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Dossier_ premsa 2021 

CICLE PARAULES ALS CLAUSTRES  

 

INTRODUCCIÓ 

La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Vilafranca organitza des de l’any 2010 la 
programació del cicle Paraules als Claustres que enguany comparteix el projecte de 
programació amb els dos Claustres de la nostra ciutat: el Claustre de Sant Francesc i el 
Claustre dels Trinitaris. 

El cicle ofereix activitats de gran qualitat artística i cultural relacionades sempre amb la paraula 
dita, cantada o,  fins i tot, silenciada. La programació avarca dels del mes de maig al mes de 
setembre de 2021 . Paraules als Claustres és una proposta cultural de proximitat que permet, 
per una banda propostes culturals de petit format en marcs patrimonials i per altra una oferta 
cultural oberta, diversa i plural que acull diferents disciplines artístiques i expressives. 

Són actes que vinculen el Claustre de Sant Francesc i el Claustre dels Trinitaris amb la paraula i 
que volen reivindicar els Claustres com un espai de reflexió, de pensament, de coneixement  i 
de creació. D’aquí que la programació inclogui formats tan variats com els d’una jornada 
d’estudi dedicada a una persona rellevant de la nostra història intel·lectual, recitals poètics, 
exposicions, cançó d’autor, accions pel públic infantil...tots ells amb la paraula com a vehicle i 
canal d’expressió principal. 

La programació del cicle també es nodreix, a banda de les accions programades directament 
pel servei de Cultura de l’Ajuntament de Vilafranca, per propostes impulsades per altres 
entitats culturals que ofereixen el seus propis programes i que encaixen perfectament amb el 
contingut del cicle. Enguany s’inclouen actes del Festival Àtica i del festiva En Veu Alta (EVA). 
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PROGRAMACIÓ 

CLAUSTRE DE SANT FRANCESC 

Dissabte 15 de maig, de 9.30 a 14.30h 

 JORNADA.  Dolors Piera. Ideals i desencisos d’una mestra republicana. 

La desena jornada organitzada per la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Vilafranca i que 
dona inici, per desè any consecutiu, al cicle Paraules als Claustres està dedicada a la mestra, 
política i exiliada Dolors Piera Llobera. 

Si bé no es tracta d’una persona nascuda Vilafranca, sí que els seu breu pas per la nostra ciutat 
i l’empremta que va deixar-hi són prou rellevants perquè s’organitzi una jornada dedicada a 
Dolors Piera i difondre el llegat pedagògic i de compromís polítics d’aqueta mestra nascuda a 
Puigverd d’Agramunt (Lleida) l’any 1910. Un pas que va portar al Penedès les idees de Célestin 
Freient a les escoles, alhora que s’implicava en el treball del grup català de la FETE (Federación 
Española de Trabajadores de la Enseñanza). També, com a membre del Partit Socialista 
Unificat de Catalunya (1936), va ocupar responsabilitats en la seva Comissió de dones, va ser 
secretària de la Unió de dones de Catalunya i, des del 1937, Consellera municipal de 
l’Ajuntament de Barcelona, des d’on va desplegar una intensa activitat per poder atendre les 
necessitats més urgents de la població refugiada i , en especial, dels nens i nenes arribats a la 
ciutat. Expulsada del partir als anys quaranta, va mantenir el compromís de solidaritat amb 
Catalunya, des del seu primer exili a França i, més endavant, a Santiago de Xile, fins a la seva 
mort l’any 2001). 

Els ideals i desencisos d’una generació d’homes i dones que van pretendre la transformació de 
la societat mitjançant l’escola i l’acció col·lectiva. Una societat en la qual les dones van 
despuntar en diversos àmbits professionals i institucionals. Aquests serà l’eix vertebrador 
d’aquesta jornada d’homenatge i divulgació de la figura de Dolors Piera i és amb aquest esperit 
que hem convidat a cinc ponents per apropar-nos la personalitat d’aquesta dona que, l’atzar 
va vincular per sempre el seu nom a la nostra ciutat. 

