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Portada per Isabel Ferrer: Alumna secció Pintura amb Blanca Benítez i socia del Cercle Artístic de Sitges i participant en exposi-

cions col·lectives en ambdues entitats 



 

 

SALUTACIÓ 

Els nens i nenes de les nostres seccions van col·laborar,  així mateix, confeccionant unes 

polseres que el Gremi d’Hostaleria va repartir pel poble per recaptar també donatius. 

Pel que fa a les activitats habituals,  hem tingut una programació àmplia i variada per tots 

els públics, una nova edició del Festival Dona-art en femení, que ha estat un èxit de partici-

pació i una segona edició del Cicle de Tardor - Memorial Josep Vadell que ha exhaurit les lo-

calitats en tots els concerts. A aquestes propostes, enguany n’hem afegit dues de noves; els 

Capvespres als Jardins del Prado -concerts a la fresca, els diumenges d’estiu al remodelat 

espai del jardí- i el Cicle de clàssica aquesta tardor. 

La bona acollida de totes aquestes propostes ens animen a continuar en aquesta línia i us 

agraïm la bona rebuda. 

Respecte a les activitats que oferim per aquest nou curs,  hem estrenat de noves; el Cor Jo-

ve, el grup de teatre, el club de lectura i el d’escriptura creativa que complementen una 

oferta amplia i variada. 

Malauradament,  no vam poder celebrar les festes de Carnaval al nostre teatre tal com ens 

hagués agradat, per no haver obtingut  la llicència corresponent. 

Pel que la prioritat que ens ocupa aquests dies, un cop aconseguides dues noves subven-

cions,  és l’inici d’una nova fase d'obres  per tal d’acabar l’actualització de les mesures de 

seguretat de totes  les nostres instal·lacions - que ens demana la normativa actual- i que 

han de culminar amb l’obtenció de la preuada llicència d’activitats. Comptem amb la bona 

predisposició de totes i tots per les molèsties, que en el dia a dia aquest fet pugui ocasionar. 

I agrair, tant mateix, a totes les seccions la seva comprensió i adaptació. 

No menys important ha estat, que enguany, la remodelació que l’arquitecte Josep Antoni 

Martino va fer del nostre teatre ha fet 100 anys, tal com ho van fer els capitells de Pere Jou 

- primer tram- i el proper 2023 ho faran els frescos del sostre pintats per Agustí Ferrer Pino. 

Motius tots ells per felicitar-nos per l’Entitat, que entre totes i tots els pradistes d’un grapat 

de generacions, hem fet arribar fins avui. Que per molts anys més el puguem gaudir. 

Només em resta desitjar-vos a vosaltres i les vostres famílies un Bon Nadal i un feliç 2023. 

  

        Carme Artigas, Presidenta 

Benvolgudes sòcies i socis, 

A pocs dies de concloure el 2022, permeteu-me que faci balanç 

d’aquest any, en què la normalitat ha tornat a les nostres vides i 

que ens ha fet valorar molt més tot allò que tenim. 

Ressaltar que al Prado no hem estat indiferents a la difícil situa-

ció del poble ucraïnès i aquest febrer passat, vam acollir el Con-

cert per la Pau de la Jove Orquestra de Catalunya, liderada pel 

mestre Melani Mestres, que ens va oferir el Rèquiem de Mozart, a 

benefici dels refugiats. 

Un emotiu concert en que vam omplir el nostre teatre de gom a 

gom, i que es va traduir en una recaptació de 5.900 € que van 

anar íntegrament destinats a ajudar a les famílies desplaçades a 

Catalunya. Agrair-vos la vostra generositat. 



 

 

Divendres 16 de desembre — RETRIO + JAM SESSION — 22h — Sala d’Actes 

Diumenge 18 de desembre — STRUTTING HOT FIVE — 12h — Jardí 

Diumenge 18 de desembre — GOSPEL LADIES — 19h — Sala d’Actes 

Dijous 22 desembre-PRESENTACIÓ EUGÈNIA KLEBER-18:30h-Sala d’Actes 

Divendres 23 de desembre — TRIO ALMARTS — 20h — Sala d’Actes  

Del 25 al 30 de desembre — QUINTO — 21h — Cañateca 

27 i 28 de desembre — PASTORETS — 18h i 22h—Teatre 

Dissabte 31 de desembre — SOPAR i FESTA DE CAP D’ANY — 21:30h — Teatre 

De l’1 al 7 de gener — QUINTO — 21h — Cañateca 

Divendres 13 de gener — NI RASTRE DE QUI VAM SER — 20:30h — Teatre 

Diumenge 22 de gener — TEATRE INCLUSIU — 12h — Teatre 

Dissabte 28 de gener — TERÀPIA INTEGRAL — 20:30h — Teatre 

Divendres 3 de febrer — ATOMIK FUNK — 20h — Teatre 

Dissabte 11 de febrer — PRESENTACIÓ REINA INFANTIL — 12h — Teatre 

16 i 18 de febrer — CARRUSEL PRADO — Teatre 

Divendres 10 de març — BARCELONA LYCEUM CLUB — 20:30h — Teatre 

Dissabte 22 d’abril — ABDICACIÓ —  18h — Sala d’Actes Jofre Vilà 

Diumenge 14 de maig — INTROIT — 12:00h — Teatre 

20 i 21 de maig — CONCURS MIRABENT MAGRANS — Tot el dia — Teatre 

Divendres 26 de maig — FAIG TARD... I QUÈ?! — 20h — Sala d’Actes Jofre Vilà 

Diumenge 4 de juny — CONCERT HOMENATGE A PAU CASALS — 19h — Jardí 

Divendres 9 de juny — UN CONCERT A CASABLANCA — 20:30h — Teatre 

Dissabte 17 de juny — STRAFALARI — 19h — Teatre 

AGENDA 



 

 



 

 

NI RASTRE DE QUI VAM SER 

Divendres 13 de gener – 20:30h – Teatre Prado 

TEATRE. En Caralt i l’Hostench són dos treballadors 

d’una empresa de vigilants d’escenari qualificats. Passen 

les hores de la seva feina omplint la buidor d’un teatre 

mort. Viuen un present de desesperança i projecten un 

futur d’una lluminositat més que improbable. Perseguei-

xen l’ombra gairebé difusa que una vegada, fa molt 

temps, ells mateixos van aconseguir projectar. I així els 

veiem, un dia com avui, quan un error fa que el teatre 

sigui ple o gairebé. 

