona feia encara de traspunt.
Sembla ser que l’entitat va prossegir les seves activitats en la seu del carrer Santiago Apóstol fins el 1996 i llavors es van
traslladar al Centre Aragonès de la Pl Guernica, però ja no hi havia l’activitat teatral d’èpoques anteriors.
A l’Arxiu hem trobat un programa de mà en què s’anuncia la representació del 22 de febrer de1998 de l’obra Testimoni
de càrrec d’Agatha Cristie traduïda al català per Albert de Pedro Bertran amb “antics components del quadre escènic del
club ajudats per altres amigues i amics” al Saló d’actes de la Parròquia de St. Isidre. El repartiment fou el següent: Ana
Cabillo, Margarita García, Isabel Carrasco, Pilar Besses, Núria Soler Llimona, Begonya Banach, Inocencio Salmerón,
Alfons Just, Joan Banach, Manuel Costán, M. P. Escribano, Antonio Romero, F. Pérez “Willi”, Jordi Marín, Francesc
Costan, Joan Costan, sota la direcció de Manuel Costan, coordinació d’Inocenci Salmerón, apuntadors Maria Ferrerós i
Antoni Romero, ana Cabillo i M. Ferrerós a càrrec també del vestuari, decoració de Jordi Marín, canvis de decoració a
càrrec de Sebastià Escolà i E.T ., lluminotècnica i efectes especials per Amadeu Panadès.
LA PARRÒQUIA DE NTRA. SRA. DELS DESEMPARATS. EL CENTRO RECREATIVO SANTIAGO
APÓSTOL. CENTRE LA TORRASSA. ELS PICAROLS
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Fins el 1920 els veïns de la Torrassa pertanyien a la parròquia de Santa Maria de Sants, els límits de la qual arribaven a
Torrent Gornal. El 25 de setembre d’aquest any s’erigí la tinença de St. Ramon de Collblanc, el seu antic pàrroc i
fundador Sr. Ramon Baucells Serra fou qui pensà en crear una altra parròquia a La Torrassa, idea recolzada pel bisbe Dr.
M. Irarita, que es batejaria amb el nom de Parròquia de Nostra Sra. dels Desemparats. El primer pàrroc fou el Dr. Enrique
Xicola Pons (1935-1936), seguit per Mn. Jaume Busquet Casals, (capellà castrense i assessor de la Falange del Districte
XII de Barcelona al 1939) des del 1939 fins el 1968. Fou nomenat el moment en què es reconstruí l’església i s’inaugurà
el nou temple (16/09/1939) instal·lat a la planta baixa on va estar provisionalment el col·legi parroquial de nenes, les
Carmelites-Vedruna (1943), sota la direcció de la Sra. Paulina Pujadas, en un principi; posteriorment, el Sr. Esteve
Margarit i, després, el Sr. Joan Lluch.
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El barri de la Torrassa comptava els anys 30 amb un centre catequètic i una Escola dirigida per les Congregacions
Marianes dels jesuïtes, segons se’ns diu en el llibre Nuestra Señora de ls Desemparados. 1935-1985. cincuenta años de
presencia de la Iglesia en la Torrassa. La Torrassa. L’Hospitalet, 1985, que ens ha ajudat molt a construir la història de
la parròquia, origen del Centro Recreativo Santiago Apóstol.
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En el perìode en què el Mn. Busquet fou pàrroc també s’inaugurà el Col·legi de nens el 1959, l’actual edifici de Santiago
Apóstol dirigida per la Congregació de clergues San Viator. Per ampliar informació sobre el Col·legi Sant Jaume, podeu
consultar el Quadern d’estudi nº 24 de la CEL’H (Mn. Valentí Balaguer i Planas Rector de la parròquia Mare de Déu dels
Desemparats i Sònia Esteve Martínez. Directora de l’escola: Escola Sant Jaume, dels orígens a l’actualitat)
La parròquia va influir força en el barri. Es tractava d’evangelitzar el barri que s’havia manifestat en els anys 30 com el
més anarco-sindicalista. Així, la primera Festa Major del barri després de la guerra el 1942 es va fer per St. Jaume per la
seva influència, com s’havia fet entre els anys1914-1924, data en què “L’Univers” s’estableix a la Plaça Espanyola, es fa
càrrec de la festa i la trasllada a la Pàsqua de la Pentecosta (Pàsqua granada). El 1930 es va fer els dies 6-8 juny. El 1939
es recuperava a Collblanc la festa major per St. Ramon, el 31 d’agost. L’any 1940-41, segons Lluís Abarca i Médico (La
Torrassa. Història de la seva festa major, 1997) alguns elements del barri van provar de fer una festa major conjunta
amb Collblanc però no va satisfer i finalment, a proposta de la parròquia, es tornà a fer per St. Jaume. El 1942 es muntà
un envelat de 1920 pams al quadrat, a la Pl .Espanyola. Es va repetir malgrat el dèficit i el Sr. Abarca fou president de la
comissió de Festes durant un temps. La programació dels festeigs de 1944 incloïa teatre líric: Vicenç Costan, a qui hem
vist a “l’Univers” i al Club Pimpinel·la com a director dels quadres escènics, es féu càrrec també dels espectacles de
l’envelat dirigint les sarsueles: La mala sombra, Los claveles, Molinos del viento. El president de la quarta festa major de
1945 Florenci Puiggalí va ser proposat pel rector.
Però, com hem vist, la influència de la parròquia al barri es concreta sobretot i de forma immediata en el camp escolar.
“Com a complement de l’obra escolar, Mn. Busquet va pensar en un centre cultural.”
En l’edifici escolar reconstruït ja havia previst un Centro Parroquial la Torrassa, inaugurat el 4 de gener de 1942, que
serví de saló d’actes de la barriada. Abans de l’acabament de les obres del col·legi es va crear una Junta del centre, ja que
es volia que fos una entitat autònoma de les activitats escolars. El nou Centre Moral Santiago Apòstol s’obrí el 1960 als
baixos del nou edifici escolar i mantingué una continuada programació d’activitats, excursionisme, teatre o cinema. Mn.
Busquet trobà en el Sr. Lluis Abarca Médico, persona de cultura, habitual col·laborador en investigacions de la història
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local, un constant col·laborador de la seva activitat educativa, cultural o pastoral” ens diu en Jaume Botey (Les
parròquies de l’Hospitalet a partir dels anys 60, Quadern d’estudi, nº 21, Miscel·lània d´articles sobre la història i la
realitat actual de la ciutat, p. 202)
En l’esmentat Centro Parroquial La Torrassa, l’11 de gener de 1942 es va fer la primera representació teatral El
Nacimiento del Salvador o la Redención del esclavo, lletra d’Antonio Molins i música d’Ignasi Rubio. Des d’aquelles
dades fins el 1964 s’hi van fer tota mena d’actes com vetllades, pastorets, obres teatrals, conferències, concerts...
D’aquests anys no disposem títols de les obres representades, per la qual cosa donem un pas endavant i ens fixarem en
l’anys 1960.
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El Centro Moral Recreativo Santiago Apóstol fou constituït el 26 de gener de 1958, segons consta en el Full dominical de
la Parròquia i inaugurat amb un concert de música de cambra per l’Orquestra simfònica Estela. Es va formar una Junta
amb Amadeu Pàmies, com a president, Joaquim Centelles, com a secretari i Joan Sala com a tresorer. Francesc Escofet ,
Josep Baladas, Josep Subirana i Jaume Manero n’eren adjunts. Van organitzar activitats i van encetar la publicació de la
petita revista Consigna, on s’anuncia la intenció de fer un quadre escènic, perquè el “buen teatro enaltece las virtudes,
estimula para las gestas y actos dignos de encomio, vivifica nuestro espíritu con la poesía (...) es además fomación del
individuo, le da seguridad, distinción, empaque y buen decir; es escuela de rígida formación, obliga a cierta manera al
estudio, a la observación y anàlisis de todos los detalles por insignificantes que sean, y de todo ello entresaca actitudes,
facetas, peculiaridades para el logro de la misión que le está confiada” en paraules del President del nou quadre escènic,
el Sr. Francisco Escofet. (ConsignaAny II, nº 5, feb.-març, 1961) Al número següent (nº 6, maig-juny 1961) hi trobem els
membres de la Junta de la secció de Teatre: Fco. Escofet, president i director escènic; José Balada, director artístic; Tomás
Mirete,Vicepresident; Antonio Torres, cap coordinador; Alfonso Muñoz, secretari; Antonio Carrión, vicesecretari; Antoni
Sánchez, tresorer; Juan López, comptador; José Morera, Cap d’ordre i material; Dídac Ortas, biblioteca i traspunt. També
ens revela l’elenc del “Cuadro escénico Santiago Apóstol”: les actrius inscrites eren Rosa Calleja, Mª del Carmen Díaz,
Ana Mª Colillas, Laura Sancho, Antonieta López, Antonia Muñoz, Consuelo Vaquer, Montse Penelas, rosa Arándiga,
Ramona Hernández (dona d’Escofet) i els nois Juan Serrano, Antonio Torres, Manuel Fuentes, Tomás Corcova, Pedro
Colillas, Nicolás Pérez, Manuel Vaquer i Jaime Canela.

C

O

La primera obra programada per al 29 de juny fou Paco el Sanguinario de Manuel García Bengos i Manuel Tarín
Iglesias, però fou ajornada per la mort sobtada de Mn. Jordi Jané i Jané, vicari de la parròquia. La segona actuació fou
l’obra de A. Paso i E. Sáez Que le ahorquen a Vd.(12 de novembre), el 8 de desembre els actors del Club Pimpinela van
portar a l’escenari del Centre Recreativo Santiago Apóstol Ud. Puede ser un asesino. Al nº 8 de Consigna, entrobem un
elogi: “soberbia actuación”, la de la Srta. Garcia, els senyors Costan i J. Rebollo.
El senyor Escofet demanà a Josep Macià Macià que substituís a Baladas en produir-se la seva baixa.per raons laborals (nº
9, maig-juny, 1962)

N
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El 29 d’abril es va representar Familia honorable no encuentra piso de Luis Maté, interpretada per R. Arándiga, Consuelo
Vaquer, José M. Fuster, A. Carrión, Juan López, Asunción Sánchez, Laura Sancho, Manuel Vaquer, Mª del Carmen Díaz,
Pedro Gregorio, Mª Lourdes Benet, Esperanza Martínez i Sinesio Jarque.
La 4ª obra fou Els Marqueses de Matute. En el núm. 11de Consigna d’oct-dsbre. de 1962 apareixen altres títols: El rey y
yo i en preparació Con la vida del otro de C. Llopis.
Van actuar en el centre altres Cies.: el quadre escènic del Centro Metropolitano Transversal que representaren El señor
Joaquín i La alegría de la huerta, La Cia. de Francisco Valls escenificaren El millor dependent del món.
El 24 de febrer el quadre escènic del Centre porta a escena La educación de los padres, el 28 d’abril María Fernández,
“uno de los más grandes éxitos”(Consigna, nº 13, abril-juny 1963) Per al 29 de juny es preparava una gran vetllada
teatral, per celebrar els segon aniversari de la fundació del quadre escènic. El 1963, el Sr. Antonio Torres era el vocal de
teatre a la Junta, Eduardo Salvador es feia càrrec de la tramoia i luminotècnia.
La Junta de Joventut parroquial es formà I'any 1963 i portà una nova orientació en el Centre, una nova forma
d'excursionisme, sessions de cine-fòrum, organització de vetllades i festes, etc. Aquesta nova marxa del Centre va
coincidir també amb la malaltia de Mossèn Jaume Busquet, que el va obligar a retirar-se tot el curs del 64. En tornar,
Mossèn Busquet va posar "les coses en ordre", segons s’explica a l’article L’associacionisme els anys 60 (CEL’H) El cas
és que el Mn. va frenar les inquietuds creatives del Centre.
El quadre escènic es va dissoldre el 1965, coincidint amb el moment en què en A. Carrión se’n va anar a la mili, i es va
reorganitzar el 1969 sota la direcció escènica de Daniel Canalda i la col·laboració de Antonio Carrión. Aquest quadre
escènic va representar: Coba fina de Muñoz Secai La cruz de Pepita de C. Arniches(2/2/1969), Cinco años y un día de
Carlos Llopis, El Papanatas i una actuació de l’elenc infantil El maestro Canillas de Muñoz Seca,amb motiu de les festes
patronals, Un caradura (5/6/1969). Es definirà millor la diferenciació de dues seccions, la cultural-recreativa i l’esportiva
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en els anys següents 1969-1985.
La temporada 1969-1970 va començar amb La pluma verde de Pedro Muñoz Seca i Pedro Pérez Fernández (2/11),
seguida de Lluvia de hijos de Federico Reparaz (1/12), La señorita polilla de Álvaro Portes Alcalà (14/12), i el 26 de
desembre es va presentar l’elenc artístic infantil amb la col·laboració del mestre Sr. Verge i la Srta. Palos i els religiosos
Vicente i Javier en col·laboració de l’escolania parroquial l’obra Bajo el cielo de Belén de José Santoja.
Ja el 1970, es porten a escena, segons la nostra font (Mn. Valentí Balaguer: XXVè aniversari del Centro Moral Recreativo
Santiago Apóstol avui Centre La Torrassa Cultura i Esbarjo: 1960-1985 ) les obres que assenyalo a continuació: El
divino impaciente de Pemán, com a pròleg de les conferències Quaresmals, El tercio de Quites d’Antonio Quintero,
Emilio Gómez Muriel, Pascual Guillén Aznar, dins la Setmana Cultural de l’Hospitalet); El gato con botas, el grup
infantil i La casa de Troya, el grup dels joves, amb motiu de la Festa de la patrona de la parròquia (10/05), Los diez
negritos (29/06) i Escuadra hacia la muerte d’A. Sastre amb motiu de la Festa Major del barri.
A la temporada 1970-71 es van programar les obres: La venganza de don Mendo de Muñoz Seca (1/11/70), El tragaluz
de Buero Vallejo (28/02/71), Escuadra hacia la muerte, amb motiu de la V Setmana cultural de l’Hospitalet (24/4/), El
condenado por desconfiado de Tirso de Molina (10/6/71)
A la següent, La Ratonera (8/12/70), El difunto es un vivo de Francisco Prada i Ignacio F. Iquino (6/02/72) , Los chatos
de Muñoz Seca (26/03/72), La sangre de Dios de A. Sastre, dins la setmana cultural (16/04/72), La tía de Carlos de
Brandon Thomas (18/06/72)
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L’Ajuntament donà una subvenció de 20.000 pts a Manuel Vidal Roig, president del Centre, el 1972. A més de les
representacions pròpies, el quadre escènic afavorí la participació d’altres grups i Cies que representaren sarsueles com
Luisa Fernanda pel grup La Antorcha o El retaule del flautista de Jordi Teixidorper la Cia Puigserver, Lisístrata
d’Ariatòfanes i Otelo de Shakespeare en versió catalana, muntatge d’Àngel Carmona, entre d’altres. També col·laborà en
un àudiovisual sobre la Passió de Divendres Sant dirigit per Fco. De Oleza i van prendre part en teatre-fòrum, cine-fòrum
i organitzà una revetlla de St. Joan al pati del centre.

O

Al Centre també hi van fer cursos d’animació cultural que incloïa els cicles de teatre, en què s’explicava la història del
teatre en sis sesions, i els de música, concretament se’n van fer vint-i-quatre. Era l’any 1975, data significativa pels
canvis polítics i socials que van tenir lloc en el país. El centre acollí reunions, assamblees, trobades amb motiu de les
primeres eleccions generals.

C

Passat un temps de transició i d’inestabilitat, el Centre reorganitza les seves activitats artístiques el 1977-78, en surt una
nova Junta i després de la remodelació del saló d’actes per ajustar-se a la legislació vigent, es convocà nova Junta i en
Francesc Sánchez passa a ser el nou vocal de teatre.
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El moment més important per al teatre del Centre fou el 1980, quan un cop fetes unes transformacions a l’edifici, i
constituïda la nova Junta en què la secció teatral estava formada per Josep M. Moncunill, Francesc Segarra, Cristòfol
Sánchez, Enric Tamarit, Amadeu Panadès, Manuel Jaria, Joaquin Romero i Francesc Sánchez, es creà un nou quadre
escènic que portaria el nom de Picarols, sota la direcció artística de la Sra. Antonia López de Martín, que havia estat
actriu del primer quadre escènic del Centre.
Les obres representades pel grup Picarols a la dècada dels 80 han estat les següents:
Al mes de juny de 1982, Hablando la gente se entiende dels germans Á. Quintero i La lotería de Carlos Arniches, El baúl
de los disfraces (febrer 1983 al Centre, el 13/06/84 al Centre Parroqual de St. Isidre), la comèdia de costums Los
Marqueses de Matute de Luis Fernández de Sevilla, Anselmo C. Carreño (maig 83), Cuando las nubes cambian de nariz
d’Eduardo Criado que assistí a la representació i felicità la directora i els actors (gener 1984), Soltero y solo en la vida de
A. Paso, Ricardo González del Toro (maig 1984), La Barca sin pescador de Alejandro Casona (maig 1985)
En aquesta temporada 82-83, es procurà la consolidació del grup. La nova Junta, de la qual el vocal del teatre era el Dídac
Rejón, havia d’incrementar les activitats culturals i reforçar la infraestructura per tal de desenvolupat-les.
També es va crear un taller de teatre: Els Barrufets, sota la direcció de la directora del grup d’adults Toni López, que
escenificà Titirimundi el 24 i 25 de maig de 1984. S’havia de remodelar el saló, ajornat per dificultats econòmiques.
S’elaboraren uns nous estatuts del Centre i es confeccionà un pla tècnic i econòmic per poder portar a terme
l’adecentament del saló durant la temporada 1983-84 i 1985. Les obres tenien un cost de 1.810.649 euros, dels quals la
Generalitat aportà 1.560.000. José Marín era el nou vocal de teatre.
Després de les reformes, el grup començarà a fer les seves actuacions al nou “Centre La Torrassa” el 1985 i potser com a
conseqüencia de problemes d'infraestructura, el Centre es trasllada a la Ronda de la Torrassa l'any 1991. Més tard, el
2005, s’inauguraria l'Auditori de La Torrassa al carrer Santiago Apòstol, 40.

collblanctorrassa.html[02/04/2013 11:35:15]

collblanc

El 1987 El grup presenta a la III Mostra del teatre Aficionat Aquí no paga nadie de Darío Fo en el Teatre del Centre
Catòlic el 24 d’octubre de 1987 (Agenda de La Vanguardia, 24/10/1987) Intèrprets: Antonia López, Reme Galán,
Francesc Pérez, Jordi Marín, Leonardo Helguera, Antonio Jiménez, Jordi Chica, fitxa tècnica: Irene Martín apuntadora,
Olga Brotons i Tere Rofes traspunts, Amadeo Panadés Il·luminació i efectes especials, maquillatge, escenografia i
vestuari a càrrec del grup Picarols, Jordi Marín regidor i direcció de A. López Rubiño.
El 1988, segons la cartellera de La Vanguardia en l’edició del dissabte 23 de gener de 1988, (pág 30) el grup Picarols
posa en escena l’obra de García Lorca Yerma en el Teatre Centre Moral de Gràcia. (Ros de Olano, 7-9. ) dins el IX
Concurs de Teatre Amateur (diumenge 24, a les 18.15h.)
A l’any següent, el1989, els Picarols representen Un hombre tranquilo d’Adrián Ortega, dins la IV Mostra del Teatre
Aficionat, amb el repartiment: Antonio Tenllado, Pilar Escot, Paquita Simón, Jordi Marín, Amando Galán, Mercè Albiol,
Sandra Cuadrípani, Toni García, Sergio Pariente, Roser Verdaguer i Yasmina Cuadrípani com a apuntadores, Jordi Marín
en l’escenografia i Jaume Colominas, com a regidor.(27 de maig)
El 3 i 4 de febrer de 1990, a l’AC La Torrassa, el grup va representar El motocarro de Luis Tejedor y Enrique .
Dins la Mostra de Teatre Aficionat de principis de juny del mateix 1990, dins la Mostra de Teatre Aficionat de principis
de juny, representaren Amor en Blanco y negro, vodevil de Julio Mathias, amb el següent repartiment: Dídac Rejón,
Montse Salinas (maquillatge també), Jordi Chica, Sancha Cuadrípani, Jordi Marín, Roser Hellín, Paquita Simón, Leonardo
Helguera i Esther Duarte. Juan Antonio Prados feia de regidor, Roser Verdaguer i Mercè Urrós eren les apuntadores, i
dirigia Francisco Pérez Rojo. (2 Juny)
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Dins la la Mostra del Teatre Aficionat del desembre de1992 van fer Malayerba de de Rafael Mendizábal. El repartiment
va ser: quant a la fitxa artística, Fernando Sosa, Armando Galán, Montse Salinas, Maite Días, Juan A. Prados, i quant a la
fitxa tècnica, Jordi Martín, regidor i escenògraf; Mercè Albiol, Roser Verdaguer, i el director Francesc Pérez.. El mateix
any també van fer a la Sala d’actes del Centre La Torrassa Federica de Bramante o las florecillas del fango de Tono i J.
Llopis (dies 4 i 5 d’abril de1992)

O

El 1993 es van fer els actes de commemoració del 25è Aniversari de la mort del Mn. Busquet durant els caps de setmana
des de finals de febrer fins al 25 de juliol. Dins dels quals es va incloure el teatre.Va participar-hi la Cia. de la Llum amb
Publicitat, dirigida per A. López Rubiño.

