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Una mica d’història 
 
 
Sala Cabanyes és una entitat associativa de caràcter voluntari, que amb els anys ha esdevingut un 
exemple d’associacionisme cultural. La història de la Sala Cabanyes, la secció teatral del Centre Catòlic, 
és una petita part de la història de Mataró. 
 
El Centre Catòlic va ser fundat l’1 de novembre de 1884 amb el nom de Círcol Catòlic d’Obrers i és 
l’entitat associativa més antiga de la ciutat. El seu naixement s’emmarca en una època d’apogeu de 
l’associacionisme català, a l’últim terç del segle XIX: el 1872 es fusionen l’Ateneu Català i el Casino 
Mercantil Barcelonès donant a llum l’Ateneu Barcelonès, el 1891 es crea l’Orfeó Català i en aquests 
mateixos anys neixen les primeres entitats excursionistes.  
 
Després de passar per diversos locals, l’any 1908 se situà a La Riera, on encara ara es troba, gràcies al 
treball del seu aleshores president, Emili Cabanyes. A la seva mort s’obrí un impàs i es passà per uns 
moments crucials per a l’entitat. Fou mossèn Josep Plandolit qui proposà l’entrada d’un nombrós grup 
de joves obrers del Patronat de Sant Josep, per captar nous socis i treballar conjuntament. Una de les 
seves predileccions fou el teatre i així es creà, l’any 1916, la Secció Dramàtica, posteriorment 
anomenada Sala Cabanyes. 
 
En els seus inicis, l’associació va néixer amb l’objectiu d’oferir als seus associats un espai de trobada on 
fomentar el lleure, la lectura i l’educació. Durant els seus més de 125 anys d’història, el Centre Catòlic ha 
impulsat iniciatives en diversos camps com l’educació, el teatre, la música, el cooperativisme, les arts i 
l’esport, entre d’altres. Fruit d’aquest treball, el ple de l’Ajuntament de Mataró del 4 de febrer de 2010 
va aprovar atorgar la medalla de la Ciutat al Centre Catòlic per la transcendència cultural i social de les 
activitats portades a terme al llarg dels seus ja més de 125 anys d’existència. 
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Gràcies a l’empenta dels seus associats, la secció teatral del Centre, la Sala, va inaugurar al 1933 el seu 
teatre actual, que avui en dia es manté viu fruit de l’esforç col·lectiu de les persones que hi col·laboren. 
La Sala Cabanyes és un espai on l’activitat cultural, a través del teatre, serveix de plataforma 
d’integració social i on es transmeten i comparteixen valors com el treball individual i grupal, 
l’autodisciplina i l’estima per la cultura de generació en generació. 
 
L’entitat compta actualment amb més de 525 membres actius, a més de molts altres col·laboradors. 
Generació darrera generació es manté en nombre i quantitat, pel que es fa difícil de trobar alguna 
família mataronina que no hagi estat vinculada a Sala Cabanyes d’una manera o d’una altra. 
 
Sala Cabanyes és membre fundador de la Coordinadora de Pastorets de Catalunya i també forma part 
de Federació de Grups de Teatre Amateurs de Catalunya. 
 
La programació anual, la tasca de formació a diversos nivells (teatral, musical i tècnic) i la implicació en 
les festivitats locals contribueixen a situar la Sala Cabanyes com una referència en el teixit associatiu 
mataroní i en el món teatral nacional. Per als mataronins i per a molts aficionats al teatre d’arreu del 
país, és inimaginable un Mataró sense la Sala Cabanyes i els seus Pastorets. 
 
És tal la capacitat i voluntat de l’entitat de oferir espectacles escènics de producció pròpia al públic, que 
la temporada 2012-2013 va obrir una segona sala, l’Espai Saleta, pensada per a obres de petit format i 
teatre d’autor, i que amb el seu nom, recorda el primer espai teatral de la Secció Teatral Sala Cabanyes 
del Centre Catòlic de Mataró. 
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Programació artística del Centenari 
 

Gala Inaugural del Centenari 
13 de febrer de 2016, a les 20.00 hores 
Lloc : Sala Cabanyes 
Direcció : Toni Grané 
Direcció musical : Georgina Blanch 
Equip Coreogràfic : Cristina Castellà, Laura Grané, Bàrbara Martín i Carla Pérez. 
 