PROGRAMACIÓ 

TERÀPIA INTEGRAL 

Dissabte 28 de gener – 20:30h – Teatre Prado 

TEATRE. En Toni Roca fa més de deu anys que im-

parteix un curs intensiu de quatre setmanes per 

aprendre a fer pa. Hi ha poques places i bufetades 

per apuntar-s’hi. Els alumnes que s’hi inscriuen vo-

len aprendre a fer pa, però el mètode parteix d’una 

simple i estranya premissa: “Per fer un bon pa, no 

cal tenir la millor farina o el llevat més fresc, per fer 

un bon pa, cal estar bé amb un mateix” Així de sim-

ple.  

EL CLUB OBLIDAT BARCELONA LYCEUM CLUB 

Divendres 10 de març - 20:30h - Teatre Prado 

TEATRE. Després de la creació del primer Lyceum 

Club femení de Londres fundat el 1904, a Barcelona 

hi arriba el 1931. Les intel·lectuals del nostre país, 

no només estaven en contacte, sinó que es van unir 

per crear un espai cultural obert a totes les dones, on 

organitzaven activitats setmanals com exposicions, 

xerrades, debats, conferències i fins i tot un grup de 

teatre amateur.  

Atomik Funk 

Divendres 3 de febrer - 20h - Teatre Prado 

MÚSICA. Presentació de l'àlbum d'Atomik Funk amb espectacle i 

versions de cançons juntament amb la presentació de les noves 

cançons de la banda Intèrprets: Victor Torrent, Iñaki Ramos, 

Pau Acunya, Marc Capadron, Marc Bernat, Marc Marcet, Lluis 

Marcet 



 

 

INTROIT 

Diumenge 14 de maig – 12:00h – Sala d’Actes Jofre 
Vilà 

MÚSICA. Introit és una super producció on hi participen el 

grup vocal In Crescendo, la Cobla Maricel, i la cantautora 

Anna d'Ivori. Dirigit per Miquel Massana, i amb Adrià Mort 

a la percussió. La dramatúrgia i la posada en escena guien 

la història de rerefons amb les places com a protagonistes; 

i els arranjaments de l'Anna d'Ivori i en Lluís Pérez Cansell 

-el director musical d'In Crescendo-, combinen tonades 

populars catalanes amb referències a altres melodies co-

negudes. 

PROGRAMACIÓ 

ABDICACIÓ (dins el berenar literari per Sant Jordi) 

Dissabte 22 d’abril - 18h - Sala d’Actes Jofre Vilà 

TEATRE. En un monòleg que busca ser crític amb el món occidental 

actual, ens trobem amb un Petit Princep que ja és rei... i vol abdicar. 

Dirigit pel prestigiós Ramon Simó i interpretat per Xavier Ruano, el 

muntatge transita per un món de fantasia que aterra cruament en la 

realitat. Un text sorprenent, per reflexionar. Poesia i pensament amb 

un somriure permanent.  

FAIG TARD... I QUÈ?! 

Divendres 26 de maig – 20h – Sala d’Actes Jofre Vilà 

TEATRE. La Rosa sempre ha tingut la sensació que arriba tard a tot 

arreu, en tots els aspectes de la seva vida". Una mirada tendra i di-

vertida d’una dona d’avui, compromesa, treballadora i de poble. Amb 

l’energia i la gràcia que la caracteritzen. Una comèdia en format 

monòleg, amb text de Rosa Andreu i Mercè Sàrrias.  

CONCERT HOMENATGE A PAU CASALS 

Diumenge 4 de juny – 19h – Jardí 

MÚSICA. Sveta Trushka és una violoncel·lista reconeguda inter-

nacionalment. Ofereix recitals amb un programa variat de grans 

obres mestres del passat, que poden gaudir tant els músics pro-

fessionals com el públic menys entès. Les seves vetllades causen 

impacte en el públic pel fort component emotiu de la música 

clàssic-romàntica que toca. 



 

 

PROGRAMACIÓ 

UN CONCERT A LA CASA BLANCA, cia. La Drecera 

Divendres 9 de juny – 20:30h – Teatre Prado 

TEATRE. Espectacle de nova creació. Pau Casals ofereix un 

concert a la Casa Blanca, convidat pel president Kennedy. 

És l’any 1961. Des de l’exili, Casals manté la seva creuada 

a favor de la pau al món i el retorn de la democràcia a Es-

panya. Kennedy és la gran esperança per evitar que la 

guerra freda esclati en una guerra real de conseqüències 

inabastables. Casals i Kennedy s’admiren. Però tenen idees 

ben diferents. El món penja d’un fil, i les tisores per tallar-

lo estan en ben poques mans. 

