segona planta

dijous 27 de setembre
a les 12.30 h.
Inauguració de lexposició:

1871-1992

EL PRAT

DE TEATRE

Centre Cultural Torre Balcells

GENT

MUSEU DEL PRAT

de TEATRE

1871-1992

EL PRAT

El Prat compta amb una extensa i rica
història teatral que comença el 1871, quan
es creà la primera associació que tenia el
teatre entre les seves principals activitats.
Aquesta entitat, batejada amb el nom de
Calderón de la Barca, va arribar a tenir
un quadre escènic propi. Des daquell
moment han estat moltes les formacions
que shan dedicat a les arts escèniques.
Algunes van sorgir amb una dedicació
exclusiva al teatre, altres es van constituir
en el si dentitats culturals de caire pluri
disciplinari.
Com a grups escènics, van existir
lAgrupació La Joventut, lAgrupación
Teatral Esteban Forgas, el Club Teatral
Prat, LEstaca i LOrgue de Gats. Lany 1976
es va fundar el grup Kaddish que, sense

GENT

Lectures dramatitzades en el marc de lexposició
Gent de teatre. El Prat 1871-1992, a càrrec
dactors/actrius que han estat, alguns encara ho
són, membres dels diferents grups teatrals que
destaquem a la història del teatre fet al Prat.

Activitats complementàries

Dijous 18 doctubre a les 20 hores
Lectura:

CANT ESPIRITUAL
de Joan Maragall

interrupcions, segueix en actiu amb el
nom de Taller de Teatre Kaddish.
Les principals entitats culturals del Prat
van tenir quadre escènic: Centre Artesà,
Centre Autonomista, Societat Ibis, Quadre
escènic Joventut del Casal Català, Quadre
escènic dels Pares de Família, Quadre es
cènic del Grupo Cultural Recreativo La Seda,
Quadre escènic de lA. A. L. Cervantes.
Els grups dedicats exclusivament al tea
tre van tenir una vida molt curta a causa,
sobretot, de les dificultats econòmiques
que comportava posar en escena una obra.
El teatre shavia convertit en més que una
afició i era centre de rivalitats entre les
companyies per atraure el major nombre
despectadors i de crítiques favorables.
Els moments en què la competència es

fins al 22 de desembre

PANORAMA DESDE
EL PUENTE
de Josep Maria de Sagarra

TIEMPO DEL 98
dArthur Miller

de Juan Antonio Castro
amb:

Armando Aguirre  Alfredo
García  Jordi Gili  Glòria Feu 
Jaume Monés
féu més intensa, com la que es va viure
entre lArtesà i lAutonomista o la Seda i
la Cervantes i, en alguns anys, els Pares
de Família, van contribuir a enriquir la
vida cultural local. El quadre escènic del
Casal Català i el grup lEstaca també van
tenir un nivell molt alt.
Els grups locals van tenir sempre una
predilecció pels dramaturgs més populars
de cada moment, alguns dels quals, com
Àngel Guimerà i Ignasi Iglésias, visitaren
el Prat en diverses ocasions. Al llarg de
més dun segle dactivitat teatral també es
van poder veure actuant al Prat alguns
dels actors més reconeguts de cada època.
Aquesta exposició vol ser un homenatge
a les dones i homes que han fet possible la
intensa vida teatral del Prat al llarg dels anys.

LA RAMBLA
DE LES FLORISTES

Dijous 8 de novembre a les 20 hores
Lectura:

CARTES DAMOR

dA. R. Gurney
amb:

Josep Costa  Àngela Jové

Dijous 29 de novembre a les 20 hores
Lectura:

RESTES HUMANES
SENSE IDENTIFICAR
I LA VERTADERA
NATURALESA DE LAMOR

Versió catalana de Joan Barbero

de Brad Fraser.

Pau Bou  Lolo Herrero  Blanca
Pàmpols  Arnau Puig  Ceci Ràfols
 Albert Riballo  Vanesa Vigil

amb:

Servei gratuït prèvia inscripció al 93 478 28 58. Les
visites es faran a les 7 de la tarda els dimarts 9 i 30
doctubre, 13 i 27 de novembre, i 11 i 18 de desembre.

Visites comentades per a grups

CENTRE
AUTONOMISTA

1919-1924

El Manelic va ser una de les millors creacions de
Víctor Casanovas, a qui el Prat va dedicar un carrer

ARTESA
CENTRE

Companyia dafeccionats del Centre Artesà, que actuà el dia 15
de maig de 1915. Tot el grup posa amb lactriu Carme Rodríguez,
davant de la Torre Muntadas, 6 dies abans de lactuació

LAutonomista sespecialitzà en obres dIgnasi
Iglesias. Cartell anunciador de la representació
de dues de les seves obres curtes i duna de
Rusiñol, el 22 de febrer de 1920

LAutonomista, el formaren professionals liberals,
petits empresaris, jornalers i paletes, i va néixer amb
una voluntat política que el situava al costat del sector
nacionalista de la Lliga Regionalista de Catalunya.
Lentitat va ser dissolta per ordre governativa durant
la dictadura de Primo de Rivera.
La ruptura amb el Centre Artesà
va fer que el quadre escènic del Centre Autonomista
quedés molt reduït, en perdre bona part dels membres
originals. La manca dactivitat pròpia es va compensar
amb la programació dun teatre professional dalt
nivell. Desapareguda lentitat, el quadre escènic va
continuar funcionant de manera ocasional amb el
nom de La Joventut.

