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L’eix temàtic de la VII Fira Modernista del Penedès serà el motor, i la 
rambla de Josep Gener esdevindrà el centre neuràlgic de les propostes 
al voltant del motor que tot seguit us presentem.

Rum-rum, trasto karts
La Fira Modernista del Penedès està d’enhorabona. El 
dissabte 14 d’abril la rambla de Josep Gener es convertirà 
en un improvisat circuit de carreres que acollirà una 
esbojarrada cursa de cotxes en què pot passar de tot. Un 
conductor malvat posara totes les trampes que té al seu 
abast a un científic boig que, gràcies al seu enginy, sabrà 
trobar la solució a tots els paranys; tot això comentat per 
un locutor esportiu que es transformarà en un mecànic o 
bé en un policia valent, segons la necessitat del moment. 
Com als espectacles clàssics, el malvat serà víctima de les 
seves pròpies malifetes i el bo guanyarà la cursa.

Una proposta original i diferent concebuda per entretenir 
petits i grans que anirà a càrrec de la companyia Xip Xap.

Tallers infantils motoritzats
Els tallers infantils són una de les activitats més esperades 
i que més expectació aixequen entre els més menuts. 
El món del motor serà el gran protagonista dels tallers 
infantils de la VII Fira Modernista del Penedès. Tots els 
infants que ho desitgin podran fer amb les seves pròpies 
mans, i de manera totalment gratuïta, diversos treballs 
relacionats amb el motor, com ara un cotxe de carreres 
antic i un avió. 

Exposició de cotxes i 
motocicletes clàssiques 
Per quart any consecutiu, durant tota la jornada del 
dissabte 14 d’abril, els vehicles clàssics seran presents 
a la rambla de Josep Gener. No us perdeu aquesta 
extraordinària exposició de cotxes i motos vingudes 
d’arreu dels Catalunya.

EL MOTOR
DEL MODERNISME

Els propietaris dels vehicles clàssics són Cipriano Arahuete, Francesc Arbiol, 
Artur Bujaldón, Jaume Batlle, Ramon Batlle, Joan Fornós, Josep Freixas, Joan 
Lluch, Pere Mestres, Josep Pujol, Josep Ribas, Romà Ribera, Rogeli Rovira, Josep 
Rull, M. Carme Sanahuja.
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VII Fira Modernista
del Penedès

Després de la Setmana Santa, en un mes d’abril immers en la primavera, a l’Arboç 
reneixen les flors en forma d’edificis, forja, totxo, guix o punta de coixí. Els colors 
del Modernisme tornen a tenyir la nostra vila i els nostres carrers es vesteixen amb 
les seves millors gales per rebre una nova edició de la Fira Modernista del Penedès.

En els darrers anys, aquesta singular fira de temàtica modernista s’ha consolidat 
com un dels esdeveniments que dona més renom a l’Arboç i, alhora, com una de 
les cites modernistes més importants de Catalunya. Es tracta d’una clara aposta 
municipal en pro de la dinamització econòmica a través del nostre calendari festiu.

En l’edició d’enguany, el món del motor serà el motiu central de la Fira i, a l’entorn 
d’aquest eix temàtic, hi haurà una sèrie d’activitats per a tota la família. Durant la 
jornada de dissabte, la rambla de Josep Gener es convertirà en un circuit dedicat als 
vehicles clàssics. A la tarda, no us perdeu l’espectacle “Rum-rum, Trasto Karts”, a 
càrrec de la companyia Xip Xap. La mainada, als tallers infantils previstos tant per al 
dissabte com per al diumenge, podrà construir un avió o un cotxe de carreres antic.

A més de tot això, en aquesta setena edició, la Fira Modernista presenta moltes 
novetats. Us recomanem, especialment, la visita teatralitzada al magnífic palau 
Gener Batet i l’estrena mundial de l’exposició de postals “Ramon Casas i el 
Modernisme”, una mostra creada pel col·leccionista arbocenc Josep Plana Pons.

També us proposem gaudir amb la marató de teatre d’època al carrer, que 
tornarà amb molta força a omplir d’escenes inoblidables els carrers del mercat 
modernista. Així mateix, us animem a què us vestiu d’època amb Els amics del 
rei Josep, el grup d’ambientació modernista creat per l’Embruix.cat l’any 2017.

Sens dubte, ens hem felicitar per haver estat capaços de crear des de zero aquest 
esdeveniment tan important. De nou, els arbocencs i les arbocenques hem demostrat 
que som un poble que estima la seva història, que se sent orgullós del seu passat i que 
sap promocionar els seus punts forts i les seves potencialitats per tal de crear noves 
oportunitats de futur. Moltes felicitats a tots per formar part d’aquesta aventura.

Que passeu una bona Fira!

JOAN SANS I FREIXAS 
Alcalde de l’Arboç

ALFONS RIBAS I PÉREZ
Regidor de Turisme i Promoció Econòmica
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Gràcies a edificis com el palau Gener Batet la vila de 
l’Arboç és coneguda popularment com “el poble de les 
cases boniques”.

 Aquest magnífic exemple del Modernisme eclèctic fou un 
dels edificis més espectaculars i admirats del Penedès des 
que fou acabat de construir l’any 1889. En el seu moment, 
el Sr. Josep Gener Batet, amb la seva activitat empresarial a 
Cuba, com ara la seva marca de tabacs, atresorà la tercera 
fortuna d’Espanya i, com es diu popularment, no es va 
estar de res en la construcció de la seva residència. 

També cal esmentar i reconèixer el gran paper de 
mecenes que el Sr. Gener Batet va exercir a la vila de 
l’Arboç. Impulsà i patrocinà una gran quantitat d’accions 
de tota índole i s’erigí com un dels més grans benefactors, 
si no el més gran, que l’Arboç ha tingut mai. La construcció 
del nou hospital de Sant Antoni Abat, el patrocini en la 
portada d’aigües al poble, l’enllosat de l’església de Sant 

Julià o la urbanització de la rambla que porta el seu nom 
i del passeig Panxita, entre altres, són obra de la seva 
generositat i de la dels seus hereus.