STRAFALARI 

Dissabte 17 de juny – 19h – Teatre Prado 

TEATRE. Torna el Mag Lari amb un espectacle Strafalari, i perquè 

es diu Strafalari? Doncs perquè el Mag Lari és Strafalari. En ell tot 

és Strafalari, el seu humor, els seus números, el seu vestuari i en 

general la seva manera de fer. Per tant, quin millor títol per a un 

espectacle del Mag Lari que Strafalari? Un nou espectacle de 

màgia, al més pur estil Las Vegas, carregat de participació i grans 

il·lusions que et farà passar l’estona volant! Després de tants anys 

sobre l’escenari arriba el Mag Lari més Strafalari que mai! 

UN BON POLICIA 

Pendent de data 

TEATRE. Una comèdia de Santiago Rusiñol per lluir “el 

cuerpo”! El bon policia és una afilada comèdia de Santiago 

Rusiñol que en la seva estrena l’any 1905 va provocar un 

gran enrenou de crítica i no va deixar indiferent al públic 

de l’època. 115 anys després, la història de supervivència 

de dos amics en un temps (també) de crisi, l’amor i un se-

guit d’embolics hilarants tornaran a posar en evidència els 

prejudicis socials i l’arbitrarietat de la justícia. En un un joc 

que trenca totes les convencions, només dos actors inter-

preten tots els personatges de l’auca convidant a l’espec-

tador a riure plegats del món que ens ha tocat viure. 

Diga’ns la teva! Quines són les te-

ves inquietuds teatrals i musicals?  

Escaneja el QR! 



 

 

CINECLUB: LA CARTELLERA 



 

 

ACTIVITATS CASINO PRADO 

1- No hi ha un perfil determinat. Jo diria que una persona a qui li agradi el teatre i, encara que no tingui ni formació 

especifica ni experiència, tingui ganes d´aprendre, de passar-ho bé i de compartir dues hores creatives a la setmana. 

2- El bon ambient, la complicitat, la il.lusió de posar en escena lectures dramatitzades, escenes de diferents obres i 

potser una obra llarga a final de curs. 

3- Consolidar un grup d´actrius i actors que aprenguin classe a classe per posar en escena peces teatrals davant del 

públic. 

4- Cada dia de classe no és igual a un altre, per exemple podem començar amb un petit exercici amb música o amb 

una improvisació a partir d´imatges abans del treball de personatges d´un text.  

5- Que ho intenti, a qualsevol edat, perquè tota activitat artística és un bàlsam, dóna alegria i activa la imaginació. 

EUGÈNIA KLEBER, professora del grup de teatre 

Donem la benvinguda a les noves responsables i professores de les noves activitats del Prado. Les voleu conèi-

xer una mica millor i quines són les seves activitats? Els hi hem preguntat! 

1- Quin diríeu que es el perfil de persona que hauria de participar en aquesta activitat / secció?  

2- Que es el que més us agrada del grup que teniu actualment? 

3- quins plans de futur teniu amb aquesta activitat / secció?  

4- ens podries descriure un dia en aquesta activitat / secció. 

5- Finalment, un Consell per a qualsevol persona que li agradi cantar (coral), actuar (teatre) escriure (taller 

d’escriptura) però que mai ho hagi intentat 

CONVERSES 



 

 

CONVERSES 

1- Una persona que li agradi llegir, amb ganes de conèixer nous autors i llibres i ganes de compartir.  

2– Som un grup de persones que veníem compartint un club de lectura i, per no perdre-ho, vam decidir crear aques-

ta activitat oberta a tots aquells que s’hi volguessin sumar. Cada mes és una persona diferent la que proposa la 

lectura d’un llibre. 

 3- Que es vagi ampliant el nombre de tertulians i tertulianes, vam començar 12 persones i ara ja som 16, i que amb 

el temps es converteix en una activitat fixe i estable. 

 4- Cada mes es llegeix un llibre que ha estat recomanat per algun membre del grup. El dia de la Tertúlia la persona 

en qüestió, presenta el llibre, l’autor, i el perquè de la seva tria, seguit de l’opinió de la resta de tertulians. En la 

mida que ens és possible intentem fer venir algun autor/a a presentar el seu llibre o bé a participar de la tertúlia. 

5- A qui li agradi llegir recomanar-li que participi per poder aportar noves lectures i compartir les seves. I per aquella 

persona que no té l’hàbit, que s´apuntés perquè pot ser una motivació i de vegades és més agraït que llegir un 

llibre per a tu sola 

MONTSE MON, responsable de la tertúlia literària 

1- Qualsevol persona amb el cor jove i ganes de compartir, aprendre, posar-se nous reptes amb alegria pel gust de 

cantar, pujar el nivell de oxitocina (la hormona de la felicitat) i espantar els seus mals! 

2-  Es un grup molt heterogeni, gent molt diversa per edat (hi ha noies molt jovenetes fins a gent gran passant per 

totes les edats) i perfil, tots simpàtics i diversos, oberts i disposats a passar una bona estona divertida cantant junts 

3- Un cor és un projecte a llarg termini però que dona resultats i satisfacció molt aviat. Estem construïnt el grup, 

creant dinámiques grupals que produiran cada vegada mes cohesió i implicació. Volem anar preparant un repertori 

per poder-lo presentar en públic en concerts 

4- Una part d’escalfament i tècnica vocal explorant la veu, el cos i diferents paràmetres musicals en jocs i exercicis, i 

després, el treball per seccions (sopranos, altos, tenors i baixos... encara que les veus masculines de moment escas-

sejen) a estudiar les parts de les peces i anar-les assajant i perfeccionant, primer separadament i despres tot el con-

junt ja amb direccio coral  

5- Que deixi de costat la vergonya i la mandra i vingui a passar-s’ho bé amb nosaltres! 