C

A l’Aula de Cultura de Collblanc-La Torrassa, els Picarols es feien càrrec del cursos de teatre.
Per la cartellera de la La Vanguardia del diumenge 5 de juny de 1994 sabem que el grup Picarols va portar a la Mostra
de Teatre Aficionat de l'Hospitalet l’obra Decir adiós el dia 4 de juny al Teatre Joventut.

N
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Segons una notícia del 13 de març de 1995 al diari local L’Hospitalet, el grup Picarols  “va participar el passat 5 de març,
per primera vegada, al IX Concurs de Teatre Amateur de Caldes de Montbui amb la representació d’una obra de Josep
Maria de Sagarra, Soparem a casa. Aquesta història sobre la relació entre pares i fills, estrenada el mes de febrer de forma
excepcional a l’escenari de l’Ateneu de Cultura Popular de L’Hospitalet, és la primera en català que porta a escena la
companyia. Segons la directora de l’obra, Maria Teresa Días, els actors han fet un “esforç sobrehumà” perquè la majoria
no tenen el català com la llengua materna i perquè per a cinc d’ells ha estat la primera incursió en el món del teatre.
Actualment, el grup el formen deu actors afeccionats i alguns col·laboradors. La companyia Picarols fa 13 anys que es
dedica al teatre afeccionat a l’escenari del Santiago Apòstol, a La Torrassa. A partir d’ara, però, el grup representarà les
seves obres al local de l’entitat, donat que el Teatre Santiago Apòstol es troba en condicions molt precàries, segons Días.
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Soparem a casa. font: http://www.lhdigital.cat/   13 de març de 1995.
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La propera obra que Picarols va preparar però no es va portar a escena fou Los viejos no deben enamorarse de Castelao,
traduïda delgallec al castellà.
Va seguir Soparem a casa, representada el 22 d’abril al seu espai de La Torrassa amb motiu de les Festes de Primavera.

PI

Per les festes de Primavera de 1998, al Centre La Torrassa el dissabte 18 d’abril i diumenge 19, el grup Picarols
representen La importancia de llamarse Ernesto d’Òscar Wilde.
A l’any 1999 presenta Las cinco advertencias de Satanás d’Enrique Jardiel Poncela, 26 i 27 de juny, a la sala B.

O

Al 2000, La Comisaría especial para mujeres d’Alberto Miralles, 18 de juny, i 24 de juny, Sala B. Van fer dues
representacions, amb 127 entrades venudes, 17 invitacions, total de públic assistent: 144 entrades.

N
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A l’any següent, el 2001 posen en escena La Dama de Alba d'Alejandro Casona. 15 i 16 de juny, Sala B.En van fer dues
funcions, amb 138 entrades venudes, 19 invitacions, total de públic assistent; 157 entrades.
Pel 2002 van preparar Coses de nens, en una única representació amb 49 entrades totals. Al Festival amateur de Bellvitge
del 2002 van participar amb Sí quiero (o no ) de Flavia Tomaello.
Al 2003, el 20 de juny, a la sala B, El oso. Una petición de mano de Txéjov, amb Mª Teresa Días, Pablo Turchinsky,
Cristina Salt, Elena Ivanova Popota, Grigori Stapanovich Smirnov i Luká, dirigits per Chelo Cobalea en el cas de El Oso
i en la segona obra els intèrprets eren: Lola Juárez, Mireia Pérez, Jordi Morera, Paulova Estepanova, Natalia Estepanova,
Ivan Vasilievich Lómov, dirigits per Conxita Mata. Carles Berbel era el presentador, Josep Espuña feia d’apuntador i en
Jordi Marín es feia càrrec de l’escenografia. Eren dues farses en un sol acte cadascuna que demostren el saber i el bon
escriure en clau d’humor de Txéjov.
El 2004, el 19 de juny a la sala B del Joventut van representar Un espíritu burlón de Noel Coward, amb els actors/actrius:
Mireia Pérez, Cristina Salt, Lluís Casanovas, Ferran Carrasco, Mª Teresa Días i Lola Juárez, dirigits per Jordi Marín, el
llum i el so eren feina de José luis García, Chelo Cobalea i Jordi Morera feien de regidors i Carlos Garay era l’apuntador.
Però al mateix any, a la Festa Major de Bellvitge, el dia 10 de setembre, van escenificar Las entretenidas, comèdia en
dos actes de Miguel Mihura.
La mateixa obra presentada l’any anterior al Joventut, la reposen el 2005 en diverses ocasions: el 29 i 30 de gener a
l’Auditori La Torrassa, el 24 d’abril al Centre Catòlic, i el 5 de juny dins la Roda de Teatre Amateur. En canvi, el 2
d’octubre de 2005, a l’Auditori La Torrassa representen Cuando París no contesta de Luis Fernández de Sevilla i Luis
Tejedor, dirigida per Chelo Cobalea i Jordi Marín, i interpretada per Conchita Mata, María Teresa Días, Mireia Pérez,
Carmen Fernández, Jordi Marín, Lluís Martínez i Ferran Carrasco. A la Festa Major de Bellvitge, l’11 de setembre, ja
havien presentat la mateixa obra.
A l’Auditori la Torrassa, el diumenge, 12 de febrer 2006 a les 18 h el grup de teatre Picarols presenta Trampa para un
hombre solo, peròa l’Auditori La Torrassa el 15 d’octubre representen Tres historias cortas de amor tres dels germans
Alvarez Quintero i Miguel Ramos Carrión. Interpretada per Mireia Pérez, Ferran Carrasco, Mª Teresa Días, Jorge
Avellaneda, Chelo Cobalea, Jorge Marín i Carlos Berbel, sota la direcció de Jorge Marín. No van anar al Joventut el mes
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de juny, perquè des de la creació de la Coordinadora de Teatre Amateur el 2005, dirigida per Antonio Carrión, els grups
d’aficionats fundadors: Els Picarols, Margarida Xirgu i Plàudite, i els quadres escènics del Centre Catòlic i de la
parròquia de Sant Isidre participen en una nova roda de teatre amateur en els espais disponibles als diferents barris:
Auditori La Torrassa, Centre cultural La Bòbila, Teatre Centre Catòlic, Teatre Parròquia St. Isidre i d’altres que s’hi han
afegit amb el temps. Tot i això, algunes Cies. es presenten també a la Mostra que es fa al Teatre Joventut.
El 2007 van portar a escena Cena de matrimonios d’Alfonso Paso, el 18 de març a l’Auditori La Torrassa, dirigida per
Miguel Fustier i interpretada per Mariola Fustier, Mª Teresa Días, Rosa Mª Andorrà, Jordi Marín, Jordi Avellaneda,
Ferran Carrasco i Joan Francesc Bertrán. En el repartiment s’inclouen ara noms de membres del Quadre escènic Sant
Isidre que es fusiona amb els Picarols: els dos Fustier, la Rosa Mª Andorrà, en J. F. Bertran i la sastressa Esperança
Andreu. El 29 d’abril porten la mateixa obra al Centre Catòlic, dins la Roda del Teatre amateur. Però, en canvi, estrenen
El venedor de “coca” d’Assumpta González el diumenge 7 d’octubre a l’Auditori La Torrassa, dirigida per Conxita Mata
i el repartiment en aquesta ocasió és el següent: Rosa Mª Andorrà, Mireia Pérez, Jessica Estremera, Jordi Marín, Jordi
Avellaneda, Joan Francesc Bertrán i Ferran Carrasco. De l’escenografia se’n feien càrrec Jordi Marín i Miquel Fustier, de
l’atrezzo María Teresa Días, Gerard López era traspunt, José Luis García s’ocupava del llum i so, Mariola Fustier feia de
regidora i Miquel Fustier era ajudant de direcció. L’Esperança Andreu va fer el vestuari. El 27 de maig 2007, però, es va
programar una segona representació de l’obra Cena de matrimonios a l’Auditori de la Torrassa per atendre les peticions
que ha rebut la companyia .
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El 2008 el grup estrena Misery, basada en la novel·la d’Stephen King adaptada per Simon Moore, en la versió catalana de
David Plana i l’adaptació de Miquel Fustier. Quant a la fitxa artistica, els intèrprets són Joan Francesc Bertran, Mariola
Fustier, Rosa Mª Andorrà i Conxita Mata. Quant a la fitxa tècnica, Teresa Días es feia càrrec de l’atrezzo, Jordi Marín i
Joaquim Miró eren ajudants d’escenografia, del llum i so també se’n feia càrrec Jordi Marí i Josep Lluís Gràcia, Mireia
Pèrez i Gerard López eren els regidors i Miquel Fustier dirigia i s’encarregava de l’escenografia també. La representen el
31 de maig, l’1 de juny, a l’Auditori la Torrassa i el 27 de setembre al Centre Catòlic.

Programa facilitat per l'Ajuntament
A la Festa Major de Bellvitge també van fer Misery, el 12 de setembre.
El 2009 el grup presenta a l’Auditori Verde esmeralda (17 de maig) comèdia de Jaime Salom, interpretada per Mª Teresa
Días, Rosa Mª Andorrà, Conxita Matas, Joan F. Bertrán, Jordi Marín que també fa l’escenografia, del llum i so es fa
càrrec José Luis Gracia i Jordi Clifford, Gerard López feia de regidor i Esperanza Andreu és la sastressa. La mateixa obra
la porten al Centre Catòlic el 25 d’octubre i a la Festa Major de Bellvitge, dins el X Festival de Teatre amateur de
Bellvitge l’11 de setembre.
L’obra que porta a escena el grup el 2010 arriba molt tard, fins el 17 d’octubre no es representa La mare... quina nit, un
clàssic de l'autora Assumpta Gonzàlez, a l’Auditori La Torrassa i a l’any següent la reposen el 27 de febrer de 2011 a les
18 h.en el Centre Catòlic. Veni Fonfría, membre del grup Proyecto Tres alcubo, dirigí en aquella ocasió la representació
interpretada pels habituals Rosa Mª Andorrà, Mª Teresa Días, Jordi Marín, Carles Berbel, Joan Francesc Bertran i Lola
Juárez. Óscar Garrido i José Gracia s’encarregaren del llum i so, Gerard López i Mariola Fustier i Conxita Mata feia de
regidora un cop més.
El 17 i 18 de setembre del 2011 els Picarols van presentar un altra obra a l’Auditori La Torrassa L’encisadora Família
Bliss de Noël Coward, sota la direcció de Veni Fonfría,traduïda i adaptada al català per Fèlix Fustier i Llòria, Llum i so:
Òscar Garrido i José Gracia, escenografia i vestuari: Picarols, Traspunt: Gerard López, Regidora: Conxita Mata.
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Intèrprets: (Els Bliss) Maria Teresa Dias, Jennifer Pizarro, Jordi Marín, Carles Berbel, Rosa Maria Andorrà. (Els
Convidats) Mariola Fustier, Lola Juárez, Joan Francesc Bertran, Julián Gabarrón.
El 2012 han presentat No et vesteixis per sopar de Marc Camoletti, adaptada per Ricard Reguant, interpretada per J. F.
Bertran, Mariola Fustier, Jordi Marín, Conxita Mata, Jenifer Pizarro, el regidor Leonardo Helguera, el traspunt Gerardo
López, el so i la llum de José Luis Gracia, Rosa Mª Andorrà com ajudant de direcció i Maria Teresa Días direcció,
completen el repartiment (10/06/12 al’Auditori La Torrassa)
NEXUS TEATRE, CIA. PARANOIA, STRÓMBOLI TEATRE
La Cia. Nexus Teatre sorgí de l’escissió d’un grupet de quatre joves que pertanyien al grup Picarols: un d’ells, el seu
director Carles Berbel, ens ha facilitat la informació sobre els orígens de la cia Strómboli.
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La primera representació del grup Nexus fou Sin hielo, por favor, el 1997. A l’any següent, 1998, van presentar Aspirina
para dos de Woody Allen a la Mostra del Teatre aficionat al Joventut, moment en què el grup pretén ampliar-se i està
tramitant el seu registre com a associació. El nou grup ampliat estava compost per actors dels Picarols i del grup
Paranoia, fundat per Sara Mejuto amb setze anys a l’actual l’IES Margarida Xirgu, en què també hi actuava en Carles
Berbel. A l’institut es feien tallers de teatre i venien professionals a donar les conferències. Finalitzats els estudis a
l’Institut, en Carles Berbel s’emportà actors/actrius del Paranoia, com la pròpia Sara Mejuto, i els dirigí en el nou grup al
Centre Aragonés de l’Hospitalet, a la Pl. Guernika, d’on es van fer socis i allí es quedà el grup Paranoia. Mentrestant, el
grup Nexus continuava com a tal fins que en el 98 s’incorpora com a director Carles Sales i es constitueixen en
associació. D’ací sorgí, doncs, Stròmboli teatre que en els últims anys ha tingut projecció fora de l’Hospitalet, tot i que
cada any s’han presentat a la Mostra amb una estrena i continuen assajant a la Torrassa, a la Casa Boleda, edifici de
Gaspar Coll i Rosell protegit com a bé cultural d'interès local situada en la cantonada entre la ronda de la Torrassa i el
carrer Rafael Campalans, on hi ha la seu de l’Associació Coordinadora de personas amb discapacitat de L'H, fundada
el 1987, la qual compta amb la col·laboració de la Cia Strómboli a canvi de la cessió de l’espai.
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Después de la lluvia de Sergi Belbel, a la III Mostra en el Joventut el 1999 (11 i 12 juny, sala A) encara apareix a la
premsa local com a obra de Nexus, però aviat el nom de la nova Cia és de Strómboli Teatre, ja que no es van poder
registrar amb el nom de Nexus perquè ja existia. El nou director de la Cia. serà Sergi Gómez.
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En el 2000 Strómboli Teatre va portar al Joventut, dins el cicle “l’Hospitalet fa teatre” Realitat salvatge el dies 1 i 2 de
juny, sala A, amb 60 entrades venudes.
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Els espectacles que han presentat els anys següents són cronòlogicament ordenats:.
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2001 Feliz Aniversario d’Adolfo Marsillach, de 9 de juny i 10 de juny, Sala B, 205 espectadors.
2002 Entre tinieblas, de Pedro Almodóvar i Fermín Cabal. Dge 30 Sala A del Joventut, 224 entrades totals.
2003 La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca, sota la direcció de Sergi Gómez. Intèrprets: Beatriu Castelló,
Julia Tuñón, Judit Martín, Laia Batlles, Isa Herranz, Luz Sedeño, Mireia Conejero, Maite Candel, Sara Mejuto, Gloria R.
Acacia, Escenografia a càrrec de Sílvia Delagneau, Llum i so de Carlos Berbel, Muntatge I Assajos Coordinadora
Disminuïts de L’Hospitalet.Dge 29 Juny, Sala A del Joventut, 253 espectadors.
2004 La Cabeza Del Dragón de Ramon Maria del Valle Inclán, dv. 25 juny, Sala A del Joventut. La direcció anà a
càrrec un cop més de Sergi Gómez, la resta del repartiment era: Albert Canela, Carlos Berbel, Jeremías Marín, Luz
Sedeño, Mireia Conejero, Yolanda Morata, Isabel Herranz, Sara Mejuto, Maite Candel, Laia Batlles. Espai escènic a
càrrec de Silvia Delagneau, disseny Vestuari: Sergi Gómez, Silvia Delagneau, Il·luminació de Raquel Mejuto, so. Xavier
Garcia. Van assistir a l’actuació 227 espectadors.
2005 Historias mínimas dirigida Per Sergi Gómez, amb Laia Batlles, Carlos Berbel, Mireia Conejero, Sergi Gómez,
Isabel Herranz, Sara Mejuto, Yolanda Morata i Bernat Muñoz. Durada. 1 h. 10 m. 23 Oct. A l’Auditori La Torrassa.
El dissabte 11 de Juny la tornen a fer al Joventut Sala A, dins la IX Edició Mostra de Teatre Aficionat. Assistència de
176 espectadors.
2006 Historias mínimas de Javier Tomeo, al Centre Cultural Collblanc-La Torrassa el 10 de març de 2006.
A la X Edició de la Mostra de Teatre Aficionat: Extremidades de Carles Armengol, que dirigeix també l’espectacle
interpretat Per Isa Herranz, Sara Mejuto, Carles Berbel, Albert Canela, Yolanda Morata, Mayte Candel, Luz Sedeño, Laia
Batlles, Laura Martínez. 17 juny, sala A. En la part tècnica, Eva Herranz es fa càrrec de llum i so, el muntatge i assajos
va a càrrec de l’Associació Coordinadora de disminuïts de L’Hospitalet. Presenciaren l’actuació 170 espectadors.
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2007 La Cantant calva de L’Eugène Ionesco, traduïda per Luis Echávarri, amb els intèrprets Sergi Gómez, director, Sara
Mejuto, Laia Batlles, Ana Campo, Carlos Berbel,
Isabel Herranz, Francis Manzano del grup La Incubadora, sorgit el 2001 d’un altre grup, Senda dels somnis. Eva Herranz
era l’ajudant de direcció, llum i so d’Eva Herranz, Miquel Batlles, Oscar Garrido. També al Joventut en l’edició XI de la
Mostra de Teatre, el da 10 juny a la Sala A, amb 227 espectadors. Espectacle en castellà d’una hora i mitja. Al CC La
Bòbila, l’11 novembre.
2008 Minimal Show de Sergi Belbel. Adaptació del Conte de Christian Andersen.dins la XII Edició de la Mostra de
Teatre Aficionat, 8 de juny a la sala A. I a L’Auditori La Torrassa, el 19 d’octubre. Amb els intèrprets Laia Batlles,
Miquel Batlles, Carlos Berbel, Xavi Hernández del grup Incubadora Teatre, Isabel Herranz, Francis Manzano del grup
Incubadora Teatre, Laura Martínez, Sara Mejuto i Yolanda Morata dirigits per Sergi Gómez. És un acte teatral que parla
de les relacions humanes i de la constant incomunicació entre tots nosaltres. L’obra va dirigida a un públic juvenil i adult.
El grup va representar La cantante calva d’Ionesco, clàssic del teatre de l’absurd, dins la XVII Mostra de Teatre de Sant
Boi, a Cal Ninyo (22 de febrer, 21 hores)
2009 La Patufeta. Espectacle Infantil presentada primer com a obra creada per Mirinda Teatre, amb membres de
Strómboli, grup que ha continuat fent-la: amb Isabel Herranz, Montserrat Fabregat, Laia Batlles, Francis Manzano, Sara
Mejuto, Carlos Berbel, Ana Campo. Davant de 166 espectadors al Joventut.
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2010 Mala Sangre de David Plana   A L’Auditori La Torrassa, 24 d’abril (I Concurs de Teatre Amateur de la ciutat de
L’Hospitalet) i el dge 13 de juny, Sala A del Teatre Joventut, dins la XIV Mostra de Teatre Aficionat, amb 165
espectadirs. El repartiment era el següent: Ana Campo, Carles Berbel, Veni Fonfría (director de Els Picarols), Isabel
Herranz, Núria Fornovi, Sergi Gómez, Sara Mejuto, Laia Batlles, Jordi Cabrera, Óscar Garrido i Eva Herranz.
Arranjament del text: Marc Egea, Llum i So: Eva Herranz i Óscar Garrido.
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2011 Mala sangre al 30 gener al Centre Catòlic, però eldv. 3 juny a la Sala A del Joventut, dins la XV Edició de la
Mostra del Teatre Aficionat : Elige tu propia aventura: Gritos del más allá. D’Iván Fernández Mula, dirigida Per Sergi
Gómez, amb Núria Fornovi, Veni Fonfría, M. Ángeles Brun, Carlos Berbel, Isabel Herranz, Anna Campo, Laia Batlles.
Llum i so: Eva Herranz i Óscar Garrido. 179 espectadors.