La setena edició de la Fira Modernista del Penedès torna 
al palau Gener Batet amb una nova proposta de visita 
teatralitzada, que comptarà amb el guiatge expert de 
l’arbocenc Eduard Jané Ravella i l’actuació de l’Elenc 
Artístic Arbocenc, que ens oferirà “Infidelitats”, una 
representació en clau d’humor d’un petit episodi de la vida 
quotidiana del matrimoni propietari i resident al palau.

La Curiositat
Actualment “La Escepción de José Gener” és la marca 
de cigars cubans més cara del món. Un exemplar 
d’aquesta marca es cotitza a més de 300 euros, tot i 
que s’han venut alguns exemplars per més de 550.

EL
PALAU
GENER 
BATET
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5a Gimcana
d’edificis 
modernistes de 
l’Arboç

La VII Fira Modernista del Penedès us convida a participar en la cinquena edició de la gimcana d’edificis 
modernistes de l’Arboç. Enguany, però, us proposem participar en un nou format. Es tracta d’una gimcana digital, 
inclosa en la nova aplicació (app) “Turisme l’Arboç”, que podreu descarregar en el vostre telèfon mòbil.

El procediment per instal·lar la nova aplicació “Turisme l’Arboç” és molt senzill:

1. Obriu el proveïdor de serveis de la vostra plataforma mòbil:

2. Escriviu “Turisme l’Arboç” en el cercador i, en primera opció, us 
 sortirà l’aplicació turística de la vila:

3. Instal·leu-la en el vostre telèfon mòbil.

4. Cliqueu-la i veureu que una de les opcions o rutes proposades és “Gimcana Edificis Modernistes de l’Arboç”.

5. Obriu la ruta i comenceu a jugar-hi per descobrir en quin indret es troba cada fotografia que us presenta l’aplicació 
i contesteu la pregunta que us proposa. Els punts a descobrir són correlatius, és a dir, fins que no trobeu el primer 
l’aplicació no us proposarà el segon. Quan arribeu a pocs metres del punt a localitzar, l’aplicació us avisarà i us 
formularà una pregunta. Si la responeu correctament automàticament, us proposarà un nou punt a cercar.

La gimcana estarà operativa de les 12 h del dissabte fins a les 14 h del diumenge. 

Tots els participants que aconseguiu acabar la gimcana heu d’adreçar-vos a l’Oficina de Turisme (Casa de 
Cultura) per tal que es pugi verificar i pugueu entrar en el sorteig de fantàstics premis. El sorteig tindrà lloc el 
diumenge 15 a les 18 h a la plaça de la Vila.

1r Premi: una nit d’hotel 
per a dues persones en 
una destinació nacional 
a escollir durant el 2018, 
gentilesa de Rasclet Viatges 
(av. del Penedès, 4).

2n Premi: magnífic 
àpat per a dues persones 
gentilesa de la Braseria 
La Mossegada (av. del 
Rei Pere I, 18) i una caixa 
de cava obsequiada per 
l’Ajuntament de l’Arboç.

3r Premi: un dinar per 
a dues persones a l’Agrotast 
(de dilluns a divendres), 
gentilesa de CEVIPE, SCCL 
(ctra. de Banyeres, s/n).
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Si alguna cosa ha caracteritzat la Marató de teatre al carrer 
de la Fira Modernista del Penedès, des de la seva primera 
edició l’any 2013, ha estat la presència i participació de 
l’Elenc Artístic Arbocenc com a cap de cartell indiscutible. 
En aquesta setena edició l’Elenc torna a destacar dins de la 
programació de la Marató de Teatre d’època al carrer.
La bellesa arquitectònica dels edificis del recinte firal es 
veurà realçada per les actuacions de l’Elenc, que convertirà 
el nostre nucli antic en un enorme escenari des d’on es 
protagonitzaran diferents episodis representatius del 
moviment modernista en tota la seva extensió.
Dissabte al vespre i diumenge al migdia el cor de l’Arboç 
tornarà a bategar al ritme de l’Elenc, que presentarà 
l’espectacle de rigorosa estrena “La Catalònia modernista”. 
Es tracta de sis peces musicals de dansa i interpretació, 
de nova creació, basades en conegudes melodies, per a 

sorpresa, diversió i entreteniment del públic.
Diumenge a la tarda-vespre l’Elenc representarà “El 
Paral·lel del Modernisme”, un petit recull d’aquelles 
tradicionals cançons del vell Paral·lel barceloní del primer 
terç del segle xx.

Les actuacions de l’Elenc Artístic Arbocenc estan 
incloses dins el projecte “La vida quotidiana al nucli 
antic de l’Arboç”, subvencionat pel Departament de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge 
de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de 
l’Arboç, a través del Pla de Barris.

L’Elenc Artístic 
Arbocenc es torna a lluir

La vida quotidiana al 
nucli antic de l’Arboç
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Uns divertits músics de carrer formen una peculiar 
xaranga carregada de ritme i bon humor que farà les 
delícies de tota la família. 
Tot transcorrerà pels carrers del recinte firal, on La 
píccola Orquestra i la seva música ens evocarà a les petites 
fanfàrries de circ amb el so peculiar de la música popular: 
polques, marxes, tarantel·les i altres cançons de festa. 
La seva posada en escena és plena de simpatia i els músics 
desfilaran amb pas lleuger i sense descans sota la batuta 
d’un esbojarrat director que interactua amb el públic, 
protagonitzant les més absurdes situacions i provocant les 
rialles de grans i petits.

Els incombustibles Xarop de Canya tornen a la Fira 
Modernista del Penedès amb noves propostes. En aquesta 
setena edició, presentaran l’espectacle “Terramar”, en 
què Capitano, un vell llop de mar, i la seva tripulació ens 
convidaran a navegar terra endins revivint sensacions i 
aromes marineres. Durant tota la jornada del diumenge 
15 d’abril us convidem a gaudir d’un espectacle temàtic 
d’animació de carrer carregat d’humor i bones vibracions.
El mateix diumenge, com a cloenda de la VII Fira 

Al llarg de la jornada de dissabte 14 d’abril, la companyia 
Traüt presentarà un espectacle itinerant amb música, 
teatre de carrer i humor per a tota la família.

