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AGENDA DESCOMPTES PER A SOCIS 
imprescindible carnet de soci 

 

21-22/12       -  Representació dels Pastorets 

 

25/12-06/01 -  Tradicionals sessions de quinto 

 

29/12             -  Concert de la Coral Sant Jordi  

 

31/12             -  Sopar de Gala de Cap d’Any 

 

26/01             -  Teatre - Turist (or not turist)  

 

09/02             -  Teatre - Hai, la pescadora de somnis 

 

20-26/02       -  Carnaval 2020 

 

   

Per la programació de cinema consultar cartelleres 

 

Actes de l’ Entitat preu reduït 
 
Canyateca Prado preus reduïts servei cafeteria 

Cineclub Sitges 
1 € descompte en el preu entrada general 

Activitats * 
5 € descompte en la quota mensual 
*ioga-meditació-elpradoballa-dancing-country 

Carnaval Prado exempts quota participació 

Ferran Sports 10 % descompte 

Slingerdance.com (material dansa) 
10 % descompte 

“Maremar” de Dagoll Dagom 
20 % descompte entrades de desembre 
(contactar amb oficina Prado) 

Benvolguts socis i sòcies, 
 
Som de nou a les portes de Nadal i els titulars de les notícies els omplen la greu crisis climàtica mundial 
que vivint. 
 
Si rebeu aquest butlletí en format paper, us encoratgem a fer-nos arribar el vostre mail, i així col·laborar a 
reduir residus. També us convidem a fer les vostres compres nadalenques en les botigues de Sitges, aju-
dant al comerç local i també a la disminució de la contaminació atmosfèrica, produïda pel trasllat de mer-
caderies d'una punta a l'altre del planeta. Des del Prado, som molt conscients que cada granet de sorra 
ajuda. 
 
Aprofitem per detallar-vos les activitats que hem preparat per aquest Nadal i us recordem els descomptes 
dels que us podeu beneficiar com a socis/sòcies del Prado. 
 
Que passeu un Bon Nadal i tingueu una molt bona entrada d'any, en companyia dels vostres éssers esti-
mats. 
 
La Junta Directiva 

SALUTACIÓ 
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EL TEATRE PRADO 

Un edifici amb ànima 

Durant el final del segle XIX i inicis del segle XX, Sit-
ges visqué una època gloriosa en que es conjuga-
ren tota una sèrie de factors. 
 
D’una banda, l’arribada a Sitges, de la mà de Santi-
ago Rusiñol, d’una colla d’intel·lectuals d’avant-
guarda i d’altres arribats, atrets per l’Artur Carbo-
nell, l’avantguarda Sitgetana que anomena la Beli 
Artigas al seu bloc criticartt.blogspot.com. D’altra 
banda, les inquietuds culturals d’un grup de joves 
sitgetans excepcionals i una població afamada de 
seguir-los. Fets tots ells que, en conjunt, van con-
formar els anys daurats de la nostra Vila. 
 
El llibre, que podeu adquirir a les oficines de l’Enti-
tat, ens explica un trosset d’aquesta història de 
Sitges, al voltant de la història d’un edifici, el teatre 
Prado. Un edifici, entorn del qual es van desenvo-
lupar tota una sèrie de generacions, del 1869 al 
1929. Del Modernisme al Noucentisme. De vega-
des, cal que els altres ens facin notar el valor del 
que ens envolta, per donar-li la veritable importàn-
cia que té. 

La Isabel Coll ens porta, en aquest llibre, per uns dies cabdals en la nostra història. Amb el rigor d’una his-
toriadora de l’art reconeguda, però a l’hora intercalant anècdotes desconegudes i simpàtiques, d’uns per-
sonatges que van aconseguir aixecar del no res un edifici que ha esdevingut punt de trobada de moltes 
generacions i orgull de molts sitgetans. Una història que creiem que cal explicar i difondre per a que les 
noves generacions i els nous sitgetans arribats, coneguin i valorin l’important llegat que hem rebut i que 
tenim l’obligació de preservar. 
 
Ara, que es compleixen 150 anys de l’inici de la 
construcció d’un edifici que ha evolucionat al llarg 
de tres segles, cal agrair a la Isabel, el fet d’haver-
se sumat a aquest projecte, amb entusiasme. Nin-
gú millor que ella, neta de l’estimat Josep Mira-
bent Magrans, podria retratar els anys d’esplendor 
que ens van regalar uns homes i dones valents que 
van situar Sitges com a punt d’entrada d’una 
avantguarda que va arribar d’Europa amb força. 
 