Quadre Escènic

1919-1930

Programa de la sessió teatral del 2 de juny
de 1912 amb lactriu Margarida Xirgu

CENTRE

El nou Artesà quedà majoritàriament en mans de
pagesos, propietaris i masovers.
En laspecte teatral, la ruptura enfortí lArtesà,
que es quedà amb la quasi totalitat de lantic quadre
escènic. El grup, molt cohesionat, amb actors amb
experiència i que ja es coneixien, va poder posar en
escena obres duna dificultat considerable. El canvi
de condició de lentitat, que passà a ser una societat
de propietaris (1920) va repercutir negativament en
lactivitat pròpiament associativa i el quadre escènic
deixà dactuar poc després de la desaparició de lAu
tonomista.

1883-1919
Angel Guimerà fou un dels autors més representats del
teatre pratenc anterior a la Guerra Civil. Guimerà visità
en diverses ocasions el Prat, que li dedicà un carrer
Estrena del drama Claudi, original de Valentí
Xirinachs i Farrés, el 15 de maig de 1914

Lany 1871 es va constituir el grup Calderón de la
Barca, amb seu a la Sala den Bou, que tenia com a
activitats principals el ball i el teatre. Aquesta societat
es pot considerar com el precedent de lArtesà.
El Centre Artesà es constituí legalment el 23 de
gener de 1883 com a societat desbarjo. Sinstal·là a
la Sala den Bou, i combinava el teatre i el ball.
El 1899 va ser refundat amb lobjectiu de promoure
el lleure entre els seus socis. A partir daquesta data,
la vida de lentitat va estar marcada per la inestabilitat
provocada per la diversitat social de les persones que
en formaven part. El teatre de lArtesà combinava les
representacions de companyies professionals amb la
posada en escena dobres a càrrec del seu quadre
escènic, que era enterament masculí; les actrius eren
professionals contractades per a cada obra.
El 1919, el Centre Artesà es dividí en dos grups:
un conservà el nom tradicional i laltre sanomenà
Centre Autonomista. Mentre que els primers safanya
ren a construir un impressionant local al futur carrer
del Centre, els segons continuaren al local de la plaça.
Programa de Maria Rosa, dÀngel
Guimerà, del 26 dagost de 1917

Dinar dhomenatge a Ignasi Iglesias, maig de 1920, a
la Ricarda. Asseguts, els actors Enric Giménez i Joaquim
Montero, i al seu darrere, amb barba i bigoti, lescriptor
Funció doble del quadre escènic
Joventut, reforçat, com sempre,
amb actrius del circuit professional

Vetllada teatral a lArtesà el 15 de maig de 1920,
amb la participació del quadre escènic del Centre
El carrer on hi havia el Centre Artesà
es va dedicar a Àngel Guimerà, lautor
preferit del seu quadre escènic.

LArtesà posà en escena les obres
catalanes més populars del moment,
com La nit de lamor, de Santiago
Rusiñol, maig de 1921.

El quadre escènic Joventut al
terrat de la Sala den Bou, seu
del Centre Autonomista, el 1920

El Manelic va ser una de les millors creacions de
Víctor Casanovas, a qui el Prat va dedicar un carrer

La Joventut safegí, el 25 de novembre de 1928, a
lhomenatge a Ignasi Iglesias, un autor molt estimat al Prat

Les obres còmiques de Pitarra, pseudònim de lescriptor Frederic
Soler, a qui el Prat dedicà un carrer, tenien gran acceptació popular
i eren un èxit segur de taquilla.

joventut

i CASAL
CATALA

La Joventut es reforçava amb actrius professionals,
com la reconeguda Empar Ferràndiz

1930-1935
Desaparegut lAutonomista, el seu quadre escènic va
continuar en actiu amb el nom dagrupació Joventut,
que després es va integrar al Casal Català.

Representació dEls vells, el 6 de gener de 1935

Lany 1930 es va crear el Casal Català, que acollia,
sota lempara del catalanisme, socis dideologia molt
diversa, fet que provocà un seguit de tensions
internes que van portar a la dissolució del grup.
El Casal va tenir una intensa activitat política, que
compaginava amb els actes lúdics.
El teatre va ser una de les activitats principals i va
centrar bona part dels esforços personals i dels
recursos econòmics de lentitat: es compaginaven la
contractació de reconegudes companyies professionals
i les representacions del seu quadre escènic.
El vell grup teatral de lAutonomista seguí actiu
amb el nom de la Joventut que, en fundar-se el Casal,
shi integrà. El Quadre Escènic Joventut va ser
premiat lany 1935 en el IV Concurs de Teatre Català
Amateur amb el segon premi de la categoria B, la de
grups amateurs amb actrius professionals. El grup
teatral es va dissoldre, poc després de guanyar el
concurs teatral.

La Joventut va obtenir el segon premi i la distinció de
Primera Categoria, amb la possibilitat de competir en el
grup principal en ledició següent. La guerra ho impedí.

El metge Tomàs Pujol, fill del també metge Josep Pujol
i Capsada, alternava amb Francesc Figuerola la direcció
del quadre escènic Joventut.
Programació teatral de la Joventut
per a les festes de Reis del 1930.

La Joventut va participar, lany 1935, al IV Concurs de Teatre
Català Amateur. Hi havia una obra obligatòria, El gra de mesc,
i una de lliure. El grup va triar Mossèn Janot, de Guimerà.
Francesc Figuerola va continuar com a director
del quadre escènic en la nova etapa de la Joventut.

La Joventut es va inscriure a la categoria B,
la de grups amateurs amb actrius professionals
Actuació del quadre escènic Joventut,
integrat des de feia mesos al Casal Català

