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Amb la 
col�laboració: 

JORNADA:  EDUARD VIDAL I VALENCIANO I EL TEATRE DEL S. XIX

       
Claustre de Sant Francesc (C. Sant Pere, 3): 
10:00h presentació i benvinguda a càrrec del Regidor de Cultura de l’Ajuntament de 

Vilafranca, Sr. Raimon Gusi Amigó 
10:15h Biografia, encara provisional, d'Eduard Vidal i Valenciano a càrrec de Manel 

Güell Barceló, formador i escriptor 
11:00 discussió i pausa 
11:30 Eduard Vidal i Valenciano en els inicis del teatre català, a càrrec Magí Sunyer 

Molné, professor de literatura de la Universitat Rovira i Virgili i escriptor. 
12:15 discussió 
12:30 Vigència del teatre d’Eduard Vidal i Valenciano, a càrrec de  Francesc Foguet i 

Boreu,   professor de literatura de la La universitat Autònoma de Barcelona. 
13:15 discussió 
 
Teatre Municipal Cal Bolet (C. De Cal Bolet, 3): 
20h A boca tancada. Adaptació i interpretació de Toni Regueiro. Direcció: Ferran 

Carvajal. 
Lo Diable, les Dones i la Taverna una breu ficció teatral sobre E. Vidal Valenciano. 

Una "ocurrència" del Taller d'Assaig Teatre amb Valeri Laguna. 
 

Què en sabem del polític i dramaturg vilafranquí Eudard Vidal i Valenciano? 
 
Nascut a Vilafranca el 6 de març de 1838 a la casa de la Rambla de Nostra Senyora amb 
cantonada al carrer Sant Joan, Eduard Vidal i Valenciano va tenir,  fins a la seva mort el 25 de 
febrer de 1899, sempre present la seva tant la  vila com la seva infància. 
 
Tot i ser autor de més d’una cinquantena d’obres tant en català com en castellà que abracen 
els gèneres de la comèdia, el drama i la sarsuela i que moltes d’elles van ser estrenades en 
teatres com el Romea de Barcelona, el Teatre Principal de Vilafranca del Penedès (actualment 
Teatre Muncipal Cal Bolet) o el Teatre Tívoli, el cert és que en sabem molt poc d’aquest 
creador i polític vilafranquí. Per aquest motiu el Cicle Paraules al Claustre i + ha decidit d’iniciar 
la seva programació d’enguany dedicant una jornada d’homenatge a aquest creador del teatre 
en català del segle XIX convidant a prestigiosos estudiosos de la seva obra i completant la 
jornada amb dues adaptacions de les seves obres. 
 
Des del Servei de Cultura de l’Ajuntament continuem amb el propòsit de donar continuïtat al 
contingut literari i humanístic d’aquestes jornades i de convidar-vos a assistir-hi per tal 
d’enriquir-nos encara més en el coneixement del nostre llegat intel�lectual. 
 

Raimon Gusi Amigó 
Regidor de Cultura 

 

 

L’assistència a la Jornada al Claustre és gratuïta però cal inscriure-s’hi 
prèviament. Per assistir a les representacions del Teatre Cal Bolet el preu de 

l’entrada és de 5 €. 
 Informació i inscripcions: cultura@vilafranca.org Telèfon 93 890 04 59  de 

dilluns a divendres de 9 a 14h 
      Paraules al Claustre i + 

Vilafranca del Penedès 
  

Eduard Vidal i Valenciano 
i el teatre del segle XIX 

    Dissabte 26 de maig de 2012 