Carme Artigas 
Presidenta 

Acte de presentació del llibre el passat 17 de novembre 
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EL QUINTO 

Què és el Quinto? Què significa? Doncs per a molts tindrà diversos significats, però un dels més 

significatius seria la tradició i sobretot, els sentiments que provoca i mou.  

Com tots sabeu, és un esdeveniment que la gent espera quan arriba el Nadal. Generació rere generació, 

segueixen aquesta tradició amb il·lusió i alegria. Son 100 anys ja! Tot i que anem canviant amb les noves 

tecnologies, aquest joc manté la seva essència impecable: passar una bona estona amb els teus, seguint 

les normes d’un joc una mica boig, però, ple d’emoció.  

 

A continuació detallem una petita estadística per veure com ha canviat el nostre quinto en un segle:  

 

 

Segle XX (anys 50)  

 

S’inicia el dia de Nadal i finalitza el dia de Reis. 

El joc s’efectua durant la tarda i la nit.  

Preu: 0.50 cèntims a 1 pesseta. 

El joc es divideix entre quintos i plenes. 

Es compraven 50 kg de guixes. 

 

El lloro, era en Quimet, més algun membre de la Junta o socis (Josep Mª Marcè i Morató a finals del 

segle XX). 

Hi havia 5 cobradors, un caixer, el cap de la sala i un guardià de control. 

El responsable del Prado, en aquells moments, era  en Juan Ramon. 

La partida amb més jugadors:  93 persones. 

 

Els números eren els tradicionals: 

1: El primer artillero que murió en campaña   31: Els prohibits 

12: A dinar       44: Dues cadiretes 

15: La nena maca      77: Las Banderas de Italia  

25: El dia de nadal      80: Pelat i pelut 

29: El tramvia       90: l’Avi 

 

La recaptació era per cobrir despeses, més el 50% per a finalitats benèfiques. 

En Quimet (D.E.P) i en Josep Mª Marcè 
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EL QUINTO 

Segle XXI 

 

S’inicia el dia de Nadal i finalitza el dia de Reis. 

El joc s’efectua durant la nit. 

Preu: 0.50 cèntims a 1€. 

El joc es divideix entre quintos i plenes. 

Es compren 300 kg de guixes. 

 

Els lloros: J.Mª Marcè, Manel Aleacar i Gari. 

Hi ha 7 cobradors, un caixer el cap de la sala. 

Els responsables són els membres de la Junta. 

La partida amb més jugadors: 303 persones. 

 

Els números tradicionals: 

1: El primer artillero que murió en campaña    

3: El fletxa        

10: Mesi “el deu”      45: el calcetin, mig joc 

13: El punt de les…     77: Las Banderas de Italia  

15: La nena maca la Mar     80: Pelat i pelut 

25: el dia de Nadal     90: l’Avi 

29: El tramvia 

44: Dues cadiretes 

 

Es fan partides solidàries per les campanyes “Cap nen sense joguina” i per la gent gran de la Creu Roja 

 

 

Per finalitzar, donar les gràcies a tots aquells que han fet possible que el Quinto sigui el que encara és, un 

record molt emotiu per tots els que hi són i per tots els que no hi són. 

 

Gràcies, 

Tony Tudela 

En Manel Aleacar 

En Gari 
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PREMI JOFRE VILÀ 

El Premi Jofre Vilà reivindica sàtira i història local  

 

Que et reconeguin hores i hores de feina sempre és molt satisfactori. Si a més a més el reconeixement 

parteix d’una entitat més que centenària de la teva població, el Casino Prado Suburense, la gratitud és 

infinita. El premi Jofre Vilà de cultura popular i tradicional és una referència amb una trajectòria que es 

remunta a als anys vuitanta quan el Grup d’Estudis Sitgetans premiava estudis relacionats amb el nostre 

folklore. Aquesta entitat, el Prado, va decidir recuperar aquest premi i dotar-lo d’un valor tangible i, so-

bretot, intangible: la cultura popular és un àmbit d’estudis que cal protegir, fomentar, promoure, reconèi-

xer i premiar. Gràcies Prado!  

