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Enguany, els assistents a la V edició de la 
Fira Modernista del Penedès es sorpren-
dran per la proposta teatral Tandarica 
Circus, que presenta Cia. Passabarret, 
una companyia de circ de Valls creada 
l’any 1995. Cia. Passabarret realitza una 
mitjana anual de 100 actuacions i, el 
mes d’octubre de l’any 2012, va obrir el 
seu propi centre de creació i producció 
d’espectacles, anomenat La Circoteca, i 
la seva escola de circ. La Circoteca ha 
estat reconeguda amb el Premi de Circ 
Zirkòlika 2015, en la categoria de mi-
llor iniciativa per la projecció de circ de 
Catalunya.

A continuació, us oferim una petita 
entrevista amb David Sáncho, produc-
tor, membre de la companyia i un dels 
personatges més delirants de Tandarica 
Circus.

Coneixies la Fira Modernista del Pene-
dès?
La coneixia de sonada, n’havia sentit a 
parlar.

Quan es va estrenar el vostre espectacle 
Tandarica Circus?
Tandarica Circus ha tingut més vides 
que un gat. Oficialment, es va estrenar 
l’any 2004, però tenia un altre nom i un 
altre format. És l’espectacle bandera de 
la Cia. Passabarret i cada 2 o 3 anys el 
reformem íntegrament.

Quantes persones formeu part de Cia. 
Passabarret?
Som 3, però depenent de la producció 
incorporem diferents artistes. Concre-
tament, a Tandarica Circus actuem 4 
persones.

En què consisteix l’espectacle que pre-
senteu a l’Arboç?

Tandarica Circus és una producció a 
través de la qual els assistents podran 
gaudir de quatre artistes bojos com un 
llum de carbur que no paren de fer el 
pallasso, malabars i acrobàcies a un rit-
me trepidant. Són artistes d’aquells que 
es juguen la seva pròpia vida, i si no és 
la seva, que sigui la d’algú del públic! 
No hi podeu faltar: cada funció pot ser 
l’última...

Tandarica Circus, una proposta delirant 
de la companyia de circ Cia. Passabarret

2

El circ, en les seves diferents manifestaci-
ons, és un dels eixos temàtics de la cin-
quena edició de la Fira Modernista del 
Penedès. I, com no podia ser d’una altra 

Tallers de circ infantils de la mà d’Elitsports

Benvinguts al circ modernista

manera, els nens i nenes seran també els 
que més en gaudiran i els autèntics pro-
tagonistes dels tallers de circ que presenta 
Elitsports. 
Parlem amb Joan Roca, administrador ge-
rent d’Elitsports.

Havies sentit a parlar de la Fira Moder-
nista del Penedès?
Nosaltres som de Terrassa i, a través de la 
Fira Modernista de Terrassa, vàrem saber 
que aquí al Penedès també se’n feia una 
a l’Arboç.

Quines activitats realitzeu a Elitsports?
Elitsports va néixer l’any 2004 quan tres 
amics varem decidir fer de la nostra passió 

la nostra feina. Tenim 3 línies principals 
d’activitats: l’organització d’esdeveni-
ments lúdics, les activitats extraescolars i 
les activitats esportives. Els tallers de circ és 
una de les activitats que més ens agrada, ja 
que ens permet una interacció i contacte 
molt directe amb la canalla. 

Com seran el tallers de circ de la Fira 
Modernista del Penedès?
Hi haurà 8 jocs de circ per a totes les edats, 
però especialment pensats per a la canalla. 
Hi haurà pilotes i cèrcols malabars, maces, 
diàbolos, plats xinesos, etc. És a dir, tot un 
conjunt d’activitats per tal que els nens 
s’ho passin d’allò més bé.



Joan Sans i Freixas
Alcalde de l’Arboç

Alfons Ribas i Pérez
Regidor de Turisme i Promoció Econòmica

Com cada any, entrada la primavera, la vila de l’Arboç es prepara per 
reviure un dels nostres períodes de la història recent més important, l’època 
modernista. La cinquena edició de la Fira Modernista del Penedès arriba 
per omplir-nos d’orgull de sentir-nos arbocencs i proclamar que som d’una 
vila que estima i valora el seu patrimoni històric i cultural.
Al llarg de tot un cap de setmana, l’Arboç es convertirà en la capital catalana 
del modernisme i oferirà a vilatans i visitants vinguts d’arreu un bon grapat 
de propostes que estem convençuts que us agradaran. Us animem a gaudir 
d’un programa d’actes per a totes les edats que ens transportaran a finals del 
segle XIX i principis del segle XX. 
La visita teatralitzada a la Giralda, prevista el dissabte a la tarda, és una de 
les novetats més destacades d’aquesta cinquena edició de la Fira Modernista 
del Penedès. Una edició que té com a protagonista al circ, una de les 
manifestacions artístiques més rellevants de l’època. Entorn al món del circ, 
podreu trobar tot un seguit d’activitats, des dels delirants pallassos fins als 
sorprenents malabaristes. 
El mercat modernista, la marató de teatre d’època al carrer, la gimcana dels 
edificis modernistes, la visita fotogràfica al Palau Gener i Batet, i una llarga 
successió d’activitats, que comptaran amb la participació de més de 200 
actors i personatges ambientats, acaben de configurar la Fira Modernista 
d’enguany. El seu programa d’actes, ara a les vostres mans, ha estat elaborat 
amb molta il·lusió i entusiasme. 
Finalment, volem fer arribar el nostre agraïment més sincer a totes les 
persones i entitats que, amb el seu esforç i dedicació, fan possible que 
gaudim d’una nova edició de la Fira Modernista del Penedès.

