cinquenapart

index collage
L’ACTIVITAT TEATRAL EN ELS BARRIS DE L’HOSPITALET. Introducció.
El Centre: Introducció. El Casino de L'Harmonia. El Casino del Centre. Alpha 63. Centre Catòlic. Grups del QETCC, Escola i
Grup de Teatre Tecla Sala.. L'Ateneu de Cultura Popular: Grup Teatral Margarida Xirgu. Grup Banyes. Els Play Back.Dúo
Binomio.
St. Josep: Introducció. Senda dels somnis. La Incubadora. Els 4Arreplegats. Grup Champagne. Taller de teatre de l'A.C. St.
Josep.
Sanfeliu: Introducció. Dramatis Teatre. Teatrae. Grup de Teatre de la Parròquia Immaculada Concepció. Grup de teatre Dèries.
Galeria d'imatges
III. L’ACTIVITAT TEATRAL EN ELS BARRIS DE L’HOSPITALET
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En els tres primers districtes, concretament en els barris del Centre, Collblanc-La Torrassa i Santa Eulàlia, podem copsar millor que en qualsevol altre lloc l’activitat teatral des d’almenys el tercer quart del s. XIX, que paral·lament a la de Barcelona, mostra una clara
tendència al melodrama i el drama o la tragèdia històrica, més tard a les paròdies d'aquests gèneres; fins arribar el moment en què els escenaris s'alternen els sainets, les comèdies de costums, els melodrames, els drames i les tragèdies romàntiques i les paròdies d'aquests
darrers gèneres. N’Eduard Vidal Valenciano o en Frederic Soler són els autors més destacats de l’època. Entre els anys 1866 i 1887 es pot considerar en Frederic Soler “Pitarra” com el primer dramaturg del país. Aviat li farà la competència n’Àngel Guimerà. El tipus de teatre
de les entitats més antigues de l’Hospitalet, al barri del Centre, es correspon al model teatral barceloní del moment.
Després de Guimerà, l’escena catalana es va veure abocada a una transformació incessant, primer de la mà del modernisme que s’inspirava en autors com D’Annunzio, Ibsen o Maeterlinck, o sia, amb influències d’origen europeu, realistes i simbolistes, i després del
Noucentisme. En Rusiñol o l’Ignasi Iglesias també es van fer un lloc entre els modernistes i Carles Soldevila entre els noucentistes.
Per la seva banda, Josep Mª de Sagarra esdevindria un autèntic mite popular que, en molts d'aspectes, ocupà el lloc que havien deixat buit Frederic Soler, Verdaguer, Guimerà o Maragall. Però fou, sobretot, referent d’una línia teatral oficialista de caire popular oposat al
procés de renovació que es portaria a terme des de finals dels 50.
Els modernistes havien creat, a més, una sèrie d'institucions que els permeten desenvolupar la seva activitat amb gran dedicació i lliure de pressions externes: el Teatre Íntim d'Adrià Gual, els Espectacles-Audicions Graner o l'Agrupació Avenir de Felip Cortiella en són una
mostra a Barcelona. Els noucentistes, en canvi, com a rivals dels modernistes, no s'interessaven excessivament pel teatre, almenys els autors més significatius no li dedicaren una atenció preferent. Però la burgesia agrupada a l'entorn de la Lliga Regionalista tractà d'imposar
uns gustos i de rebutjar allò que no considerava adient a les seves aspiracions i, en part, arribar a transformar els escenaris teatrals catalans. En aquest context, hem de situar El Casino del Centre.
A les dècades dels vint i dels trenta, el teatre català va viure un esclat d’autors, d’espais i de companyies, però sobretot de públic. També a l’Hospitalet van proliferar les entitats: ateneus, societats recreatives, casinos... que disposaven del seu grup de teatre aficionat. Succeeix
especialment en els tres barris més antics de la ciutat, el tradicionalista i autòcton Centre i els industrialitzats Torrassa i Santa Eulàlia.
Aquesta dinàmica ascendent es va veure truncada per l’adveniment de la Guerra Civil, el final de la qual va tenir unes conseqüències traumàtiques també per al teatre i els seus aficionats i professionals. A partir de 1940 l’aparició del Sindicato Nacional del Espectáculo i de
la Vicesecretaría de Educación Popular de FET i de les JONS, constituïen definitivament l’estructura del teatre oficial durant el franquisme, com diu Enric CIURANS en El teatre viu, una resistència cultural . AIET, Barcelona, 2009.
Es prohibeix la traducció d'obres estrangeres al català i es dificulta molt el contacte de Catalunya amb la creació artística de la resta d’Europa. Les arts estaven monopolitzades pel teatre comercial. El teatre d’aficionats es va reduir a l’àmbit de les agrupacions catòliques en
molts indrets.
En efecte, a l’Hospitalet només sobreviuran a la guerra els centres catòlics i parroquials o amics i tolerants amb el nou règim franquista, repressor no solament de l’ús de la llengua catalana, sinó de determinades manifestacions culturals considerades immorals o subversives,
almenys fins el 1946. Això explica que el teatre dels anys 40-50 sigui un teatre empobrit, evasiu, tradicionalista, un teatre de text, com el que fan al Teatre Catòlic i al Casino Nacional en el barri del Centre o al teatre parroquial de Sant Ramon a Collblanc, l’Aliança i el Club
Pimpinela a la Torrassa o a la Parròquia de Sant Isidre de Santa Eulàlia- amb predomini de representacions d’obres de còmics castellans sobretot com els Quintero, Mihura, Arniches..., que passaven la censura sense dificultats, a més de les sarsueles que estaven també molt
en boga, sobretot en les festes majors. Cal dir, no obstant això, que ha estat poc valorat l’esforç dels grups amateurs catalans, incloem els hospitalencs, afiliats alguns a l’entitat FESTA (Foment de l’Espectacle Selecte i Teatre Associació) que van saber defensar el teatre en
català, amb els seus mitjans limitats i el seu nivell artístic, com no ho va fer el professional. Tot i que en els programes de mà i cartells tot s’escrivia en castellà, la representació es feia en català en moltes ocasions, ja en l’època del “desarrollismo” a partir de 1955.
L’aparició del “realisme” en el teatre espanyol suposà ja un intent de superació del panorama teatral espanyol que coincidia amb l’aparició del Teatre Viu català. La necessitat de trencar amb la inèrcia d’aquesta dramatúrgia inòcua comportarà, doncs, a partir de 1960 l’inici
d’un període de renovació pel teatre i l’escenografia catalana, després de dues dècades d’estancament, que també es reflecteix en el teatre hospitalenc: sorgeix el grup Alpha-63 en el Centre, que es va fer ressò de les noves tendències del teatre experimental, el Teatre Viu
creat el 1956 per Miquel Porter, Ricard Salvat i Helena Estellés (L’Agrupació de Teatre Experimental en fou el seu precedent), un teatre que pretenia ésser avantguardista partint de nous models culturals i estètics com el de la Commedia dell’arte i concepte a soggeto per
aprofitar al màxim les capacitats interpretatives de l’actor, així com la importància de la improvisació, de la implicació del públic, de la pantomima. La gent d’Alpha-63 organitzava espectacles de grups de teatre popular com La Pipironda, iniciativa important posterior al
Teatre Viu de 1959 a 1966, convidava a donar conferències a Ricard Salvat que ja estava a l’EADAG (des del 1960), a més d’actuar com a “grup independent no professional caracteritzat per l’eclosió del moviment ciutadà, estudiantil i sindical contra la dictadura franquista.
tlh5.html[02/04/2013 11:33:47]

cinquenapart

Resumint molt, podríem dir que de l’Alpha-63, que sempre treballava en català i va muntar obres de Pedrolo, Txèkhov i Feliu Formosa, es va passar, a finals dels 60, al Grup de Teatre Popular (GTP) del Casino de Santa Eulàlia, que poc després va donar peu al primer GAT
de L’Hospitalet” com diu en Gonzalo Pérez de Olaguer (Els anys difícils del teatre català, p.145).
Als anys 60 la llengua catalana s’enfrontava a tres problemes: la manca de difusió, la immigració castellana i la distància entre la llengua literària i col·loquial. S’obrí un debat sobre el bilingüisme. La cultura catalana es veié obligada a acceptar l’hegemonia del castellà. A
l’Hospitalet, queda clar que el GAT utilitza el castellà en els seus espectacles per poder arribar a la majoria de la població immigrada espanyola. El G.A.T. inicia una campanya de dinamització per obtenir un Teatre estable a la ciutat: En la Revista Treball, núm. 548, del 12 al
18 d’octubre de 1978 trobem l’article de Pérez de Olaguer sobre la iniciativa del G.A.T i el problema lingüístic: “El grup, com a tal, no defuig la problemàtica de la llengua en una ciutat de característiques tan peculiars com l’Hospitalet, formada majoritàriament per
immigrants. El programa que proposa el G.A.T., el Teatre Estable com una plataforma d’incidència cultural, no deixa de ser, en la nova política teatral, una iniciativa que cal entendre”. La creació d’un Teatre Estable havia de resoldre les necessitats teatrals de l’Hospitalet,
havia de crear una tradició teatral i, al mateix temps, havia de ser una eina de transformació de la societat. Es convertí en una porta d’entrada al teatre independent els anys 80 en organitzar espectacles de Dagoll- Dagom, Els Comediants, La Cuadra, Teatre Lliure...
De fet, el terreny ja l’havia preparat la gent de l’Alpha-63 i l’Escola d’Estudis Artístics dirigida per Salvat, on trobà continuïtat -de 1987 a 1978- l’EADAG després de ser expulsada de la Cúpula del Coliseum per la Junta directiva del FAD (Foment de les Arts Decoratives),
sense la qual no s’explicaria la història del teatre català a partir de la Guerra Civil, inclòs l’hospitalenc. L’EADAG havia sorgit com a oposició al teatre oficialista del Romea on senyorejava en Josep M. de Sagarra i altres autors menors, així com als procediments pedagògics
encarcarats, anclats en el passat, de l’Institut del Teatre. Els nous punts de referència eren Stanislavski i B. Brecht, els autors estrenats en el teatre català foren Ionesco, Brossa, Espriu, Llorenç Villalonga, Sòfocles, Shakespeare, Sartre entre d’altres.
A l’Hospitalet, Salvat fou convidat per l’amistat que mantenia amb membres del grup Alpha-63 a crear l’EEA en un moment en què li calia, però això també afavorí el teatre de la ciutat, la seva renovació. Els grups de teatre sorgits els anys 80 ja han begut d’aquesta
herència: la del Teatre viu, de l’EADAG, a través de la gent de l’ Alpha-63 i després el GAT, com Joan Casas, els germans Flores, Minerva Álvarez, Fco. J. Basilio i Pepa Calvo han tret rèdit del llegat heredat que van saber aprofitar en benefici del teatre hospitalenc.
Durant aquestes èpoques i posteriors han conviscut en els diferents barris el teatre oficialista, tradicional i parroquial, la comèdia de pura diversió, sense compromís, amb un nou model de teatre compromès, innovador, en què darrerament són prioritaris la màscara, la
improvisació, la pantomima, l’activa participació del públic i els nous referents posats en circulació a finals dels 50 i anys 60 amb la noble intenció de renovar l’escena hospitalenca i acomodar-se a la nova realitat circundant i noves estètiques contemporànies. En aquest sentit,
des de els anys 70-80 el paper difusor de les noves tendències de les Aules de Cultura distribuïdes pels diferents barris ha estat fonamental. Els grups teatrals dels barris nous sorgits de la immigració espanyola s’han sumat també, en ocasions, a la renovació de l’escena,
sobretot per la incorporació de certs autors teatrals i obres.
En qualsevol cas, la història del teatre de l’Hospitalet, la trajectòria del diferents grups i Companyies, no es pot sostreure de la influència del teatre barceloní i l’hem d’entendre dins un estudi més ampli de la història del teatre català.
DISTRICTE I: EL CENTRE, SANT JOSEP I SANFELIU.
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Geogràficament, el Centre limita amb els barris de Sanfeliu i Can Serra al nord, amb Bellvitge pel sud, amb Sant Josep a l'est, i amb el municipi de Cornellà de Llobregat a l'oest.. Té una extensió de 0,76 kms2 i una població aproximada de 25.029 habitants (2010) Des del
punt de vista històric, el Centre-St. Josep ha estat sempre el nucli antic, la ciutat vella, amb la població autòctona i de la pagesia local, on trobem edificis històrics que són béns culturals d’interès nacional en el carrer Xipreret, o al seu voltant, sens dubte el carrer més
emblemàtic de la ciutat, tant pels edificis antics que conserva com pel fet de ser l'origen històric de l'Hospitalet, que es remunta a l'època romana. Tal com és ara, el carrer es va consolidar a partir dels segles XVI-XVII. El patrimoni arquitectònic-artístic que hi trobem és: Ca
N’Espanya, antiga casa senyorial renaixentista, avui seu del Museu de l’Hospitalet; L’Harmonia que deu el nom a l'entitat que va ocupar l'edifici des del 1866, però originàriament era un edifici del 1595 que va formar part de la finca de Torre Blanca, origen de l'actual ciutat,
adquirida al segle XIV per una de les nissagues més importants de l'Hospitalet, els Oliver; La Talaia, torre fortificada construïda el 1587 i traslladada al seu actual emplaçament, el carrer del Xipreret, el 1972, quan es va enderrocar la masia, Ca n’Oliver edifici residencial del
s. XIX., la Casa dels finestrals gòtics conopials lobulats amb bustos humans a les mènsules de finals de. XV o principis del s. XVI, l’Ajuntament, Can Sumarro masia convertida en biblioteca, entre d’altres i les entitats, ateneus i centre socials més antigues i representatives:
L’Ateneu-La Unió, El Casino de l’Harmonia, El Casino del Centre, el Centre Catòlic, l’Ateneu de Cultura Popular, de les quals parlarem per les seves activitats teatrals. La Coral Campestre també organitzava vetllades de teatre líric (sarsueles) per la Festa de St. Roc a l’agost.
A l’Hospitalet havia hagut un important moviment associatiu a finals del XIX i als anys 20-30, com en el conjunt de tota Catalunya. El Casino de l’Harmonia o la Societat Coral La Campestre (1885-1900) en són bons exemples. En 1932 s’hi instal·laria l’Ateneu de Cultura
Popular, la inauguració del qual ens explica el diari Llibertat, nº 27. A la Vanguardia hem trobat algunes referències. S’hi feia teatre com era habitual en totes les associacions, fossin societats recreatives, ateneus, clubs excursionistes, en salons de bars, també les corals com
La Campestre on el 1895 es van fer sarsueles, el 1896 Los valientes, el 1897 per la Cia de Maria Guerrero Mancha que limpia de Echegaray, el 1899 Juan José de Dicenta, el 1901 La Creu de la Masia...
En pràcticament totes es formaren quadres escènics que haurem d’esmentar més o menys segons la informació què ens ha arribat i n’hem pogut disposar. I ja no diguem en els centres parroquials, les escoles parroquials, algunes convertides posteriorment en escoles i instituts
públics, que van concedir al teatre una importància primordial com tindrem ocasió de comprovar al llarg d’aquest treball.
A l’Hospitalet dels seixanta es va crear també una dinàmica associativa cultural que girà sobretot al voltant de dos nuclis, amb objectius molt diversos: Alpha-63, del qual sortiria més tard el GAT, d’obligada referència en aquest capítol dedicat als barris del districte I, i un
altre al Centre Social de la Florida, llavor de les futures Aules de cultura.
L’època daurada del teatre hospitalenc, més enllà dels centres parroquials i els seu tipus de teatre tradicional, fou de 1963 als anys 70 coincidint amb l’esclat d’un moviment ciutadà, estudiantil i sindical contra el franquisme: L’ALPHA-63. Parlem-ne ara en general., de les
obres ho farem més endavant, en els apartats de les entitats que el varen acollir.
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Alpha-63 sorgí de la voluntat d’un grup de joves de classe petita-burgesa i de formació catòlica (educats alguns en els centres parroquials o en els col·legis privats reconeguts com Sant Antoni, Col·legi del Sr. Massot, l’Acadèmia Almi i el Sr. Ambròs, el Col·legi de les
franciscanes al Centre o l’Acadèmia St. Josep, al barri de Sant Josep, del Sr. Josa.) que necessitaven reunir-se per donar cabuda a les seves ànsies de llibertat i les seves pretensions intel·lectuals que anaven més enllà de les fixades pel franquisme i que eren compatibles amb
el catalanisme i el catolicisme. El grup va néixer amb la intenció de portar a terme activitats culturals entenent la cultura en un sentit ampli, que abasta tot allò que constitueix a l’enfortiment de la personalitat individual i col·lectiva, com se’ns explica en la presentació del
llibre Alpha-63. Fa trenta anys.
El lideratge el va prendre Ramon Miró Balagué, el qual afectat per una leucèmia morí el 17 d’agost de 1964, moment crític per a la continuïtat del grup. Al seu voltant, s’aplegaren el seu germà Joan, Joan Soto, Ramon i Mercè Balagué, Joan Torres, Joan J. Artells, Salvador
Tortosa, després s’hi van afegir molts altres: s’incorporaren, entre d’altres, Francisco Amorós, Angèlica Arranz, Carmen Arranz, Joan Bordas, Carme Canal, Enric Company, Enric Flores, Eduard Fusté, Fèlix Puig, Anna M.Ginestà, Josefina Ginestà, Josep M.Garcia de la
Fuente, Antonio Gendra, Miquel Lleida, Laura Marín, Jaume Marín, Alfons Marín, Joan Matas, Jaume Miró, Ramon Padrós, Mireia Perelló, Santiago Pol, Dolors Sala, Angelina Salvador, Carme Serra, Ana M.Vilanova i altres.
Alpha-63 va ser creat l’any 1963 amb l’objectiu d’encaminar la joventut de la seva ciutat envers la cultura popular. Per acomplir amb aquest objectiu va organitzar vetllades, cine-Fòrum, teatre-Fòrum, festivals de cançó popular, audicions de sardanes, visites col·lectives, etc.
Aquí ens fixarem en el teatre, per a la resta es pot consultar el llibre de Botey i la resta de la bibliografia sobre el tema que hi trobareu.
El grup va estar actiu només set o vuit anys, durant els quals va estrenar set espectacles, no tenien local propi ni quasi reconeixement legal, però van ser determinants per al futur cultural de la ciutat, concretament a l’hora d’endegar una política cultural municipal. Així neixen
les aules de cultura, que amb el temps es convertirien en Centres culturals.
Els membres del grup Alpha-63 van ser acollits, degut al seu caràcter itinerant per la manca d’estructura i de patrimoni propis (fet bastant comú a altres Cies. renovadores), en primer lloc per l’Agrupació dels Amics de la Música (de març al juliol de 1963), després pel Centre
Catòlic (del juliol de 1963 al gener de 1964, en parlarem al capítol del Centre Catòlic), a la sala d’actes del col·legi Tecla Sala (a partir del maig de 1964), al local al carrer de l’Església 40, de les franciscanes i col·legi de Fàtima i al Casino del Centre, (del gener de 1967 al
desembre de 1970, ens hi referim al capítol dedicat al Casino).
A l’Agrupació dels Amics de la Música, presidida per Jaume Raventós, nascuda setze anys abans que el grup Alpha-63, aquest es va complaure a presentar per primer cop a L’Hospitalet La Pipironda (iniciativa important posterior al Teatre Viu de 1959 a 1966), vetllada de
teatre de cambra, amb la posta en escena de Fuenteovejuna, dins dels II Festivals de Primavera el 1963.
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Els Amics de la Música juntament amb l’empresa Ópera, situada al carrer Josep Prats número 58 construïda a finals dels 50 i avui dia en estat de deteriorament absolut, van crear els Festivals de Primavera amb el patrocini de l’Ajuntament de la ciutat, com hem comentat
abans, en l’apartat corresponent. Hi van representar obres teatrals com El fiscal Recasens de Josep M. de Sagarra a càrrec de la cia de Joan Capri (24 de març de 1962), també a càrrec de la Cia de comedias de Joan Capri era Que vagi de gust, senyor comissari original de
Gilbert Laporg en versió catalana de Xavier Regàs i sota la direcció d’Esteban Polls (6 d’octubre de 1962), Joc de taula d’Enrique Ortenbrach, sota la direcció i el muntatge d’Antonio Chic en què participava la Conxita Arquimbau, Pedro Gil, Paquita Ferrándiz, entre
d’altres. També es va fer una gran gala teatral en homenatge a Sagarra en què es va portar a escena la comèdia en tres actes Un estudiante de Vic per la Cia de Pau Garsaball amb María Matilde Almendros i Rafael Anglada entre d’altres intèrprets, i el final del primer acte de
L’hereu i la forastera del mateix autor i per la mateix Cia. (10 de febrer de 1962), també s’ha havia fet un homenatge a Rusiñol a càrrec de la Cia. de Mario Cabré que escenificà El místic, durant la Festa Major de 1961. Els Amics de la Música van portar en més d’una
ocasió una Cia d’òpera italiana que van representar El barbero de Sevilla, òpera en tres actes de Rossini, amb cor i orquestra del Gran Teatre del Liceu, i Madame Butterfly (20 d’abril de 1963). Al 1963 també van portar a escena Marina, l’òpera en tres actes de F.
Camprodón i música de J. Arrieta, i al 1964 dins dels III Festivals, Cançó d’amor i de guerra amb lletra de L. Capdevila i Víctor Mora i música de Rafael Martínez Valls per la Cia lírica Pedro Gili.
Al 64/65 dins els actes commoratius pel IV Centenari del naixement de W. Shakespeare organitzats per l’Agrupació dels Amics de la Música, al Centre Catòlic l’Escola dramàtica Adrià Gual l'EADAG, l’escola fundada per Ricard Salvat i Maria Aurèlia Capmany l'any 1960,
va representar El mercader de Venècia, dirigida per Maria Aurèlia Campmany. Però el grup Alpha-63 ja no hi era, al local dels Amics de la música.
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Segons el llibre de Botey Alpha 63: Fets i llegat, en Joan Miró va demanar a R. Salvat que participés en els actes previstos per la commemoració del IV Centenari del naixement del dramaturg anglès i que per a l’Alpha, aquells actes havien de ser la presentació de la seva
vocació dramàtica. Tots els actes, quatre conferències (pronunciades per R. Salvat, Miquel Porter, Jaume Picas i Frederic Roda) i representacions teatrals- es van fer a la sala d’actes del Col·legi Tecla Sala.
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El 28 de novembre de 1964 en R. Salvat va pronunciar la primera conferència, durant la qual es van introduir fragments de dues de les obres de Shakespeare:Trabajos de amor perdidos, segons l’adaptació de Ricard Salvat i El mercader de Venècia. Amb Ricard Salvat
començà una relació professional i d’amistat que es perllongà més enllà de la desaparició del grup Alpha: “Les bones relacions tant de Joan Miró com dels seus germans Jaume i Ramon, així com Joan Soto, Joan Torres i Enric Flores, tots ells membres fundacionals del grup
Alpha-63, amb el teatre més compromès, els van portar a inscriure’s a l’EADAG, on per exemple Joan Miró va participar al muntatge Kux, my lord!, que estava programat al Festival Cero de Donosti, de 1970. Aquesta relació va portar Ricard Salvat a L’Hospitalet, on anava
assíduament a impartir conferències, i va possibilitar que Miró, un cop va entrar a l’Ajuntament com a regidor de Cultura, li proposés el muntatge, estructuració i direcció de l’Escola d’Estudis Artístics” de què parlarem en el capítol dedicat al barri de Sta. Eulàlia.. (Oriol
Puig Taulé: L’Escola d’Art Dramàtic Adrià Gual i la seva època, p. 115)
En Joan Soto, un dels membres del grup Alpha-63 així ens ho confirma: “El temps de l’Alpha ens va crear vincles importants i teníem molt d’interès en el treball de l’EADAG” (Fa trenta anys, Alpha 63)
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Finalment es van inclinar cap a les arts escèniques, especialement el teatre: van formar companyia teatral pròpia i es van presentar com a tal amb Homes i no, una obra simbòlica, de Manuel de Pedrolo que van portar a escena el 17 de juliol de 1965 al Teatre de l’OJE de
l’Hospitalet, a L’Harmonia. Dirigida per Josep Montaner (director del grup Margarida Xirgu de l’Ateneu i abans al CC), hi participaven Joan Soto, Joan Miró, Elisabet Flores, Enric Flores (futur director del GAT), Maria Dolors Sala, Antoni Gendra i Carme Canal. Hi van
col·laborar Joan. Josep Artells, Enric Company, Jaume Miró, Ricard Salvat, J. M. Ferrater Mora, Francesc Vallverdú, Manuel de Pedrolo. En el programa, Joan J. Artells feia la presentació del nou grup de teatre i del perquè de l’obra amb la qual van fer bolos: el dissabte 7
d’agost, al Club Pimpinela, plaça Espanyola, al barri de la Torrassa, el 10 d’agost, al Centro Artístico y literario Cervantes del Prat, el 3 d’octubre, a a l’auditorium Amigos del Arte de Terrassa, portat per les Juventudes Musicales de Terrassa i el 12 de febrer de 1966 a la
Saleta de Música de l’Ateneu de Sant Just Desvern. En Homes i no, un tema essencial és la revolta de l'home contra tota mena de límits i que la superació d'un límit sempre en revela un altre de successiu.
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La van seguir tres obres curtes que es van representar a la Cúpula del Coliseum (on feien muntatges l’EADAG ): Dos quarts de cinc de Mª Aurèlia Campmany, Allí on neixis tan se val, de Ricard Salvat i Conversió i mort d’en Quim Federal, de Salvador Espriu. El tema
comú era la convivència. Els intèrprets eren Lissi Flores, Antoni Gendra, Mercè Massot, Miquel Lleida, Joan Miró, Francesc Diví, Joan J. Artells, sota la direcció de Josep Montaner i el muntatge d’Enric Flores. La van portar a St. Just Desvern, a la Sala de Música de
l’Ateneu (23/9/1965) i al Prat, a l’Agrupació Cervantes de Juventud Unida Pratense, el 1966, dins el primer Festival de Nuevo Teatro Español.
El febrer de 1966 el grup va anar a Toulousse i van actuar al Théatre du Taur, davant dels exiliats catalans amb els quals es solidaritzaven. Els van presentar un programa agosarat que parlava de llibertat, de lluita contra el poder i la convivència.
Al local del carrer de l’Església nº 40, que poc després es convertiria en local propi (5 de març de 1966), van dedicar a Salvador Espriu, model d’inspiració per als membres del grup, una lectura de La pell de brau. Més tard, al Casino faran el Cicle de Teatre que comentarem
en el capítol del Casino. Es decideixen per una mena de teatre popular, un teatre que reflecteixi problemes morals i socials amb projecció en el present. El 1969 tendeixen a fer unes obres més senzilles, com les de Txéjov, més adients per al públic hospitalenc, per arribar a
sectors socials que han accedit menys a la cultura. Fou al Casino que es començaren a dispersar en un moment conflictiu, de tensions socials, els membres del grup moguts pels interessos diversos (cinema, teatre, periodisme...).
El grup promotor va perdre la cohesió i no suportà la nova situació tensa. Alguns dels membres van promoure nous projectes al voltant del Casino de Santa Eulàlia: crearen el grup de Teatre popular. Reivindicaven un teatre popular compromès amb la realitat social i política
del país. Segons l’article “El teatre d’avui a la ciutat” en l’apartat “Retrospectiva” (La ciutat de l’Hospitalet, nov. 1984, nº 3) els membres del nou grup assajaren diverses peces i finalment estrenaren dos muntatges, un d’ells duia per títol Fins el darrer mot per no ser censurat,
del mallorquí Alexandre Ballester. Després, segons el mateix article, el grup s’escindí i en sorgí un grup més radical que va muntar una obra del comunista americà Clifford Oddets clandestinament: A la huelga i que es va dissoldre poc després. L’altre grup es va desplaçar al
teatre del Centre Catòlic i i trobaren l’èxit en la representació de El proceso Lucullus. Aquesta seria la base del Grup d’Acció Teatral GAT. L’explicarem dins el capítol dedicat al teatre professional.                
EL CENTRE
El CASINO DE L’HARMONIA O LA NOVA HARMONIA
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La Harmonia, Museu web pobles de catalunya
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Entitat legalitzada arrel de “La Gloriosa” el 1869, instal·lada en un edifici senyorial de 1595, compost de planta baixa, plantsa noble i golfes, de planta quadrad amb garita en una cantonada, en l’emplaçament de l’antiga Torre Blanca, a la Plaça Bordonau 6, des del 1866 fins
a finals dels anys 20 del segle XX. De fet, els terrenys on s’ubica el “Camp de la Torre Blanca” eren antigament propietat d’Ermengola, qui llegà el 1057 els terrenys a la canònica de Santa Creu. Sabem que aquesta finca va pertànyer uns segles després, ja a mitjans del XIX,
a Maria Montserrat d’Angulo i d’Agustí, qui va llogar-la el 1866 a un grup d’hospitalencs que hi volien instal·lar un “Casino de bayle y teatro” fixant el preu anyal en 170 escuts. Van signar com a arrendataris: Francesc Piera i Pujalet, tractant en calç, de 40 anys; Baldiri
Figarola i Martí, negociant de 30 anys, Albert Ferrer i Masibern, corredor de grans; Josep Oliveras Padrosa, pagès de 28 anys, Josep Vidal i Piguillem, constructor de carros de 37 anys; Josep Martí i Pujalem, fuster de 26 anys; Josep coll i Nunell, guerrer de 41 anys; Josep
Mas i Galofré, paleta de 37 anys; josep Barba i Gallifa, paleta de 25 anys, Pau Sans i Guitart, enginyer de 26 anys i Josep Ferrer i Pagès, fuster de 25 anys. Quedava exceptuat de l’arrendament l’habitatge del masover i el graner. S’autoritzaven diverses bores d’adaptació i la
mestressa es reservava entre d’altres, el dret d’arrencar l’heliotrop que hi havia al pati. També s’exigia als arrendataris que asseguressin la finca a la societat “La Catalana” per un valor no inferior a 3000 duros, segons el díptic “Del Casal de l’Ateneu de Cultura Popular” escrit
per F. Marcé i Sanabra (desembre 1980).
La nova societat es diria Casino de l’Harmonia i perduraria, essent rival del Casino del Centre, fins a finals dels anys 20. Tenia com a objectiu “disfrutar del lícito recreo y de la instrucción que proporcionan la amena sociedad y la lectura”
Sabem que hi havia vetllades teatrals amb motiu de la Festa Major per St. Roc. S’hi varen representar la comèdia El gran choque el 1892, Sogra y nora el 1894, Lo ferrer de tall de Frederic Soler per la Cia. Bonaplata el 1895, el drama en tres actes La Verge de la roca per
la Cia dirigida per Jaime Martí i Lo que no vulgas per tu... el 1896, La dida (1899).
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Ja al segle XX, segons La Vanguardia del 12 d’agost de 1900 es va representar La Resclosa “por la compañía que dirige don JaimeMartí del teatro Romea de la capital” amb motiu de la Festa Major, EL 1901 el drama català Lo combat de Trafalgar i la comèdia Bon Jan qui
paga, per la Cia del sr. Martí i a l’any següent, per la Festa Major de 1902, es van fer “grandes funciones en el Casino «La Nueva Harmonía» por la compañía que dirige don Jaime Martí, poniéndose en escena el drama en tres actos «Lo Cort del poblé» y la pieza «A Sans y
Minyons” (La Vanguardia, 13 d’agost de 1902)
La Verge boja per la Cia. Torelló-Rovira.(1911), per a la Festa Major de 1915 es va preparar una funció teatral per la Cia. on actuava com a primer actor Augusto Barbosa (autor també), per la mateixa Cia La garra i Gent d’ara el 1919.
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EL CASINO DEL CENTRE, “EL CENTRU”