http://es.paperblog.com/estrevistamos-a-stromboli-que-presenta-su-nueva-obra-gritos-del-mas-alla-727515/
2012 Elige tu propia aventura: Gritos del más allá d’Iván Fernández Mula, al Cafè-Teatre Llantiol del carrer Riereta de
Barcelona, els dimecres des del 5 d’octubre del 2011 fins al 4 de juliol de 2012. Es tracta d’un espectacle original i
interactiu en què el públic decideix, des del principi, el desenvolupament i el final de la història d’entre diferents
desenllaços.
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Font:web del grup i de Llantiol i

http://w110.bcn.cat/portal/site/Eixample

La Cia. va portar també l’espectacle a la Casa Elizalde el 24 de maig, anunciada així en la web de Barcelonacultura
municipal “El punt de partida de l’obra “Elige tu propia aventura: Gritos del más allá” és tan interessant com el format
que ens proposen: un hipocondríac, una marxant d’art, una rica ignorant, una noia hiperactiva, un catedràtic pedant i un
fantasma amb qüestions per resoldre coincideixen a la mateixa casa en un dia de tempesta.
El final, d’entre els 8 possibles que ens oferiran, el triarà el públic i els actors, que al cap i a la fi actuen per al seu públic,
respectaran la seva decisió. El concepte és el mateix que en aquella col·lecció de llibres juvenils que ens feien prendre
decisions cada cert nombre de pàgines, decisions que determinaven el futur de la història....”
Alguns mitjans com el 20 minuts, en El Periódico i en el programa de Els matins de TV3se n’han fet ressò: “Elige tu
propia aventura” es el nombre de una colección de libros juveniles de hiperficción explorativa, también conocidos como
“libros juego”, en los que el lector toma decisiones sobre el desarrollo de la historia y el destino de sus personajes.
Strómboli, en su nuevo montaje teatral, invita al espectador a jugar con ellos, decidir cuál será el final de la obra y el
destino de sus protagonistas. Un único inicio, varias líneas argumentales y múltiples finales… ¿Te atreves a jugar?”
Videos en you tube
CIA PARANOIA
Com hem explicat, el grup sorgí de l’Institut Margarida Xirgu i va ser creat cap l’any 1998-99 per Sara Mejuto, qui
dirigeix juntament amb Iván Fernández Mula les obres presentades al teatre Joventut que esmentarem en aquest apartat..
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A més, ja hem comentat que Sara Mejuto va passar a formar part -com altres companys- de la Compañía Strómboli des
del 1998 i des del 2001 és integrant del Grup de teatre “Ménades”, del ART (Antic Riereta Teatre), dirigit per P. A.
Angelopoulos (director també del grup Ela-Ela de L’IES Sta. Eulàlia “COPEM”).
Entre els seus espectáculos destaquen: Las Bacantes de Eurípides (Mostra del Raval i Festival Juvenil de Teatre
Grecollatí), Las Gobernantas (Las Tesmoforias) de Aristófanes i Bertoldina en el círculo de tiza de Alfonso Sastre i
Bertold Brecht. Al 2012 ha coodirigit amb Agustina Díaz l’obra presentada en la Mostra, al Joventut, Hoy me he
levantado trascendente de la Cia Companyia Teatre Obert, de l’Associació Coordinadora de Disminuïts de
l’Hospitalet.(17 de juny, sala A) Tot i que aquesta entitat organitza des de fa anys un festival de teatre amb motiu del Dia
Mundial de la Discapacitat, aquesta és la primera ocasió que ha participat en un festival regular.
Les obres, assajades al Centre Aragonés de l’Hospitalet, que han estat representades al Joventut són:
Al 1999 van fer Los Figurantes de José Sanchís Sinisterra.
Al 2000, Arsénico y encaje antiguo de Joseph Kessel traduïda per L. F de Igoa, interpretada per Jennifer, Jessica salas,
Jéssica Montoya, noelia sánchez, Nuria fornoví, Mari Fuentes, Jerry Adam, Lavinia Collado, Iván Fernández, Alberto
López, Jordi Izquierdo, dirigida per Carles Berbel i ajudat per Sara Mejuto, el 3 i 4 de juny, Sala B, 315 espectadors.
Al 2001, Broadway, un millón de corazones rotos" de Woody Allen, 372 espectadors
Al 2003, Sencillamente nada, dj 26 juny, sala A, 134 espectadors.
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Els intèrprets eren: Jerry Adam, Carlos Berbel, César Casellas, Iván Fernández, Alberto López, Jeremías Martín, Sara
Mejuto, Jennifer Pizarro, Xesca Romero, Jéssica Salas, Noèlia Sánchez. I amb la col·laboració especial de Joni
Carrascosa, Laia Batlles, Xavi Garcia i Raquel Mejuto. Maquillatge i perruqueria de L. Collado, llum i so de Xavi Garcia
i Raquel Mejuto com a regidora.
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AMICS INTEGRATS-CIA TEATRE OBERT
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Al 2004 Suspiros de España, adaptació de l’obra de Luis P. Lázaro, sota la direcció de Jeremias Marín, i interpretada per
César Casellas, Alberto López, Jennifer Pizarro, Noelia Sánchez, Perruqueria i maquillatge: Davínia Collado i Sara
Mejuto, llum i so a càrrec de Carlos Berbel i Iván Fernández..

Casa Boleda
Ja hem vist abans que aquests grups sorgits de L'Associació Coordinadora de Col·lectius Disminuïts de L'Hospitalet -que
té la seva seu a la Ronda de la via, 77 , a la Casa Boleda de La Torrassa-, presenten cada any al Joventut la seva obra en
el Festival de Teatre Integrador. Amb aquesta activitat es pretén promoure de manera directa la integració i la consciència
social vers les persones amb disminucions.
Recordem algunes obres representades: Cenicienta, El flautista de Hamelín, Descoberta d'un Circ (2000), Natura (2001), a
càrrec d’Amics Integrats, que consisteix en diversos quadres amb fenòmens naturals com la pluja, els arbres, el sol, els
núvols, l'Arc de Sant Martí, la neu i fins i tot un marciano i fou interpretada per Ana Guerra, Antonia Roldán, Montserrat
Rodríguez, Sonia Pociello, Adela Casado, Dani Caufapé, Jordi Rodríguez, Antonia López, Noelia Santamaría, José
Ramón Paz, Alberto Fernández, Jaume Torrent i María Luisa Muñoz, dirigida per Olga Tarragó i Raúl Berbel.
De la Cia Teatre Obert és Balas sobre Broadway, Hoy me he levantado trascendente una petita mostra de la vida en clau
d’humor; amb què s’ha presentat per primer cop a la Mostra de Teatre afeccionat del cicle “Hospitalet fa teatre” que es fa
al juny al Joventut (2012).
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El 30 de novembre del 2003 es va posar en escena l'obra, Las vacaciones del reloj , un espectacle amb entrada gratuïta a
càrrec de la companyia Teatre Obert, dins un programa especial en commemoració de l'Any Europeu de les Persones
amb Discapacitats i coincidint amb el desè Festival.
Hem trobat la referència en la premsa local de la segona edició de 1995: “En la present edició, dedicada íntegrament a
l’expressió corporal i al teatre, van participar a més dels joves del Taller d’Expressió de la coordinadora, que van
representar la feina de tot el curs, el grup de teatre del Centre Ocupacional Sínia de Barcelona i un grup de joves de la
Federació de Disminuïts Ecom.” (L’Hospitalet, 9 d’octubre de 1995)
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L’ASSOCIACIÓ CULTURAL POS-ESOS (2003)

Programa facilitat per l'Ajuntament.
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L'Associació Cultural Pos-Esos va incloure el mes de maig de 2005, dins la seva programació de cursos i tallers als seus
locals de Ronda la Torrassa 105, els dissabtes al matí, el de interpretació en què es volia ensenyar les tècniques per sentirse segur al parlar en públic davant d'un gran auditori i fins i tot improvisar damunt de l'escenari. Aquest taller finalitzaria
amb una petita representació oberta al públic el dia 27 de maig. També va convocar a l’abril del 2005, per al juliol, el
Primer Certamen de Monòlegs de L'Hospitalet sota el lema Llum de Lluna, en el qual podien participar totes les persones
de la ciutat que ho desitgessin. Aquest certamen tenia com a objectiu "fomentar la cultura literària entre els joves de la
ciutat, i més concretament l'esperit d'escriptura de monòlegs i la representació posterior" (diari L’Hospitalet, 16. 04.
2005). La segona edició de 2006 es va fer durant les Festes de primavera.
El grup de teatre que es va formar dins l’entitat, tingué una vida molt efímera, ens consta que es va presentar a la IX
Mostra de teatre aficionat el dia 16 de juny a la sala A del teatre Joventut amb La vida, las vueltas que da la vida, creació
pròpia de Daniel Torralba Devesa, director, interpretada per Noel Gómez, Sandra Flores, Luis Vasiete De La Cal, Jordi
Baños, Núria Tarzón, Myriam Bolance, Sergio Senabre, Daniel Torralba. Maquillatge i Perruqueria A càrrec d’Esther
Miralles Martínez. 95 espectadors.
En el lliurament dels premis de música, televisió, esports, teatre, literatura, cinema i ràdio,"Bigayles International
Awards" organitzats per l'associació de Gais i lesbianes de L'Hospitalet del dia 16 d’abril del 2005 al Centre Cultural
Barradas, el grup de teatre Pos-esos va participar-hi amb una de les seves actuacions.
El 2006 també van representar Remember me (7 de maig.).
El 2007 canvien de local, es traslladen al barri de la Florida, al carrer Esteve Grau, on les entitats Pos-esos i Bigayles
comparteixen local i l’espai CulturL’H. En la nova seu van continuar fent cursos i tallers, a l’estiu, entre els quals, el
d’interpretació.
COMPAÑÍA DE LA LUZ (1989)
El grup va sorgir com a conseqüència de l’escissió que es produí dins el grup de Els Picarols. El grupet discordant va
crear el nou grup. Se’n van anar a assajar a la regidoria i després a l’Aula de Cultura de Collblanc-La Torrassa.
Al març de 1990 estrenà la seva primera obra La Filipina amb guió propi de Remedios Galán, que marxà del grup a
continuació. L’obra fou representada a l’Aula de Cultura de Collblanc-La Torrassa i en quatre ocasions més a diferents
sales de la ciutat, com ara al Centre Catòlic, i de Barcelona. El repartiment era: Reme Galán, Olga Brotons, Miriam
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Lanelas, Yolanda Granados, Eduardo Sanguino, Pilar Escot, Carmen Jiménez, Antonio Tenllado, Toni, Félix Marimón, E.
Sanguino, sota la direcció de A. López Rubiño. Representada a la Mostra del Joventut el 3 de juny del 1990.
Al maig de 1992 estrenaren Publicidad, també amb guió propi i que es presenta al Joventut, dins la 6ª Mostra (6/06/1992)
A l’any 1994 fan El ascensor no funciona de Montse Morte, amb Raquel Esquenazi (del Craf Teatre), Toni López, José
Maria Albet, Ana Paredes (De Craf T), Cristina Feline, Alfonso Martínez, Sergio Gómez, Núria Vilumara, Mónica
Granados, Yolanda Granados, Enrique Fernández, Francisco Mohedano, Montse Morte, Irene Matín, Paquita Simón,
Carmen Jiménez, Ada Zanuy, Gerardo Naccio, A. López Rubino com a Director, guió de M. Morte.
El 2 i 3 de desembre de 1995porten a l’escenari de l’aula de Colblanc-La Torrassa Oh, dulce Navidad, i a l’Ateneu de
Cultura Popular el 16 de desembre del mateix any.
El 1996, amb motiu de les Festes de Primavera, representaren Aventuras de Juanillo el de Morales.
El 23 de març de 1997 fan el clàssic El burgués gentilhombre, de Molière. A la Sala A del Joventut, dins la Mostra de
teatre amateur. Intèrprets: Mireia Conejero, Enric Fernández, Sergi Gómez, Daniel Cuello, Cristina Feline, Rosi Català,
Paquita Simón, Eusebia Ortiz, Núria Vilumara, Ada Zanuy, Carlos Sierra, Ana Boldo, Elody Sánchez, Consol Fernández.
Fitxa tècnica: Eusebia Ortiz-Vestuari, Monique Montauti: ajudant de vestuari, Daniel: perruqueria, Enric Sancho: cantor,
Salvador Ferré: música, direcció: Montse Morte i Sergio Gómez.
Al Joventut, el 16 de juny de 1999, dins el tercer cicle de l’Hospitalet fa teatre, presenten La herida del tiempo.
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Representen Hombres, dins la mostra del Joventut, el 27 de maig i 28 de maig del 2000, sala B, amb un total
d’espectadors de 253.
CRAF TEATRE
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El nom del grup duu el dels seus fundadors: Raquel Esquenazi, Ana Paredes, Francisco Mohedano. El grup va fer
Historias contadas dirigida per Pilar Escot, a l’Aula de Cultura de Santa Eulàlia el 1997, després un Homenatge a
Federico García Lorca al CC. Sta. Eulàlia, el 5 i 6 de desembre de 1998, interpretada per: Carlos Berbel, Maite Candel,
Pilar Escot, Rafael Esquenazi, Francisco Mohedano, Ana Paredes, Mª Luz Sedeño, Marc Jaén.
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El 28 de juny del 1998 Craf Teatre presenta al Joventut Amor en blanco y negro, de Julio Mathias, representada ja a els
dies 25 i 26 d’abril durant les Festes de Primavera al CC. Sta. Eulàlia. Comèdia d’embolics dirigida per Pilar Escot.

SEITÁN TEATRE

N
O

El 5 i 6 de desembre de 1999, en el Centre Cultural Santa Eulàlia, van representar Sainetes dels germans Álvarez
Quintero. Va ser interpretada per Ana Paredes, Albert Canela, Luz Sedeño, Fco. Mohedano, Alicia Aparicio, Carlos
Berbel, Sara Mejuto, Raquel Esquenazi, Maite Candel, Mario Escot. Maquillatge de Dolors Gavira, Escenografia de Fco.
Mohedano, disseny gràfic d’Albert Canela, direcció d’Ana Paredes.

El grup va iniciar-se a partir d'un taller de teatre que es va fer a la UPC l'any 2004. Inicialment assajaven a la UPC i el
seu director era Isidor Barcelona. Amb ell es va muntar l'obra Entre tinieblas de Pedro Almodovar (2005) Al setembre
de 2005 es fa càrrec del grup l'Albert López Vivancos que segueix sent el seu director actualment. Es trasllada a assajar al
Centre Cívic La Sedeta de Barcelona. Al 2006 es desplaça de nou, ara a l’Hospitalet, a l'Auditori de la Torrassa. És
llavors quan es constitueix legalment com associació teatral Les obres estrenades en l'etapa 2006-2012 són:
Al 2007, dins la Mostra organitzada per la Coordinadora, el grup presenta l’obra del seu director Albert López Vivancos:
Mort, una porta a dues bandes, CCatòlic, 28/1/07.
Al mateix any, presenten Balneario a l’Auditori de La Torrassa 16/12/2007, el 17 de febrer del 2008 i l’1 de febrer de
2009 al CCLa Bòbila, escrita i dirigida per Albert López Vivancos. Repartiment: Tony Aliaga, Dolors Calmet, Raquel
Fernández, Lluís Gálvez, Maria Martínez, Mercè Naval, Sara Naval, Encarna Padilla, Mª José Pórtoles.
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El següent espectacle del grup va ser: No estamos locas d'Albert López Vivancos, una comèdia d’intrigues i secrets
representada el 28 de febrer del 2010 a l’Auditori La Torrassa i el 14 de març al Centre Cultural Bellvitge, interpretada
per Encarna Padilla, Raquel Fernández, María Martínez, Dolors Calmet, Mercè Naval, María José Pórtoles i Luis Gálvez.
Fitxa tècnica: Escenografia i vestuari de Seitán teatre, Maquillatge: Merche Hernández, tècnic de llum i so: Jesús Horcajo,
disseny gràfic: Estanis Aboal, sota la direcció d’albert López Vivancos.
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La darrera obra estrenada: Viatgers de somnis d'Albert López Vivancos (2012) dins el cicle de teatre per a la família,
escenificada el 30 de setembre a l’Auditori la Torrassa.
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Desde novembre de 2012 la seva seu d'assaig és a l'Ateneu Cultural Catalònia de L'Hospitalet de Llobregat.
En l'actualitat prepara l'obra: El diario de Pablo d'Albert López Vivancos (estrena maig 2013)

TOTS PLEGATS
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N’Albert López Vivancos (Badalona, 1965) és autor, actor, director teatral, cantant escenògraf... amb un llarg currículum
en el món de l’espectacle que podeu consultar en la seva pàgina web. A més de dirigir Seitán Teatre, també és autor del
guió de les lletres i director de l’espectacle Secret a càrrec de la Companyia Ell i Ella, de Sant Boi de Llobregat, que va
participar en la Mostra de Teatre amateur de l’Hospitalet de 2010, el 20 de febrer a l’Auditori La Torrassa.

Grup de teatre creat a l’IES Provençana com activitat extraescolar a principis dels 90. Un grup d’alumnes van començar a
fer teatre quan estudiaven en el Centre i en acabar els estudis, encara van estar-hi vinculats perquè s’afegien nous
alumnes al grup, fins que finalment es va independitzar. Van representar Las cosas de Gómez, en adaptació lliure,
presentada al concurs de teatre de l’ensenyament secundari convocat per la Generalitat. Altres obres van ser No et
vesteixis per sopar, comèdies curtes de Txèjov: L’ós, El prometatge i La petició de mà
Les obres representades més tard a la Mostra al Teatre Joventut són:
Cuéntalo tú que tienes más gracia de Juan José Alonso Millán (25/06/1997).
Feliz aniversario d’Adolfo Marsillach (12/06/1998).
Olvida tus tambores comèdia en dos actes d’Ana Diosdado, André Roussin, Félicien Marceau (20/06/1999).
No hay ladrón que por bien no venga de Darío Fo, amb Xavi Gómez, Toñi Cañete com a directors. (08/06/2000)
Intèrprets: Fco. J. Gomáriz, Toñi Cañete, Sergio Borrero, Sofia Pérez, J. A. Delgado, Víctor Catalán, Francis Sáez, Kiko
Arteaga, Jaime Oliveras, Susana Corbajo, Isidro Plaza, Núria Giménez, Eva Gomáriz, M. C. Fernández, Javier Martínez.
Tothom fa de tot.
Casats per amor... a la pasta de Lluís Coquard, Toñi Cañete en el paper de Mar.(27/06/2003)
El grup va canviar de nom i passà a ser LA CONTRASENYA
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La primera obra de què tenim notícia amb el nou nom es El Amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín de Federico
García Lorca, 18/06/2005 a la sala B del teatre Joventut. Direcció: Lluís Pérez, Estilista: Laura Calvo. Llum i so: Aitor
Vila. Regidors: Joan Ravellat, Xus Roldán. Maquillatge: Imatge 21. Intèrprets. Xavi Caballero, Mònica Rendé, Toñi
Cañete, Sònia Isidro, Lourdes Vallvé, Marc Caballero, Aina Conca, Berta Gómez, Natàlia Pèrez, Paula Pérez, Jordi
Arnau, Alberto Delgado, Mar Garcia, Andreu Caballero, Ricard Mela. Espectacle en castellà, durada: 1 h. 15 m.
L’amor entra per la finestra, de Lluís Coquard, vodevil en 4 actes( versió de 2003) 11/06/2006 a la sala B del Joventut,
dirigida per Joan Ravellat, amb Mònica Rendé, Pilar Giralt, Lourdes Vallbé, Renata Castillo, Toñi Cañete, Xavi
Caballero, Lluís Pérez i Aitor Vila.
Sueños de un seductor de Woody Allen, 17/06/2007al Teatre Joventut, sala B (1 hora i 30 m)
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Direcció: Sònia Isidro, Xavi López. Llums: Lluís Pérez, Mariona Colomé, Ferri Aranda.
Maquillatge/Peluquería: People/Imatge 21. Estilisme: Laura Calvo, Sònia Isidro
Intèrprets: Josep Serra, Toñi Cañete, Miguel Díaz-Valero, Paco Conejero, Laura Calvo, Mònica Rendé, Lourdes Vallvé,
Ainara Nova, Núria Badenas, Helena Alzina, Cèlia Mirete.
Els amics d’en Pere, 08 /06/2008, sala B del Joventut. Adaptació de la pel.lícula Peter’s friends a càrrec de Magi Camps i
Juanma Gómez. Direcció: Mònica Rendé, Toñi Cañete.
Equip Tècnic: Lluis Pérez, Josep de Cabanyes. Coreografies: Leo Quintana. Estilisme: Laura Calvo .
Repartiment: Mireia: Natàlia Rodríguez, Paula: Núria Babel, Sònia Tramullas, Roger: Eduard Figueras, Maite: Toñi
Cañete, Sara: Sònia Isidro, Teresa: Lourdes Vallvé, Carol: Mònica Rendé, Andreu: Xavi López, Pere: Joan Ravellat,
Pau: Aitor Vila, Advocat: Paco Conejero.
El burgès gentilhome, 14/06/2009, sala B del Joventut.
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Minotaures, de Marc Artigau i Queralt 13/06/2010, sala B del Joventut. Dirigida per Xavier Caballero, Mònica Rendé.
Disseny de vestuari i Estilisme: Laura Calvo y Xavi López Disseny gràfic: Xavi López , Maquillatge: Cazcarra . Llums i
so: Roger Casanova.
Actors/actrius: Marc Caballero, Miguel Díaz-Valero, Natàlia Rodríguez, Toñi Cañete, Sònia Isidro, Ariadna Carrilero,
Mònica Rendé, Mariona Colomé, Andreu Caballero, Xavi López, Eduard Figueras, Joana Ribas, Lurdes Vallvé, Núria
Babel, Aitor Vila, Paco Conejero, Ricard Mela, Laia Tejada, Alicia Muñoz, Xavier Caballero. Dues hores d’espectacle.