Molt bona Fira a tothom!
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V FIRA MODERNISTA 
DEL PENEDÈS
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La Giralda de l’Arboç
De ben segur que l’emblemàtic edifici de la Giralda de l’Arboç és un del motius 
principals pel qual la vila de l’Arboç és coneguda popularment com el “poble de les 
cases boniques”. Erigida pel matrimoni Roquer – Negrevernis, la Giralda sempre ha 
estat un referent a l’Arboç i al Penedès. Tot i les vicissituds de la història, avui llueix 
altre cop amb tot el seu esplendor, gràcies al seu propietari, Manuel Camino.
La Giralda és un palauet d’estil neoàrab esquitxat amb tocs de modernisme. Construïda 
als inicis del segle XX (1908), el conjunt alberga reproduccions a menor escala del Pati 
dels Lleons de l’Alhambra de Granada i el Saló dels Ambaixadors de l’Alcàsser de 
Sevilla i de la Giralda, i la torre de la catedral de Sevilla. 
Sens dubte, la torre de la Giralda és l’element més vistós i destacat del complex. Amb 
52 metres d’altura, s’alça imponent com l’edifici més alt de l’Arboç i, durant molt anys, 
el més alt del Penedès.
En termes estrictament modernistes, destaquen els magnífics vitralls del primer pis 
que tanquen el claustre; les làmpades de ferro forjat i vidre de la façana principal i 
de la façana lateral que dóna al jardí; i, com a element constructiu característic del 
modernisme, la volta catalana present als sostres del soterrani i del segon pis. A més, els 
materials utilitzats en la seva construcció són els típics del modernisme.
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L’Elenc Artístic Arbocenc celebra, des del 
passat 1 de novembre de 2015, l’any del 
seu centenari. L’organització de la Fira 
Modernista del Penedès fa extensiva la 
seva felicitació a tots els membres d’aques-
ta històrica entitat arbocenca. 
Com no podia ser d’una altra manera, 
enguany, l’Elenc torna a ser cap de cartell 
de la Fira. De fet, tots estem ansiosos per 
veure quines sorpreses ens ha preparat per 
a aquesta edició, ja que l’Elenc sempre s’ha 
esforçat per oferir treballats i vistosos es-
pectacles en el marc de la Fira Modernista 
del Penedès. 
En l’any del seu centenari, entrevistem el 
president de l’Elenc Artístic Arbocenc, Jo-
sep Maria Arnan.
Com sorgeix la teva afició al teatre?
Vaig començar fent d’apuntador, quan, 
en aquella època, n’hi havia. Tenia uns 25 
anys i a partir d’aleshores ja vaig seguir col-
laborant.

Des de quan ets el president de l’Elenc?
Aquest any 2016, fa 25 anys que sóc el 
president de l’Elenc.

L’Elenc Artístic Arbocenc, en l’any del seu 
centenari, cap de cartell a la 

V edició de la Fira Modernista del Penedès
Quines motivacions et van portar a ac-
ceptar el càrrec?
Aquell any, l’Elenc complia 75 anys i la 
motivació que em va dur a acceptar el càr-
rec de president va ser la voluntat de seguir 
fent avançar a l’Elenc. Vaig succeir en el 
càrrec al Sr. Joan Malla Navarro, que va 
deixar el llistó molt alt, dit sigui de pas-
sada.
Quines són les teves funcions a l’Elenc?
A part de fer de president, dissenyem l’es-
cenografia entre tots i, després, jo faig els 
plànols a escala i ho fabriquem. Per altra 
banda, el director configura un programa 
d’il·luminació que jo materialitzo. I, quan 
anem a actuar fora, formo part de l’equip 
que munta escenografia, focus i tot el que 
faci falta.

Recordes alguna anècdota que t’hagi 
passat al llarg d’aquests anys?
En les obres de teatre, jo m’encarrego de 
la il·luminació. A Juneda, abans feien un 
concurs de teatre còmic i vàrem anar a fer 
“El Mikado”. Quan va ser l’hora de co-
mençar, vàrem endollar els focus i va saltar 

tot el corrent. Al final, vàrem haver d’actu-
ar amb la meitat dels focus.

Com vius el centenari de l’Elenc?
Molta feina, molts actes i molta il·lusió. 
Fins avui, tots els actes que s’han fet han 
estat un èxit.

Com valores la participació de l’Elenc a 
la Fira Modernista del Penedès?
Considero que és important la col-
laboració tant per a l’Elenc com per a la 
Fira. Crec que encara que ens coneix tot-
hom, sempre va bé. 
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V FIRA MODERNISTA DEL PENEDÈS
Dissabte 16 d’abril

PROGRAMA D’ACTES - MATÍ

De les 12:00h a les 13:30h 

Vermutada dels Minyons 
de l’Arboç, gentilesa de Vermut 
Miró de Reus (preus populars)
Plaça de la Vila

De les 11:30h a les 13:00h 

Racó d’art modernista: ambi-
entació musical amb peces de jazz clàssic, a 
càrrec del saxofonista Toni Pla i del guitar-
rista Andrés Bastiani; i exhibició de punta 
al coixí, a càrrec de l’Escola de Puntaires 
de l’Arboç
Davant de la Casa de Cultura

De les 11:30h a les 14:00h 

Marató de teatre d’època al 
carrer, amb les actuacions: 