La data de construcció del Casino original, segons el frontispici, és la de 1874. És d’estil eclèctic, amb ordre columnari jònic, declarat com a Patrimoni Històric Artístic el 13 de febrer de 1980. Exactament el dia 31 de juliol de 1873 es signa l’escriptura davant notari. Nicolás
Salmerón havia estat nomenat recentment president amb poder executiu de la I República (18/7/1873), susbstituït per Castelar el 7/09/1873.
En aquella època, L’Hospitalet era una vila principalment agrària, d’uns 3.500 habitants, però la industrialització anava creixent, donada la proximitat amb Barcelona. El tèxtil a Santa Eulàlia i els materials de construcció (bòbiles) a Sant Josep foren els sectors fonamentals.
El primer nom oficial del Casino fou el Centro Económico Agrícola e Industrial de la Villa del Hospitalet. Els membres fundadors, procedents de famílies benestants, van fer un total d’aportació de 21.750 pts., les restants 20.000 pts. s’aconseguirien per subscripció pública: la
quantitat era d’un mínim de 25 pts. que donava dret a una obligació hipotecària transferible que convertia el seu posseïdor en soci-accionista.
La primera Junta quedà establerta de la següent manera: El president Josep Oliveras, que havia aportat 1.000 ptes. per a la construcció de l’edifici; vicepresident: Jaume Vilaplana, Secretari: Jaume Barella Parés, fill de l’amo de la prestigiosa bòbila Can Barella de què es fa
càrrec des de 1879, Comptable: Joaquim Ferrer i Mestres, Tresorer: Rafael Casas Codina, que aportà 1000 ptes., Vocals: Miquel Riera, Francesc Goyta portador també de 1000 ptes., Narcís Carbonell i Joan Batllori. En F. Goyta i en R. Casas i dos condomins més, en Jaume
Arús (la seva aportació fou de 2500 ptes.) i l’Antonio Parera Codina (igual aportació) van arribar a ser alcaldes (Jaume Arús i Cuixart, fou batlle de l’Hospitalet en els anys 1839-40, 1856, 1857-58, 1874 i 1875-76), per la qual cosa el centre tingué des del seu inici un pes
polític destacat malgrat que la societat s’autocalificaria com a apolítica. Així consta en l’article nº 2 del reglament del centre: “Siendo el objeto de la sociedad puramente recreativo, queda prohibida toda discusión sobre temas políticos o religiosos”. Tot i l’envergadura
econòmica dels seus fundadors, el cert és que es pretén que els seus membres representin a totes les classes socials. Els socis -majors de 16 anys- eren majoritàriament pagesos propietaris de la Marina de mitjana edat i no podien realitzar jocs prohibits ni subornar, ni deixar de
pagar les quotes si volien tenir garantida la seva continuïtat com a soci en l’entitat, en què amb el temps s’acollí les Escoles del Dr. Robert, El Grup Excursionista GROP Saltadiç (1918) i L’Orfeó Dr. Robert (1922).
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En la nova societat, tot i que no queda reflectit en cap dels articles del Reglament, fou el teatre una de les distraccions preferides dels seus socis. De fet, segons La Vanguardia de l’11d’agost 1890, el 16 d’agost de 1890, amb motiu de les Festes de Sant Roc es va representar
Lo Lliri de l’aigua balada en tres actes de Frederic Soler, conegut amb el pseudònim Serafí Pitarra i la Cia. del Sr. Labastida portà a escena Sullivan.
El 1892 representen per la Festa Major d’agost La tempestad.
Suposem que la primera era feta per un grup d’afeccionats de l’entitat, perquè per la Festa Major de St. Roc del 1893, una companyia d’aficionats de l’entitat porta a escena La pena de mort de Frederic Soler i Josep Martí Folguera. Segons el programa de mà, un dels
intèrprets era Fortunato Prats, que era vocal de l’Ajuntament el 1881. Els altres components de l’elenc eren: Mercedes Abella, Carmen Parreño, Santiago Brosca, Pablo Prats, Juan Batlle, Andrés Soler, José Portillo. El mateix dia 15, després de La pena de mort van fer Un
cuarto desalquilado, interpretada per Parreño, Abella, Srta. Lucia Ribó, Prats i Creixells. En el mateix programa, per al dia 16 d’agost, s’anuncien les sarsueles Las campanas de Carrión de Mariano de Larra, amb música de Planquete, interpretada per la Sra, Ruiz, la Srta.
Rius, Sra. Domènech, Srs. Querol, Pelegrí, Prats, Bosch, Martínez i Feliu, i Los aparecidos de Carlos Arniches i Celso Lucio, amb música de Fernández Caballero.
L’any següent, el 16 d’agost de 1894, es representa la sarsuela La Bruja. Continuen les representacions de les sarsueles: pel 16-18 agost de 1895 es programa Lo monjo negre llegenda tràgica tradicional en tres actes i en vers de Frederic Soler per la Companyia d’Enric
Borràs (1863-1957), actor que el 1894 va formar la primera companyia i es va instal·lar al Novetats. La mateixa prestigiosa Cia representa el dia 16 del 1896 el drama de Dicenta Juan José. En canvi, l’any 1899 torna la sarsuela el 16 d’agost en el Casino del Centre: Don
Lucas del Cigarral, (La Vanguardia, 20 d’agost) sarsuela en 3 actes, amb llibret de Tomás Luceño i Carlos Fernández Shaw, a partir de l'obra Entre bobos anda el juego de Francisco Rojas Zorrilla i música d'Amadeu Vives, estrenada al Teatro Circo Parish de Madrid, el 18
de febrer de 1899 i a Barcelona va veure la llum per primera vegada, el 21 de juny del mateix any, al Teatre Tívoli.
A principis del s. XX segueixen portant al Casino sarsueles estrenades abans a Madrid o a Barcelona: Dia 16 d’agost de 1901, a la nit, funció de sarsuela gran en tres actes Los diamantes de la Corona composta per Francisco Asenjo Barbieri sobre llibret de Francisco
Camprodón, inspirat en el de Eugène Scribe i Jules-Henri Vernoy de Saint-Georges escrit per a l’òpera cómica, homònima de Daniel-François Esprit Auber i El Barquillero, sarsuela en un acte, de tres quadres, en prosa i en vers, amb text original de José López Silva y José
Jackson Veyán i música de R. Chapí. El 1903 amb motiu de la festa major, es fa una gran funció còmica-lírica el 16 d’agost per la Cia. dirigida per José Bosch i Enrique Sanchís. A l’any següent, una altra funció lírica-dramàtica representada per una “aplaudida compañía de
zarzuela da la capital”, el 1914 van fer l’opereta Eva i la sarsuela El cabo primero i al 1915 s’organitza una funció coral, instrumental i dramàtica en un espaiós i artístic envelat: la Cia. del teatro Apolo que dirigeix Miguel Rojas: Felipe Darblay de George Ohnet (18481918). (La Vanguardia, 14 d’agost 1915, pàg. 11)
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La sarsuela va renàixer amb força al voltant de la dècada del 1850. Les sarsueles d'aquest període presentaven una estructura semblant a les de l'opéra-comique francesa: en tres actes i amb la combinació de parts cantades amb parts parlades. Els temes i arguments eren de
caire universal, moltes vegades traduccions directes de llibrets emprats per òperes còmiques franceses. La sarsuela visqué un vertader període d'esplendor i d'èxit popular, no només a Madrid sinó també a València, Sevilla, Barcelona i altres ciutats. Entrà en competència amb
el “género chico” subgènere de la sarsuela, el naixement del qual fou com a conseqüència de la situació econòmica i sociològica sota el regnat d'Isabel II. Durant la dècada del 1870 es va refermant el gènere que tenia gran èxit de públic i va anar colonitzant els teatres. El s.
XX conegué el moment de major popularitat del gènere i també la seva decadència.
Però al marge de la sarsuela i les Cies. Teatrals forànies, a l’entitat un autor teatral hospitalenc que signava amb el nom de A. Diví Pañella estrenà força obres en el Casino i en l’Harmonia: Terres feudals, poema dramàtic en un acte, (publicada el 1914) fou estrenada el 8 de
setembre de 1913 al Teatre del Casino sense gaire concurrència. Després, el 1914, sota la presidència de Vidal Carnisser, es començaren a muntar els envelats per Festa Major a fi de donar major cabuda a la gent. Però no era rendible.
El 1919, el Casino comença a anomenar-se Centre Autonomista, fins el 1930 que es coneixeria amb el nom de Sociedad Cultural Agrícola e Industrial de la Ciudad de L’Hospitalet. En el mateix any 1919, elements del Centre Democràtic Republicà, Harmonia i del Centre
Autonomista, dirigits per Francesc Gabarró, posaren en escena el drama en quatre actes de Santiago Rusiñol El místic. El repartiment en aquella ocasió era: Josefina Pallarès (Marta), Enriqueta Vidal (Francisca), Alicia Garcia (La Baronesa), Natàlia Armengol (La Presidenta),
Francesc Gabarró (Mn. Ramon), Jacinto Salvador (Mn. Joan), Antoni Batlle (Sr. Bisbe), Camil Llopis (Jordi de Pous), Ramon Prats (Sr. Andreu), Santiago Pol (secretari del bisbe), Josep Charles (Miquel), Joaquim Navarro (Sr. Seriol), Delfí Cortina (campaner), Josep Redón i
Jaume Piera (1r i 2n pobres) i figurants. Hi col·labora la Societat Coral Llobregat.
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El 1924 organitza funció pel dia 16: Baixant de la font del gat o la Marieta de l'ull viu, tragicomèdia popular catalana en tres actes i un epíleg. per la cia de Santpere, obra de Josep Amich i Bert, conegut artísticament com Amichatis, (Lleida, 19 de març de 1888 - Madrid, 5
de maig de 1965) autor dramàtic, adaptador, realitzador de cinema i periodista català. L’obra havia estat estrenada al Gran Teatre Espanyol el 15 d'abril de 1922.
El 1926 va venir a actuar al Casino la Cia del teatre barceloní Tivoli: fan El chiquillo i l’opereta El dictador, amb la presència del baríton Marcos Redondo.
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Per a la temporada de Quaresma de 1926 es programa una funció de teatre líric, per la Cia d’aficionats amb elements de l’Orfeó: el sainet en un acte A cal sabater, original de Lluis Millà, i el repartiment és: Srta. Casas, Sr. Batlle, Sr. Oliveros, Sr. Alicart, Sr. Pol, Sr. Rovira,
Sr. Mitjans. Cognoms que ens anirem trobant en programes posteriors., la sarsuela Setze jutges i la sarsuela La marmota. La primera actriu és Consol Casas, direcció musical de Vicenç Rodón. També es fa la sarsuela catalana en un acte amb lletra original de Conrad Roura i
música del Mestre Audran: La marmota, en el repartiment figuren també la Srta. Casas, el Sr. Alicart, El Sr. Pol i en aquest cas també el Sr. Navarro.
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A La Vanguardia, el 10 abril 1927, pág. 31 s’anuncia que en el Casino el mateix dia, a dos quarts de cinc, se celebrarà, “una extraordinaria función a beneficio de los ancianos menesterosos de esta población, organizada por la primera delegación del Patronato general de
beneficencia, habiéndose confeccionado a tal fin un selecto y escogido programa en el que tomarán parte diversos elementos de las sociedades del distrito primero, la sociedad coral La Campestre y La Armonía, poniéndose, asimismo, en escena, la obra de Apeles Mestres
«Sirena».”
Per a la Festa Major del 1927 es programà una funció teatral a càrrec de la Cia .Santpere que posà en escena “El juguete cómico en un acto «Les mil del ala» y el celebrado sainete de costumbres barcelonesas La Reina del mercat” (La Vanguardia, 12 d’agost 1927, página
15)
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Durant les festes d’agost de 1929, concretament el dia 16 ales 10:30 del vespre es fa una funció teatral amb la Cia. de Sarsuela y Opera Española dirigida per Laureano Riba, primer actor i director Baltasar Banquells: La ventera de Ansó, del compositor barceloní Pasqual
Godes i Terrats coescrita amb Rafael Martínez Valls, i En Sevilla está el amor, obra en un acte i tres quadres, “arreglo en verso de la comedia en cuatro actos de Beaumarchais El Barbero de Sevilla de Enrique López Marín i música del maestro Rossini.
A principis dels 30 les sarsueles gaudeixen encara del favor del públic: Comencem amb la “Impressió líric-dramàtica en un acte i dos quadres” que escenifica la popular Cançó de Taverna del polifacètic Apel·les Mestres: La tabernera d’en Mallol, original de Víctor Mora i
música de F. Caparrós. També es fa La Legió d’honor obra lírica en dos actes, estrenada al Teatre Nou de Barcelona el 26 de febrer de 1930 (representada 134 vegades) amb música de Rafael Martínez Valls, llibret de Víctor Mora i Lluís Capdevila, per la Cia. de Joan
Rosich.
Per les festes majors de 1931 porten la Sarsuela castellana Los de Aragón en un acte dividit en quatre quadres, lletra de J. L. Lorente amb música de Josep Serrano i la catalana Cançó d’amor i de guerra, en dos actes i el segon dividit en tres quadres.
En temps de la II República, el Casino prengué el nom de Centre Autonomista Republicà -adherit a la Lliga Catalana- i amb aquest nom a l’Arxiu Municipal consten alguns programes de mà: el de la Festa Major de 1932 en què tingué lloc l’estrena de la sarsuela catalana
L’Àliga Roja de Joan Rosich, obra en dos actes dividits en tres quadres original de Víctor Mora i Alzinelles amb música de Rafael Martínez Valls que havia estat estrenada al teatre Apol·lo el 12 d’abril de 1932.
Gràcies a La Vanguardia, l’edició del divendres 15 de juliol de 1934, ens hem assabentat que es representa L’hereu escampa:
“Para el domingo próximo, día17, ha sido organizado un festival que se celebrará en el local del Centre Autonomista República, de esta ciudad, con objeto de aumentar la suscripción abierta a beneficio de los hospitales barceloneses, en cuyo acto tomarán parte,
desinteresadamente, numerosos artistas de la capital.y al cual, asimismo, cooperarán las autoridades locales y un sin número de entidades de esta población. El cuadro escénico del Centre Autonomista, secundado por las señoritas M. Espinosa y M. Molinero, pondrá en escena
el drama de Santiago Rusiñol «L'hereu escampa», bajo el siguiente reparto: Don Pascual, señor Charles-, Gloria, señorita Molinero; Julia, señor Salvador- Guillem, señor Mon; Jaume, señor Pol; Catarina, señorita Espinosa; Alcalde, Señor Puerto; Secretari, Señor Lluch; Eloi,
Señor Vives; Met, Señor Xartó; Badó, Señor Parera; Silvestre, Señor Massana- Jaio. señor Lluch (M.); Jornaler primer, Señor Solé. Algunos elementos de la compañía del señor Llimona. actuarán durante el acto, así como también la señorita Magda Verón y el tenor Antonio
Biarnés.
Dado el fin benéfico de la fiesta, auguramos un éxito completo para sus organizadores.-Costa” (página 24)
A l’any següent s’escollí una comèdia i una altra sarsuela: Celos de un rey creada per la Cia. lírica de Josep Llimona, comèdia en un acte i la sarsuela Luisa Fernanda en tres actes i cinc quadres en vers amb música de Federico Moreno Torroba i llibret de Federico Romero
Sarachaga i de Guillermo Fernández-Shaw Iturralde.
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El 1935, per la Festa Major també, el 16 d’agost la Cia. Vila-Daví presenta un juguet còmic en un acte original d’Esteve Juà Reina i Paraula de casament basada en l’obra homòloga de Josep M. de Sagarra Reina, l’èxit teatral de l’any. Els protagonistes eren la primera actriu
Maria Vila i Panadès i el seu marit Pius Daví, que havien format la Cia.el 1927 i treballaren al Romea de Barcelona. El decorat era de Ramon Batlle i el preu d’entrada i butaca era de 3 pts. L’entrada general o llotja era de 1’5 pts.
Amb la guerra va haver de tancar les portes en ser ocupada per la U.G.T. El 26 de juny de 1939 s’instal·la la delegació local del FET i de la JONS (Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista) amb caràcter provisional.
Però acabada la guerra, el 28 de juny de 1939, ja es demanava l’autorització per a una reunió constitutiva de la Junta directiva el 28 de juliol. Hi havia un projecte de reformes del Casino realitzades per l’arquitecte Manuel Puig Janer l’octubre de 1939.
Es concedí l’ús de la sala de l’entitat per a una vetllada teatral el 19 de febrer de 1940 i del mateix any és la data de la carta al president del Centre Catòlic notificant la cessió de la sala de l’entitat per a una representació teatral. Així doncs, el Casino recuperà força aviat la
seva activitat amb el nom de Casino Nacional. A partir d’ara els noms dels actors i actrius s’han d’escriure en castellà.
Per als dies 1 i 2 de juny de 1940 s’anuncià en el programa de mà “un gran acontecimiento lírico-teatral con motivo del homenaje que en recuerdo del malogrado compositor local Juan Pallarés...” es fa en aquesta entitat amb la representació de Rosalinda, adaptada per
Enrique Farrés Serra, amb música de l’esmentat compositor.
El repartiment fou : Juana Duch, Maria Gusiñé, Nuria Gausa, Carmen Jornet, Maria Perramon, Alicia Gausa, Miguel Luis, José Sanabra, José Portillo, José M. Mora, Tomás Rovira, Luis Sabater..La direcció escènica anà a càrrec d’Agustí Cuyàs, la direcció artística, de J.
Rosell, la coreogràfica, de Joan Casas, J. Perramón feia de traspunt.
A més de la representació teatral per les Festes de St. Roc a l’estiu, també es feien per les Festes d’hivern, o sia les Festes de Santa Eulàlia, els dies 8-11 de desembre. El 1941 al Casino es fan varietés a càrrec de Enrique Tarragó i sus Hermanos.
Per la Festa Major de 1942 el Casino Naconal va presentar l’òpera còmica del Mestre Penella Don Gil de Alcalà dirigida per Enrique Torrijos (dia 16 d’agost, a les deu de la nit) i a l’any següent, 1943, s’anuncia una representació a l’envelat a càrrec del quadre escènic del
Centre Catòlic: La pobre Cenicienta, de Folch i Torres, en tres actes dividits en set quadres, amb partitura de Joan Pallarès. El repartiment el trobareu en l’apartat del Centre Catòlic.
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Per a la Festa Major de 1944 es va programar la Rondalla aragonesa i El verdugo de Sevilla a càrrec del quadre escènic del Centre Catòlic. En el 1945, el 16 d’agost, van fer venir la gran Cia. lírica de Pepita Benavent, sota la direcció del primer actor J. Pascual. L’obra
escenificiada fou don Manolito, sainet líric en dos actes i cinc quadres de Sevilla i Carreño i música de Pablo Sorozábal, i després La Generala sarsuela o opereta en dos actes, amb llibret de Guillermo Perrín i Miguel de Palacios, que segueixen models de l’opereta vienesa i
fins i tot francesa, amb música d'Amadeu Vives.
Per al 1946, en l’envelat del pati hi actuà la Cia. lírica de Pepita Benavent i Ricardo Mayoral, el primer actor còmic Carlos Garriga i el primer actor i director Paco Vidal a Soy una mujer fatal. En canvi, per al 1947 s’escollí un clàssic, Hamlet, el drama en quatre actes en la
versió espanyola de Fèlix González Llana i Luis López Ballesteros, amb Alejandro Ulloa i Ana Mª Méndez.
Per al 1948, dia 16 d’agost, es programà Las 7 mujeres de Adán de José Ruiz de Azagra amb la Cia de comedias cómicas de Francisco Martínez Soria, procedent del Teatre Borràs de Barcelona, amb la primera actriu Mª Luisa Amado.
I per al 16 d’agost de 1949 el quadre escènic de la societat “que tantos éxitos han obtenido esta temporada” aixequen el teló amb un sainet còmic en un acte, original de D. Antonio Ramos Martín El sexo débil amb Concepción Fructuoso, Ramón Navarro i Juan Salvador,
Antoñita Padrones i el poema en tres actes original de Josep M. de Sagarra L’Hostal de la Glòria amb l’Eulàlia Mas que fa de Glòria, Mercedes Parés (Roser), Antoñita Padrones (Gertrudis), Nuria Espert, (Angeleta), María Fructuoso (Sra. Flora), Esteban alicart (Andreu),
Santiago Pol (Forcadell), Enrique Sanfeliu (Setpervuit), Antoni Parera (Santaló), Juan Salvador (Sr. Ventós). En Pablo Riera feia d’apuntador, els decorats anaven a càrrec de Pau Vila, la sastreria era de Badenas, el maquillatge de A. Satorre i el maquinista era en J.
Corominas. A partir de 1946 es comença a veure la possibilitat de representar alguna obra en català, en Segarra seria un dramaturg permès. D’ara endavant el quadre escènic del Casino aprofita l’avinentesa i representa força vegades les obres d’aquest autor.
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Per a les festes d’hivern, el dia 8 de desembre del 1949 es programa Reina de Josep M. de Sagarra. Mª Luisa Carbonell fa de Reina, també hi intervenen Maria Callejas, Pilar Tatay, Carme Trullols, Rodolfa Juárez, Santiago Pol -que també es fa càrrec de la direcció artística i
escènica-, Esteban Alicart, Enrique Piera, Juan Pol, Luis Giner, Pilarín Izquierdo, Antonio Parera i José Nadal. Pablo Riera era l’apuntador, i els seguidors d’apunts en Pedrol i en Puig. En el programa de mà se’n diu que és una “formidable presentación e interpretación”. Els
preus oscil·laven entre les 5 pts. la més cara i la general de 2 pts.

C

Al 1950, per la Festa Major, el quadre escènic de la societat que ja coneixem, amb la col·laboració de l’actriu Josefina Tapias, interpretà en la comèdia en un acte original de Alfonso Marxuach Viatge de boda, juntament amb Rosa Baltà, Rodolfo Juárez, Francisco Marsé,
Juan Pol i Salvador Nadal, seguida de L’hereu i la forastera, poema en tres actes de Josep M. de Sagarra. L’acció té lloc a Roda de Ter el 1845. el repartiment és E. Mas, C. Trullols, E. Alicart, S. Pol, A. Parera, J. Marsé, J. Salvador i Rafael Voltà, sota la direcció escènica de
Juan Cintero i la direcció artística de Santiago Pol. L’Empresa del Teatre Romea els ha concedit l’autorizació per fer-la, ja que encara l’estaven realitzant a Barcelona.
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El 1951 el quadre escènic de l’entitat representen amb motiu de la Quaresma, els dies 25 de Febrer, el 4, 11 i 18 de març les obres següents: el 25 de febrer, el drama en tres actes i en vers precedit d’un diàleg en prosa de. José Echegaray El gran galeoto. El repartiment fou
en aquella ocasió Enrique Piera, Santiago Pol, Eulàlia Mas, Paquita Dolcet, Rafael Voltà, Arturo García, Juan Pol i Jorge Dolcet. En el programa de mà s’afegeix el comentari “Ud. n o debe juzgar las actuaciones del cuadro escénico titular por lo que oiga de él. Aténgase sólo
a sus actuaciones . Aún están presentes de los que asistieron a sus representaciones, los éxitos de Terra Baixa, Gent d’ara, L’Hostal de la Glòria, Reina, El túnel, El místic, Blanca Negre, Maria Rosa, Amalia, Amelia y Emilia, L’hereu i la forastera, Maria la Cistellera
etc...Véales repetir en las funciones de esta Cuaresma. Autores, obras e intérpretes son garantia de ello. Pel 4 de març prefereixen una obra de Sagarra: Les llàgrimes d’Angelina, comèdia en tres actes. Un drama de Sagarra, La corona d’espines, drama en tres actes i en vers,
es representa el dia 11 de març i pel 18, L’hereu i la forastera també de Sagarra. Totes elles sota la direcció escènica de Juan Cintero i la direcció artística de Santiago Pol.
El dia 16 es fa el “quadre de costums vegetarians” en un acte original de Santiago Rusiñol El triomf de la carn i el poema en tres actes de Sagarra Les vinyes del Priorat.
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Per la Quaresma del 1952 es van escenificar Bala perduda, comèdia farsa en tres actes de L. Elias (16 març), El marit ve de visita comèdia en quatre actes de Xavier Regàs (23 de març), la reposició de Maria Rosa d’Angel Guimerà (30 de març) i Error de perspectiva,
comèdia en tres actes de Pedro Mialet. Per les festes d’hivern, representaren El miracle de St. Ponç, poema dramàtic en tres actes d’Emili Vendrell (8 desembre). Al mateix any també es va representar La vida es sueño de Calderón.
En el 1953, per la Quaresma, presentaren el 22 de febrer La cura d’amor de J. Villanova, interpretada per M. Marsà, J. Borràs, E. Piera, J. Dolcet, A. Alonso, J. Casas Famadas, E. Mas, P.Tatay, A. Parera, S. Pol i R. Corominas. Després porten a l’escenari el drama en tres
actes de Frederic Soler “Pitarra” Lo ferrer de tall, en què l’acció té lloc al clot en temps de Felip V (1 març), La vida d’un home de Felip Aleu (8 de març), La corona d’espines de Sagarra (15 de març), La enemiga, comèdia dramàtica en tres actes, traducció de l’obra de
Dario Nicodemi per Eduardo Marquina (22 de març) i Les delícies de la llar de Maurice Ennequin, traducció catalana de Juan Vila i Pagès (26 març) sota la direcció de J. Cintero i Santiago Pol totes elles.
Per la festa major d’estiu del mateix any 1953 van escollir L’Amor viu a dispesa, de Sagarra amb la col·laboració de Concepción Arquimbau, titular de la Cia del Teatre Romea. I també hem trobat el programa de l’obra posada en escena pel quadre escènic de l’entitat: La
Pepa maca, tragicomèdia en tres actes de Cecilia A. Mà ntua amb la col·laboració de Rosario Coscolla, primera actriu del teatre Romea de Barcelona.
Per al dia 8 de desembre, dins de les Festes d’hivern, es programa El port de les boires de S. Vendrell i Josep Tàpies, autors moderns llavors, amb col·laboració de la primera actriu del teatre Romea, en què fou estrenada una mica abans, Mª Teresa Cunillé. “El tema tractava
un tema en aquells moments de plena actualitat i força conflictiu, sobretot a França, el dels capellans obrers” (Converses. A. Samsó, Xipreret, ANY XXX – Núm. 329–Octubre 2009)
A la temporada teatral per a Quaresma la primera obra representada pel quadre escènic fou El fill del Sr. Gold de Lluís Elias, comèdia dramàtica en tres actes en què intervenen R. Tatay, P. Dolcet, Angelina Abadal, Rosa Piñol, M. Marsà, M. Ribas, J. Dolcet, S. Pol, Jacinto
Barral, A. Parera, E. Serra, S. Sanfeliu, J. Pujol, J. Massagué i J. Casas Famadas (14 de març)
El 21 de març fan Un embolic de família de Fco. Funtos Charles, el 28 de març El Port de les boires és l’obra escollida, per a 4 d’abril prefereixen representar una comèdia en quatre actes basada en The Barton Mystery de W. Hackott i traduïda al català per Eduard Artells:
Mister Beverly, i el darrer dia 11 d’abril aixequen el teló amb Les flors de la guillotina, drama en tres actes de Luis Capdevila. Totes les representacions les va dirigir E. Piera i S. Pol, el traspunt era l’Ivan Pedrerol.
A l’hivern, el 8 de desembre fan Una història qualsevol de Santiago Vendrell i José C. Tàpies.
A l’any següent, per a la Quaresma de 1955, la temporada s’obre amb Avui com ahir de J. Cumelles Graells (27 de febrer), continua amb La cançó de la filla de marxant de J.M. de Sagarra (6 de març), la comèdia Dos tipus de pronòstic de Martí Camprubí, En las manos del
hijo de José Mª de Pemán (19 de març i 20 març), Una història qualsevol de Santiago Vendrell i José C. Tàpies (27 març), el “romance de amor” L’Albert i La Francina de Fernando Soldevila. Eulàlia Mas fa de Francina, acompanyada per la Conxita Picart, Dorita Font entre
d’altres actors i actrius ja esmentats en els repartiments habituals que hem anat mostrant (3 d’abril). Per a la Festa Major de l’estiu programaren una comèdia dramàtica entres actes de Santiago Vendrell i José C. Tàpies: El gran egoista, en què Merche Hornaque interpreta el
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paper de Júlia, sota la direcció d’Enric Piera. I segons A. Samsó a Xipreret van representar també “Dues llars que escenificava un problema de parelles, de Francesc d’Asís Toboso i que representàrem diverses vegades. La vam estrenar per la Festa Major de l’agost de 1955
amb una gran festa a la qual va assistir l’autor.” Any XXX – Núm. 329–Octubre 2009)
I a l’hivern, per al dia 8 a les sis de la tarda, posaren en escena La ferida lluminosa de Sagarra.
A la temporada següent, l’any 1956, per a la Quaresma es van programar els següents espectacles: El delicte d’ésser bo de Jean Aicard, segons la traducció catalana d’A. Millà i J. Vila Ragès (26 de febrer), El foc de Vesta de Matilde Bertrán de Nieto (4 de març), L’alcova
vermella de Sagarra (11 de març), La muralla de J. Calvo Sotelo (18 de març), La ferida lluminosa de Sagarra (19 de març), L’hora difícil de matar de J-C. Tupin (25 de març) i en l’envelat muntat amb motiu de la Festa Major d’estiu de 1956 es representa la versió
espanyola de J. López Rubio Crimen perfecto.
Per desavinences internes, el grup escènic del Casino deixà de funcionar i s’ha reprès el 2008 amb La Pepa maca, el mateix any en què es va fer una exposició fotogràfica“Un pessic d’història del Casino del Centre”1998-2008.
Per Nadal del mateix any, el Sr. Josep Pujol -director del grup escènic- i Maria Barral components del grup de teatre van recitar El Poema de Nadal d’en Josep Mª de Sagarra.
I al de novembre 2009 ( 14 i 15) es va representar en el teatre del Casino Ens ha caigut la sogra de Lluís Coquard amb nous elements en l’elenc. El teatre ha estat sempre una passió per en Josep Pujol. Quan era petit ja participà en el teatre de l’escola, més tard -en època
franquista- va ser actor del quadre escènic del Casino dirigit per Enric Piera fins que es va dissoldre: “Amb el temps i havent millorat, a la meva mesura, la qualitat interpretativa, em van oferir poder estudiar Art Dramàtic a l’Institut del Teatre de Barcelona. Considerant que
aquesta no era la meva fita, vaig preferir seguir com a actor amateur. I vaig formar part de l’elenc del Casino fins que es va dissoldre.” (Xipreret, ANY XXIX - Nº 315 – JUNY 2008) Segons la mateixa entrevista, en Miquel Xartó del Centre Catòlic li proposà d’entrar al seu
quadre escènic, però no ho faria fins que el quadre del Casino va desaparèixer per desavinences dels més veterans. Llavors ell i altres joves van anar al Centre Catòlic. El Casino li demanà anys més tard que reconstruís el quadre escènic, cosa que no va poder fer en aquells
moments però sí ha fet el 2008, fins a la seva mort, el 2011. Després del Centre Catòlic, va anar a l’Ateneu de Cultura Popular juntament amb altres actors i actrius provinents del Catòlic per fundar el nou grup Margarida Xirgu dirigit per J. Montaner.
Després de La Pepa Maca i Ens ha caigut la sogra, el nou quadre escènic del Casino dirigit per Josep Pujol ha representat Quan ell era ella... i va començar a preparar i dirigir L’amor venia en taxi a a principis del 2012. Se’n van fer dues representacions, en la del diumenge
es va retre homenatge al director recent desaparegut.
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Al marge del quadre escènic del Casino hem de dir que s’instal·laren durant un breu temps els membres de l’ALPHA.63: des del gener de 1967 fins al desembre de 1970, el grup de joves Alpha-63 d’instal·là en el Casino. Quant a l’activitat teatral que aquí ens ocupa, els
projectes que posaren en marxa en aquest local, un cop aprovats els estatuts el 28 de setembre de 1967 i formada la Comissió Organitzadora amb Joan Miró com a President i la resta dels membres Enrique Flores, Joan Soto, José Amat, Miquel Leida, Ramon Balagué; foren
els següents: En primer lloc, Volpone o la guineu del dramaturg coetani i rival de Shakespeare Ben Johnson, obra de 1606 que denuncia satíricament l’avarícia i les falses aparences, en versió catalana de Rafael Tasis, mort poc temps abans de l’estrena del 18 de març de 1967
en el Casino sota la direcció de Joan Miró i com a actors Miquel Leida, Joan Soto, Jaume Miró, Joan Matas, Joan Miró, Carme Canal, Mercè Massot. Es va representar el dissabte 15 d’abril al Centre Social Catòlic de Terrassa i el dilluns 24 d’abril al Romea, en el context del
II Concurs de Teatre Amateur. La trobem anunciada a La Vanguardia del divendres dia 21 d’abril de 1967.
Tot i les dificultats tècniques degudes al mal estat de les instal·lacions en el Casino, van continuar animats per a fer una segona representació: aquest cop l’obra escollida fou Un prometatge i L'ós, dues obres curtes de Txéjov en versió catalana. L’estrenaren el dissabte 23 de
setembre al Casino i el 4 de novembre a Sant Just Desvern, a la Saleta de Música de l’Ateneu, amb aquest repartiment: Joan Matas, Carme Costas, Ramon Balagué Montserrat Coll i Miquel Lleida, dirigits per Enric Flores.
En La Vanguardia trobem la crítica del següent espectacle presentat per Alpha-63 dins del Cicle de Teatre Infantil Català: “Se inició el domingo por la mañana, en el Teatro Romea el «III Cicle de Teatre per a nois i noies», organizado oor la revista infantil «Cavall fort», el
cual cuenta para esta edición con el patrocinio del Ayuntamiento de Barcelona (…) Fue puesta en escena la versión catalana de la comedia de Thackeray, «La rosa i l’anell», traducida por José Carner y adaptada a la escena actual por José A Codina. Aunque algo lenta de
ritmo y probablemente un poco larga para mantener fija la atención de los niños, la obra de Thackeray tiene numerosos y evidentes atractivos que produjeron en el público infantil y sus acompañantes adultos una grata impresión.
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Se encargó de la representación de esta obra el Grupo «Alpha 63» de Hospitalet. Los decorados de Jorge Pericot tenían fantasía y «clima» y los figurines de Aurelia Muñoz resultaban muy adecuados para esta representación del Teatro Infantil. El Ciclo se prolongará hasta el
d'a 17 de marzo” (17 de gener de 1968, página 26)
Hi participaren tot l’equip d’Alpha i amics d’altres companyies. Al Romea van representar-la el 14 de gener i el 31 de març de 1968. La tramoia fou un èxit, es van fer servir més de 100 efectes de llums. Es van fer tres representacions també a l’Hospitalet, al Casino
(dissabtes 27 de gener i 3 de febrer i el diumenge 4 de febrer); al Teatre El Retiro de Sitges (diumenge 5 de maig al matí) al teatre Círcol Catòlic de Vilanova (5 de maig a la tarda).
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A la primavera del 1968 (24 de juny) els joves trencadors del grup Alpha-63 escullen una nova obra per representar: Juli Cèsar de Shakespeare segons la traducció catalana de J. M. de Sagarra. L’obra insisteix en el tema preferit del poder, en el dilema clàssic entre la
fidelitat a la consciència i la fidelitat a la llei, la por del dictador a morir assassinat i la por del revolucionari a la seva conciencia, per això tothom s’hi troba moles. La mort de l’heroi Brutus tenia quelcom de transgressor en l’Espanya franquista. Abans de presentar-la
solemnement als Festivals d’Estiu a la Plaça de l’Ajuntament (24 i 25 de juny), van preparar el terreny amb un parell de conferències (dies 22 i 23 d’abril) En parla La Vanguardia: “una conferencia sobre Shakespeare, en el salón de actos de la Caja de Pensiones de esta
localidad, a cargo del poeta mallorquín señor Vidal Alcover. Y la segunda fecha, en el mismo higar, se ha organizado un coloquio con el mismo tema en el que intervendrán María Aurèlia Campmany, José Antonio Codina y Francisco Vallverdú, entre otros.”(14 d’abril 1968,
página 19).
En l’escenari, els actors i actrius Artells, Montañez, Matas, Soto, Company Vilaseca, Ruiz Lifante, Elisenda Ribas, Carme Contreras i d'altres, sota la direcció de J osep Anton Codina i escenografia de Jordi Pericot. La van tornar a fer el divendres 12 de juliol, a l’aire lliure,
a Collblanc i el dissabte 20 i diumenge 21 de juliol, també a l’aire lliure, a la plaça Pius XII, de Sta. Eullàlia.
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La següent obra que van presentar fou L’encens i la carn. Es tracta de cinc farses del teatre popular europeu del segles XV i XVI, adaptades com una unitat per Feliu Formosa. Les cinc farses són: Farsa del sabater Drouet i el ricàs, d’un anònim francès; Alegre farsa de
Johan Johan el marit i Tyb la muller, i sir John el Duc de Heywood; Disputació de Buc amb son cavall, d’anònim català El ferro calent, de Han Sachs i Diàleg molt faceciós i ridícul d’Angelo Beolco, Ruzzante. “En el programa de mà (del 14 de desembre de 1968.) Feliu
Formosa parlava de la unitat d’aquests cinc contes, entre dos extrems: el de la crítica profunda d’unes formes de vida per part d’un individu exclòs de la societat (el sabater Drouet) i la peça més popular (Johan, Johan), la unitat, la dona, el context de la societat europea del
XV, on els que manen són la noblesa, la petita burgesia, l’església i l’oligarquia financera” (Botey: ALPHA-63. Fets i llegat, p.77) Aquest espectable fou dirigit per Enric Flores i Enric Company, hi treballava a l’escenari tot el quadre escènic de l’Alpha: Miquel Leida, Jordi
Artells, Joaquim Company, Joan Casas, Marta Teixidó, Joan Miró, Joan Soto, Mercè Boada, Rosa Solé, Josep Parera, Lluís Crespo. Els decorats eren de Josep Parera i Jaume Edo. Es van fer més representacions per cap d’any, l’1 de gener del 1969, al Casino, el dilluns 24 de
març va anar al Romea, i el divendres 2 de maig al Casal Cultural de Mollet. Amb aquesta obra quedava clara la nova aposta del grup per un teatre popular que permetés l’aproximació al públic hospitalenc, amb la intenció de “posar el teatre a l’abast dels grups socials
apartats de totes les eines de cultura, convençuts que la promoció dels més febles aportar nous elements a la situación actual” (Programa de mà, Jaume Miró).
Segons una informació del mitjà de premsa local del 2 d’abril de 2010 “La reforma del Casino del Centre serà una realitat el pròxim 25 d’abril amb la celebració del ball de Primavera..” i, entre d’altres activitats, el dissabte 17 d’abril, s’oferirà l’obra de teatre El teatre del
Grup Alfa 63 i el seu temps”a càrrec d’ un grup d’alumnes de l’Institut del Teatre i actors i directors vinculats a l’època que inclourà escenes d’obres representades en aquells anys, com Juli Cèsar, de Shakespeare; Volpone, de Ben Johnson; Conversió i mort d’en Quim
Federal, d’Espriu, i Dos quarts de cinc, de Campmany, segons afegeix la notícia del 08. 04. 2010 sobre la presentació del llibre sobre el grup Alpha 63. Ara bé, cal aclarir, que algunes d’aquestes obres foren representades pel Grup Popular de Santa Eulàlia, no pas per Alpha63, cas de les dues darreres esmentades. D’aquest grup, en parlarem més endavant, en el capítol dedicat al GAT.
EL CENTRE CATÒLIC. QETCC
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Fundat el 24 de juliol de 1904, gràcies als seus promotors el senyor Santiago Oliveras i Prats, seminarista, i el senyor Lluís Panyella i Pena, pagès, amb el vist-i-plau del Bisbat de Barcelona; durant vint-i-dos anys, desenvolupà les seves activitats en el local situat al carrer de
l’Església, número 30, de la ciutat de l'Hospitalet.
Un cop urbanitzada la Rambla de Just Oliveras, la qual es dedicà al pare del Reverend Santiago Oliveras, sorgí d’ell la idea d'un nou local per al Centre Catòlic, ja que l'ocupat fins llavors s’havia quedat petit. El Rvd. Santiago Oliveras aportà el seu propi patrimoni, adquirit
per herència, per construir l'actual seu de l'entitat a la Rambla de Just Oliveras, números 30 al 34. La inauguració del nou edifici noucentista -considerat Bé d’interès local- tingué lloc el 20 de novembre de l'any 1926.
La seva fundació s’ha d’entendre en el context de l’associacionisme propi de finals del s. XIX i principis del XX, moment en què van proliferar les societats recreatives, les cooperatives obreres, les corals... Enfront d’aquestes cooperatives obreres, l’Església i la nova burgesia
industrial erigiren els seus projectes.
El Centre Catòlic neix en el context en què l’Església es desempallega del carlisme i l’integrisme anticatalanistes. Des de l'inici, el Centre es va convertir en un dels referents de la vida associativa, cultural i esportiva de la ciutat de L'Hospitalet, aglutinador d’un grup
important de gent que, a partir d’uns sentiments religiosos comuns, fluctuaven entre el carlisme i les noves idees de la democràcia cristiana, a les quals va tendir clarament en la dècada dels anys trenta.
El 1928 apareix L’Esguard, una publicació mensual, redactada per persones del Centre, que reflecteix el pensament catòlic conservador i els seus valors morals. En una primera etapa, entre 1928 i 1930, surten vuit números, i en una segona etapa, anys 1935 i 1936, quinze
números. En aquests es fa més palesa la nova orientació democràtica cristiana.
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L'any 1931 el doctor Albert Bonet i Marrugat, prevere, inicià el moviment de la Federació de Joves Cristians de Catalunya (FJCC) per tal d’agrupar la joventut catalana creient i no identificada políticament. Es basava en el credo cristià, sota el lema de pau i amor. El quadre
de dirigents estava format pel seu fundador i consiliari general, el prevere Bonet, per Fèlix Millet i Maristany, president; Ferran Ruiz i Hebrard, el dr. Pere Tarrés i Claret, Alexandre Simón i Pere Puig i Quintana. La Federació editava el diari Flama. Segons Josep M. Jordà els
dos primers números foren dirigits per en Josep Janés i Olivé, de Colblanc.(Collblanc i la Parròquia de Sant Ramon Nonat, 1996, p. 171)
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A l’Hospitalet també es generà un cert arrelament d’alguns grups fejocistes, capdavanters a la vila vella: el grup "Fermesa" (1935) secció especialitzada de l’Acció Catòlica., del qual Joan Pallarés i Batet i Mn. Josep M. Jané i Miró, consiliari, foren víctimes de la guerra
civil. El Centre Catòlic acollia físicament aquests grups de joves cristians. El president del grup “Fermesa” era en Just Arús, alhora tresorer de la Junta directiva del Centre Catòlic.
A Collblanc també es constituí un grup fejocista: “Fortitud”. En parlarem en el capítol dedicat als centres parroquials de Collblanc-Torrassa.
Abans que comencés la guerra, dins del Programa de la Festa Major de 1934 ja ens consta l’activitat teatral : El quadre dramàtic del Centre posa en escena el drama en tres actes de Mn. Francesc Gay, prevere L’artista, hi participaren: Josep Portillo, Agustí Cuyàs, Salvador
Escudé, Jordi Perramón, Just Arús, Gonçal Oliveros, Joan Pañella, Jaume Soler, Gaspar Bonet, Antoni Devesa. L’apuntador era l’Antoni Parera, el traspunt, en Joan Fonoll, decorat de Valera i Campsaulinas, Perruqueria de Borrell. L’entrada i seient costava 1 pta.
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En els primers mesos de guerra, es viu a Catalunya la desaparició d'un nombre important de plataformes juvenils catòliques, seran sovint objectiu de represàlies i això comportarà la incautació de locals, la repressió dels seus practicants i la desaparició d'entitats.
El 1936 el seus objectiu eren la instrucció i educació religiosa de la joventut així com fomentar les institucions que milloressin la condició moral, social i econòmica de les classes populars i productors. Es pretenia desviar el poble de l’activisme.
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Justa acabada la guerra, es produí una reconquesta del territori republicà per part de l’Església, imposant-se el nacionalcatolicisme. La tasca d’Acció Catòlica a moltes parròquies l’havien duta a terme els fejocistes abans del 1936.
Un cop acabada la guerra, la Federació de Joventuts Cristianes va ser prohibida i es reforçà el paper centralitzador i jeràrquic de l’Acció Catòlica. Abans que quedés ben estructurada l’Acció Catòlica local, mediadora entre la jerarquia i el poble, la tasca d’adoctrinament la
inicià el mateix Centre Catòlic que es reorganitzà molt ràpidament el 1939. El 5 d’abril d’aquest any van fer la reunió de la Junta directiva en què participaren membres escollits en la darrera junta del gener de 1936: Just Arús, Antoni Carbonell, Josep Devesa, Agustí Cuyàs i
Jordi Perramón, a més del Mn. Lluís Mas. El Centre Catòlic convertia l’Acció Catòlica en la seva secció preferent. Durant el franquisme van conviure en l’entitat la lliure elecció per part dels socis dels seus directius i, alhora, la dependència del dictat del consiliari del centre.
Al capdavall, el rector manava amb suport del bisbat. El 1939 domina a l’Església espanyola un clima triomfalista que li fa pensar en la realització del seu ideal polític-religiós: imposar des del poder públic el regnat del “Corazón de Jesús en España” i configurar la societat
espanyola en les estructures d’un “Estado de Cristiandad, fruto de la Cruzada, que haga revivir las glorias de los Reyes Católicos y la Contrarreforma”( Pedro Escartín Celaya: Apuntes para La Historia de la Acción Católica en España p. 8 apud cita de Córdoba, J.M. de,
“Notas para una posible historia de la Acción Católica Española”, Pastoral Misionera, 1969, 6, pp. 90 ss.)
El 1942 s’aprovà la integració de la Juventud de Acción Católica Española. L’organització del Centre Catòlic influí en les organitzacions d’Acció Catòlica d’altres parròquies hospitalenques com la de Sant Isidre, a Santa Eulàlia, que publicava en la seva revista Oasi articles
prèviament publicats en el Boletín de Acción Católica (1941-1949) de la parròquia de la vila vella.
L’acoblament total entre Església i Estat franquista es traduí en l’omnipresència dels capellans al carrer. Tot l’aparell propagandístic desenvolupat des de les parròquies es vehiculà en llengua castellana, però les autoritats provincials eludien un enfrontament amb les activitats
parroquials fetes en català, com en el teatre del Centre Catòlic. El seu quadre escènic es va fer càrrec de la posta en escena de L’infant que no sap son nom de Folch i Torres amb motiu de la celebració del desè aniversari de la fundació de la JACE (Juventud de Acción
Católica Española) a la parròquia de Sta. Eulàlia de Mèrida.
No obstant això, la nova situació repercutí en un altre aspecte del teatre, rigorosament controlat pels nous poders: Es va tornar al teatre antic i al teatre de pur entreteniment. No tractaven cap d’elles temes d’actualitat.
Cal recordar la creació el 1949 d’una entitat al servei del teatre catòlic: FESTA Foment de l’Espectacle Selecte i Teatre associació, que venia a ocupar l’espai de la Federació Catalana de Societats de Teatre amateur (FCSTA) d’abans de la guerra, amb una ideologia diferent.
Inicialment, diu n’Enric Gallén, “FESTA tenia com a finalitat de posar ordre pel que feia a l’orientació de les obres i les formes d’interpretació que existien ens els centres d’afeccionats, en general, i parroquials, en particular.” (Op. Cit. p.154). La nova Junta que es constituí
el 1950, moment de reorganització i reestructaració de FESTA, “va refermar-se en la línia ideològica fundacional, és a dir, la implantació d’un teatre popular d’inspiració cristiana, de concepció antimaterialista...”(op. Cit GALLÉN, p. 154-155) L’entitat organitzava concursos
teatrals. Gràcies a ella es donaren a conèixer alguns autors com Santiago Vendrell, J. C. Tàpias, Francesc Lorenzo Gàcia, Joan Cumelles. El Centre Catòlic estava adherit a FESTA.
Durant el període 1939-1951 es van representar 198 obres amb una clara arrencada des que s’estableix un mínim de vint funcions anuals el 1946. Es van arribar a tenir dos grups per tal de programar amb més freqüència i varietat. Més de la meitat de les obres, vers un 62% de
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les obres representades eren en català, d’autors autòctons.
Així, segons el quadre proporcionat per C. Santacana en el seu llibre (Victoriosos i derrotats. El franquisme a l’Hospitalet 1939-1951, Public. Abadia de Montserrat, Barna,1994 (p. 251-252) en els anys 1939-1940 es fan portar a escena dues obres, cap als dos anys següents,
17 al 1943, set a l’any següent i 15 el 1945, a partir de 1946 augmenta considerablement el nombre de representacions: 23, 21, 26, 27, 31 i 26 al 1951, sense parar cap any. Els autors més representats eren Serafí Pitarra, Folch i Torres, Lluís Millà, P. Muñoz Seca, Santiago
Rusiñol, Ignasi Iglesias i J. Pous i Pagès.
Les obres més representades: Marianela del germans Álvarez Quintero, Un milionari del Putxet, d’A. Màntua, Duda d’Emilio Hernández Pino, Los que quedamos de Giovanni Cenzato, L’esperança d’Israel de Perramon i Oliveras.
Altres obres representades foren La mare, Els savis de Vilatrista, El pati blau, L’hereu escampa de Rusiñol; El ferrer de tall, La creu de la masia, Les joies de la Roser, L a banda de Bastardia, El primer amor de Pitarra; Rosalinda, Els pastorets, Una noia per casar,
L’infant que no sap son nom, D’aquesta aigua no en beuré, de Folch i Torres, Los dos sacerdotes franceses, Embolica que embolica o una comèdia de riure, L’amo del gos, Cartetes d’amor de Lluís Millà; Foc nou, El cor del poble, Gira-sol d’Ignasi Iglesias, Senyora àvia
vol marit, Vivim a les palpentes, Puput o el joc de l’amor i l’interès de Josep Pous i Pagès, i de Pedro Muñoz Seca, sol o en col·laboració, Sola, La casona, El verdugo de Sevilla, El contrabando, La oca.
Quan el Centre Catòlic reprèn les seves activitats teatrals iniciades ja a principis de segle, té dos projectes pendents d’impossible acompliment el 1936: l’últim èxit del teatre escrit per autors locals i la reposició de L’esperança d’Israel dels autors del Centre Catòlic Gonçal
Oliveros, Jordi Parramon i música de Joan Pallarès. Tenim el testimoni d’Andreu Trias i Valls (Xipreret, febrer 1996, p. 171), que començà les seves activitats teatrals a l’Escola del Centre l’any 1939, les Escoles Parroquials del Sagrat Cor que dirigia en Francesc Batallé.
Però el seu debut seriós en teatre amb el Quadre escènic del Teatre Catòlic és el 1945, interpretant el iaio de l’Hereu escampa. Llavors tenia 15 anys i recorda els senyors Garriga, Perramón, Oliveros, Cuyàs, Pañella, l’Àngel Parra. El Salvador Escudé entre d’altres que
l’ajudaren. També esmenta en aquesta conversa els que l’han dirigit: Miquel Xartó el qui més anys anys l’ha dirigit, Santiago Pol, Fernando Bordera i Mn. Borràs, amb qui es començaren a fer Els Pastorets de Folch i Torres. Fins llavors s’havien representat l’Estel de
Natzaret, La rosa de Jericó i L’Esperança d’Israel, els autors de la qual eren del Centre Catòlic: Jordi Perramón, Gonçal Oliveros i música de Joan Pallarès, que eren més aviat drames. En els Pastorets de Folch i Torres, recorda haver interpretat diferents papers: de diable
golut, de Jepó, d’Anam, de Getsè i finalment de Satanàs, cap als anys 60. Elogia el Miquel Xartó, qui li ensenyà a declamar bé, “fou ell qui m’ensenya a dir i a sentir el que deia”.

