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Zebrass 
Marching Band
Enguany, la música és un dels 
eixos temàtics principals de la Fira 
Modernista. És per aquest motiu que 
el visitant podrà escoltar, més que 
mai, els sons de la Fira Modernista del 

Penedès.
El dissabte, comptarem amb uns 
convidats de luxe que ambientaran 
el recinte firal amb el seu espectacle 
musical itinerant “Xaranga 
Modernista”. Estem parlant de la 
Zebrass Marching Band de Vilanova 
i la Geltrú, sens dubte, una banda 

que ha fet del groove i de les grans 
improvisacions un dels seus segells 
més identificatius. Inspirada en les 
bandes de carrer de la ciutat de Nova 
Orleans, la Zebrass Marching Band 
juga amb melodies conegudes de 
cançons mainstream en un estil festiu 
concebut per fer vibrar i ballar la gent. 
Tal com declara un dels seus 
components, Josep Contreras, en la 
VI Fira Modernista del Penedès, el 
repertori de Zebrass Marching Band 
es basarà en peces de jazz. Contreras 
també afirma que estan molt contents 
de poder tocar a la Fira Modernista 
i que per a ells és un honor actuar a 
l’Arboç, on escara no s’havien estrenat. 

La Zebrass Marching Band oferirà 
un espectacle musical itinerant 
pels carrers del recinte firal el 
dissabte 29 d’abril a les 12 h i a les 
18 h.

Coral Polifònica 
del Vendrell
La Coral Polifònica del Vendrell té 
els seus orígens en el concert del 
Cor d’Infants del Vendrell al Temple 
Arxiprestal de la vila amb motiu de 
la Fira de Santa Teresa de l’any 1881. 
Des d’aleshores, han estat moltes 
les vicissituds que ha viscut la Coral, 
però des que l’any 1948 el gran Joan 
Toldrà va prendre la batuta, l’entitat 

va caminar amb pas decidit i renovats 
impulsos cap al segle XXI. Avui, 69 
anys després, Toldrà continua al 
capdavant de la Coral Polifònica del 
Vendrell, amb les mateixes o fins i 
tot més energies que el dia en què va 
començar aquesta singladura.
En el marc de la VI Fira Modernista 
del Penedès, és tot un luxe 
comptar amb l’actuació de la Coral 
Polifònica del Vendrell, que sota 
l’acompanyament al piano i la docta 
direcció de Joan Toldrà, obsequiarà 
a tots els assistents amb un 

extraordinari concert de 14 solistes 
d’òpera en l’escenari incomparable de 
La Giralda de l’Arboç. Els 14 solistes 
seran els següents: 

• Sopranos: Mar Gómez, Sarah 
Ivern, Lucia Arcos, Eileen 
Fitzgerald i Ainara Campoy

• Contralts: Mireia Castillo, 
Montserrat Carreras, Paula Mero, 
Maria Isidoro i Aitana Ivern

• Tenors: Albert Polo, Josep Maria 
Batet, Joan Carles Campoy, Albert 
Romaguera i Josep Rovira

• Baixos: Anton Ivern i Joan Garcia 
Gomà

No us perdeu el concert de “Els 
14  Solistes d’Òpera”, en què 
s’interpretaran obres de Verdi, 
Puccini, Mozart i Eduard Toldrà. Us 
esperem el dissabte 29 d’abril a La 
Giralda, a les 21:45h en un primer 
torn i a les 22:45h en un segon 
torn. El preu de l’entrada serà de 
2,5 euros per persona.

UNA FIRA 
PLENA DE 
MÚSICA
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VI Fira Modernista
del Penedès

En els darrers anys, la Fira Modernista del Penedès s’ha consolidat com un autèntic 
revulsiu turístic, no només de la vila de l’Arboç, sinó també del Penedès en el seu 
conjunt i de les comarques meridionals de Catalunya. Gràcies a aquest esdeveniment, 
tothom sap que l’Arboç i el Penedès són importants exponents del modernisme.

En cada edició, des de l’Ajuntament, ens esforcem per traspassar totes les expectatives 
i superar-nos, oferint a tots els arbocencs i arbocenques una Fira que ens faci sentir 
orgullosos de la rica història de la nostra vila i dels testimonis en forma de patrimoni 
arquitectònic.

La música serà aquest any l’eix temàtic de la Fira Modernista. Al voltant de la música, 
trobareu tot un seguit d’activitats en aquest programa que us fem a mans, com ara 
el concert de solistes d’òpera que tindrà lloc el dissabte a la nit a La Giralda. Com no 
podia ser d’una altra manera, el teatre d’època tornarà a fer lluir els nostres carrers 
amb una autèntica marató que comptarà amb més de deu companyies convidades i 
moltes hores d’entreteniment per a tota la família.

Una altra de les novetats que de ben segur notareu és la presència de personatges 
modernistes arbocencs vestits d’època que passejaran el diumenge pel recinte firal. 
Des de l’Ajuntament, volem agrair especialment a L’Embruix.cat el compromís que 
ha assolit amb la Fira Modernista i convidem també a tothom que ho vulgui a vestir-
se d’època i a rendir tribut al llegat modernista de la vila passejant pels carrers del 
recinte firal durant els dies de la Fira.

El tradicional mercat modernista, els tallers, els jocs populars i de circ per la canalla, els 
personatges vestits d’època, i un llarg seguit d’activitats acaben d’omplir el programa 
ric i variat d’aquesta VI Fira Modernista del Penedès.

És gràcies a totes les persones, entitats i empreses que confieu en la nostra Fira, i que 
cada any ompliu els carrers i convideu a tothom a venir a l’Arboç, que aquest 2017 
arribem a la sisena edició de la Fira Modernista del Penedès, amb moltes ganes de 
tornar a il·luminar l’Arboç  amb el nostre Modernisme.

Molt bona Fira a tothom!!!