Xarop de Canya, que presen-
tarà l’espectacle “Per ordre de l’alcalde!”
Itinerant + Plaça de la Vila
+ A prop, que presentarà l’especta-
cle “Xarlatans”
Itinerant (final a la Rambla Gener)
Cia Passabarret, que presentarà 
l’espectacle “Tandarica Circus 1”
Itinerant (final a la Plaça de la Vila)
Ull Distret, que presentarà l’es-
pectacle “Contes jugats”
Rambla Gener
Cristina Borrellas, 
que presentarà l’espectacle infantil 
“Move your body” 
Rambla Gener
Xarop de Canya, 
que presentarà l’espectacle “Alehop!”
Itinerant

A partir de les 12:00h 
Gimcana “Edificis moder-
nistes de l’Arboç”: lliurament 
de les butlletes de participació a l’Oficina 
de Turisme. La gimcana restarà activa des 
de dissabte a les 12:00h fins a diumenge a 
les 14:00h. Les butlletes complimentades 
s’han de lliurar a l’Oficina de Turisme (el 
termini per entregar les butlletes conclou 
el diumenge 17 d’abril a les 14:00h)
Oficina de Turisme

A les 12:45h 
Visita fotogràfica al Palau 
Gener i Batet, a càrrec del fotògraf 
arbocenc Òscar Méndez. És obligatori 
portar càmera fotogràfica (telèfons mò-
bils, no). Cada persona amb càmera podrà 
portar un acompanyant
Palau Gener i Batet

De les 11:00h a les 21:00h 

Mercat modernista
Plaça de la Vila, Carrer Major i 
Rambla Gener

De les 11:00h a les 14:00h 
Passejada pel recinte a càrrec 
del grup “Chicas de Oro entre costuras”.
Plaça de la Vila, Carrer Major i 
Rambla Gener

De les 11:00h a les 14:00h 
Tallers infantils de circ, a càr-
rec d’Elitsports
Rambla Gener

De les 11:00h a les 14:00h 

Exposicions
Casa de Cultura i Auditori 
Municipal:

“El ferro forjat, un element del 
modernisme”, exposició de foto-
grafies dels diferents elements de 
ferro forjat de l’Arboç, a càrrec de 
l’Ajuntament de l’Arboç, amb la col-
laboració d’Eduard Jané

“Adrià Gual, escenògraf de la Mo-
dernitat”, a càrrec del Centre de 
Documentació i Museu de les Arts 
Escèniques de l’Institut del Teatre

Rambla Gener:

“Vehicles clàssics”, exposició de moto-
cicletes i cotxes clàssics, a càrrec de Ci-
priano Arahuete, Francesc Arbiol, Jesús 
Bartolin, Jaume Batlle, Ramon Batlle, 
Manuel Bedmar, Josep Freixas, Joan 
Carles Gil, Felix Gil, Roberto Parro, 
Josep Pujol i Josep Ribas 
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V FIRA MODERNISTA DEL PENEDÈS
Dissabte 16 d’abril

PROGRAMA D’ACTES - tarda

De les 17:00h a les 20:00h 
Tallers infantils de circ, 
a càrrec d’Elitsports
Rambla Gener

De les 17:00h a les 21:00h 
Passejada pel recinte a càrrec 
del grup “Chicas de Oro entre costuras”.
Plaça de la Vila, Carrer Major i 
Rambla Gener

De les 17:00h a les 20:00h 
Exposicions
Casa de Cultura i Auditori Muni-
cipal:

“El ferro forjat, un element del 
modernisme”

“Adrià Gual, escenògraf de la Mo-
dernitat”

Rambla Gener:
 “Vehicles clàssics” 

De les 17:30h a les 21:00h 
Marató de teatre d’època al 
carrer, amb les actuacions:

Xarop de Canya, que presen-
tarà l’espectacle “A cop de pedal”
 Itinerant

Xarop de Canya, que presen-
tarà l’espectacle “Trencada d’olla”
Itinerant 

Cristina Borrellas, que pre-
sentarà l’espectacle infantil “Move your 
body” 
Rambla Gener

+ A prop, que presentarà l’especta-
cle “Xarlatans”
Itinerant (final a la Plaça de la 
Vila)
Cia Passabarret, que presenta-
rà l’espectacle “Tandarica Circus 2”
Rambla
Paul Ponce, exhibició de malaba-
risme prèvia al show de la nit
Rambla Gener
Elenc Artístic Arbocenc, 
que presentarà l’espectacle “Rodamón 
Modernista”
Rambla Gener
Xarop de Canya, que presen-
tarà l’espectacle “Roda de la fortuna”
Itinerant

A les 17:30h 
1r Torn de la visita guiada i 
teatralitzada pel patrimoni 
modernista de l’Arboç, a càr-
rec del guia arbocenc Eduard Jané i l’Elenc 
Artístic Arbocenc. Màxim 250 persones 
per ordre d’arribada
Edifici de la Giralda de l’Arboç

A les 18:15h 
2n Torn de la visita guiada i 
teatralitzada pel patrimoni 
modernista de l’Arboç, a càr-
rec del guia arbocenc Eduard Jané i l’Elenc 
Artístic Arbocenc. Màxim 250 persones 
per ordre d’arribada
Edifici de la Giralda de l’Arboç

A les 21:00h 

Presentació de l’espectacle 
“Llegendes modernistes: 
les dones d’aigua i la cam-
pana del rei Wamba”, a càrrec 
de l’Embruix.cat
Plaça de l’entrada al teatre “El 
Centre”

A les 22:30h 

Show de malabarisme, 1r torn, 
a càrrec de Paul Ponce
Aula Magna del Palau Gener i Batet