PI
EU

En Miquel Xartó i Emeterio, nascut el 1917 (Xipreret, juliol 1985) s’inicià a l’Harmonia, després pren part a la inauguració del local Societat Coral La Campestre (1925), al 1934 el trobem formant part d’una Cia. d’aficionats al Centre Autonomista Republicà (Casino) amb
una colla d’amics i un cop acabada la guerra participa en Educación y Descanso, on feien comèdies i sarsueles durant dos anys sense parar. Amb motiu dels primers Pastorets de la postguerra en el Centre Catòlic, li demanen la seva col·laboració i llavors hi formà part primer
com a afeccionat i després, al cap de poc temps, dirigí el quadre escènic del CC que l’homenatjà l’any 1951. Rebé diversos premis: a la direcció en El diario de Ana Frank a Igualada, el segon a Arenys de Mar amb El hilo rojo com a director, segon premi a Mataró per
Todos fueron mis hijos i primer d’actor secundari en el paper de Met a La Pepa maca dirigida per Josep Montaner.
Fou homenatjat també a St. Esteve de Sesrovires pel grup de teatre de la localitat amb l’obra La dida, representada a Martorell.

En Miquel Xartó ha tingut com a deixebles a Pepe Antequera, Fèlix Pons, José Rubio, Josep Montaner, Andreu Trias, l’Assumpció Montiel, a l’Eulàlia Mas... entre molts altres. També disposà del certificat de José Tamayo per ingressar a la Cia Lope de Vega.
Durant quatre anys seguits va dirigir els alumnes de COU del Col·legi Tecla Sala.

Començà amb set anys en el teatre i amb més de seixanta encara dirigia, quan s’esqueia, el Grup Teatral Margarida Xirgu. Dirigí en els darrers anys el grup de tetre del Casal d’Avis del Centre.

A l’Arxiu hem trobat alguns programes de les representacions dels anys 40 i 50: seguirem un ordre cronològic.

O

Josep Montaner i Domènech formà el grup teatral Margarida Xirgu i el dirigí entre els anys 1976 i 1979, abans d’incorporar-se a l’Ateneu de Cultura Popular. Suposà la modernització dels programes, traduccions i la incorporació d’obres en castellà. Amb anterioritat no
s’havien representat de forma permanent els Pastorets, es tornen a fer amb molt d’èxit el 1975; però vol representar altres obres als següents Nadals com L’auca del Sr. Esteve, idea que no tingué bona acollida i a partir de 1979 es representen Els Pastorets sense interrupcions
tots els Nadals. Després ho comentarem.

C

El quadre dramàtic del Centre Catòlic celebra les festes de St. Esteve i Any Nou de 1941-1942 amb la representació de la “magnifica obra pastoril” L’Estel de Natzaret, lletra de R. Pàmies i música de Miquel Ferrer prevere, que consta en un pròleg i tres actes, amb un total
de 12 quadres. El repartiment és: Juana Duch, Mª D. Oliu, Antonio Parera, Gonçal Oliveros, Salvador Escudé, Joan Casas, José Sanabra, José Portillo, José Romaguera, J. Perramon, Martí Pallarès, Josep M. Mora, Miquel Xartó (que fa de Jonàs), Francesc Martínez, Antoni
Monrós, Josep Batlle, Antoni Albors, Manel Escabia. La direcció escènica anava a càrrec d’Agustí Cuyàs, la musical, d’Eugeni Bausili i la direcció artística a càrrec de Josep Portillo. Els efectes de llum eren feina de Joan Casas Macià, l’apuntador era en Cayetano Rahola.
Evidentment, els noms dels actors i actrius que trobem en el programa s’escrivien en castellà. El preus de les localitats oscil·laven entre les 4 pts i les 25. Aquest elenc l’anirem trobant en les següents representacions. La van portar al local de la Delegación sindical local Obra
Educación y Descanso de Sta. Eulàlia.

O

Per la Festa Major de 1943 el quadre escènic de l’entitat representa La pobre Cenicienta de Folch i Torres en l’envelat del Casino. El repartiment és Agustí Cuyàs, Joana Duch, Carmen Jarnet, Conchita Marín, Montserrat Mariegas, Antonio Monrós, Maria Perramón, Teresa
Pujol, Santiago Pol, José Portillo, Miquel Xartó, José Sanabra, de baríton, sota la direcció artística de Santiago Pol (1895-1970), la direcció musical de Jaime Ventura, la coreogràfica de Montserrat Freixas, l’apuntador era en Pablo Piera, la luminotècnica anava a càrrec de
Iván Casas Macià, i els traspunts eren en J. Parramón i el Salvador Escudé. Els preus oscil·laven entre les 3 pts. i les 20.
El 6 de gener de 1943 es fa la 2ª representació de l’obra bíblica La rosa de Jericó lletra de J. Duró Gil i música de Rosendo Molero, Pbro. consta de pròleg i dos actes, 11 quadres.
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Per a les Festes de l’agost de 1944 es programà una representació de El verdugo de Sevilla de Pedro Muñoz Seca i Enrique García-Álvarez, a l’envelat del Casino, a càrrec del quadre escènic del Centre Catòlic. El repartiment era: Montserrat Marteges, Teresa Pujol, Conchita
Fructuoso, Francisca Dolcet, Mercedes Guillamón, Miquel Xartó, Francisco Martínez, Agustí Cuyàs, Ramon Feliu, Juan Salvador, Esteban Alicart, Gaspar Bonet, Jorge Perramón, A. Monrós, José Romaguera, Antonio Fonts, Santiago Munné i Jesús Pons, Joseé M. Gascón,
Eugenio Company, Jaime Bonet. L’apuntador era l’Antonio Parera i Juan Casas Macià es feia càrrec de la lluminotècnica. De la direcció escènica, se’n feia càrrec el Reverendo José M. Borrás. Al mateix any, el 3 de desembre, es va representar Sainete.
A l’any següent, per Festa Major, La mala ley fou l’obra escollida, una comèdia dramàtica en tres actes de Manuel Linares Ribas, sota la direcció escènica de Miquel Xartó. José Nicolás feia d’apuntador en aquesta ocasió. I per al 17 d’agost del 1946 es va programar Felip
Derblay, adaptació de la novel·la de Onhet, posada a escena catalana per J. M. Montseny. M. Xartó interpretà el paper de l’Octavi i dirigí el grup format per Eulàlia Mas, Emília Casas, Josefa Bordera, T. Pujol, J. Perramón, Salvador Escudé, A. Cuyàs, José Portillo, Esteban
Alicart, Gaspar Bonet, Antonio Bernadell, Jaume Olivella, Esteban Solá, Vicente Bonet. Apuntador: Francisco Martínez.
Aquest any fou també el de la consagrció del Temple parroquial de Santa Eulàlia de Mèrida del Centre.
En el 1947, per Festa Major, el quadre escènic posa en escena el dia de la Mare de Déu d’Agost La creu de la masia de Serafí Pitarra, amb J. Duch, J. Bordas, Fdo. Bordera, Santiago Dolcet, M. Xartó, E. Alicart, A. Trias, Jorge Perramón, José Rubio (el conegut actor
espanyol), Fco. Martínez, i l’apuntador Esteban Soler, sota la direcció escènica de Fdo. Bordera i la direcció escènica de Miquel Xartó. A l’endemà, el drama en quatre actes original de Luis N. Parker, en versió catalana de Salvador Vilaregut, El Cardenal amb Eulàlia Mas, E,
Casas, Mª Rosa Cuyàs, Pilar Ortega, J. Bordera, J. Perramón, M. Xartó, J. Salvador, A. Trías, Fdo. Bordera, Esteban Soler, A. Cuyàs, J. Bagués, J. Olivella, Estela Alicart, José Rubio, sota la direcció escènica de Fdo. Bordera, l’apuntador i la direcció artística anaven a càrrec
de l’Angel Parra. L’acció es situa en el s. XVI.
I a l’any següent, pel 16 d’agost es representà Cinc fills! Comèdia dramàtica en tres actes de Alejandro Puig, l’assistència del qual estava programada. A. Parra es va fer càrrec de la direcció artística, Pou Vila de l’escenografia i en P. Martín va fer d’apuntador. El dia 17, Los
intereses creados de Jacinto Benavente, dirigida per Fdo. Bordera (escènica) i Angel Parra (artística) L’apuntador en aquesta ocasió era Amadeo Clavero.
Per al 1949, dia 14 d’agost, es programà la comèdia en tres actes de Luis. F. De Sevilla i Rafael Sepúlveda Madre Alegria. En Miquel Xartó interpretava el Sr. Ordóñez i es va fer càrrec de la direcció escènica, mentre que de la direcció artística, l’Angel Parra era
l’encarregat. En aquesta ocasió l’apuntador era en J. Perramón.
El dia 16 varen representar La veïna del terrat.
Per la Festa Major de 1950, com era costum durant aquests anys, programaren més d’una representació: pel dia 15, el quadre escènic de l’entitat aixecà el teló amb el “ingenio cómico de Valentín Castanys” El comte Mitjacana. El paper del protagonista el féu el director
Miquel Xartó, acompanyat per Asunción Montiel, Mª T. Muñarch, Mª D. Muñarch, Mª Rosa Cuyàs, Rosa Oliva, Pilar Ortega, Rosa Sabadell, Dolors Prims, José Ragués, J. Perramón, Fco. Martínez, Fèlix Puig, Joaquín Llamusí, Jaime Bagués, José Charles, Andrés Trias,
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Antonio Bernadell. Fèlix Puig féu també de traspunt. L’apuntador era en Josep M Gascón. En José Portillo es féu càrrec de la direcció artística.
La segona funció teatral per a la Festa Major de 1950 fou Bohemios, sarsuela en tres quadres, segons el llibret de Guillermo Perrín i Miquel de Palacios amb música d’Amadeu Vives. Comptaren amb la participació del tenor Juan Fortuño i la tiple Josefa Bordera. La direcció
escènica anà a càrrec de M. Xartó, l’artística, de José Portillo, l’apuntador era Antonio Giménez i el traspunt en Fèlix Puig.
Una altra sarsuela fou representada a l’any següent, el 1951, Luisa Fernanda, pel quadre escènic del Centre Catòlic (dia 16 d’agost), després de Sang blava de Pous i Pagès, i per al 8 de desembre, amb motiu de les Festes d’hivern, s’estrena l’obra en tres actes de José de
Pemán, adaptació en prosa del drama de Herald van Leyden, El gran cardenal. En el local de la URC La Alianza van representar D’aquesta aigua no en beuré de Folch i Torres i el dia 23 van escenificar en el local propi Los que quedamos, original de A. De Laurentis.
Per al 1952 es van preparar les següents representacions: Un fill d’Amèrica comèdia en quatre actes de Pierre Veber, Marcel Gerbidon, J. Moliné (15 d’agost), la sarsuela Los Gavilanes (16 d’agost), Que viene mi marido de C. Arniches (8 de desembre), El zapatero y el rey
de Zorrilla (26 de desembre).
En aquest any se’ls concedeix de nou la gestió de les Escuelas del Sagrado Corazón.
Per al 1953, el 15 d’agost representaren Comèdia de guerra i d’amor en tres actes de Avelí Artís i Balaguer, el 16 la sarsuela La del Soto del Parral, sarsuela en dos actes, dividits en tres quadres, amb llibret de Anselmo C. Carreño i Luis Fernández de Sevilla i música de
Reveriano Soutullo i Juan Vert, hi col·labora el baríton José Navarro, actuen les tiples Rosa Urpí, Conchita Calderón i en Juan Fortuño. En Miquel Xartó feia de don Prudencio.
Per a les Festes de St. Roc a l’agost de 1954, coincidint amb el 50è aniversari de l’entitat, es van representar El misteri de la quarta avinguda de James Doyle, adaptada per J. Carner Ribalta, dirigida per M. Xartó i José Portillo. El personatge assassinat era interpretat per
Alfonso Flores. Per tal de fer participar el públic, s’establí un premi de 100 pts. per a l’espectador que descobrís l’assassí. N’Anton Samsó ho explica al Xipreret: “Hi intervenien disset personatges, jo hi feia el paper d’un negre. El cas és que van establir un premi de “100
pessetes (cent)”, bastant per l’època, per a la persona que endevinés qui havia disparat en el 2n. acte. No recordo qui el va guanyar, però sí que ho van endevinar. Va ser una cosa curiosa que no s’havia fet mai i que em sembla que no s’ha tornat a fer” (Converses. Any XXX
– Núm. 329–Octubre 2009)
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A l’endemà, 16 d’agost, es va posar en escena La Pepa maca de Cecilia.A. Mantua, amb la col·laboració de Rosario Coscolla del teatre Romea. I a la nit, a dos quarts d’onze es féu la sarsuela La dogaresa del Mestre Millán i la sarsuela catalana Francina del Mestre Vilardell.
I arribem al 1955, any en què es programaren per la Festa Major Dues llars de Fco. de A. Toboso (14 d’agost), amb què es va guanyar una menció honorífica en el III Concurs d’obres teatrals de FESTA, la sarsuela La rosa del azafrán (15 d’agost) amb el baríton J. Caballé,
la tiple Pilar Segura i el Mestre José Vilardell, a més de membres del quadre escènic de l’entitat com J. Montaner, J. Portillo, A. Flores...
Per a la Festa Major del 1956 es van preparar la sarsuela La Parranda de Fco. Alonso (18 d’agost) i Quan els records parlen de Fco. Lorenzo Gàcia (dia 15 d’agost).

A l’any següent es van representar El misteri de la sala d’estar, comèdia policíaca de Ramon Minguell (15 d’agost de 1957) amb R. Bagué, A. Montiel, M. Comas, C. Giménez, M. Xartó, J. Pujol, Juan C. Famadas, Fco. Martínez, José Montaner i Liberto Quinquillà; i la
sarsuela Bohemios en un acte i dividit en tres quadres a l’endemà., sarsuela de Guillermo Parrín i Miguel de Palacios amb música d’Amadeo Vives en què actuen destacats artístes lírics: Luz Palacios, Juan Fortuño, i de l’elenc del Centre Catòlic: R. Bagué, m. Xartó, R.
Balletbò, C. Giménez, Agustí Cuyàs, J. Portillo i Juan Maeztu. El 17 d’agost del 56 es va presentar la sarsuela Marina, original de Camprodón amb música d’Emilio Arrieta sota la direcció musical del Mestre José Vilardell. La direcció escènica anà a càrrec de Miquel Xartó i
la direcció artística, d’Antonio Flores. Antonio Giménez feia d’apuntador.
El 26 de desembre de 1957 es va presentar Maria Estuardo de F. Schiller, drama en tres actes dividits en sis quadres.
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Per la Festa Major de 1958, dia 14 d’agost, es programà Los blancos dientes del perro de Eduardo Criado, per la Cia. ciutat de Barcelona, titular del teatre Alexis. Era una comèdia bilingüe. Per al 15, el quadre escènic propi representa El tímid de dos quarts de deu
tragicomèdia en tres actes de Fco. Lorenzo Gàcia, en què col·labora la primera actriu Maria Font. I per a l’endemà, dia 16, s’escollí la sarsuela catalana Cançó d’amor i de guerra, segons el llibret de L. Capdevila i Víctor Mora i la música de Rafael Martínez Valls. En el
programa llegim “sobresaliente participación de relevantes figuras del canto” a més dels afeccionats del centre.
Al mateix any, el 26 de desembre a les sis de la tarda, es representà Mme. Butterfly de V. Gabirondo i Ezequiel Enderiz.A. Montiel feia de Mme. Butterfly.

C

I en el 1959, en el V Concurs d’Elencs Teatrals organitzat per FESTA (Fomento del teatro selecto y del teatro asociación) a la fase de semifinal l’elenc del Centre Catòlic presentà Quan l’ànima es desperta, el tres de maig. Hi actuaren R.Oliva, P. Tarrés, J. Pujol, P. Ambrós,
C. Capdevila, J. Borràs, J. Perramón i el traspunt Angel Parra.
Per a la Festa Major representaren Amor, direcció prohibida de Lluís Coquard i el dia 15, la sarsuela El cantar del arriero. A l’endemà dia 16, la sarsuela La montería de J. Ramos amb lletra de Martín, música de Guerrero, en dos actes i 4 quadres i després Gigantes y
cabezudos, en un acte i tres quadres, lletra de Miguel Echegaray i música del Maestro Caballero. Pepita Graells feia de protagonista.

O

El 13 d’agost de 1960 el quadre escènic de l’entitat aixecà el teló amb El Fakir Bengapur, espectacle americà en tres actes, original d'Eulton Cursler i Lowel Brantano. Traducció de Josep Maria Pla, amb la col·laboració especial del Prof. Pixart. Hi actuaren J. Pujol, Enric
Xartó, Fco. Martínez, Teresa Casado, Andreu Trias, Eulàlia Navarro, J. Ferrer, Miquel Xartó, Alfonso Flores, Fdo. Rico, Ramon Margenet, L. Quinquillà, M. A. Casado, Agustí Fornós, Juan López, Juan Gomila. L’apuntador era Josep M. Caire, de la luminotècnia es feia
càrrec José Corominas, els maquinistes eren com sempre els Germans Monferrer. Alguns d’aquests actors i actrius els retrobarem en el’Ateneu de Cultura Popular, quan en Josep Montaner passi a dirigir el grup M.Xirgu en aquesta entitat en comptes del Centre Catòlic.