CRISTINA FALCINELLA i ALEJANDRA VILLAR, responsables del cor 

1. Qualsevol persona, dona o home, gran o jove, a qui li agradi llegir i escriure, que vulgui compartir els seus textos i 

formar part d' un grup d' escriptura activa. 

2. El que més ens agrada és poder compartir els nostres escrits, en un ambient de confiança i de crítica constructiva, i 

trobar cada setmana noves fonts d' inspiració per seguir escrivint. 

3. Els plans de futur són poder aconseguir que aquesta activitat s' ampliï i es faci estable, per tal de tenir un conjunt 

de textos -relats breus, contes- que en un moment determinant es puguin publicar i donar a conèixer, per ex. per 

Sant Jordi. 

4. El dia que ens reunim, primer mirem què ha escrit cadascú en relació al tema proposat la setmana anterior -relat 

amb humor, o una descripció, o una crònica d' un viatge. Ho llegim, comentem i després llegim algun conte proposat 

per la professora -E. Allan Poe, Pere Calders, Mercè Rodoreda, Susanna Camps-, on també comentem aspectes tèc-

nics, d’on surt l’exercici. Si ens ve de gust o tenim alguna celebració, també agafem alguna begudeta a la Canyateca! 

5. El consell seria: dona' t permís per a escriure, o cantar, o actuar, allò que et faci gràcia. No pensis en els comenta-

ris o en el què diran, ningú no neix ensenyat, cal ser una persona confiada i generosa per compartir l' activitat artísti-

ca.  Cal tenir  humilitat per acceptar els errors, i confiança per creure que, amb constància i paciència, ho acabarem 

fent tan bé com puguem, i això sempre es nota. Com diu la dita, "qui fa el que pot no està obligat a més". Endavant 

amb l'escriptura!  Us imagineu un país on tothom hagués escrit el seu propi llibre?  

Mª ROSA NOGUÉ ALMIRALL, escriptora i professora d’escriptura 



 

 

PASTORETS 

Els Premis Sitges 2022 aquest any van ser molt especials per al grup de Pastorets 

de Sitges, ja que, aquest any van rebre la XXV Distinció Especial per a les Associa-

cions teatrals! Enhorabona! 

 

L’Ajuntament de Sitges atorga el premi a la Distinció Especial i aquest any s’ha rebut la XXV 

amb gran il·lusió, i és perquè ha sigut atorgat a l’Associació Teatral Els Pastorets de Sitges. 

El 2007 un grup de sitgetans van proposar-se fer realitat el somni de recuperar per al públic 

sitgetà les tradicionals representacions dels pastorets i van fundar l’Associació Teatral Els 

pastorets de Sitges. Aquestes persones van ser: Gaudenci Mirabent, Juan José Rocha, Car-

me Almirall, Juan José Elena, Joan Duran, Josep Milan, Sandra Rubí i Josep Mª Rosés.  

 

El guardó reconeix el principal objectiu de l’associació: preservar la tradició d’Els Pastorets a 

Sitges i garantir que els aficionats al teatre tinguin l’oportunitat de contribuir en la conser-

vació d’aquest actiu cultural tradicional de Catalunya.  

 

Aquest any tornem a rebre amb els braços oberts al teatre una de les representacions més 

famoses de la història del teatre, els Pastorets! Els propers dies 27 i 28 de desembre, a les 

18h i 22h respectivament, tornem a reviure aquelles històries que tan bé coneixem però 

que tantes ganes tenim de tornar a retrobar cada any en aquestes dates tan esperades. I a 

més, el dimarts 27 de 16:30h fins a l’inici de la funció podrem gaudir d’una xocolatada al 

Jardí.  

Us esperem a tots al Teatre! Entrades a través de la web www.pastoretsdesitges.com 

 

Cartell dels Pastorets de Sitges 2022, fet per Dolors Duran 



 

 



 

 

PER NADAL... CUINEM! 

APERITIUS FÀCILS I DIVERTITS PER NADAL per Vinyet Capdet 

BOMBONS  

Bombó de foie amb ametlla garapinyada  

Ingredients  

100 gr. Micuit de foie-gras sencer  

50 gr Paté d’ànec  

125 gr. Ametlla granillo garrapinyada “crocanti” 

Paperets individuals de “trufes de pastisseria” 

Elaboració:  

En un bol barregem el micuit i el paté i el xafem amb una forquilla, amb la ma fem boletes petites, i 

en un plat arrebossem amb l’ametlla granillo, i posem cada bola a dins dels paperets.  

 

Bombó de formatge, dàtils i nous 

Ingredients  

125 g Formatge tipus Philadelphia  

75 gr. Nous  

30 gr. Dàtils  

Paperets individuals de “trufes de pastisseria” 

Elaboració:  

Primer de tot tallem els dàtils a trossets molt petits, reservem, tallem les nous a ganivet a trossets 

petits, no molturem, i un cop ho tenim tallat barregem amb el formatge i deixem a la nevera que 

agafi fred, 1 hora, i després procedim a fer boles petites que les posarem dins dels paperets indivi-

duals.  

 

Podem servir-ho en una safata de cartró i blonda en fileres 

 

 

 



 

 

PER NADAL... CUINEM! 

Salmó marinat 

600 gr. Sal fina 

400 gr. Sucre  

500 gr. Salmó 

50ml Suc de pinya  

 

Elaboració   

Comprarem un tros filet de salmó, aproximadament de 1/2 kg millor de la part del cap, és més gruixut, si és de 

la cua tampoc no passa res. Li treure’m amb unes pinces les espines que te a la part superior del llom, passant el 

dit a contra de la carn del peix les notarem.  

Rentem i assequem amb un paper absorbent.   