JOAN SANS I FREIXAS 
Alcalde de l’Arboç

ALFONS RIBAS I PÉREZ
Regidor de Turisme i Promoció Econòmica
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CAL PONS, CONEGUT 
POPULARMENT COM 
EL CASTELL DE BELL-

ESGUARD, ÉS UNA FANTASIA 
MODERNISTA HISTORICISTA 
AMB DETALLS NEOGÒTICS.

L’edifici, d’ús residencial, va ser 
construït l’any 1898 per l’arquitecte 
Joan Baptista Pons i Trabal. La casa, 
que s’adapta al perfil del terreny, es 
compon d’un semisoterrani i una 
planta. Es completa amb un cos de 
planta quadrada, amb un pis més 
d’alçada que la resta, acabat amb un 
coronament de merlets que volen 
donar al conjunt la imatge d’un castell. 

La seva part més visible i un dels 
seus elements més identificatius 
és l’esvelta torre circular amb un 
interessant remat que vol recordar 
la torre d’un castell, acabat amb 
un element troncocònic recobert 
d’escates vidriades. L’element més 
vistós dels jardins és el llac, on 
antigament s’hi podia passejar amb 
una barqueta.

També cal destacar la caseta feta de 
pedres i còdols, coneguda inicialment 
com la caseta de la música, tot i que 

mai va servir com a tal, sinó que 
sempre ha estat una estança on desar 
les eines del jardiner. A la petita torre 
de la caseta, hi va haver un colomar.

La visita a Cal Pons serà, sens dubte, 
un dels principals i més esperats actes 
de la VI Fira Modernista del Penedès. 
Gràcies a la bona predisposició 
de la família Lluch Zorrilla, actual 
propietària de l’edifici, seran dues les 
visites que es podran fer al Castell de 
Bell-Esguard.

Dissabte a la tarda, Cal Pons 
acollirà un dels actes més 
multitudinaris de la Fira. Es tracta 
de la visita guiada i teatralitzada a 
aquesta emblemàtica residència, 
que comptarà amb les explicacions 
del guia local Eduard Jané i amb 
l’actuació de l’Elenc Artístic 
Arbocenc que, sota la direcció 
de Xavier Canals, revelarà a tots 
els presents la veritable realitat 
modernista de la “Caseta de Pedra”. 

Diumenge al matí, es podran 
visitar els jardins i algunes 
estances de Cal Pons en una visita 
guiada, a càrrec d’Eduard Jané.

Cal Pons
(Castell de Bell-Esguard)
Un dels edificis més emblemàtics de L’Arboç
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Entrevista a Neus Lluch,filla de 
l’actual propietària de Cal Pons:
Què ha significat per tu viure a Cal Pons?
Hi vaig anar viure de petita, quan tenia 8 
o 10 anys. Vaig trobar la casa molt gran 
i espectacular. Els jardins i, sobretot la 
piscina, es van convertir més endavant en un 
lloc ideal per estar amb els amics. Ara no me 
n’adono perquè fa molts anys que hi visc i per 
a mi és una casa normal com qualsevol altra, 
però quan algú de fora sap que hi visc ho 
troba impressionant, això que de jove tenia 
un cert sentiment de timidesa o vergonya i 
no volia que els meus amics de fora l’Arboç 
sabessin que vivia a Cal Pons.

Quants anys fa que hi viviu?
Els meus pares van adquirir l’edifici 
l’any 1975 i des d’aleshores l’han anat 
mantenint i restaurant.

Recordes alguna anècdota?Al principi, 
semblava que la casa estava molt ben 
conservada i nosaltres només li vàrem 
rentar una mica la cara. Però al final es va 
veure que no estava tan bé. Un dia d’hivern 
que estàvem a la sala d’estar escalfant-nos a 
la llar de foc, de sobte, vàrem sentir un gran 
sotrac i soroll; vàrem anar a mirar i resulta 
que havia caigut tot el sostre del rebedor. El 
meu pare que era enginyer va fer canviar 
totes les bigues de l’edifici, que eren de fusta, 
i les va posar de ferro, tot això conservant 
tots els terres hidràulics originals de la casa.

Teniu algun pla de futur per a Cal Pons?
Una de les intencions que tenim és adaptar 
els jardins per poder celebrar-hi diferents 
tipus de cerimònies i esdeveniments.

Quina opinió et mereix la Fira 
Modernista del Penedès?
Em sembla una gran iniciativa. Crec que a 
servit perquè la gent vegi que l’Arboç no és 
només la carretera i molts hagin descobert 
el poble.

Anècdotes i curiositats 
de Cal Pons
Joan Baptista Pons i Trabal va venir a l’Arboç 
contractat per Josep Gener i Batet, qui li va 
encomanar el disseny dels dos parcs a les 
entrades de l’Arboç. D’aquests dos espais, 
encara es conserven dues torres a la sortida 
en direcció Vilafranca. A través d’aquest 
contracte, Pons i Trabal coneix l’Arboç i 
decideix construir-s’hi una residència: l’actual 
Castell de Bell-Esguard, tot i que arbocencs i 
arbocenques sempre l’han anomenat Cal Pons.
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Escola 
de Dansa 
Estudi
L’Escola de Dansa Estudi torna a 
participar en la Fira Modernista del 
Penedès. En aquesta sisena edició 
de la Fira, presentarà l’espectacle 

“Retrats Modernistes”, inspirat en 
escenes quotidianes i moments de 
principis del segle XX. Una època on 
els jocs dels infants i la creativitat 
eren les millors eines per jugar, on 
els pintors retrataven les dames 
amb vestits elegants i delicats, i on 
no podien faltar tampoc els amors 
platònics. Es tracta d’un espectacle 
adreçat a totes les edats, format per 
6 coreografies i representat per les 
alumnes de la mateixa l’escola. 
Les coreografies són de Teresa Serrat 
i Àngels Riera. Estem segurs que tot 

el públic gaudirà de l’actuació. 
L’Escola de Dansa Estudi, ubicada 
al carrer Jussà, 9 de l’Arboç, 
és un centre que es dedica a 
l’ensenyament de dansa clàssica, 
jazz, contemporània i creativa, a més, 
d’altres activitats per a adults, oberta 
des de l’any 1989, sota la direcció 
d’Àngels Riera.