 

Ponències 

• Els mestres Freinet a la II República al Penedès a càrrec del Dr. Francesc Imbernón. 
Catedràtic d’universitat de Didàctica i Organització Educativa de la Universitat de 
Barcelona. 
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• Dolors Piera: mestra, sindicalista i política, a càrrec de Cèlia Cañellas, Doctora en 
Història. Catedràtica d’institut jubilada 

• Dolors Piera: consellera municipal, dirigent comunista i exiliada, a càrrec de Rosa 
Toran, Doctora en Història. Catedràtica d’institut jubilada. 

• La bicicleta del mestre Costa-Jou, a càrrec d’Albert Taulé.  Arxiver i comissari de 
l’exposició “Quan la vida entra a l’escola”. 

• La Vilafranca republicana: mirall educatiu català, a càrrec de Ramon Arnabat Mata. 
Investigador del Grup de Recerca ISOCAC. Història i Història de l'Art. Universitat Rovira 
i Virgili 

En el transcurs de la jornada es podrà veure les sales Capitular i Fosca del Claustre 
l’exposició que sobre Dolors Piera han treballat des del curs passat tots els grups de 
l’Escola Dolors Piera. Aquesta exposició serà comentada i presentada per la directora 
de l’Escola Dolors Piera de Vilafranca, Carme Ayllón Hernández i es podrà visitar al 
Claustre de Sant Francesc fins al diumenge 13 de juny. 

La jornada serà enregistrada per Penedès Televisió. 
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A les 19h 

Recital a partir de l’espectacle 36+1 , amb poemes de Ricard Creus 

36 poemes a partir del 36 de Ricard Creus (Barcelona 1928) és una visió íntima dels fets que es 
van produir a partir del 18 de juliol de 1936. L´autor, que llavors era un nen, ens parla en 
primera persona de la guerra, de la postguerra, i de la lluita silenciosa que va portar a la 
recuperació de les llibertats democràtiques. 
 
36+1 és un espectacle de creació, una teatralització que neix de la tria de quinze 
títols de 36 poemes a partir del 36. Es tracta d’una escenificació escènica poètica que alterna 
l´encarnació del text amb micro-coreografies teatrals que, sustentades per un important espai 
sonor, serveixen de nexe entre tema i tema. 
 
AUTOR: Ricard Creus 
INTERPRETACIÓ: Maria Pla 
DRAMATÚRGIA I DIRECCIÓ: Maria Pla 
PRODUCCIÓ: Inútils Mots 
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Del 20 de maig al 6 de juny 

EXPOSICIÓ. Veus a les vuit del vespre. Testimonis a primera línia de pandèmia.Fernando 

Bustamante Enríquez 

 

A partir d’una sèrie de testimonis de persones que van treballar a primera línia dins una 

residencia de gent gran durant la pandèmia, es construeix un relat sonor que ens acosta a la 

realitat del que es va viure portes endins de molts centres.  

La instal·lació artística trasllada elements d’una habitació de la residencia a l’espai de la 

exposició.  El registre sonor dels testimonis es reprodueix. Què ens diuen aquestes veus, 

aquest llit? Uns minuts per reflexionar.  
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Del 14 al 30 de juny 

EXPOSICIÓ I LECTURA DRAMATIZADA. La meva Cristina. Núria Tomás Mayolas  

L’exposició La meva Cristina conté 41 il·lustracions i una projecció audiovisual  de la 
il·lustradora vilafranquina Núria Tomás Mayolas (Barcelona, 1973). Inspirat en el recull de 
contes de Mercè Rodoreda es tracta d’una interpretació des de l’actualitat, proposant un 
paral·lelisme entre el text i el drama que viuen els refugiats provinents de l’Àfrica, amb 
l’objectiu de connectar-nos de nou amb les paraules de l’autora i els continguts de la història. 