Barriada de Collblanc

C

Panorama desde el puente, l’11 juny del 2011 -Joventut, sala B

N
O

TEATRE A LA PARRÒQUIA DE SANT NONAT
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Abans que res hem de justificar la inclusió d’aquesta parròquia que pertany oficialment al municipi de Barcelona, al barri
de Les Corts, en aquest treball sobre el teatre a la nostra ciutat, l’Hospitalet. El 1925 té lloc la benedicció de la primera
pedra del nou temple parroquial de Sant Ramon de Collblanc, segons consta en el Boletín Oficial Eclesiástico del
Obispado de Barcelona (p.192-194), en substitució de l’antiga Capella Mare de Déu de la Mercè situada a l’actual carrer
de Collblanc nº 29. Més tard, el 1932 s’inicià la construcció de l’església principal al costat de la primera, que passà a ser
la capella del Santíssim, la qual s’habilità després de la guerra per fer-hi el teatre. Es va fer càrrec del projecte el mateix
arquitecte Enric Sagnier. I el seu fill la reformaria després de la guerra. El 3 d’agost de 1935 es consagrà la nova església
parroquial que va ser destruïda en iniciar-se la guerra civil el 1936.
Com ja sabem la barriada de Collblanc era i és la línia divisòria dels dos termes municipals a què ens referim. La nova
parròquia del 1925 s’incloïa dins l’antiga demarcació de les parròquies de Santa Maria de Sants i Nostra Dona del Remei
de Les Corts. Ara bé, els parroquians se sentien del barri de Collblanc i a més, l’hem trobada dins Les parròquies de
l’Hospitalet a partir dels anys 60 de Jaume Botey. El cas és que, antigament durant els anys 1101-1426, Colblanc va
pertànyer a la demarcació parroquial de Provençana, és a dir, l’actual Hospitalet. I després, a la demarcació parroquial de
l’Hospitalet, o sia, a la llavors recent parròquia de Santa Eulàlia de Mèrida, fins el 1868. Llavors, coincidint amb la
reobertura de la capella romànica de Santa Eulàlia de Provençana, es va decretar el reajustament de les demarcacions
parroquials entre l’Hospitalet i Sants. Sant Ramon quedava inclosa en la de Sants, la qual abastava fins al Torrent Gornal
per l’oest i fins a la Travessera de Les Corts, pel nord. Malgrat alguns canvis del 1879, Collblanc continuà essent de la
mateixa demarcació. El 1920 la capella de Collblanc (oberta el 1888) fou elevada a Tinència de la parròquia de Santa
Maria de Sants i se li assignà només territori pertanyent a l’Hospitalet. El 1930 l’Església de St. Ramon va adquirir la
categoria de Parròquia.
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Hem de tenir en compte un cop més que les parròquies es vinculen amb el seu entorn social i amb la vida associativa, és
a dir, amb unes activitats culturals; com ja hem vist en d’altres parròquies hospitalenques (la Parròquia de la Mare de Déu
dels Desemparats per exemple). En aquest sentit, el Mn. Ramon Baucells va emprendre la construcció d’un col·legi
parroquial per a nenes, per tal de portar a terme l’obra benèfica i social que desitjava. Per aquesta raó es va crear el
“Patronato benéfico social.” El 1929 el succeí l’ecònom Mn. Joan Massó. Fou llavors quan començaren les activitats
culturals. L’ecònom fou substituït a l’any següent pel Mn. Florenci Baucells, primer rector de la nova parròquia i ho fou
fins el 1970. Va reconstruir l’església i les escoles de nenes i nens, la rectoria i el centre parroquial. Llavors fou nomenat
rector Mn. Josep Breu. Posteriorment han estat rectors d’aquesta comunitat Mn. Pere Miquel (1979), Mn. Andreu
Conangla (1984), Mn. Lluís Portabella (1993) i Mn. Joaquim Brustenga (2006) i Mn. Lluís Ramis.
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Amb tots aquest antecedents podríem justificar la inclusió de la parròquia de Sant Ramon de Collblanc en aquest estudi,
però a més la ubicació del local on va tenir lloc aquest interès associatiu-cultural de què parlavem ens ajuda: un vell
cafetí que disposava d’un petit i atrotinat escenari, al carrer de Llobregat núm. 23, es convertí en el lloc de reunió, des
del 1930, d’uns homes que van unir els seus esforços per crear un centre de vida social i esbarjo, “El Recés Cultural”.
Amb la voluntat de tots ells i, l’ajuda de molts altres, aquell cafetí es va convertir amb el centre parroquial dependent de
la parròquia de Sant Ramon on molt aviat es creà un grup escènic d’homes, dirigit per en Ricard Granés, i un altre de
femení, a càrrec de la mestra Paulina Pujadas, que fou més tard directora de la secció de les nenes a l’escola parroquial de
Mare de Deú dels Desemparats (Torrassa). En Josep Janés i Olivé, el poeta; i l’Andreu Rosselló hi contribuïren de forma
important.
A Ricardo Granés el succeí, com a director del quadre escènic, José Rebollo que posà en escena El misterio del bosque,
amb Ramón Bibet en el paper de Perot, Andrés Roselló, l’escenògraf Francisco Sans, Hipólito Basas... però això ja fou
el 1942.
El llibre d’en J.M. Jordà Collblanc i la Parròquia de Sant Ramon Nonat ens ha estat de gran utilitat per reconstruir els
inicis i el desenvolupament durant la postguerra del quadre escènic de Sant Ramon, així com els butlletins del Centre
parroquial i el fons del col·leccionista el Sr. Vallmitjana.
La primera Junta del Centre Parroquial, conseqüència del recent fundat Recés Cultural en temps del pàrroc D. Juan Massó
Jacas, estava constituïda entre d’altres pel Dr. Raimundo Coderch, José Sans, Alejo Bertrán (mestre nacional) víctima de
la guerra civil, que fou secretari de l’entitat i “es va constituir en ànima i motor de totes les activitats” com deia Andreu
Rosselló i Pàmies, un dels fundadors de l’entitat.
En el llibre de Jordà Collblanc i la Parròquia de Sant Ramon Nonat (p. 181 i ss.) trobem fragments de l’escrit en castellà
de Rosselló on es refereix a l’inici de Recés Cultural traduïts. Hi parla d’alguns homes que van aportar entusiasme i/o
coneixement al teatre: Josep M. Puigcorbé, Joaquim Rovira, el tramoista Antoni Blay...
El mossèn F. Baucells va voler millorar el conjunt parrroquial, així fou que el 1934 es va fer una sala d’actes dins les
escoles dels nois, inaugurada a l’any següent a la planta baixa, però la guerra trencà la il·lusió. El desembre de 1935
s’inaugurava la nova sala.
Immediatament després del conflicte bèl·lic es va recuperar l’activitat teatral en un altre espai, a l’antiga capella del
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Santíssim, on es muntà l’escenari. En Francisco Figueroa recordà que cap a l’any 40 dirigí obres com María Estuardo, La
casa de la troya, Fabiola (Juventud, juny-juliol 1954, Any II, nº 18-19.)
Com era habitual en els centres parroquials, hi havia la “Sección dramática de la Juventud Masculina de Acción
Católica” i la corresponent “Sección Femenina” fins que el 1953 es va fer el quadre escènic mixt. Dos anys més tard, el
1955, ja es va crear un quadre escènic juvenil que aniria a càrrec del Sr. Tamarit.
Els títols de les obres, els seus intèrprets i directors els hem extret principalment del fons personal de Josep Vilamitjana,
soci col·leccionista, actor i director del quadre escènic titular durant una llarga temporada, dipositat a l’Arxiu Municipal
de la ciutat de l’Hospitalet, en què hem trobar uns cartrons amb programes i comentaris enganxats (del butlletí del centre,
crítiques...) i que suposem que es corresponen a l’exposició gràfica que es va fer en el Centre Cultural Catalònia sobre la
secció teatral de St. Ramon Nonat de Collblanc, d’on també fou soci (Revista Catalònia any VII, 2n trim.1992, nº 25, p.
8-9), així com cartells i actes de les reunions de la Junta directiva. Cal dir que aquí no hi són totes probablement, i pot
haver algun error d’ordre, ja que hem hagut de reconstruir les temporades segons les dades que hem trobat en el material
esmentat. Cal tenir en compte que pels quadres escènics de St. Ramon hi van passar aproximadament 400 persones. Però,
amb tot, creiem oferir un ampli ventall de l’activitat teatral des del 1935 fins el 1973, moment en què el nou rector Mn.
Breu va manifestar el desig de donar un altre caire al Centre i un any després -un cop resolta una situació econòmica
negativa- es va obrir les portes a altres sectors, a grups més o menys organitzats de la barriada per tal de deslligar-se de
la visió més conservadora de l’Església espanyola franquista, parer que no van compartir alguns socis del Centre i van
desaparèixer, així com per la mateixa raó els quadres escènics parroquials van passar a la història.
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El centre Parroquial va publicar diversos butlletins: el ja esmentat Juventud, en castellà (1952-1955) iniciat per Fr.
Martínez i Monfort, vicari, juntament amb en Jaume Montfort. El segon butlletí es deia Centro dirigit per Josep Macià
Macià, el qual féu algunes crítiques a les representacions, amb la col·laboració de J. Durán, de qui també hem llegit
alguns comentaris sobre les funcions, les interpretacions, etc. En Macià fou substituït més tard per J. Vilamitjana. Ell i en
Durán el van tirar endavant fins el 1965, n’havien sortit 40 números. Primer en castellà, després cap al final alguna
col·laboració en català. Va reaparèixer el 1968 sota la direcció d’Esteve Centellas amb la col·laboració de membres de la
junta. Llavors en van sortir sis números. Sens dubte també és una font documental. Finalment, el butlleti Collblanc
impulsat per Josep Mª Jordà, d’on treiem també aquesta informació, i Poyatos, que pertanyien a un grup de joves integrat
en el quadre escènic del Centre. El primer número està datat a l’agost de 1969. Després se’n va fer càrrec en J.
Vilamitjana i en J. Durán fins al juny de 1974. Van publicar un total de 23 números. Quant a les primeres obres
representades després de la guerra, sovint amb el títol en castellà però interpretades en català, segons el llibre esmentat de
Jordà, sembla que van ser des de l’octubre de 1939: es reiniciaren el dia 8 amb El contrabando de P. Muñoz Seca,
comèdia en un acte, sota la direcció de Josep Rebollo, i en la qual van actuar J. M. Poyatos, P. Majoral, J. Montfort, M.
Rabanillo, L. Crespi, J. Sans, J.M. Rebollo, P. Sans, J. Gay i D. Rivero. La segona referència és d’una vetllada juvenil
celebrada el 12 de novembre de 1939 en què el quadre escènic juvenil escenificà Quien mal siembra mal recoge de C.
Araujo, sota la direcció de Josep M. Poyatos, en què intervenen Juan Lagen, A. Fornés, J.M.Rebollo, a. Julià, G.
Martínez, P. Sans i E. Guilemany. I el 26 de novembre del mateix any es van posar en escena Roncar despierto d’Emilio
Mozo de Rosales, en la qual van actuar A Munné, J. Figuerola, J. Roca, Lluís Abadal i J. Rebollo. L’altra fou Consultas
ridículas d’Agustín Reyes, amb L. Crespi, P. Majoral, J. Montfort, P. Casanovas, Gonzalo, Rabanillo, A. Fresneda i D.
Rivero.
El mateix quadre escènic esmentat, per Nadal i per Reis del 39, representen Camino de Belén, en J. Rebollo es feia càrrec
de la direcció escènica, J. Macià s’ocupà de la direcció artística i N. Angaril de la direcció musical.
Quant a la resta d’obres de les primeres temporades 1939-1940 i 1940-41, la secció juvenil femenina va representar el
dia 11 de febrer de 1940 Tres millones i La carbonera. La secció juvenil masculina portà a escena La Osa i Los reclutas
el 10 de març de 1940. El grup d’adults format per J. Rebollo, J. Macià, F. Escofet, J. Roca, C. Julián, L. Crespi i J. Turro
van representar la comèdia en tres actes de J. Macià Gloria Bohemia sota la direcció de J. Rebollo el diumenge 21 d’abril
de 1940 en el Centro Parroquial de San José. L’apuntador era A. Raspall. També la van fer a Horta. Anuncien la
preparació de San Anastasio per a la Festivitat de l’Ascensió del Senyor de1941.
El 19 de maig fa Uno de aquellos Díaz de José Vila Oliver i Cadáveres ambulantes.
El 9 de juny de 1940 tingué lloc l’estrena “de la narración escénica en dos jornadas y un epílogo original de A. Roselló
Pàmias Copos de sangre, “velada de Homenaje a los asesinados en odio a Dios y a la patria” anunciada en un programa
de mà anterior.
Per al diumenge 10 de novembre van escollir una obra de Pedro Boquet de Recasens Com les òlibes, drama en tres actes,
sota la direcció de Francisco Grau.
D’aquestes primeres temporades són també El Desheredado (17 de novembre de 1940) que també la fan al Centre
Parroquial de St. Josep de Badalona, Lobo de mar, tragèdia en un acte de J. Macià amb els senyors Rebollo, Poyatos,
Macià, Figueroa i Casanovas, així com Matías timador i Sindo, el tonto -juguete cómico en un acto-, El puntapié
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misterioso i El detective Man-the-con, La mezquindad del dinero de Fco. Gay, són de la mateixa temporada 1940/41.
En una festa escolar del 28 de març del 40 també hi participaren seccions infantils: es posaren en escena Los
saltimbanquis, Aquí nadie se entiende, La mecanògrafa es sordomuda.
En el Centre Parroquial de Sant Ramon també es feien representacions a càrrec d’altres quadres escènics que no eren el
“titular” , els quadres escènics juvenils i fins i tot infantils (per exemple, nenes del parvulari fan La Pilar no va a la
escuela el 1941 i les nenes de segon grau fan Una rama yo encontré) i altres grups foranis com ara el de l’Acción
Católica castrense del Regimiento de Infanteria Ultonia nº 59 (soldats que feien la mili al cuarter del Bruc) que portà a
escena El soldado de San Marcial o el quadre escènic de la Penya Blaugrana que va representar en diverses ocasions en
aquest escenari de Sant Ramon..
Anem pas a pas, seguint un ordre cronològic. Les temporades començaven normalment a la tardor, cap a finals del mes
de setembre i finalitzaven a principis de juliol.
Per a la temporada 1941-42 es van programar els espectacles següents: En un gran festival líric-teatral el 23 de març de
1941, el quadre escènic de la Juventut Femenina d’Acció Catòlica a benefici dels malalts pobres de l’Obra de la
Visitación de Ntra. Sra. la representació de la comèdia en dos actes La molinera del molí bonic traduïda del francès i
adaptada per D. Randé i el juguet còmic en un acte de L. Bellafont Llueven tías.
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El 1942 es reprenen les activitats teatrals en el nou local reconstruït amb l’elenc reorganitzat.. La temporada 1942-43
s’inaugura amb el quadre infantil La casa de locos el 27 de setembre, La Plancha de la marquesa anà a càrrec del quadre
femení, Los tres gibosos de Egipto la van fer els homes. A l’octubre van continuar: el dia 4 el quadre escènic femení porta
a escena El peso de una corona, drama històric en quatre actes i l’11 d’octubre la secció d’homes puja el teló amb un
drama en 4 actes i prólogo Lázaro, el mudo, l’acció del qual té lloc a la Florència del s. XV. El programa parla de la
“fastuosa presentació” i “rico vestuario”.
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Les seccions de joves representen Timidito y Terremoto i Eulalia o La màrtir de Barcelona, drama religiós en un acte i
tres quadres que porten a escena les noies.
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El 25 d’octubre la comèdia en tres actes La curandera a palos, adaptació de Felipe Alcántara de l’obra de Molière es
porta al Patronat obrer de St. Josep.
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El 4 d’octubre el quadre escènic titular escenifica l’alta comèdia en tres actes El vagabundo i el 15 de novembre el quadre
femení fa La pobre cenicienta, traducció al castellà per José Borrell, de La Ventafocs, sota la direcció d’Albert Arnau i
sota la mateixa direcció també es representa La casa de la Troya de Linares Rivas i Pérez Lugín el 22 de novembre.
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Ja en el 1943 es fan Canción de cuna, comèdia de Martínez Sierra en dos actes, seguida de Doña Francisquita (14 de
febrer) i María Estuardo, drama històric en tres actes, (30 de maig), Roncar despierto original de M.I.R., amb E.
Centellas, J. M. Rebollo, J. M. Roca, F. Sánchez, A. Roig, sota direcció de Vilaseca. Les següents per al 1943 són Trío
del gasógeno, Sindo el tonto, Son deu noies per casar (infantil), Que viene el general, La víctima de su herencia (2 de
maig), La vuelta del veterano, drama històric dirigit per J. Rebollo, el drama en tres actes d’Ignasi Iglesias El cor del
poble sota la direcció de F. Grau. Per al 23 de novembre es programà El misteriós Jimmi Marson, per a l’1 de desembre,
Calvari amunt drama en un acte de J. Burgas interpretat pels senyors Font, Cusó, Grau, Sancho i Espí, i probablement
també es va representar Els porucs de Ramon Franquesa Comas. Per al 22 de desembre s’escollí El pati blau de Rusiñol i
Sebas el cap, sota la direcció de F. Grau .
Per a la temporada 1945-46 els elencs femenins representaren les obres següents: El camino del mal de Grazia Deledda
(21 d’octubre, direcció de J. Rebollo), drama en tres actes, Alas de golondrina, La Cenicienta, Compañeras de estudio,
La esclava de la vida, La santa virreina, Lluvia de tías, La molinera del molino bonito, La conquistadora, La Marquesa.
Les actrius eren: A. Casanovas, E. Casanovas, M. Cusó, M. Escoda, C. Elorza, D. Estañ, T. Gómez, P. Puchol, M. Roig,
P. Sans, M.R. Servitja M. Soler.
L’elenc masculí format per L. Abadas, J. Bosch, J. Bartomeus, Fdo. Casanovas, L. Coderch, J. Cusó, L. Estañ, L. Estella,
F. Figueroa, R. Font, M. Gómez, J. Grau, M. Lleonsí, J. Lluch, M. Morera, I. Perramón, Fco. Poyatos, J. Rebollo, J.M.
Rebollo, J. Roca, J. Roma, Fco. Romeu, J. Sancho, P. Sans, M. Salvador, A. Samenté, J. Tort, I. Vicenç. N. Bassas era el
cap dels maquinistes, la tramoia anava a càrrec de I. Tuset i Cervelló, d’apuntadors feien T. G ómez i M. Escoda, van
representar El precio de la glòria, Qué tienes en la mirada, Aves de rapiña, El jorobado del castillo, ¿Quién soy yo?,
Líos, El misterio del bosque, Ud. no és D. Simón, Sucedió a las once, Jimmi Samson (14 d’abril), La casa de Quirós,
Peñas abajo, Es mi hombre, El cura de la aldea, Víctimas de la ambición, El hijo carcelero del padre, El verdugo de
Sevilla, La danza de las horas, Lázaro el mudo, Don Desiderio, Cuando el bien no puede hacerse, etc. sota la direcció,
normalment, de Josep Rebollo. També venen quadres escènics d’altres parròquies (Ntra. Sra de los Dolores, De la
Milagrosa...)
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Podem concretar algunes dates d’obres representades el 1946 i de la següent temporada 1946-47. L’Albert Arnau, un bon
actor professional del barri, es va fer càrrec de la direcció en diferents ocasions el 1946.
El 26 de maig del 46 van fer La creu de la masia de Pitarra, el 2 de juny El divino impaciente de Pemán, sota la direcció
en aquest cas del Sr. Arnau., el 16 de juny es posen a escena El cor del poble i Un tros d’ànima com a homenatge a
Francisco Grau, actor i director en moltes ocasions, i el 7 de juliol es tornen a fer La creu de la masia i El cor del poble.
Per a la temporada següent: s’inaugura el 27 d’octubre amb La mare de Rusiñol dirigida per Fco. Grau, el 3 de novembre
es porta El calvari de la vida del dramaturg berguedà Ramon Vinyes al Centre parroquial Ntra. Sra. dels Dolors de Sants,
el 10 es fa Guerra galana, el 17 Com les òlibes de P. Busquets de Recasens, on estrena decorat realitzat per l’escenògraf
Sr. Folch, per a les festes nadalenques també fan els Pastorets de Folch i Torres, el 26 de gener representaren Els vells
d’I. Iglesias sota la direcció de Fco. Grau i el 4 de març portaren a escena El contramestre drama en tres actes de Pitarra
que van reposar el 4 de maig, i per tancar la temporada l’obra de Luis Fernández i R. Sepúlveda Mare Alegria adaptada al
català per Francisco Payàs Planas i dirigida un cop més per Fco Grau.
El 9 de novembre començà la nova temporada 1947-48 amb Julieta, filla única comèdia en tres actes de Folch i Torres,
dirigida per Fco. Grau.
L’elenc femení durant aquesta temporada fou F. Papell, R. Solé, M. Vilar, T. Gómez, M. Cussó, E. Casanovas, A. Riera i
Mª L. Riera. Mentre que el masculí estava format per Fco Grau, J. Rebollo, R. Font, M. Lleoncí, R. Sánchez, J.Monfort,
A. Bosch, E. Centellas, D. Elías, M. Morera, J. Cussó, J. Sans, E. Guilemany, J. Solé, A. Priu.
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El 23 de novembre van fer El misteriós J. Samson. No tenim notícia de més obres fins a la temporada 1951-1952.
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En un article del cronista de la ciutat Sr. Abarca, fundador del butlletí Catalònia editada per l’Ateneu Cultural Catalònia
(nº 25) hem trobat algunes explicacions d’aquesta llacuna: l’absència de cartells durant aquests temps es devia a la seva
substituciö per uns fulls ciclostilats que no s’han conservat o bé utilitzaren la sala per a cinema o per llogar-la altrs grups
artístics com ara la Unió Recreativa i Cultural Aliança que s’havia quedat temporalment sense local. D’aquesta entitat
també en parlem en aquest treball.
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Durant la temporada 1951-52, l’elenc femení estava format per C. Bistuer, A. Sementé, J. Morella, J. Solé, M. Suñé, D.
Prims i M. R. Rebollo. El masculí estava constituït pels senyors J. Rebollo que dirigí en diferents ocasions, A. Estañ
(més tard fou president del Centre Parroquial, segons l’acta de la reunió del 28 de desembre del 1953), Figueroa, J.
Cuenca, E. Edo, S. Heredia, R. Bragulat, J. Llobet, C. Nicolás, J. Fabregat, R. Logé, J. Batlle, j. Rebollo jr.
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Les obres representades durant aquesta temporada foren: Nosotros, ellas y el duende, farsa còmica en un pròleg i tres
actes original d’A. Llopis (14 d’octubre de 1951), Els milions de l’oncle de Carles Soldevila, ambdues dirigides per J.
Rebollo, l’Estel de Natzareth per Nadal i St. Esteve, pel Cap d’any i Reis.
En el 1952 el quadre escènic de la secció esportiva JACE de St. Ramon presenta La mala ley el 13 d’abril, comèdia
dramàtica de Manuel Linares Rivas. De fet són els mateixos actors i actrius esmentats. Las “Escuelas Nocturnas” al final
de curs col·laboraren amb aquest quadre escènic en la preparació de la comèdia en un acte de Antonio de P. Figueroa El
club de los solteros. Hi participaren V. Pérez, J. González, S. García, E. Vidal, J. Collado i D. Moreno (15 de juny)
El quadre escènic esmentat presenten sota la direcció d’A. Estañ la comèdia de Luis Tejedor i L. Muñoz Los tres BBB el
29 de juny.
Es fan un parell de representacions com a homenatge al quadre escènic i a J. Rebollo: en el primer cas es va posar en
escena Manos de plata de Francisco Serrano Anguita i el 2 de novembre del 52 la Junta directiva del Centre Parroquial i
la Secció Esportiva JACE li va fer homenatge de comiat a J. Rebollo amb la comèdia en tres actes de A. Torrado Un
caradura, en què destaca “la magistral interpretación de don José Rebollo” segons la crítica teatral recollida en el
número1 del butlletí informatiu del Centre Parroquial Juventud del desembre de 1952. D’entre les actrius, va destacar C.
Bistuer i els actors Francisco Figueroa, A. Estañ i J. Mª .Rebollo van oferir”encarnaciones inmejorables de uss
personajes”. L’escenografia era de M. Morera.
Altres representacions del 1952: la comèdia en tres actes Tovarich de Jacques Deval (5 d’octubre), La diosa de arena de
Dora Sedano, Luis Fernández de Sevilla, guanyadora del Premio Pujol de Teatro (19 d’octubre), Duda comèdia dramàtica
en tres actes amb Francisco Figueroa, C. Bistuer, a. Estañ, J., Morella (16 novembre), Manos de plata a càrrec de la
Sección Deportiva, amb la Sra. Bistuer, J. Morella, E. Figueroa, Mª P. Badía, P. Rovira, A. Estañ, R. Ustrell, F. Figueroa,
S. Morella i Simón Heredia (14 desembre), la farsa en tres actes de L. Coquard i Armando Matías Guiu Un pau que
porta guerra (26 o 28 de desembre).
El nº 2 del butlletí informatiu Juventud ens informa en la secció dedicada al teatre “Candilejas” que es va representar
Miss Thery, de la qual fa una crítica positiva; i sabem que per a l’abril del 1953 s’anunciaven.Cobardías, Un hombre de
negocios, Ella, él y un pobre hombre. El mateix grup representa Nosotros, ellas... y el duende de Carlos Llopis, dirigida i
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realitzada per Alfredo Garcilera, interpretada per Dora Martínez, María Borràs, Roser Rebollo, José Castellà, Sílvia
Agustí, Josep Mª Jordà, Miguel Fabre, Antonio Vallés, José A. Poyatos, regidors José Figueroa i Miquel Bañeres,
instal·lació i muntatge Ricardo Chacón, efectes especials de Gabriel Cortés.
Altres obres que es van representar el 53: No te ofendas Beatriz (pel quadre escènic del Centro de Ntra. Sra. de Dolores),
Un crimen vulgar de J. I. Luca de Tena, sota direcció escènica d’Estañ i la direcció artística de S. Morella, El preu de la
glòria (grup de veterans del quadre escènic local), el 8 de març, diversos quadres escènics de tots els temps representen
l’original de Lluís Rosich El preu de la glòria dirigida per J. Rebollo. El repartiment fou: J. Morella, Ramon Font, Fco.
Figueroa, Luis Vilalta, Pedro Casanovas, José Rebollo, Ricardo Granés i José Mª Poyatos, el 15 de març es fa Papanatas,
comèdia en tres actes original d’Antonio Paso (fill) i Emilio Sáez. E. Ustrell era el primer apunt, sota direcció artística de
S. Morella.
El 23 de març del 53 es va fer una funció d’homenatge i comiat als joves d’Acció Catòlica que ingressaven
pròximamanent a files: reposició de La mala ley de M. Linares Rivas, sota la direcció de F. Figueroa i S. Morella com a
director artístic.
A l’abril: Cuando llega la noche d’E. Calvo Sotelo (dia 5), Versió teatral del film Luz que agoniza original de Patrick
Hamilton, Luz de gas, dirigida per F. Figueroa i interpretada per ell, J. Morella com a actriu principal, L. Vilalta, Mª .P.
Badia, T. Rivero (dia 19), al diumenge següent es va representar El pati blau de Rusiñol.