A les 23:15h 
Show de malabarisme, 2n 
torn, a càrrec de Paul Ponce
Aula Magna del Palau Gener i Batet
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V FIRA MODERNISTA DEL PENEDÈS
Diumenge 17 d’abril

PROGRAMA D’ACTES - MATÍ

De les 11:00h a les 21:00h 
Mercat modernista
Plaça de la Vila, Carrer Major i 
Rambla Gener

De les 11:00h a les 14:00h 
Passejada pel recinte a càrrec 
dels grups “Chicas de Oro entre costuras”, 
“La Llanterna de Terrassa” i “Modernistes 
de Badalona”.
Plaça de la Vila, Carrer Major i 
Rambla Gener

De les 11:00h a les 14:00h 
Vigilància del recinte 
per part dels Mossos 
d’Esquadra amb uniformes 
d’època, a càrrec del Servei Històric 
del cos de Mossos d’Esquadra
Plaça de la Vila, Carrer Major i 
Rambla Gener

De les 11:00h a les 14:00h 
Tallers infantils de circ, a càr-
rec d’Elitsports
Rambla Gener

De les 11:00h a les 14:00h 
Exposicions
Casa de Cultura i Auditori Muni-
cipal:

“El ferro forjat, un element del mo-
dernisme”
“Adrià Gual, escenògraf de la Moder-
nitat”

De les 11:00h a les 14:00h 
Marató de teatre d’època al 
carrer, amb les actuacions:

Xarop de Canya, que presenta-
rà l’espectacle “Quin goig de mercat!”
Itinerant
Xarop de Canya, que presen-
tarà l’espectacle “La roda de la fortuna”
Itinerant + Rambla Gener
Embruix.cat, que presentarà 
l’espectacle “Josep II Rei. El conte mo-
dernista de l’Arboç”
Plaça de la Vila
Xarop de Canya, que presenta-
rà l’espectacle “Hem fet les Amèriques!”
Itinerant + Rambla Gener
Elenc Artístic Arbocenc, 
que presentarà l’espectacle “Roda-
món Modernista”
Plaça de la Vila

A les 11:55h 
Animació amb percussio-
nistes d’època, a càrrec de 
Kukupraks Batucada 
d’Alcover
Avinguda Jacint Verdaguer, Carrer 
Major i Rambla Gener

A les 12:00h 
Visita guiada pel patrimoni 
modernista de l’Arboç, a càr-
rec del guia arbocenc Eduard Jané
Edifici de la Giralda de l’Arboç

A les 14:00h
Gimcana “Edificis moder-
nistes de l’Arboç”: final del 
termini per lliurar les butlletes compli-
mentades
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V FIRA MODERNISTA DEL PENEDÈS
Diumenge 17 d’abril

PROGRAMA D’ACTES - tarda

De les 17:00h a les 20:00h 

Passejada pel recinte a càrrec 
dels grups “Chicas de Oro entre costu-
ras”, “La Llanterna de Terrassa”, i “Mo-
dernistes de Badalona”.
Plaça de la Vila, Carrer Major i 
Rambla Gener

De les 17:00h a les 20:00h 

Vigilància del recinte per 
part dels Mossos d’Esqua-
dra amb uniformes d’èpo-
ca, a càrrec del Servei Històric del cos 
de Mossos d’Esquadra
Plaça de la Vila, Carrer Major i 
Rambla Gener

De les 17:00h a les 20:00h 
Tallers infantils de circ, a càr-
rec d’Elitsports
Rambla Gener

De les 17:00h a les 20:00h 
Exposicions
Casa de Cultura i Auditori Muni-
cipal:

“El ferro forjat, un element del mo-
dernisme”
“Adrià Gual, escenògraf de la Moder-
nitat”

De les 17:30h a les 20:30h 
Marató de teatre d’època al 
carrer, amb les actuacions:

Xarop de Canya, que presen-
tarà l’espectacle “Les dames modernis-
tes del vitralls”
Itinerant
Elenc Artístic Arbocenc, 
que presentarà l’espectacle “Torna la 
Revista Modernista”
Plaça de la Vila
Escola de Dansa Estudi, 
que presentarà l’espectacle 
“Tocant el cel”
Rambla Gener
Xarop de Canya, que presen-
tarà l’espectacle “Hem fet les Amèri-
ques!”
Itinerant
Xarop de Canya, que presen-
tarà l’espectacle “Canvi de torn a la fà-
brica”
Itinerant

A les 17:55h 
Gimcana “Edificis moder-
nistes de l’Arboç”, selecció de 
les butlletes guanyadores i lliurament de 
premis
Plaça de la Vila

A les 18:45h 
Boda modernista, a càrrec de la 
Llanterna de Terrassa
Rambla Gener
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Diumenge al migdia, al recinte firal, 
ressonaran amb força les percussions de 
Kukupraks Batucada, una entitat sen-
se ànim de lucre d’Alcover que té com 
a objectiu principal fer passar una bona 
estona a la gent. 
La component de Kukupraks Batucada, 
Carme Català, ens respon a unes pre-
guntes.

Coneixies la Fira Modernista del Penedès? 
D’orelles, n’havia sentit a parlar. Jo he es-
tat a l’Arboç alguna vegada, quan anava 
l’institut.