Dijous 17 de juny, a les 20h 

L’exposició inclou com a activitat vinculada la lectura dramatitzada del text a càrrec de l’actor 
Josep M. Bel Verge (La Granada, 1960). 
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Del 2 al 31 de juliol 

 INSTAL·LACIÓ. Un vestit. De Roser Blanc 

En un provador d’un supermercat de roba de la ciutat m’emprovo vestits. Amb els vestits nous 
em miro a través dels miralls que es miren i em moc amb ells. Dins aquests provadors 
’amplifico amb els miralls, les llums, les teles i patrons per buscar... no sé... alguna cosa 
diferent.” 

Aquesta proposta és un autoretrat en un provador. Una projecció del treball en un espai de 
dimensions reduïdes, com si d’aquest mateix provador es tractés. Un diàleg íntim entre les 
fotografies i l’espectador, un sol espectador cada cop. 

Aquesta proposta necessita d’un espai per un únic espectador. 

La projecció te una durada de 20 minuts, i un marge de 10 minuts per l’entrada i sortida de 
l’espectador. 

Roser Blanch (Vilafranca del Penedès, 1981). S’interessa per la fotografia mentre estudia art 
dramàtic a l’Institut del Teatre de Barcelona (2002-2005), i en paral•lel a la seva carrera com a 
membre de la companyia Flyhard treballa com assistent del fotògraf Vicens Guimènez de El 
País Dominical; realitza un curs de fotografia documental amb Txema Salvans i acaba estudiant 
el curs de fotografia d’autor a l’escola IDEP de Barcelona l’any 2011/12 sota la direcció de 
Manuel Úbeda. Ha format part del Photobook Club Barcelona durant els anys 2015 al 2018 
organitzant xerrades i trobades entorn al fotollibre.  

A banda de realitzar treballs personals com els del metro de Barcelona titulat “Avui pot ser un 

gran dia” - maqueta finalista al premi Dummy Docfield Barcelona 2017-, “Manifestant 19J” 

sobre les manifestacions realitzades a Barcelona durant el moviment del 15M - maqueta 

seleccionada per la Biennal d’arts plàstiques Penedès- Garraf 2017), també treballa en l’entorn 

del món del teatre realitzant les fotografies d’espectacle per companyies com La Ruta 40, El 

Festival EVA, entre d’altres i ha destacar amb La Perla 29/Biblioteca de Catalunya de la que va 

publicar un fotollibre sobre el procés de creació i assaig de l’obra de teatre “Boscos” de Wajdi 

Mouawad i que es pot trobar a la mateixa Biblioteca de Catalunya. També fa retrats d’estudi 

per actors i actrius i tota la cartelleria de la Sala Flyhard de la qual n’és fundadora i que del 

2010 al 2019 va ser directora artística juntament amb Sergio Matamala i Clara Cols, i 

actualment en porta la imatge. Té l’estudi a Vilafranca del Penedès. 

Aquí trobareu la projecció, que té una entrada de 5 minuts perquè l’espectador tingui temps 
d’arribar a lloc. En aquest cas però, només hi trobareu 1 minut d’espera per fer-vos a la idea 
del què s’hi projecta abans de començar. https://youtu.be/LRPu9Xr4P9A 
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Divendres 17 de juliol, a les 21h 