Un recorregut pels cent anys d’història de la Sala Cabanyes, a través de cançons i fragments d’obres 
que s’han representat a l’escenari de l’entitat, donarà el tret de sortida als actes del Centenari d’Els 
Pastorets de Mataró. La gala inaugural serà un homenatge a l’art que ha fet que milers de mataronins, 
generació rere generació, s’apleguessin a la Sala: el teatre. 

 
L’Audiència 
De Peter Morgan 
Traducció de Roser Boixeda 
19 de febrer de 2016, a les 21.30 hores 
20 de febrer de 2016, a les 21.30 hores 
21 de febrer de 2016, a les 18,30 hores 
26 de febrer de 2016, a les 21.30 hores 
27 de febrer de 2016, a les 21.30 hores 
28 de febrer de 2016, a les 18.30 hores 
Direcció : Pere Vázquez 
Lloc : Espai Saleta 
Localitats sense numerar 
Preu localitats : 10 euros 
 

Al llarg dels més de 60 anys de regnat, la reina Elisabet II 
s’ha reunit cada dimarts a la tarda amb el primer ministre britànic. Pel seu despatx del palau de 
Buckingham han passat dotze caps de govern, tots ells amb les seves diferències, tant ideològiques 
com de personalitat. De Winston Churchill a David Cameron, “L’Audiència” mostra la relació d’una de 
les monarques més longeves de la història amb els seus primers ministres: una reina i un governant 
discutint sobre els afers d’una potència mundial, però també dues persones mostrant-se l’un davant de 
l’altre tal com són, amb els seus problemes i les seves debilitats.   
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Audició Sacra de la Passió 
A partir dels textos de La Passió  
19 de març de 2016, a les 19.00 hores 
Direcció musical : Lluis Carné 
Direcció: Josep Maria Cusachs 
Amb la participació de:  
Sala Cabanyes 
Cor Arquitectura 
Orquestra de la UPC 
Lloc : Teatre Monumental 
Preu de les localitats: 10 euros 
 

Amb els textos de Fra Jeroni, Maragall, Verdaguer i Colomé, i la musica dels mestres Vilaró i Torra, 
“L’Audició Sacra de la Passió” es va representar a la Sala el 21 d’abril de 1974. La representació va ser 
iniciativa d’un grup de persones de l’entitat que va decidir representar fragments de “La Passió”, l’obra 
que més vegades s’ha representat a la Sala Cabanyes després de “L’Estel de Natzaret”. Han passat més 
de 40 anys des d’aquella recordada Audició Sacra, que es tornarà a representar, en aquesta ocasió al 
Teatre Monumental. 

 

 

Ball d’agost 
De Brian Friel 
Traducció de Guillem Jordi Graells 
2 d’abril de 2016, a les 21.30 hores 
3 d’abril de 2016, a les 18.30 hores 
9 d’abril de 2016, a les 21.30 hores 
10 d’abril de 2016, a les 18.30 hores 
16 d’abril de 2016, a les 21.30 hores 
17 d’abril de 2016, a les 18.30 hores 
Direcció : Joan Peran i Jordi Gironès 
Direcció coreogràfica: Esther Ariño i Cristina 
Castellà 
Lloc : Sala Cabanyes 
Preu de les localitats: 13 euros 
 

L’estiu de 1936, a Europa bufen vents de guerra i a Irlanda 
es viu amb molta precarietat econòmica. Ofegades per les 
obligacions religioses i per l’ambient opressiu dels petits 

pobles, les cinc germanes de la família Mundy desitgen una vida millor. Un fet inesperat farà que aquest 
desig sembli possible: el retorn del germà gran , fins ara missioner a l’Àfrica. 