Les actuacions de Traüt Espectacles s’inclouen dins el 
projecte “La vida quotidiana al nucli antic de l’Arboç”, 
subvencionat pel Departament de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de l’Arboç, a 
través del Pla de Barris.

Traüt Espectacles i La píccola Orquestra

Xarop de Canya a la Fira Modernista 
Modernista del Penedès, Xarop de Canya es convertirá en 
l’amfitrió del gran ball modernista, presidit pel fill il·lustre 
de la vila, el Sr. Josep Gener Batet, i la seva esposa, la Sra. 
Panxita Seycher de León. Una animada sessió de ball que 
comptarà amb la presència dels personatges ambientats 
dels Amics del rei Josep, Las Chicas de Oro entre costuras, 
els Llum i color i els Modernistes de Barcelona, i on es 
convidarà tothom a passar-s’ho bé al so de les tonades 
variades i la música popular de principis del segle XX.

No us perdeu el gran ball modernista el diumenge a la 
tarda després de les actuacions de la plaça de la Vila. Us 
animem a què vingueu ambientats d’època i a fer entre tots 
un final apoteòsic de la VII Fira Modernista del Penedès.

Les actuacions de Xarop de Canya s’inclouen dins el 
projecte “La vida quotidiana al nucli antic de l’Arboç”, 
subvencionat pel Departament de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de l’Arboç, a 
través del Pla de Barris.
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El rei Josep cada dia 
té més amics

L’entitat arbocenca l’Embruix.cat ens 
va sorprendre molt gratament l’any 
passat amb la creació d’un grup local 
de persones vestides d’època que sota 
el nom Els amics del rei Josep reten 
un merescut homenatge a aquest 
pintoresc personatge de principis 
de segle que es va convertir en un 
veritable referent arbocenc i que va 
arribar a ser molt conegut al Penedès 

i a Catalunya.
Els amics del rei Josep és un grup 
format per personatges de totes les 
edats i classes socials que ompliran 
de caliu, color, i bon ambient els 
carrers del recinte firal, fent més gran 
si cap, la nostra Fira Modernista.

Des de l’Ajuntament de l’Arboç 
convidem tots els arbocencs que 

ho desitgin a participar en la Fira 
Modernista amb indumentària 
d’època, ja sigui amb els atrevits 
pioners dels Amics del rei Josep, 
de forma individual, o creant nous 
grups. La consigna és molt clara: 
divertiu-vos sense complexos, i que 
cada any siguin més els personatges 
modernistes que es passegin per la 
Fira.

“Posado el 1896” fou la frase que Josep va escriure a la façana de casa seva, 
actualment cal Manso. No sabem si es va autoproclamar rei Josep I en aquella 
data exacta, però podria ser-ho. Vilatà d’època modernista, Josep Plana, fruit 
de la seva demència, va crear un personatge pintoresc de gran rellevància a la 
contrada, pintava, presidia les processons i ballava al Sagrat en sortir d’ofici.
La gent que visitava la vila feia una parada obligatòria per contemplar la seva 
obra estrafolària i, de pas, observar-lo com cobrava per prestar tals serveis: “...
al que se presente sin pagar”.

El 1927 Alfons Nadal va fer un conte inspirat en el personatge que va anomenar 
“Josep II, rei”. Posteriorment, Prudenci Bertrana en va fer l’obra de teatre, de la 
qual es conserven exemplars dels anys 1934 i 1937.

L’anècdota. 
El rei Josep, rei de l’Arboç
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Coneixies la Fira Modernista del 
Penedès?
Personalment no la coneixia, tot i que 
hi ha components de Petafort que sí 
que la coneixen.

Com va néixer Petafort Percussió?
Érem un grup d’amics que 
compartíem la nostra afició per la 
percussió. Ens vam ajuntar per tocar 
i, poc a poc, es va anar afegint més 

gent. La colla va començar a créixer 
i finalment es va crear Petafort 
Percussió. 

Heu actuat a molts llocs?
Petafort Percussió és una entitat 
molt jove. Hem actuat a molts llocs, 
sobretot al Camp de Tarragona, 
les terres de Lleida i Castelló. El 
Penedès és el nostre àmbit d’actuació, 
i col·laborem habitualment amb 

les puces del Caramot del Vendrell. 
També hem actuat a la Festa Major 
de l’Arboç al final dels actes de 
l’empalmada en una cercavila a altes 
hores de la matinada.

Què heu preparat per a la Fira 
Modernista del Penedès?
Farem una cercavila que tindrà 
parades puntuals ambientada amb 
peces molt engrescadores.

Com va començar la teva afició al 
swing?
Jo vinc del món del ball de salsa i 
buscava alguna cosa en un horari 
més diürn. Vaig conèixer el swing i 
em vaig apuntar a classes de swing a 
Penedès Swing, al Vendrell.

Quan va néixer Penedès Swing?
A Vilafranca del Penedès, la secció va 
néixer ara fa un any i mig; al Vendrell, 
fa més anys.

Quants membres formeu part de 
Penedès Swing?
Es tracta d’una entitat sense ànim 
de lucre, per la qual cosa no té socis. 
L’entitat es dedica a donar classes de 
swing, i actualment som al voltant de 
100 alumnes.

Heu ballat a molts llocs?
Sí, sobretot en poblacions properes 
a casa nostra. Els llocs més llunyans 
on hem anat a ballar els de la secció 
vilafranquina són Barcelona, 
Tarragona i Tàrrega.

Alguna anècdota?
Una vegada, en el transcurs d’una 
ballada de swing a Vilafranca es va 
posar a ploure. Malgrat tot, nosaltres 
vàrem seguir ballant i ballant tot i la 
pluja.

Coneixíeu la Fira Modernista del 
Penedès?
N’he sentit a parlar, però encara no hi 
he vingut mai.