Kukupraks Batucada, 
percussionistes d’època a la Fira Modernista

Com va néixer Kukupraks Batucada?
Va néixer el 2014, arran d’un taller que 
va crear l’escola de música d’Alcover. 
D’aquest taller, va sorgir un grup de gent 
al qual ens agradaven les percussions 

i ens vàrem començar a reunir. Al cap 
d’un temps, ens vàrem engrescar i vàrem 
decidir provar-ho. De tot això, va néixer 
Kukupraks Batucada.

Heu actuat a molt llocs?
Kukupraks Batucada és una entitat molt 
jove. Hem actuat a molts llocs, sobretot 
al Camp de Tarragona.

Què heu preparat per a la Fira Moder-
nista del Penedès?
Farem una cercavila amb parades puntu-
als on tocarem peces molt engrescadores.

Paul Ponce
el malaBarista
Una de les sorpreses més ben guardades 
de la cinquena edició de la Fira Moder-
nista del Penedès és l’actuació de Paul 
Ponce, artista internacional d’una sise-
na generació d’artistes. 
Considerat un dels millors malabaristes 
dels nostres temps, Paul Ponce ha ac-
tuat als teatres més rellevants del món, 
com el Casino de Monte Carlo, el Ra-
dio City de Nova York, el Dominion de 
Londres o el State Theater de Sydney, i 
ha treballat en produccions del Cirque 
du Soleil, programes de televisió als Es-
tats Units, Europa i Àsia. La velocitat 
dels seus malabars i els barrets voladors 
són les marques inoblidables de les se-
ves presentacions. 
A continuació, parlem amb Paul Ponce.  

Quan vas començar a actuar?
Als 6 anys vaig començar a entrenar-me 
en l’art dels malabars i als 7 vaig debutar 
professionalment amb els meus pares 
en una producció de l’Òpera Escocesa a 
Glasgow. El meu debut com a solista en 
pista va ser als 9 anys, a Sant Francisco.

Des de quan et dediques professional-
ment al malabarisme?
Ja des de la meva primera actuació als 7 
anys a Glasgow vaig començar a com-
paginar els espectacles professionals 
amb els estudis i els viatges. Va ser a 
partir dels 19 anys quan vaig continuar 
la meva carrera de manera solista en gi-
res professionals.

En quants països has actuat?
En molts. Tot Europa; Amèrica, des de 
Canadà fins a Argentina; Àsia, des de 
Corea del Sud fins a Singapur, i des de 
Japó fins a Nova Zelanda, etc.

Quin és l’espectacle del qual et sents 
més orgullós?
Sens dubte, quan em varen trucar per 
actuar davant del Sant Pare Benedicte 

XVI i els 700.000 joves que l’acompa-
nyaven la vigília de la Jornada Mundial 
de la Joventut a Colònia, Alemanya.

Recordes alguna anècdota?
Al programa de televisió de talents dels 
Estats Units “America’s Got Talent” 
vaig competir contra la meva mare. Va 
ser graciós, perquè els dos volíem que 
passés l’altre. És l’amor de mare i fill, 
sempre es busca el millor per a l’altre. 
Jo vaig ser molt feliç quan va passar de 
ronda la meva mare.

Quina opinió et mereix la Fira Moder-
nista del Penedès?
Em sembla una boníssima iniciativa, 
sobretot pel fet que el modernisme té 
un paper molt important a la història 
de Catalunya i és un moviment poc 
promocionat a nivell català.
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L’escola de dansa Estudi s’estrena a la Fira 
Modernista del Penedès amb una actua-
ció que tindrà lloc el diumenge 17 d’abril 
a la tarda. Fundada l’any 1989, l’escola va 
celebrar durant el curs 2014 – 2015 el seu 
25è aniversari. A l’Estudi, s’imparteixen 
tot tipus d’ensenyaments relacionats amb 
la dansa, des de dansa clàssica a contem-
porània o jazz, els quals estan destinats 
tant a nens i nenes a partir de 3 anys com 
a adults. A més, estan oberts a noves pro-
postes. L’escola de dansa Estudi es troba al 
carrer Jussà número 9 de l’Arboç. 

Tot seguit, us oferim una petita entrevista 
amb Àngels Riera Almirall, directora de 
l’escola de dansa Estudi.

Tot i la seva recent història, L’Embruix.
cat es consolida com una de les apostes 
locals de la Fira Modernista. Per segon 
any consecutiu, l’entitat arbocenca tor-
narà a sorprendre’ns amb les seves ima-
ginatives i vistoses actuacions adreçades 
a un públic infantil i familiar.
Us oferim una petita entrevista a Judit 
Figueras, presidenta de L’Embruix.cat.

Com sorgeix la teva afició als temes 
folklòrics i mitològics?
Des de petita, m’han agradat. Des de 
sempre, he tingut relació amb les festes 
tradicionals que se celebren al Penedès 
i, de més gran, amb les que se celebren 
a Catalunya. 

Des de quan ets la presidenta de 
L’Embruix.cat?

L’escola de dansa Estudi s’estrena 
a la Fira Modernista amb 
l’espectacle Tocant el cel

L’Embruix.cat es consolida com una 
de les apostes de la Fira Modernista

Quina opinió 
et mereix la 
Fira Moder-
nista del Pene-
dès?
Ho trobo molt 
bé. És una ma-
nera de promo-
cionar la vila. 

L’Arboç té molts referents modernistes i 
és bo que els altres municipis i la gent els 
coneguin.

Com va néixer l’escola de dansa Estudi?
Als anys 80, a l’Arboç, ja existia una tradi-
ció de dansa com a activitat extraescolar. 
Va ser a partir d’aquesta tradició prèvia 

que la fundadora de l’escola, la Sra. Neus 
Fransi, es va decidir a obrir l’escola de 
dansa Estudi.