CONCERT. Acte de fe. Carlos Martorell, Adrià Grandia, Marc Vilajoana 

Acte de fe és una relectura de cançons tradicionals religioses passades pel sedàs del s.XXI, una 
recerca que actualitza aquests discursos espirituals, artificis humans per intentar entendre i 
aconseguir allò que no podem. I és que avui dia ens enfrontem i relacionem amb la tecnologia 
i les icones mediàtiques amb la mateixa fe (o escepticisme) que ho hem fet amb la religió 
durant tota la història . 
Aquest paral.lelisme el volem reflectir mitjançant una litúrgia mediada per una intel.ligència 
artificial: un algorisme opac, una caixa negra amb la què habitualment ens relacionem per 
utilitzar qualsevol xarxa social o aplicació però de la què no en podem veure el contingut, i 
amb la què hem de confiar les nostres dades, la nostra ànima digital. La gran majoria de les 
intel.ligències artificials han estat creades per grans corporacions que n’extreuen un benefici, 
tot i l’a parent neutralitat del codi informàtic , i aquests condicionants també seràn presents 
en el nostre treball. En el directe hi haurà una intel.ligència artificial entrenada amb partitures 
litúrgiques de vàries èpoques que interactuarà amb la resta de músics generant melodies a 
partir del què passa a escena. Aquestes bases de dades de les que partim no deixen de ser un 
reflex estadístic i sociològic dels moments històrics que representen, una imatge particular 
d’una intel.ligència col.lectiva que, en la majoria de casos, és la de la classe predominant. Per 
tant, també volem incloure material de caire popular vinculat amb la religió. 
 Aquesta relectura la plantegem des de la idea que la cultura mai està dins una vitrina, intacta i 
immaculada, tenint en compte què és allò que ens uneix com a societat, i que, per tant, 
evoluciona amb els moviments del món què ens envolta. Ens enmirallem en treballs propers 
com els del Niño de Elche amb Los Voluble, A Vore,... però també conceptualment amb gent 
com Jep Nuix o Josep M. Mestres Quadreny. 
 
 

Carlos Martorell és artista visual i sonor. Investiga la intersecció simbiòtica entre humans i 
tecnologia, així com en la relació entre imatge/moviment i so. Ara mateix està immers en varis 
projectes. El seu treball personal com a S hoeg gira en les seves últimes iteracions al voltant de 
temes com la estandarització, classificació o privacitat, i explora les possibilitats dels sensors 
de moviment com a instrument/pròtesi. Amb E nsemble Topogràfic , i juntament amb la 
ballarina Anna Hierro, indaguen el creuament de disciplines des d’una vessant més 
performàntica.  
Adrià Grandia (Sant Fruitós de Bages, 1981). La viola de roda, instrument mil·lenari, ha sabut 
nodrir-se dels diferents estils musicals. Avui en dia encara es troba en definició i és cada 
intèrpret qui li sap donar una nova mirada a través del seu calidoscopi. És amb les seves mans i 
del tractament electroacústic de l'instrument que la viola de roda continua la seva evolució 
constant. Des de l'any 2001 format amb el mestratge de Marc Egea, Sebastien Tron, Pascal 
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Lefeuvre, Daniel Frouvelle, Marc Anthony i Valentin Clastier ha après a estimar aquest 
instrument. Ha format part de grups com Tazzuff, Electrik Consort, Astrud & Col·lectiu Brossa, 
NewCat Folk.  
 
Marc Vilajuana (Mataró, 1997). Artista escènic multidisciplinar, performer i creador. Avui dia 
treballa com a ballarí, cantant i intèrpret al musical Maremar de Dagoll Dagom i a Kórps de 
Miquel Barcelona com a ballarí i cantant. Ha performat a E l Octavo Día de La Taimada, ha 
ballat a Peregrins de Miquel Barcelona. També com a ballarí a Dance of the Cosmos de la 
Marina C Salarich i com a actor a TV3 dins el programa La Família dels Súpers. Ha performat 
també al solo Shedding dirigit per Luka Chhaidze i ha composat la banda sonora per D ownfall 