English 
& Dance

Una proposta per 
als més petits de 
la mà de Blausol

En l’anterior edició de la Fira 
Modernista, l’escola de ioga i dansa 
Blausol va presentar a l’escenari de la 
Rambla Gener “English&Dance”, un 
projecte innovador, fresc i dinàmic 
que fusiona la dansa amb la immersió 
lingüística anglesa, destinat a infants 
de 3 a 12 anys.
“English&Dance” repeteix en la 
VI Fira Modernista del Penedès i 
mostrarà, dissabte al migdia, d’una 
banda, un recull de coreografies i 

danses que estimulen la coordinació i 
la lateralitat dels més petits, així com 
la relació amb les primeres paraules 
i frases en anglès. I, de l’altra, danses 
modernes que reforcen la memòria 
física i el ritme.
Cristina Borrellas, creadora l’any 
2009 del centre de ioga Blausol, al 
carrer Jardí 39, juntament amb la 
presència de les teachers Laia San 
Nicolás i Laia Ruiz Peinado, dirigirà 
aquesta proposta.
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L’Elenc Artístic 
Arbocenc estrenarà 
la Creu de Sant Jordi
L’Elenc Artístic Arbocenc estrenarà 
la recentment concedida Creu de 
Sant Jordi al nucli antic de l’Arboç 
protagonitzant diferents números 
i episodis de l’època modernista. 
El nucli antic de l’Arboç i les 
seves magnífiques edificacions es 
convertivran en l’escenari ideal per 
tal que el públic pugui admirar el 
grup de teatre amateur arbocenc. Tot 
plegat, una experiència inoblidable 
al cor de l’Arboç que provocarà les 
rialles i l’admiració de tots.
Dissabte al vespre i diumenge 
al migdia, l’Elenc presentarà 
l’espectacle de rigorosa estrena “El 
Modernisme Modern”, una sèrie 
d’actuacions teatrals de cant i de 

dansa de la segona meitat del segle 
XX. Diumenge a la tarda, l’Elenc 
representarà “El revival modernista”, 
un recordatori dels espectacles de 
les revistes del Paral·lel barceloní del 
primer terç del segle XX.

Les actuacions de l’Elenc Artístic 
Arbocenc 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.

La vida quotidiana al 
nucli antic de l’Arboç
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Bigolis Teatre i el Pianoman
Els més petits s’ho passaran d’allò 
més bé amb les aventures de 
Pete&Pat a bord de Pianoman. 
Tot començarà pels carrers del 
recinte firal, on dos elegants 
ciclistes conduiran un tàndem 
que empenyerà un pianoman que 
anirà tocant animades melodies, 
i cridaran l’atenció del públic i 
interactuaran amb ell. Ara bé, quan 
l’original vehicle s’atura, el piano es 
transforma en un teatret de titelles. 

En aquest, es representaran les 
aventures de Pete&Pat, una llebre 
nerviosa i un bulldog tranquil que 
protagonitzaran les més absurdes 
situacions, les quals provocaran les 
rialles de grans i petits.
Al llarg de la jornada de dissabte 29 
d’abril, Bigolis Teatre presentarà en 
un espectacle itinerant amb diverses 
parades el número “Pete&Pat at the 
piano pupp”.

Les actuacions de Bigolis Teatre 
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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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”, “MODERNISTES 
DE BADALONA” I “LLUM I 
COLOR”
Plaça de la Vila, Carrer Major i Rambla Gener

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

 TALLERS INFANTILS: JOCS 
POPULARS I JOCS DE CIRC, A 
CÀRREC D’ELIT SPORTS
Rambla Gener

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

Exposicions. Casa de Cultura i Auditori 
Municipal:

“FRAGMENTS DEL 
MODERNISME”
Exposició de ceràmica, a càrrec dels alumnes 
de Mardefang de l’Arboç.

“CARTELLS TEATRALS 
MODERNISTES”
a càrrec del Centre de Documentació i Museu 
de les Arts Escèniques de l’Institut del Teatre

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

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

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

“MOTOCICLETES 
CLÀSSIQUES”
Exposició de motocicletes clàssiques a càrrec de 
Francesc Arbiol, Jesús Bartolin, Ramon Batlle, 
Manuel Bedmar, Josep Freixas, Salvador Giró, 
Antonio Hurtado i Josep Ribas 
Rambla Gener

De les 11:00h a les 12:30h

PORTES OBERTES A LA 
GIRALDA DE L’ARBOÇ
(planta noble). Preu reduït

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

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

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

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

BIGOLIS TEATRE, QUE 
PRESENTARÀ L’ESPECTACLE 
“PETE&PAT AT THE PIANO 
PUPP AL PORT”
Plaça de la Vila + Itinerant

+ A PROP, QUE PRESENTARÀ 
L’ESPECTACLE “NO PERDIS EL 
TREN!”
Itinerant (final a la plaça de la Vila)

LA GUILLA TEATRE, QUE 
PRESENTARÀ L’ESPECTACLE 
“CARRETADA DE CONTES 1”
Rambla Gener

BIGOLIS TEATRE, QUE 
PRESENTARÀ L’ESPECTACLE 
“PETE&PAT AT THE PIANO 
PUPP AL PARK”
Itinerant + Rambla

ESCOLA DE DANSA I IOGA 
BLAUSOL, QUE PRESENTARÀ 
L’ESPECTACLE INFANTIL 
“ENGLISH AND DANCE” 
Rambla Gener

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

A les 12:00h

XARANGA MODERNISTA:
recorregut pel recinte firal de la 
xaranga modernista a càrrec de 
Zebrass Marching Band
Rambla + Itinerant