EU

Al maig: El comediant Sullivan de L. Millà i Ramos Quadreny basada en Sullivan, adaptada al català, en tres actes i en
prosa. Les direccions van estar a càrrec un cop més de Figueroa i Morella (17 de maig). El 24 de maig tocà el torn a La
cruz de Pepita de Carlos Arniches.
La temporada es tancà el 21 de juny amb una funció d’homenatge al Quadre escènic: la comèdia en tres actes Los
Marqueses de Matute de Luis F. de Sevilla y Anselmo C. Carreño. Va dirigir en Fco. Figueroa, acompanyat a l’escenari
per els seus companys creadors del quadre escènic els Srs. Rebollo, Vilalta i Estañ.
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La següent temporada 1953-54 començà amb ¡¡Ella...siempre!! de Salvador Soler Mari, dirigida per Estañ. La crítica que
trobem a l’apartat “Candilejas” no és gaire positiva: diu que l’obra és “aburrida y monótona...argumento y diálogo
pesados... solo cabe destacar en esta primera comedia la presentación escenográfica y los vestidos que lucieron las actrices
en el transcurso del segundo acto”.
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Van seguir-li: a càrrec del Quadre escènic Vallespir La casa de tothom de Josep Morató i Grau (25 d’octubre),
representacions del quadre escènic titutlar que eren riques en a presentació i en detalls: El divino impaciente de José Mª
Pemán, en què segons el crític de “Candilejas” al Juventud número extraordinari de Nov.-Dsbre. 1953, Luis Coderch es
va mostrar com un actor molt expressiu i molt segur en totes les seves intervencions, Maria Alé era la primera actriu,
acompanyada a l’escenari per els ja coneguts E. Figueroa, J. Solé, A. Estañ, Fco. Figueroa que feia de San Francisco
Javier, amb excel·lents decorats, efectes musicals i cors que havien fet en Morera, en Bragulat i el Sr. Besés s’encarregà
del maquillatge, perfecte (6 de desembre), La Ventafocs de Folch i Torres (25 i 26 de gener del 54) sota la direcció
escènica de J. Rebollo i la direcció artística de M. Morera, el drama en tres actes El gran cardenal, adaptació llliure de
J.Mª Pemán del drama de Herald van Leyden,"El Cardenal", La brigada blava, La puntaire de Salvador Bonavia
Panyella (21 març, d’interès argumental molt diluït) , Mi chica (2 de maig), Nosotros, ellas y el duende de Carlos Llopis
(16 de maig) portada a escena per l’elenc format per Morella, Figueroa, A. Moya, J. Rebollo, A. Estañ, M. Alé, Aranda,
L. Cuenca, J. Vidal, dirigida per J. Rebollo, Eran tres: un gitano y un marqués de Luis Fdez. De Sevilla i Luis Tejedor
(Major).
El dia de l’Ascensió també es va fer una rondalla en vers d’Assumpte González La rateta es vol casar a càrrec de l’elenc
infantil d l’Orfeo de Sants, dirigit per J. Escudero. I el dia 30 de maig l’Elenc juvenil de la Parròquia de Ntra. Sra de la
Medalla Miraculosa (Barcelona) dirigida per Enriqueta Oliveras de Chälons representaren La rondalla del miracle de
Folch i Torres.
Segons l’acta de l’entitat del 28 de desembre del 1953, el Sr. Rebollo comentà la necessitat de revisar els llums de
l’escenari i la renovació de la roba per a l’escenari. L’oferí desinteressadament el Rvd. Sr. Rector, mentre que el Sr.
Morera s’encarregà de col·locar-la. En el mateix document s’esmentava la representació al gener d’uns Pastorets a càrrec
de la Cia. de l’Ateneo Montserrat (suposem que del barri d’Hostafrancs de Barcelona).
La llum del foso fou reparada pel sr. Bragulat, segons l’acta del 18 de gener, on s’anuncia també la voluntat del sr.
Rebollo de presentar El gran Cardenal -espectacle que fou objecte d’una crítica al diari parroquial del Centre Catòlic
“Senda”- a Cervelló l’1 d’abril. També ens assabentem que s’estan reparant les butaques, que cal una dona que faci la
neteja i un acomodador fix. A més es decideix que no es treuran més les butaques al camp del Bàsquet, seran substituïdes
per cadires. A l’acta del mes següent el Sr. Fajas es compromet a fer-se càrrec del paper que falta repartir per a l’obra El
gran cardenal.
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Veiem les obres que es portaren a escena la temporada 1954-1955: Una història qualsevol drama en dues parts de Josep
C. Tapias, Santiago Vendrell estrenada al Romea (24 d’octubre), Cuando llegue la noche (Premio Benavente) de J. Calvo
Sotelo, dirigida per Fco. Figueroa, ajudat per R. Ustrell, amb muntatge de M. Morera, a. Espuga fa de traspunt i els
decorats són dels Hnos. Salvador. (7 de novembre). Per les festes de Nadal es va fer L’Estel de Natzareth. En l’acta de l
de març del 1954 el Sr. Rebollo damana que es faci propaganda de les obres que es representaran vuit dies abans.
S’anuncia en el mateix document la representació de La puntaire per als dies 19 i 23 de març.
El 13 de juny es va representar Eran tres: un gitano y un marqués, catalogada d’entre les millors obres presentades en el
butlletí Juventud nº 18-19 del juny-juliol de 1954.
Des de mitjan de juliol de 1954 el quadre titular assajava l’auto sacramental de Calderón de la Barca El gran teatro del
mundo que necessitaria un escenari exprofés que construí en Jaume Sans i que l’ajuntament va patrocinar. La presentaren
per Festa Major el 21 d’agost, amb bona interpretació, no tant la declamació a excepció de Figueroa i Estañ que la van fer
perfecte. En canvi, la representació de Corpus, una comèdia d’ambient estudiantil amb què es va tancar la temporada, va
mancar d’assajos i passà sense pena ni glòria (Juventud, nº 18-19)
El dia 10 de setembre del 54 s’inaugurà la temporada amb Murió hace quince años drama en dos actes de José Antonio
Giménez Arnau i continuà el dia 24 amb Una història qualsevol, en què la interpretació no fou prou bona com en altres
ocasions.
En l’acta del 5 de novembre de 1954 el Sr. Figueroa exposa el conflicte per assajar Els Pastorets per manca d’elements
femenins en el quadre escènic.
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En el 1955 es fan El port de les boires de Georges Simenon, dirigida per Figueroa i J. Vilamitjana, segons el muntatge de
Morera, i comptant amb la col·laboració d’Alberto Arnau (23 de gener), En mi casa mando yo de López Morris i Ramón
Pena, sota la direcció de Fco. Figueroa (febrer 1955), El venedor de quimeres (20 de febrer), Berlín, plaza alter nº 2 de
Fco. L. Gàcia, que assisteix a la representació, dirigida per Figueroa. (27 de febrer), La Muralla de J. Calvo Sotelo (8 de
maig), Tercio de quites dels germans Quintero i Guillén, per al 8 de juny (també es va portar a Cervelló), Passaport per
a l’eternitat de José C. Tapies i Santiago Vendrell, dirigida per X. Llinàs del T, i la darrera representació de la temporada
1954-55 és el 26 de juny amb la reposició de Una història qualsevol, dirigida per Rebollo. La representació no fou
excel·lent.

C

Temporada 1955-56: En l’acta del 16 de setembre de 1955 s’anuncia la representació de La Heredera, però no en sabem
res més. Amb l’obra De cerca de Benavente es va presentar el quadre escènic d’adults i amb Solico en el mundo dels
Germans Quintero el quadre juvenil dirigit per Tamarit. També van fer Mañana de sol dels Quintero com a plat fort del
programa. Intervingué l’actriu Juanita Espín.