En un bol barregem la sal i el sucre, en una safata posem la ½ de la barreja de sal i sucre sota, disposem el filet 

de salmó al damunt, la part de la pell sota, i cobrim amb la resta de barreja. Pel damunt tirem repartit el suc de 

pinya.  

El deixem a la nevera 24 hores, va molt bé posar pes al damunt, amb un brick de llet/sucs.. 

Un cop passades les 24 hores el treiem rentem el salmó per treure tota la sal i el sucre i assequem bé.  

Amb aquesta elaboració tenim la base del salmó marinat, ara anem a donar-li diferents aplicacions: 

 

Salmó marinat amb encortits 

Filetegem el salmó amb un ganivet filetejador, és important fer tallets molt prims, el disposem sobre un plat 

gran, negre o blanc, i prèviament hem fet un picadillo de cogombrets, tàperes, i piparres, de piparra molt poca és 

per donar el toc picantet, i ho posem en un bol petit amb oli d’oliva extra extra, quan més bo millor quedarà... 

Emplatem el salmó repartit a tot el plat i posem l’oli amb els encortits al damunt del salmó. 

El podem utilitzar com aperitius i servir amb torradetes, dins d’una amanida o amb una pasta.  

 

 Daus de salmó marinats amb soja i sèsam torrat 

Tallem el salmó en dauets petits d’1cm x 1cm, en un dels costats 

suquem una mica amb soja, i després arrebossem amb sèsam, els 

podem emplatar en una safata tipus pissarra.  

 

Daus de salmó amb maionesa de wasabi i llavors de rosella 

Tallar a daus el salmó marinat, posar a una part del dau llavors de 

rosella i posar un punt al damunt de maionesa de wasabi.  

Per fer la maionesa de wasabi, ou, oli de girasol, emulsionem i un 

cop feta la barregem amb una cullerada de moka plena de pasta de 

wasabi. Si no voleu fer la maionesa, la podeu comprar feta.   



 

 

CICLE DE TARDOR 2022 

2a EDICIÓ DEL CICLE DE TARDOR—MEMORIAL JOSEP VADELL 

 

La segona edició del cicle de tardor “Memorial Josep Vadell” vol continuar l’èxit artístic i de 

públic de l’edició de l’any passat. 

Enguany hem pogut viure concerts molt emotius, com el d’en Josep Maria Farràs i els Te-

rrassa Jazz Spirit de l’Adrià Font, dues llegendes del jazz del nostre país, que havien tocat 

infinitat de cops amb en Josep Vadell, i també hem pogut gaudir de valent amb el retorn al 

Prado de la cantant de referència del blues a casa nostra i de bona part d’Europa, la Big Ma-

ma. D’altra banda, procurant combinar una programació amb artistes consolidats i de joves 

promeses, hem pogut tenir nous talents de l’escena jazzística com ha sigut el trio de la Ire-

ne Reig, així com de la nit de tribut a Frank Sinatra amb l’Agustí Burriel. 

Un dels trets distintius que volem mantenir en aquest cicle, és la promoció del jazz de proxi-

mitat i la jam session com a concert final, en aquesta edició el Retrio ens ha ofert un con-

cert amb boniques i divertides versions del repertori nadalenc. 

Amb aquest concert de nadales, hem tancat la segona edició del cicle de tardor “Memorial 

Josep Vadell” superant les previsions més optimistes a nivell d’assistència de públic, ja que 

en gairebé la majoria de concerts, com es diu col·loquialment, hem venut tot el paper, i 

hem penjat el cartell de “Sold Out”. 

A nivell artístic, el cicle ha procurat seguir l’estil de programació de l’estimat Josep Vadell, 

amb una programació per a tots els públics, que ha mostrat grups de diferents tipologies, 

com el quintet, quartets, trio i duo, i també una gran varietat d’estils, com el swing, el be 

bop, el hard bop, el blues o el dixieland. 

Tot just hem acabat de tancar aquesta segona edició, i ja estem pensant en com ha de ser 

la 3a edició, amb la voluntat de consolidar aquesta proposta i d’estar a l’alçada de la fideli-

tat del nostre públic, sens dubte el nostre repte més gran. 

Ens retrobem l’any que vinent, i estigueu atents a l’agenda que segur ens portarà una pro-

gramació ben bonica, si més no, això és el que hem demanat als reis els seus organitza-

dors. Bon Nadal! 

 

          Pinyu Martí 



 

 

CICLE DE TARDOR 2022 

Concerts del Cicle de Tardor, d’esquerra a dreta, 

Agustí Burriel a la Sinatra Night, Carme Artigas i 

Pinyu Martí presentant un dels concerts del Cicle, 

Big Mamma & Sister Marion, i Irene Reig Trio 

amb els dos instruments, saxo i flauta. 



 

 

CENTENARI DE LES PINTURES 

PRIMER CENTENARI DE LA “CAPELLA SIXTINA” DE SITGES 

Beli Artigas Coll, Historiadora de l’art 

El 14 de juny de 1921, l’arquitecte Josep Maria Martino, per encàrrec del president de l’enti-

tat, Josep Planas i Robert, va iniciar les obres del nou edifici del teatre del Casino Prado 

Suburense, treballs que s’allargarien fins a mitjan 1923, amb la inauguració del Saló Teatre 

lluint la magnífica decoració mural que per aquell lloc tan especial havia ideat el pintor sit-

getà Agustí Ferrer Pino, el mateix que ja s’havia encarregat de realitzar, l’any 1918, les pin-

tures de les façanes exteriors del nou edifici.  

Martino es va decidir per situar al carrer Francesc Gumà l’entrada principal per a la qual va 

elegir una interessant façana d’estil noucentista, composició on el maó vist es converteix en 

un immillorable marc pel bell teatre, així com  serveix per realçar les pintures de Ferrer Pino 

que omplen aquesta paret, així com part de la façana lateral del carrer Sant Isidre. 