de Mª Paz Marciano. També ha musicat jams de contact a Marameo (Berlín), a Sa Nau Dansa i 
Tragant Dansa (BCN). Crea el seu primer solo de creació 7 Autoretrats (2017), va dirigir i 
coreografiar OPERARIOS G ente Haciendo Cosas en Bucle y a Veces No (2018). Ha estat com a 
ballarí, músic i dramaturg al duet S imbiosi juntament amb l’artista Bru Ferri (2013) i cantautor 
a L ico y Peri amb Elena Tarrats (2019) i al duet de dansa C ia. Manos amb la ballarina Encarni 
Sánchez (2017). Té un gran interès per la música antiga, per hibridar creació històrica amb 
moviment i concepcions contemporànies. Va prendre tècnica de cant líric per Susanna Crespo i 
Xavier Mendoza, també com a alumne a la línia de cant gregorià a Early Music Festival Morella. 
Pren clases de daf (pandero tradicional persa) a mans de Riath Ahmed, Albert Enkaminanko i 
Borys Slowikouski. Fruit de tal investigació, al 2018 inicia el duet musical Lico i Peri, juntament 
amb Elena Tarrats. El seu ampli interès per diferents disciplines artístiques (música, dansa i 
teatre) el predisposa a tot tipus de propostes: escèniques, plàstiques, de creació pròpia o 
d'intèrpret per a altres creacions. 
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Diumenge 26 de setembre, a les 12h 

 ESPECTACLE FAMILIAR. Kalabazi. Jessica Arpin 

El cicle Paraules als Claustres compta des dels seus inicis amb un espai dedicat al públic infantil 
i familiar. Enguany serà l’artista de circ i actriu brasilera Jessica Arpin que durà al Claustre de 
Sant Francesc el seu espectacle Kalabazi, una història sobre una dona jove que és a punt de 
casar-se. Ho té tot previst: el lloc, la cerimònia, la festa, els convidats, el càtering...però encara 
li falta un detall, el marit! Tindrà una hora per decidir qui serà el seu futur marit entre els 
valentes participants de l’espectacle. Aquests hauran de superar difícils proves d’amor per 
saber qui serà el flamant espòs. 

Jessica Arpin seduirà a tots els pretendents i a tot el públic present amb les seves meravelloses 
acrobàcies sobre la bicicleta i amb la seva virtuosa manera de parlar i cantar al revés. 

Aquest espectacle inclou elements del circ, del clow i la poesia i ens condueix del somriureu 
més espontani a l’emoció més profunda. 

Kalabazi ha estat representat a 27 països i en 8 llengües i 23 dialectes. 

Tot un homenatge a la paraula i a l’humor per concloure el cicle Paraules als Claustres del 
2021. 

 

 



                            

 

 

 

 

 

Cultura  c/ L’Escorxador, 19-21 08720 Vilafranca del Penedès  

Tel. 93 8900459  cultura@vilafranca.org  http://www.vilafranca.cat     

 

CLAUSTRE DELS TRINITARIS 

La programació estable de Cal Bolet i l’Auditori ofereix dos dels seus espectacles al Claustre 
dels Trinitaris i que formen també part del cicle Paraules als Claustres. 

Divendres 28 de maig, a les 20h 

MÚSICA. A trenc d’alba. Marala 

El trio format per la catalana Selma Bruna, la valenciana Sandra Monfort i la mallorquina Clara 
Fiol ha tret enguany el seu primer treball discogràfic A trenc d’alba. 
 
Un aplec de composicions pròpies que s’inspiren en la música tradicional dels Països Catalans i 
que inclou poemes musicats de poetesses actuals, revisions de cants de batre, tonades 
sefardites i laments de guerra des d'una perspectiva actual jove, femenina i feminista.  
 
Millor disc folk dels Premis Ovidi Montllor 2020 i Millor disc revelació dels Premis Enderrock 
Balear. 
 