N
O

Els components del quadre juvenil al 1955 eren: Rosa Geán, Josefina Tamarit, Rosa Girona, Roser Rebollo, Mª Pilar Pi,
Eulàlia Llobet, Asunción Clotet, Lolita Pascual, Belén Fernández , Pilar Basas, Maria Arébalo, Gloria Garrés, Jorde
Escode, Juan Rebollo, José Castellá, Salvador Cabrera, Roberto Díaz, Enrique Tamarit, Pedro Andorra, Jaime Rius, Juan
Casas, Rafael Tamarit, Alvaro Sierra, Juan Domínguez, Justo Gómez, Miquel Doménech i Francisco Rocas, almenys
estaven inscrits tots ells.
El chiquillo, pel quadre juvenil i la comèdia en dos actes i en prosa Flors i violes sota direcció de Morera i Vilamitjana (6
de novembre de 1955), La tercer obra dirigida per ell fou Los últimos días de Pompeya el 27 de novembre. El 4 de
desembre el quadre escènic titular portà a escena La ferida lluminosa de Sagarra. Una altra obra representada fou Ni
Margarita ni el diablo de Carles Llopis amb R. Masagué, J. Llop, J. Cuenca, J. Rebollo, R. Ustrell, J. Vilamitjana, N.
Arévalo, A. Clotet, R. Coderch, A. Siscart, J. Espies i P. Basas, sota la direcció escènica de J. Rebollo i la direcció
artística de Morera i de Vilamitjana, el traspunt era a. Espuga. (8 de gener), L’amor té cops amagats de Llucieta Canyà,
dirigida per J. Tamarit (22 de gener del 56), Madre Alegria de L. Fdez. Sevilla i Rafael Sepúlveda, amb la participació
de l’actriu Juanita Espín com a protagonista, en comptes de Las de Caín inicialment programada (29 de gener), Foc nou
d’I. Iglesias amb la col·laboració de Juanita Espín (12 de febrer), Los hijos de la noche a càrrec del quadre juvenil i
dirigida per J. Tamarit (19 de febrer del 56), Berlín, plaza alter nº 2 de Fco. L. Gàcia, que assisteix a la representació,
dirigida per Figueroa. (27 de febrer), l’original d’Ignacio Luca e Tena La condesa María dirigida per Arnau fou la següent
(4 març).
La “sección de Baloncesto” organitza un gran Festival teatral posant en escena Coba fina i Dissabte de glòria dirigida
per Xavier Llinàs del Torrent i interpretada per Pilar Rigau, Nuria Fresneda, Amador Serrano Federico Ollé (9 de març).
Dos dies després es va representar Anacleto se divorcia de Muñoz Seca i Pérez Fernández, amb Juanita Espín, Fco.
Figueroa, hi col·laboraven “prestigiosos actors del Quadre escènic de l’Orfeó de Sants”: Manuel Sánchez (feia
d’Anacleto) i Enrique Aycart. sota la direcció d’A. Arnau (11 març)
Desconeixem les obres representades el 19 i 20 de març anunciades en el programa del 20 de febrer, potser va ser La
visita que no tocó el timbre. El 8 d’abril el quadre juvenil van fer Sangre gorda del germans Quintero i La juventut passa
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d’Agustín Collado, dirigida per J. Tamarit, que també dirigí l’obra dramàtica en 4 actes de Bartolomé Comas Puig La
última noche de mi vida. A Tamarit se li féu un homenatge el 26 de maig de 1957.
Més endavant, el 15 d’abril del 1956, fan Dueña y señora en què debuta el galant José Morell que s’uneix al quadre
escènic titular per presentar aquesta comèdia en tres actes de L. Navarro i A. Torrado, i en què participa Juanita Espín (la
seva “creación cumbre”, ens diu el programa) juntament amb Pura Juan, Matilde Fernández, J. Morella, C. Delgado, Fco.
Figueroa, Luis Español, Alberto Arnau, J. Vilamitjana. Josep Gomà feia d’apuntador. La funció donà un benefici de
13.415 pts. El 22 d’abril representen El ferrer de tall de Pitarra dirigida per A. Arnau, Morera i Vilamitjana que donà el
benefici de 13.025 pts. , i el 6 de maig van fer Dueto de Folch i Torres, Els Porucs de Moncrief dirigida també per J.
Tamarit, en canvi, donà solament un benefici de 67 pts.
El 27 de maig la Cia. teatral La Florida -de la qual no en sabem res més que el nom- va fer ús de la sala del centre per
400 pts.
El 3 de juny el quadre escènic titular presentà La mare de Rusiñol protagonitzada per la Juanita Espín, mentre que el grup
juvenil portaria a l’escena el 2 de juliol La educación de los padres de José Fernández de Villar. A l’agost s’aprovà la
proposta de Tamarit de formar l’elenc juvenil (Acta del 3 d’agost de 1956)
Les representacions eren quinzenals fins que es decideix el 19 d’octubre de fer-les cada tres setmanes i els assajos dos
cops a la setmana.
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En la de 1956-1957, la primera representació programada per al quadre titular era La presentalla d’Apel·les Mestres (16
d’octubre) que Fco. Figueroa es va comprometre a dirigir ja que Alberto Arnau havia rebutjat l’oferiment del càrrec de
direcció del quadre escènic per tenir altres compromisos. A la temporada següent sí que ho faria. Acceptaria el Sr. Josep
Macià, segons l’acta del 30 de desembre de 1955. A més, en Fco Figueroa va proposar aquell mateix any crear una
Escola de declamació que aniria al seu càrrec i al de R.Ustrell.
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També es van escenificar No és mai tard... si s’arriba d’hora per al 22 de setembre pel grup juvenil i més tard pel titular,
Un embolic de família original de Fr. Puntos Charles sota la direcció de J. Tamarit el 7 d’octubre, La ferida lluminosa de
Sagarra, amb Juanita Espín, Emilia Figueroa, Josefina Tamarit, Francisco Figueroa, Alberto Arnau que també dirigeix, J.
Vilamitjana -actor i director-, Jaime Montfort, Ramon Ustrell, en M. Morera i Josep Vilamitjana s’encarregaren de la
direcció artística. En aquesta ocasió R. Ustrell feia d’apuntador (26 de desembre). El 25 de novembre s’havia de fer En
las manos del hijo de Pemán, el 8 de desembre El paraguas mágico, el 23 de desembre s’havia de portar a escena
Sombras que matan i Sueño dorado segons l’acta del 30 de novembre del 1956. Ija en el 1957: A finals de gener es
programà La nit de Reis de Salvador Vilaregut i Doña Clarines dels Germans Quintero, dirigides per Tamarit i
interpretades per Genoveva Sipán, José Castel, Manuel Cabrera. Álvaro Sierra, entre d’altres ja esmentats. Per al febrer el
quadre juvenil va preparar El verdugo de Sevilla i el complement La criada nova. La   de l’argent de Juan Tarafa Rovira
dirigida per José Tamarit (31 març), Jo seré el seu gendre de Jaume Villanova i Torreblanca, dirigida també per J.
Tamarit, La casa de las brujas de Pedro Pérez Fernández i Antonio Quintero (14 d’abril), L’hereu pruna d’Agustí
Morera, La última noche de mi vida de Bartolomé Comas estava programada per al 5 de maig del 57, L’oncle rector de
Folch i Torres dirigida per X. Llinàs del Torrent (25 de maig), D’aquesta aigua no en beuré de Folch i Torres, dirigida
per Tamarit amb motiu del Festival d’Homenatge a la vellesa.(16 de juny) Es va acabar la temporada amb El último
mono de C. Arniches en què es va fer l’Homenatge al quadre titular. En l’acta del 20 de setembre de 1957 es van aprovar
els nous preus per a les butaques de platea a la nova temporada, es van fixar en 8 pts, 5 pts. per als socis.
Per a la temporada 1957-58 l’elenc era: les actrius Montserrat Suñé, Nuria Fresneda, Maria Antonia Escribà, Montserrat
Creus, Ana Maria Gili, Pilar Rigau, Maria Roig, Isabel Izquierdo, Nuria Bou, i els actors: Ramon Ustrell, Jaime Durán,
Esteban Centellas, Alvaro Sierra, José Castellà, Nicasio Fernández, Ramón Colet, Roberto Romero Pérez, Roberto
Romero Puig, Amador Serrano, Rafael Hernández, Ramon Font, Francisco Font, José Basora, Pedro Suñé, Federico Ollé,
Antonio Avalos, Pedro Ramos i Francisco Tudset, en altres col·laboracions d’escena Leoncio Pérez, Narciso Curto, Santo
i López, i es van preparar les següents obres: Amb Cinc fills d’Alex Puig i l’anunci de Dos tipus de pronòstic,
representada el 27 d’octubre, començà la temporada, van seguir Flors i violes (3 de novembre) dirigides per J. Tamarit, El
genio alegre dels Germans Quintero (17 de novembre), Por el camino de la vida comèdia en tres actes i en prosa original
de J.M. Pemán, interpretada per Ramón Ustrell, Dolores Pérez, Josefina Tamarit, Roberto Díaz, Montserrat Suñé, R.
Tamarit i R. Romero. L’u de desembre fan La sala de rebre i el 29 del mateix mes Don Gonzalo o l’orgull del gec
d’Alberto de Sicilia Llanas, amb què segons el butlletí informatiu Collblanc debutava Xavier Llinàs com a director, però
ja ho havia fet en L’oncle rector.uns mesos abans. Anunciaven per al 19 de gener de 1958 La creu de la masia i Jo seré
el seu gendre per al 26 de gener.
El “Cuadro de arte Escénico de la Peña Azulgrana” dirigida per J.M. Carbonell també feien algunes obres de teatre a
Sant Ramon, com hem dit abans: Quan l’ànima es desperta, obra finalista del premi FESTA 58, original de J.M.
Carbonell, L’estudiant ros, Melodia discordant de P. Mialet i Ferran Domingo, Quan les coses s’emboliquen original
també del director del grup escènic (2 de març)
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L’11 de gener del 1958 es presenta el quadre escènic “Aprenents del teatre” de l’Escola Teatral del Centre que porten
a escene La afición i la comedia de Gabriel Timmery, traduïda al català per Santiago Folch i Pedro Rottmeyer:
L’agricultor de Xicago interpretada per R. Aznar, R. Colet, A. Pons, Pedro Suñé, José Besora, Vicente Calatayud,
Santiago Charines, sota la direcció de X. De Llinàs. Aquest programa també l’hem trobat al 26 de desembre de 1958. A
l’endemà ens consta pel butlletí Collblanc que es va fer Separación d’Enriqueta Charassón, interpretada en els seus
papers principals per Montserrat Suñé i Alvaro Sierra, molt ovacionats pel públic. El programa es va completar amb
Cuando llegue el día de Joaquín Calvo Sotelo i la comèdia Sebas al cap. El 19 de gener posaren en escena La creu de la
masia. El 23 de febrer del 1958 es va fer una gran funció teatral a càrrec de la secció de futbol: la comèdia en tres actes i
en prosa de Pere Mialet Error de perspectiva, dirigida per X. Llinàs del Torrent, interpretada per Roberto Romero, Pilar
Rigau, Nuria Fresneda, Jaime Durán, José Castellà, Ana Mª Gili, Isabel Izquierdo. El 9 de març fan Coba fina i Dissabte
de glòria, dirigides per X. Llinàs. El 15 de març es fa Usted puede ser un asesino d’A. Paso. En Llinàs també va dirigir no sabem les dates exactes- Jo seré el seu gendre, Lluny dels ulls i prop del cor. Mentrestant, en José Castellà es
convertia en el nou delegat teatral del centre, succeint Vilamitjana, que es veu “imposibilitado de atender a todo el
complejo escénico por exceso de trabajo adjunto a su cargo” Llavors en J. Vilamitjana era president del Centre.
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El 23 de març es fa l’homenatge a Francisco Figueroa, actor i exdirector, amb l’obra El port de les boires de Stgo.
Vendrell i J. C. Tapias, sota la direcció de X. Llinàs. Hi col·laboren els antics components de l’elenc artístic, J. Espín, A.
Arnau entre d’altres. Fco. Figueroa fou col·laborador durant més de vint-i-cinc anys “amb tesón, inteligencia y entusiasmo
en las actividades de aquella entidad. Hoy apartado por razones de salud” diu el programa. Ell ja començà a dirigir cap el
any 1940 a la Capella del Santíssim. El 30 de març fan Cobardías i Tu et casaràs amb aquest jove. El 13 d’abril X.Llinàs
dirigí Casa’t mama de Poal Aragall i Vetlla trista de Pau Rosés. El 27 del mateix mes el mateix director es féu càrrec de
la representació de l’original de Pitarra La Dida. El 15 de maig van aixecar el sostre amb La frescura de la fuente d’E.
García Álvarez i P. Muñoz Seca. En el mateix programa s’anuncia la representació de L’oncle rector per al 18 de maig.
El 8 de juny es va fer Passaport per a l’eternitat de Santiago Vendrell i José Coma Tapia. Més tard, el 29 de juny es
tanca la temporada amb La muralla de Calvo Sotelo.
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La inauguració de la temporada 1958-59 el 5 d’octubre es fa amb l’obra Com les òlibes dirigida per X. Llinàs i continua
amb Una història qualsevol dirigida per Ustrell (26 d’octubre) i amb El conflicto de Mercedes de Muñoz Seca (23 de
novembre), seguida de La Pepa maca de C. A. Mantua, però aquesta representació anà a càrrec del quadre escènic de la
Peña azulgrana dirigida per José Carbonell, amb la direcció coreògrafa de Joan Colet i R. Colet feia d’apuntador. El 14 de
desembre l’obra escollida fou El millor dependent del món també dirigida per Carbonell i s’anuncia Luz de gas traduïda
al castellà de l’obra original anglesa de Patrick Hamilton.
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L’11 de gener del 59 el quadre escènic “Aprenents de teatre” de l’Escola teatral del centre presenten l’obra còmica La
afición amb Antonia Pons, Joan Serra, Carles Llauradó i Santiago Charines, juntament amb una segona obra de Gabriel
Timmory traduïda al català per Santiago Folch i Pedro Rettmeyer, interpretada per Ricardo Aznar, Ramon Colet, A. Pons,
Pedro Suñé, José Besora, Vicente Calatayud i Santiago Charines. S’anuncia en el mateix programa la representació de la
comèdia en tres actes de José Escobar Assaig general per al 18 de gener. Per al 8 de febrer es va estrena De bon tremp de
Folch i Torres i s’anuncia la preparació per al dia 22 de Luz de gas i de Ditjosos barrets de Pau Roses sota la direcció de
X. Llinàs, i pel 29 de febrer del 59 representaren Aquí busca lo dels altres de Conrado Colomé. Al març el quadre de la
Penya blaugrana escenifiquen la farsa en tres actes de A. Santos Antolí L’estudiant ros. Del mateix autor, el quadre
escènic titular de Sant Ramon van fer Les ales de la nit amb R. Ustrell, Nuria Fresneda, Mª Antonia Escribà, Jaime Durán
sota la direcció de X. Llinàs. A l’abril el quadre escènic dirigit per Carbonell torna a actuar en Quan l’ànima es desperta
(12 d’abril) obra finalista del Premi FESTA 1958.
En l’apartat “Teatro” del butlletí del Centre Parroquial hem trobat un comentari sobre la temporada acabada abans d’hora
amb motiu de les reformes a les escoles i a l’edifici i la preparació de la temporada següent 1959-60, s’estan assajant els
següents títols: Milagro, El Baile, 7Mujeres, A l’ombra del pecat, Aquesta llar, entre les més destacades. Ara bé, no em
trobat els programes corresponents que ens confirmin la seva representació.
El quadre escènic titular comença la temporada una mica més tard de l’habitual perquè estaven fent encara les obres al
Centre. En J. Rebollo es va incorporà de nou a l’escenari. El decorat es modernitzà i la presentació fou més acurada.
S’inaugura amb L’amor venia amb taxi de Rafael Anglada. Ja al desembre sabem que van fer La cura d’amor de J.
Villanova, dirigides les dues per J. Rebollo (13 de desembre), El paper d’Ernest el feia “el galán Alberto Albiac, de qui
un espectador elogia la naturalitat, la bona dicció, la veu forta i segura, sap matisar. Reapareixen Mª Roser Rebollo i el
seu germà Joan, també E. Pintado.
Al 1960 comencen amb Els Reis! Els Reis! Dirigida per X. Llinàs i Los apuros de un fotógrafo dirigida per Rafael
Hernández (6 de gener), segueixen amb Les tres B.B.B., comèdia en tres actes de Luis Tejedor i Luis Muñoz Lorente,
dirigida per J. Rebollo (10 de gener), Els milions de l’oncle de C. Soldevila dirigida per X. Llinàs (27 gener). El 7 de
febrer el grup escènic de la Penya Braugrana porta a escena La presó sense reixes de Fausto Baratta, dirigida com
semepre per José M. Carbonell. El 21 de febrer el Quadre escènic del “Centro Catequístico Parroquial de Ntra. Sra. de los
Dolores posaren en escena George and Margaret original de Gerald Savorty traduïda per Javier Regás. En el mateix
programa s’anunciava la representació de Julieta, filla única per al dia 28.
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El 22 de maig, J. Rebollo dirigeix La tia de Sitges de J. Fernández Carbonell. La temporada s’acaba el 5 de juny amb
Assaig general de J. Escobar, interpretada per Simón Heredia, José Macià Macià, Rafael Hernández, Ramon Ustrell,
Montse Creus, J. Durán, Ramon Colet, Mª Roser Rebollo, Mª Antònia Escribà, J. Rebollo (i dirigeix), J. Vilamitjana, Juan
Rebollo.
En la següent temporada 1960/61 J. Rebollo es farà càrrec normalment de la direcció escènica i J.Vilamitjana
s’encarregarà de la direcció artística. En J. Rebollo demana que s’arreglin el teló i els costats de l’escenari, però no és
possible encara per raons econòmiques (Acta del 16 de novembre de 1960).
Començà la temporada amb Miss Thery (una extraña mujer) d’Enric Casanova interpretada per Mª Roser Rebollo en el
paper principal, juntament amb Ramon Ustrell que feia de Mr. Dickson (25 de setembre), seguida de Morena clara
d’Antonio Quintero i Pascual Guillén, Jo seré el seu gendre de J. Villanova Torreblanca amb Nuria Fresneda, Rafael
Hernández, Mª Antonia Escribà, J. Vilamitjana, Montse Suñé, Jaime Durán, José Vilamitjana (30 d’octubre). Segueixen
amb La visita inesperada d’Agatha Christie (13 de novembre) amb Antonio Arenas, Simón Heredia, Emilia Teixidó de
Arcega, Fco. Gelabert, entre d’altres que ja coneixem. La tramoia anava a càrrec normalment de Pueyo, Amor... direcció
prohibida de Lluís Coquard interpretada per Salvador Guillén, Montserrat Creus, Eulàlia Llobet, Kitty Román, J. Rebollo,
R. Ustrell, E. Centellas i J. Durán (27 de novembre), Cuñada viene de cuña , comèdia en dos actes de Luis Fernández de
Sevilla i Luis Tejedor (11 desembre) i per Nadal Melocotón en almíbar.
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El 1961 comença amb La viudeta es vol casar de J. Vila Pages dirigida per R. Ustrell en aquesta ocasió (8 gener),
continua amb l’original i Clara, però no gaire de R. Folch i Camarasa (29 gener) i continua amb l’obra d’Eduardo Criado
Los blancos dientes del perro (12 febrer). Ja a l’abril, per St. Jordi, Tres angelets a la cuina d’Alberto Mussons,
adaptació catalana de Xavier Regàs, de la qual no en va quedar pas satisfet en J. Durán. I al maig, es porta a escena la
comèdia en dos parts i set quadres de Ruth i Augustus Goetz traduïda per José Méndez Herrera i José Luis Alonso La
heredera, en què es fa un homenatge a Mª Antonia Escribà i Rafael Hernández. En J. Vilamitjana interpretà el paper de
Dr. Sloper sustituint a J. Rebollo que estava malalt.
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En J. Durán escrivia en el butlletí unes cròniques dins l’apartat “Arriba el telón”. En un d’ells del 1961 comentava que el
Quadre de les Escoles nocturnes estava dirigit per X. Llinàs del Torrent. Algunes de les seves representacions han estat:
Cobardías, El contrabando, Los martes de las de Gómez, L’agència d’informes comercials... Comentà també les bodes
de plata de la sección de teatre titutar, dins de les celebracions es representaria La clau de N. Clarasó (12 de març), i el
traspàs de Fco. Figueroa. S’anunciaven canvis en l’elenc. El pressupost per a la secció teatral era de 710 pts., segons
l’acta del 29 de novembre de 1961.
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El quadre escènic titular inaugura la temporada 1961-1962 l’1 d’octubre amb Princesa de Barcelona de Cecilia A,
Mantua, dirigida per Vicente Solà procedent de l’Orfeó Atlàntida de Sants i veí de Santa Eulàlia. La seva filla Montserrat
era actriu de Ràdio Barcelona i també va passar pel quadre escènic de St. Ramon. La direcció artística anà a càrrec de J.
Vilamitjana. Les funcions següents dirigides per Solà foren: La cena de los tres reyes de Víctor Ruiz Iriarte (22
d’octubre), La ferida lluminosa (5 de novembre), Padres que tenéis hijos de Luis F. De Sivilla i Luis Tejedor (19 de
novembre), Com si fos un tros de vida d’Eduardo Criado (3 de desembre), Cuñada viene de cuña amb “un galán Antonio
Sánchez nou nuevo en el cuadro)(1de desembre), A pèl i repèl sainet bilingüe original de N. Capmany, dins el 1r Festival
de la Joventut, a càrrec de la secció de joves: Alejandro Puyo, M.D. Curto, N. Giménez, Vicent Martínez, Fco. Cano,
Vicente Puyo, M. Fasano (17 de desembre). Per Nadal es va portar a escena L’única tàctica de R. Folch i Camarasa,
dirigida per V. Solà. Ja al 1962 es varen representar La viudeta es vol casar dirigida per R. Ustrell perquè el Sr. Rebollo
estava malalt (8 gener) segons el nº 10 del butlletí Centro, en què també s’anunciava la preparació de La clau amb motiu
de les Bodes de Plata del la secció teatral; Crim i silenci (14 de gener), Lección de amor, comèdia dramàtica en tres actes
origiginal de Marta Fàbrega amb la col·laboració de Pedro D. Pujol (28 gener), Un pobre diable, farsa en dues parts de
Xavier Fàbregas (11 de febrer). Ja a l’abril, per al 15 es va programar Com una pel·lícula. En aquestes dates calia
incorporar gent gran i madura a l’elenc segons revela el director, en Solà, a Vilamitjana, en una entrevista per al butlletí
del centre parroquial. Al maig es representà l’original de C. A. Mantua La Pepa maca.
El 14 de juliol el quadre escènic titular va participar juntament amb altres grups de l’Hospitalet en el Cine-Teatre Opera
construït a finals del 50 i situat al nº 58 del carrer de Josep Prats (barri del Centre) amb l’obra Com els ocells de Folch i
Torres, comèdia en un acte. El festival fou organitzat pel diari Solidaridad Nacional i amb el patrocini del l’Ajuntament.
Altres grups i obres presentades foren: Organización juvenil de Falange amb Sexo débil, Club Pimpinela amb Un dia en
la glòria, el Centre Catòlic amb La vida continua. En el programa s’anunciaven 4 autors, 4 directors, 4 companyies, 4
obres teatrals, 13 “tunos”, la participació de Núria Espert, els Hermanos Calatrava (de la Torrassa) i Solidaridad Nacional.
A la temporada següent 1962-63, amb J. Durán de nou delegat de la comissió de teatre en substitució de J. Rebollo que
ha dimitit el 14 de juny anterior després des ser delegat i director del quadre escènic durant dos anys, es va reprendre
l’activitat teatral amb Seny, amor, amo i senyor, comèdia en tres actes d’Avel·lí Artís. La realització artística anà a càrrec
d’Esteban Centellas, el muntatge i la direcció seguia a les mans de V. Solà. També es va representar Dues hores de Folch
i Camarasa (25 de novembre). La tramoia era feina de Montferrer, el traspunt era en N. Curto; No és mai tard... si
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s’arriba d’hora de J. Villanova i Torreblanca dirigida per Llinàs (1 de desembre), L’estudiant ros farsa en tres actes
original d’A. Santos Antolí amb Pepita Roig, D. Pons, C. Gandia, A. Romeu., J. Durán, J.M. Fusté (9 de desembre);
Cinco años y un día segons el muntatge que va fer en J. Vilamitjana i la realització artística de Esteban Centellas (23
desembre) i s’estrenà Amor i pirotecnia, comèdia còmica de Miquel Fabre Font (30 desembre) hi actuaven Roser Rebollo,
M. Solà, M. Pons, J. Vilamitjana, R. Ustrell, J. Durán entre d’altres. Amb data de 12 de març sortí publicada una crítica
en El Correo Catalán on es comentava que la interpretació havia estat molt ajustada, tret d’excepcions, cas dels
actors/actrius esmentats que van merèixer “aplausos fuertes y prolongados”.
Al 63 les obres representades foren: Ella es “ella” comèdia en tres actes de J. Villanova i Torreblanca sota la direcció
artística d’Esteban Centellas i la direcció de V. Solà (27 gener) seguida de Elena y las sombras (10 febrer), Las de caín
dels Germans A. Quintero a càrrec de l’elenc juvenil sota la direcció de Vilamitjana (escènica) i de E.Centellas , que serà
delegat de la secció teatral del Centre des del 8 de març, (artística) (17 febrer), Com fullaraca comèdia dramàtica de J.
Tarafa i Alberto Pedro a càrrec del quadre escènic titular dirigit en aquesta ocasió per J. Durán i la realització artística la
féu Esteban Centellas. Alguns intèrprets ja els coneixem: Xavier Llinàs del Torrent (en el paper de Jaume), J. Vilamitjana
(Miquel), Pedro Adrubau, Vicente Adrubau, E. Teixidó, Rosa Aregall, Inmaculada Fresneda, José Vico, Mª Lourdes
Santaló entre d’altres ja habituals. El 17 de març es va fer una funció d’homenatge a Jaime Durán, que interpretà el paper
de Telesforo- amb La tia de Carlos, comèdia en tres actes segons la traducció de Pedro Gil, dirigida per Vilamitjana.
Continuaren les representacions Sopàvem a casa de J.Mª de Sagarra, sota la direcció de V. Solà i la realització artística de
Centellas (24 de març), Deixi’m fer a mi d’Enrique Gost Bordas (7 d’abril). El 19 de maig es va fer un homenatge a
l’actriu Nuria Fresneda.
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La temporada 1963-64 s’inaugura amb motiu del V Circuito del Teatro amateur organitzat per FESTA i sota el patrocini
de l’Ajuntament de Barcelona amb L’oncle rector de Folch i Torres i una altra de les obres obligades pel circuit: Retaule
de l’anticuari de Domingo Puga, sota la direcció artística d’E. Centellas i J. Vilamitjana, la direció i muntatge de X.
Llinàs. (13 d’octubre) Era el primer cop en què es presentaven.
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Al novembre van portar a escena L’estrebada del diable fantasia còmica de Miquel Fabre Font, amb l’assistència i
l’elogi consegüent de Joan Capri (dia 3) i Vamos a contar mentiras d’A. Paso. I al desembre van fer No és mai tard... si
s’arriba d’hora de J. Villanova i Torreblanca dirigida per X. Llinàs (dia 1).
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Per l’acta de l’1 de gener de 1964 sabem que es van uns Pastorets que van produir un dèficit de 4.000 pts. A l’acta del 13
de març del mateix any el delegat del teatre el sr. Castellà proposà de fer reformes a l’escenari. A més ens assabentem
que està en tràmits la formació de dos quadres escènics titulars i dos directors. Per a final de temporada es va proposar la
representació de Testigo de cargo. No sabem si es va fer, no en tenim constància escrita.
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Al 64 es van representar: Els porucs de Ramon Franqueza Comas (2 febrer), Un embolic de família de Francesc Puntos
Charles (16 febrer), Dos embolics i una recomanació d’A. González,(1 març), Usted... puede ser un asesino d’A. Paso (15
març), Ud. Es Ortiz de P. Muñoz Seca a càrrec del quadre escènic juvenil (12 abril), el quadre titular fa L’hostal de la
Glòria de Sagarra (19 abril) amb Silvia Agustí fent de Glòria, elogiada per Xavier Llinàs per la seva dicció, expressió,
sentiment d’actriu consagrada i elogia també en J. Durán per la seva naturalitat. El 7 de maig reposen Amor y pirotecnia.
Segons la crítica de Josep Mª Jordà en el nº 37 del butlletí Centro, s’escoltava més l’apuntador que els actors, la
interpretació va ser freda, la direcció a càrrec de X. Llinàs fou impecable en el joc escènic, però en definitiva li agradà
més la representació de l’estrena. El 19 de maig es fa l’homenatge a Nuria Fresneda. Amb La creu de la masia de Pitarra
acaba la temporada (31 de maig). Hi participen: Silvia Agustí, D. Curto, J. Castellà, Josep M. Jordà, J. Duran, J.
Vilamitjana, X. Llinàs, A. Vallès, M. Fabre, L. Montfort, P. Casanovas. José Figueroa feia d’apuntador. M. Fabre era
regidor. Els decorats anaven a càrrec dels Germans Salvador. Totes les obres sota la direcció de Xavier Llinàs.
En el programa de la Festa Major de Collblanc de 1964 un nou quadre escènic apareix amb el nom de AGRUPACIÓN
TEATRAL CANDILEJAS, el qual el 31 d’agost presentava Usted puede ser un asesino d’A. Pasosota la direcció d’en
Jordà i en J. Castellà com a homenatge pòstum als senyors Rebollo i Cansado.
El diumenge 27 de setembre de 1964 s’inaugurà la temporada 1964-65 amb una obra de Santos Santolín: Aquesta llar,
sota la direcció artística de J. Vilamitjana i la direcció de X. Llinàs. Anuncia la següent funció per a l’11 d’octubre: Los
vejestorios de Ricardo Alpuente a càrrec del grup juvenil, amb Lorenzo Font i Antonio Ramos. El quadre escènic
compleix trenta anys. Terra baixa d’A. Guimerà fou la següent obra programada per al 15 de novembre, amb Mª Dolors
Curto com a primera actriu, J. Duran feia de Manelic, Roberto Romero feia de Sebastià i X. Llinàs interpretava el paper
de Tomàs. Després, el 22 de novembre, es va fer Manos de plata, comèdia en tres actes de Francisco Serrano Anguita. En
el 1965 van fer Bala perduda de Luis Elias, dirigida també per X. Llinàs, Romeu de 5 a 9 de Valenti Moragas i Lluís
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Elias, amb l’actuació personal de Vilamitjana, seguida de Cuando el hijo de Fulano... es el hijo de Mengano de Carlos
Llopis el 14 de març en la gran gala d’homenatge i benefici de les Escoles nocturnes de St. Ramon Nonat per a obrers.
Van continuar amb El fratricida de Joaquim Roig i Grau el 21 de març. I en el dia del centre, 25 d’abril del 1965, es va
fer “una extraordinaria representación teatral”: Malvaloca de Serafín i J.A. Quintero. Pedro Adrubau i Lorenzo Font feien
de traspunts, Fco. Martínez era l’apuntador. La direcció artística anà a càrrec d’Esteban Centellas i R. Campo. El 23 de
maig es va fer l’homenatge al director Xavier Llinàs del Torrent amb La puntaire de la costa de Tomás Ribas Julià, on
Xavier Llinàs feia de Melcior.
Per la Festa major de 1965, el 3 de setembre, a l’envelat, l’Agrupació Teatral Candilejas posen en escena Los diez
negritos d’Agatha Christie (tres de setembre) interpretada per Miquel fabre, Mª Antonia Pons, Emilia Figueroa, José M.
Jordà, Antonio Vallés, Narciso Giménez, José O. Poyatos, Roser Rebollo, José Castellà i Félix Nieto. Com a regidors,
José Figueroa, Gabriel Cortés, Sebastiàn Aguila, veu en off de Rafael Hernández, direcció i realització d’Alfredo Guilera,
escenografia de Francisco Pou Vila.
La temporada 1965-66 començà amb Un trono para Cristy, comèdia de José López Rubio. X. Llinàs continua dirigint el
quadre. La van seguir En mi casa mando yo d’A. López i R. Peña (21 novembre), L’arbre caigut de Lluís Coquard i Lluís
Albert Montaner (28 novembre), Sixto sexto (12 desembre), ja al 1966 van continuar amb Quan els diners no costen de
guanyar de J. Rosiñol i Vilardell (6 febrer), Haz el favor de morirte d’A. Paso i A. De Armenteras (27 febrer), Quan no
sigui amb tu (17 abril), Con la vida del otro de C. Llopis (24 abril), Quién me compra un lío de J. De Lucio i J. Moyron
el dia del Centre (22 maig) i Romeu de 5 a 9 de V.Moragas i L.Elias (12 juny) dirigides totes elles per X. Llinàs.
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En la Festa Major de Collblanc del 1966, l’Agrupació teatral Candilejas torna a participar amb una representació, el 31
d’agost, Nosotros, ellas... y el duende de Carlos Llopis, amb dora Martínez, Maria Borràs, Roser Rebollo, José Castella,
Sílvia Agustí, Jose M. Jordà, Miquel Fabre, Antonio Vallés, José O. Poyatos, José Figueroa I Miquel Bañeres, muntatge
de Ricardo Chacón, efectes especials de Gabriel Cortés, direcció i realització d’Alfredo Guilera.
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El 21 de maig es va fer un Concurs de Declamació i Interpretació només per a quadres escènics de Barcelona i de
l’Hospitalet. El procediment està datat el 15 de maig del 1966, segons el qual s’han d’interpretar fragments d’unes obres
determinades com: Un manresà de l’any, Los amores de una santa, amor que vence al amor, L’Hostal de la Glòria, el
alcalde de Zalamea.
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La temporada 1966-67 va començar el 16 d’octubre amb la presentació de l’elenc del teatre Escola Enrique Borrás del
Centro Parroquial de S. José de Calasanz classificat en tercer lloc en el I concurs del T. Amateur premi teatre Romea i el
quart classificat en el concurs teatral Premio Ciudad de Terrassa amb la posta en escena del drama en tres actes del
immortal A. Guimerà Terra baixa sota la direcció de Ramon Balsells.
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En el 1967 les obres representades sota la direcció d’Esteban Centellas o J. Vilamitjana van ser: Benvingut, mossèn Vidal
de Fco. L. Gàcia (8 gener), Cinco años y un día (26 febrer), Cuñada viene de cuña de Luis Fdez. De Sevilla i L.Tejedor,
dirigida per Vilamitjana (12 març), Els milions del maletí de J. M. González (16 abril), Una història qualsevol de J.T.
Tapias i Santiago Vendrell, dirigida per Vilamitjana (4 maig).
La inauguració de la temporada següent 1967-68 va tenir lloc el 22 d’octubre amb Els qui cauen de Francesc de P.
Torrella, drama en tres actes, sota la direcció d’E. Centellas. Segueix Que solo me dejas d’Alfonso Paso i Emilio Saez
dirigida per José Pastor i Madame Verdux o una viuda original d’Adrián Ortega. Al 1968 es va pujar el teló amb La tia de
Carlos, comèdia en tres actes de P. Gil sota la direcció de J. Pastor (4 febrer), Un marit per a la meva dona de Nicasi
Camps (28 d’abril) i s’anuncia per al 26 de maig Juego de niños.
A finals del 67 els vocals de teatre a la Junta eren José Pastor, Jose Castellà i Ramon Santarrosa.
A finals del 1968 es van portar a terme unes reformes a la sala d’actes i vestíbul. Llavors l’entitat tenia 273 socis que
pagaven una quota de 25 pts. mensuals Van augmentar temporalment la quota per sufragar les despeses, a més de
demanar un préstec per al mig milió de pts. que costava la reforma. La Parròquia féu una donació de cent-mil i van
liquidar factures pendents. Es va inaugurar la sala d’actes adecentada el 8 de gener de 1969.
Els dies 25 i 26 de gener del 1969 es fa un homenatge a Juanita Espín, actriu del Teatro Nacional que ha actuat amb el
quadre escènic titular de St. Ramon, amb Los árboles mueren de pie d’A. Casona, sota la direcció i realització de J.
Castellà. Ajudat per Fco. Cortés. Altres funcions: Nosotros, ellas.. y el Duende de C. Llopis amb R. Rebollo, M. A. Pous,
M. Borràs, J. Castellà, José Mª Jordà, S. Agustí, M. Bañeres, S. Aguilà, E. Elias i A. Vallès, sota la direcció i realització
de José Castellà i Josep Mª Jordà (2 març), La educación de los padres de José Fdez. del Villar sota la direcció de
Vilamtitjana, ajudat per J. Vilanova, els regidors eren Francisco Martínez i J. Pastor (16 març), Cuñada viene de cuña de
L. Fdez. de Sevilla i L. Tejedor dirigida per J. Vilamitjana i muntatge de Ramón Campos. El 22 d’abril J. Castellà dirigí
Culpables de L. Salom.
Al 10 de maig en el teatre de Sant Ramon novament l’AGRUPACIÓN TEATRAL CANDILEJAS portà a escena una
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altra obra: la d’E. Ionesco El rey se muere. L’Agrupació (ATC) era un grup independent format per elements joves que ja
coneixíem de funcions anteriors: Silvia Agustí, E. Figueroa, Roser Rebollo, J. Castellà, a. Muniesa, A. Vallès, com a
acotrs/actrius, en el quadre tècnic: G. Cortés que controlava l’àudio, S. Aguilà que es feia càrrec de la lluminotècnia, la
regència de M. Bañeres, J. Figueroa fent d’apuntador, Luís Mascaró es va fer càrrec de la realització escenogràfica, amb
l’assessorament musical i d’interpretació de Ferran Vilanova i la direcció i muntatge de Josep Mª Jordà. Van representar
obres molt ambicioses pel seu concepte teatral, com diu en Jordà, com ara El incendio y el pelícano de Strindberg o
Corazón ardiente de John Patrick a més de l’esmentada de Ionesco. Van viure la darrera etapa del Centre.
La temporada la van acabar el 18 de maig amb Pi Noguera i Castanyer sota direcció de Vilamitjana.
Segons el nº 1 del butlletí Collblanc de l’agost de 1969 l’autor Miquel Fabré i Font, de qui el quadre escènic ja ha
representat dues obres Amor y Pirotecnia i L’estrebada del diable, ha posat en mans del quadre escènic tres obres seves
per representar: Com les arguelagues, La dama de Mataró, i Pitarra. No sabem si es van arribar a portar en escena.
Durant les festes majors de les Corts va començar la temporada 1969-70 amb La fierecilla domada de Shakespeare
traduïda per Víctor Ruiz Iriarte per la Cia titular, sota la direcció escènica de Luis Mascaró, la direcció i realització de J.
Castellà i el muntatge de R. Campos. Va continuar amb Celos del aire de José López Rubio el 16 de novembre, sota la
direcció de José Vico i el muntage era de Campos i Centellas, els regidors J. Durán i J. Pastor. A l’escenari van pujar
també A. Borràs, A. Pitarch, J. Amorós, E. Elias, i J. Vilamitjana. També es van fer El Pelikano de Strindberg i Las
noches blancas de Dostoievsky dirigides per J.Mª Jordà. Una altra obra fou Un hombre y una mujer de Luis Escobar i
Mañana del sol dels Germans Quintero, sota la direcció i realització de J. Castellà.
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La Junta directiva de la secció de Teatre el 1970 estava constituïda pel delegat Armando Muniesa, el president Esteban
Centellas, el vicepresident Jorge Lluch, el vocal nº 1 Josep Vilamitjana, també gerent i administrador, vocal nº 2 Esteban
Centellas, Secretari Sebastián Aguilà i el conciliari Rvd. A. Florenci Baucells.
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En l’article “Defensem la nostra cultura teatral” del nº 3 del butlletí Collblanc (maig de 1970) es critica el teatre de
l’absurd (recordem que el conreaven autors europeus com Samuel Beckett, Jean Genet, Eugène Ionesco), segons el
sotasignant M. Fabré, és una negació total de l’espectacle públic i diu que contribueix a la desaparició de l’aficionat a la
sala dels espectadors” . No obstant això, el quadre escènic no ho veia així perquè els portà a escena. Si desapareixien els
espectadors era per altres raons.
Després de les reformes, l’anfiteatre de la Sala d’actes s’inaugurà el 29 d’agost de 1970.
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Ja a la temporada 1970-71 es presenta la Cia. titular amb la comèdia d’Alfonso Paso Cosas de papá y mamá el 8 de
novembre. Dirigia Armando Muniesa, el muntatge de l’escenografia el féu Ramón Campo, mentre L. Milanés i J.
Figueroa feien de regidors, l’atrezzo era feina de J. Pastor i la lluminotència anà a càrrec de J. Aguilà. Com és habitual en
els grups de teatre d’aficionats tots els membres de l’elenc fan totes les feines dins del grup segons les necessitats
exigides per l’obra representada. L’1 de març representen Un hombre y una mujer i Mañana de sol. El 13 de març del 71
en Josep Mª Jordà dirigí l’obra original de John Osborne Mirando hacia atrás con ira. El 16 de maig segons el
programa“la Cia de Arte dramático que dirige José Vico con R. Rebollo, M. Fabré, José O. Poyatos, D. Muniesa, E.
Figueroa, J. Castellà i M.Muniesa “ porten a escena La sangre de Dios d’Alfonso Sastre, seguida de Romeu de 5 a 9
dirigida per X, Llinàs el 6 de juny de 1971. Vilamitjana analitzà els diferents aspectes de la representació que tancà la
temporada i en va fer una crítica positiva en el nº 6 del Collblanc(maig-juny 1971)
En la temporada 1971-72 van fer La petita Maria Teresa de Concepció Llach, sota la direcció també de X. Llinàs (13
novembre), al desembre Qué listo es Calixto farsa còmica d’A. Ortega, sota la direcció i la realització de Pedro Ramos
que debuta com a tal (4 desembre) i per Nadal van fer Corazón ardiente de John Patrick (per Nadal). el 9 de gener el
grup dirigit per X. Llinàs van representar Caram, quin home de Ll. Coquard, mentre que La pareja de Jaime de Armiñán
fou dirigida i realitzada per J. Vico Martín el 26 de febrer del matiex any 1972. Van continuar amb La encantadora
familia Bliss original de Noel Coward adaptada al castellà per Vicente Balart, sota la direcció de X. Llinàs. (per Nadal)
Per a la inauguració de la següent temporada 72-73 van programar La educación de los padres de José Fernández del
Villar, a càrrec del quadre juvenil i sota la direcció de J. Vilamitjana, el 6 de gener van fer A mitad del camino de Peter
Ustinov amb la realització de Josep Mª Jordà, direcció i muntatge seves, el 3 de febrer Arribaré a les set mort fou dirigida
per X. Llinàs i interpretada pel grup de joves M. José, Pepi Lana, Mª J. Martínez, E. Centellas, P. Ramos, G. Guarro, A.
Miguel, Josep Mª Guarro, apuntant J. Figueroa. Ja al dia 5 de maig durant la Setmana Cultural de l’Hospitalet es va
portar a escena La maleta comèdia en dos actes original de Julio Mauricio, interpretada per M. Fabré, M. Muniesa, J.
Castellà, el regidor era M. Bañeres i Lolita Milanés, la luminotècnica anava a càrrec de s. Aguilà, sota la direcció i
realització, a més del disseny de l’escenografia, de José Castellà.
El teatre a San Ramon arriba aviat a la seva fi segons aquest comentari: El Grupo de Futbol Torrasense del Centro de San
Ramon, ubicat a Collblanc nº 72, con la “colaboración de la sección de teatro presenta el próximo 1 de mayo de 1974 la
obra de J. M. Madern El rey mudo amb Marianela Robas, Pedro Ramos, José Mª Solanellas, Jorge Solanellas, Mª Dolores
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Faneras, A. Tejera, J. López, dirigida i realitzada per Pedro Ramos amb l’ajuda de R. Pastor. Se inaugura temporada con
la voluntad de poner en marcha por parte de estos jóvenes esta sección teatral que lamentablemente se encuentra
sumergida en un total abandono por causas sobradamente conocidas” comentari de Vilamitjana que trobem en el número
23 (maig-juny de 1974) del butlletí Collblanc (p. 5)
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L’ATENEU CULTURAL CATALÒNIA
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L’entitat es va fundar l’any 1983 i s’inaugurà oficialment el 25 d’abril de 1986 al carrer de Progrés, 19 pis principal
(1/12/12985 data d’arrendament) que tenia una superfície útil de 130 m2. En el nº 30 del tercer trimestre del 1993 de la
revista que edita des de llavors, Catalònia, se’ns dóna a conèixer l’origen de l’Ateneu. El divendres 8 d’abril de 1983
Josep Nicolàs i una colla d’amics van prendre a casa seva, al carrer de Montseny 48, la decisió de fundar l’Ateneu
Cultural Catalònia, constituïda sis dies després i aprovats els estatuts el 8 de juliol, amb la intenció de difondre tota mena
d’ensenyaments de profit, així com impulsar l’estudi de les ciències, les lletres, les arts, tot allò que signifiqués una
manifestació cultural, així com fomentar l’associacionisme i la convivència, i amb la voluntar de mantenir-se al marge de
tendències polítiques i confessionals. La llengua oficial de la nova societat seria el català.
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La mort prematura del fundador, Josep Nicolàs i López, (procedent del Ateneu de Sants) que havia rebut una subvenció
de la Generalitat per a afrontar les despeses d’instal·lació i obertura, féu que la posta en marxa s’ajornés fins que Manuel
Colet que feia de secretari convocà als socis constituents i els instà a reemprendre les gestions aturades i es formà la
primera Junta.
El primer president fou, doncs, el Sr. Manel Colet i Benasc, acompanyat dels altres membres de la Junta: el sotpresident
Carles Mataró i Balada que es faria càrrec de la secció teatral, el secretari Jaume Roca i Miret, el tresorer Antoni Torrente
i Vidal, el bibliotecari Lluís Abarca i Médico, i els vocals Pere Arnal i Slavat, Baldomeu Moncunill i Alemany , Manel
Pablo i Blanc, Ramon Torruella i Bayà, Rafael Camarasa i Gargallo i Joan García i Llorent, segons la informació que ens
ha proporcionat el seu butlletí trimestral Catalònia, concretament en el nº1 (Any I, abril 1986). En la nova societat
l’activitat seria constant: s’impartien classes, disposava d’una biblioteca, d’una Coral Cor Creixent, una secció d’escacs
federada, es feien conferències, cursets, excursions, projeccions, vetllades artístiques i d’esbarjo... a més de la publicació
del butlletí trimestral que el 1990 va rebre un guardó atorgat per la Federació Catalana d’Ateneus.
Però no s’esmenta res del teatre que es fa fins el nº 9, de l’abril de 1988. És al núm. 17 del segon trimestre del 1990 quan
s’afirma que ja és un fet el projecte teatral i que disposen d’un petit escenari que, degudament tractat, servirà en endavant
per representar-hi petites obres segons la reglamentació establerta. Es parla d’una primera representació que encaixà
perfectament, però malauradament no diu de quina obra es tracta. Sabem que el 25 de febrer s’inaugurà la secció teatral i
que la protagonista era Dora Sánchez i Carles Mataró. Sembla ser que el nou grup va fer una actuació el 4 d’octubre de
1992 a St. Boi però en el nº 27 de la revista Catalònia (Any VII, quart trimestre de 1992) no esmenta el títol de l’obra ni
els intèrprets. La coral Creixent també feia teatre.
Amb motiu de les Festes del 10è aniversari de l’Ateneu, quan era president el Sr. Arseni Sirvent i Ròdena,.sabem que es
va fer un recital poètic on Manolita Pérez recità un fragment de l’obra de Sagarra L’hostal de la Glòria, i com a cloenda
es va fer un monòleg El malentès, interpretat per Olivia González.I el 12 de desembre reciten el Poema de Nadal de
Sagarra també. Una mica abans, és nomenat president l’actual, Josep A. Higueras (19/11/1993)
Per les Festes d’aniversari de 1995 es va preparar un Festival artístic i musical a l’Aula de Cultura Colblanc-la Torrassa,
on la jove actriu Olivia Fernández interpretà el monòleg de Nicasi Camps i Pinós La Monyos sota la direcció escènica de
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Carles Mataró i la direcció artistica de Jordi Odena. Llavors l’Ateneu trasllada la seva seu a l’actual Rafael i Campalans
nº 16 (Catalònia, Any XII nº 43, tercer trimestre 1996)
A l’Ateneu es fa una lectura dramatitzada de La ferida lluminosa de Josep M. de Sagarra el 17 de desembre de 1997 i a
la tarda del 25 de gener del 1998.
En el 15è Aniversari el quadre escènic de l’Ateneu comença la seva col·laboració amb el Centre Moral i Cultural de
Poblenou que estava preparant l’obra Er de Benet i Jornet que ja havien representat al teatre Joventut. Els intèrprets
foren: Noelia Ortega, Natàlia Colet, Mercè Oltra i Beth Bru, sota la direcció de Carles Mataró, com vindrà essent habitual
des d’ara. Aquesta col·laboració seria des d’aquell moment, el 1998, primordial, ja que presentarien cada any al cicle de
l’Hospitalet fa teatre, és a dir, a la Mostra del Teatre Aficionat del mes de juny que es fa al Joventut una obra
conjuntament.
Al marge d’aquest seguit d’obres presentades que de seguida veurem, es continuà fent en els aniversaris de l’entitat
lectures dramatitzades, com la que va fer el 1999 (el dia de St. Jordi): Les mans d’Eurídice de Nicasi Camps que va
assistir a l’acte. En Carles Mataró va fer aquesta lectura i la de La flor de la vida dels germans Àlvarez Quintero i
interpretà el paper del Dr. Molins en La ferida lluminosa. El 29 de setembre de 2001 en Carles Mataró va fer una lectura
de poemes de dies sense temps de Pere Vives, qui també recità. (Catalònia, Any XV, IV trim. 2001, nº 64)
Segons el nº 75 de la revista Catalònia (III trim. 2004) es va fer també la lectura dramatitzada La senyora Florentina i el
seu amor Homer i en C. Mataró llegí poemes del soci Pere Viver.
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El 2008 van celebrar el XXVè Aniversari, el diari local es va fer ressò i per la notícia ens assabentem -ja que l’entitat no
ens ha proporcionat cap mena d’informació- que el 5 d’octubre, a la sala d’actes es va fer una lectura teatral de Gente de
bien, de Santiago Rusiñol. En la mateixa crònica trobem les diferents seus de l’entitat des dels inicis: “
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Els assajos de les obres són un cop a la setmana.
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Va començar al carrer del Montseny, després es va traslladar al carrer Progrés, on hi havia l’escola Horitzó, i més tard al
carrer de Rafael Campalans, 16. “És unlocal industrial de 400 m2 i té un escenari per fer activitats que dóna a dues
sales”, explica tot cofoi el president de l’Ateneu Cultural Catalònia, Josep Antoni Higueras.” (L’Hospitalet, 13 de maig, p.
14)