 

Estar al costat de noms com Valentí Mongay, Lolín Rocha, Miqui Marzal, Francesc Parra, Jordi Milà, Mi-

quel Forns, o Blai Fontanals em fa sentir una emoció enorme, però a la vegada una responsabilitat humil-

ment empoderada.  

 

No t’espantis Llucifer...! Sàtira i història local a través dels versos del Ball de Diables i del Drac de Sitges, 

1979-2019 és una aproximació que recopila, ordena i analitza els versos del Ball de Diables i del Drac de 

Sitges amb l’objectiu de posar en valor aquestes sàtires com a font d’informació, per tal de conèixer el 

nostre passat més proper com a poble, com a comunitat.    

 

Sàtira i història local són els dos eixos amb els quals s’ha estructurat aquest estudi. La sàtira és una eina 

de comunicació que ens permet dissenyar un missatge transgressor, de denúncia social i revulsiu, per en-

grescar la comunitat i fer-la partícip, descarregant-la de les seves responsabilitats quotidianes i tensions 

socials. I en tota comunicació, és necessari una emissora, els diables i el drac, i una receptora, el públic, la 

comunitat. I d’altra banda, què és la història local? Tots aquells ítems i episodis del passat que esdevenen 

dins d’un context concretat en espai, Sitges, i en temps, en aquest estudi des del 1979. Existeixen moltes 

eines per a conèixer la nostra història: premsa, fonts gràfiques, història oral, o fonts primàries impreses. 

Totes elles amb infinitat de registres i escenaris. En concret, fonts impreses, és a dir, els fulletons tríptics 

impresos dels diables, fonts orals, és a dir, entrevistes als protagonistes, són les fonts que ens han ajudat 

a investigar en aquest estudi. 

 

Tal i com es podrà conèixer en aquest estudi, tot i que previ al 1979 ja es representaven versos satírics per 

Festa Major, el nostre anàlisi s’inicia precisament en aquest any en el qual el Ball de Diables de Sitges Co-

lla Jove va prendre la iniciativa d’imprimir un fulletó amb els versos satírics per repartir pel públic. Els mo-

tius? Practicitat: d’aquesta manera tothom els podia conèixer, i la manca de microfonia en aquells pri-

mers anys ja no va ser un obstacle per poder riure, divertir-se, assabentar-se d’episodis, de xafarderies, 

en definitiva, d’exercir com a membre de la comunitat. Es poden imaginar l’èxit? Tant és així que ja por-

tem 40 anys amb aquesta pràctica. La Colla Vella de Diables de Sitges i els Diables de l’Agrupació de Balls 

Populars de Sitges s’hi sumen al 1982. 
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PREMI JOFRE VILÀ 

Una de les portes obertes que ha plantejat aquest estudi introductori és cercar i recopilar aquells versos 

satírics que ja es van començar a fer des de la segona meitat del segle XX, previs al 1979, i que no van im-

primir-se en cap fulletó. Aquesta aproximació podria ajudar a fer una crida pública a localitzar persones 

que a títol individual puguin tenir alguna filmació d’aquells balls parlats satírics inicials, o alguns manus-

crits per públic assidu i que volia recordar el vers any rere any. O fins i tot, i com era la pràctic habitual en 

cronologies inicials, que s'hagin transmès de memòria i encara visquin en el record d'algun o alguna sitge-

tana.  

 

Aquest estudi intenta sumar coneixement sobre l’univers folklòric de Sitges, mitjançant un element que 

no ha patit en anterioritat l’intent de ser plasmat sobre un fil conductor: ni ha estat recopilat de manera 

sistemàtica, ni ha estat ordenat amb criteris unificats, ni ha estat analitzat des d’un punt de vista historio-

gràfic. S’ha afegit també el protagonisme del Drac de Sitges en la representació d’un ball parlat amb ver-

sos satírics i de denúncia local. De fet, el Drac de Sitges és l’única bèstia de foc, quasi centenària, per tant 

no de nova creació amb el boom folklòric, de tot Catalunya que agafa la paraula per satiritzar el seu en-

torn més proper. 

 

En un moment tan mediàticament delicat en relació a la llibertat d'expressió, presentar aquest treball al 

voltant de la sàtira arriba en un punt interessant de reflexió sobre els límits de la satirització política i dels 

seus límits.  