Per a l’interior, l’arquitecte dissenyà una estructura de ferro que suportava les llotges del 

primer pis, i va tenir un gran interès a aconseguir una sonoritat i visió de l’escenari perfecte 

des de tots els punts, qualitats molt lloades per la premsa del moment, i que avui dia, cent 

anys més tard, encara és una característica molt valorada pels professionals que en algun 

moment han treballat dalt de l’escenari del Prado.  

Des de l’inici del projecte d’ampliació, els dirigents del Casino Prado van tenir molt clar que 

els actes organitzats per l’entitat no s’havien d’aturar, i que era primordial continuar 

aportant cultura i oci als seus socis. Així doncs, a principis de l’any 1922, tot i estar en 

obres, la sala va acollir el ball de Carnaval, i per minimitzar la visió d’espais inacabats es van 

buscar solucions, com una vela de la sala d’estiu per tapar el sostre, o plafons decoratius per 

cobrir la galeria de llotges.  

La decisió que les pintures les re-

alitzés Agustí Ferrer Pino també va 

ser del mateix  president Josep 

Planas i Robert, el qual ja havia 

confiat en l’artista per a altres dec-

oracions. 

Finalment, i coincidint amb els dies de la Festa Major, la inauguració oficial del Teatre va 

tenir lloc el 20 d’agost de 1922, tot i que l’escenari no es va acabar fins al mes de setembre i 

Agustí Ferrer Pino encara no havia començat a pintar els murals decoratius del saló, treball 

minuciós que s’allargaria fins a mitjans de 1923. 



 

 

DEL MESTRE FERRER PINO 

Ferrer Pino, conegut popularment com en Mona, va néixer a Sitges l’any 1884, on morí el 

dos de gener de 1960. Estudiant a la Llotja de Barcelona, aviat deixà la formació tradicional 

per tal de produir obres de gran qualitat decorativa. Va viatjar per Granada, Algèlia, Niça, 

Orleans, Gènova...., per tal d’adquirir nous coneixements artístics, així com per buscar la in-

fluència i l’estètica d’altres cultures, quedant totalment enamorat de la cultura oriental, val-

orant per sobre de totes l’egípcia, referències constants en la seva obra. A Sitges va fer di-

versos treballs murals, com les dues composicions per a la capella de l’hospital de Sant Joan 

Baptista de l’any 1915, la decoració del cambril de l’ermita del Vinyet de 1919, i la de la ca-

pella de la Trinitat l’any 1929. Aquí no podem oblidar-nos d’una de les seves peces més 

icòniques, la de la Fera Foquera, el Drac, que aquest 2022 ha celebrat el seu centenari, una 

commemoració que volem repetir al Casino Prado, podent celebrar els cent anys de la que 

alguns han titllat de “capella Sixtina” sitgetana, amb la notícia que finalment s’han aconse-

guit els mitjans (econòmics, socials, artístics…) per restaurar-la i retornar-li l’esplendor amb 

la qual es va presentar als sitgetans aquell agost de 1923. 

 

Han estat moltes les generacions que, asseguts a les butaques que omplen l’espai, ja sigui 

per assistir a una obra de teatre, un concert o una pel·lícula, han quedat embadalits mirant 

aquestes pintures que decoren el sostre del saló i part de les parets de l’escenari.  

Entre les darreres actuacions d’adequació a les noves mesures de seguretat que ha viscut 

l’edifici del Casino Prado destaca la que s’ha realitzat a les escales interiors que permeten 

l’accés als pisos superiors, gaudint de nou d’uns dels espais més emblemàtics com són les 

llotges, des de les quals es pot analitzar molt millor cada un dels detalls pictòrics i icono-

gràfics que va idear Ferrer Pino per a les pintures del sostre. Una proximitat que també per-

met veure el mal estat de conservació que es troben els murals, reforçant la necessitat que 

aquestes visquin una intensa restauració. 

Potser l’edifici del Casino Prado Suburense, espai que podem entendre com una obra d’art 

total, ja que és un “contenidor” que reuneix totes les arts, des de l’arquitectura, escultura, 

pintura, teatre, cinema, música i dansa, és una entitat privada, però el seu ús, el seu gaudi, 

és públic, està obert a tots aquells que, en un moment o altre, entren a aquest magnífic es-

pai per viure el que allà se’ns proposa. i és per aquesta raó que, coneixedors del valor patri-

monial que suposa el Casino Prado Suburense de Sitges per al conjunt de Catalunya, record-

ant que en ell es conserva l’única pinta de fusta original amagada rere l’escenari, creiem que 

reivindicar la necessitat de retornar-li l’esplendor que es mereix és un deure i una obligació 

per a tots aquells que estimem l’entitat.  

 

Ara que el Saló Teatre fa 100 anys, posem-hi totes les nostres forces per poder fer una do-

ble celebració on la notícia de la seva propera restauració sigui una de les destacades de 

l’any! Mentre esperem bones noves, felicitar al Casino Prado per aquesta gran fita, i a tots 

els socis i amics de l’entitat, desitjar-los unes bones festes i un any 2023 ple d’amor, salut, 

art i cultura.  



 

 



 

 

PENYA D’ESCACS 

Aquest any ha sigut un any molt especial de retorn i proeses aconseguides per la nostra Pen-

ya d’Escacs del Casino Prado. En primer lloc, volem tenir en compte que en aquest any 2022 

totes les competicions oficials organitzades per la federació catalana han tornat a la normali-

tat, tot i que amb la utilització de mascaretes, en els primers mesos de l'any.  