Petafort Percussió
Petafort Percussió és un grup de percussionistes de Santa Oliva que s’estrena a la Fira Modernista del Penedès. Seran 
els encarregats d’ambientar els carrers del recinte firal amb el so dels seus timbals i altres instruments de percussió.
Tot seguit us oferim una entrevista amb Lluís Pulgar, president de l’entitat.

Penedès Swing
A les darreries del Modernisme, a la dècada dels vint, va néixer el swing, un estil musical que va resultar molt exitós i del qual van 
derivar molts altres subgèneres i estils de ball: el lindy-hop, el blues, el balboa, el bugui-bugui o el xarleston. La VII Fira Modernista 
del Penedès convida Penedès Swing a ballar amb tots nosaltres. La ballada de swing tindrà lloc el dissabte 14 d’abril al matí a la 
plaça de la Vila en una sessió que hem volgut que sigui molt didàctica en què tothom, grans i petits, són convidats a provar-ho.
Per donar-vos més pistes sobre Penedès Swing us oferim una petita entrevista amb Sònia Navarro, secretària de la secció d’aquesta 
entitat de Vilafranca del Penedès.
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De les 11:00h a les 21:00h

MERCAT MODERNISTA
Plaça de la Vila, Carrer Major i Rambla de 
Josep Gener

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

PASSEJADA PEL MERCAT 
MODERNISTA A CÀRREC 
DELS GRUPS “LAS CHICAS 
DE ORO ENTRE COSTURAS”, 
“MODERNISTES DE 
BADALONA” I “LLUM I COLOR”
Plaça de la Vila, Carrer Major i Rambla de 
Josep Gener

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

TALLERS INFANTILS 
MODERNISTES A CÀRREC 
D’UNIART
Rambla de Josep Gener

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

Exposicions. Casa de Cultura i 
Auditori Municipal:

“CATERINA ALBERT/VICTOR 
CATALÀ:  ITINERARI VITAL, 
INTEL·LECTUAL I LITEARI”
A càrrec de la Institució de les Lletres 
Catalanes.

“RAMON CASAS I EL 
MODERNISME”
Exposició de postals a càrrec de l’arbocenc 
Josep Planas Pons, membre del cercle Cartòfil 
de Catalunya.
 
De les 11:00h a les 14:00h

DEMOSTRACIÓ DE 
FOTOGRAFIA MINUTERA, A 
CÀRREC DE TIEMPO Y LUZ
Plaça de la Vila

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

PORTES OBERTES A LA 
PLANTA NOBLE DE LA 
GIRALDA DE L’ARBOÇ.
Preu: 3 € (les persones que vagin vestides 
d’època tindran l’entrada gratuïta)
La Giralda de l’Arboç

De les 11.30 a les 14.30 h

EXPOSICIÓ DE COTXES I 
MOTOCICLETES CLÀSSIQUES. 
Els vehicles clàssics exposats són 
propietat de Cipriano Arahuete, 
Francesc Arbiol, Jesús Bartolín, Jaume 
Batlle, Ramon Batlle, Josep Freixas, 
Joan Carles Gil, Fèlix Gil, Salvador 
Giró, Roberto Parro, Josep Pujol i 
Josep Ribas 
Rambla de Josep Gener

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

RACÓ DE PUNTA DE COIXÍ 
MODERNISTA: 
Exhibició de punta de coixí 
modernista, a càrrec de l’Escola de 
Puntaires de l’Arboç
Davant de la Casa de Cultura

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

BALLADA DE SWING: 
Exhibició de i ballada de ritmes swing 
a cárrec de Penedès Swing (hi haura 
refrigeri gratuït per als participants)
Plaça de la Vila

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

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

TRAÜT ESPECTACLES, QUE 
PRESENTARÀ L’ESPECTACLE 
“LA PÍCCOLA ORQUESTRA”
 Itinerant

PROFESSOR KAROLI, QUE 
PRESENTARÀ L’ESPECTACLE 
“L’HOME-RODA”                           
Rambla de Josep Gener

+ A PROP, QUE PRESENTARÀ 
L’ESPECTACLE:
“SHAKESPEARE O CHICAGO”
Itinerant (finalitzarà a la plaça de la Vila)

PROFESSOR KAROLI, QUE 
PRESENTARÀ L’ESPECTACLE 
“L’ELIXIR DE LA VIDA”  
Rambla de Josep Gener

A partir les 12:00h

5A GIMCANA D’EDIFICIS 
MODERNISTES DE L’ARBOÇ:
podeu descarregar-vos gratuïtament 
l’App a Play Store (Android) o a 
Apple Store (IOS). La gimcana estarà 
operativa des de les 12 h del dissabte 
fins a les 14 h del diumenge (vegeu 
l’explicació detallada en aquest 
programa)
Oficina de Turisme (Casa de Cultura)

A les 12:45h

VISITA FOTOGRÀFICA A LA 
FAÇANA DE CAL MARQUET I A 
L’ESGLÉSIA DE SANT JULIÀ,
a càrrec del fotògraf Edu Bosch (és 
obligatori dur una càmera fotogràfica, 
no s’admetran telèfons mòbils; qui 
porti càmera fotogràfica podrà portar 
un acompanyant)
Façana de cal Marquet

HORARI MATÍ
Dissabte 14 d’abril

Marató de teatre d’època al carrer: veure programació pàgina 18 i 19
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De les 17:00h a les 21:00h

PASSEJADA PEL MERCAT 
MODERNISTA A CÀRREC 
DELS GRUPS “LAS CHICAS 
DE ORO ENTRE COSTURAS”, 
“MODERNISTES DE 
BARCELONA” I “LLUM I 
COLOR”.
Plaça de la Vila, Carrer Major i Rambla de 
Josep Gener

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

TALLERS INFANTILS 
MODERNISTES A CÀRREC 
D’UNIART
Rambla de Josep Gener

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

Exposicions
Casa de Cultura i Auditori Municipal:

“CATERINA ALBERT/VICTOR 
CATALÀ:  ITINERARI VITAL, 
INTEL·LECTUAL I LITEARI”
A càrrec de la Institució de les Lletres 
Catalanes.