N

A l’endemà, dia 14 d’agost, el Teatro de Alta Escuela presenta l’obra original de Pedro Bloch Las manos de Eurídice, interpretada per Enric Guitart i Matas (Barcelona 1909 - 1999) paper amb el qual destacà arreu a Espanya i a Amèrica. Fins el 1938 actuà en teatre en
català en les companyies d'Enric Borràs, Giménez-Nicolau i Vila-Daví esmentades en aquest treball, i fou deixeble de Margarida Xirgu. El 1941 creà la seva pròpia companyia però el 1949 marxà al Teatro Español de Madrid. Fou també un dels pioners del cinema català.
I per al dimecres 17 d’agost s’escollí un sainet de costums madrilenya: Los claveles, llibret de Fernández Sevilla i amb música del Maestro Serrano i La del manojo de rosas, amb lletra de Anselmo C. Carreño i Francisco Ramos de Castro, i música del maestro Pablo
Sorozábal. Era una creació còmica del primer actor i director M. Bent.
En Francisco Martínez era llavors el vocal de la secció de Teatre en la Junta.
Els dies 5 i 6 de novemre de 1060 es fa l’homenatge a Miquel Xartó per haver estat qualificat com a millor director escènic en el primer concurs provincial de teatre amateur celebrat a Igualada i en què obtingueren una menció especial l’actriu Teresa Casado i una menció al
jove actor Fernando Rico. Es reposa per a la celebració El diario de Ana Frank, obra que ha merescut els millors elogis per part de la crítica en aquest concurs teatral. Es fa l’entrega simbòlica del premi i obsequis.
Per la Festa Major del 1961 programaren primerament una obra clàssica de Santiago Rusiñol com a homenatge seu: El místic (12 d’agost) presentada per la companyia de Màrius Cabré i Esteve (Barcelona, 6 de gener de 1916 - 1 de juliol de 1990) que la dirigia i en feia el
muntatge. En segon lloc, el quadre escènic local porta a escena El avaro de Molière, sota la direcció de M. Xartó; i el 14 d’agost la Cia. de Sarsuela de Arte Lírico va presentar Doña Francisquita, sarsuela composta pel Mestre Amadeu Vives, del qual es considera la seva
obra culminant, i amb llibret castellà de Federico Romero i Guillermo Fernández-Shaw, inspirada en La discreta enamorada (L'astuta enamorada) del dramaturg castellà Lope de Vega i amb l'acció traslladada al Madrid romàntic. Un altre cop M. Bent era el primer actor i
director.
Per al 1962 el quadre escènic de l’entitat prepararen l’obra d’Alfonso Paso Cuidado con las personas formales, joguet còmic que anà precedit per un sainet còmic en un acte representat pel quadre escènic juvenil L’ànima en pena, amb Montse Casas, Enric Xartó, Juan
Bordas, Miquel Lleida. Alguns membres del quadre escènic juvenil del Centre Catòlic s’incorporarien al grup de l’Alpha-63.
Després es va fer Bandera negra, tragicomèdia en dues parts d’Horacio Ruiz de la Fuente per Enric Guitart. I per últim, es porta a escena Luisa Fernanda amb la col·laboració “de divos del género lírico”, sota la direcció musical d’Esteban Guasch, la direcció escènica de M.
Xartó, i la direcció artística d’A. Flores.
A l’any següent, 1963, el mes de juny es fa un homenatge de simpatia a Jaime Solanas Casas: La vida continua (12-13 juny), a l’agost s’escollí Melocotón en almíbar de Miguel Mihura, amb Maribel Criado, Elisabeth Flores (filla d’Alfons), Eulàlia Navarro, Miquel Xartó,
Llibert. Quinquillà, Josep Montaner, Antoni Flores. El 17 escenifiquen Maruxa, sota la direcció de M. Xartó i a. Flores com ja és habitual en aquests anys.                                                                                  
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La sarsuela Los Gavilanes del Maestro Guerrero, amb lletra de José Ramos Martín, per l’elenc del Centre Catòlic torna el dia 15 del 1964 i es reposa el diumenge dia 16 Las manos de Euridice interpretada per Enric Guitart.
Durant aquest període de postguerra es van representar més obres de les que hem esmentat, però molts dels programes i cartells de les actuacions no porten data, així que la feina de datar aquests espectacles és molt difícil. També succeix amb altres entitats de la mateixa
època. En el CEL’H hem trobat uns cartells sense datar que ens revelen altres títols: Episodi d’amor i de guerra (?), L’enamorat desconegut de Jaume Villanova, Arran l’abís, esboç social en tres actes i en prosa original de Jaume Riba Jové, Jaume i Salvador Sabater Oliver,
La mare enamorada d’Alfons Roure, Marianela adaptació dels germans Quintero de la novel·la de B. Pèrez Galdós, El Rosario, La veïna del terrat sainet barceloní en tres actes de Gaston A. Mantua, El séptimo cielo d’Austin Strong, Haz el favor de morirte de Antonio Paso
i Antonio de Armenteras, Isabel Cortès, Vda de Pujol d’Avel·lí Artís i Balaguer, Un milionari del Putxet de Gaston A. Mantua, Gira-sol d’Ignasi Iglesias, El soldado de San Marcial de Valentín Gómez i Félix González Llana, La manta entremés de Quiñones Benavente, La
Puntaire de Manuel Ribot i Serra, Llops de mar poema en tres actes de mossèn Marcial Martínez (estrenada a Martorell el 1947), A mans obertes, ulls clucs comèdia en tres actes, adaptada del francès per Francesc Presas, Les flors de la guillotina drama en tres actes de Lluís
Capdevila, Baltasar comèdia en tres actes original de Lluís Elias, Mossèn Janot de Guimerà, Felip Derblay d’Onhet, El Difunto es un vivo disparate cómico, en tres actos escrit expressament per al gran actor Rafael L. Somoza original de Prada e Iquino, L’infant que no sap
son nom de Folch i Torres.
Al marge del grup escènic habitual, aquest mateix any 1963 fou l’any en què s’instal·là en el Centre Catòlic el nou grup cultural Alpha-63 que va constituir el seu propi grup teatral. Sense local propi, havien de ser acollits per l’entitats: els Amics de la Música ho van fer
durant dos mesos, en el Centre Catòlic també l’estada fou molt curta, des del de juliol de 1963 (el 10 de juliol ho sol·licitaren) fins el gener-febrer de 1964. Era lògic que ho demanessin perquè alguns dels membres del nou grup - Joan Soto, Miquel Leida, Eduard Fuster, Fèlix
Puig (com a tècnic, va millorar la tramoia), Enric Flores i Elisabet Flores, ja eren socis del quadre escènic juvenil del Catòlic. En les paraules de Joan Miró, el fundador del grup, hi trobem la vinculació de l’Alpha- 63 amb el Centre Catòlic: “es un grupo de jóvenes del Centro
Catòlico, con las mismas inquietudes, que pretenden ofrecer a la ciudad de Hospitalet, y principalmente a la juventud, un marco propicio para el desenvolvimiento de sus aspiraciones culturales. Pero es más, ALPHA 63 representa un movimiento encaminado a elevar el
interés de las generaciones más recientes por las actividades de tipo formativo, a base de fomentarlas y darles una orientación moderna, superando el extendido concepto de lo que se entiende por cultura como consecuencia de querer modelarla sobre estructuras anticuadas; de
donde resulta un conglomerado inerte y alejado de la realidad..(…) ALPHA 63 ha encontrado un terreno propicio para cumplir la misión que se ha propuesto en el Centro Catòlico de Hospitalet, que nos ha apoyado de una manera incondicional para que nuestra ilusión se
convierta en realidad, pasando a constituirse ALPHA 63, en Sección del citado centro. Desde estas líneas de salutación hago un llamamiento a la juventud para que venga al Centro Católico.”(p. 25-27 Alpha-63: Fets i llegat). Amb la incorporació d’Alpha, la programació
teatral del Centre Catòlic va quedar pràcticament duplicada: a les representacions previstes per la Secció de Teatre i el quadre escènic habitual que aquí estem recordant s’afegiren les dues que el grup Alpha va incorporar: Les arrels de Josep Morató i Grau i Situació bis, de
Manuel de Pedrolo.
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En La Vanguardia del 17 de setembre de 1963 (pág. 25) trobem el comentari de Ramón Miró de l’estrena: “En el Centro Católico dé Hospitalet de Llobregat, la Sección de Cultura «Alpha 63» organizó una velada de Teatro-Fórum, en la que se puso en escena l ‘obra de
Arnold Wesker: «Les arrels», por el «Teatre Experimental Català», bajo la dirección de Francisco Balagué. La obra, que había despertado gran curiosidad, a juzgar por el numeroso público asistente, fue seguida con verdadero interés…” L’estrena tingué lloc el 14 de setembre.
i en La Vanguardia del dissabte 26 d’octubre de 1963 trobem la crònica de la següent obra: “Hoy sábado, a las 22'30, la Sección «Alpha 63» del Centro Católico de Hospitalet de Llobregat. presentará a la compañía de «Teatre Experimental Català », bajo la dirección de
Francisco Balagué, en la obra de Manuel de Pedrolo «Situación bis», estrenada en el Teatro Romea de la Ciudad Condal, dentro del VI Ciclo de Teatro Latino de las fiestas mercedarias.” Situació bis era una crítica a la hipocresia, a l’embriaguesa del poder. Quan al tipus de
teatre que feien els joves de l’Alpha-63, en paraules de Joan Soto “A causa de la relació d’alguns membres amb sectors de la Universitat, érem pròxims al teatre que s’hi feia. També en aquell temps hi havia producció teatral d’interès als teatres de Barcelona. La relació amb
la companyia Adrià Gual ens va ajudar força a seleccionar els textos que ens podien convenir”. (converses a l’Ateneu, Xipreret ANY XXIX - Nº 311 – FEBRER 2008)
Entre Arrels i Situación bis, es va representar el 25 de setembre, dimecres, Por salvar su amor, de Jacinto Benavente, a càrrec de la Formació teatral Pitarra, organitzada per la Secció de teatre del Catòlic. Al setembre mateix, el grup Alpha-63 aconsegueix editar un butlletí,
tot i que en sortiran només dos números. En el primer, en l’editorial, el president del Centre Catòlic en Joan Pañella els anima a seguir i donar nova vida a l’entitat, però el vocal de teatre de la Junta lamenta la davallada de l’afició del públic al teatre. Dos membres del Alpha63, Salvador Tortosa i Joan Josep Artells, comentaren la situació d’abandonament deplorable de la sala d’actes del Centre.
El diumenge 10 de novembre, el quadre escènic del Catòlic varen representar Todos eran mis hijos, d’Arthur Miller, i en acabar l’any, el dia de Nadal es va fer la tradicional representació d’Els pastorets, amb una adaptació de l’acte primer feta per Ramon Miró i Joan Soto,
membres de l’Alpha-63.
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En el número 2 de l’octubre del butlletí Alpha 63 dins la secció “Chismografía” es critica amb to irònic la neteja, el desordre de la biblioteca, el quadre escènic, alguna referència personal... crítiques que no van ser ben acollides per la Junta del Centre Catòlic i varen
comportar, d’una banda, la suspensió del butlletí i, d’altra, la substitució del vocal Sr. Alfons Flores (pare de l’Enric), representant d’Alpha a la Junta del Catòic, pel Sr. Oliveros. La decisió de suspendre la publicación del butlletí no fou acatada pel grup i quan es va fer la
reunió del 22 de gener de 1964 s’acordà incloure el grup Alpha 63 -reconeixent-li la “valiosa actividad cultural a través de sus Cine Fórum y Teatro Fórum” en la secció de Cultura.
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El 26 de gener, en celebrar-se l’Assemblea General Ordinària de renovació de la Junta, al grup Alpha 63 no se li permet presentar candidats, cosa que els joves del grup interpreten com una censura. A l’acta del 7 de febrer del 1964 s’aprova ratificar l’extinció d’Alpha 63 com
a secció del Centre.
El 24 maig de 1964 reprèn les seves activitats. La nova Junta estava constituïda pel president: Ramon Miró i els consellers: Carme Serra, Anna Maria Ginestà, Joan Miró, Ramon Padrós i Joan Soto. En aquesta època, el 17 d’agost de 1964 mor el líder, el fundador i impulsor
del grup, el president en Ramon Miró. El grup, però, decideix continuar. El teatre no solament era també aquí una de les seccions, sinó que el grup sempre va concentrar els seus esforços en l’activitat teatral més que en altres, fins arribar a formar un grup escènic propi. Van
recórrer a Ricard Salvat, director de l’Escola d’Art Dramàtic Adrià Gual cercant suport de fora. A començament de l’any 1965, les germanes franciscanes del Col·legi de Fàtima els deixen el petit local del carrer de l’Església, 40. on faran les reunions.
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El quadre escènic habitual tornà a representar una obra de Rusiñol el dia 15 d’agost de 1965 amb Els savis de Vilatrista, comèdia en tres actes, sota la direcció artística d’Alfonso Flores i la direcció escènica de M. Xartó. Hi col·laborà el conjunt musical “Mentor’s”.
I a l’any següent, el 1966 s’ha estrenat nova sala -a l’alçada de qualsevol teatre professional- el 23 der març amb Cançó d’amor i de guerra presentada per l’elenc artístic de l’entitat i la col·laboració de figures de l’art líric i s’anuncia La dama de l’alba de Casona (BIM,
1966, AÑO XIII, Nº 49-50).
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Aquell any van retornar al gènere musical amb l’opereta en tres quadres Molinos de viento, original de Lluís Pasqual i música de Pablo Luna. I el dia 14 d’agost del mateix any 1966 el quadre escènic representa A dos quarts de set, rapte original de Josep Escobar. En Josep
Montaner feia del Sr. Codina, a més de fer-se càrrec de la direcció escènica. Els actors i actrius foren en aquesta ocasió Josep Rovira, Mercè A. Boada, Antònia Caldés, Carles Vilaseca, Fèlix Puig, Carme Baches, Montse Moya, Jordi Perramon, Joan Perramon i Llibert
Quinquilla, a més del director.
Segons el BIM (Boletín de información municipal de Hospitalet) del nº 53, 1r trim. de1967, l’11 de març es portà a escenar La encantadora familia Bliss de Noel Coward.
En el programa de la Festa Major de 1967 el director del quadre escènic en Josep Muntaner comenta que ha augmentat un 80% l’assistència a les representacions i que els joves actors ja porten 8 representacions fetes. Per al dissabte 12 d’agost van preparar l’obra d’Alfonso
Paso Usted puede ser un asesino, teatre d’evasió que durà 80 minuts. I al mateix any, el 8 de juliol, dins dels II Festivales Populares de Verano, van recuperar la sarsuela Luisa Fernanda, amb José Gil, A. Boixaderas, T. Sánchez, Fco. Estragués, J. Matas, Miquel Anob,
Carlos Vilaseca, José M. García, entre d’altres, sota la direcció de José Miralles, i Alfons Flores com a ajudant de direcció. Al BIM (Año XIV, nº 55, tercer trim. 1967) es comenta que “con una dignidad y preparación plausible hizo llegar a los incalculables asistentes la
bonita e indudable música de la zarsuela Luisa Fernanda”.
I per al 6 de juliol de 1968, dins de la 3ª edició dels Festivales Populares de Verano, es va programar la llegenda dramàtica d’Alejandro Casona Corona de amor y de muerte(Inés de Castro) dirigida per Josep Muntaner. Pilar Ortega feia d’Inés, l’acompanyaren a l’escenari
J. Perramón (Pedro), Andrés Trias (Rey), Asunción Montiel (Infanta), J. Ballester, A. Marín, M. Ballester, Fdo. Rico, M. Moya, A. Flores, Baldomero Fernández, José Portugal, Juan Parera, Gaspar Bonet, J. Garriga, Carme Gascón, Salvador Codina, J. Domènech, J. Codina,
N. Cano, P. Pujol, Juan M. Gabaldón. L’acció es desenvolupava a Coimbra, el 1335. De la lluminotècnica, Manuel Rius se’n feia càrrec. La direcció artística era d’Alfonso Flores. Direcció general a càrrec de J. Montaner. Els decorats eren de Mallofré. El dissabte dia 17 es
va reposar.
Al mateix any 68 van representar la sarsuela Marina de Camprodón, el text i E. Arrieta, la música, amb la col·laboració extraordinaria de la soprano Montserrat Costa. A càrrec de la direcció artística i realització, Alfons Flores; regidor d’escena Miguel Santiago, direcció de
José Miralles.
Del 1968, el 21 de setembre, també data la representació de El diario de Ana Frank sota la direcció de M. Xartó, amb la qual va guanyar un premi al millor director a Igualada i l’actriu Teresa Casado va rebre el premi especial d’intèrpret.
El 1969 el grup Xirgu dirigit ja per Josep Montaner interpreta en la inauguració de la temporada 1969-70 l’obra Cherí de Colette (12 d’octubre, segons La Vanguardia del mateix dia, p. 35)
El 1970 el quadre escènic presentà una sessió de teatre experimental a càrrec del grup independent “Gentes”: a la primera part, Postrimeries sobre textos de Brecht, Panero, Fomeret, Joovy, Ionesco, i la segona, Mañana te lo diré de J. Saunders, dirigit respectivament per J.
Antonio Ortega i Antonio López.
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Però dins la V Semana cultural y Jornadas del Libro de 1971, el quadre escènic del Centre catòlic tornen a actuar: presenten en aquesta ocasió De profesión sospechoso d’Alfonso Paso i Variants escèniques.
El 10 de desembre de 1972 el grup Xirgu va presentar Ulisses a l’Argòlida de Nicolau Rubió dins la Programació del I Cicle de Teatre d’ara a l’Hospitalet patrocinat per l’Ajuntament i la col·laboració de la Caixa de Penedès que organitza Òmnium cultural i el Centre
Catòlic, on es fan les representacions.
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Segons ens informa el BIM (año XXI, nº 82, 2º trim. 1974) a l’any 1974 l’edifici social situat a la Rbla. Just Oliveras feia 50 anys, el Centre Catòlic ho commemorà amb un espectacle teatral que celebraren el 25 de maig en homenatge i agraïment als 300 actors que han
format part del quadre escènic i que van fer possible durant cinc lustres la representació de 270 obres en el seu escenari: van intervenir-hi Eulàlia Mas, Maria Ballester, Andreu Trias, Gaspar Bonet, Josep Pujol, Teresa Casado, Amèlia Marín, Jacint Borràs, Josep Codina,
Ferran Rico, Eulàlia Navarro, Pilar Ortega, Josep Montaner, Esteve Alicart, J. Casas i Miquel Xartó interpretant escenes destacades de quinze obres diferents, amb un ple absolut del local.
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Els premis obtinguts pel QETCC al llarg de 50 anys (fins al 1975, data de la celebració) han estat molts, des del 1957 fins al 1972, obtinguts en la presentació de les obres Los que quedamos de Giovanni Cenzato, El Diario de Ana Frank, Todos eran mis hijos d’Arthur
Miller, Proceso a cuatro monjas de Vladimiro Cajoli; Carlos Miguel Suárez Radillo; Alfonso Aumente, Corona de amor y muerte d’A Casona, Cherie, El zoo de cristal de Carmen Escribano Borruel, El hilo rojo -Sigmund Freud De Henry Denker, Versos de arte menor, Por
un varón ilustre-Colón d’Alberto Miralles. Els premis obtinguts van ser “Vincit” millor actriu per a Assumpció Montiel (1957), ella mateixa va obtenir el 1971 a Terrassa i el 1972 altres primers premis a Manresa i Mataró; premi especial actriu a Igualada per a Teresa
Casado, (1961), primer premi direcció a Igualada per a Miquel Xartó (1961), premi especial, actriu, a Arenys, per a Pilar Ortega (1970), tercer premi, grup a Arenys (1970), segon premi, grup, Mataró (1968), primer premi de direcció a Calella per a Josep Montaner (1969)
que obtingué també el 1971 i el 1972 com a primer actor a Manresa, a Mataró, i a Terrassa, segon premi al grup a Calella, premi especial a l’actriu Pilar Ortega també a Calella el mateix any, premis especials a l’actriu Amelia Marín el 1971 i 72 a Arenys i a Mataró, premi
especial infantil per a Ildefons Flores, el 1969, a Calella, un premi especial també a l’actriu Paquita Cabrera, a Manresa, el 1972, i a Fernando Opere un premi especial el mateix any.
Quant a les obres escollides en aquests 50 anys d’estatge social a la Rambla Just Oliveras, algunes han estat sarsueles: Bohemios, La Parranda, Luisa Fernanda, La del soto del parral, Los gavilanes, Marina, Maruxa, doña Francisquita, Cançó d’amor i de guerra, La
dogaresa, La del manojo de rosas, Molinos de viento, La rosa del azafrán i el cantar del arriero.
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Pel que fa a la resta d’obres, foren moltes les actuacions i no podem esmentar-les totes (excloem les ja esmentades en un altre pàrraf): La cobardia de Pons Pilat, El màrtir de la Eucaristia, Les dones de la Passió, Estampes de la Passió, El full de paper, La capseta dels
petons, El far maleït, les obres de Folch i Torres: La filla de la Verge, El més petit de tots, Julieta, filla única, Dissabte de glòria, de Linares Rivas Cobardias, La mala ley, Un marido a precio fijo, En poder de barba azul, La última novela, obres de Luis Millà: Embolica que
embolica, Los dos sargentos franceses, El fill del senyor Rafecas,, Foc nou i El cor del poble d’Ignasi Iglesias, Flors i violes i Mama política de P. Crehuet, obres de Santiago. Rusiñol, de Serafí Pitarra, d’Àngel Guimerà, de Lorenzo Gàcia, Santos Antolí, Josep M. de Sagarra,
Pemán, Martínez Sierra, Calvo Sotelo, Luca de Tena, Muñoz Seca, Alfonso Paso, Alejandro Casona, Pou i Pagès, C. Arniches, Carlos Llopis, i moltes altres.
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Els directors que més “constancia han dejado de su impronta” han estat: Mn. Josep M. Borràs, Santiago Pol, Josep Bordera, Miquel Xartó, Josep Muntaner, i també agraeixen l’assessorament “artístic” i la seva col·laboració a: Josep Rosell, Josep Portillo, Antonio Giménez,
Josep Oliveras Jr., Pere Garcia, Germans Monferrer, Carles Garriga, El Compositor Jaume Ventura Tort, Josep Navarro, Josep Mitjans, F. Puig Ricard, i en els darrers vint anys l’activitat cultural hauria estat impossible sense l’entrega de Alfonso Flores, vicepresident del CC i
creador d’espectacles infantils únics.
Seguint amb les actuacions del quadre escènic als anys 70 -després de l’aniversari- el 1977 el grup Xirgu dirigit per J. Montaner va representar La torre sobre el gallinero i el 1978 representa Fantasia per a un Auxiliar Administrativo de Josep Mª Benet i Jornet.Els intèrprets
van ser: Paquita Cabrera, Mª Lluïsa Moreno, Josep Pujol, Ildefons Flores, Eulàlia Navarro, L. Borràs, dels llums se’n feia càrrec en Carles Garriga, del so, Josep Codina, l’espai escènic era tasca d’Ildefons Flores i Alfons Flores. Regidor: Albert Estengra. Al mateix any
participa en el I Concurs de Teatre amateur a la Vila de Sant Boi. I al desembre del 78, escenifiquen Mercè dels uns, Mercè dels altres de C. Valls el dia 10. El març de1982 van fer Bent de M. Sherman i L’Esquella de la Torratxa de Serafí Pitarra wl 9 i 10 d’abril de 1983.
El 20 d’abril de 1985, dins els actes d’inauguració de la pista coberta dels dies 19-20 i 21 d’abril, el quadre escènic de l’entitat representa Terra Baixa, intepretada per Mª Rosa Olivella, Laura Piera, Mª Cinta Duch, Mª Rosa Sánchez, Joan Parera, Carles Martínez Andreu
Trias, Toni Grañó, Toni Monrós, Joan Trias, Josep Flo, Francesc Gaño. Llum a càrrec de Xema Turón, direcció de Joan Parera.
El mateix any 1985 presenta una obra de teatre infantil i juvenil: L’invent de Joana Raspall (22-23/06/85) per Festa Major, interpretada per Josep Flo, Mª Rosa Sánchez, Toni Grañó, Núria Ballesteros, Joan Trías, Laura Piera, Joan Noguera, Carles Martínez, sota la direcció de
Mª Rosa Olivella.
Per Festa Major de 1986, varen portar a escena La poma és la pera, primera lectura d’allò que tal vegada s’esdevingué de Pere Quart.
El quadre escènic del Teatre Catòlic dirigit encara per M. Xartó participa a la IV Mostra del Teatre Aficionat de Teatre de l’Hospitalet el 4 de juny de 1989 amb El nas tallat, adaptació teatral de Rodolf Sirera sobre un conte de Joan de Timoneda. Hi actuen: andreu Trías,
Iolanda Xartó, Joan Montserrat, Anna Trías, Anna Simó (que fa també els figurins), Ton Monrós i Xavi Principal és l’encarregat dels llums.
I el 1992, dins la VI Mostra del Teatre Aficionat, al Joventut, porten a escena La pau (retorna a Atenes) de R. Sirera també, el diumenge dia 13 de juny, entre d’altres. Una altra obra de Rudolf Sirera escenificada pel quadre escènic del CC fou La primera de la classe
(28/03/0993) en el TCC.
Amb els anys s’han format diferents grups d’afeccionats adscrits al Quadre Escènic del Centre Catòlic. A la pàgina web actual del Centre Catòlic (2012) hem trobat que el Quadre Escènic del Teatre del Centre Catòlic està format per 120 membres i sis grups.
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Els anys 90 el QUADRE ESCÈNIC DEL TEATRE CATÒLIC es diversifica en diversos grups:
SARAU TEATRE: És el grup dels més grans. Especialitzada en vodevils i comèdies. El grup va estrenar la seva primera obra, L’Assaig General, dirigida per Andreu Trias, l’any 1990. I van seguir: Romeu de 5 a 9 (1992), La tercera vegada (1993), El Baltasar, amb la que
participen en la 2ª. Roda de Teatre Aficionat de l’Hospitalet al tetre de la Parròquia de St. Isidre(1996 ).
A partir de l’èxit assolit tant pel públic assistent a la representació com per les crítiques obtingudes El Sarau agafa una embranzida que el porta a estrenar consecutivament diferents muntatges: Així, l’any 1997 estrenen la comèdia d’embolics Madame Verdux de Adrián
Ortega a Guardiola de Berguedà, després la presenten a L’Hospitalet fa teatre, tant al Joventut com al Catòlic, sota la direcció de Jordi Artells. També la porten a altres poblacions catalanes i a Osca. La reposen el 8 de febrer de 1998 al Centre Catòlic. L’any 1999 estrenen
dues obres Distret, però no tant, direcció de Salvador Codina, i Un fanàtic del Barça, dirigida per Roser Moreno. Amb aquesta última també han efectuat representacions per diferents llocs de Catalunya. A l’any 2001 estrenen també dues produccions, Ai la mare, quina nit,
sota la direcció de Maria Ballester i Tres dones per un dimoni dirigida per Ramon Rizo.
En la Mostra de Teatre Amateur de l’Hospitalet del Llobregat de 2002, estrenaren La núvia portava cua sota la direcció de Maria Ballester.
També van preparar la comèdia dramàtica Magnòlies d’acer de Robert A. Harling -premiada a Brodway- i adaptada al cinema pel seu propi autor, que va comptar amb les actrius Shirley Macline, Olímpia Dukakis, Julia Roberts, Daryl Hannah, Dolly Parton i Sally Field, que
estrenaren el 2003 i que va dirigir German Gómez.(23-25/05)
El planter d’actrius i actors està al voltant dels 15 membres que van alternant-se, en les tasques d’interpretació, direcció, regidoria, etc., sempre en funció del muntatge a realitzar.
LA BACANAL TEATRE: Grup de joves entre 20-30 anys més o menys que funciona des de fa aproximadament 12 anys, i ha creat diverses obres de teatre, animacions i inauguracions. Els seus membres també formen l’equip de monitors de Capsa de Somnis, junt amb els
d’Insomni, i alguns d’ells estan a la Junta del Centre Catòlic. Bàsicament hem treballat amb tècniques com la comèdia de l'art i el gest, però també hem tocat altres textos amb què han treballat d'una manera més naturalista.

PI
EU

El primer muntatge va ser La pau retorna a Atenes de Rodolf Sirera (1992), amb el que s'apuntava la comèdia de l'art.
Van aprofundir en aquesta tècnica amb L'Arlequí, Criat de dos amos de Carlo Goldoni (1994-95) amb la qual van aconseguir ex-aequo el Premi a la Millor direcció de la 11ª Mostra de Teatre Jove organitzada per la Generalitat de Catalunya. L'Arlequí, criat de dos amos es
va representar al Joventut del 10 al 13 de noviembre de 1994 (La Vanguardia, 29 setembre 1994)
Van passar després per una etapa d'experimentació en el camp del teatre visual utilitzant el propi cos i els objectes amb l'obra de W. Shakespeare La Comèdia dels errors. Durant aquest temps, el grup s'autofinançava a través Després van estrenar Tafalitats (31 de maig 1997
al CC) de Karl Valentín, un cabaret literario en què es combinen cançons amb esquetxos i música en directe del grup Le diablo Mariachi, impregnada d'un ambient de farsa. Dirigeix l’actor hospitalenc Xavi Villena. Tafalitats també anà al Joventut, en la primera edició de la
Mostra de teatre amateur dins el cicle L’Hospitalet fa teatre.
Al 19 de juny presenten a la Sala B del Joventut amb motiu de la 3ª edició de l’Hospitalet fa Teatre Com saps que és de nit? “una original selecció de textos de Sanchís Sinisterra, Dario Fo i Héctor Lozano, entre d’altres, que tenen en comú la visió irònica i alhora càndida de
les relacions humanes” segons la crònica de Rosa Salgueró del dia 16 de juny de 1999. També la van representar a la Diada del soci del Centre Catòlic el mateix any (del 14 al 30 de juny).
Ha participat en diverses animacions col·laborant amb l'Ajuntament de l'Hospitalet (Festes de Primavera, pregons...), amb el Cine Club de l'Hospitalet i amb la Comissió de Diables, entre d'altres.
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La Bacanal teatre arribà a estar format per 9 membres que treballaven recentment per realitzar l'espectacle Eclipsi de Lluna.

INSOMNI- joves entre 20-25 anys. Moguts per uns “monitors”, en Joan Trias i la Carolina Hernández van escollir posar-se el nom en contrapunt a l’escola de teatre “Capsa de Somnis” on alguns havien estat molts anys anant a les classes. Així va néixer Insomni. Després
d’alguns dies fent exercicis de tècnica de veu, expressió corporal, improvisacions,... van triar l’obra que farien a final de curs. I d’aquell primer espectacle, el grup va anar creixent, els components fent-se més responsables i el grup es va anar consolidant.

C

Les obres representades han estat: Les Dones sàbies de Molière i Vint per vint, una obra de diversos autors estrenada per la Diada del soci. L’any 2000 van presentar Mala sang a la Mostra de teatre aficional, en van fer dues funcions amb 142 entrades. El 2002 hi van portar
Draps bruts d’Aleix Puiggalí.
INTHE6- Joves entre 18-20 anys (primer grup sorgit de l'Escola Capsa de Somnis) Durant la diada del 2001 van representar la seva primera obra . Van portar a escena Criatures a la sala B del teatre Joventut el diumenge 6 de juny dins la mostra del Teatre aficionat de l’any
2004, sota la direcció de Toni Monrós. Interpretada per David Baena, Laura Climent, Ester Piera, Laia Grañena i Toni Monrós. El grup Inthe6 ens va oferir l'espectacle Fum, fum, fum, de Jordi Sánchez els dies 13 a les 21 h i 14 de novembre a les 19 h. al CC. El 2005 reposa
Fum, fum, fum que es va portar a St. Isidre de Sta. Eulàlia (13 febrer), a la Bòbila (6 març), a l’Auditori La Torrassa (3 d’abril),
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COL·LECTIU VERBA: Grup de teatre creat el 1990 per Andreu Trias dedicat a recitar i representar poesies amb l’objectiu de difondre els poetes més representatius de la literatura catalana i els de L’Hospitalet. Andreu Trias féu el seu cinquantè aniversari teatral el 1995,
un any més tard, al novembre de 1996, morí als 67 anys. Va rebre el premi Ciutat de L’Hospitalet a la Millor Iniciativa Cultural al 1996.. El Centre Catòlic i el col·lectiu VERBA van convocar per retre-li homenatge el I Certamen Poètic Andreu Trias. Al premi, s’hi van
presentar 150 poetes d’arreu de Catalunya, d’Espanya i fins i tot de l’Argentina, on Trias va promoure l’entitat Gente de Paz, segons l’article a la premsa local del 19 ade gener de 1998. De 1990 a 1995 el grup va treballar 17 autors catalans: Josep Maria de Sagarra, Joan
Salvat-Papasseit, Salvador Espriu, Carles Riba, Miquel Martí Pol, Maria Mercè Marçal, per citar-ne alguns, sense oblidar els poetes locals Francesc Marcè, Carme Jorba i Anna Maria Fontanals, als quals han dedicat recitals especials. També van fer espectacles com Carmina
Burana amb la música de Carl Orff, el 1992, segons la traducció de Joan Petit. Els rapsodes eren: Francesc Cabrera, Montser Monrós, Roser Moreno, Anna Simó, Silvia Simó, Marisa torrents, Andreu Trias, que dirigia. Pau Torres era el tecnic de so.
El 22 de maig del 1998. Recital poètic. La Sal. Poemes de Maria Mercè Marçal, al CC Santa Eulàlia.
-L'escola de teatre infantil CAPSA DE SOMNIS- va estar formada per sis grups de nens entre els 6 i 15 anys: Bambolines, Cametes, Trapes, Tramoies, Hersos i Escotillons. Cada grup, composat d’uns deu o dotze nens tenen dos o tres monitors. Els monitors son membres
dels altres grups del Centre. El 2002 l’escola la composaven quasi 60 nens. Per Nadal fan uns Pastorets de Folch i Torres en versió reduïda. El final de curs de Capsa de Somnis és la Diada, tota una festa pel Centre Catòlic.
En la pàgina web de l’entitat, una notícia del 19 d’agost de 2002 anunciava que Mariona Montes, seria la nova coordinadora de Capsa De Somnis:
“Mariona Montes ha estat designada pel conjunt de monitors de Capsa de Somnis nova coordinadora de l’escola de teatre. La Mariona fa sis anys que exerceix com a monitora dins l’Escola i també és membre de la companyia In-somni del Centre Catòlic en la que ha
participat com a actriu a diversos espectacles del grup i també ha dirigit tres muntatges.
Mariona Montes, de 23 anys, substitueix com a coordinadora Sílvia Simó, que continua com a monitora a l’escola de teatre. La seva formació teatral passa per diversos cursos de dramatúrgia, literatura teatral i d’altres relacionats amb la dansa i el teatre musical.”
El 2004 El Centre Catòlic de L’Hospitalet va celebrar el seu centenari amb tota una sèrie d’activitats commemoratives: Van fer un espectacle teatral titulat “Centenars de Somnis. Fem Cent Anys” interpretat pels monitors de l’Escola de Teatre Capsa de Somnis. L’espectacle
estava basat en les anècdotes diàries de l’Escola de Teatre. L’acte tingué lloc el dissabte 18 de juny a les 18 hores. Va tenir lloc també la inauguració oficial de la sala-teatre que va patir una completa remodelació i adaptació a les últimes tecnologies amb un pati de butaques
nou, una il·luminació d'última generació i un escenari totalment reformat. (notícia del 24. 01. 2004) A la web de l’entitat trobem algunes dades de la remodelació: “El teatre de l’entitat ja comença a presentar l’aspecte que tindrà definitivament. Aquesta setmana s’està
instal.lant l’espectacular lluminària del pati de butaques. És una enorme ferradura de 31 metres de perímetre, que pesa 1.200 quilos i que conté 200 bombetes. Aquesta “ferradura de llum” va penjada a una alçada de quatre metres i mig i està forrada d’una cornisa de fusta com
a element decoratiu.
Amb la instal.lació d’aquesta ferradura es completa la nova instal.lació elèctrica del teatre de l’entitat. Un cop col.locada, ja només faltarà pintar el teatre i instal.lar-hi el parquet i les butaques. (250)
Pel que fa a les obres de la graderia de la pista de bàsquet, ja estan també practicament enllestides i hores d’ara s’està sel.leccionant el model de seient que s’hi instal.larà, per garantir la limitació d’aforament i per donar major comoditat als espectadors.
Aquestes obres completen la segona fase de remodelació de l’edifici del Centre Catòlic. Es van iniciar l’octubre del 1999 i les realitzen els integrants de l’Escola Taller de l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de l’Hospitalet.”
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En el 2012 els grups de què es compon l’Escola Capsa de Somnis són els que segueixen, que ha portat a esena les obres que aquí referim:
On el grup BUTAQUES presenta el 2012: Verdana, un planeta perillós
Repartiment: Emma- Ariadna Lloret, Marta- Carla Martorell, Ruth- Maria Monforte, Paula- Lucía Mula, Clàudia- Carmen Peidro, Ona- Julia Roca i Anna- Maria Rodriguez.
El grup PANORÀMICS presenta: El misteriós cas del mag emmascarat
Repartiment: Andrew- Andreu Tejedor, Laurilux- Laura, Milenix- Milena, Januski- Jana i Marçelus- Marçal Ferret.
El grup CORBATES presenta: Un món misteriós.
Repartiment: Anna- Núria Meca, Lumelu- Carla Rincón, Paroti- Indira Caballero, Farrut- Aitana, Tacum- Andrea Roca, Gran savi- Paula, Nilopa- Carla Tejedor,Trílop- Sónia, Galipa- Sara Rincón, Lífol- Álvaro Cánovas.
El grup GUIXETES presenta: Amnèsia amb regalèssia.
Repartiment: Nemesi/Julio- Alberto Oriol Pérez, Fina- Clara Pacheco, Pepita- Núria Corral, Rut- Olga Llovet, Natàlia- Berta Vallecillos, Doctor- Jorge Gimeno, Vicki- Ariadna Fernández, Greco- Sergi Palomo, Quimeta- Júlia Buedo, Lupe- Anna Gómez.
El grup CICLORAMES presenta: Terror Piruleta.
Repartiment: Joe- Pol Nieto, Àberel- Eloy Roig. Mildred- Candela, Terror- Abel Dana, Beky- Maria Berenguer, Long- Pau Abella, Vicky- Marina Tejedor, Mary- Helena Centelles, Tex- André Espelt, Mex- Alan Peidró.
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El grup FOCUS presenta: 11 cartes al director

Al marge del subgrups comentats, en els programes de les Mostres de Teatre amateur, trobem altres obres representades que encara no hem esmentat:

Les cartes d’Hèrcules Poirot de Jaume Fuster al seu teatre, interpretada per Carles Codina, Anna González, Josep Prades, Maria Ballester, Laia Grañena, Miquel Simó, Salvador Codina, Anna Balaguer, Karen Codina, el seu germà, Pere Meca, Laura Codina, Josep M.
Codina. (28 i 29 de maig de 2005).
Per al 29 d’octubre al mateix CC i el 4 de novembre a l’Auditori La Torrassa van preparar Don Juan Tenorio de José Zorrilla, dirigida per Carles Codina. La repeteixen el 2008 al CC i a l’Auditori La Torrassa.
El 2006 El Centre Catòlic de L'Hospitalet va acollir l’obra teatral per a nens i nenes Una Ventafocs diferent adaptació de l'obra de Josep M. Benet i Jornet. La van representar els dies 18 i 19 de novembre. L'obra fou representada per membres del Quadre Escènic TCC. A
l’any següent, el 2007, la mateixa obra fou presentada al Joventut pel grup De 3 a 5 del Quadre Escènic del Centre Catòlic. El diumenge 4 de febrer la van fer al CC La Bòbila i 20 de maig a l’Auditori de La Torrassa es torna a fer Una Ventafocs diferent, adaptació de l’obra
de Josep M. Benet i Jornet, interpretada per Rosa Morella, Anna Bagué, Marta González, Carles Codina, David Baena, Anna González i Laia Grañena.
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El 13 de maig de 2007, al Centre Catòlic, dins la mostra del Teatre amateur, el quadre escènic de Teatre del Centre Catòlic presenta El diari vermell de Carlota, basada en la novel·la original de Gemma Lienas, adaptada i dirigida per Germán Gómez i sota la coordinació de
Anna González. Van actuar: Elena Meca, Xavi Ríos, Ester Piera, Laia Martínez, Adriana Rodríguez, Pere Meca, Laura Codina, Marta Pujol, Mariona Montes, Oriol Monrós, Merche Cànovas i Gemma Lienas.
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I el dissabte 29 de setembre, al Centre Catòlic, va estrenar Glups sota la direcció de Salvador Codina. En el repartiment trobem alguns noms d’actors i actrius ja esmentats: Carles Ferrer, Meritxell Monrós, Xavier Ríos, Karen Codina, Merche Canovas, Gonzalo Oliveros,
Marta Pujol, Josep Codina, Anna Gómez, Félix Puig, Rosa Maurel, Germán Gómez, Ester Piera, Toni Monrós, Elvira Jambrina, Felip García i Laura Codina, també encarregada de l’escenografia. Obra composta de diferents retalls, basada en l’obra de Dago Dagom, amb
arranjaments d’Elena Busqueta i el veterà Gonzalo Oliveros.
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Al 2009 van portar a escena diverses obres: La visita de l’inspector de J.B. Priestley (CC 21 i 22 de febrer, Auditori La Torrassa, 15 de març), Músics de Bremen. Bèsties, bestioles, bestieses... espectacle pr a tota la família, amb la interpretació de Litus Codina com a
presentador, Marta González, Jordi Tejedor, Laia Grañena, Cristina González, Rosa Morella, David Baena, Mariona Montes i Anna González (al CC 28 de febrer i 1 de març i més tard, el 30 de maig de 2010 a càrrec del grup De 3@5 a l’Auditori La Torrassa), conjuntament
amb el Grup Teatral Margarida Xirgu de l’Ateneu de Cultura Popular van fer una versió dramatitzada del poema en tres actes de La filla del carmesí de Josep M. de Sagarra. Del mateix any, La filla del mar de Guimerà al CC (3 i 4 d’octubre) i l’obra Això és vida? (29 de
novembre) amb Nuria Enrech, Oriol Monrós, roger Ferret, Edgar catalán, Albert Adrià, Esteve Mulero, Jandro Rodríguez, Adriana Sabariego, Elena Meca i Dani Salrach, segons el guió i la direcció de Xavier Ríos i la música d’Oriol Ferret. És una obra d’esquetxos curts on
es dóna pas a la improvisació i que pretén fer riure i alhora reflexionar.
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Al 2010 presenten l’obra humorística de ritme frenètic Tres sombreros de copa de Mihura, sota direcció d’Ester Piera i Jordi Monteagudo, i la actuació de l’elenc: Carla León, Julia González, Oriol Corral, Joana Martínez, Mireia Gómez, Naila Dicha, Sergi Cumplido, Adrián
Aranda, Oriol Ferret, Karen Codina, Joana Martínez (31 d’octubre al CC) i Carnaval dirigida per Laura Codina, acompanyada del tècnic de llums i so Germán Gómez i el repartiment Amparo Burgueño, Anna Páez, Candi Carrión, Josep Solé, Pere Meca, Isabel Parra, Silvia
Quiroga, a més dels Pastorets tradicionals. La tornen a fer el 23 de gener del 2011 a l’Auditori La Torrassa. També aquest any preparen Romeu i Julieta per al Festival de teatre amateur de Bellvitge (07/09)
Al 2011 presenta Pel davant i pel darrere de Michael Frayn, dirigida per Xavier Ríos i Fredi Morrón, i interpretada per Anna Trias, Xavier Ríos, Ramon Sanfeliu, Mónica Pérez, Anna Duch, Esteve Mulero, Marta Pujol, Albet Bascuñana, Josep Maria Codina. Exemple de
teatre dins el teatre: Ens diu el programa “Una cia de teatre representa l’obra Ya no sé dónde tengo la sardina, a partir d’aquí les situacions entre els actors i les actrius faran de les diferents actuacions tot un espectacle” (al CC dies 7,8 i 9 d’octubre). A finals de maig del 2011
presenten Boeing, boeing de Marc Camoletti (28 i 29 de maig al CC). L’atrezzo va a càrrec d’ Isabel Guerra, la direcció és d’Isabel Parra i Germán Gómez, els intèrprets: Pere Meca, Josep Solé, Candida Carrión “Candy”, Margarida Sánchez, Amparo Burgueño i Anna Páez.
A l’abril del 2011, El Centre Catòlic estrena un nou model de teatre, dut a terme pel seu quadre escènic. Es tracta d’una obra teatral per capítols, que porta per títol L’Acollidora, és una història on es barreja l’amor, el poder, la música, el xantatge, el sexe, l’engany, la família,
la colla o la mort. El 2012 estrenen 10 negrets el 29 i 30 de setembre i tornen a fer Pel davant i pel darrera de Michael Fryan els dies 26-28 d’octubre del 2012. El 17 i 18 de novembre del 2012, al TCC, fan El trampós entrampat de Nick Hassy.
Els Pastorets
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Finalment, quant a producció pròpia del quadre escènic del Teatre Catòlic, hem de parlar de Els Pastorets, que es fan des del 1906, en versió de Josep M. Folch i Torres. Fins a la Guerra Civil aproximadament, es va representar ininterrumpudament, però ha passat per
diferents etapes. El 1935 es va   fer L’Esperança d’Israel, obra dels socis de l’entitatde Gonçal Oliveros i Jordi Parramón, amb música de J. Pallarès. Es va repetir el 1939 amb honors d’estrena.
El 1942 es va preferir la versió coneguda amb el nom de La Rosa de Jericó, a l’any següent, però, es fa L’Estel de Natzaret, mentre que en el 1944 es va escollir Els Pastorets o L’Adveniment de l’Infant Jesús. Es tornar a fer L’Estel de Natzaret (dia 29) i els Pastorets (Nadal
) el 1945, a les quals s’afegeix La rosa de Jericó (St. Esteve, 26) en el 1946. El 1947 es repeteix L’Estel de N., igual que en el 1953.
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El 1955 Mn. Arpa reuneix tota la canalla del Catecisme i munta cors de L’Estel de N. encarregant-se de la direcció al Sr. M. Xartó. El 1961 es reprèn l’entusiasme del Mn. Arpa i es munten els Pastorets de Betlem, però el 1962 es torna a Els Pastorets de Folch i Torres i es
continuen fent. I el quadre escènic juvenil fan els Pastorets o L’Adveniment de l’Infant Jesús. “Només ha patit tres interrupcions durant la seva història: als anys de la Guerra Civil, un curt període a mitjans dels setanta i aquests dos últims anys a causa de les obres, tot i que
"hem mantingut la tradició perquè s'han continuat fent Els Pastorets infantils, un any al Teatre Joventut i un altre al Catòlic perquè s'havien parat les obres, però va ser amb cadires perquè no teníem pati de butaques" assegura el director i actor dels Pastorets, Toni Monrós.”
(L’Hospitalet 28. 12. 2001).

Però el Teatre Catòlic (remodelat el 1999-2002) ha acollit també al llarg del temps molts grups i companyies no solament hospitalenques, en les Mostres de Teatre Aficionat, sinó també espanyoles, artistes de renom a l’escena catalana i espanyola, ja que fins a la creació del
Teatre municipal el 1991, el teatre del CC va ser l´únic pràcticament en tot l’Hospitalet. Hi van actuar entre moltes d’altres Cies. i artistes: Grup El Gallinero (Historias del Zoo de Edward Albee el 1974), Grup T.E. G. (La prisión de Kennett H. Brown), Dagoll Dagom en (
Antaviana el 1979), Teatre lliure (La nit de les tribades), Pepe Rubianes (En resumidas cuentas... temporada 1988/89, Paco Morán, Cia. Teatreneu (Qui és l’últim? 11-12/03/89), Tutti Teatre “Al teatre i al llit al primer crit 14-15 /11/87), Grup de teatre L’Ocàs va obrir la
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temporada (1988-89) amb Tira’t de la moto després va fer Marta, què et passa?, Cia Sgrata de l’hospitalenc José Corbacho porta a l’escenari: Taiko Himenchi (o conflicto generacional sobre la perseverancia del himen) dies 27 i 28 de maig de 1988, l’Avalot Teatre hi va
presentar Elitres el 3 de desembre de 1989...
Vinculat al Teatre del Centre Catòlic:
COL·LEGI TECLA SALA (1957). GRUP DE TEATRE TECLA SALA
El Col·legi fou construït gràcies al mecenatge de l’empresària Tecla Sala i Miralpeix que va donar nom a l’Escola parroquial. El mossèn J. Homar, rector de la parròquia de Sta. Eulàlia de Mèrida i l’Ajuntament que cedí els terrenys van fer la resta. El nebot de l’empresària
Ramon Solanich Riera fou alcalde aquells anys. Un cop construït el Col·legi, segons el disseny de l’arquitecte Manuel Puig i Janer, es constituí una Junta o Patronat de què en formaven part, a més del mossèn, Ramon Oliveres, Gonzalo Oliveros, soci del Centre Catòlic,
Antoni Carbonell i Jaume Coromines. El Patronat va establir un conveni de col·laboració amb l’ordre religiós de Missioners del Sagrat Cor. El primer director fou el pare Ildefonso Rodríguez. La inauguració oficial fou el 5 d’octubre de 1957.
Des del inicis es va incentivar l’activitat teatral: El teatre com a forma de comunicació i expressió amb diferents obres d’estil tradicional que es representaven al Nadal, el dia de la Mare o al final de curs.
Sota la direcció del pare Manolo (1977-1983) l’escola va viure grans canvis, paral·lels als canvis sociopolítics. Calia una ampliació per adaptar-se a l’augment de població a la ciutat i al canvi del pla d’estudis.
“La Ley general de Educación (1970) propiciava la creació d’associacions de pares (APA). Aquests organismes van permetre lai es van convertir en elements dinamitzadors dels centres. La primera APA de l’escola participació dels pares en la vida escolar Tecla Sala es va
fundar sota la direcció del pare Ángel i, a partir del 1975, va començar a organitzar diverses conferències.”(Berta L. PICHEL BLANCO. Breu història del col·legi Tecla Sala (1957-2007). Quadern d’Estudi 24, CEL’H. P. 190)
“Pel que fa al teatre, cal destacar l’èxit que els alumnes de COU del curs 1978-1979 van obtenir amb la representació Jesucrist Superestar, versió de l’òpera rock que a Espanya havia portat a l’escena Camilo Sesto. L’activitat teatral es va complementar amb la recuperació
—a partir de l’any 1982— del pessebrisme, dels festivals de Nadal, dels festivals infantils i de BUP i COU.
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Aquesta nova fase es va iniciar l’any 1977 sota la coordinació de la professora Asun Abad. L’èxit d’aquests festivals va dinamitzar força la vida escolar, amb la participació de tota la comunitat educativa. El punt culminant d’aquestes activitats va coincidir amb la celebració
del 25è. Aniversari de l’escola al llarg del curs 1982-1983.”(Op. Cit. p. 191)
Els missioners del Sagrat Cor van marxar, cosa que provocà una transformació en el funcionament de l’escola, que s’hagué d’adaptar novament als canvis que suposava la nova llei de la LOGSE. El nou administrador de l’Escola era la parròquia, de retruc, el Bisbat de
Barcelona.
El FEP (Fundació per a les Escoles Parroquials) passà a gestionar el centre escolar que es fusionà amb altres centres per portar a terme l’ampliació necessària. Les activitats culturals han continuat. El teatre sempre ha tingut un lloc dins l’Escola i a l’APA.
Pel butlletí de l’APA Canal Tecla, sabem que els de COU feien teatre, però altres grups de cursos inferiors també havien representat obres: Durant el curs 1984-85, segons Canal Tecla Sala nº 4, uns alumnes de 1r i 2n de BUP van muntar al saló d’actes del Col·legi A Belén,
pastores dirigida pel Sr. González, i per Nadal també el grup de COU va presentar una adaptació lliure de els Pastorets de Folch i Torres dirigida per Àngels Costa. Més tard, a l’any 1992 uns alumnes de 6è i 7è també els fan. Actualment el teatre continua essent una
activitat extraescolar habitual. Els grups de diferents cursos presenten els seus muntatges per les festes de l’escola al maig.
Per les festes del Col·legi, el grup de COU va representar El somni hermètic, el 1992.

O

L’APA s’estrena també en el teatre el curs 1995-96 amb Tres nits de nuvis .. de tres de Nicasi Camps(maig del 96). El grup es va formar amb pares i mares i algun professor. Els dirigia la professora Anna Llauradó. Després van assajar Petons a gogó de Martí Camprubí, però
van haver d’aturar l’obra arran d’imprevisibles circunstàncies que van afectar el grup, i a continuació van fer La viudeta es vol casar de Joan V ila Pagès el 1997-98 i el 2 de juny del 2000 fou el torn per a No em toquis la flor de L. Coquard, que fou tot un èxit segons el
butlletí Canal Tecla Sala de desembre del 2000.

Anteriorment, algun grup format a l’Escola van representar el 1970 Nuestra Natascha de Casona.

C

No en tenim més notícies fins el 2005, quan representaren Ens ha tocat la sogra de Lluís Coquard al Centre Catòlic el 30 d’octubre del 2005, al CC Sta. Eulàlia el 22 d’abril del 2006 i la van repetir al Teatre Joventut el dia 8 de juny del 2006. Els intèrprets van ser: Tere
Enjuanes, Maria Barral, Mireia Ustrell, Eva Rebollar, Núria Rodríguez, Ismael Adell, Lluís Garcia i Alberto Rodríguez. Direcció: M. Dolors Hermano i Anna Llauradó. Il·luminació: Lluís Adell, Música i so: Joan Carles Muñarch.

O

Un altre grup va representar Sombras y niebla, de Woody Allen, el dv. dia 3 de juny de 1994. Actors/actrius: Jesús Arribas, Rosa Carrato, Jordi Coll, Jordi Garcia, Carlos Iglesias, Maica Lima, Anna Llauradó, Natxo Molinero, David Olucha, Jordi Prat, Marta Saura, Jordi
Valbuena, Xavier Valbuena. Fitxa tècnica: Adaptació i direcció: Xavier Valbuena, música: Jaume Prat, Escenografia i grafisme: ARTAL, Maquillatge: Marta Torrellas, Equip tècnic: Robert Abellán, Rafel Pérez, Montse Puig i Gemma Tonisastre. Producció APA Tecla Sala.
El Castell dels tres dragons al teatre del Santiago Apòstol, el dia 21 de juny del 1995.

N

Actualment es continua fent teatre a l’Escola i hi ha cursos de teatre per a secundària i pares.
L’ATENEU DE CULTURA POPULAR. EL G.T. MARGARIDA XIRGU

El llibre de l’actual presidenta Matilde Marcé sobre L’Ateneu i el butlletí de l’entitat Xipreret han estat les principals fonts de la informació que proporcionem a continuació. L’Ateneu neix el 1932 com a iniciativa d’un grup de joves catalanistes i progressistes d’esquerres
amb inquietuds socials i culturals que tenen l’ambiciós projecte de crear una futura Escola de treball, en un clima republicà i esperançador. Neix com moltes altres entitats -casinos, ateneus...- moguda per unes necessitats no cobertes per la iniciativa pública: seguretat
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econòmica, esbarjo, educació, expressió d’idees socials i polítiques, etc.
En Jaume Audí i Matas (1906), el seu germà Daniel, Blai Guillén, Carles Enrich, Pere Pié Amat i Joan Rius i Vila i en Lluís Casas -l’ànima de l’Ateneu - entre d’altres, són els responsables de la fundació d’una entitat que es planteja un repte important, ja que en l’Hospitalet
dels anys 30 hi ha una greu mancança d’escoles i és nul l’ensenyament professional accessible a les classes treballadores. Però l’Ateneu vol fer moltes altres activitats, segons llegim en l’article primer dels seus Estatuts on queda expressada la seva finalitat i els mitjans que
vol portar a terme: “es funda amb l’objecte del millorament moral dels seus associats i per tal d’aconseguir aquesta finalitat utilitzarà diferents mitjans: com són l’ensenyança professional, les conferències, la lectura, els cursets, les controvèrsies, el cultiu de les ciències i de
les arts, la cultura física i aquelles disciplines de caràcter docent que puguin contribuir a un règim social més just. Proposarà i fomentarà totes aquelles reformes que siguin convenients al millorament i perfecció de l’ensenyança”
A la Vanguardia del 13 de desembre de 1933 (p.19) hi trobem esmentada la celebració del primer aniversari de la fundació de l’Ateneu amb l’assistència de les autoritats locals: “Después de haber visitado las diferentes dependencias de que consta el local, don Juan B.
Casajoana, hizo uso de la palabra en nombre de la entidad, explicando, con toda clase de detalles la labor realizada por el Ateneo en su primer año de existencia y los proyectos que para el porvenir se tiene a fin de que dicha agrupación, meramente cultural, pueda alcanzar el
fin que se propuso al ser fundada”. El representant de l’Ajuntament, el senyor Frontera, els ofereix suport i el Ramón Casanovas Degollada, director interí de la Escola de Treball de Barcelona, també ofereix la seva col·laboració i la de l’escola.
La primera seu de l’Ateneu, inaugurada oficialment el 27 de novembre de 1932, se situava al carrer de Francesc Macià número 9, avui Baró de Maldà, cantonada al de Barcelona; ho fou del 1932 al 1934, moment en què es traslladen a la nova seu del carrer Republicans
número 22, al casal conegut com L’Harmonia, per tal d’atendre millor les seves necessitats d’espai. La inauguració tingué lloc el 2 de setembre de 1934.
Un dels actes programats per a la celebració fou l’homenatge al poeta hospitalenc Josep Janés, guanyador del premi Flor natural dels Jocs Florals de Barcelona aquell mateix any.
Per tal de portar a terme els seus projectes, es van crear diverses seccions. La de teatre hauria d’esperar. Fins al 1933 no disposà d’una comissió de festes. La primera tasca organitzativa fou l’acte a profit de la Festa d’Homenatge a la Vellesa amb la representació de dues
obres teatrals, una per a nens i l’altra per a adults, en benefici de la Diada del llibre. Però l’Ateneu no tenia encara un grup escènic estable, tot i tenir-ne la intenció. La guerra civil estroncà sobtadament els seus plans.
Només va transcórrer un mes des que les tropes franquistes entraren a L’Hospitalet el 26 de gener de 1939 i el dia en què l’Ateneu tancà les portes per la força, les flames cremaren documents i llibres de l’entitat. Alguns documents anaren a parar a l’arxiu de Salamanca,
segons ens explica Matilde Marcé en un resum històric de l’entitat, en el Xipreret nº 290 de 2006. Després de clausurar l’Ateneu, la Falange hi va instal·lar la Delegación de Juventudes.
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L’Ateneu trigà gairebé quaranta anys en tornar a renéixer. Durant tot aquest temps, la ciutat s’havia transformat: havia crescut desorbitadament en passar dels 48.540 habitants en 1936 als 280.640 de 1975 i seguia creixent de forma caòtica, amb l’arribada massiva
d’immigrants que necessitaven espais per viure-hi. Desapareixien camps, vinyes, garrofers en els nous barris de Bellvitge, la Florida i a Pubilla Cases.
Han canviat, doncs, les circumstàncies i les necessitats de la ciutat.

L’Ajuntament va comprar el casal de l’Harmonia el 1966, tot i que la Sección Femenina de les Juventudes de la Falange continuaven ocupant l’edifici.

El 1975 l’edifici de l’Harmonia, d’estil renaixentista, és declarat com a monument local d’interès turístic, i a l’any següent hi assagen les corals Els Matiners i Xalesta.

Un grup d’antics socis - en Josep Bordonau, Esteve Alicart i Bonet, i altres que s’hi afegiren- van recollir signatures per demanar el retorn de l’Ateneu. Amb un centenar aconseguiren que Joan Perelló i Masllorens (l’alcalde dels anys 1977– 1979) cedís l’edifici per a
l’Ateneu el 14 d’abril de 1978, aniversari de la proclamació de la I II República, durant deu anys. Un any més tard, el 14 de maig de 1979, el president de la junta gestora en Josep Bordonau i Balaguer anunciava que l’Ateneu era reconeguda com a entitat i s’aproven els
estatuts.

O

Una de les seccions més actives de l’Ateneu en la nova seu és el teatre. La segona etapa començà amb força i es programaren un reguitzell d’activitats culturals: cursos de pintura, exposicions, conferències, tertúlies i taules rodones, secció de ciències, biblioteca, butlletí
Xipreret, cursets de tota mena. Ací ens ocuparem de l’activitat teatral que s’inicia el 1981 amb el grup teatral Margarida Xirgu. Josep Montaner, director del grup en aquell moment al Centre Catòlic, decidí anar a col·laborar amb l’Ateneu de Cultura Popular.

C

En el número 3 del butlletí de l’Ateneu Xipreret (març de 1980) trobem un escrit en l’apartat “Comentari” que fa esment al grup de teatre que s’està preparant a l’entitat. En paraules de Josep Montaner i Domènech sotasignant de l’escrit: “ En aquest nou ressorgir de l’Ateneu,
intentarem que l’art de Talia -dins de les seves infinites possibilitats: lectura dramatitzada, escenificacions, poesia etc. etc i malgrat les limitacions del nostre saló d’actes- hi sigui present. Som conscients que comencem del no res, però no ens espanta el treball a fer. Creiem,
encara, que entre tots ho farem tot”.

O

En Josep Montaner (1937-1987) venia amb molta experiència, segons ens explica ell mateix en una conversa amb Francesc Marcé per al Xipreret de l’octubre del 1984 on parla del seu pas pel quadre Escènic del Centre Catòlic i el seu primer contacte amb l’escenari. Hi va
romandre trenta anys, els darrers com a director. El quadre escènic del Centre Catòlic guanyà molts premis com a grup i ell com a director i actor. Havia passat per l’Institut del Teatre de Barcelona, on tenia com a companys futurs actors reconeguts (Joan Pera, Enric Majó,
Silvia Tortosa...) i treballà professionalment amb Mari Carrillo, Mari Santpere, Mercè Bruquetas, Carme Sansa, entre d’altres. En una breu i exitosa estada a Madrid, va col·laborar amb el grup independent Los Cátaros. També formà part del quadre escènic de Ràdio
Barcelona i treballà a la tele. Josep Montaner reconeix trobar-se més còmode com a actor que com a director, però per diverses circumstàncies a l’Hospitalet sempre s’ha vist fent de director.
Tornant al grup de l’Ateneu, G.T. Margarida Xirgu, Josep Montaner el dirigeix des del 1981 fins al 1983.

El 2 de gener del 1981 es va organitzar el primer acte del grup, un recital de poesies nadalenques. Carme Jorba, Josep Pujol i Josep Montaner foren els rapsodes.

N

En Josep Pujol, segons ens explica en el Xipreret (Any XXIX - Nº 315 – Juny 2008) havia estat actor en el Casino Nacional sota la direcció de l’Enric Piera, li van oferir en poder estudiar Art Dramàtic a l’Institut del Teatre de Barcelona, però no essent la seva fita
professionalitzar-se, preferí continuar com a actor amateur en el Casino fins que per desavinences entre els veterans de l’elenc, el quadre escènic es va dissoldre. En Miquel Xartó, director del quadre escènic del Centre Catòlic l’havia convidat a entrar en el seu elenc, però ho
rebutjà. Quan el quadre escènic del Casino s’hagué dissolt, llavors va entrar en el grup del Centre Catòlic on va conéixer la seva futura dona Mª Dolors i amb qui tingué un fill, en Josep, que també participaria en diferents obres teatrals. En l’homenatge a Joan Ferrer, hi
col·laboraria juntament amb el fill i la néta, a l’Ateneu. Després, com a conseqüència de les desavinences en el personal del grup del Centre Catòlic, amb un grup de joves va entrar a l’Ateneu i formà part activa en la creació del nou col·lectiu d’artistes, el GTMX dirigit per
Josep Montaner. A l’Ateneu també ha fet de director del grup juvenil-infantil.
Amb el temps ha tornat al Casino per reconstruir-ne el Quadre escènic, cosa que no va poder fer el primer cop que li ho van demanar.
El 27 de maig de 1981 es va fer un altre recital de poesia de Josep M. de Sagarra, en què intervingueren Eulàlia Mas, Eulàlia Navarro, Andreu Trias, Josep Pujol pare i fill i en Josep Montaner que va presentar i dirigir.
El 19 de juny del mateix any 1981 es presenta un recital del llibre de poesies Contrallum Hospitalenc de Francesc Marcé i Sanabra (l'Hospitalet de Llobregat, 1921). Als membres del grup ja esmentats s’hi afegeixen en aquesta ocasió: Montserrat Pasqual, Laura Piera, Oriol
Marcé i Joan Trias.
Però la presentació oficial del grup teatral té lloc el 20 de juny de 1982, amb motiu de la Festa Major i coincidint amb el 50è aniversari de la fundació de l’Ateneu, amb l’estrena de Gente bien de Santiago Rusiñol, sota direcció de J. Montaner i amb un elenc de 16 actors. Als
ja esmentats cal afegir altres noms: Mª Dolors Parés, Toni Badimón, Antònia Caldés, Carles Ferret, Meritxell Borràs, Rosa Soler, Josep Codina, Xavier Ferret, Mireia Borràs i Cristina Campreciós. Fèlix Puig es va fer càrrec de la llum i el so. Es van fer dues funcions i
obtingueren molt d’èxit. Des del primer moment, la feina es reparteix entre els membres i tothom pot ajudar i pot fer de tot, si s’escau.
El 25 o 26 de novembre de 1982 es porta a escena una obra de Francesc Marcé, l’estampa en un acte i en vers: Quatre personatges i un banc. Intervenen Toni Badimón, M.Borràs, Josep Pujol, A. Caldés, Oriol Marcé, Josep Codina, Fèlix Puig, Carles Ferret, Montse
Serramià, Xavier Ferret, Núria Bultà. L’espai escènic era responsabilitat de Montse Serramià, dels llums i so, Manel Rius. Alguns d’ells procedien del Centre Catòlic.
El 21 de desembre de 1982 quatre membres del grup teatral: Eulàlia Mas, Josep Montaner, Eulàlia Navarro, Josep Pujol i Andreu Trias, tots ells del antic grup del Centre Catòlic, reciten poesies de Maragall, Brossa, Guimerà, Sagarra, Salavat-Papasseit, Pere Quart, Vinyoli i
un recull de les poesies publicades aquell any al Xipreret.
A l’any següent, pel 12 de març escullen un drama de 1904 d’Adrià Gual: Misteri de dolor, on intervenen els actors i actrius habituals i d’altres que encara no hem esmentat: Amèlia Marín, Maria Ballester i Miquel Xartó, aquest darrer procedent del Centre Catòlic i nou
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director del grup teatral Margarida Xirgu en substitució de J. Montaner des del 1984.
Dues obres més dirigí en Josep Montaner: la farsa satírica en tres actes Camarada cupido de Kataiev, escenificada a principis de juny de 1983 en la versió lliure de Xavier Regàs i El cor del poble d’Ignasi Iglesias el 18 de juny del mateix any, en què col·labora la coral
Elisard Sala de la Unió Excursionista de Catalunya de Collblanc. Manel Rius és en aquesta ocasió l’adjunt de direcció, Montse Serramià es fa càrrec de l’espai escènic i J. Codina dels llums i so.
Josep Montaner deixa el grup i el 3 de març de 1984, en la representació de la còmedia en tres actes de l’Assumpte González Tots en tenim una, ja no figura com a director. Tot i així, coordina en el Recital de Poesia del 25 d’abril de 1984 pel Memorial Joan Miró celebrat al
Museu d’Història de la ciutat i organitzat per l’àrea de Cultura i Ensenyament i Esports de l’Ajuntament de l’Hospitalet.
El 23 de juny de 1984 ja apareix en el cartell com a director de la comèdia d’embolics en tres actes Arribaré a les set...mort d’.Adrià Gual en Miquel Xartó. Apareix per primer cop esmentat en Romuald Monreal, qui dirigirà algunes obres més tard.
En una de les converses promogudes pel propi Ateneu a Miquel Xartó (1917) en el Xipreret del juliol de 1985, ens explica quina ha estat la seva trajectòria des que va començar a “trepitjar les taules”amb set anys, com diu ell, a L’Harmonia. El 1925 pren part a la
inauguració del local “Societat coral La campestre” recitant Elogi a la senyora composta pel seu pare Miquel Xartó i Rius. Després, el 1934, forma part de la Companyia d’aficionats al Centre Autonomista Republicà amb una colla d’amics. Un cop acabada la guerra, en Xartó
forma una altra companyia a Educación y Descanso, on fan comèdies i sarsueles durant dos anys sense parar. Amb motiu dels primers Pastorets que es fan després de la guerra al Centre Catòlic, li demanen la seva col·laboració i accepta. Hi formà part com a afeccionat primer
i, al cap de poc temps, assumeix la funció de director. En Miquel Xartó reconeix haver passat els millors anys de la seva vida en aquesta entitat. En ella rep un homenatge l’any 1951 i el premien. De fet, ha estat guardonat amb diferents premis: a Igualada, a Arenys de Mar, a
Mataró... En parlar del quadre escènic del Centre Catòlic ja hem esmentat les obres amb què fou homenatjat i premiat. Alguns dels seus deixebles són en Josep Montaner, Andreu Trias, l’Assumpció Montel, Pepe Antequera, Fèlix Pons, José Rubio, Eulàlia Mas, actors i
actrius del grup teatral Margarida Xirgu. En Xartó també dirigí durant quatre anys el grup teatral dels alumnes de C.O.U. de l’Escola Tecla Sala. La darrera tasca és la de dirigir, quan s’escau, el grup teatral de l’Ateneu.
En Romuald Monreal arriba a l’Ateneu per la vinculació que la seva dona tenia amb membre del grup teatral Margarida Xirgu, però, sobretot, gràcies a la proposta de Jordi Artells d’interpretar el paper de batlle en l’obra El Retaule del Flautista, tot i que ja havia fet petites
col·laboracions amb anterioritat. De petit ja havia fet uns Pastorets per Ràdio l’Hospitalet, que tenia els estudis en el mateix edifici que l’Ateneu. Després intervé esporàdicament en el Centre Catòlic, abans de dirigir alguns muntatges amb el Grup Teatral Margarida Xirgu.
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En Miquel Xartó continuà com a director en els espectacles del 1984: la comèdia còmica en tres actes La núvia portava cua de Lluís Coquard (17 de novembre) interepretada per Judit Casanovas, Eulàlia Mas, Antònia Caldés, Carles Ferret, Ramon Rizo, Josep Codina i M.J.
Rius. En l’equip tècnic, la llum i el so va a càrrec de F. Xavier Ferrer, els traspunts són Àngela Casado i Fèlix Puig, els decorats són de l’Aula de Pintura Joan Miró i grup del Sr. Devesa.
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Al mateix any, pel 22, 23, 24, 29 i 30 de desembre un taller de teatre infantil i juvenil, amb la participació de 61 nens del grup infantil i juvenil, representen Els pastorets del Ferrer Magí d’Enriqueta Capellades i Ballester. Manel Rius, llavors president de l’entitat, i la seva
dona Amèlia Marín engegaren aquest taller. A l’Ateneu els hauria agradat representar “Els Pastorets” de Josep M. Folch i Torres, els de tota la vida, però això ha estat impossible, no tan sols per la manca d’espai, gent i direcció, sinó perquè ja es representa al Centre Catòlic.

Font de totes les imatges: PM Arxiu i Xipreret. Web Ateneu de Cultura Popular. Secció de Teatre.