A partir de les 12:00h 

4A GIMCANA “EDIFICIS 
MODERNISTES 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 19 d’abril a les 
14:00h)
Oficina de Turisme

A les 12:45h

VISITA FOTOGRÀFICA A 
L’HOSPITAL DE SANT ANTONI,
a càrrec del fotògraf arbocenc Òscar 
Méndez. És obligatori portar càmera 
fotogràfica (telèfons mòbils, no). Cada 
persona amb càmera podrà portar un 
acompanyant
Hospital de Sant Antoni

HORARI MATÍ
Dissabte 29 d’abril

Marató de teatre d’època al carrer: veure programació pàgina 20 i 21
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De les 17:00h a les 21:00h

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

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

TALLERS INFANTILS: JOCS 
POPULARS I JOCS DE CIRC, A 
CÀRREC D’ELIT SPORTS
Rambla Gener

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

Exposicions
Casa de Cultura i Auditori Municipal:

“FRAGMENTS DEL 
MODERNISME”

“CARTELLS TEATRALS 
MODERNISTES”

“MOTOCICLETES 
CLÀSSIQUES” 
Rambla 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 16:30h a les 21:00h

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

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

BIGOLIS TEATRE, QUE 
PRESENTARÀ L’ESPECTACLE 
“PETE&PAT AT THE PIANO 
PUPP AL PUB”
Itinerant

+ A PROP, QUE PRESENTARÀ 
L’ESPECTACLE “NO PERDIS EL 
TREN!”
Itinerant (final a la Plaza de la Vila)

BIGOLIS TEATRE, QUE 
PRESENTARÀ L’ESPECTACLE 
“PETE&PAT AT THE PIANO 
PUPP AL PORT”
Itinerant + Rambla

LA GUILLA TEATRE, QUE 
PZRESENTARÀ L’ESPECTACLE 
“CARRETADA DE CONTES 2”
Rambla Gener

ELENC ARTÍSTIC ARBOCENC, 
QUE PRESENTARÀ 
L’ESPECTACLE “EL 
MODERNISME MODERN”
Rambla Gener

BIGOLIS TEATRE, QUE 
PRESENTARÀ L’ESPECTACLE 
“PETE&PAT AT THE PIANO 
PUPP”
Itinerant

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 i l’Elenc Artístic Arbocenc. 
Màxim 250 persones per ordre 
d’arribada
Edifici de Cal Pons 

A les 18:00h

XARANGA MODERNISTA: 
RECORREGUT PEL RECINTE 
FIRAL DE LA XARANGA 
MODERNISTA A CÀRREC DE 
ZEBRASS MARCHING BAND
Rambla + Itinerant

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
Edifici de Cal Pons 

A les 18:45h

3R 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
Edifici de Cal Pons 

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 21:45h

1R TORN. CONCERT “ELS 
14 SOLISTES” (ÒPERA), 
A CÀRREC DE LA CORAL 
POLIFÒNICA DEL VENDRELL. 
PREU: 2,5 EUROS
La Giralda

A les 22:45h

2N TORN. CONCERT “ELS 
14 SOLISTES” (ÒPERA), 
A CÀRREC DE LA CORAL 
POLIFÒNICA DEL VENDRELL. 
PREU: 2,5 EUROS
La Giralda

HORARI TARDA
Dissabte 29 d’abril

Marató de teatre d’època al carrer: veure programació pàgina 20 i 21
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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”, “LLUM I 
COLOR”, “ELS AMICS DEL REI 
JOSEP” I “MODERNISTES DE 
BARCELONA”
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 14:00

TALLERS INFANTILS: JOCS 
POPULARS I JOCS DE CIRC, A 
CÀRREC D’ELIT SPORTS
Rambla Gener

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

EXPOSICIONS
Casa de Cultura i Auditori Municipal:

“FRAGMENTS DEL 
MODERNISME”

“CARTELLS TEATRALS 
MODERNISTES”

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

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

De les 11:40h a les 14:00h

MARATÓ DE TEATRE D’ÈPOCA 
AL CARRER, AMB LES 
ACTUACIONS:

XAROP DE CANYA, QUE 
PRESENTARÀ L’ESPECTACLE 
“ICTINEU”
Rambla + Itinerant + Cal Pons

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

XAROP DE CANYA, QUE 
PRESENTARÀ L’ESPECTACLE 
“ICTINEU”
Itinerant (acabant a la Rambla Gener)

ELENC ARTÍSTIC ARBOCENC, 
QUE PRESENTARÀ 
L’ESPECTACLE “EL 
MODERNISME MODERN”
Plaça de la Vila

A les 11:30h

PRESENTACIÓ DE L’ICTINEU, 
A CÀRREC DE XAROP DE 
CANYA
Rambla Gener

A les 11:55h

ANIMACIÓ AMB 
PERCUSSIONISTES D’ÈPOCA, 
A CÀRREC DE KUKUPRAKS 
BATUCADA D’ALCOVER
Plaça de la Badalota, Carrer Major i Rambla 
Gener

A les 12:00h

VISITA GUIADA PEL 
PATRIMONI MODERNISTA DE 
L’ARBOÇ, A CÀRREC DEL GUIA 
ARBOCENC EDUARD JANÉ
Edifici de Cal Pons 

A les 13:30

EXPOSICIÓ DE L’ICTINEU, A 
CÀRREC DE XAROP DE CANYA
Rambla Gener

A les 14:00h

GIMCANA “EDIFICIS 
MODERNISTES DE L’ARBOÇ”: 
FINAL DEL TERMINI PER 
LLIURAR LES BUTLLETES 
COMPLIMENTADES

Diumenge 30 d’abril
HORARI MATÍ

Marató de teatre d’època al carrer: veure programació pàgina 20 i 21
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De les 17:00h a les 20:00h

PASSEJADA PEL RECINTE 
A CÀRREC DELS GRUPS 
“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 Gener