Quins projectes de futur teniu?
Que les noies vagin creixent i que puguin 
fer actuacions. Tinc alumnes que han ar-
ribat a l’Institut del Teatre. I n’hi ha que 
s’estan preparant per ser professionals. 

Quin espectacle presenteu a la Fira Mo-
dernista del Penedès?
“Tocar el Cel” és una evolució de l’espec-
tacle que vàrem preparar pel fi curs de 
juny de 2015. És una mostra de dansa 
clàssica i creativa amb un vestuari bonic 
i vistós amb tocs modernistes. Estarà pro-
tagonitzat per les alumnes dels 8 fins als 
20 anys.

Des de la seva fundació, l’estiu de 2013.
Quines motivacions et van portar a 
acceptar el càrrec?
Perquè iniciàvem un projecte molt en-
grescador en un entorn de gent molt 
diversa i molt integrador.

Quins espectacles presenteu aquest 
any?
Dissabte al vespre, recuperem dues lle-
gendes que ja es van recopilar a inicis 
del segle XX. Diumenge al migdia, els 
més petits interpretaran un peça teatral 
inspirada en l’Arboç modernista, teatra-
litzada per primera vegada als anys 20 
del segle passat.

Com valores la participació de L’Em-
bruix.cat a la Fira Modernista del Pe-
nedès?
És una gran oportunitat per donar a 
conèixer una de les facetes de la nostra 
associació, que és la difusió de llegen-
des catalanes i de l’Arboç. A més, la Fira 
Modernista permet l’actuació dels més 
petits i joves de L’Embruix.cat.

 

Àngels Riera Almirall

Judit Figueras



12

Per primera vegada, a la Fira Modernis-
ta del Penedès, actuaran les arbocenques 
Cristina Borrellas i Carla Sánchez, que 
presentaran un espectacle de dansa dedicat 
als més petits de la casa. Cristina Borrellas 

Move your body, una proposta participativa 
per als més petits de la mà de Cristina Borrellas

regenta i és la directora del centre de ioga 
i dansa BlauSol, ubicat al carrer Jardí de 
l’Arboç. 

Quina opinió et mereix la Fira Moder-
nista del Penedès?
Per a mi, és la Fira que marca la diferència, 
ja que viatja en el temps i es llueix amb les 
millors gales i essències del moment. Una 
fira atractiva!

Com va néixer BlauSol?
Més que néixer, va créixer. De fet, creix dia 
a dia, sempre en evolució. La meva for-
mació en dansa, els meus estudis en belles 
arts, així com en audiovisuals i espectacles, 
la meva constància i reciclatge en l’àmbit 
del cos i la ment fan que dia a dia Blau-
Sol es transformi. BlauSol ofereix tant el 
millor de mi com el millor de les professi-
onals que treballen amb mi. 
BlauSol és cor, és coneixement, és pas-

sar-s’ho bé, és concentració. BlauSol és per 
a tothom: des de l’embaràs, al post-part, 
els infants, els joves, els adults i la gent 
gran. Hi ha un espai per a tothom. Tre-
ballem disciplines com el ioga, gimnàstica 
hipopressiva, pilates o kundalini, teràpies 
alternatives com l’acupuntura o massatge 
tailandès, tècniques d’alliberació emocio-
nal, dansa per a infants, reeducació corpo-
ral per a gent gran. 

Quin espectacle presenteu a l’Arboç?
Es tracta d’una dansa de l’època moder-
nista on els més petits podran participar i 
fluir alhora que aprenen la llengua anglesa. 
És una petita mostra del que serà el projec-
te anomenat MOVE YOUR BODY, unes 
classes que s’impartiran al centre BlauSol, 
on els nens aprendran anglès a través de la 
dansa i el joc. És un projecte comú entre la 
Carla Sánchez i jo mateixa.

 La colla castellera dels Minyons de l’Arboç 
tornarà a obsequiar a tots els assistents a 
la Fira Modernista del Penedès amb una 
vermutada a la plaça de la Vila. 
Tot seguit, entrevistem el president de la 
colla castellera dels Minyons de l’Arboç, 
Pedro Osorio.
Quina opinió et mereix la Fira Moder-
nista del Penedès?
Molt positiva, perquè aquest tipus d’es-
deveniments situen l’Arboç al mapa i són 
bons per a la promoció econòmica i social 
de la vila.
Com sorgeix la teva afició als castells?
Quan era petit, vivia la carrer Abat Escar-
rè, davant per davant del casteller Eduard 
Vallès (pare) i una mica més avall de la 
casa d’en Lluís Figueres, que fou el primer 
cap de colla. Quan tenia 3 anys i mig, em 

La vermutada dels Minyons de l’Arboç
van voler fer una camisa; van desfer una 
camisa de l’Eduard Vallès i van fer la meva 
petita, que guardo emmarcada amb molt 
d’afecte. La faixa me la van portar de Bar-
celona i les espardenyes, de Vilafranca, tot 
de color vermell.
Recordes alguna anècdota?
Quan tenia 6 o 7 anys, anàvem a actuar a 
fora en un camió d’un recader. Es posaven 
uns taulons de fusta darrera de la caixa del 
camió amb el tendal i, així, ens desplaçà-
vem.
Com valores la participació dels Mi-
nyons a la Fira Modernista del Penedès?
Des del minut 1, he intentat que els Mi-
nyons de l’Arboç participin de la vida so-
cial del poble i siguin més visibles en tots 
els àmbits: festes, esdeveniments, comerç, 
ràdio, noves diades, col·laboracions, etc. 