“RAMON CASAS I EL 
MODERNISME”
Exposició de postals a càrrec de l’arbocenc 
Josep Planas Pons, membre del cercle Cartòfil 
de Catalunya.

“COTXES I MOTOCICLETES 
CLÀSSIQUES” 
Rambla de Josep Gener

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

DEMOSTRACIÓ DE 
FOTOGRAFIA MINUTERA, A 
CÀRREC DE TIEMPO Y LUZ
Plaça de la Vila

De les 17:00h a les 19:30h

PORTES OBERTES A LA 
PLANTA NOBLE DE LA 
GIRALDA DE L’ARBOÇ.
Preu: 3 € (les persones que vagin vestides 
d’època tindran l’entrada gratuïta)
La Giralda de l’Arboç

De les 17:30h a les 21:00h

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

COMPANYIA XIP XAP, QUE 
PRESENTARÀ L’ESPECTACLE 
“RUM-RUM, TRASTO KARTS!”
Rambla de Josep Gener

TRAÜT ESPECTACLES, QUE 
PRESENTARÀ L’ESPECTACLE 
“LA PÍCCOLA ORQUESTRA”
Itinerant

+ A PROP, QUE PRESENTARÀ 
L’ESPECTACLE: 
“SHAKESPEARE O CHICAGO”
Itinerant (finalitzarà a la plaça de la Vila)

PROFESSOR KAROLI, QUE 
PRESENTARÀ L’ESPECTACLE 
“L’ELIXIR DE LA VIDA”  
Rambla de Josep Gener

ELENC ARTÍSTIC ARBOCENC, 
QUE PRESENTARÀ 
L’ESPECTACLE “LA 
CATALÒNIA MODERNISTA”
Rambla Josep Gener

A les 17:15h

1R TORN DE LA VISITA GUIADA 
I TEATRALITZADA PEL 
PATRIMONI MODERNISTA DE 
L’ARBOÇ,
a càrrec del guia arbocenc Eduard 
Jané Rabella i l’Elenc Artístic 
Arbocenc. Màxim 250 persones per 
ordre d’arribada
Palau Gener Batet 

A les 18:00h

2N TORN DE LA VISITA GUIADA 
I TEATRALITZADA PEL 
PATRIMONI MODERNISTA DE 
L’ARBOÇ, 
a càrrec del guia arbocenc Eduard 
Jané i l’Elenc Artístic Arbocenc. 
Màxim 250 persones per ordre 
d’arribada
Palau Gener Batet

A les 21:00h

PRESENTACIÓ DE 
L’ESPECTACLE “LLEGENDES 
MODERNISTES”, A CÀRREC DE 
L’EMBRUIX.CAT
Plaça de l’entrada al teatre “El Centre”

A les 22:00h

ESPECTACLE DE MÀGIA 
“DELIRIS IMPOSSIBLES” A 
CÀRREC DEL MAG JORDI 
QUIMERA (GRATUÏT)
Aula Magna del palau Gener Batet

Dissabte 14 d’abril

Marató de teatre d’època al carrer: veure programació pàgina 18 i 19

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

MERCAT MODERNISTA
Plaça de la Vila, Carrer Major i Rambla de 
Josep Gener

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

 PASSEJADA PEL MERCAT 
MODERNISTA A CÀRREC DELS 
GRUPS “LAS CHICAS DE ORO 
ENTRE COSTURAS”, “LLUM I 
COLOR”, “ELS AMICS DEL REI 
JOSEP” I “MODERNISTES DE 
BARCELONA”
Plaça de la Vila, Carrer Major i Rambla de 
Josep Gener

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

VIGILÀNCIA DEL MERCAT 
MODERNISTA 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 de 
Josep Gener

De les 11:00h a les 14:00

Exposicions. Casa de Cultura i 
Auditori Municipal:

“CATERINA ALBERT/VICTOR 
CATALÀ:  ITINERARI VITAL, 
INTEL·LECTUAL I LITEARI”
A càrrec de la Institució de les Lletres 
Catalanes.

“RAMON CASAS I EL 
MODERNISME”
Exposició de postals a càrrec de l’arbocenc 
Josep Planas Pons, membre del cercle Cartòfil 
de Catalunya.

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

TALLERS INFANTILS 
MODERNISTES A CÀRREC 
D’UNIART
Rambla de Josep Gener

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

DEMOSTRACIÓ DE 
FOTOGRAFIA MINUTERA, A 
CÀRREC DE TIEMPO Y LUZ
Plaça de la Vila

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

PORTES OBERTES A LA 
PLANTA NOBLE DE LA 
GIRALDA DE L’ARBOÇ.
Preu 3€ (les persones que vagin 
vestides d’època tindran l’entrada 
gratuïta)
La Giralda de l’Arboç

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

LA PIANOLA D’EN PEP, A 
CÀRREC DE PEP DOMÈNECH, 
QUE AMB LA SEVA PIANOLA 
TOCARÀ DIFERENTS PECES 
D’ÈPOCA.
Rambla de Josep Gener

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

OFRENA FLORAL AL 
MONUMENT A L’ABAT 
ESCARRÉ. 
Es durà a terme una ofrena floral 
institucional en honor al fill il·lustre 
de la vila de l’Arboç dom Aureli M. 
Escarré i Jané amb motiu del 110è 
aniversari del seu naixement.
Plaça de la Badalota

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

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

XAROP DE CANYA, QUE 
PRESENTARÀ L’ESPECTACLE 
“TERRAMAR”
Rambla de Josep Gener + Itinerant + palau 
Gener Batet

L’EMBRUIX.CAT, QUE 
PRESENTARÀ L’ESPECTACLE 
“BENEÏDA FIL·LOXERA”                           
Plaça de la Vila

XAROP DE CANYA, QUE 
PRESENTARÀ L’ESPECTACLE 
“EL CARRO DEL VI”
Itinerant + Rambla de Josep Gener

ELENC ARTÍSTIC ARBOCENC, 
QUE PRESENTARÀ 
L’ESPECTACLE “LA 
CATALÒNIA MODERNISTA”  
Plaça de la Vila

A les 11:55h

ANIMACIÓ AMB 
PERCUSSIONISTES D’ÈPOCA, 
A CÀRREC DE PETAFORT 
PERCUSSIÓ.
Rambla de Josep Gener i carrer Major.