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

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 17:00h a les 20:00h

TALLERS INFANTILS: JOCS 
POPULARS I JOCS DE CIRC, A 
CÀRREC D’ELIT SPORTS
Rambla Gener

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

EXPOSICIONS
Casa de Cultura i Auditori Municipal:

“FRAGMENTS DEL 
MODERNISME”

“CARTELLS TEATRALS 
MODERNISTES”

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

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

De les 17:45h a les 20:30h

MARATÓ DE TEATRE D’ÈPOCA AL 
CARRER, AMB LES ACTUACIONS:

XAROP DE CANYA, QUE 
PRESENTARÀ L’ESPECTACLE 
“ICTINEU”
tinerant

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

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

A les 18:30h

GIMCANA “EDIFICIS 
MODERNISTES DE 
L’ARBOÇ”, SELECCIÓ DE LES 
BUTLLETES GUANYADORES I 
LLIURAMENT DE PREMIS
Plaça de la Vila

A les 19:45h

BALL I MÚSICA MODERNISTA
A càrrec de la Xarop de Canya, amb 
l’assistència com a convidats d’honor 
del Sr. Josep Gener i Batet i la seva dona, 
la Sra. Panxita Seycher de León. Amb 
presència i participació de “Chicas de 
Oro entre costuras”, “Llum i color”, “Els 
Amics del Rei Josep” i “Modernistes de 
Barcelona”
Rambla Gener

Diumenge 30 d’abril
HORARI TARDA

Marató de teatre d’època al carrer: veure programació pàgina 20 i 21
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Orquestra 
de l’Escola 
Sant Julià

Una de les darreres incorporacions 
a la Fira Modernista del Penedès és 
l’Orquestra de l’Escola Sant Julià, 
que presentarà “Concert de mans 
petites” a l’escenari de la plaça de la 
vila el dissabte 29 d’abril a les dues 
del migdia i a dos quarts de cinc de la 
tarda. 
Us oferim una petita entrevista 
amb Sergi Clofent, un dels artífexs 
d’aquesta iniciativa cultural.

Com va néixer l’Orquestra de 
l’Escola Sant Julià?
Va néixer l’any 2014 a través d’una 
iniciativa de l’AMPA que de seguida 
va comptar amb el suport del centre 
escolar i de l’Ajuntament de l’Arboç. 
Tots hem treballat plegats per tirar 
endavant aquest projecte pedagògic de 
promoció de la pràctica instrumental 
al cicle mitjà de primària.

Quin és l’objectiu principal 
d’aquest projecte?
Donar l’oportunitat a tots els nens 
i nenes de tocar un instrument i 
aportar-los els valors que transmet la 
música, com són l’escolta, tenir cura 
dels instruments, el respecte o la 
igualtat.

Quins instruments toqueu?
Els alumnes de 3r de primària tocaran 
la tarota, el flabiol i el tamborí, i els 
alumnes de 4t tocaran el violí.

Quin repertori oferireu al públic de 
la Fira Modernista?
Majoritàriament peces tradicionals 
catalanes.

Quina opinió et mereix la Fira 
Modernista del Penedès?
N’he sentit a parlar i estic content de 
poder-la gaudir enguany.

Bones 
vibracions 
amb 
Kukupraks 
Batucada

Les percussions eufòriques i 
contundents de Kukupraks Batucada 
ens faran vibrar. Kukupraks Batucada 
és una entitat sense ànim de lucre 
d’Alcover que té com a principal 
objectiu fer passar una bona estona 
a la gent. Diumenge 30 d’abril, 
l’animada rua dels percussionistes 
d’època de Kukupraks començarà 
a les 11:55h, just abans de la visita a 
Cal Pons, i recorrerà amb força els 
carrers del recinte firal.
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La Guilla 
Teatre
Els més petits de casa sempre han 
estat una part molt important del 
públic de la Fira Modernista del 
Penedès i els espectacles per als 
infants, com no podia ser d’una altra 
manera, un dels grans protagonistes 
en totes les edicions de la Fira.
En aquesta sisena edició de la 
Fira Modernista del Penedès, us 
presentem La Guilla Teatre, una 
companyia teatral creada el 2011 
per Pere Farran i Meritxell Morera, i 
destinada al públic infantil i familiar. 

Els seus components són creadors i 
constructors dels muntatges, des de 
l’escenografia fins a les titelles i els 
objectes.
La Guilla Teatre presentarà 
“Carretada de Contes”, un espectacle 
que seduirà les diferents generacions 
de les famílies: avis, pares i infants, 
fomentant així el gaudi familiar 
mitjançant el teatre.

A continuació, us oferim una petita 
entrevista amb el component de La 
Guilla Teatre, Pere Farran.

Havies sentit a parlar de la Fira 
Modernista del Penedès?
Sí. No només n’he sentit a parlar, 

sinó que hi vaig actuar fa alguns 
anys amb la companyia Xarop de 
Canya.

Quants membres formeu part de 
La Guilla Teatre?
Som dos components, jo mateix i 
la Meritxell Morera. 

Com va començar la vostra 
afició al teatre?
De ben joves, quan anàvem a 
l’institut, va començar la nostra 
afició i vam començar a fer i a 
mirar teatre. Un dels nostres 
referents principals és el Cyrano 
de Bergerac de J.M Flotats. 
Més tard, la Meritxell va anar 
a l’Institut del Teatre i jo vaig 
assistir a l’escola de teatre i circ. 

En què consisteix l’espectacle 
que presenteu a l’Arboç?
“Carretada de Contes” és un 
espectacle de conta contes que 
utilitza diverses tècniques, com la 
manipulació d’objectes, les màscares, 
les titelles i, sobretot, les paraules. 
Es tracta de 5 contes en total i amb 
una gran sorpresa en el darrer d’ells. 
Una sorpresa final que tots els nens i 
nenes es podran menjar...

