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IsaVel, el musical sobre la primera sindicalista catalana 

arriba al Centre Cultural Terrassa 
 
 
L’equipament terrassenc acull el musical d’èxit coincidint amb el Dia 
Internacional de la Dona Treballadora, el dissabte 8 de març.  
 
IsaVel és un musical que reivindica la figura d’Isabel Vila, una dona 
autodidacta, lluitadora i avançada al seu temps, nascuda a Calonge a mitjans 
del segle XIX. Ella va ser protagonista d’un període fosc i oblidat de la nostra 
història: la lluita dels treballadors de la indústria tapera lligada al moviment 
obrer. Considerada la primera cap sindicalista catalana, va arribar a dirigir el 
sindicat de Llagostera, i va aconseguir reduir la jornada laboral dels nens 
menors de 13 anys, de dotze a cinc hores, des d’aleshores va ser coneguda 
com a "Isabel cinc hores".   
 
També va fer d’infermera improvisada durant l’episodi de la insurrecció popular 
del Foc de la Bisbal. Exiliada a Carcassona, va formar-se com a mestra fins 
que el 1880 va tornar a Catalunya per dedicar-se a l'ensenyament fundant un 
col·legi a Barcelona i, més tard, va ser directora d'una escola de nenes de la 
Institución Libre de Enseñanza a Sabadell, on va morir el 1886. 
 
Molt ben acollit per públic i crítica en les primeres funcions realitzades fins ara 
(Figueres, Sant Feliu de Guíxols, Palafrugell i Girona), aquest musical recupera 
la figura d'Isabel Vila, una catalana universal que es va rebel·lar contra el poder 
espanyol i que, segons Francesc Ferrer i Gironès, va ser la primera sindicalista 
catalana. 
 
Isabel Vila va protagonitzar fets que Carles Rahola va descriure com a heroics, 
la seva participació al famós Foc de la Bisbal, l'enfrontament més important que 
es va dur a terme durant l'aixecament federalista de 1869, que va tenir lloc a La 
Bisbal d’Empordà el 6 d’octubre de 1869.  
 
Per Toni Strubell, un dels impulsors del projecte, "és un gran exemple de dona 
lluitadora en un temps en què a Catalunya l'estat català ja es reivindicava, però 
on les dones –en principi- no tenien cap mena de protagonisme social. Isabel 
Vila n'és ben bé l'excepció que confirma la regla en una obra que té molt a 
veure amb la situació actual". 
 
Al musical, dividit en dos actes, hi figuren deu importants actors del musical de  
casa nostra, com Carlos Gramaje (el Saïd de «Mar i Cel») i Iris Vilà («La Dama 
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del Ritz»), juntament amb Karl Svensson, Marta Prieto, Llorenç Fernàndez, 
Jordi Gràcia, Indira Ferrer-Morató, Susanna del Saz, Francesc Saez-Cervantes, 
Òscar Ramiro i Carles Casanovas, del grup Port Bo. La música és de Toni i 
Marc Mas, l'argument és de Toni Strubell basat en la seva pròpia obra "Isbadel 
cinc hores" i la direcció del musical és de Kim Planella. 
 
 
Les dades 
 
Espectacle:  IsaVel el musical 
Dia i hora: dissabte 8 de març a les 21h 
Lloc: Centre Cultural Terrassa. Rambla d’Ègara, 340 
Preu: 30 € 
Venda localitats: www.vendaentrades.cat 
Més informació: http://www.fundacioct.cat/programacio/isavel-el-musical/ 
Telèfon: 902 180 677 
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