És a dir, fer que la colla fos integradora in-
ternament i externament. L’important és 
que a l’Arboç la gralla sempre soni.
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La V Fira Modernista del Penedès està 
d’enhorabona. Per segon any consecutiu, 
la Rambla Gener acollirà, el dissabte 16 
d’abril, una extraordinària exposició de 
vehicles clàssics. Es tracta d’una mostra 
a través de la qual els assistents podran 
contemplar motos i cotxes d’època, pro-
cedents de diferents racons del Penedès, 
que es troben en un estat de conservació 
excepcional. 

La V Fira Modernista del Penedès comp-
tarà amb l’exposició itinerant “Adrià Gual, 
escenògraf de la modernitat”. Es tracta 
d’una joia vinguda directament del Cen-
tre de Documentació i Museu de les Arts 
Escèniques de l’Institut del Teatre de la 
Diputació de Barcelona i restarà a la dis-
posició de tots els visitants de la Fira a les 
dependències de l’Auditori Municipal, a 
la Casa de Cultura, del 16 d’abril a l’1 de 
maig.
Adrià Gual (1872 – 1943), fundador de 
l’Institut del Teatre, és el primer testimoni 
de la modernitat de l’escena catalana, grà-

Una de les prioritats de l’Ajuntament 
de l’Arboç és posar en valor el nostre 
patrimoni i aquesta és una de les princi-
pals raons de ser de la Fira Modernista. 
L’exposició “El ferro forjat: un element 
del modernisme” és un clar exemple de 
la voluntat de donar la rellevància que 
es mereixen als elements del nostre pa-
trimoni.
Dirigida per l’arbocenc Eduard Jané, 
l’exposició mostra diferents imatges se-
leccionades de l’abundant i, a vegades, 
inadvertit patrimoni de ferro forjat que 

Exposició de motos i cotxes clàssics, a la Rambla

Adrià Gual, escenògraf 
de la modernitat

El ferro forjat: un element del modernisme

Els propietaris de les motos clàssiques són: 
Francesc Arbiol Rovira, Jesús Bartolin Al-
cover, Jaume Batlle Alcaraz, Ramon Batlle 
Mirabent, Manuel Bedmar Franco, Josep 
Freixas Galofré, Joan Carles Gil Capdevi-
la, Felix Gil Esplúgues, Josep Pujol Pujol 
i Josep Ribas Mestre. Els propietaris dels 
cotxes clàssics són: Cipriano Arahuete Gil 
i Roberto Parro González.

cies al qual el teatre supera el seu sentit il-
lustratiu i es transforma en un art que ex-
pressa i commou. La seva obra introdueix 
la modernitat a l’art i la cultura catalana de 
la societat del segle XX. 
L’exposició està centrada en l’obra esceno-
gràfica d’Adrià Gual i explica quins són 
els seus trets distintius així com les seves 
produccions més significatives. Desen-
volupada coordinadament amb l’Àrea de 
Cultura de la Diputació de Barcelona, 
posa de manifest l’esperit de renovació i de 
modernitat de qui va ser el fundador de 
l’Institut del Teatre.

hom pot trobar passejant per l’Arboç. 
Els visitants podran descobrir com n’és 
de rica la nostra vila a través de les foto-
grafies de ferro forjat. 

Retrat d’Adrià Gual del fotògraf Amadeo 
Mariné i Vadalaco, (1878-1935) 
(fons fotogràfic del MAE).

L’exposició “El ferro forjat: un element 
del modernisme” restarà instal·lada a 
l’entrada de la Casa de Cultura del 16 
d’abril a l’1 de maig. 
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Horaris
 Mercat Modernista

Dissabte i diumenge, de les 11:00h a les 21:00h
Plaça de la Vila, Carrer Major i Rambla Gener

Exposicions
“El ferro forjat, un element del modernisme”

“Adrià Gual, escenògraf de la Modernitat” 
Dissabte i diumenge, de les 11:00h a les 14:00h i de les 17:00h a les 20:00h

  Vestíbul de la Casa de Cultura i Auditori Municipal

“Vehicles clàssics”, exposició de motocicletes i cotxes clàssics
Dissabte de les 11:30h a les 14:30h i de les 17:00h a les 20:00h

a la Rambla Gener

Museu de Puntes al Coixí
Dissabte i diumenge, de les 11:00h a les 14:00h i de les 17:00h a les 20:00h 

a la Casa de Cultura. Preu especial: 1 €

Tallers infantils de Circ
Dissabte i diumenge, de les 11:00h a les 14:00h i de les 17:00h a les 20:00h 

a la Rambla Gener

V Concurs a la Millor Ambientació Modernista
Durant la jornada del diumenge 17 d’abril, es lliuraran els premis del concurs.

III Gimcana Edificis Modernistes de l’Arboç
Selecció de la butlleta guanyadora i lliurament de premis el diumenge 17 d’abril 
a la tarda abans de l’actuació de l’Elenc Artístic Arbocenc a la Plaça de la Vila.

La V Fira Modernista del Penedès, us convida a participar en la gimcana d’edificis 
modernistes de l’Arboç. 
El seu funcionament és molt senzill. Podeu recollir la butlleta de participació a 
l’Oficina de Turisme (c/Major 37 baixos) a partir del dissabte 16 d’abril a les 11:30 
h, i l’heu de retornar emplenada abans de diumenge a les 14:00 h. Diumenge 17 
d’abril a les 18:00 aproximadament es realitzarà el sorteig entre totes les butlletes 
correctament emplenades a l’escenari de la plaça de la Vila.