Pel que fa a nosaltres, després de 2 anys de cancel·lacions, hem pogut tornar a fer el tradi-

cional Open internacional d'Escacs "Vila de Sitges", al Teatre del Prado i en les dates habi-

tuals de finals de juliol. Igualment, hem fet, a mitjans de novembre el tradicional Campionat 

Social i, al final del qual, el Sopar d'Inici de temporada, a la sala Jofre Vilà. 

Durant el “Dia del Club”, del passat dissabte 12 de novembre, es va celebrar el dia, a la sala 

Jofre Vilà, amb un campionat social d'adults, però amb la presència dels millors jugadors de 

la nostra escola d'escacs, guanyat pel MF i màxim favorit, Toni Marcet, seguit d'un sopar de 

germanor en el que es va retre un homenatge als jugadors de l'equip sub-8 que recentment 

van quedar en tercera posició en el campionat de Catalunya d'edats per equips. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De cara a aquestes dates de festes nadalenques tornarem a fer els tradicionals campionats 

de `Partides Ràpides de Cap d'Any, així com el Campionat Infantil de Nadal.  

I anunciem que, de cara a començaments d'any, concretament de l'11 de gener al 29 de 

març, farem el 3r Curset per a Adults Principiants, els dimecres al vespre, en format presen-

cial, amb el professor i responsable Toni Ferret. 

Inscripcions al telèfon 677385593 i a la secció d’escacs! 

 

Dia del  Club de l’Escola d’Escacs 



 

 

AMICS DE L’ÒPERA 

Una partida a cinc mans: Òpera & Ballet & Amics de l’Òpera de Sitges & Secció de 

Dansa del Casino Prado & Liceu, «HAGAN JUEGO, SEÑORES»!  

A la bona amiga Sílvia Paretas, ballarina còmplice en la voluntat (reeixida) de nodrir de vita-

litat la nostra llar del carrer Francesc Gumà  i que ha sabut com ’provocar’ la meva inspira-

ció, el resultat de la qual és proposar-vos compartir aquesta anècdota on, per voluntat de 

l’atzar, Òpera i Dansa van de bracet fent una murrieria ben agosarada. Us agraeixo la pa-

ciència en llegir-me! 

Et proposo, amable lectora/lector, un viatge a la Barcelona de 1971, quan el Gran Teatre del 

Liceu era un teatre privat gestionat per un empresari a qui la Societat de Propietaris del 

Teatre n’havia adjudicat la gestió. Un coliseu operístic que llavors disposava d’un Ballet Titu-

lar, un cos estable més com ho eren l’Orquestra i el Cor.  Joan Antoni Pamias era, en aquell 

moment, aquesta figura cabdal del gestor que possibilitava aixecar teló cada vespre. 

«Les huguenots» és una ‘grand opéra’ francesa amb música de Giacomo Meyerbeer que en 

la dècada dels setanta del segle XX gairebé mai es representava. La ’grand opéra’ implicava 

un gran desplegament de tot tipus de mitjans (orquestrals, coristes, ballet, grans esceno-

grafies, bandes internes, un gran nombre de cantants solistes,...) i, per tant,  era un gènere 

amb elevats costos.  

L’esmentat empresari Pamias, valent com pocs, va decidir reexhumar «Les huguenots» 

la temporada 1971-72, tot i les evidents limitacions del Liceu de llavors. Va aconseguir mun-

tar una companyia d’intèrprets força respectable que prometia unes molt felices representa-

cions. Les coses, però, d’antuvi ja semblaven anar de mal borràs (anticipar, però, que les 

funcions van acabar assolint un bon èxit). 

 

Es van programar tres funcions,  fixant-se l’estrena pel 23 de novembre de 1971…. estrena 

que  va caldre ajornar al 25, dos dies després! El tenor contractat per a la part protagonista 

de Raoul de Nangis -rol d’extrema dificultat- era el famós Bernabé Martí, marit de Montse-

rrat Caballé, que en el darrer moment va cancel·lar el contracte, essent substituït a correcui-

ta per Angelo Lo Forese… La gestació de la criatura, doncs, era més que accidentada.  La 

“mascletà”, però, arribaria amb la darrera funció, el 2 de desembre de 1971. La part fona-

mental de la reina Marguerite de Valois fou assignada a la soprano de Martinica Christiane 

Eda-Pierre -llavors ben famosa i en un moment àlgid de la seva carrera-, que cantà amb 

gran èxit les dues primeres funcions. A la darrera funció, però, l’artista s’indisposà: no podia 

actuar. Corredisses, neguit, nervis; en aquella època no hi havia tantes sopranos amb 

aquest rol en repertori ni els teatres tenien els “covers” o “doppios” -com avui dia és habi-

tual- per a cobrir eventualitats, a més a més que els desplaçaments eren complicats i els 

pressupostos reduïts,… 

Situació desesperant! Però, com fa la dita, a les penes punyalades: de comú acord l’empre-

sari Pamias i els directors musical i d’escena (Ino Savini i Jean-Jacques Etcheverry, respecti-

vament) decidiren suprimir els dos grans moments musicals de Marguerite (la seva escena 

de presentació i el duet amb Raoul, ambdós al segon acte) i assignar el moviment escènic 

del personatge a Asunción Aguadé abillada amb el vestuari d’Eda-Pierre i sense assajar. 

Asunción Aguadé i Alfons Rovira eren en aquell moment els Ballarins Estrelles del Ballet del 

Liceu i, curiosament,no  participaven en aquesta producció.  