Fitxa artística 
Veus i guitarra Alexandra Monfort, Clara Fiol i Selma Bruna 
Flautes Xavi Lozano 
Percussió Roger Martínez 
Direcció artística Guillem Albà 

Preus: 16,00 € anticipada, 18,00 € a taquilla 

Durada: 1h 

Més informació: 

 

https://espectacles.vilafranca.cat/586/2/musica/marala/ 

http://www.u98music.cat/marala/ 

http://www.enderrock.cat/noticia/20581/marala-fa-

seves-contradiccions-canco 
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Divendres 18 de juny 

TEATRE. El temps que no tindrem. Cia. El  musical més petit 

“Potser la vida hauria de venir amb un pròleg, com als llibres. Un pròleg que d’alguna manera 
ens prepari per a tot el que vindrà. No en sabríem el final, perquè algunes històries és millor no 
saber com acaben, però podríem decidir si val la pena seguir llegint o no.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fitxa artística 
 
Autoria Alícia Serrat i Dani Campos 
Direcció Alícia Serrat 
Interpretació Mariona Castillo i Eloi Gómez 
Disseny il·luminació Adrià Rico 
Vestuari Raquel Ibort Marc Udina 
Escenografia Toni Luque 
Ajudanta escenografia Clara Solé 

Preus: 16,00 € anticipada, 18,00 € a taquilla 

Durada: 1h 20min 

Més informació: 

 

https://espectacles.vilafranca.cat/587/1/teatre/el-temps-que-no-tindrem/ 

http://www.elmusicalmespetit.com/ 



                            

 

 

 

 

 

Cultura  c/ L’Escorxador, 19-21 08720 Vilafranca del Penedès  

Tel. 93 8900459  cultura@vilafranca.org  http://www.vilafranca.cat     

 

COL·LABORACIONS AMB ALTRES FESTIVALS DE LA CIUTAT 

El cicle Paraules als Claustres acull dins la seva programació festivals  que tenen a veure també 
amb la paraula i que tenen lloc als claustres durant el període de maig a setembre.  

FESTIVAL ÀTICA 

Enguany, els dies 29 i 30 de maig tindrà lloc el Festival Àtica, un festival que d’arts escèniques 
que neix l’any 2017 a Vilafranca del Penedès de la mà de Tandem Produccions. Amb la intenció 
de reescriure l’íntim amb el públic, l’Àtica porta espectacles professionals de petit format que 
converteixen racons quotidians en teatres per un dia.  

Les propostes del Festiva Àtica d’enguany es podran veure al Claustre de Sant Francesc, al 
Claustre dels Trinitaris i a l’Escorxador. 

Per a més informació: 

https://aticafestival.cat/ 

 
FESTIVAL EVA 

I la setmana del 7 a l’11 de juny, el Claustre dels Trinitaris acollirà el Festival En Veu Alta (EVA) 
un festival de narrativa oral que en la seva proposta Eva infantil, proposa cada tarda, de dilluns 
a divendres una narració adreçada al públic familiar. 

Per a més informació: 

www.enveualta.com 
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Tots els actes programats per la Regidoria de Cultura al Claustre de Sant Francesc són gratuïts 
però l’aforament és limitat al 50% de l’aforament  i cal reservar l’assistència a: 
cultura@vilfranca.cat indicant el nom de l’espectacle al qual es vol assistir. 

  

Mesures COVID: 

 
Us demanem que seguiu les recomanacions: 
 
Arribeu 30 minuts abans per poder facilitar l' accés esglaonat 
Mascareta obligatòria 
Gel hidroalcohòlic a disposició 
Mantingueu la distància de seguretat 
Seieu al seient assignat 
Seguiu les instruccions del personal 
Si teniu símptomes compatibles amb la Covid, quedeu-vos a casa.  
Els nostres equipaments són espais segurs! #CulturaSegura. 
 
Aforament del 50%  
Neteja i desinfecció dels espais 
Gel hidroalcohòlic en diferents punts de les instal·lacions 
Entrada i sortida dels espectacles de manera esglaonada 
Els espectacles finalitzaran abans de les 22.00h 
 
 
 
 
 

 
 
 
#paraulesalsclaustres_2021 