A les 12:00h

VISITA GUIADA PEL 
PATRIMONI MODERNISTA DE 
L’ARBOÇ, A CÀRREC DEL GUIA 
ARBOCENC EDUARD JANÉ
Palau Gener Batet

A les 14:00h

5A GIMCANA D’EDIFICIS 
MODERNISTES DE L’ARBOÇ: 
finalització del termini per completar 
la gimcana a través de l’App
 Oficina de Turisme (Casa de Cultura)

Marató de teatre d’època al carrer: veure programació pàgina 20 i 21

HORARI MATÍ
Diumenge 15 d’abril
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De les 17:00h a les 20:00h

PASSEJADA PEL MERCAT 
MODERNISTA A CÀRREC DELS 
GRUPS “LAS CHICAS DE ORO 
ENTRE COSTURAS”, “LLUM I 
COLOR”, “ELS AMICS DEL REI 
JOSEP” I “MODERNISTES DE 
BARCELONA”
Plaça de la Vila, Carrer Major i Rambla de 
Josep Gener

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

VIGILÀNCIA DEL MERCAT 
MODERNISTA 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 de 
Josep Gener

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

TALLERS INFANTILS 
MODERNISTES A CÀRREC 
D’UNIART
Rambla de Josep Gener

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

Exposicions. Casa de Cultura i 
Auditori Municipal:

“CATERINA ALBERT/VICTOR 
CATALÀ:  ITINERARI VITAL, 
INTEL·LECTUAL I LITEARI”
A càrrec de la Institució de les Lletres 
Catalanes.

“RAMON CASAS I EL 
MODERNISME”
Exposició de postals a càrrec de l’arbocenc 
Josep Planas Pons, membre del cercle Cartòfil 
de Catalunya.

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

DEMOSTRACIÓ DE 
FOTOGRAFIA MINUTERA, A 
CÀRREC DE TIEMPO Y LUZ
Plaça de la Vila

De les 17:00h a les 19:30h 

PORTES OBERTES A LA 
PLANTA NOBLE DE LA 
GIRALDA DE L’ARBOÇ.
Preu 3€ (les persones que vagin 
vestides d’època tindran l’entrada 
gratuïta)
La Giralda de l’Arboç

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

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

XAROP DE CANYA, QUE 
PRESENTARÀ L’ESPECTACLE 
“TERRAMAR”
Itinerant

ORQUESTA DE L’ESCOLA 
SANT JULIÀ DE L’ARBOÇ, QUE 
PRESENTARÀ L’ESPECTACLE 
“CONCERT DE MANS PETITES”
Plaça de la Vila

ELENC ARTÍSTIC ARBOCENC, 
QUE PRESENTARÀ 
L’ESPECTACLE “EL PARAL·LEL 
DEL MODERNISME”
Plaça de la Vila

XAROP DE CANYA, QUE 
PRESENTARÀ L’ESPECTACLE 
“EL RETORN DELS 4 GATS”
Itinerant

ESCOLA DE DANSA 
ESTUDI, QUE PRESENTARÀ 
L’ESPECTACLE “ELÀSTICS”
Plaça de la Vila

A les 18:30h

GIMCANA “EDIFICIS 
MODERNISTES DE L’ARBOÇ”,
sorteig de premis entre els 
participants que hagin completat la 
gimcana a través de l’App
Plaça de la Vila

A les 19:45h

BALL I MÚSICA 
MODERNISTES A CÀRREC DE 
XAROP DE CANYA. 
Com a convidats d’honor hi haurà el 
Sr. Josep Gener Batet i la seva dona, la 
Sra. Panxita Seycher de León. També 
comptarem amb la participació dels 
grups Els amics del rei Josep, Las 
Chicas de Oro entre costuras, Llum i 
color i Els modernistes de Barcelona
Rambla de Josep Gener

Marató de teatre d’època al carrer: veure programació pàgina 20 i 21

Diumenge 15 d’abril
HORARI TARDA
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Un any més, la Fira Modernista del Penedès té el privilegi 
de comptar amb l’actuació de la prestigiosa escola de 
dansa Estudi de l’Arboç, que en aquesta ocasió presentarà 
l’espectacle “Elàstics”. És un espectacle format per sis 
coreografies inspirades en les múltiples facetes de la 
popular peça tèxtil creada l’any 1822 per Albert Thurston. 
Una peça que no ha perdut la seva vigència i que encara 
avui dia forma part del vestuari tant masculí com femení.

Aquesta exposició ha estat promoguda per la Institució de les Lletres Catalanes, amb la 
col·laboració de l’Institut Català de les Dones, en el marc de la commemoració del 50è 
aniversari de la mort de Caterina Albert i Paradís (l’Escala, 1869-1966).  
La mostra recorre la vida i obra de Caterina Albert, poeta, narradora, novel·lista i autora 
teatral. Caterina Albert, més coneguda com a Victor Català, pseudònim amb què signava 
les seves obres per poder superar la moral de l’època, va convertir-se en una de les veus 
representatives del Modernisme.

Tot i els impediments amb què es va topar pel fet de ser dona, Caterina Albert va obtenir 
el reconeixement de la intel·lectualitat del moment i el 1905 es va consagrar com a 
escriptora amb la publicació de la novel·la Solitud.

La Fira Modernista del Penedès té l’honor de ser l’escenari de l’estrena mundial 
d’aquesta excepcional exposició de postals del conegut pintor modernista Ramon Casas. 
Aquesta exposició ha estat creada i concebuda especialment per a la Fira Modernista 
del Penedès per l’arbocenc Josep Plana Pons, que posseeix una de les col·leccions de 
postals més grans de l’Estat. Amb la col·laboració i l’assessorament del Cercle Cartòfil 
de Catalunya i de l’Ajuntament de l’Arboç, l’exposició és una oportunitat única, a més de 
ser un gran privilegi per a la vila de l’Arboç, de conèixer de primera mà l’obra cartòfila 
d’aquest gran i cèlebre pintor, cartellista i retratista del Modernisme.