PREMIS
1r Premi: Una nit en hotel de 4 estrelles a Andorra per a 2 persones (durant el 
2016) gentilesa de Rasclet Viatges (Av. Penedès 4)
2n Premi: Magnífic àpat per a dues persones al gust del client gentilesa de la 
Braseria La Mossegada (Av. Rei Pere I, 18).
3r Premi: Fantàstic lot de productes gentilesa de CEVIPE SCCL (Crta. L’Arboç - Banyeres)

III Gimcana d’Edificis Modernistes

V FIRA MODERNISTA DEL PENEDÈS. L’ARBOÇ 16 i 17 D’ABRIL DE 2016
MARATÓ DE TEATRE D’ÈPOCA AL CARRER

Dissabte 16 d’abril

Diumenge 17 d’abril

Franja Hora Companyia Espectacle Duració Escenari

Matí

11:30 h Xarop de Canya Per ordre de l’Alcalde 30 min Plaça de la Vila + itinerant

12:00 h Ull Distret Contes jugats 30 min Rambla Gener

12:30 h Passabarret Tandarica Circus 1 30 min Rambla + itinerant + final plaça Vila

13:00 h + A prop Xarlatans 30 min Itinerant + Rambla

13:30 h Cristina Borrellas Move your body 30 min Rambla

13:30 h Xarop de Canya Alehop! 30 min Itinerant

Tarda

17:30 h Xarop de Canya A cop de pedal! 30 min Itinerant 

18:15 h Xarop de Canya Trencada d’Olla 30 min Itinerant + Plaça Vila

18:15 h Cristina Borrellas Move your body 30 min Rambla

18:40 h + A prop Xarlatans 30 min Itinerant  + Plaça Vila

19:10 h Passabarret Tandarica Circus 2 30 min Rambla

19:40 h Paul Ponce Tastet 5 min Rambla

19:45 h Elenc Artístic Arbocenc Rodamón Modernista 30 min Rambla

20:30 h Xarop de Canya La roda de la Fortuna 30 min Itinerant

21:00 h Embruix.cat Llegendes modernistes: “Les dones d’aigua” 
i “La campana del rei Wamba” 30 min Plaça de l’entrada al Teatre “El Centre”

22:30 h Paul Ponce Show de malabarisme 35 min Aula Magna Col·legi Residència

23:15 h Paul Ponce Show de malabarisme 35 min Aula Magna Col·legi Residència

Franja Hora Companyia Espectacle Duració Escenari

Matí

11:30 h Xarop de Canya Quin goig de mercat 30 min Itinerant

11:55 h Kukupraks Batucada Percussionistes d’època 30 min Itinerant

12:20 h Xarop de Canya La roda de la fortuna 30 min Itinerant + Rambla

13:00 h Embruix.cat Josep II rei. El conte modernista de l’Arboç 30 min Plaça Vila

13:00 h Xarop de Canya Hem fet les Amèriques! 30 min Itinerant + Rambla

13:30 h Elenc Artístic Arbocenc Rodamón Modernista 30 min Plaça Vila

Tarda

17:30 h Xarop de Canya Les dames modernistes dels vitralls 30 min Itinerant

18:00 h Elenc Artístic Arbocenc Torna la Revista Modernista 30 min Plaça Vila

18:45 h La Llanterna de Tarrassa Boda Modernista 15 min Rambla

19:10 h Estudi Dansa Tocant el cel 15 min Rambla

19:30 h Xarop de Canya Hem fet les Amèriques! 30 min Itinerant

20:15 h Xarop de Canya Canvi de torn a la fàbrica 30 min Itinerant
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Horaris
 Mercat Modernista

Dissabte i diumenge, de les 11:00h a les 21:00h
Plaça de la Vila, Carrer Major i Rambla Gener

Exposicions
“El ferro forjat, un element del modernisme”

“Adrià Gual, escenògraf de la Modernitat” 
Dissabte i diumenge, de les 11:00h a les 14:00h i de les 17:00h a les 20:00h

  Vestíbul de la Casa de Cultura i Auditori Municipal

“Vehicles clàssics”, exposició de motocicletes i cotxes clàssics
Dissabte de les 11:30h a les 14:30h i de les 17:00h a les 20:00h

a la Rambla Gener

Museu de Puntes al Coixí
Dissabte i diumenge, de les 11:00h a les 14:00h i de les 17:00h a les 20:00h 

a la Casa de Cultura. Preu especial: 1 €

Tallers infantils de Circ
Dissabte i diumenge, de les 11:00h a les 14:00h i de les 17:00h a les 20:00h 

a la Rambla Gener

V Concurs a la Millor Ambientació Modernista
Durant la jornada del diumenge 17 d’abril, es lliuraran els premis del concurs.

III Gimcana Edificis Modernistes de l’Arboç
Selecció de la butlleta guanyadora i lliurament de premis el diumenge 17 d’abril 
a la tarda abans de l’actuació de l’Elenc Artístic Arbocenc a la Plaça de la Vila.

Organitza:

Col.laboradors:

L’Ajuntament de l’Arboç es reserva el dret de fer les modificacions oportunes en aquest 
programa per tal de contribuir a millorar l’èxit de la fira.
Fotografies: Arxiu Arbocenc, J. Auví, F. Gutierrez, S. Sedó, G. Vila.

L’Arboç turístic

D
iss

en
y 

gr
àfi

c:
 N

eu
s R

os
el

l

Segueix-nos a facebook !!!
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