 

Aquest estudi també vol apropar el que es pot considerar una cultura i intel·lectualitat de segona, com ho 

poden ser els versos dels diables i del Drac, cap al camp d’allò que decididament és catalogat com a patri-

moni. La recent declaració de la Festa Major de Sitges com a Festa Patrimonial d’Interès Nacional per part 

de la Generalitat de Catalunya el passat 2016 emmarca aquest escenari idoni. Els versos dels diables i del 

Drac, doncs, els reivindiquem també com a patrimoni de Sitges que cal ser preservat.  

 

L’estudiós, percussor, dinamitzador i comunicador folklòric local Jofre Vilà deixava per escrit la importàn-

cia de la transmissió oral en el nostre patrimoni en cultura popular: “En el plantejament considerat com a 

patrimoni tradicional de la nostra vila haurem d’observar l’entroncament que poden tenir les restes actu-

als que han arribat fins a nosaltres per transmissió oral” (Vilà et altri, 2001). Així que, sàtira i història local 

s’entrellacen en els versos dels diables i del Drac per esdevenir una part intangible més del nostre patri-

moni immaterial cultural sitgetà. I ara, gràcies al premi Jofre Vilà atorgat pel Casino Prado Suburense, 

l’hem posat en el mapa del coneixement en el nostre folklore.  

 

Alba Gràcia i Pañella  



Página  8 

PROPERES ACTIVITATS 

SOPAR COMPLET 
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Des de que vaig arribar al Prado, a l'edat de 7 anys, m' hi vaig trobar 
com a casa. 
 
Al llarg d'aquest temps com a sòcia he après a estimar el món de l'es-
pectacle i l'art de la dansa clàssica de la mà de la Sílvia Paretas. 
 
A la seva escola, l'Esplai de Dansa Casino Prado, he descobert el valor 
de l'esforç i la feina diària i, sobretot,  he conegut les millors amigues 
del món!!  
 
Aquí va començar el meu somni de ser ballarina.  
 
Al 2019 deixo aquesta etapa per continuar la meva formació al Cen-
tre de Dansa de Catalunya,  emportant-me, això sí, els records més 
bonics que es podrien desitjar, entre ells, el d'haver estat Reina Infan-
til del Carnaval del Prado!! 
 
Blanca Brigg  

ELS MÉS PETITS DE LA CASA 

Des d’aquestes línies volem donar el reconeixement als més petits de la Casa. 
 
Els socis i sòcies infantils que han fet del Prado un lloc de trobada, aprenentatge i esbarjo. Gràcies Marti-
na i Blanca per estimar al Prado i ser tan bones ambaixadores. Us desitgem molts èxits i que mai deixeu 
de recordar que aquí van néixer els vostres somnis. 

Hola, sóc la Martina, tinc 9 anys i m’agraden molt els escacs. Sóc jugadora d’escacs de la Penya Sitges Pra-
do Suburense. 
  
A mi em va ensenyar a jugar el meu avi i com que em va agra-
dar molt em van apuntar al club d’escacs del Prado. Vaig co-
mençar a aprendre amb l’Antoni Ferret i vaig fer-me molt bo-
na jugadora. El primer torneig va ser a Vilanova i em va agra-
dar tant que vaig fer més i més i cada cop sabia més, fins arri-
bar al Campionat de Catalunya on vaig quedar segona nena. 
Després al Campionat d’Espanya, que vaig quedar tercera ne-
na i també al Campionat del Món on vaig quedar 64, i llavors 
el Toni es va quedar gelat. Aquest any, al Campionat de Cata-
lunya, vaig quedar primera nena. 
 
Al club t’ensenyen moltes coses d’escacs: obertures, finals, els  punts de les peces i moltes més coses.  
Els professors: el Paco Moruno, l’Antoni Ferret, el Peiyú, el Matthieu i el president, Francesc González, 
són les persones que ens ajuden. El club és un lloc divertit perquè coneixes gent, sobretot nens, i els pro-
fessors són molt divertits quan ens ensenyen. Els horaris són els dimarts, divendres i dissabtes per la tar-
da. Us convido a tots i totes al club d’escacs de Sitges! 
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CARRUSEL 40 ANYS 

Enguany en fa 40 que es va assajar la primera coreografia, que es va enganxar el primer lluentó a un ves-
tit, que es va fer el primer decorat. En fa 40 que es va pujar per primera vegada el teló del Carrusel. 
 