Al gener de l’any següent, es reprèn l’activitat teatral del grup d’adults amb Fins al darrer mot d’Alexandre Ballester i amb la col·laboració del grup de teatre Antany, sota la direcció de Jordi Artells.
Segueixen el 26 d’abril amb L’hereu escampa de S. Rusiñol, comèdia dramàtica en tres actes, obra costumista catalana, dirigida per Xartó.
El 1985 també actuen els nens en dues obres: El rei que no Reina de Folch i Torres sota la direcció de Francesc Xavier Ferrer i Casado, Antònia Caldés i Carles Ferret. (10/5/85).
En Fr. X. Ferrer, fill de Àngela Casado, començà a veure l’escenari i els assajos quan s’estava preparant Tots en tenim una, el març del 84. Com que mancava gent jove amb ganes de treballar, el convidaren a fer-ho. Acceptà amb la condició de no sortir a escena. Començà a
fer els llums i s’estrenà amb La núvia portava cua, a partir de la qual en totes les obres ha fet el mateix, segons declarà en una conversa l’abril de 1986 per a l’Ateneu, a excepció de la sortida a l’escenari en El país de pambví de Josep Vilà, sota la direcció de
Xartó.(28/2/1986).
Una altra obra de teatre infantil el 21 de juny de 1985 fou Sis lladres de camí ral d’Enriqueta Capellades, sota la direcció d’Amèlia Marín.
Al mateix any, pel 9 de novembre, es programa l’obra de Tenessee Williams Les figuretes de vidre, sota la direcció de M. Xartó i Manel Rius, cridat per Josep Muntaner per fer d’actor i després dirigí també. Manel Rius seria vocal de teatre a la Junta i després president.
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Per acabar la temporada, un recital poètic (12/12, poesies de J. V. Foix) i teatre infantil, els Pastorets d’ahir i d’ara de Júlia Butinyà, amb Carles Ferret i Mª Dolors Hermano de directors.
Després de El país pambví, ja esmentada, torna el teatre infantil-juvenil Espectacle del grup teatral Margarida Xirgu (6/6/1986) i el grup dels adults tanquen la temporada amb La Nau de Benet i Jornet. Ja coneixem els seus intèrprets: F. Puig, F. X. Ferrer, Carles Ferret, M.
Xartó, Montserrat Orquín, Mª Dolors Hermano, dirigits per M. Xartó i M. Rius.
Comença la temporada següent amb un recital del 27 de març dirigit per Andreu Trias. Després del recital en prosa i vers de J. V. Foix, es porta a escena l’obra de Ventura Porta i Rosés No totes les flors són de plàstic (27 de març), duta a terme per Margarida Sánchez, Mª
Àngela Casado, Josep Mª Chalé, Joan Ferrer, Montserrat Oliveros, F. X. Ferrer, A. Caldés, C. Ferret, F. Puig i Mª D. Hermano.
Les quatre següents obres de 1987 son de teatre infantil i juvenil la primera, només juvenil la segona i només infantil les altres dues. Els títols són respectivament:
Mímica, espectacle de creació pròpia, dirigida per Mª D. Hermano (25 d’abril),
Els bruts de Vallneta de Ll. Coquard, dirigda per F. X. Ferrer (16 de maig), Els fills del pagès de Florència Grau, de muntatge i direcció del GTMX (6 de juny) i la darrera, El testament del Nasí de Fr. Eiximenis, dirigit pel grup.
Amb Una vella coneguda olor de Benet i Jornet inicien la temporada de 1987 (7 de novembre a l’Ateneu i el 22 a Martorell) sota la direcció de Miquel Xartó. Gonçal Oliveros, Rosa Palacín, Elisenda Ferrer, Mª del Mar Puig, M. Puig, R. Monreal i Teresa Casado entre
d’altres la porten a terme amb la col·laboració de Ràdio L’Hospitalet.
Després es fa un recital de poesia, el 28 de novembre: Contrallum Hospitalenc de Francesc Marcé. El recital poètic-musical es fa amb motiu del Simposi Català a l’Hospitalet i és presentat per Francisco Candel.
Per tancar la temporada, Els Pastorets de l’Ateneu pel grup infantil (20 de desembre).
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La següent cita amb el grup teatral Margarida Xirgu fou el 14 de maig del 1988 amb L’àmfora de Ventura Porta i Rosés, dirigida per M. Xartó. En el repartiment apareix un nou membre: Toni Arrieta, qui dirigirà el grup en el futur.
Explica n’Antoni Arrieta i Aymemí, en una de les converses publicades a la revista de l’Ateneu Xipreret (juny 2000), que va arribar a l’Ateneu mitjançant la Mª Dolors Hermano, qui entrà a treballar en el mateix taller d’arts gràfiques. Recorda que va entrar a l’Ateneu per
primer cop el 2 d’octubre de 1987 i s’hi va quedar. Començà a dirigir amb El facinerós és a replà. Quan en Miquel Xartó, de qui va aprendre molt -així ho reconeixen també d’altres actors- i agafà les regnes en R. Monreal, es feien diferents muntatges i calia més d’un
director. Així fou com començà a fer la tasca de director. Després seguim parlar-ne.
El 1988 també es fa teatre infantil: Les armes de bagatel·la de Joaquim Carbó i Jaume Batitste (19 de juny), un recital poètic: Poesies patriòtiques de diferents autors (22 de juny) i per acabar la temporada: El retaule del flautista de Jordi Teixidor (16-18 de desembre a
l’Ateneu, 10è Aniversari Recuperació de l’edifici) sota la direcció de Jordi Artells, amb música interpretada per Carles Berga. És un homenatge a l’actriu M. Xirgu. Hi intervenen nois i noies del grup juvenil i membres d’una coral. L’obra es va escenificar a l’any següent a
l’Ateneu, a l’Associació Sociocultural Vivencias de l’Hospitalet, a Gelida, a St. Feliu de Ll., a St. Esteve Sesrovires, a la Festa Major del Pla de Penedès, Can Cartró, al Centre Catòlic de l’Hospitalet el 3 de juny del 89 amb motiu de la 4ª Mostra de Teatre Aficionat, a
l’Ateneu un altre cop el 18 de juny i el 24 a la Pl. de l’Ajuntament per la Festa Major. El Xipreret Any XXIX - nº 316 – juliol 2008 (Text i documentació d’Antònia Caldés) recorda l’experiència i com va sorgir la idea de fer-la “La història de dur a terme aquesta escenificació
és llarga. En Joan Ferrer, membre del grup, i en aquells moments president de l’entitat, ho anava barrinant des de feia temps, el tema era complicat: molts actors en escena, l’escenari més aviat petit, una escenografia complexa, música, cant (molts, entre ells jo, mai més ho
hem passat tant malament com quan ens tocava cantar, i ballar una miqueta, en una escena, això no és precisament el meu fort), crèiem que no ens en sortiríem, però va produir-se el miracle”(…) Aprofitàrem els espais laterals de la petita sala d’actes per fer-hi entrades i
sortides en diversos quadres, i alguns diàlegs es feren en l’espai que quedava entre l’escenari i el públic (eliminant dues fileres de butaques), recordareu que els decorats van minimitzar-se al màxim, un diorama gris, color predominant també en el vestuari, acompanyat de
malles i jerseis de coll alt negres, i només algun moble i algun detall “d’atrezzo” per ubicar l’acció.”
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El 16 de febrer del 89 s’escenifica Enfilall de sonets, de Pere Elies i Busquets. Reciten els veterans Antònia Caldés i Joan Ferrer. Amb motiu de la Festa de St. Jordi, el 22 d’abril, es llegeixen contes de l’Ateneu i es presenta el llibre Recull de contes del Xipreret. S’acaba
l’any amb Petons a Gogó, de Martí Camprubí, a càrrec de la secció juvenil (2 de desembre) sota la direcció de F. X. Ferrer i el 22 de desembre es fa un recital poètic de fragments del Poema de Nadal de J. M. de Sagarra.
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La darrera dècada del s. XX comença amb Fulles al vent de Josep Vita, dirigida per Antònia Caldés i Romuald Monreal, el qual de petit ja havia fet uns Pastorets per a la Ràdio l’Hospitalet i més endavant va intervenir esporàdicament en el Centre Catòlic. (Xipreret,
desembre 1993)
Pel 19 de maig del 90 es programa la peça policíaca El crim era perfecte, però... de J.E. Claveguera i Munté. En R. Monreal dirigeix sol. Es porta a la V mostra del Teatre Aficionat, al Centre Catòlic l’1 de juny, i a St. Esteve de Sesrovires. Després es fa un recital poètic de
diferents autors de Pastorets (23 de desembre) amb què s’acaba la l’any.
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El 26 de gener del 91 s’estrena Com si fos un tros de vida, d’Eduard Criado. En Romuald Monreal torna a dirigir. Es porta al Centre cívic La Bàscula a la 3ª Mostra de Teatre de zona Franca, al carrer Foc de Barcelona. Per St. Jordi s’estimen més fer un Recital poètic-musical
i a continuació, estrenen Bon Nadal, Mr. Scrooge de Dickens en versió de Xavier Regàs. En aquesta ocasió dirigeix en Miquel Xartó, així com en la següent posta en escena: La ferida lluminosa de Sagarra (14 de juny del 91).
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Per al 1992 es porten a terme cinc espectacles: Antaviana, de Benet i Jornet sota la direcció de R. Monreal, Recital poètic-musical per St. Jordi, seguit de teatre juvenil: pel 16 de maig, el vodevil Aquí hi ha mullader de Lluís Coquard, dirigida per Dulcinea Meijide i F. X.
Ferrer i, a continuació, el Recital poètic-musical de diferents autors es fa dia 5 d’octubre, abans de’acabar la l’any amb La taca de cafè de Ramon Franquesa i Comas, sota la direcció de R. Monreal en què intervenen Antònia Caldés, Margarida Sánchez, Dulcinea Meijide,
Mónica Pérez, Cristina Arrieta, Toni Arrieta, F. X. Ferrer, J. Ferrer, Jordi Orquín, Anabel Vázquez, Maribel Carrión i Xavier Marzà com a actors/actrius, Àngela Casado i Irene Puig com a traspunts, Rosa Palacín i Estel Ferrer es fan càrrec de l’atrezzo, C. Arrieta, P. Grau i
Dolors Hermano s’encarreguen del vestuari i el veterà Fèlix Puig prefereix les llums i el so.
El 27 de març van tornar a fer La taca de cafè, el 22 de maig de 1993 s’escenificà l’obra de Benet i Jornet Ai, carai!, i a finals d’any, programada inicialment per al 24 d’abril i ajornada per motius tècnics; el 19 de desembre, es va fer un recital de Poesia de Nadal de diferents
autors. Van continuar amb els recitals poètics el 94 i el 95 portaren a escena Negroni de ginebra d’Antònia Oliver, dirigida per R Monreal no solament a l’Ateneu, sinó també al Casal Cultural el Casino de St. Esteve de Sesrovires.
El dia de St. Jordi de 1994 es va fer la representación de Els condemnats, de Baltasar Porcel al local de l’Ateneu de Cultura Popular (Plaça Josep Bordonau).
A l ‘any 1995, al 18 de març És a les fosques quan més lluen les estrelles de Biel Perelló l’obra que es duu a terme a l’Ateneu i a St. Esteve de Sesrovieres, dins la 5ª Mostra del Teatre amateur 7 de maig), també a la 7ª Mostra del Teatre Centre cultural del port a Barcelona
(20 de maig), al Teatre Kaddish del Prat (26 de novembre) i a la Festa d’Hivern Casal de l’Aixopluc de Begues (21 de gener de 1996).
A l’any següent, 1996, es va treballar en diferents espectacles: l’obra El mort assassinat de Josep Vilà, de Biel Perelló, M’agraden els xinesos de Biel Perelló, amb nous actors/actrius: Xavi Espinach, Estel Ferrer, Julita Sanou, Elisenda Quintanes, Neus Subirà i els veterans
Mª Dolors Hermano, Santi Monreal, sota la direcció del mateix Biel Perelló. Després, ja al 15 de novembre, escullen Després de la pluja de Sergi Belbel, sota la direcció de Toni Arrieta i Romuald Monreal per portar-la a la 5ª mostra de Teatre de St. Esteve de Sesrovires
després de l’estrena a l’Ateneu. També la mostren al concurs de Teatre amateur del Foment Martinenc de Barcelona el 23 de febrer de 1997, on guanya diversos premis: 2n premi millor grup, 2n premi de direcció, d’actriu principal, 3r premi d’actor principal i 1r premi
d’efectes de llum i so. És guardonada amb un altre premi al IXè Concurs de Grups amateurs de Teatre ciutat de Tàrrega amb el segon premi de l’actor secundari (l’abril del 97). Encara guanyaren més premis el dia 1 de febrer del 1998 al XXIV Concurs de Teatre Amateur
Premi “Ciutat de Calella”: el primer i tercer premis a l’actor secundari.
Abans de representar el 22, el 27 i el 29 de juny de 1997 Ens ha caigut la sogra, a l’Ateneu, es va fer una narració de contes, nova activitat que s’incorpora ara amb un muntatge del GTMX i un recital poètic-musical de diferents autors amb motiu de la diada de St. Jordi. Ens
ha caigut la sogra de Lluís Coquard, sota la direcció de R. Monreal, es va portar a la 7ª Mostra de Teatre amateur de St. Esteve de Sesrovires, al col·legi Joan XXIII de Bellvitge, al X Concurs de Grups amateurs de Teatre “Ciutat de Tàrrega” on obtingué el 3r premi al millor
actor de repartiment (9 de maig de 1998) i a la 11ª mostra de Teatre de comarques de Barcelona, a Malgrat de Mar (24 de maig).
El juny del 1997 també hi ha teatre infantil: El circ de l’Ateneu, espectacle de creació pròpia, sota la direcció de Mª Dolors Hermano, qui ja de joveneta formà part del grup de Teatre Èxodo de Cornellà i estudià de més gran al Col·legi de Teatre de Barcelona. Ha dirigit grups
juvenils i infantils a l’Ateneu.
Abans d’acabar l’any, es fa un Recital de poesia: Poema de Montserrat de J.Mª de Sagarra (21 de desembre) en què col·labora l’Orquestra de guitarres de l’Associació Musical Flotats de l’Hospitalet.
tlh5.html[02/04/2013 11:33:47]

cinquenapart

Al 29 de març de 1998 es torna a fer una narració de contes per a infants, de diferents autors: La rateta que escombrava l’escaleta és el conte escenificat pel grup del teatre infantil. També es presenten, a l’endemà, els tallers de teatre infantil del segon trimestre: ja s’ha
començat a introduir text, fins llavors s’havien limitat a fer improvisacions i jocs teatrals. I al juny, un altre espectacle infantil: Oh, la guerra... quin joc de disbarats de Jordi Voltas i Nadal. Antònia Caldés coordina i dirigeix juntament amb Mª D. Hermano.
Hi ha una narració de contes el 14 de novembre, dins els actes commemoratius per celebrar el 50è aniversari de la Recuperació de l’Edifici, amb la col·laboració del grup “Paisatges subterranis” i el cor Dènia.
El 21 i 22 de novembre escenifiquen Dansa d’agost de Brian Friel sota la direcció de Toni Arrieta, i com a ajudant, Julita Sanou, a l’Ateneu. Uns dies més tard, la representen a Manresa, en la II edició Fira d’espectacles d’arrel tradicional, i en el Segon concurs de Teatre
amateur de Santa Oliva, guanya el premi d’actor destacat, el 2n premi de vestuari, el 1 d’actriu principal i el 2n de d’actor secundari.(13 desembre). També la presenten en el XXVII è concurs de Teatre Amat Premi vila d’Arenys de Mar (24 de gener), en el XIXè concurs de
T. Amateur Premi Enric Borràs (14 de febrer), XVè edició de Ciutat de Badalona Círcol Catòlic, on van obtenir el primer premi d’actriu de repartiment, 1r premi d’actriu principal, 3r premi direcció, 3r al millor grup i accèssit a l’actor de repartiment. Al 99 també van
participar en el VIIè Concurs Teatre amateur del Barri de les Corts, on van guanyar el 3r premi de música i efectes especials (21 de febrer), i en el II Memorial de Teatre amateur Domingo Molist Vila d’Argentona el 21 de març del 99. El 27 de juny van tornar a l’Hospitalet,
al Joventut, dins la II mostra de l’Hospitalet fa teatre.
L’any s’acaba amb el recital poètic-musical de Federico García Lorca, el 20 de desembre. Els rapsodes són la Montserrat Bosch, A. Caldés, Joan Ferrer, R. Monreal, Rosa Palacín, Biel Perelló, Fèlix Puig i Julita Sanou, amb la intervenció de Paisatges subterranis.
El 6 de novembre de l999 s’estrena Sara i Eleonora de Carles Batlle i Jordà, sota la direcció de Núria Samsó, presentada també en el I Festival de Teatre amateur de Bellvitge el 2000, i el 25 d’abril del 99 es fa una lectura dramatitzada de La família Sistacs de Valentí
Castanys, dirigida per M. Estel Ferrer.
El grup infantil representa Antaviana de Dagoll-Dagom (fragments) el 19 de juny amb Gemma Arrieta, Mercè Alicart, Roger Bastida, Oriol Canals, Eva Garcia i Escarlata Martínez, dirigits per Mª Dolors Hermano. És la representació d’un taller. S’ha fet paral·lelament el
muntatge de Les nits de lluna plena, d’Ignasi Garcia i Barba i de Mans enlaire! de R. Folch i Camarasa i de L’estàtua vivent.
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En commemoració del centenari del naixement de Joan Oliver “Pere Quart” es va fer un recital poètic-musical el 8 d’abril del 2000. al mateix any, el 8 d’abril el grup d’adults representen Mareig de Jordi Sánchez, sota la direcció de Toni Arrieta, i el grup del taller de teatre
infantil escull La Margarida, flor dels escenaris de María Ponce, basada en la vida de Margarida Xirgu durant els anys 1960-69, per a la seva escenificació el 24 i 25 L’any s’acaba amb un recital de poesia de diferents autors (26 de novembre) per celebrar el dia del soci de
l’Ateneu, amb la participació musical de “Paisatges subterranis” i “Cambios”. Els autors-socis recitats són: Francesc Marcé, Andreu Trias, Carme Jorba, Josep Navarro, Anna Mª Fontanals i Pere Riera. Els rapsodes van ser: Roger Bastida, Antònia Caldés, Oriol Canals, Joan
Ferrer i Carla López.
El 2001 es representen cinc obres de teatre infantil: El venedor de coca d’Assumpta González, El pastisser Tamariu de Beatriz Doumerc i Ayax Barnes, El castell embruixat dels mateixos autors, Homes, de Sergi Belbel, Ferran Verdés i T de Teatre, i Vedella amb bolets de
Francesc d’Assís Pujol, una de teatre juvenil: Quatre treballs de Lluïsa Cunillé, Arantxa Jiménez i Judith Regalado, sota la direcció de Mª D. Hermano i Toni Arrieta .
El grup d’adults van escollir una obra de Paul Portner: Pels pèls, adaptació de Guillem- Jordi Graells. Cal la participació del públic per esbrinar l’asassí de la perruqueria (16 de desembre)
Per al 2002 es programen més obres de teatre infantil i juvenil: la infantil T’he enxampat Caputxeta, de Carles Cano, representada al Centre cultural St. Josep (14 d’abril); la juvenil Criatures@ Besos Mix (2 de juny), espectacle de T de Teatre amb textos de Sergi Belbel, al
Centre cultural St. Josep, la infantil-juvenil Un passeig pel musical, amb escenes de comèdies musicals. És el primer cop que els nens canten en directe, al C.C. St. Josep.
I a l’any següent, 2003, també continuen amb més espectacles: el grup infantil amb Antònia d’Antoni Santos Antolí, al CC. Barradas; el grup juvenil representa el 21 de juny Un dia després d’Anaïs Sehaaff, sota la direcció de Toni Arrieta, al Barradas.
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Per al 2004 el grup infantil prepara La bruixeta sense escombra de Florència Grau, sota la direcció de Genaro de Otero al Centre Catòlic (6 de juny). El dia 12 del mateix mes i any el grup representa un recull de textos teatrals de diferents autors Quins nens!, sota la direcció
de MªD. Hermano al Barradas.
Quan l’Ateneu s’hagué de traslladar al carrer Digoine, va haver canvis a la junta: Joan Ferrer cessa i Carles Ferret i Pinós fou escollit nou president en un moment difícil per la possibilitat de no poder tornar a l’edifici històric de l’Harmonia. Així fou, perquè s’hi acabaria
construint el Museu a la Plaça Bordonau.
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El nou local resultava petit. El 2006 se’ls cedeix una altra sala i se’ls fa la promesa verbal que a mitjà o llarg termini l’Ateneu disposarà d’un local adequat, cosa que finalment es faria efectiva el 2007: el 25 de juliol s’aprovà per unanimitat en el Ple de l’Ajuntament la cessió
del local al carrer de Santa Anna - Provença.
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Mentrestant, amb motiu de la inauguració del nou local provisional al carrer Mare de Déu de la Mercè, al barri de Sant Josep, cedit per l’Ajuntament per a què el grup teatral pugui assajar, guardar-hi l’atrezzo i el vestuari perquè a Digoine no tenien suficient espai; el grup de
teatre estrenen al Barradas Una mica de tot de diferents autors, presentat per T. Arrieta, Mónica Pérez i la direcció és del GTMX. Al mateix any es fan unes col·laboracions en el Fòrum de les Cultures a Barcelona (1-5 setembre), dins l’àmbit de participació de la Federació
de Grups amateurs de Teatre de Catalunya.
El 2004 s’acaba amb Gorditas de Gustavo Ott, l’11 de desembre, l’assaig el fan al local de l’Ateneu. Intervenen D. Meijide, Estel Ferrer, Neus Subirà, Gemma Toboso, N. Aragonés, Biel Perelló es fa càrrec de les llums i el so, l’escenografia és de Jordi Albors i Elena
Salvadó. Dirigeixen en aquesta ocasió la Núria Samsó i el Biel Perelló.
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Per al 15 de gener de 2005 es programa Secreto d’Emilia Ruiz i Lluís Solà i Xifra.

El grup infantil interpreta Les tres bessones i la Ventafocs, adaptació del conte de Roser Capdevila i Mercè Company, sota la direcció de N. Samsó ( en el CC Barradas i en el Centre Parroquial de Monistrol de Calders dins la programació de la II Mostra de grups infantils de
Teatre amateur el 24 de maig) i El cianur, sol o amb llet? De Juan José Alonso Millán traducció de Rosa Palacín (al juny al CC Barradas i a l’octubre als Lluïsos de Gràcia, en el IV Trofeu Vila de Gràcia de Teatre infantil i juvenil) ; mentre que el grup de teatre juvenil
representa Creps de Lutz Hubner al Barradas (15 de maig). Per tancar la temporada, el 4 de desembre de 2005 porten a escena Conxin, l’elegida de Juli Disla sota la direcció d’Ismael Adell.
La temporada del 2006 comença el 2 de gener amb un recital poètic de Nadal de diferents autors, primer acte del 25è aniversari del grup teatral Margarida Xirgu, sota la direcció d’Antònia Caldés, al CC. Barradas.
Els mitjans informatius de l’Hospitalet es van fer ressò de l’esdeveniment:
(cultura 20. 02. 2006) El grup de teatre amateur Margarida Xirgu, de l'Ateneu de Cultural Popular, ja té 25 anys. En aquests temps, el grup ha realitzat més de 150 representacions i han comptat, entre les diverses etapes, amb més de 200 actors amateurs. Cada any, el grup
d'adults, integrat per 25 persones, estrena entre una i dues noves obres. "Depenent de la complexitat del text, podem trigar entre quatre mesos i un any a preparar una representació", explica Arrieta. Després d'estrenar-la a L'Hospitalet, l'obra es representa a diferents punts de
Catalunya. "Hem fet ‘bolos' arreu del país: per Molló, Tàrrega, Manresa, Lleida... sobretot des que formem part de la Federació de Grups de Teatre Amateur de Catalunya".
A fi de combinar la feina amb el teatre, els assajos són a partir de les vuit del vespre. “Alguns dels actors han arribat a fer figuracions a sèries de televisió i a fer el salt al professionalisme, com és el cas de Santi Monreal, que ha participat en obres de la cartellera de
Barcelona com Primera plana o El Cafè de la Marina.
El Grup Teatral Margarida Xirgu va preparar un extens programa d'activitats per als mesos de maig i juny per celebrar el seu aniversari. Entre d'altres, l'edició d'un llibre commemoratiu de la història del grup teatral presentat per Mª Dolors Hermano el 19 d’abril al Barradas,
que ens ha servit per a l’elaboració d’aquest treball, lectures dramatitzades, recitals poètics i representacions teatrals: pel grup d’adults, Conxi, l’elegida una comèdia del jove autor valencià Juli Disla, que explica la història d'una dona qualsevol que porta una vida normal, que
no ha fet cap mèrit, i que resulta ser l'escollida i transportada a un lloc ideal. Sota la direcció d’Ismael Adell, compta amb Bet Pérez, Laia Vilaplana, Jordi Orquín, Oscar Coscolín i Alba Pérez. Es fa doble funció: el dissabte, 18 de febrer, a les 19.30 al Centre Cultural
Barradas i el 19 de febrer, a les 18 hores, a l'Auditori de la Torrassa.
El 12 de març el grup infantil-juvenil duu al Patronat de Berga la representació del sainet La passió de riure, de Joan Mallol. Per Sant Jordi, la 3ª Mostra de grups infantils amateurs de Teatre de Catalunya, a la sala d’actes del Centre Catòlic.
Dins del marc de les Festes de Primavera, el dia de Sant Jordi es va fer la trobada a la sala d’actes del Centre Catòlic la 3ªMostra de Grups Infantils amateurs de Teatre de Catalunya que organitzava el Grup Margarida Xirgu des de les nou del matí fins a les set de la tarda amb
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molt d’èxit de publicació. La inauguració va anar a càrrec de Mª Dolors Hermano i el Josep Rafecas, president de la Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya. L’amfitrió de la Mostra representà La passió de riure. S’hi presentaren grups de Torrelles de Llobregat,
de Monistrol de Calders, de Súria i de Tàrrega. L’autor preferit per la majoria fou Lluís Coquard.
Pel dia 6 de maig un altre cop La passió de riure i la lectura dramatitzada de l’obra de Pere Baltà El dia que van entrar els nacionals, el diumenge 14 posen en escena l’obra de Shakespeare El somni d’una nit d’estiu a càrrec de la secció infantil i un grup juvenil, que
guanyà el premi a la millor escenografia i el 2n al millor vestuari en el VII Trofeu de Teatre infantil-juvenil als Lluïsos de Gràcia (28 d’octubre) i pel diumenge 21 estava prevista la representació d’Embolics a l’oficina de Lluís Coquard assajada per l’altre grup juvenil.
El 3 de juny es van fer lectures de poesies a càrrec de tots els grups amb concert de guitarra, dues peces curtes: A l’Aeroport, del Tricicle, a càrrec de tres nois del grup i la col·laboració especial de la Blanca Coscolín i La perfeccionista, de T de Teatre a càrrec de quatre
noies. Per acabar amb el semestre de celebracions, Un dia després, de Anaïs Schaaff, a càrrec de quatre noies del grup d’adults, que es porta al Joventut (sala B) el 18 de juny dins la X edició de la Mostra de Teatre aficionat de l’Hospitalet. La direcció i l’escenografia van
anar a càrrec de Toni Arrieta, la il·luminació, música i so: Lluís Adell, la producció: Ateneu de Cultura Popular. Repartiment: Alba Pérez, Mònica Pérez, Arantxa Jiménez, Yolanda García.
A Un dia després trobem quatre personatges, la Rut, la Sara, l’Ester i la Judit, que es fan amigues quan tenen vint-i-pocs anys i arriben als trenta-molts. En aquesta etapa de les seves vides, la mort d’una d’elles, la Sara, fa que es tornin a trobar. Comença un passeig per les
seves vides: somnis de joventut, primers amors de vegades correspostos i d’altres no, esperançes en el futur, els canvis que tothom “patim”, les baralles, etc.
El 3 de desembre el grup juvenil representa el sainet El mata dones de Joseph Asmarats sota la direcció de Josep Pujol a la sala d’actes Centre cultural Barradas.dins la celebració del Dia del soci i els actes commemoratius del 25è aniversari del GTMX.
Els actes del 25è aniversari es van cloure el 14 de gener del 2007 amb l'obra Bon Nadal, mister Scrooge, amb la qual s’obrien els actes commemoratius del 75è aniversari de la fundació de l’Ateneu i alhora servia d’homenatge a Miquel Xartó, que havia estat director de la
mateixa obra el 21 de desembre de 1991 i havia mort el 5 de setembre d’aquell mateix any 2006.
Al mes de desembre, dia 2 al C.C. La Bòbila escenifiquen Creeps de Lutz Hübner.
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El dia 16 de desembre, a l’Auditori Barradas, el grup infantil representen dues peces: El sastre valent, “basat en el famós conte dels germans Grimm. La segona, titulada Un tresor de pirates, de Joan Murillo, a qui vam tenir l’honor de la seva assistència a la representació, és
un cant a la imaginació, a la inventiva, a deixar de banda tot allò que ens envolta i ens impedeix pensar (televisió, videojocs, etc.) per anar a parar al món de la fantasia i la inventiva” (Xipreret, Any XXVIII - Nº 310 – Gener 2008)
Els diumenges 16 i 23 de desembre, a les 12 del migdia, i dintre dels actes en motiu del 75è aniversari, al museu d’Història de la Ciutat fan una lectura del Poema de Nadal de Josep Mª de Sagarra amb la col·laboració de Vanessa Puentes, alumna de l’Escola de Música Tecla
Sala, que amb la flauta travessera va acompanyar els rapsodes: Àngela Casado, Teresa Casado, Joan Ferrer i Fèlix Puig,
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En el Xipreret especial 75è Aniversari, es va fer memòria del moment en que l’Ateneu va néixer i la seva pervivència malgrat les adversitats: “Durant la dècada de 1930, en ple període republicà, la ciutat va veure l’aparició de diversos ateneus, com el mateix Ateneu de
Cultura Popular al barri del Centre, l’Ateneu Racionalista de Collblanc i l’Ateneu Pau i Amor de Santa Eulàlia. Sorgien amb la vocació d’esdevenir espais de recuperació cultural pel foment de la cultura catalana i les idees de progrés social, des de col·lectius molt arrelats al
poble i a la seva gran massa de gent treballadora. Així, l’Ateneu de Cultura Popular es va convertir en lloc de trobada, espai de coneixement i educació, alhora que gran promotor de tota mena d’activitats que tenien com a objectiu fer de la gent del poble millors persones i
més ben preparades. És a dir, elevar la qualitat personal i humana.

font: Butlletí El Xipreret

D’aquells tres ateneus històrics, només ens queda l’Ateneu de Cultura Popular, que tot i les adversitats patides pels relleus polítics i els canvis socials i econòmics al llarg del segle, ha sabut trobar el seu lloc en una ciutat que ja té molt poc a veure amb aquell poble que va
veure el seu naixement. Ara, però, l’activitat de l’Ateneu de Cultura Popular es veu reforçada per la presència d’altres entitats amb les quals comparteix alguns dels objectius, totes elles sorgides més recentment, com el mateix Centre d’Estudis de l’Hospitalet, entre d’altres”
(Mireia Mascarell Llosa, Presidenta del Centre d’Estudis de l’Hospitalet, octubre de 2007).
El 24 de novembre al CC Barradas el GTMX estrena Besos de Carles Albareda.
En paraules de Carme Jorba: “Aquesta no és una obra convencional: es desenvolupa en un seguit d’esquetxos, en els quals es barregen una engruna d’amor, una porció de desamor, i un grapat de sexe, tot això condimentat amb pinzellades de cançons conegudes i una dosi
d’ironia i humor. Amb tots aquests ingredients, se m’acut comparar-la amb el clàssic vodevil, això sí, posat en escena a l’estil del teatre actual, ben resolt i ben interpretat. El grup Margarida Xirgu ens ha demostrat moltes vegades que pot afrontar tots els temes i tots els
reptes. En aquesta obra van actuar alguns veterans conjuntament amb el grup de joves, una joventut dinàmica que sent el teatre i que n’estem segurs, ens han de donar moltes actuacions i moltes satisfaccions.”
El 25 de novembre, després del dinar de germanor del dia del soci van anar al C. C. Barradas, per assistir a partir de 2/4 de 7 del vespre representació del sainet L’acaparador, de Santiago Rusiñol (que per cert enguany és el seu centenari) a càrrec de la secció juvenil del grup
de teatre Margarida Xirgu de l’Ateneu. Després “Ensemble Acordions”, de l’Associació Musical Flotats, interpretaren les peces “Ave Maria”, “Oblivion-Piano”, “Vals”, “Mon River”, i “Cabaret”.El guitarrista Eugeni García Mitjans, membre de l’Associació Catalana
d’Intèrprets de Música Clàssica, i soci de l’entitat, intercalà les seves melodies, acabant amb “El cant dels ocells”, en la Lectura de textos i i poemes del Xipreret, que feren Antònia Caldés, Carles Farrés, Joan Ferrer, Matilde Marcé i Fèlix Puig.
La temporada teatral del 2008 començà el dissabte 26 de gener, a les 7 del vespre, amb la representació de l’obra Creeps de Lutz Hüber a la sala d’actes del CC Barradas. “A l’escenari tres personatges i una veu en off. Tres noies que omplen totalment l’escena. Cada una
espera ser seleccionada per presentar un programa de televisió “súper fashion”. A cada una la mou un motiu personal: la il·lusió, la independència, la necessitat. Amb el rerafons d’una indústria televisiva on tot s’hi val. Jo crec que “CREEPS” és una obra escrita pensant en el
lluïment de les tres actrius. I, en aquest cas ho aconsegueixen plenament Laia Vilaplana, Cris Caballero i Sara Sabariego, magnífiques en els seus personatges que, com ja he dit omplen totalment l’escena.
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També encertat Sergi Ullés en la veu en off (Carme Jorba, . ANY XXIX - Nº 311 –FEBRER 2008, p. 15)
El diumenge dia 24 de febrer a les 18 h. es representà Fuita de Jordi Galcerán al Centre Catòlic, el 29 de març a la Sala d’actes del CC Barradas, a la mateixa hora, El Florido Pensil d’Andrés Sopeña Monsalve, dramatúrgic de Tanttaka Teatroa, versió catalana de Guillem
Jordi Graells. (Memòria de l’escola nacional catòlica, Barcelona, crítica, 1994)
A l’abril del 2007, El Grup Teatral Margarida Xirgu i l'Associació de Famílies Solidàries amb els Nens Saharauís de L'Hospitalet van organitzar la representació de dues obres teatrals per solidaritzar-se amb la problemàtica del poble saharauí. D'una banda, el grup de joves
del Margarida Xirgu representà Les dones m'han segrestat, una obra de Lluís Coquard. El grup d'adults, Fuita, de Jordi Galcerán., ambdues al Centre Cultural Barradas, dissabte 28 d’abril a les 19 hores i diumenge 29 a les 18.30 hores.
El 50% de la recaptació fou a benefici de l'Associació de famílies solidàries amb nens saharauís de L'Hospitalet.
El diumenge 27 d’abril, la secció infantil del grup teatral va participar a la cinquena Mostra de Teatre Infantil de Catalunya. L’esdeveniment es va celebrar aquest any a Sant Feliu de Codines. Hi va haver un total de nou grups participants de tot arreu de Catalunya. “Una
vegada més, el grup infantil va deixar força bé el nom del grup de teatre, de l’Ateneu i de la ciutat de l’Hospitalet, ja que la seva actuació podríem qualificar-la de molt bona. Fou el grup que obria la mostra i l’actuació era a les 10 del matí. L’obra era Un tresor de Pirates de
Joan Murillo”. (Extret de Any XXIX - Nº 314 – Maig 2008 p.19)
El dia 3 de maig de 2008 a Pineda de Mar té lloc la representació de l’obra CREEPS i al 7 de juny, al Teatre Joventut, representen El Florido Pensil.
Per primera vegada el grup de teatre ha participat a la Mostra Nacional de Teatre Amateur, que enguany celebrava la 6a. edició. Aquesta es va dur a terme a la localitat de Pineda de Mar, des de el dia 30 d’abril, en què es va inaugurar, fins al diumenge 4 de maig a la nit que
va caure el teló. Més de 40 companyies d’arreu del país van exposar els seus muntatges, 43 concretament, la majoria d’una gran qualitat. (…)“Creeps” és una obra que no et deixa indiferent. O t’agrada o no. És una aposta per fer un teatre una mica diferent, no el clàssic teatre
de sofà. La seva posada en escena, la interpretació, tot en general, va fer que fos un molt bon espectacle dins la Mostra.
Aquest any es va fer un homenatge al Teatre Nacional de Catalunya. És un reconeixement a la feina feta. Va estar-hi present el seu director, Sergi Belbel, que va recollir una placa i ens va encoratjar a seguir fent teatre, ja que, com va dir, mentre hi hagi una persona que
vulgui explicar alguna cosa, i una altra que l’escolti, el teatre mai morirà. (Extret de Any XXIX - Nº 314 – Maig 2008 p.19)
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Per a la Festa Major, el dia 21 de juny a les 18:30 al CC Barradas la secció juvenil porta a escenaFragments de l’obra Mareig.