Llum i Color
Els personatges vestits d’època s’han 
convertit amb el pas dels anys en 
un dels elements més identificatius 
de la Fira Modernista del Penedès. 
Enguany, un nou grup de persones 
aficionades al Modernisme lluiran les 
seves millors vestimentes d’època a 
l’Arboç.
Es tracta del grup Llum i Color, 
procedent de Terrassa, i del qual us 
oferim una petita entrevista tot seguit, 
amb el seu component, Josep Lluís 
Moya López:

Quan es va crear el grup Llum i 
Color?
El 14 de març de 2016 a Terrassa.

Quants membres conformeu 
Llum i Color?
Som 20 persones: 15 dones i 5 homes.

Com va començar la vostra afició 
al vestuari modernista?
La nostra afició va sorgir quan es va 
començar a fer la Fira Modernista de 
Terrassa. Vàrem començar a vestir-

nos d’època i a passejar-nos tant per 
la mateixa Terrassa com per altres 
fires arreu de Catalunya. El que passa 
és fins l’any passat, el 2016, no ens 
vàrem decidir a constituir-nos com a 
entitat. 

Confeccioneu vosaltres mateixos 
els vestits que lluïu?
Tots els vestits que llueixen les 
dones estan confeccionats per elles 
mateixes. En canvi, els dels homes 
són fets a mida però comprats.

Coneixíeu la Fira modernista del 
Penedès?
Sí que la coneixíem. De fet, diferents 
membres de Llum i Color ja hi han 
participat en diferents edicions, 
abans de constituir-nos com a 
entitat, amb la Llanterna de Terrassa 
i els Modernistes de Badalona.
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L’Embruix.cat creix i presenta un grup de 
personatges d’època a la Fira Modernista
Des de la seva creació, L’Embruix.
cat ha mostrat un gran interès en 
recuperar llegendes, històries i 
personatges, i de donar a conèixer 
parts del nostre passat, tant real com 
il·lusori. En aquesta edició de la Fira 
Modernista del Penedès, L’Embruix.cat 
sorprendrà al públic explicant històries 
des de dos punts de vista diferenciats. 
D’una banda, el dissabte al vespre, a la 
plaça de l’entrada del Teatre El Centre, 
es presentaran en un format intimista 
llegendes modernistes recuperades 
directament de la mirada dels nostres 
avis. La component de L’Embruix, 
Judit Figueras, destaca: “Ens resulta 
xocant el fet que estem recuperant 
llegendes poc conegudes i que ara fa 
uns cent anys els nostres rebesavis ja 
havien passat hores intentant que la 
nostra mitologia i les nostres faules 
no quedessin oblidades. Ens hem 
sentit molt a prop d’ells i voldríem 
reivindicar la seva feina tot fent difusió 
d’aquelles històries i llegendes dins 

l’àmbit de la Fira Modernista”.D’altra 
banda, diumenge al migdia, a la 
plaça de la vila, tots els assistents 
seran testimonis de la representació 
teatral “Beneïda Fil·loxera”, una 
petita obra, interpretada pels més 
petits, L’Embruixet, la qual retrata un 
moment històric del modernisme. 
“Beneïda Fil·loxera” és una obra on 
apareixen personatges típics de l’època: 
el rector, el funcionari, les senyores 
xafarderes, les pubilles i els indians.
Juntament amb aquests personatges, 
apareixerà la fil·loxera, que va generar 
molts canvis entre els segles XIX i XX. 
Alguns d’aquests canvis els trobem avui 
a través de l’arquitectura de l’època.

Els personatges d’època 
arbocencs: Els amics del  
rei Josep 
Tal com explicita el titular que 
encapçala aquesta pàgina, L’Embruix.
cat aquest any presenta un grup 

de personatges vestits d’època. La 
sisena edició de la Fira Modernista 
del Penedès, passarà a la història 
com la primera en què “Els amics 
del rei Josep” es van fer visibles 
omplint els carrers de l’Arboç de 
personatges modernistes, de totes 
les edats i classes socials.Aquesta 
és una iniciativa de L’Embruix.cat, 
que compta amb el recolzament i el 
suport de l’Ajuntament de l’Arboç. 
Animem a totes les arbocenques i 
arbocencs a participar-hi, de manera 
divertida i sense complexos, per tal 
que aquest primer pas enceti un camí 
ple d’èxits i que la societat arbocenca 
es faci seu aquest grup d’atrevits 
pioners i l’any que ve siguin molts 
més els personatges modernistes que 
es passegin per la Fira.

L’anècdota. El rei Josep, Rei de l’Arboç

“Posado el 1896”, va escriure a la 
façana de casa seva, actualment 
Cal Manso, no sabem si es va 
autoproclamar rei Josep I en aquella 
data exacte, però podria ben ser. Vilatà 
d’època Modernista, Josep Plana, que 
fruit de la seva demència, va crear 
un personatge pintoresc de gran 
rellevància a la contrada, pintava, 
presidia les processons i ballava al 
sagrat al sortir d’ofici....

La gent al visitar la vila feia una 
parada obligatòria per veure la seva 
obra estrafolària i a ell, que cobrava 
per prestar tals serveis “....al que se 
presente sin pagar”
El 1927 Alfons Nadal va fer un conte 
inspirat en el personatge “Josep II 
Rei” i posteriorment, en Prudenci 
Bertrana en va fer l’obra de teatre, 
de la que es conserven exemplars de 
l’any 1934 i 1937.
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NO PERDEU EL 

TREN DE + A PROP

La companyia de Teatre Social + 
A Prop torna a la Fira Modernista 
a presentar “No perdis el tren!”. 
Els espectadors de la Marató de 
Teatre d’Època al Carrer es veuran 
sorpresos per les corredisses per no 
perdre el tren i les interpretacions 
d’aquesta companyia solidària 
d’Altafulla. Podreu gaudir d’aquest 
espectacle el dissabte 29 d’abril a les 
12:30h i a les 18:15h.