 

 

AMICS DE L’ÒPERA 

Aquest fet deliciós fou degudament recollit per Joaquim Iborra en la seva magna obra “La 

mirada del conserge”, un llibre deliciós -de lectura recomanada- bastit a partir de les anota-

cions fetes en el decurs dels anys en llurs diaris pels conserges que van desfilar per la insti-

tució: i és que la incidència va quedar registrada com pertocava.  Gran l’Aguadé, que enca-

ra recorda divertidíssima aquest episodi curiós de la seva carrera: en la pell de la’‹prima 

donna’ però estalviant veu, què no s’havia de fer pel Liceu? Afortunadament les imatges 

il·lustren d’allò més bé tot plegat de manera que en la foto de conjunt hom identifica Asun-

ción Aguadé en la pell de Marguerite de Valois (la citada Christiane Eda Pierre lluint el ma-

teix vestit apareix en una altra de les fotografies), a més de la soprano Ángeles Chamorro 

(Urbain), Manfred Schenk (Comte de Saint-Bris) i la soprano barcelonina Enriqueta Tarrés 

(Valentine). L’autor de les fotos és Antoni Ras Rigau (el fotògraf oficial liceista d’aquells 

anys) i provenen dels fons documentals de la pròpia Asunción Aguadé i de l’associació Li-

ceXballet. 

Quines sinergies tan maques entre Òpera i Dansa, no trobeu? Ja en la Gala de presentació 

d’Amics de l’Òpera de 2021 hom va voler posar-les de manifest en disposar afortunada-

ment de la Secció de Dansa del Casino Prado. I aquesta voluntat es manté incòlume i entu-

siasta. Ganes n’hi ha, idees i projectes operístics  també... L’etern «petit detall»? Els cale-

rons, que no volen treure el nas... Però no defallim, som perseverants. I la il·lusió i afany 

de superació han vingut a visitar-nos per a quedar-se. Ah!!! I gràcies a aquestes compan-

yes de viatge tan meravelloses, l’Òpera i la Dansa: que no ens faltin mai! 

Us desitjo molt bones festes. 

  Jordi Pujal, President amics de 

l’Òpera de Sitges 

 

 



 

 

ELS PETITS DE LA CASA 

FELICITAR ELS PETITS DE L’ESCOLA D’ESCACS 

L’equip sub-8 de la nostra Penya d’escacs va aconseguir un èxit molt important! Campionat 

de Catalunya d’edats per equips, l’equip SUB-8 del Prado, tercer equip de Catalun-

ya! Del 29 d’octubre fins l’1 de novembre, s’ha jugat a Lloret de Mar el Campionat de Ca-

talunya d’Edats per Equips, de sub-8 a sub-20, en el què el nostre equip sub-8, format 

de Xavier Rosique, Matías Sticca i Carlos Diana, ha aconseguit pujar al tercer es-

glaó del podi, amb tot mereixement i deixant a un punt i mig  per darrere al quart classifi-

cat, curiosament l’equip del club actual campió de Catalunya absolut. 

Després de la seva magnífica actuació, el mes passat, en la Mini-copa de Barcelona, en la 

que aquest mateix equip va aconseguí quedar sots-campió, ja intuíem que alguna cosa bo-

na podia passar, i ara amb aquest tercer lloc de Catalunya, l’han feta més grossa, superant 

el seu quart lloc en el ranking inicial. 

Xavier Rosique, Matías Sticca i Carlos Diana 

 

 

 

    

     De part de tots, Gràcies Mar! 

“Vull dir a la següent, que gaudeixi, que 

no es deixi emportar pels nervis, i que 

intenti que tots els nens se sentin con-

tents, que tingui temps de fer-se les fo-

tos que calguin perquè és un personatge i 

és el que cal fer.” 

Aquest podi, que és molt lluitat entre els mi-

llors equips de Catalunya, augmenta el presti-

gi a la nostra escola d’escacs, que en la tem-

porada passada, el seu equip sub-12, ja havia 

aconseguit aquesta mateixa fita. 

Tots tres, Xavier Rosique, Carlos Diana i Ma-

tías Sticca (aquest encara sub-8 de primer 

any) formen un equip molt compacte i ben 

avingut, en el que tots  contribueixen de for-

ma semblant a l’èxit de l’equip. 

Felicitats als guanyadors i a la Penya! 

LA NOSTRA REINA INFANTIL DE CARNAVAL DEL PRADO 2022 

La Reina infantil del Carnaval del Casino Prado d’aquest any 2022 ha sigut Mar Peisajovich, 

que formava part de l’equip de Sunna, encarnada per Sol Queralt. Va ser un carnaval difícil, 

encara en pandèmia, enmig de restriccions, però amb tota la il·lusió i energia d’una reina 

real. Mar ens ha deixat un llegat amb molta força i vol donar un consell a la següent que la 

segueixi al tron: 



 

 

ELS PETITS DE L’ESPLAI DE DANSA 

L'Esplai de Dansa Casino Prado compta amb un nou grup anomenat Caps de Setmana AVA-

NÇATS format pels alumnes que participen en les disciplines de clàssic, contemporani, jazz i 

danses urbanes. Es reuneixen els dissabtes i diumenges per realitzar una sèrie de coreogra-

fies per poder participar en diferents trobades de dansa, com són concursos, competicions i 

trobades socials del món de la dansa. 

 

Què treballem? 

Cohesió del grup i treball en equip. 

Condicionament físic. 

Perfeccionament dels moviments. 

Posada en escena. 

 Què suposa formar part aquest grup? 

Assistir de forma obligatòria a tots els assajos durant la temporada. 

Assistència a les classes regulars. 

Assistència als saturdance i formació proposada per l’escola. 

Bona actitud i respecte vers el professorat i els companys. 

Treball en equip. 

ELS PETITS DE LA CASA 

Grups de l’Esplai de Dansa Casino Prado 



 

 

A PINTAR! 
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