Font: programes de mà. Arxiu
Municipal
Les obres representades al Joventut, conjuntament amb el grup del Poblenou, han estat: Quan la ràdio parlava de Franco
de Benet i Jornet, obra amb què es presenta a la primera edició del cicle “L’Hospitalet fa teatre”, al Joventut, coordinada
per E. Flores, el juny de 1997, E.R. de Benet i Jornet ja esmentada (14 /06/98), Les amistats perilloses (13/06/99, sala A)
Garbuix d’historietes, amb una entrada de 134 persones, de les quals 11 eren invitacions. (18/6/2000, sala B), La botiga
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dels horrors de Betsy Haynes amb una entrada de 174 persones (10/06/2001 sala A), El Mikado de William S. Gilbert , hi
assistiren 259 persones, 72 invitades (9/06/2002, sala A), Berenàveu a les fosques (15/06/2003, sala A) interpretada per
Marina Gras, Gemma Novo, Ascensió Vellespín, Lluís Girbau, Miquel Bosch i Esther Rodríguez, Pigmalió de Bernard
Shaw en versió catalana de Bru de Sala (13/06/2004, sala A) 132 espectadors), El cafè de la marina de Sagarra (89/10/2005, sala A) amb aquest repartiment: Manel Puyal (Libori), Carme Mataró (Caterina), Anna Gras (Rosa), Lina
Pérez (Salvadora), Francesca Sala (Rufina), Josep Casanova Iborra (Rufí), Tomàs Giol (Luard), Jesús García (Baldiri),
Maria Jové (Gracieta), Maria Gras (Maria), Josep Gili Martínez (Rafel), Lluís Casanova (Claudi), Pere Tamboleo (Mussiú
Bernat), Noèlia Ortega (artista), Xavier Martínez (valent de l’artista), Roger Corredera (Tià), Ferran Navarrete (Moreno) i
Ferran Maeztu (Antonet) Amb la col·laboració del Centre Moral i Cultural del Poblenou, direcció: Manel Puyal i J.L.
Gras, coordinació general: Carles Mataró, persona adjunta a direcció: Lourdes Mas, Espai escènic: SETEC.
El 2006 es presenten amb un musical, T’estimo, ets perfecte... ja et canviaré de Joe di Pietro i Jimmy Roberts, amb una
entrada de 168 espectadors, i el repartiment: música: Jimmy Roberts, regidoria: Eulàlia Giol, Coreografia: Berta Laplana,
escenografia: Toni Tarrida i Josep Navarro, so: Lluís Girbau i Toni Olivé, il·luminació: Andreu Aldea, vestuari: Teresa
Navarro i Brisa Vilademunt, perruqueria: Magda Sió, maquillatge: Cristina Campoy, ajudants: Mònica Grau i Núria
Palau, adjunta a direcció: Noèlia Ortega, Direcció musical: Meritxell Coma, Direcció: Mercè Oltra
Intèrprets: Anna Gras, Gabi Roca, Natàlia Colet i Josep Albert Conesa, piano: Josep Maria Borràs, violí: Eloi Ortells, amb
la col·laboració un cop més del Centre Moral i Cultural del Poblenou(18/06/2006, sala A, 18.30)
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A l’any següent, 2007, El miracle d’Anna Sullivan (17/06/2007, sala A), el 2008 Cançó d’amor i de guerra de Víctor
Mora i Lluís Capdevila dirigida per Montserrat Segura i Antoni Roig(1/06/2008, sala A, 18 h, amb 323 espectadors), el
2009 porten a escena Lilí, (21/06, sala A, 206 entrades venudes) amb la col•laboració de la secció de teatre del Centre
Moral i Cultural del Poblenou i la companyia de dansa Carles Ibáñez. L’obra és representada segons la novel·la de Paul
Gallico i la música de Branislau Kaper, Offenbach i altres. La fitxa completa és: L’Escenografia: Marta Altés i Josep
Navarro, Maquillatge i perruqueria: SETEC , Vestuari i attrezzo: SETEC, Capgrossos i titelles: La Tiendita.
Enregistraments de so: Toni Olivé i Lluís Girbau , Disseny de llums: Padró i Andreu Aldea, Assistents de coreografia:
Miriam Subatella i Ester Luengo, Coreografia “El somni”: Ester Luengo, adjunt de direcció musical: Roger Borrull,
cdjunt de direcció de titelles: Núria Olivé, adjunt de direcció coreogràfica: Margarida Abad, Coordinació: Carles Mataró,
codirecció teatral: Lluís Casanova, coreografies i direcció general: Carles Ibáñez Padró.
Repartiment: Lilí: Júlia Jové, Malcarat: Roger Borrull, Jacquot: Josep Casanova, Marc: Josep A. Conesa, Rosalie: Carme
Mataró, Venedora: Lina Pérez, Botiguer: Joan Asensio, Cafeter: Francesc Arias, M. Tonit: Josep M. Recasens, M.
Enrique: Josep M. Llaveria. Amb la col•laboració d’Abel Fernández a l’acordió, l’escola de ballet El Centre, el grup
juvenil de la secció de teatre d’El Centre, el ballet de l’Escola Carles Ibáñez, i Oriol Olivé fent els jocs de màgia.El 2010
van escollir l’obra de Gilbert & Sullivan Els Pirates dirigida per Mercè Oltra i Carme Mataró (6/06, sala A, amb 197
espectadors) i el darrer any en què s’han presentat a la Mostra en el Joventut ha estat el 2011 amb Un déu salvatge de
Yasmina Reza, traduïda al català per Jordi Galcerán, dirigida per Xavier Oliver, interpretada per Carme Canet, Josep A..
Conesa, Noelia Ortega i Gabriel Roca, coordinació de Carles Mataró, regidoria de Montserrat Virumbrales, traspunts
Gemma Novo i Núria Alonso, escenografia de Josep Navarro i SETEC, llum, so i efectes: Andreu Aldea, Toni Olivé,
Lluís Girbau i Enric Casanovas, i Montserrat Durán i Ascensió Vallespín feien d’ajudants.(5/06/sala A, amb 104
espectadors). El 2012 ja no s’hi ha presentat.
LABORATORI TEATRAL PATATES AMB SUC
És una associació juvenil afincada a L’Hospitalet de Llobregat des de l’any 2006, actualment al barri de Collblanc, on
tenen un petit local d’assaig i magatzem al carrer Mont, 33 baixos; però el primer espai d’assaig del laboratori era a
Bellvitge. La data oficial de constitució de l’associació és el 6 de setembre de 2006.
En la seva web deixen clar els seus objectius: cabdals: “1. Fomentar l’experimentació de noves formes escèniques.
2. Fer arribar el teatre a tothom, obrir nous públics i nous espais pel fet teatral.
3. Servir d’espai d’entrenament per a joves que volen encarar un futur laboral en el sector de l’entreteniment i
l’espectacle, buscant la major professionalitat.” (http://www.patatesambsuc.com/nosaltres)
Un equip de coordinació format per Víctor Gómez, fundador, David Belzunce, fundador, i els membres actius Lluc
Presmanes, Artur Díaz, Maria Antolín i Martí Romaní, encarregat de gestionar i supervisar els projectes en marxa, així
com el rumb del laboratori en el seu conjunt, que es reuneix mensualment per prendre decisions de forma assembleària i
consensuada.
Durant els primers anys del laboratori, l’activitat creativa es va centrar en una única producció anual concebuda per a la
seva estrena al Teatre Joventut de L’Hospitalet.
A la XI Mostra de Teatre Aficionat el 15 de juny de 2007 sala A davant de 122 espectadors, van presentar I les cartes? on
un equip encara molt jove va fer tota una declaració d’intencions en favor de l’experimentació. Els intèrprets en aquella
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ocasió van ser Helena Meca , Laia Pissambarro, Enric Vendrell, David Belzunce, Adriana Savariejo,Víctor Gómez (MC
Frockus). La fitxa tècnic: Autor, Funiculus Teatre
Direcció, Victor Gómez (MC Frockus)
Vestuari, Núria Enrech , Fotografia, Pol Marsa , Música, Enric, Il.luminació, Olga Saez .
El grup es va anar ampliant i madurant amb el temps. Cap el 2009, com ells mateixos expliquen en l’esmentada web, es
va produir una gran explosió creativa i es van introduïr en moltes disciplines noves: animacions, teatre de carrer,
performance, espectacles d’improvisació, produccions audiovisuals, etcètera.
Revisant els programes de les Mostres des del 2007, hem trobat diversos noms de grups relacionats tots ells amb el
Laboratori Teatral Patates amb suc: L’aclariment en el fa el grup mateix “En aquell moment, el laboratori s’organitzava
per seccions distribuïnt els espectacles en subgrups amb noms ben originals com Funiculus Teatre, Projecte Fòsfor o
Matèria Original. No obstant, l’any 2011 coincidint amb la Festa dels 5 anys de l’associació vam decidir prescindir
d’aquests separadors i treballar sempre des de la marca Patates amb Suc, per a evitar confusions.”
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Amb el nom de Funiculus hem trobat la representació esmentada I les cartes?, amb el de Projecte Fòsfor Aquella petita
cosa absurda, presentada en el Joventut l’any 2009, El mètode Jennifer l’any 2011 davant de 343 espectadors. “El germen
de la idea fou parodiar els processos de selecció de personal partint de la proposta El Mètode Grönholm de Jordi
Galceran, però amb un punt de partida radicalment diferent: les aspirants a un important càrrec de responsabilitat són
caixeres de supermercat.”
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Fitxa artística. Idea original: David Belzunce, Direcció: David Belzunce i Artur Díaz, Fotografies: GuiroStudio,
Intèrprets: Rocío Gutiérrez, Ana Mª Romero, Erika Rodríguez, Carla León, Elena Simarro.
Duració de l’espectacle: 90 minuts. Espectacle bilingüe català i castellà. No recomanada a menors de 13 anys. “La
gestació de l’obra es va dur a terme mitjançant processos de creació col·lectiva i improvisació, donant la màxima
importància a la creació dels personatges.” Al 2012 han presentat una versió revisada, agilitzada i millorada de l’obra per
a oferir-la de manera estable, amb bones crítiques a la premsa.
El 2008 amb el nom de Laboratori Teatral Patates amb suc presenten Mort d’un pardal en tres actes i el 2010 Bodas de
sangre, preestrenada primer al CSO L’Hastilla.