L’exposició presenta una selecció de les sèries de postals més representatives de totes 
les que va crear Ramon Casas. Les reproduccions que s’exposen són una còpia de les 
originals de la col·lecció de l’època.

Amb les coreografies creades per Teresa Serrat 
i Àngels Riera, les alumnes de l’escola de dansa 
seran les encarregades de representar “Elàstics” el 
diumenge 15 d’abril a la plaça de la Vila, just després 
de l’actuació de l’Elenc Artístic Arbocenc.

Escola de dansa Estudi

“Caterina Albert/Víctor Català: itinerari 
vital, intel·lectual i literari”

“Ramon Casas i el Modernisme”

Foto: Òscar Méndez

Imatge promocional de l’exposició (Font: Institució de les Lletres Catalanes)

Autoretrat de Ramon Casas (Font: Josep Plana i Pons)
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La pianola de Pep Domènech

El Professor

Karoli

Una de les grans atraccions d’aquesta VII Fira Modernista 
del Penedès serà l’actuació de Pep Domènech i la seva 
pianola el diumenge a la rambla de Josep Gener. Tant 
al matí com a la tarda, tots els visitants podran gaudir 
de l’inconfusible so de la pianola novaiorquesa de 1918, 
exquisidament restaurada per Pep Domènech.

Un dels elements més característics del Modernisme van 
ser els anomenats balls d’envelat, una fórmula musical 
molt reeixida que va entretenir, i molt, els nostres besavis 
i rebesavis. Avui, des de la Fira Modernista rescatem 

Autodidacta i hàbil combinador de l’humor i les rodes, 
el professor Karoli s’autodefineix com a col·leccionista 
circense. És una definició que parla per si sola de la 
voluntat de l’artista d’acumular experiències i de cercar 
aquí i allà, en les diferents tècniques i en les diferents 
maneres d’entendre el circ.

El dissabte 14 d’abril, el professor Karoli serà present a la 
Fira Modernista amb els seus espectacles “L’elixir de la 
vida” i “L’home-roda”, unes actuacions que no deixaran 
ningú indiferent i en els quals l’habilitat i l’humor seran 
els grans protagonistes.

un bocí d’aquells balls d’envelat amb la pianola de Pep 
Domènech.
Us convidem, doncs, a escoltar i, sobretot, a ballar un xotis, 
un pasdoble, una masurca, un vals, un tango o un foxtrot 
amb el so característic d’aquest antològic instrument, el 
diumenge en horari de matí i tarda a la rambla de Josep 
Gener. No us ho perdeu!

En “L’elixir de la vida”, el professor Karoli ens presentarà 
el seu peculiar beuratge, un producte miraculós de renom 
internacional, amb uns ingredients molt especials: acció, 
habilitat i molt d’humor.

“L’home-roda” és un d’aquells espectacles que estem 
segurs que tots recordareu durant molt de temps. El 
professor Karoli, que es desplaça dins d’una roda amb 
motor, presentarà multitud d’artilugis amb una o més 
rodes: monocicles de totes les mides, monocicles amb 
cames, bicicletes diminutes de 10, de 20 i de 30 cm, i molt 
més. Karoli ens demostrarà la seva passió per les rodes 
fent el més difícil sobre rodes. Un espectacle visual per a 
tots els públics.
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FRANJA HORA COMPANYIA ESPECTACLE DURADA ESCENARI

MATÍ

11:30 H TRAÜT ESPECTACLES LA PÍCCOLA ORQUESTRA 30 MIN ITINERANT

12:00 H PENEDÈS SWING BALLADA I TASTET DE SWING 90 MIN PLAÇA DE LA VILA

12:00 H PROFESSOR KAROLI L’HOME-RODA 30 MIN RAMBLA DE JOSEP GENER

12:30 H + A PROP SHAKESPEARE O CHICAGO 30 MIN
RAMBLA DE JOSEP GENER + 

ITINERANT + SWING

13:00 H TRAÜT ESPECTACLES LA PÍCCOLA ORQUESTRA 30 MIN ITINERANT

13:30 H
PROFESSOR KAROLI L’ELIXIR DE LA VIDA 30 MIN RAMBLA DE JOSEP GENER

TARDA

17:30 H COMPANYIA XIP XAP RUM-RUM, TRASTO KARTS 30 MIN RAMBLA DE JOSEP GENER 

18:00 H TRAÜT ESPECTACLES LA PÍCCOLA ORQUESTRA 30 MIN ITINERANT + PLAÇA DE LA VILA

18:15 H + A PROP SHAKESPEARE O CHICAGO 30 MIN ITINERANT + PLAÇA DE LA VILA

18:30 H COMPANYIA XIP XAP RUM-RUM, TRASTO KARTS 30 MIN
I

RAMBLA DE JOSEP GENER

19:00 H TRAÜT ESPECTACLES LA PÍCCOLA ORQUESTRA 30 MIN ITINERANT

19:10 H PROFESSOR KAROLI L’HOME-RODA 30 MIN RAMBLA DE JOSEP GENER

19:45 H ELENC ARTÍSTIC ARBOCENC LA CATALÒNIA MODERNISTA 30 MIN RAMBLA DE JOSEP GENER

20:15 H TRAÜT ESPECTACLES LA PÍCCOLA ORQUESTRA 30 MIN ITINERANT

21:00 H L’EMBRUIX.CAT LLEGENDES MODERNISTES 30 MIN
PLACETA D’ACCÉS AL TEATRE EL 

CENTRE

22:00 H JORDI QUIMERA DELIRIS IMPOSSIBLES 60 MIN AULA MAGNA

VII Fira Modernista del Penedès
Marató de Teatre d’època al carrer

Dissabte 14 d’abril
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VI Fira Modernista del Penedès
Marató de Teatre d’època al carrer