  



 

 -6-

 

 
 
 
 

 
Blancaneus i els set nanets 
De Josep Maria Clariana 
14 de maig de 2016, a les 18.30 hores 
15 de maig de 2016, a les 18.30 hores 
16 de maig de 2016, a les 18.30 hores 
21 de maig de 2016, a les 18.30 hores 
22 de maig de 2016, a les 18.30 hores 
28 de maig de 2016, a les 18.30 hores 
29 de maig de 2016, a les 18.30 hores 
4 de juny de 2016, a les 18.30 hores 
5 de juny de 2016, a les 18.30 hores 
Direcció : Josep Maria de Ramon 
Direcció musical : Anna Capdaigua 
Direcció coreogràfica : Cristina Castellà i Esther 
Ariño 
Lloc : Sala Cabanyes 
 

Estrenada el 10 de Març de 1968, “Blancaneus i els set nanets” ha esdevingut  un referent dins dels 
musicals representats per Sala Cabanyes. Aquest popular conte infantil, portat a escena amb el 
tractament de gran musical, s’ha anat representant regularment a la Sala, incorporant-hi les evolucions 
tècniques, els nous materials i les noves generacions artístiques de l’entitat. 

 

 

Terra Baixa 
D’Àngel Guimerà 
8 d’octubre de 2016, a les 21.30 hores 
9 d’octubre de 2016, a les 18.30 hores 
15 d’octubre de 2016, a les 21.30 hores 
16 d’octubre de 2016, a les 18.30 hores 
22 d’octubre de 2016, a les 21.30 hores 
23 d’octubre de 2016, a les 18.30 hores 
Direcció Josep Maria Rabassa 
Lloc : Sala Cabanyes 
 

“Terra Baixa” és una de les principals obres teatrals del 
dramaturg i poeta Àngel Guimerà. Aquest clàssic del repertori 
teatral català narra el triangle amorós entre un pastor 
innocent de la Terra alta, Manelic; la dona amb qui es casa, 
Marta; i l’amant d’ella i propietari dels terrenys on viuen tots, 
Sebastià. A partir dels personatges que viuen al voltant del 
molí del poble, Guimerà reflexiona sobre l’amor i sobre 

l’opressió que pot arribar a exercir un home poderós sobre una població. 
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Concert d’Els Pastorets de Mataró 
6 de Novembre de 2016, a les 18.00 hores 
A càrrec del Cor Ciutat de Mataró 
Direcció: Jordi Lluch 
Direcció artística i producció: Josep Fadó i Dani Àlvarez 
Lloc: Teatre Monumental (La Riera, 169) 
 

El Cor Ciutat de Mataró, dirigit per Jordi Lluch, protagonitzarà aquest concert que està concebut com 
un espectacle global, on la música compartirà protagonisme amb el text, la imatge i el moviment. En 
aquest concert, el Cor estarà acompanyat per diversos músics de les darreres orquestres d’Els Pastorets 
i per solistes de la Sala Cabanyes. Una part del concert serà participativa, amb aquelles persones que 
vulguin cantar-hi i hagin passat una audició. 

 

 

Els Pastorets de Mataró 
Desembre 2016 
Gener 2017 
Direcció : Marc Abril 
Direcció musical : Genís Mayola 
Direcció Coreogràfica: Heidi Consegal 
Lloc: Sala Cabanyes   
Funció de gala el dia 25 de desembre a les 21.00 hores 
Funcions especials amb els canvis a la vista, el gener de 2017 
 

Els Pastorets de Mataró, amb text de Ramon Pàmies i música dels mestres Enric Torra i Felip Vilaró i els 
mossens Miquel Ferrer i Joan Fargas, són Patrimoni Cultural de la Ciutat de Mataró des de 1981. 
L’Ajuntament en va reconèixer la seva singularitat, els valors culturals i tradicionals que conté 
l’espectacle, la perseverança de diverses generacions de mataronins per a mantenir-los vius al llarg de 
tants anys i, també, el rigor en la seva execució. 
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Altres actes del Centenari 

 

 

Acte Institucional 
14 d’abril de 2016, a les 19.00 hores 
Lloc : Ajuntament de Mataró 
 

L’historiador Jaume Vellvehí pronunciarà la conferència “Els Pastorets, una tradició que ve de lluny”, en 
l’acte institucional del Centenari. 