La VI Fira Modernista del Penedès té 
preparada una gran sorpresa de la qual només 

us en podem revelar el nom: ICTINEU.
ICTINEU és un espectacle itinerant de 
gran format inspirat en la figura d’un 
dels personatges més significatius de la 
societat, la cultura i la història catalanes, 
en Narcís Monturiol.

 Diumenge a les 11:30h, la rambla 
Gener acollirà la presentació de 
l’Ictineu, que anirà en rua fins a Cal 
Pons, per estar al costat de tots els 
assistents abans de la visita guiada a 
l’emblemàtic edifici arbocenc.

ICTINEU
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Exposició 
Fragments del 
Modernisme

De la mà del taller de ceràmica 
arbocenc Mardefang, arriba a la VI Fira 
Modernista del Penedès una interessant 
proposta expositiva formada pels 
treballs que, a l’entorn de diferents 
elements modernistes de la vila, han 
realitzat els alumnes de l’escola.

Sota la direcció de Mercè López 
Coll, convidem tots els assistents a 
la VI Fira Modernista del Penedès 
a submergir-se en l’univers del 
modernisme vist pels ulls dels nens i 
nenes que han posat el seu granet de 
sorra per tal que aquesta mostra sigui 
una realitat.

L’exposició “Fragments del 
modernisme” estarà instal·lada a 
l’entrada de la Casa de Cultura del 
29 d’abril al 2 de maig. 

Exposició
motos 
clàssiques
Per tercer any consecutiu, la rambla 
Gener acollirà, el dissabte 29 d’abril, 
una extraordinària exposició de 
vehicles clàssics. Aquest any, però, 
l’exposició s’ha tematitzat en les 
motos, uns vehicles vinguts de tots 
els racons del Penedès, que restaran 
exposats. Els propietaris de les motos 
clàssiques són: Francesc Arbiol, 
Jesús Bartolin, Ramon Batlle, Manuel 
Bedmar, Josep Freixas, Salvador Giró, 
Antonio Hurtado i Josep Ribas.

Exposició
Cartells teatrals 
modernistes
La VI Fira Modernista del Penedès 
comptarà amb l’exposició itinerant 
“Cartells teatrals modernistes”. Es 
tracta d’una joia vinguda directament 
del Centre de Documentació i Museu 
de les Arts Escèniques de l’Institut del 
Teatre de la Diputació de Barcelona 
i restarà a la disposició de tots els 
visitants de la Fira a les dependències 
de l’Auditori Municipal, a la Casa de 
Cultura, del 29 d’abril al 9 de maig.
Aquesta mostra presenta peces 
modernistes que reflecteixen les 
principals tendències europees, amb 

artistes com Jules Chéret i Henri 
Toulouse-Lautrec, popularitzadors 
del cartellisme relacionat amb el 
món de l’espectacle; i Alfons Mucha, 
representant de l’Art Noveau que va 
infondre al gènere un estil preciosista 
ben divers de les formes lliures de 
Lautrec. Altres cartells d’Art Nouveau 
que inclou la mostra són obres 
de Leopoldo Metlicovitx, Adolphe 
Hohenstein, Henri van de Velde i John 
Hassall. 
A finals del segle XIX, el conegut 
moviment Art Nouveau entra 
a Catalunya amb el nom de 
Modernisme i és recolzat per la 
burgesia catalanista. Es desenvolupa 
una nova tècnica publicitària en 
què destacaran artistes com Ramon 
Casas, Alexandre de Riquer, Santiago 
Rusiñol, Adrià Gual, Antoni Utrillo i 
Miquel Utrillo o Josep Triadó.
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FRANJA HORA COMPANYIA ESPECTACLE DURADA ESCENARI

MATÍ

11:30 H BIGOLIS TEATRE PETE&PAT AT THE PIANO PUPP AL PORT 30 MIN PLAÇA DE LA VILA + ITINERANT

12:00 H ZEBRASS MARCHING BAND XARANGA MODERNISTA 60 MIN RAMBLA + ITINERANT

12:30 H + A PROP NO PERDIS EL TREN! 30 MIN ITINERANT + RAMBLA

13:00 H LA GUILLA TEATRE CARRERADA DE CONTES 30 MIN RAMBLA GENER

13:00 H BIGOLIS TEATRE PETE&PAT AT THE PIANO PUPP AL PARK 30 MIN ITINERANT (SENSE RAMBLA)

13:30 H ESCOLA DE IOGA I DANSA BLAUSOL ENGLISH & DANCE 30 MIN RAMBLA GENER

14:10 H ORQUESTRA ESCOLA SANT JULIÀ CONCERT DE MANS PETITES 20 MIN PLAÇA DE LA VILA 

TARDA

16:30 H ORQUESTRA ESCOLA SANT JULIÀ CONCERT DE MANS PETITES 20 MIN PLAÇA DE LA VILA 

17:15 H BIGOLIS TEATRE PETE&PAT AT THE PIANO PUPP AL PUB 30 MIN CAL PONS + ITINERANT

18:00 H ZEBRASS MARCHING BAND XARANGA MODERNISTA 60 MIN ITINERANT

18:15 H + A PROP NO PERDIS EL TREN! 30 MIN ITINERANT  + PLAÇA DE LA VILA

18:40 H BIGOLIS TEATRE PETE&PAT AT THE PIANO PUPP AL PORT 30 MIN ITINERANT + RAMBLA GENER

19:10 H LA GUILLA TEATRE CARRERADA DE CONTES 30 MIN RAMBLA GENER

19:45 H ELENC ARTÍSTIC ARBOCENC EL MODERNISME MODERN 30 MIN RAMBLA GENER

20:30 H BIGOLIS TEATRE PETE&PAT AT THE PIANO PUPP 30 MIN ITINERANT

21:00 H
EMBRUIX.CAT

LLEGENDES MODERNISTES 30 MIN PLAÇA DE L’ENTRADA AL TEATRE “EL CENTRE”

21:45 H CORAL POLIFÒNICA DEL VENDRELL ELS 14 SOLISTES (1R TORN) 60 MIN LA GIRALDA

22:45 H CORAL POLIFÒNICA DEL VENDRELL ELS 14 SOLISTES (2N TORN) 60 MIN LA GIRALDA

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

Dissabte 29 d’abril



21

Gimcana d’edificis 
modernistes de l’Arboç
La VI 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 
29 d’abril a les 12:00 h. L’haureu 
de retornar emplenada abans del 
diumenge 30 d’abril a les 14:00 h. 
EL diumenge 30 d’abril, a les 18:00 
h 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 
per a 2 persones en destinació nacional 
a escollir (durant el 2017), 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), i una caixa de cava gentilesa de 
l’Ajuntament de l’Arboç.