collblanctorrassa.html[02/04/2013 11:35:15]

collblanc

Fitxa artística de Bodas de sangre:
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Equip directiu: Víctor Gómez (coordinació), Enric Vendrell, Adriana Sabariego.
Escenografia i il·luminació: Víctor Gómez, Vestuari: Adriana Sabariego

PI

Assessorament literari: Manel Sabariego

O

Intèrprets: Flor Torres, Adela Silvestre, Montse Gabriel, Joëlle Zilberman, Mireia Escalé, Ana Mª Romero, David
Belzunce, Artur Diaz, Manel Ceder, Enric Vendrell, Rocio Gutiérrez, Sílvia Pérez, Roger Morilla, Sergi Cumplido, Xavi
Guirola, Joana Martínez, Berta Vallecillos, Anna Gòmez, Oriol Pérez,
Tècnic de llums: Miquel Brau, Tècnic de so: João França, Tècnic de suport: Lluc Presmanes.

C

Cançons: Una vaca amb el seu vedellet als braços (popular catalana), Nana del caballo grande.
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Clarinet: Lluc Presmanes, Veus: Laia Gómez, Piano i veu: Meritxell Neddermann
El grup ens explica en la seva web les diferents versions d’un dels seus projectes més treballats: Mort d’un pardal ”
L’espectacle es va assajar i estrenar el 14 de juny de 2008 al Teatre Joventut de L’Hospitalet sota el títol Mort d’un
pardal en tres actes (o seguint la bava de Johanna). Aquesta primera versió tenia un total de 12 intèrprets, entre ells un
pianista.
Després de representar l’espectacle a altres mostres locals, Mort d’un pardal va tornar a tallers i va ser profundament
desquartitzada i reformulada, procés del qual va sorgir un format per a quatre actors i un pianista (que toca el baix).
Aquesta versió recull la idea de la múltiple identitat dels personatges ja present en la versió original i l’aprofita per a
oferir una realitat polièdrica on tots són tots però ningú és ningú per voluntat i capritx narcisista de l’autor. (…) La nova
versió es va presentar el 25 de març de 2011 al CSO L’Hastilla,( ... ) Després d’aquesta experiència, l’espectacle torna un
cop més a tallers per a ser optimitzat a partir de les impressions del públic i valorar les seves possibilitats d’explotació.”
Fitxa artística 2008:
Autor i director: Víctor Gómez, Il·lustració del cartell: Álvaro Herranz
Intèrprets: Noi: Albert Adrià, Home: David Belzunce, Home mort: Enric Vendrell
Veïna i pastor: Adriana Sabariego, Amic: Roger Ferret, Pizzera punki:Mònica Portillo,P.M.E.: Jordina Camarasa,
Argument 1: Jandro Rodríguez, Argument 2: Christian Linder, Argument 3: Núria Enrech, A4 i pianista: Marc Perna,
A5 i líder: Laia Pisabarro
Fitxa artística 2011:
Autor i director: Víctor Gómez, Pianista (baix): João França. Noi: Flor Torres, Home: David Belzunce, Home mort: Enric
Vendrell,Veïna: Adriana Sabariego.
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Altres espectacles que han preparat han estat:
Projecte 34, espectacle pluridisciplinar d’òpera-rock que combina música, poesia visual, teatre i videoprojeccions. És un
projecte fruit de la col·laboració del Laboratori Teatral Patates amb Suc amb la banda musical tarragonina Amnea
Rock i el grup de gospel barceloní Ol’Green. “El fil narratiu explica la història d’un possible cas de violència de gènere
que acaba amb la mort del maltractador en mans del seu propi fill.” (…)hem volgut crear investigant sobre els estats
emotius del personatges, usant un llenguatge no figuratiu al servei de la música, eix vertebral de l’experiència conjunta
que proposem. L’acció teatral física, el ball i la suggestió d’imatges visuals al·legòriques, són materialitzacions del que
sona i es narra en les cançons.”
L’espectacle es va estrenar el 25 de novembre de 2011 (Dia Internacional Contra la Violència Vers les Dones) al Teatre
Metropol de Tarragona davant de més de 300 espectadors, L’estrena va ser àmpliament ressenyada per la premsa local i
per mitjans especialitzats com la revista de música en català Enderrock,on podem trobar una bona crítica de l’espectacle:
“Divendres passat es va presentar al Teatre Metropol de Tarragona el Projecte 34, una òpera-rock cuinada amb molta
cura per més d'una vintena de joves des de l'any 2009 (...)és poc habitual veure artistes joves, del món musical, de les arts
escèniques i visuals, amb les ganes d'endegar un muntatge multidisciplinar de la qualitat que han aconseguit (....) Les
veus de Roman Bonet i Uri Mas (Amnea) van ser un bon fil conductor, amb moments impressionants com a "Corres,
Edip" i "Carta al fons dels meus records". Potser podrien haver aprofitat més el filó que donava una de les veus femenines
principals del cor de vuit cantants d'Ol'Green.
Quant a elements escènics i visuals, magnífic sentit que pren el piano, la butaca i sobretot la bombeta a la pantalla, que
s'il·lumina al mateix torn que 'el cap (del protagonista) està a punt d'explotar' i busca la
llum.”(http://www.enderrock.cat/noticia/6069/bla/bla/bla/bla)
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Fitxa artística de Projecte 34:

Petites (Pausa) Pinterades (2010)
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Direcció musical: Uri Mas, Direcció escènica: Víctor Gómez i Artur Díaz, Direcció coreogràfica: Jesús Aragón. Guitarra
i veu: Uri Mas, Guitarra i veu: Roman Bonet, Baix: Jordi Roig, Teclat: Bernat Mateu, Bateria: Marc Claramunt, Guitarra i
vents: Pep Espasa,Violí: Gessamí Martín, Cor: Francesc Juan, Ariadna Murio, Mar Danús, Eulàlia Rosa, Mariona Pujol,
Helena Fuguet, Laia Gómez, Jessica Bendel. Duració de l’espectacle: 90 minuts. Actors: Artur Díaz i Enric Vendrell.
Regidoria: Adriana Sabariego Disseny gràfic: Marc Volpini, Uri Mas. Il·lustracions: Marina Monclús. Audiovisuals:
Miquel Rubís, Jordi Roig, Clara Barrio.
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El 28 de març de 2010 el Laboratori Teatral Patates amb Suc va pujar a l’escenari per primera vegada aquesta producció
antològica de l’obra de Harold Pinter, dramaturg, guionista, poeta, actor, director, activista polític i Nobel de Literatura al
2005. “El teatre de Pinter es caracteritza pel tractament naturalista de la quotidianitat: els diàlegs curts, trencats, i les
pauses i els silencis formen part de la seva marca d’identitat (...) nosaltres en vam voler fer un elogi a partir d’aquest
projecte que proposa a l’espectador un recorregut dinàmic i àgil per alguns fragments d’obres i petits esquetxos que va
escriure, tractant de mostrar també la diversitat de temes dramàtics i gèneres cultivats pel dramaturg.” Fitxa artística:
Coordinació: Enric Vendrell, Equip de direcció: Enric Vendrell, Víctor Gómez, David Belzunce.
Intèrprets: Tania Pujol, Jordi Coll, Àlex Reig, Claudia Farreny, Laura Gil, Tamar Vela, Naia Martínez, Enric Vendrell,
Víctor Gómez, David Belzunce, Ester Piera, Artur Díaz. Cartell: Pol Marzà (fotografia), David Belzunce (disseny i
maquetació).
Dins el tipus de teatre d’animació, han elaborat l’espectacle Freetanga (2011) “és l’espectacle d’animació nocturn
de Patates amb Suc, enfocat a fer molt sarau a discoteques, pubs i tot tipus d’esdeveniments que demanin accions
vistoses, cridaneres i passades de voltes. Freetanga significa festa a dojo i porta el segell de prohibit a menors
d’edat. Programada totes les nits dels divendres durant més de quatre mesos seguits a finals de 2011 i principis de 2012 a
la discoteca Salamandra de L’Hospitalet...”
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Dins el gènere de les improvisacions són: La Patilla que va néixer al 2009 com a espectacle per ser representat durant
una marató de teatre al Centre Catòlic de l’Hospitalet. A partir del primer equip d’improvisadors l’espectacle va recórrer
molts diferents espais i situacions: es va fer al CSO La Forsa, a carpes de la Festa Major de Bellvitge, per celebrar un
aniversari i periòdicament al pub Depósito Legal de L’Hospitalet, durant diversos mesos de 2011. Les últimes funcions
programades en aquest pub portaven el títol de La Patilla En Reformes i formaven part d’un procés d’experimentació amb
nous jocs i dinàmiques d’improvisació. Fruit d’aquesta experimentació, al 2012 sorgeix el format definitiu de La Patilla,
amb un equip d’improvisadors professional, format i estable i una programació regular al mateix teatre que va veure
néixer el format, el Centre Catòlic de l’Hospitalet. El projecte ha sigut guanyador del 1º Premi Jove Proposa – Fes Teu
L’Ateneu de la Federació d’Ateneus de Catalunya, podeu veure’n la notícia aquí. segons ens explica el grup en la seva
web, on trobem les fitxes artístiques com aquesta

Fitxa artística de La Patilla
Idea original i coordinació: David Belzunce. Equip actual: Artur Díaz, Enric Vendrell, Víctor Gómez, David Belzunce,
Adriana Sabariego, Rocío Gutiérrez, Elena Simarro, Javier Alba, Susanna Casas.
També hi han participat: Naia Martínez, Ana Romero, Núria Fernández, Laura Pons.
Equip suport: João França, Gina Baeta, Sara de la Torre, Lluc Presmanes.
L’altre espectacle és I Love You: “ L’any 2000 un virus informàtic anomenat I Love You va ser propagat per la xarxa
col·lapsant els ordinadors de mig món i arribant a afectar als ordinadors del Pentàgon americà. Amb aquest mateix esperit
revolucionari, d’abast i de viralitat, va nèixer l’any 2009 aquest format del Laboratori Teatral Patates amb Suc, un dels
més arriscats i sens dubte el més proper al nostre esperit d’investigació. Es tracta d’un espectacle d’improvisació amb
música en directe que s’autodefineix com a metateatral.” Actors: David Belzunce, Núria Enrech, Víctor Gómez, Adriana
Sabariego, Enric Vendrell. Músics: Xavier Guirola, Marc Perna. En el CC La Bòbila. També s’ha fet en el CC Bellvitge
(08/09/2009, 15/11/2009 i 08/09/2010) s’han anat fent cada cop versions diferents. “I Love You és un repte pels actors, el
públic i els tècnics que hi participen. Totes les seves escenes són improvisades basant-se, o no, en un esquema d’accions
de poques línies, de manera que l’espectacle es regenera cada vegada que es porta a l’escenari. No només es tracta
d’experimentació a nivell interpretatiu, sinó que, a més, es busca innovar incorporant espais externs a la sala en
projeccions o converses reals a través de telèfons mòbils.”
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S’estrenà davant d’un públic encara commocionat per la mort de Pepe Rubianes aquell mateix matí.
L’any 2011 l’Ajuntament de L’Hospitalet va encarregar a Patates amb Suc una animació molt especial a la Plaça de
l’Ajuntament amb motiu del Pregó de les Festes de Primavera.
També fan algunes produccions infantils.
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