 

 

Xerrades vermut 
A partir del mes de març, el primer diumenge de mes, a les 12.00 
Lloc: Cafeteria Alarona (Plaça Santa Maria, 6) 
 

Persones sorgides de la Sala Cabanyes que ara es dediquen professionalment al món de l’espectacle 
explicaran la seva visió com a actors, actrius, músics, escenògrafs, coreògrafs o tècnics en taules 
rodones. La primera xerrada vermut serà el 6 de març i es faran el primer diumenge de cada mes fins al 
mes de novembre. 

 

 

Concert Regal a la ciutat de Mataró 
Pati del Cafè Nou  
Estiu 2016 
Direcció : Joan Peran  
Direcció musical: Genís Mayola i Georgina Blanch 
Preu de les localitats: entrada gratuïta 
 

La música ha estat una part fonamental d’aquests cent anys d’història de la Sala Cabanyes. És per això 
que, a l’estiu, la Sala vol oferir a Mataró un concert en el qual es repassaran diverses cançons de 
muntatges representats al nostre escenari. Aquest concert serà el regal de la Sala Cabanyes a la Ciutat 
de Mataró durant el Centenari. Serà un acte popular, obert a tothom. 
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Disc d’Els Pastorets de Mataró 
Direcció: Jordi Lluch 
Amb el Cor Ciutat de Mataró i el gruix de l’orquestra dels Pastorets 
Producció: Josep Fadó i Dani Àlvarez 
 

Amb motiu del Centenari, es vol que la música d’Els Pastorets quedi enregistrada. Intèrprets vinculats 
als Pastorets i membres del Cor Ciutat de Mataró interpretaran les peces. L’encarregat de la gravació 
serà David Casamitjana, especialitzat en enregistraments amb estudi mòbil, que des de la dècada dels 
80 ha treballat amb la majoria de formacions musicals del país. 

 

 

Exposició d’“Els Pastorets de Mataró” 
Del 26 de novembre de 2016 al 19 de març de 2017 
Lloc : Can Serra. Museu de Mataró (El Carreró, 17) 
 

En paral·lel a les activitats del Centenari, una exposició recorrerà la història de la Sala Cabanyes i els 
canvis del seu espectacle més conegut, Els Pastorets, durant quatre mesos. La mostra, produïda per 
Cultura Mataró, estarà oberta al públic fins al mes de març. 

 

 

Tercera trobada de Satanassos a Mataró 
27 de novembre a les 11.00 hores 
Lloc : Sala Cabanyes 
 

Satanassos i Llucifers de tot Catalunya recitaran fragments dels Pastorets que representen, en la 
tercera trobada de Satanassos que acull la Sala Cabanyes. La primera trobada es ve celebrar l’any 1993, 
amb motiu de la commemoració del 75 aniversari d’Els Pastorets de Mataró, a iniciativa de l’actor Boris 
Ruiz, format a la Sala. L’any 2006, amb motiu dels 90 anys d’Els Pastorets, es va fer la segona trobada. 

 

 

Presentació del llibre del Centenari 
Abril del 2017 
 

Agafant el testimoni del que es va editar amb motiu dels 75 anys de l’entitat, un grup de persones de la 
Sala Cabanyes estan escrivint un llibre commemoratiu dels cent anys de la primera representació d’Els 
Pastorets.  

 

 

Acte de cloenda 
4 de febrer de 2017 
 

Sopar per a tots els membres actius de la Sala Cabanyes per posar punt i final al Centenari. 
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… i també 
 

 

Viquimarató  
5 de març de 2016, a partir de les 10.00 hores 
Lloc: Biblioteca Antoni Comas (Prat de la Riba, 110) 
 

La Wikipedia, una enciclopèdia lliure elaborada de forma col·laborativa, és l’obra de referència més 
gran i popular a Internet. La seva versió en català, la Viquipèdia, és la segona més antiga –només 
darrere de l’original anglesa- i conté prop de mig milió d’articles. En una commemoració conjunta dels 
centenaris de l’edifici de l’Escorxador (1915) i Els Pastorets de Mataró (1916), la Sala Cabanyes i la 
Biblioteca Antoni Comas organitzen una viquimarató per crear i editar articles sobre cultura i patrimoni 
mataroní.  