El diumenge 1 de juny de 2008, els nens i nenes del grup infantil van estrenar una obra d’en Josep M. Benet i Jornet, Taller de fantasia: La nit de les joguines, composta de diversos contes, dels quals la Sara Sabariego, monitora del grup, va triar-ne dues. Una història
futurista i una prehistòrica.
El 7 de juny, el grup d’adults fèiem El Florido Pensil a la sala B del teatre Joventut. “L’obra ja va tenir una gran acollida quan es va estrenar al Centre Cultural Barradas, fins i tot algunes persones la van tornar a veure a l’Auditori de La Torrassa. El teatre Joventut és molt
gran i la sala estava mig buida, però els nostres cinc nois van estar correctes. Llàstima que part del grup no vam poder assistir a la representació perquè estàvem en el lliurament de premis del concurs de Malgrat de Mar, on havíem participat amb l’obra “Fuita” i on no vam
aconseguir cap premi”. Any XXIX - Nº 316 –Juliol 2008.
Al setembre (diumenge 14) reprenen l’activitat teatral amb El Florido Pensil, a les 9 del vespre al Centre Cultural de Bellvitge. Per a l’octubre, es programà pel dissabte dia 11 a les 7 del vespre al C.C. Barradas una Lectura de fragments d’obres de teatre clàssiques catalanes.
El cap de setmana del 27 i 28 de setembre es va celebrar la 18a. Trobada de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya, aquest any l’organitzava la coordinadora de l’Alt Penedès. Quatre components del Grup de Teatre Margarida Xirgu anaren a la Trobada.

O

A l’octubre, va tenir lloc un acte més, dels que es van preparar per celebrar el 75è. Aniversari de la nostra entitat, l’Ateneu de Cultura Popular. Els responsable de l’espectacle han sigut els més “veterans” del grup teatral Margarida Xirgu. Aquesta vegada ens han ofert un
recital de fragments d’obres clàssiques catalanes, concretament “La creu de la masia”, “La dida” i “L’Hostal de la Glòria””. Les dues primeres de Frederic Soler “Pitarra” i la segona de Josep Maria de Sagarra. “La posada en escena va ser màgica, amb una il·luminació molt
correcta i apropiada pel tipus d’espectacle.” (Any XXIX - Nº 319 – Novembre2008) El 28 de febrer de 2009 es torna a fer al Barradas.

C

Per al dia del soci, dissabte 22 de novembre a les 7 del vespre al C.C. Barradas, representació de l’obra Diner negre de Ray Cooney. El seu director la comenta: “Tot i que podríem anomenar-la una obra d’alta comèdia, el grup teatral Margarida Xirgu la va treure força bé. El
ritme que necessita la representació durant tota l’obra, la sincronització d’entrades i sortides, el text picat en moltes de les seves escenes la fan una obra molt difícil de representar. Com a director del grup estic molt satisfet del resultat obtingut.”(Any XXIX - Nº 320–
Desembre 2008) Es torna a fer el dia 18 de gener del 2009, a l’Auditori de la Torrassa.
I per acabar la temporada de l’any 2008, el diumenge 14 a les 6 de la tarda, al Centre Cultural.Barradas té lloc la representació d’esquetxos de diverses obres a càrrec del grup de teatre.
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Segons el núm 322 del Xipreret, del febrer de 2009, “el dissabte 28 de febrer d’enguany, un centenar de persones van poder gaudir de la lectura dramatitzada d’aquestes tres obres, la primera d’Àngel Guimerà i les altres dues de Josep M. de Sagarra. El matrimoni secret,
potser no tan coneguda com les altres dues però triada precisament per ser una comèdia grotesca, molt diferent de les que habitualment escrivia Sagarra. Aquesta nova manera de fer teatre, “Lectures dramatitzades”, que s’està posant molt de moda, fins i tot entre els
professionals, és una nova secció del grup de teatre, iniciada pels més veterans i que fins ara ha tingut molt bona acollida”. S’anuncia la preparació d’una altra lectura dramatitzada, coproduïda amb el quadre escènic del Centre Catòlic: La Filla del Carmesí.
El mes de març es repeteixen algunes obres ja representades durant el mes de març: diumenge dia 8 a les 6 de la tarda, representació de El Florido Pensil al Barri del Congrés de Barcelona. El diumenge 29 a les 6 de la tarda es fa un altre cop la representació de la mateixa
obra al Centre Catòlic. I es porta a Vallbona d’Anoia el 12 de juny.
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El dissabte 21 a les 10 de la nit es repeteix a la representació de Diner negre a La Sènia.

El dia 25 d’abril, durant les festes de primavera, el Grup Teatral Margarida Xirgu de l’Ateneu i el Quadre Escènic del Teatre del Centre Catòlic, van estrenar, conjuntament, l’obra de teatre La Filla del Carmesí, de Josep Maria de Sagarra, a la sala de teatre del Centre Catòlic.
Llegim-ne el comentari de Carles Farrés a Xipreret (Any XXX – Núm. 325 – maig 2009): Després de diverses actuacions del Grup de Teatre Margarida Xirgu, en que s’havien interpretat alguns fragments d’obres de teatre en format de lectura dramatitzada, el projecte va
començar a bullir en el cap d’en Joan Soto. Poc a poc va anar engrescant a tots i cada un dels actors que finalment va interpretar l’obra, primer de tot amb la intenció de tirar endavant una representació en el format esmentat de lectura dramatitzada, fins arribar, a la fi, a
embolicar-los en aquest projecte entre interpretació tradicional i de lectura, que si bé en un principi podria semblar una mica estrany i fins i tot perillós, va resultar una posta en escena realment interessant i novedosa, respectuosa i fidel amb el text inicial, que crec que va
agradar a tothom.”
Al maig del 2009, dia 2, a les 7 del vespre, es fa la Mostra Nacional de Teatre Amateur a Pineda de Mar, el GTMX es presenta amb JANGO.
El 10 de maig a la VI Mostra de Grups Infantils de Teatre Amateur de Catalunya, que es va fer a Sant Feliu de Codines, ens nen hi representen Per molts anys i El pirata.
Al 14 de juny, a 2/4 de 7 del vespre al Centre Cultural Barradas es fa la representació de Hansel i Gretel, Per molts anys i El pirata a càrrec del grup Infantil Margarida Xirgu de l’Ateneu. Tot seguit escenes de Antaviana, pel Grup Juvenil, i el grup d’adults amb la
col·laboraciò del grup Pentagrama de Valldoreix, van fer Teatre i vida de diferents autors “El 20 de juny van fer les classes magistrals de teatre a Manlleu. 21 persones del nostre grup, entre adults i juvenils, hi van assistir (la representació més gran de tots els grups de
Catalunya). Van fer classes de direcció, escenografia i interpretació actoral. I después de dinar, esva acabar amb un xerrada/col.loqui de Pep Armengol.” (Any XXX – Núm. 327 – Juliol 2009)
El dissabte 27 de juny, a les 7 del vespre, es va reposar Besos al Centre Cultural Barradas. Es va representar amb motiu la Festa Major del barri al Centre Cultural Bellvitge el 10 de setembre. Tres dies més tard, es va portar l’espectacle a Avià (Berguedà). Al Centre cultural
La Bòbila també la van fer el 4 d’octubre i el 17, a les 9 del vespre, fragments de l’obra Besos al Convent de Sant Agustí al festival “Actuem per alimentar.”
A l’octubre, el diumenge 18, s’havia de representar Torna-la a tocar, Sam a càrrec dels juvenils del grup Margarida Xirgu al Centre Cultural Barradas, però es va substituir per l’espectacle Training, creat per Montse Vila, entrenadora autoritzada del Mètode Grinberg,
l’espectacle que vol mostrar a l’espectador l’aprenentatge a través del moviment com un art a l’abast de tothom.
El dia 29 de novembre, dia del soci, al Centre Cultural Barradas, es va fer una Lectura de fragments d’obres clàssiques catalanes a càrrec de diversos membres veterans del grup teatral Margarida Xirgu: El ferrer de tall, d’en Pitarra, i El fiscal Recasens, una adaptació lliure,
que va fer Josep M. de Sagarra de l’obra El casament de Nicolaj Gògol, amb una transposició del lloc de l’acció i una catalanització dels noms dels personatges.
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El diumenge 25 d’abril de 2010 i en el marc de les Festes de Primavera, es va dur a terme la 7a Mostra de grups infantils amateurs de teatre de Catalunya, organitzada pel Grup teatral Margarida Xirgu de l’Ateneu i la Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya,
amb la col·laboració del Centre Catòlic. “Obriren Els Amics del Teatre d’Ullastrell, amb l’obra Dos galls en un galliner, de Daniel Anglada. Després el Centre Parroquial de Monistrol de Calders, amb L’esperit de la nit de Sant Joan. Tot seguit el grup més nombrós,
Deixalles’81, de Sant Feliu de Codines, amb 40 nens, que van representar L’astrolabi d’Arquímedes, Per acabar el matí, el grup Tres Torres Teatre de Granollers amb El cadàver del senyor García. A 2/4 de 5 enllestíem els espectacles de la tarda: En primer lloc, el Sol-Solet
de Ripoll amb l’obra La princesa ratalinda, després El grup El Ciervo de Sabadell representava No en tinc ni idea i, tancant la mostra, els més petits de l’Ateneu amb tres peces curtes Endevina endevinalla, Vull ser gran! I Estimats reis d’Orient” Dolors Hermano, Any
XXXI – Núm. 336 – Maig 2010.
El 30 de maig el taller infantil de l’Ateneu representa en el teatre del Centre Catòlic quatre esquetxos o obres curtes seguint la línia d’un teatre actual lluny de la fantasia i basat en el present ben resolt i ben interpretat, en canvi el grup juvenil preferí La desaparició de Wendy
de Josep Maria Benet i Jornet.
Per al diumenge 17 d’octubre de 2010: a 2/4 de 7 del vespre, es va programar a la sala d’actes del Centre Cultural Barradas la Lectura dramatitzada de REINA de Josep M. de Sagarra, amb: Antònia Caldés, Josep Pujol, Antoni Samsó I la col·laboració de: Francesc Cabrera,
Teresa Casado, Jesús Rocosa i Julita Sanou. A la narració: M. Àngela Casado. Llum i so a càrrec de Joan Ferrer.
Es torna a fer la Lectura dramatitzada de La Filla del Carmesí de Josep M. de Sagarra, amb motiu del 50è aniversari de la seva mort, a Prada (Universitat d’estiu) a càrrec del Grup Teatral Margarida Xirgu i en representació de la Federació de Grups Amateurs de Teatre de
Catalunya, tingué lloc el dia 18 d'agost de 2011. Va fer una adaptació especial de la producció que van estrenar dins les Festes de Primavera del 2009 per tal de poder ser llegida. El text explica la la història de la Carmesina, que va ser instrument i víctima de la juguesca
d’una colla de brètols. Segons el director de la producció, Joan Soto, “és la història de sempre, la història dels qui utilitzen el poder per conservar els seus privilegis socials, i manipular i utilitzar en profit propi persones i béns (El Llobregat, 19/08/2011).
Segons el programa del Barradas, 22 de gener, el repartiment és el següent.
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La Filla del Carmesí: Anna Trias, Francisca Delicada: Teresa Casado, Marta: Julita Sanou, L’hostalera: Maria Àngela Casado, Guillem de cal Bandoler: Joan Soto, El pastor: Francesc Cabrera, El Carmesí: Ramon Sanfeliu, Bocamoll: Fèlix Puig, El cavaller de Rupià: Jesús
Rocosa, Salabret: Jesús Rocosa, Guinardell: Romuald Monreal Pere de l’hostal: Jesús Rocosa, Fra Sebastianet: Jesús Rocosa, Llum i so: Joan Ferrer, Assessorament musical: Marta Perna, Fotografia i vídeo: Enric Cappellani i Francesc Xavier Ferrer, Producció: GTMX,
Direcció de la lectura i adaptació: Joan Soto, Direcció escènica: Romuald Monreal i Martí, vocal de teatre de la Junta directiva actual (2012)
A la primavera del 2012 va tornar el GT Margarida Xirgu a la Mostra del Teatre Amateur a Pineda amb una lectura dramatitzada La corona d’espines, a l’any passat van presentar Reina. El juliol, dies 7 i 8 van representar Mandíbula afilada de Carles Alberola al saló d’actes
de l’Ateneu. Els grups juvenil i infantil estan més actius: Tot al seu moment de David Ives fou representada pel grup juvenil a l’Ateneu i el grup infantil es van presentar a la 9ª edició de la Mostra de Grups Infantils Amateurs de teatre de Catalunya amb Oh la guerra... quin
joc de disbarats de Jordi Voltas. D’ells depèn la continuïtat de la secció teatral a l’Ateneu, que ha fet una exposició d’imatges dels 80 anys de l’Ateneu al mes de novembre del 2012.
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L’1 i 2 de desembre es fa la Lectura i representació de contes de Pere Calders amb motiu del centenari del seu naixement.

GRUP DE TEATRE BANYES
Grup de teatre aficionat de l'Hospitalet de Llobregat creat el 2007. Els components del grup es coneixen de l’escola dels fills, en Genaro Otero dirigeix l’activitat teatral del centre. En la seva pàgina web hem trobat els títols de les obres representades i les dades de les
actuacions.
Banyes representada els dies 17 de juny i el 26 d'octubre de 2008 al Centre Catòlic de l'Hospitalet.
La declaració de l’oncle, de Genaro Oteroposada en escena el 20 i 21 de juny i 17 d'octubre de 2009, també al Centre Catòlic. Dia 6 de març de 2010 a Roda de Berà.
Durant la temporada 2010-2011, l’elenc està compost per — con Ismael Adell Sanz, Encarna Vallecillos Quirosa, Tonet Tadeo, Antonia Heredia Cortes, Imma Guardiola Parera, Genaro De Otero Blasco y Ester Mariejas Gómez. Es van presentar al I Concurs de Teatre
d’humor de Sant Hipòlit de Voltregà amb La declaració de l’oncle (Teatro La Catòlica 3-/10/10) També representada el 27 de novembre a l’Auditori Barradas.
Els dies 10 i 11 de març de 2012 van estrenar Plomes de Genaro Otero. El 10 de juny al Teatre Joventut amb 258 entrades venudes (Duració:150 min amb entreacte). El 30 de juny de 2012 tornen a Roda de Berà.
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Direcció: Genaro de Otero, Muntatge: Romuald Monreal, Escenografia: Marga Domènech, Llum i so: Marc de Otero, Maquillatge: Cristina López, Vestuari producció, Grup de teatre Banyes. Intèrprets: Albert Rodríguez, Miguel Angel Lozano, Joan Alemany, Manel
Sabariego, Antònia Heredia, Dolors Hermano, Encarna Vallecillos, Enric Sanfeliu, Ester Mariejas, Mireia Ustrell, Octavi Monclús, Imma Guardiola, Josep Costa, Alejandro Bordanove.
ELS PLAY-BACK
A L’Hospitalet trobem informació sobre el sorgiment del grup explicat pel seu creador i director Feliu Garcia: “El grup Els Play Back va sorgir l’any 1988 de la comissió de festes del carrer de Tarragona. “A la festa major no teníem pressupost per portar cap espectacle i vam
decidir actuar nosaltres mateixos fent play back”, explica Felip García. Ho feien tan bé que al cap de dos anys ja van escenificar els seus espectacles al teatre del Centre Catòlic, on des de 1990 fan una actuació cada any. “Fins i tot fem actuacions fora de la ciutat i ens han
contractat per a les festes majors de Begues i Olesa de Bonesvalls, entre d’altres”, diu el director.
La majoria d’actors-cantants tenen entre 12 i 30 anys, “són tots de L’Hospitalet i després de les vacances d’estiu, cap al mes de setembre, ja comencem a assajar el nou espectacle que hem d’escenificar al teatre del Centre Catòlic el mes de març de l’any vinent”, ha explicat
Felip García.” (22 de març del 2004)
El 2005 porten el seu espectacle anual Desfilada d'Estrelles al Barradas, espectacle còmico-musical de dues hores i més de 70 persones en escena.
El 2011 fan Combinat d’estrelles al CCLa Bòbila (03/04/11)
Al Centre Catòlic el 26 de febrer de 2012 van presentar una proposta renovada i amb un títol ben descriptiu: Varietat d’estrelles. “Fem un número de vedettes. Imitem Antonio Molina, Frank Sinatra...”, explica Felip. Imiten grans estrelles amb la dificultat de no posar la veu,
però amb la necessitat d’actuar com si ho fessin, amb la mateixa naturalitat (segons ens revela la web de Gínjol edicions)
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EL GRUP DUO BINOMIO (Mª ANGELES SÁNCHEZ TREJO I RICARDO REYES MATAS)

Li coneixem les obres següents estrenades en els darrers anys.
Diàlegs. Festival de teatre de Bellvitge 2007, Risas para dos el 29/03/09 al CC la Bòbila i dins la Mostra del Teatre aficionat en el Joventut (07/06/09).
Fabricantes de la risa en la Mostra (06/06/10, sala B) i en el festival del barri del mateix any. També al Cafè-Teatre Llantiol, els diumenges 22 i 29 de juliol del 2010.
Festes de Sant Jaume de la Torrassa, 25 juliol 2009, actuació a la Pl . Espanyola
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El 2010 presenten a la Mostra Fabricantes de risa, el diumenge dia 6 de juny a la sala B del Joventut.

A la Festa Major de Bellvitge del 2011 fan un altre espectacle de teatre infantil: Alicia (10 de setembre a las 12 h en el Centre Cultural.)
EL BARRI DE SANT JOSEP
Introducció

Segons dades municipals del 2010, el barri de Sant Josep té una extensió de 0,57 Kms 2, una població de 20.291 hab. i una densitat de 35,403 hab/km2.

O

Sant Josep té els seus límits en l'avinguda de la Fabregada i la d'Isabel la Catòlica per la part de ponent, el Torrent Gornal per llevant, al nord la frontera formada per les vies de la RENFE i al sud l'avinguda del Carrilet. Dins d'aquest espai es poden trobar les
empremptes que al llarg del temps han deixat tots els sectors industrials que han tingut una activitat important a l'Hospitalet de Llobregat des de mitjan del s. XIX: des dels molins fariners i les destil·leries fins els diversos aprofitaments energètics dels salts d'aigua del
Canal de la Infanta -la construcció del qual va transformar l’economia rural- o les indústries ceràmiques, tèxtils, metal·lúrgiques i químiques, com a resultat de la necessitat expansiva del Capital barceloní i per la font d'energia que significava el Canal de la Infanta, amb
una llargada aproximada de 16 quilòmetres i el transport d’uns 4.000 litres per segon. Anteriorment, hi hagué una economia mixta agrícola-ramadera de subsistència.

C

Sant Josep, doncs, es va configurar com un raval industrial, però amb la posterior desaparició de moltes fàbriques, així com la densificació de població, li han donat un caràcter residencial que l’ha convertit en una ciutat dormitori.. Edificis com Tecla Sala, Can Vilumara
o Cosme Toda, són una bona mostra del patrimoni històric hospitalenc i recorda el passat industrial del barri. Però el que li va donar un impuls importantíssim al barri tant a nivell urbanístic, comercial i econòmic va ser la construcció a l'any 1996 del centre comercial la
Farga, on abans hi havia una foneria amb el mateix nom.
En José Manuel Morales Medina ens ha aportat informació històrica, social, econòmica i cultural del barri en el Quadern nº6 de l’octubre de 1988 publicat pel CEL’H (pp. 191-212).

O

Durant la República, al carrer de les Esquadres cantonada Pep Ventura (avui carrer Rodés) hi havia un local conegut amb el nom de Sala Mercuri, on havia a més d’una sala de ball una escola anomenada Escuelas Parroquiales del Sagrado Corazón de San José, més
coneguda com l’escola del senyor Josa. Aquell local i la gent que allà hi anava va ser l’origen de l’escola Sant Josep-El Pi. En el llibre de Ramon Morales Coses de l’Hospitalet llegim: “A la part que donava al carrer de les Esquadres, s'alçaria una gran sala d'actes on
podrien fer-se tota mena d'espectacles: cinema, teatre, actes socials, mítings, etc. A la cantonada, hi hauria l'imprescindible cafè; un lloc de reunió i tertúlia, amb suficient amplitud per acollir tots els clients potencials en un jorn festiu. Al carrer de Pep Ventura, amb el
número 12 a la porta, s'hi habilitaria l'única ala de l'edifici amb dues plantes superposades. La planta baixa era destinada a sala de billars —un esbargiment que gaudia de gran predicament en aquell temps—, i al pis, la biblioteca comunal i el despatx i arxiu de
l'entitat… “
En el 1965 no existia cap teatre. El primer que havia d’existir era previst al Parc de la Serp, a petició del GAT Grup d’Acció Teatral, pero no es va fer.

N

El 24 de desembre de 1964 va ser aprovada una Llei que permetia i regulava l'associacionisme, la qual va entrar en vigor a partir del 30 d'abril de 1965.
D’ací que, per cobrir unes necessitats plantejades als anys anteriors al barri, nombroses associacions voluntàries, que buscaven finalitats d'interès col.lectiu, reivindicaven equipaments davant les autoritats del moment, o co1.laboraven amb elles en la programació
d'activitats culturals, recreatives, socials, etc.
L'Associació de Veïns del barri de Sant Josep va néixer l'any 1970, instal·lada als baixos del número 42 del carrer de Joan Maragall. L'Associació de Veïns i la parròquia van ser, en aquella primera època, els dos eixos político-socials de Sant Josep. L’Associació de
Veïns va tenir una funció informativa i va promoure moltes activitats: creació d'una revista anomenada Tots per tots, concursos de tota mena, xerrades, cine-fòrum i disco-fòrum, etc.
Hi va néixer la primera Escola d'Adults al carrer Mare de Déu de la Mercè, 20.
En el 1965 hi havia solament un Centre de Joves o d'Esplai a la parròquia. A finals dels 80 n'hi havia tres: el de la Creu Roja de la Joventut, al carrer dels Alps, número 120; el Centre d'Esplai de la Ciutat Comtal, al carrer de Sant Eugeni, número 14; i el Club Infantil i
juvenil Sant Josep del carrer de I'Estrella, número 8-10.
L'any 1982 va ser inaugurada una Aula de Cultura, a la cantonada del carrer dels Alps amb 1'Avinguda d'lsabel la Catòlica i en ella s’han muntat tallers de teatre, seminaris d’expressió corporal, ofereix espacis per assajos de les Cies hospitalenques, tertúlies... i s’han
convidat cies. forànies per fer-hi espectacles, com ara els grups Teatre Arca (Telebola), Cia. Ínfima La Puça, Els Aquilinos Teatre...
El desembre de 1989 s’enceta una campanya teatral amb La canyi: doncs què voleu que hi faci, a càrrec d’Esther Formosa, amb què es pretén configurar un espai dinàmic de difusió i promoció teatral que, alhora apropi el fet teatral al viure quotidià del barri, oferint a
grups i cies. diverses la possibilitat de mostrar els seus treballs en el marc d’una proposta definitiva i estructurada segons l’entorn social de l’aula i allunyada d’altres propostes més estrictament comercials. El programa contempla un espectacle mensual, que potser
d’una cia de reconeguda solvència, però també s’ofereix l’ocasió de manifestar-se a nous col·lectius encara no consolidats. En aquest context es va fer un Homenatge a Apel·les Mestres amb Carme Sansa, Núria Candela i Pepita Perelló, programa constituït per poemes,
cançons, monòlegs... en l’Institut de Batxillerat Torres i Bages (12 i 13 gener 1990) La coordinació de la campanya teatral anà a càrrec de Josep Parramón.
El març del mateix any 1990 el grup Treç Teatre presenta l’obra de Jean Durand Joc de dames, sota la direcció de Pere Arcas, interpretada per Susanna Navó, Júlia Lora i Anna Vilas (dia 10),
Amb motiu de les Festes de Primavera o la Festa Major també s’ha fet teatre, en veiem alguns exemples: Escenari (1990), Les virtuts del viure amb les teories de Mister Gagman i les aportacions de la cia de Teatre Mòbil, cia La tal i Japo (29/04/1990), Las Katalitikas,
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Cabaret d’humor en l’espectacle Viaje al planeta skip (1991), el grup Artristas presenten Virus (10 de novembre de 1991), Una botella de Max Aub a càrrec del taller de teatre de l’IB Can Vilumara, treball seleccionat a la setena mostra de Teatre d’Ensenyament
secundari de Catalunya, dirigida per Minerva Álvarez.(juny 1992).
El 1995 i el 1996 l’Aula de cultura de St. Josep es compromet absolutament amb el teatre: s’hi fan fan diferents activitats relacionades amb ell. No solament és un espai de treball escènic, sinó que s’hi fan tallers d’iniciació al teatre, teoria i pràctica (del 9 de febrer al 6
d’abril de 1995), taller de tècniques teatrals bàsiques (naturalisme i mètode, teroia i pràctica (20 d’abril al 22 de juny de 1995) i de tècniques de construcció del personatge teatral, taller d’iniciació al teatre de gest, la Treatulia: tertúlia per a discutir sobre teatre. El 22 de
novembre del 1996 Alimón Teatre presenta a l’Aula de St. Josep Contactes i el 20 de desembre la Cia Poca conya porta a escena Moltes gràcies dirigida per Jordi Purtí.
A l’any següent es continuen fent tallers: de teatre còmic i teatre narratiu i es fan representacions: Teatre a la deriva fa El cargol, De Juy Foissy, Dirigida per Pep Cortés, a més d’espectacles de màgia i de pantomima.
Per al mes de març del 97 programen Ocho monólogos de Darío Fo, a càrrec de Frec Zig Zag Teatre (5 i 19 de març) i la lectura dramatitzada Homes, llegida per Sara Abadia, Mari Flores, Alexandra Giménez, Cristina Mayordomo, Laura Muñoz, Lourdes Subirà,
dirigida Per Minerva Álvarez, per a l’abril-maig programen dues lectures dramatitzades: Expediente X (dia 16) i El visitant (18 de maig). Les obres es repeteixen a diferents Aules de Cultura de la ciutat.
En Xavier Villena, director de Bacanal Teatre, va impartir un curs de construcció de màscares en paper maché els mesos octurbre-febrer del 2009-2010. Parlarem de la seva trajectòria com actor/director a l’apartat corresponent.
Grups teatrals vinculats al barri:
SENDA DELS SOMNIS. LA INCUBADORA
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“Senda dels Somnis és un grup de teatre amateur independent afincat a l’Hospitalet format per 14 persones que comparteixen el somni de fer teatre des de 1994...” ens diuen en el programa de El papa y la bruja de Darío Fo i F. Rame, presentada a les Festes de
primavera de 1996 al Teatre del Centre Catòlic, interpretada per Rosa Mª Moyano, Öscar Redondo, Jordi Nicolás, Emilio Pulido, Eva Mª González, Antonio Pardo, Juan de Martín, Víctor Naranjo, Isabel Tremosa, Sara Sobrino, Miquel Jiménez, Maite Domingo
encarregada del so, direcció, atrezzo, vestuari i adaptació de Senda dels somnis.
El 20 de novembre de 1998, a l’Aula de Cultura de St. Josep (Isabel la Catòlica, 32), el grup Senda dels somnis representa l’obra Zero, interpretada per Glòria R. Acacio, Eva Mª González, Judit Martín, Emili Pulido, Sandra Redondo, Diana Romero, Isabel Tremosa.
El 1999 presenta al Joventut. Lucrecia y Judith. (24 i 25 de juny)

El grup LA INCUBADORA que es deia abans SENDA DELS SOMNIS assajava a l’Aula de Cultura de Sant Josep. De La Incubadora, en coneixem les següent actuacions: Del 2001 és l’espectacle Ratas, dins la Mostra (21 i 22 de juny, Sala B del Joventut, 138
espectadors), del 2002 Las Planchadoras de Manuel Martínez Mediero (28 juny, sala B del Joventut), del 2003 E.R. de Josep M. Benet i Jornet, dirigida per Sergi Gómez, director també de la Cia Stromboli, amb qui va col·laborar en la seva Casa de Bernarda Alba,
presentada a la Mostra del Joventut el 2003 com ja veurem més endavant.
El repartiment de E.R. era Glòria R. Acacio, Judit Martín, Beatriu Castelló, Julia Tuñón, Sònia Pardo.

El 2004 presenten al Joventut dins la Mostra de teatre aficionat, Edna de Julia Tuñón inspirat en l’imaginari de Saint-Exupéry (19 de juny), dirigida per ella mateixa, i interpretada també per Fermín Rodríguez, Beatriu Castelló, Judit Martín, Gloria Rodríguez Acacio
(ajudant de direcció també), David Linares, Diana Romero, Santi Rovira, Sònia Pardo es va fer càrrec del disseny i tècnica de llums, Sandra de la Prada coma tècnica de so, vestuari i fotografia de Sonia Nieto.
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El 5 de novembre de 2006 presenten al CC La Bòbila El amor de Fedra de Sara Kane. “Es tracta de l'estrena oficial d'aquest muntatge que explica la història de l'hereu del rei Teseu, Hipòlit, que rep un regal molt especial de Fedra, que canviarà el curs de la història.”
(L’Hospitalet, cultura 29. 04. 2006) Interpretada per Xavier Hernández, Elisenda Alonso, Beatriu Castelló, Glòria R. Acacio, Francis Manzano (actor també dels grups Dramatis de Pubilla Casas i Stromboli de la Torrassa), i Jordi Serentill, també del grup Dramatis,
que dirigí Tres Tristes Tigres, de la companyia Duo 2, grup de teatre de l’IES Apel·les Mestres en la primera Mostra de Teatre Juvenil, on van participar els instituts Apel·les Mestres, Santa Eulàlia i Bellvitge i es va fer en el CC la Bòbila el 28/3/2003)

ELS 4 ARREPLEGATS

C

Ja no tenim més notícies del grup a partir de 2007, ja que es va dissoldre.

Aquest grup de teatre aficionat es va constituir l’any 1992 dins del Casino del Centre. El grup assajava al Centre Cultural Sant Josep, per això l’hem inclòs aquí, però podríem situar-lo també en el barri del Centre pel seu origen.

O

El príncep i l'aviador de Ricard Reguant al teatre del Centre Catòlic fou el primer espectacle musical amb què s’estrenà el grup el 23 d’octubre del 1994 al Casino, reposat el 21 de novembre a la Sala d’Actes de l’Ateneu de Cultura Popular, seguit de Quin gos més
fantàstic. Dins del Cicle de teatre amateur del 1997 al Joventut van presentar Snoopy, el musical, amb Carla Torres entre d’altres. Aquesta actriu i en Sergio Coronado (també del grup) van actuar junts en el musical ¿Con Qué Cara Vas a Decirme Luego Que Me
quieres?que es va fer al Cafè-Teatre Llantiol el 2006, sota la direcció d’Alberto Inquieto i Carlos Iriarte, amb la Cia Inquietuds Teatrals.
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Als mitjans de comunicació local trobem informació sobre el grup (19/10/1998): “Des de llavors han presentat tres musicals de temàtica infantil. Josep Codina, director del grup, no descarta poder fer algun altre tipus de gènere d’ara en endavant, però “la major part
dels membres del grup han estudiat música i és una manera de practicar i a més crec que som l’única entitat de teatre musical de la ciutat”, apunta. Actualment la companyia la integren 17 persones.”
El 1998 van reestrenar el musical Potser demà, inspirat en els còmics de H. Gray i amb música de C. Strouse, al Centre Catòlic, una obra que van representar dintre de la mostra L’Hospitalet fa teatre, al Joventut (25 i 26 de juny de 1998). El motiu de la reestrena és la
voluntat de l’entitat de sumar-se a la commemoració del 50 aniversari de la Declaració dels Drets Humans. El dia 25 d’octubre del 98, el musical es va presentar al Casino del Centre dintre del programa d’actes del 125 aniversari d’aquesta entitat, i el dia 31, participà
en el concurs teatral que es convocava al municipi de Santa Oliva, al Vendrell. Potser demà narra la història d’una nena orfe que lluita per cercar una família.
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Potser demà. font: L’HOSPITALET, 19 D’OCTUBRE DE 1998. www.lhdigital.cat

L’obra que tenien previst estrenar l’any 1998 era una adaptació divertida del popular conte de la Blancaneus, amb la qual volien presentar-se al festival de teatre de Tàrrega.

El repartiment que va portar-la a l’escenari del Joventut va ser: Ramon Llull, Laura Codina, Freia Canals, Cesc Rizo, Bet Barfají, Mariona Montes, Clara Galí, Meritxell Pérez, Sònia Roman, Marc Codina, Daniel Hernández, Jep Codina, en la part tècnica: J.LL. Gascón
en disseny de llum, Josep M. González tècnic de so, Cristina Brossa grafisme, Freia Canals cant, Mariona Montes i Freia Canals a càrrec de la coreografia, els Pep’s i Cristina Brossa de l’atrezzo i escenografia, Jualiana Carrillo i Salut Flores vestuari, J. Antoni Ruiz
tècnic d’il·luminació, Jep Codina com a regidor, fotografia de Miguel Montes, Marc Rosich adaptació guió i lletres cançons i direcció de Josep M. Codina i Carles Codina.

O

A la mostra de teatre aficionat del 2000 van portar a escena Trencaclosques de contes en do major o Mescles davant de 143 espectadors. També la van portar al Festival de Teatre Amateur de Bellvitge el 2002.

C

Un altre muntatge presentat al Joventut el 2002 fou l'obra Josep i els seus somnis en technicolor (29, 30 de novembre i l'1 de desembre) amb què van celebrar el seu desè aniversari. Les músiques d'aquest espectacle són d'Andrew Lloyd Webber, creador entre altres
espectacles musicals de Jesucrist Super Star, El fantasma de la Ópera, Cats, Evita, Sunset Boulevard o Starlight Express (DIGI L’H. Cultura, 30/11/2002) La companyia anà a buscar a Londres els drets d'autor i després de L'Hospitalet ja tenen concertats ‘bolos' a
Mallorca i al Teatre de la Passió d'Esparreguera. "És un musical que és la primera vegada que es fa a Espanya i hi participen 25 actors, 15 músics del Grup Instrumental l'Amistat de l'Aula de Música del Centre Cultural de Gavà i un cor amb 50 nens i nenes del Cor
Infantil i Juvenil l'Amistat de Gavà.”En Sergio Coronado és un dels actors/cantants que va actuar-hi. També fou protagonista a Aloui El Planeta Solitari, musical infantil escrit per Pepa Mayo, a mitjan del 2006.