Diumenge 15 d’abril
FRANJA

HORA COMPANYIA ESPECTACLE DURADA ESCENARI

MATÍ

11:00 H PEP DOMÈNECH LA PIANOLA 180 MIN
RAMBLA DE JOSEP 

GENER

11.30 H XAROP DE CANYA TERRAMAR 40 MIN
RAMBLA DE JOSEP 

GENER + ITINERANT

11:55 H PETAFORT PERCUSSIÓ PERCUSSIONISTES D’ÈPOCA 60 MIN ITINERANT

13:00 H L’EMBRUIX.CAT BENEÏDA FIL·LOXERA 30 MIN PLAÇA DE LA VILA

13:00 H XAROP DE CANYA EL CARRO DEL VI 30 MIN
ITINERANT AMB FINAL 
A LA RAMBLA DE JOSEP 

GENER

13:30 H
ELENC ARTÍSTIC ARBOCENC LA CATALÒNIA MODERNISTA 30 MIN PLAÇA DE LA VILA

TARDA

17:30 H PEP DOMÈNECH LA PIANOLA 150 MIN
RAMBLA DE JOSEP 

GENER

17:45 H XAROP DE CANYA TERRAMAR 45 MIN ITINERANT

18:00 H
ORQUESTRA DE L’ESCOLA 

 SANT JULIÀ
CONCERT DE MANS PETITES 20 MIN PLAÇA DE LA VILA

18:30 H SORTEIG
SORTEIG DE LA GIMCANA DELS EDIFICIS 

MODERNISTES
5 MIN PLAÇA DE LA VILA

18:40 H ELENC ARTÍSTIC ARBOCENC EL PARAL·LEL DEL MODERNISME 30 MIN PLAÇA DE LA VILA

19:15 H XAROP DE CANYA EL RETORN DELS 4 GATS 20 MIN
ITINERANT + RAMBLA 

DE JOSEP GENER

19.15 H ESCOLA DE DANSA ESTUDI ELÀSTICS 20 MIN PLAÇA DE LA VILA

19.45 H XAROP DE CANYA
BALL MODERNISTA

50 MIN
RAMBLA DE JOSEP 

GENER
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Màgia 
propera 
amb “Deliris 
impossibles”
El dissabte 14 a les 10 de la nit us 
convidem a viure un esdeveniment 
molt especial. L’Aula Magna del palau 
Gener Batet es convertirà per una 
estona en un temple dedicat a la màgia 
a càrrec del mag Jordi Quimera.

Jordi Quimera és un mag entusiasta, 
exigent i creatiu que practica 
l’anomenada màgia de prop. Ens 
presenta el seu espectacle “Deliris 
impossibles”, un joc descarat i picant 
al cor de la sala amb la intenció de 
sorprendre i provocar. Màgia d’escena, 
escapisme, mentalisme i molt d’humor 
en un còctel explosiu que sorprendrà 
els més atrevits.

Les mans 
petites prenen 
el protagonisme
Un any més, l’orquestra de l’escola 
Sant Julià participarà en la Fira 
Modernista del Penedès. Aquesta 
orquestra està formada per 150 
alumnes de 3r, 4t i 5è de primària 
distribuïts en 12 grups que tocaran el 
flabiol, el tamborí i la tarota uns, i el 
violí els altres.
Aquest projecte va néixer l’any 2014 
a través d’una iniciativa de l’AMPA 

que de seguida va comptar amb el 
suport del centre escolar, de l’Escola 
Municipal de Música Tradicional i 
de l’Ajuntament de l’Arboç. L’objectiu 
principal és donar l’oportunitat a 
tots els nens i les nenes de tocar 
un instrument i aportar-los els 
valors que transmet la música: l’acte 
d’escoltar, tenir cura d’un instrument 
i el respecte a la igualtat. En el 
repertori es podran escoltar cançons 
tradicionals catalanes i alguna 
sorpresa.

El dilema de  
+ A prop
Entre Shakespeare i Chicago, aquesta 
és la qüestió. La companyia solidària 
d’Altafulla ha preparat un espectacle 
itinerant molt especial per a la VII edició 
de la Fira Modernista del Penedès. “Entre 
Shakespeare i Chicago” és una refrescant 
proposta teatral itinerant en què el públic 
ajudarà a decidir als components de + A 
prop què és millor, si Shakespeare o bé 
Chicago, un interessant dilema, dos estils 
molt diferents però amb un sol objectiu: 
fer passar una bona estona a tothom!
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Seguiex-nos a les xarxes socials

Mercat modernista
Dissabte i diumenge, de les 11:00h a 
les 21:00h
Plaça de la Vila, Carrer Major i Rambla de 
Josep 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
Casa de Cultura
Preu especial: 1 €

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

VII Concurs a la millor 
ambientació modernista
Durant la jornada del diumenge 15 d’abril es 
lliuraran els premis del concurs

Gimcana d’edificis 
modernistes de l’Arboç
La selecció dels guanyadors i el 
lliurament de premis tindran lloc 
el diumenge 15 d’abril a la tarda 
a la plaça de la Vila, just abans de 
l’actuació de l’Elenc Artístic Arbocenc
Plaça de la Vila

EXPOSICIONS
“Caterina Albert/Víctor 
Català: itinerari vital, 
intel·lectual i literari”
Dissabte i diumenge, de les 11:00 h 
a les 14:00 h i de les 17 :00 h a les 
20:00 h
Vestíbul de la Casa de Cultura

“Ramon Casas i el 
Modernisme”
Dissabte i diumenge, de les 11:00 h 
a les 14:00 h i de les 17 :00 h a les 
20:00 h
Auditori Municipal

“Cotxes i motocicletes 
clàssiques”
Dissabte i diumenge, de les 11:30 a les 
14:30 h i de les 17:00 a les 20:00 h
Rambla de Josep Gener

HORARIS

Organitza:

Col·labora:

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, L. A. Craita, J. Gabasa, F. Gutiérrez, Ò. Méndez, J. Plana, A. Ribas, S. Sedó i G. Vila.