 

 

Visita guiada al teatre 
Més enllà de les visites que es fan molts dies, acabades les representacions d’Els Pastorets, en els actes 
del Centenari s’hi inclouran també ‘tours’ pel teatre perquè totes aquelles persones que vulguin veure 
d’una manera poc habitual com és la Sala Cabanyes puguin conèixer el teatre per dins. 

 

 

Flashmoob 
Ens posarem a ballar !!!! 

 

 

Nova pàgina web 
Amb motiu del Centenari, aviat es presentarà el redisseny de la web de l’entitat amb una nova imatge i 
molta més informació. Es podrà consultar a www.salacabanyes.cat  
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L’ambaixador del Centenari: Joan Pera 

 
 
Joan Pera, l'actor en actiu amb més anys d'experiència sobre l'escenari sorgit de Sala Cabanyes, serà 
l'ambaixador del Centenari. Des d'aquesta posició, Pera serà la cara visible de tot un seguit d'actors, 
cantants, músics i coreògrafs formats en l’entitat mataronina i que, al llarg d’aquests anys, han fet el 
salt al teatre professional. Pera donarà difondrà i promourà les activitats del Centenari al llarg de la 
celebració de l’efemèride. 
 
Nascut a Mataró el 27 de setembre de 1948, Joan Pera és actor de cinema, teatre i doblatge. La primera 
vegada que va trepitjar l’escenari d’un teatre va ser en una representació d’Els Pastorets a la Sala 
Cabanyes. Amb els anys, va acabar fent-hi diversos papers i dirigint-los durant uns anys. 
 
Ha dedicat tota la seva vida a l’espectacle i, singularment, al món del teatre, gairebé sempre dins del 
gènere de la comèdia. Entre els seus èxits hi destaca el paper de nebot de Joan Capri en la sèrie 
d’humor “Doctor Caparrós, medicina general” i el personatge de Fèlix a la comèdia de Neil Simon “La 
extraña pareja”. Amb aquest muntatge, en què formava un duet inoblidable amb Paco Morán, va estar 
cinc anys en cartell al Teatre Borràs. En el món del doblatge, Pera ha destacat com a veu de Woody 
Allen. 
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Abonament del Centenari 

 
 
Amb motiu del Centenari, la Sala Cabanyes posa a disposició dels interessats un abonament per poder 
assistir a l’estrena de tots els muntatges que es facin durant la temporada, amb butaca assignada 
durant tota la temporada. 
 
L’abonament dóna dret a assistir a la primera representació de: 
 

- L'Audiència  
- Audició Sacra de la Passió 
- Ball d'Agost 
- Blancaneus i els set nanets 
- Terra Baixa 
- Concert de Els Pastorets de Mataró  
- Els Pastorets de Mataró 

 
 
Totes les obres es faran a la Sala Cabanyes, excepte l'Audició Sacra de la Passió i el Concert de Els 
Pastorets, que es representaran al Teatre Monumental 
 
El preu de l'abonament és de 63€, de manera que qui l’adquireixi s'estalvia un 25% en el total del preu 
de tota la temporada. 
 
Per comprar l'abonament es pot fer a través del correu electrònic a  salacabanyes@salacabanyes.cat o 
bé en horari de taquilla (divendres i dissabtes de 8 a 9 del vespre) 
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Col·laboradors institucionals del Centenari 

 

 

Generalitat de Catalunya 
 

Diputació de Barcelona 
 

Ajuntament de Mataró 

 

 

Amb la col·laboració de 

 

Fundació DAMM 
 

Mataró Parc 
 

MICS BCN 
 

Televisió de Mataró 
 

Mataró Radio 
 

 

 

Adherits 

 

Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya 
 

Coordinadora de Pastorets de Catalunya 
 