O

En la VII Mostra Teatre Aficionat del juny de 2003, el grup va aixercar el teló amb Pròxima estació, Brotgüei, un recorregut pel Metro de l'àrea metropolitana. Autor i direcció de Quim Fuster. (Dge 22 Sala A 18 h.). Hi participaren: Cristina Calero, Ignasi Masip, Jep
Codina, Quim Fuster, Leire Jaso, Samuel Pazo, Daniel Hernández, Laura Codina, Laura Peuyo, Meritxell Casadella, Marta Busquets, Natàlia López, Isabel Serrano, Boi Pera, Pere Núñez, Vanessa Rodríguez, Ely Sarle, Cristina Pasqual, Gemma Motger, Salvador
Codina, segons el llibret i les lletres musicals de Quim Fuster, els arranjaments musicals de Miquel i Ignasi Masip i el grup, les coreografies de Janine Dallh.

No en tenim més notícies.

N

A la XI Mostra de Teatre Aficionat 2007, presentaren el divendres dia 15 juny Bat noi, el musical. Basat en un article del diari Weekly World News (Noticias del mundo a Espanya), Bat Noi: El musical és una comèdia, un espectacle de terror i un musical sobre una
criatura mig noi/mig rat-penat descoberta en una cova propera a Hope Falls, West Virginia., Llibret, Keythe Farley, Brian Flemming, Música i lletres, Laurence O’Keefe, Direcció, Jaime Garcia, Miquel Àngel Parra, Producció, Josep M. Codina, Miquel Àngel Parra,
Jaime Garcia, Playbacks, Oscar Peñarroya, Disseny escènic, Quim Fuster, Disseny llums, Josep M. Codina, Disseny so, Josep M.Gonzalez, Vestuari, Els 4 arreplegats. Intèrprets: Bat Noi: Jaime Garcia, Meredith Parker: Anna Roca, Dr. Thomas Parker. Jaume Marquès,
Shelley Parker. Susana Torregrosa, Sherif Reynolds: Quim Fuster, Rick Taylor, Lorraine Arnau Montañés, Ron Taylor, Maggie, Doctor nº2 Ester Piera, Ruthie Taylor, Ned, Daisy Pilar Pérez,
Sra. Taylor, Roy, Rev.Billy Hightower Laura Codina Bud, Doctor nº1, home de l’institut Ginés Bolívar.

GRUP DE TEATRE CHAMPAGNE. Associació de dones de SANT JOSEP.

L’Associació de dones de St. Josep, ubicada al carrer Galvany 15 i fundada el 1991, van crear un grup de teatre que al final de curs 96-97 van presentar La casa de Bernarda Alba de García Lorca (18/06/1997) en el Centre Catòlic, interpretada per Gloria Martín, Ana
García, M. Palacio, Antonia Najar, Carmen López, Margarita Najar, dirigides per Minerva Álvarez exmembre del GAT. També va dirigir la segona obra La tolerancia i El amor y sus consecuencias.
Les tornem a trobar a la Sala B del Teatre Joventut, en la VII edició Mostra Teatre Aficionat de L’Hospitalet, el 22 de juny de 2003, presentant La fuga de Maribel Lázaro, dirigida per Minerva Álvarez. Intérprets: Ana Garcia, Antonia Nájara, Ana Mª Moll, Antonia
Rodriguez, Pilar del Tell. Obra inèdita de Maribel Lázaro que és considerada com un joc escènic, un pur esperpento, divertidíssim i disparatat pel grup que la duu a escena.
El 2005 a la Mostra del Teatre amateur del novembre-desembre, el grup presenta Mañana cumple usted dieciocho años de Luis M. Llena León, sota la direcció de Minerva Álvarez, interpretara per Pilar Deltell, Juani Rodríguez, Marisa Medina, Antonia Rodríguez,
Antonia Nájar, Eva M. Pizarro, Ana García, Ana M. Moll, Daniel Sasrabia, i M. José Ramos. Espectacle en castellà amb una durada de 1h . i 30 min. amb intermedi.( 20 de novembre a l’Auditori La Torrassa i 10 de desembre al Centre cultural Santa Eulàlia) La tornen
a fer al Joventut, sala A el 10 de juny.
Al 2006, presenten a la Mostra del teatre amateur Pisito de solteras de Jaime Armiñán (19 de novembre, sota la direcció de Daniel Sarabia, a l’Auditori de La Torrassa, i a la X Mostra de teatre aficionat, el 10 de juny a la sala A del Joventut. Interpretada per Juani
Rodríguez, Pilar Deltell, Antonia Rodríguez, Ana García, Ana María Moll, Daniel Sarabia, Antonia Nájar, les veus en off de Pedro Méndez, els apuntadors Neus Batet i Mª José Ramos i la regidoria d’Ana T. Gri. Es tracta d’una comèdia situada als anys seixanta.
A l’any següent, 2007, el 9 de juny a la sala A del Joventut, amb motiu de la Mostra del Teatre Aficionat, aixequen el teló amb La despedida de mamá de Luis María Llena León. L’obra fou interpretada per Juani Rodríguez, Pilar Deltell, Antonia Rodríguez, Ana
García, Ana María Moll, Daniel Esplugas, Antonia Nájar, Marisa Medina, Eva Pizarro, Mª José Ramos, sota la direcció de Daniel Sarabia, amb música ambiental de La vida és bella, Pedro Méndez es feia càrrec de la música i el so, i Gemma Mercadé feia d’apuntador.
L’obra escrita exclusivament per al grup Champagne La verdad, toda la verdad y nada más que la verdad de Lluís María Llena León, dirigida per Daniel Sarabia, amb música i so de Pedro Méndez i les regidores Neus Batet i Gemma Mercadé . A més dels actors i
actrius que ja hem esmentat, cal afegir ara l’aparició en aquest espectacle de Jordi Leza. Fou representada a la sala A del Teatre Joventut, el 7 de juny, dins de la XII edició de la mostra de Teatre Aficionat del 2008. A l’Auditori La Torrassa, el 16 de novembre de
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2008, el grup va tornar a escenificar-la.
A l’any següent, una altra obra de Luis-Maria Llena León arriba al Joventut en la XIII Mostra del Teatre Aficionat: La vaca flaca, dirigida per D. Sarabia, una obra sobre la crisi econòmica actual. L'obra reflexiona sobre el ritme en què vivim, de la despesa sense
control i de la crisi que ens assalta, encara que no vulguem veure-la. La vaca flaca explica la història d'una família benestant que compra una vaca per engreixar-la i fer negoci amb els futurs vedells. Però la cosa no resulta com ells esperen.(L’HDigital, cultura 06. 06.
2009)
Els intèrprets són els mateixos que en les anteriors edicions.
El 12 de juny, van presentar dins la XIV Mostra, a la sala A del Joventut, l’obra Querida Esnifania, que tracta el tema de les drogues, escrita per al grup per L.M. Llena León i dirigida un cop més per D. Sarabia. En el Centre cultural La Bòbila, el 3 d’octubre, es va
repetir amb aquests intèrprets Mª José Ramos, Pilar Deltell, Antonia Rodriguez, Ana Garcia, Juani Rodriguez, Anna M. Moll, Marisa Medina, Antonia Nájar, Luis Maria Llena, Daniel Sarabia, Pedro Méndez. Direcció: Daniel Sarabia, Ajudant de direcció: Neus Batet.
Música i so: Pedro Méndez, Regidora i apuntadora: Gemma Mercadé.
A l’any 2011 presentaren La Gata Cristi, de L. M. Llena León, que també actua en el paper de Luis, amb Marisa Medina, Anna M. Moll, Juani Rodriguez, Pilar Deltell, M. José Ramos, Antonia Nájar, Daniel Sarabia Lozano que també dirigeix, Ana Garcia I Antonia
Rodríguez. L’obra pretén ser un homenatge a Agatha Christie (dissabte, 4 de juny, a les 20:30).
El Taller de Teatre de l’Aula de Cultura Sant Josep, el 20 i 21 de juny de 1998, al Joventut, porta a escena Berlin-Granada. A partir de textos de Bertold Brecht i Federico García Lorca. Dirigida per Minerva Álvarez.
EL BARRI DE SANFELIU
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Introducció
Amb una superfície de 0,51 km² i una població de 6.436 habitants, és el barri de Sanfeliu el menys dens de l’Hospitalet: 12.618 hab/km2., segons dades de 2010.

El Director de l’Aula de Cultura de Sanfeliu, el senyor Antoni Mataix ens proporciona la informació històrica del barri de Sanfeliu, situat a I'extrem Nord-Oest de la ciutat, limitant amb Esplugues i Cornellà , separat de la resta de I'Hospitalet per un barranc que feia de
llit a la Riera de la Fonteta per una banda, i per la via fèrria (Línia Barcelona-Vilafranca) per l’altra.
És un barri amb una historia recent, des dels anys 30 fins ara. Anteriorment, hi predominava l'agricultura, com a la resta de la ciutat.

Ja en els anys trenta, trobem dos petits nuclis de població, ubicats entorn de la Riera de la Fonteta i I'altre entorn el carrer Valeta. Amb el projecte d’una urbanització propasada pel senyor Sanfeliu, terratinent local, que oferí parcel·lar les seves terres, es defineix
l'estructura actual i es crea així la possibiliiat d'unió entre els dos nuclis de població, cosa que es farà realitat en la mesura que es vagin venent les parcel·les i edificant tots aquells solars durant durant les dècades següents.
No obstant això, en la memòria de molts dels residents queda palesa la divisió entre els de dalt i els de baix, fet que ha condicionat i perjudicat la vida comunitària i associativa del barri, establint-se unes relacions de competitivitat i enfrontament.

O

Durant els anys 1950-1965 el barri viu un procés de creixement: A partir de l'any 55, es comencen a obrir nous carrers totalmente deshabitats fins aleshores, com són els carrers Rubidio, Alta i Estroncio, que acolliren un gruix important de població inmigrada que es
construïa les seves cases, sense seguir ja el costum d’incloure un l’hort a la vivenda. A I'any 60, I'estructura dels carrers del barri és gairebé l'actual. L'assentament dels nous residents va ser un procés lent i controlat, a diferència d’altres barris. El barri es comenca a
contemplar com a una unitat. La inauguració de 1'Escola Sanfeliu l'any 61, la primera escola, fet que es pot considerar com la primícia de l'etapa de desenvolupament social i econòmic i cultural posterior.

C

Els 1965-70 són de definició del propi barri i gestació de la vida associativa. S’inicia una nova onada migratòria., més forta, que comportà una nova pràctica: “Petits constructors, alguns fins i tot veïns del barri, comencen a implantar la modalitat de la «permuta» d'uns
terrenys a canvi d'un o dos pisos o bé locals comercial-, segons l'edificabilitat del solar” (Mataix, Antoni: Aproximació a la història del barri de Sanfeliu, CEL’H, Quaderns nº 3, p.229) cosa que afavorí l’especulació que, alhora, provocà un procés més accelerat de
creixement.

O

El reconeixement definitiu de l'existència d'un nucli urbà important en evolució és I'assignació d'un rector al barri amb la missió de muntar una parròquia. Això succeí l'any 1965, fet que marca l'inici de la vida comunitària i associativa del barri. El rector Mariano
Roncalés i Biel es proposà de millorar les condicions de vida dels veïns del barri i fer que aquests comencin a organitzar-se. Era considerat massa “modern”, però de mica en mica va anar creant un nucli de fidels que li van fer costat en la major part de les seves
iniciatives, fins que va poder llagar un local (petit magatzem) al carrer Rei En Jaume -per ubicar-hi la parròquia. Després va passar a un local més gran, al carrer d’Estronci, 20. El primer barracó es va construir amb la col·laboració dels veïns. El temple fou construït el
1967. Els locales parroquials foren inaugurats deu anys més tard, el 1987.
Per iniciativa del capellà, l'any 66 es fa una convocatòria per crear la junta gestora del que hauria de ser «La Asociación de Cabezas de familia», la qual no arribà mai a ser legalitzada, però afavorí el principi de la vida associativa en aquest barri.

N

El projecte del II Cinturó de Ronda sempre ha servit de nexe d’unió entre entitats, homes, èpoques diferentes del barri, etc
A l'entorn de la parròquia s'organitzen altres grups que incideixen, especialment, en la vida social del barri: Grups de joves, que programen activitats, xerrades, cinema, excursions, etc. També s'organitza la primera Comissió de Festes del barri que dona com a resultat la
primera Festa Major, prevista per la Immaculada, el desembre de 1967. Eren Festes Majors molt tradicionals.
Entre els anys 1970-1975 es viu una etapa d'estancament de la vida comunitària, en canvi, el període del 75 fins al 80 es caracteritza per la mobilitat social: naixement i creixement de noves entitats, vitalitat, mobilitzacions populars, moltes dotacions i serveis públics,
etc. Mariano Roncalès deixa la parròquia al 1975, que provisionalment, durant un any, és atesa per Ramon Marimon, escolapi del grup de Can Serra. Al 1976 serà nomenat Antonio Rodríguez (n. 1946), un capellà gallec incardinat a la diòcesi de Barcelona i que estarà
al capdavant de la parròquia fins al 1997, més de vint anys. Posà tots els esforços per construir uns locals per a dependències parroquials i saló d’actes, adossats a l’antic barracó. Són els anys de les millores del barri (BOTEY. Les parròquies de l’Hospitalet a partir
dels anys 60, CEL’H, p.211) El seu substitut Joan M. Prieto continuà el mateix tarannà pastoral de proximitat amb la gent.
L’Associació de veïns es va legalitzar el 1974, ja sense la intervenció parroquial. L’Ajuntament, finalment, invertí en el barri.
Una nova entitat, paral.lela a I'Associació de Veïns i a la Parròquia, però amb estreta relació amb elles, es creà l'any 75: És el Club Infantil i Juvenil que en un primer moment, neix a l’entorn de la parròquia, encara que després se n'anirà deslligant. També van aparèixer
les Associacions de Pares dels col·legis públics.
Durant els anys 1980-1986 cal lamentar el desmembrament de les entitats, una dispersió de l’associacionisme, degut al fet d'incloure en les llistes de les eleccions municipals líders reals del món associatiu que van abandonar la seva tasca i no foren substituïts
eficaçment. Les entitats no han sabut adaptar a les noves circumstàncies generades. L’Associació de veïns arribà a desaparèixer.
Dues entitats oferiran serveis culturals des dels 80: L’Aula de Cultura, que organitzarà les Festes Majors, i l’Escola d’adults que, des de l'any 79, utilitza els locals de 1'Aula. Els espectacles, sobretot les representacions del GAT de l'any 80 que es feien amb motiu de ls
Festa Major, li van donar un nivell qualitatiu i d'impacte que no s’ha repetit.
Actualment una altra entitat té funcions culturals: el Punt Òmnia, que promou l’adquisició de coneixement compartit, utilitzant un model educatiu d’intervenció que fomenta la socialització i la integració social i transmet valors democràtics, solidaris i participatius.
El 1995 l’Aula de Cultura, ubicada al carrer Miralta 31, es traslladà al nou local ubicat als baixos del nou edifici del carrer Emigrant, número 27. La premsa local se’n va fer ressò: “Després de la construcció de les Rondes, que travessen el barri, l’estrena de nous locals,
els veïns obren una nova etapa en la seva història sota el lema Ara, Sanfeliu.
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Els equipaments s’ubiquen als baixos de l’edifici del carrer d’Emigrant, en què foren reallotjats els veïns afectats per la Ronda de Dalt. En el soterrani de l’edifici se situa el “hotel d’entitats” en què han establert la seva seu el Club de Petanca Sanfeliu, el Club de
Fútbol, el Grup Fotogràfic Foto-Viva, el Grup de Muntanya Pic de l’Infern, el grup de radioaficionados la Urraca, la Associació de Veïns, l’entitat Mireix i el Centre Castellano-Leonés, amb dependències pròpies totes elles, però comparteixen serveis i sales de
reunions.
A la planta baixa s’ubica la resta d’equipamients. El Club Infantil i Juvenil de Sanfeliu disposa d’unes instal·lacions de 500m2, un nou local en el qual l’entitat celebrará el seu vintè aniversari. El club gestiona també la ludoteca i la biblioteca, que sumen un total de
300m2 de superficie.
Una altra de les entitats és el Club de Jubilats i Pensionistas, que ha ampliat el seu espai amb la nova seu. “Poder ofrecer nuevos servicios al barrio es el objetivo que, tras el cambio de domicilio, se plantea ahora la Asociación de Vecinos, que dispone de un local en
condiciones para atender a los ciudadanos y desarrollar su trabajo cómodamente. El cambio ha sido también muy importante para el Aula de Cultura, centro de reunión para los habitantes del barrio y para la celebración de actividades” (L’Hospitalet, 13 de febrer de
1995)
Com podem comprovar, el barri ha experimentat importants canvis en el teixit social des dels anys 90.
Però tornant a la parròquia, a l’any 2002 és nomenat rector Custodio Ballester Bielsa (n. 1964) que, contràriament al que es podia esperar, trencà radicalment amb la línia pastoral dels seus antecessors. Avui és a l’Hospitalet el paradigma del model més intransigent de
pastoral, radicalment preconciliar, l’exemple més clar del neoconservadorisme.
Des que es féu càrrec de la parròquia va quedar clar, fins i tot amb formes adustes, que aquells que no compartien aquesta ideologia havien de marxar de la parròquia. I ho varen fer molts. Entre ells, la comunitat de religioses de la Caritat de Sta. Anna, que durant tants
anys havien fet una feina eficaç i de formiga acompanyant els malalts. Però en varen venir de nous. Sectors de tot Barcelona afins a aquesta manera sectària d’entendre la fe, allunyada de la vida.” (BOTEY, Op. cit. p. 212)
Activitats de l’Aula de Cultura i posterior Centre Cultural Sanfeliu:
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Esmentem aquí algunes de les representacions, a títol d’exemple, de les que es van fer a l’AC Sanfeliu.
A l’any 1981, el 15 de març, es representar l’obra La pereza de Talesnik, a càrrec del grup Tartana Guinaueta, la van fer en altres Aules de Cultura de la ciutat.

El 1996, dins la Festa Major, la Cia Teatre de l’Univers presenta Coses meves, amb Ramon Teixidor, i dins la programació “Escena” del nov-dsbre. 1996 organitzat per les Aules de Cultura, el 29 de novembre l’aula de Teatre de la Universitat Autònoma de Barcelona
representa Descripció d’un paisatge de Josep M. Benet i Jornet, sota la direcció de Toni Casares; i el 19 de desembre la cia Poca Conya porta a escena Moltes gràcies, dirigida per Jordi Purtí.
El 1997 Xus Estruch presenta Lluna de mel a Oregón, dirigida per Toni Alivert (21 de febrer) i Joan Cusó presenta Sexe, drogues i rock& roll, d’Eric Bogosian, dirigida per Josep Costa (9 de maig)
El 1998 la Cia. Pretèrit Perfecte va representar Pànic de Pere Puértoles. Direcció i dramatúrgia de P. Puértolas i Jordi Llop, interpretada per Pepa Plana, Marià Puigserver i Carles Heredia.(30 de gener a les 21 h., 300 pts. l’entrada)
També s’hi han fet tallers de teatre.

O

DRAMATIS TEATRE

El grup va néixer el 1993 en el l’IB. Apel·les Mestres, quan el conserge Jordi Serentill, amant del teatre, i el professor d’Educació Física Enrique van cercar alumnes del centre per fer teatre. El nou grup format per alumnes de BUP portava el nom de l’Institut: Grup de
Teatre Apel·les Mestres i amb aquest nom van representar La dama del alba de Casona i Hoy es fiesta de Buero Vallejo, Bodas de sangre de García Lorca, les músiques de les quals va fer-les l’Aleix Ciudad (feia 3r BUP) En la darrera també va actuar, ja que faltaven
nois actors.

C

Després van fer la lectura dramatitzada Mort accidental d’un anarquista de Darío Fo. (23/12/1998) llegida per Jordi Serentill, Miquel A. Garcia, Xavier Hernández, Miriam Escurriola, Aleix Ciudad, Yolanda López, en substitució de la programada Othello que no van
poder fer, però finalment la representarien uns anys més tard.
Acabats els estudis, van continuar fent teatre al CC Sanfeliu i fou llavors quan es constituí com a grup de teatre DRAMATIS, segons ens explicat el seu fundador Jordi Serentill i un dels seus components, Aleix Ciudad.

O

Fora de l’Institut van preparar Así que pasen cinco años, després van presentar-se a la Mostra del Teatre Amateur el 1999 amb Historias de la selva, adaptació d’Aleix Ciudad i Miriam Escurriola dels contes d’Horacio Quiroga,al CC St Josep el 19 de novembre, al CC
Sanfeliu el 26 de novembre i la tornen a fer el 25 i 27 de juny al Joventut. Interpretada per Miquel A. Garcia, Miriam Escurriola, Jordi Serentill, Xavier Hernández, Aleix Ciudad, Yolanda López, Sonia Segura, Anna Escurriola, Matilde Vela, Anabel i Rebeca Perea,
Sergi Monclús, Laura Almenta, Pilar, Neme, Rosana, Josele, segons el programa de mà.. Al mateix any, Othello, 24 i 25 de juny, a la sala A del Joventut.

A la mostra del 2002 presenten El Papa y la Bruja.
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”En Jordi Serentill i l'Aleix Madrid són actor i director del grup de teatre Dramatis que representaran l'obra El desván o el circo de lo inútil. aquest grup és el segon cop, no consecutiu que participa al Cicle de Teatre Amateur i fa 8 anys que fan teatre. "Éns agrada pujar
a l'escenari del Joventut perquè és una bona oportunitat de poder treballar en un teatre d'aquestes característiques", han explicat. Dramatis actuaran el 2 de juny i el 3 a la sala A. (L’Hospitalet, cultura 17. 05. 2001). L’obra barreja el teatre i el circ. L’Aleix Ciudad la
dirigeix i després deixa el grup.

En la Mostra del 2003, van portar a l’escenari una adaptació de la Pel·lícula Clue: Cluedo, a la sala A del joventut, el dissabte, 14 . Repartiment: Alba Llobet (Sra. Blanca), Sergi Soler ( Automovilista), Rosana Rel (Cuinera/noia telegrama), Miguel Angel Garcia (Sr.
Verde), Jordi Serentill (Coronel Mostaza), Màrius Caravantes (Cap F.B.I.),   Jordi Esteban (Policia), Jezabel Goudinoff (Sra. Faisan), Javier Hernández (Profesor Pomelo), Francis Manzano (Wadsworth), Elisenda Alonso (Yvette), Albert Grabuleda (Sr. Nadie), Sílvia
Jansà (Sra. Escarlata).
El 2004 van fer El culebrón portàtil: SOY DE ESPAÑA, adaptació de l’obra de Luis P. Lázaro, dirigida i adaptada per Dramatis. Interpretada per Francisco Manzano, Alba Llobet, Miguel Ángel García, Silvia Jansà, Sergi Soler, José Esteban, Laura López, Jordi Serentil,
Espe Mejías, il·luminació i so a càrrec de Jordi Oliveres i Jezabel Goudinoff.
El 2006 presenten Otelo de W. Shakespeare a l’escenari del Joventut (11/06/2006, sala A) amb aquest repartiment: Direcció: Sílvia Jansà, Adaptació del text: Francis Manzano. Disseny d’escenografia: Anna Escurriola, So: Albert Grabuleda, Il·luminació: Jordi Oliveras,
Intèrprets: Miguel García, Francis Manzano, Sílvia Jansà, Sergi Soler, Alba Llobet, Jordi Serentill, Laura López, José Esteban, Xavier Palomares, Paco Torrico.
GRUP DE TEATRE TEATRAE. Cia Pànic.
El grup Teatrae sorgí de la fusió de la CIA. Pànic i membres de la CIA Dramatis.
De la Cia Pànic coneixem l’obra Valium 45, representada el 25 i 27 de maig de 2001 a la Sala A del teatre Joventut, i l’obra THANATOS, de producció pròpia, posada en escena el divendres 14 de juny de 2002, Sala A del Joventut i Aspirina para dos, de Woody
Allen.
Tot i treballar força a l'Hospitalet com podem comprovar en les Mostres, és un grup compost per membres d'altres localitats: Esplugues de Llobregat, Castelldefels, Cornellà, a més de L’Hospitalet. Alguns membres de Teatrae també van participar en espectacles de
la CIA La Incubadora i en el algun cas, com el de Meritxell Pastor, en el grup Caballo de Troya.
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Teatrae es va centrar sobretot en la Mostra de Teatre Amateur al Joventut durant quatre anys, però paral.lelament, realitzaren dinàmiques teatrals per a museus ( el que es coneix com a living history), teatre infantil, etc. Actualment la Companyia manté el Teatre Infantil
amb l'espectacle del Fanguet que representem per Nadal i una intervenció teatral al Museu Can Tintoré sota el títol Les ombres del Museu a la Nit dels Museus. Tota l’activitat actual ja es fa fora de l'Hospitalet.
A la sala A del Teatre Joventut, el divendres 4 de juny de 2004, el grup Teatrae va portar a escena l’obra Fins a l’ultima gota basada en l’obra de teatre Maror de Rodolf Sirera.
Gemma Padró i Meritxell Pastor es van fer càrrec de l’adaptació del text, el Gerard Comabella s’encarregava de la il·luminació, la fotografia era de Muntsa Gisbert, i els intèrprets: Gemma Padró Nieto, Xavier Hernández Jódar i Javier Albarran Cabrera.
El 2 d'octubre de 2005, es presenta a la Mostra del Teatre aficionat dins el cicle l’Hospitalet fa teatre, amb la representació de Tots en joc d’Anna Fité, al Centre Cultural La Bòbila. Hi intervenen l’Elisenda Alonso Sendra, Meritxell Pastor Lorente, Paula Martínez, sota
la direcció de Xavier Hernández. Era un espectacle bilingüe d’una durada de hora i mitja sense intermedi.
Amb El maleficio de la mariposa de Federico García Lorca la companyia Teatrae a la sala A del Teatre Joventut, el 8 de juny a les 20.30h, s’inicià la X Mostra de teatre aficionat L'Hospitalet fa teatre el 2006. Ja l’havien presentat a l’Auditori La Torrassa el 22 de gener
i la van repetir al Centre cultural Santa Eulàlia el 18 de març.
Amb El maleficio de la mariposa de Federico García Lorca la companyia Teatrae a la sala A del Teatre Joventut, el 8 de juny a les 20.30h, s’inicià la X Mostra de teatre aficionat L'Hospitalet fa teatre el 2006. Ja l’havien presentat a l’Auditori La Torrassa el 22 de gener
i la van repetir al Centre cultural Santa Eulàlia el 18 de març.
Hi participaren: Elisenda Alonso, Luis Aznárez, Gerard Comabella, Carmen Jódar, Aída Rojas, Ruth Fernández, Sandra Roles, Glòria R. Acacio, Beatriu Castelló, Xavier Hernández, Paula Martínez: Javier Albarrán, Meritxell Pastor, Santi Rovira.

GRUP DE TEATRE DE LA PARRÒQUIA IMMACULADA CONCEPCIÓ
En coneixem algunes actuacions i el repartiment gràcies als programes de mà conservats a l’Arxiu municipal.
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Alguns membres del grup Teatrae també participen el grup Cia. Caballo de Troya, per exemple Xavier Hernández i Meritxell Pastor Lorente: Relinquete Me in Pace (RIP) de Aleix Ciudad, qui va dirigir-la també (2004 ), amb l’ escenografia d’ Anna Escurriola, que es
va portar al Centre Catòlic el 26 de febrer en el cicle L’H. fa teatre. Es pot llegir el text en la pàgina web de l’autor.

El grup de teatre de la parròquia situada al carrer d’Estronci nº 20, dies 16,17, 23 i 24 d’abril de 1988 representa La Dama de alba d’Alejandro Casona. El grup està compost en aquesta actuació per: Merche Bermúdez, José Cólliga, Mª del Carmen Barba, Satur Ruiz, Mª
del Pilar Rubio, Paco Mejías, Gemma Maneu, José-Antonio Cólliga, Susana López, Sonia Medina, Anabel Martín, Alberto De Santos, Luis Díaz, Antonio Cobos. Amb la col·laboració especial dels nens Abraham Garriel, Pablo Becerra, Mª Dolores García. De la
il·luminació i so es fan càrrec Antonio Becerra, Felipe Navarro, José Mª Oliva, Antonio Soto i José Ramos, decorador: Fco. Martínez, regidora d’escena Loli Moya, ajudant de direcció i apuntador Mª Carmen Martín i direcció d’Arturo Gómez Herrero.
El 1989 representen Maribel y la extraña familia de Mihura, comèdia en tres actes representada els dies 1,2,8 i 9 d’abril. Amb el següent repertori: Satur Ruiz, Manuel Limpo, Anabel Martín, Ana Gonzalo, José Antonio Cólliga, Gema Maneu, José Cólliga, Isabel Pérez,
Susi López, Jonia Medina, José Manuel Mariano. Il·luminació i so: Antonio Becerra i José Ramos. Decorats: Francisco Martínez, Apuntadora: Mónica López Gallego. Ajudant de direcció i regidora d’escena: Loli Moya Fernández, direcció Carmen Barba Invernón. En
el programa de mà explica la finalitat de les representacions teatrals: es tracta de “conseguir fondos para sufragar gastos de obras en los nuevos locales parroquiales y a la vez colaborar en la promoción de actividades culturales en el Barrio”

O

En el 1990 El grup de teatre de la Parròquia presenta El genio alegre dels germans Álvarez Quintero, comèdia dividida en tres actes (28 i 29 d’abril, 5 i 6 de maig) interpretada per Isabel Pérez Denamiel, Carmen Barba Invernón, Gema Maneu Barajas, Encarna Castro,
Ana Tejero Rodríguez, Paqui García Medina, Rosi Petidiez León, Carolina Ruiz Barajas, Antonio Márquez Justicia, Rafael Carvajal Gonález, José Rodríguez Jurado, Manuel Montes Mena, Alfonso López Corzo, Manuel Cobos Tejero i Juan Segura Gallardo. Mónica
López Gallego feia d’apuntadora, Ana Gonzalo Fermiñán, Francisco Martínez Urella i Manuel Cobos Tejero es van fer càrrec dels decorats, Antonio Becerra de la Il·luminació. Ana Gonzalo Fermiñán i José Manuel Mariano Martín van fer la presentació, Loli Noya
Fernández era l’ajudant de direcció i Carmen Barba Invernón dirigia.
El 1991 es celebra el 25è aniversari de la Parròquia (1966-1991)

En el 1993 fan Líos en el piso 43, (26 juny) per la Festa Major del barri (26 juny)
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Que no los sepa mi tía de Vicente Marco Rives y Vicente Marco Badenas (dies 20,21, 27, 28 d’abril) Repartiment similar a l’anterior: Isabel Pérez Denamiel, Gema Maneu Barajas, Paqui García Medina, Manoli Valera García, Raquel Rodríguez Petidiez, Montserrat
Hernández Sánchez, José Rodríguez Jurado, Carlos García Medina, José Manuel Mariano Martín, Juan Ruiz Peralbo, Rafael Carvajal González, Alfonso López Corzo, Mónica López Gallego feia d’apuntadora, Antonio i Manuel Cobos Tejero es van fer càrrec dels
decorats, Antonio Becerra de la il·luminació, Loli Moya Fernández era l’ajudant de direcció i Carmen Barba Invernón dirigia.

GRUP DE TEATRE DÈRIES
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En el 1994 ¡Mecachis, qué guapo soy! de Carlos Arniches (24 d’abril) durant les Festes de primavera. No hem trobat cap obra amb data posterior.
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En el butlletí El Carrilet, nº 12 corresponent a l’hivern de 1988, hem trobat esmentat aquest grup que va sorgir d’un curset de Teatre a l’Aula de Cultura de Sanfeliu. Un cop finalitzat, els alumnes van sentir la necessitat de continuar interpretant i així va sorgir aquest
grup a finals de 1986, compost per Silvia Sans, Isabel Cobos, Mercè Coté, Isidro García, Rafa Cerezo i Juan Antonio Cuñas, aquests dos últims es van fer càrrec del llum i so en l’obra que van presentar a diferents concursos i mostres, com la del Teatre Aficionat de
l’Hospitalet i la Mostra del Teatre Juvenil de la Generalitat: Seus i què? Desconcert estructural. També van actuar al Foment Martinenc, a moltes Aules de Cultura de l’Hospitalet i de Cornellà, al Parc de la Marquesa, per les Jornades Culturals de l’Associació de Veïns
de Collblanc-La Torrassa. L’obra és una creació col·lectiva composta de deu petits esquetxs d’una durada mitjana de set minuts cadascun. El primer de presentació. A la resta, s’experimenta amb les possibilitats artístiques d’una cadira a l’escenari. “Dèries és un grup
obert a qualsevol iniciativa però prefereix interpretar les seves pròpies cracions abans que adaptar obres ja fetes. Podríem dir que es tracta d’un grup autàrquic, capaç de crear el seu propi vestuari, maquillatge i sobretot, la seva manera d’entendre el teatre”(p. 6)
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Grup de Teatre "La Pipironda" després de la representació de "Fuenteovejuna" a la sala
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de l'AAM, el 27 d'abril de 1963. Font : Alpha 63-Fets i llegat, p. 36

Programa de les representacions del 19 i 20 de febrer de 1966. Font:
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Alpha-63. Fets i llegat, (p. 65).

Font "MAE-Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques"
.
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Miquel Leida i Joan Soto. Teatre Romea. 24 d'abril de 1967. Foto extreta
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del llibre Alpha-63. Fets i llegat, p. 72
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Programa. L’Ajuntament de L’Hospitalet.

Programa de l'obra.BOTEY,
Alpha63. Fets i llegat. p. 61
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Font: Llibre sobre el GTMX.
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Adalt, d'esquerra a dreta: Jesús Rocosa, Ramon Sanfeliu, Joan Soto, Fèlix Puig i Romuald
Monreal.
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Repartiment i imatge extretes de El Xipreret en format pdf
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A baix, d'esquerra a dreta: Laura Codina, Anna Trias, Teresa Casado i Anna Mª
Vilanova.
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Font: facebook del grup de teatre Banyes
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L'Escut de la ciutat. La "Pinça" o agulla d'estendre de J. M. Subirachs. Si cliqueu sobre
la imatge, podreu saber-ne la història.
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L'Acollidora, obra de l'escultor Arranz Bravo, instal·lada a la Rambla
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Justo Oliveras el 1985.

tlh5.html[02/04/2013 11:33:47]

Retaule de St. Roc procedent de St. Eulàlia de Mèrida, actualment al Museu de la ciutat.
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Ca N'Espanya, casa senyorial renaixentista, al carrer Xipreret, seu del Museu de
l'Hospitalet.

El Cap de Medusa és una de les icones de l’Hospitalet, l’element arqueològic més
important trobat a la ciutat, es tracta d'una escultura de marbre d’època romana (II dC)
trobada prop de l'ermita de Sta. Eulàlia de Provençana. Tot i ésser reivindicada pels
hospitalencs, encara es troba des del 1932, al Museu Arqueològic de Barcelona.
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Torre fortificada del s. XVI-XVII, al carrer Xipreret.
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