3R PREMI: Un dina per a dues persones 
a Agrotast( de dilluns a divendres), 
gentilesa de CEVIPE SCCL (Crta. 
Banyeres s/n).

FRANJA HORA COMPANYIA ESPECTACLE DURADA ESCENARI

MATÍ

11:30 H XAROP DE CANYA PRESENTACIÓ ICTINEU 10 MIN RAMBLA GENER

11:40 H XAROP DE CANYA ICTINEU 40 MIN RAMBLA GENER+ ITINERANT + CAL PONS

11:55 H KUKUPRAKS BATUCADA PERCUSSIONISTES D’ÈPOCA 60 MIN
COMENÇA AL BELLESGUARD I ACABA A LA 

RAMBLA GENER

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

13:00 H XAROP DE CANYA ICTINEU
30 MIN

ITINERANT I ACABANT A LA RAMBLA

13:30 H ELENC ARTÍSTIC ARBOCENC EL MODERNISME MODERN 30 MIN PLAÇA DE LA VILA

TARDA

17:45 H XAROP DE CANYA ICTINEU 45 MIN ITINERANT

18:30 H SORTEIG SORTEIG GIMCANA EDIFICIS MODERNISTES 5 MIN PLAÇA DE LA VILA

18:40 H ELENC ARTÍSTIC ARBOCENC REVIVAL MODERNISTA 30 MIN PLAÇA DE LA VILA

19:15 H ESTUDI DANSA RETRATS MODERNISTES 20 MIN PLAÇA DE LA VILA

19:45 H XAROP DE CANYA BALL MODERNISTA 50 MIN RAMBLA GENER

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

Diumenge 30 d’abril
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Tornen “Las Chicas de Oro 
entre Costuras” a l’Arboç
Des de la segona edició de la nostra 
Fira Modernista, l’any 2013, Las 
Chicas de Oro entre Costuras 
han esdevingut una de les senyes 
identificatives de la Fira Modernista 

del Penedès. Originaries de Sabadell, 
aquest any las Chicas de Oro 
tornaran a sorprendre al públic amb 
nous vestits i la seva simpatia.

El Ball Modernista com 
a cloenda de la Fira
Diumenge al vespre, la cloenda de 
la VI Fira Modernista del Penedès 
tindrà com a acte principal el Ball 
Modernista. Xarop de Canya, amb la 
presència i participació dels grups 
“Els Amics del Rei Josep”, “Llum i 
Color”, “Modernistes de Barcelona” i 
“Chicas de Oro entre Costuras”, han 
preparat una animada sessió de ball, 
inspirada en les que tenien lloc a les 
places i envelats a principis el segle 
XX. Una orquestrina de 5 músics 
delectarà els assistents amb un 
variat repertori de peces clàssiques, 
populars i arranjaments personals, i 

de balls conjunts vinguts del centre 
d’Europa. La formació musical tocarà 
instruments estrictament de l’època, 
així com d’altres més actuals: violí, 
acordió, saxo-soprano, clarinet, 
gralles, tarotes, bateria i baix. Tot 
plegat, permetrà una sonoritat 
instrumental més àmplia.
El Ball Modernista de la Fira 
Modernista del Penedès serà presidit 
pel fill il·lustre de l’Arboç, Josep 
Gener i Batet, que acompanyat de 
la seva esposa Panxita Seycher de 
León convidarà tots els assistents a 
acompanyar-los en els animats balls 

que marcaran el final de la Fira.
Us animem a assistir i participar 
al Ball Modernista, i si pot ser amb 
vestits d’època, molt millor. Si no 
coneixeu els balls modernistes, no 
patiu, tots junts aprendrem a ballar la 
polca, el xotis, la masurca, el pas doble 
o els balls conjunts, com el gran cercle 
o el ball pla i corrandes. Sens dubte, 
serà un vespre entranyable i ple de 
nostàlgia. Esperem que us ho passeu 
d’allò més bé.

No us perdeu el Ball Modernista de 
la VI Fira Modernista del Penedès.
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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 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: jocs 
populars i jocs de circ 
Dissabte i diumenge, de les 11:00h 
a les 14:00h i de les 17:00h a les 
20:00h
Rambla Gener

EXPOSICIONS
“Fragments del 
modernisme”
“Cartells teatrals 
modernistes”
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

“Motocicletes  
clàssiques”
Exposició de motocicletes clàssiques
Dissabte de les 11:30h a les 14:30h i 
de les 17:00h a les 20:00h
Rambla Gener

VI Concurs a la Millor 
Ambientació Modernista
Durant la jornada del diumenge 30 
d’abril, es lliuraran els premis del 
concurs

Gimcana “Edificis 
modernistes de l’Arboç”
El diumenge 30 d’abril a la tarda, 
abans de l’actuació de l’Elenc Artístic 
Arbocenc a la Plaça de la Vila, se 
seleccionarà la butlleta guanyadora i 
es lliuraran els premis

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.

Fotografías: Arxiu Arbocenc, J. Auví, F. Gutiérrez, O. Méndez, A. Ribas, S. Sedó i G. Vila



BONA FIRA!

29 i 30 D'ABRIL DE 2017