Espectacles carregats de revista musical! Perquè això és el que és el carrusel, oi? O no? 
 
Encarant el nostre aniversari ens trobem amb aquest gran dilema. Que defineix el Carrusel, quina és la 
seva essència, el seu estil propi, la seva marca, el seu cor? Què és el Carrusel? És revista musical, certa-
ment, però és, i som, molt més que això! Som números clàssics de tots els temps, que no passen de mo-
da! Som la música més actual, la que sona ara mateix a la ràdio. Som salsa, boleros, country, rumba cata-
lana, rock i disco. Som plomes i lluentons, boes i barrets de copa; però també gorres i vambes, malles i 
escalfadors. Som un número après a corre cuita i mesos i mesos d'assaig; coreografies complexes i dos 
passos a la dreta i picar de mans. Som Rocio Durcal, Michael Jackson, Txarango, Antonio Machin, Celia 
Cruz i Rafaela Carra. 
 
I es que al llarg del nostre trajecte hem après que el Carrusel és tot el que ens vulguem i puguem imagi-
nar. No te límits, com tampoc se’ls va posar el mestre Jofre Vilà, ara fa 40 anys. 
 
Gràcies Jofre per deixar-nos de llegat aquest tresor que cuidem i respectem tant com ho feies tu.  

Encara pots comprar les últimes participacions de la Loteria de Nadal de l’Entitat: 
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ELS PASTORETS 

ELS PASTORETS PREPARATS PER PUJAR EL TELÓ 
 
S'ha efectuat el relleu al capdavant de la direcció mu-
sical. Juan José Rocha després de molts anys de dirigir 
l'orquestra dels pastorets, i d'una importantíssima 
tasca de recuperació documental, dóna el relleu al 
mestre Esteve Molero qui confia en trametre la seva 
energia i experiència al grup i fer un salt endavant en 
l'aspecte musical, tret característic dels Pastorets de 
Sitges, un dels pocs de Catalunya que compta amb 
música en viu a les representacions. 
 
Es manté l'aposta per una escenografia tradicional 
amb decorats de paper pintats a mà pels artistes Aro-
la i Sentís i enguany s'introduiran nous elements escè-
nics en forma de projeccions sobre el ciclorama. Un 
equilibri entre allò més clàssic i la introducció de no-
ves tecnologies. 
 
Elenc renovat quasi en totalitat, en la que hi ha actors 
amb experiència en altres papers, i l'aparició de nous 
actors i actrius de repartiment que faran paper amb 
text per primera vegada. 

Entre actors, tècnics i col·laboradors, Els Pastorets de Sitges es composa d'un equip humà de més de 90 
persones, totes elles amateurs i aficionades al teatre que aporten el seu granet de sorra cada u en el seu 
terreny: producció, interpretació, musical, vestuari, maquillatge, tècnic, pirotècnica, recuperació i creació 
d'utillatge, traspunts, tramoia,...  
 
Els Pastorets de Sitges és una associació que pretén mantenir viva la tradició de representar cada Nadal 
aquetes funcions pròpies de la cultura popular catalana. Aquest és un objectiu assolit que permet plante-
jar-se nous reptes i ampliar l'abast de les activitats proposades i organitzades per l'Associació com per 
exemple les píndoles que es faran al Centre d'Interpretació de la Malvasia, o el concert de Santa Llúcia 
que es consolida en el calendari cultural de la vila. 
 
"El primer Nadal dels pastors" és una obra de Mn. Rossend Fortunet pensada i escrita com una sarsuela, i 
sent fidels a la idea original de l'autor, Els Pastorets de Sitges han apostat per millorar la qualitat de les 
interpretacions corals de les diferents peces amb la incorporació a l'equip d'una coach vocal, la Glòria 
Freixas, que ha estat impartint un seguit de tallers en els que ha proporcionat recursos tècnics al actors i 
actrius per millorar en aquest apartat. 
 
El director d'enguany torna a ser en Josep Mª Esteban, qui ja havia estat al capdavant del projecte en edi-
cions anteriors qui ha comptat amb el suport de la Mª Antònia Plana per ajudar als actors en la dicció i el 
treball del text, de manera que la seva interpretació a escena sigui més rica en detalls i entretinguda per 
el públic que any rere any remunta a taquilla. 



EDITA 

COL·LABOREN 


