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Sant tornem-hi
Des de la Festa Major del 2016, el Centre porta una 

marxa espectacular. “A tope”, diríem. Per una ban-
da, és veritat que quasi totes les coses (i no direm 

totes perquè no seria veritat) que s’organitzen al Centre 
des de les seccions o des de la mateixa Junta Directiva, 
tant les habituals com les noves propostes, es van realit-
zant amb bons resultats. Portem un bon ritme. I ens n’hem 
de felicitar. El parany rau a pensar que la cosa va “a tope” si 
només ens fixem en algunes fites que omplen la sala d’es-
pectacles, com si ja n’hi hagués prou. De fet, la sala ben 
plena l’hem tinguda en diverses ocasions darrerament: les 
representacions de JCS, de L’Estel, de l’obra de Nadal (No 
et vesteixis per sopar), de la festa de la Sagrada Família, de 
les representacions de Flor de Nit, de Los Gavilanes i, ja 
posats, de la XXI Temporada de Ballet al Poblenou. Natu-
ralment, fa goig de veure. Però també és natural que, més 
aviat o més tard, es produeixin errors i mancances, que 
algunes coses grinyolin i d’altres causin malestar en per-
sones que se sentin coartades en el seu quefer diari dins 
l’entitat. Quan forcem la màquina, no ens hem d’espantar, 
si això passa. El que sí que cal fer és prendre mesures per-
què quan les expectatives de rebombori hi siguin la cosa 
no grinyoli. 
  Tampoc cal caure en el cofoisme que s’ha viscut les dar-
reres setmanes, de qui i de com omple més la sala. És tant 
respectable fer un espectacle molt popular (per les raons 
que siguin) com preparar un acte que saps que faràs entre 
una colla d’amics. I sempre has de valorar el cost global 
(no només monetari, que això és una altra cançó), que una 
cosa i l’altra fan repercutir en l’entitat.  
  Podem estar molt satisfets de com han sortit algunes co-
ses darrerament. Fins i tot podem valorar que algú cregui 
que ha fet el cim, perquè, d’una manera o altra, si les coses 
s’han desenvolupat com ho han fet, ha estat gràcies a la 
tasca d’uns quants esforçats que hi han posat ganes, temps 
i anhels, amb tota la voluntat del món. Però d’aquí a orga-
nitzar-nos un autohomenatge hi ha un bon tros, un pas 
en què no hauríem de caure com a entitat. És cert que és 
una temptació, una temptació que algú voldrà suavitzar 
dient que és molt humana, i en la qual històricament s’ha 
caigut en diferents societats (i associacions com la nostra) 
quan hi ha qui només es mira el melic i es pensa que des 
del seu melic gira tot. La història ens ensenya que la cosa 
no va per aquí, que no hauríem de caure en aquest parany. 
El Centre es pot il·lusionar quan assoleix certes fites, però 
el Centre, com a entitat centenària que és, no pot perdre 
de vista els seus objectius, la seva tasca diària i constant, 
perseverant en tots els afers que li són propis i consubs-
tancials. De manera que cal seguir treballant en el conjunt 
de l’entitat, que no hi ha un abans i un després de res, sinó 
que tot és un “tornem-hi que no ha estat res”. 
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El Centre va celebrar la seva festa

Com hem dit, la llista de socis de 
mèrit del Centre ha augmentat 

amb la incorporació de Josep Gili. 
LSegons l’article quart dels estatuts 
del Centre, aquest reconeixement 
s’atorga “als qui sent socis de l’entitat 
hagin contribuït amb el seu zel i tre-
ball a la bona marxa i desenvolupa-
ment del Centre”.  Fins al moment, la 
distinció ha recaigut en les següents 
persones: 
  Joan Bañeres Clavell  

  Isidre Carbonell Palau
  Josep Casanova Ramon
  Jaume Masjuan Pons
  Joaquim Vilasaró Bagaria 
  Carles Mataró Balada
  Xavier Oliver Casanova 
  Montserrat Segarra
  Nicasi Camps i Pinós  
  Pel que fa a la categoria de socis 
d’honor, els estatuts diuen que ho 
poden ser “aquelles persones, siguin 
o no sòcies que, en exercici de càrrecs 

o activitats públicament reconeguts, 
s’hagin distingit en la defensa dels 
principis bàsics de l’entitat.” Els pri-
mers socis d’honor van ser distingits 
durant les festes del centenari de l’en-
titat, i van ser nomenats Josep Maria 
Soler, pare abat de Montserrat, Joan 
Enric Vives i Sicília, bisbe d’Urgell i 
Josep Ricart i Maimir, escultor. I en 
l’assemblea de socis del 2011, es va 
distingir Francesc Narváez, que va 
ser regidor del districte molts anys. 

Ser dansaire és molt més que ser 
un ballarí a qui li agrada pujar a 
dalt d’un escenari i representar 

els balls més típics del folklore català. 
Ser dansaire sol ser un sentiment, una 
emoció que es transmet de pares a fills 
des de la infància.
  De petits, solíem mirar als grans i ens 
entusiasmava veure com feien balls 
com “La Marina”, “El ball picat” o “El 
galop de panderetes”. Quan ets un 
dansaire infantil o juvenil, no veus el 
moment de pujar a l’escenari a ballar 
“amb els grans”. Al final tot arriba. Això 
sí, primer has de passar per unes quan-
tes etapes, les recordeu?
  La gran majoria de nosaltres vam co-
mençar de ben menuts, anant al Centre 

un o dos dies a la setmana a practicar 
el punta-taló. Apreníem a agafar-nos 
les faldilles, a posar-nos les mans a la 
cintura o a posar els peus junts. Ara 
bé, el millor moment de tots era quan 
recollíem els caramels després de les 
actuacions, això no ens ho va haver 
d’ensenyar ningú.
  Després, creixíem i havíem de ser 
més seriosos en les actuacions. Ja no hi 
havia caramels i els balls eren cada cop 
més elaborats. El punt de galop, el punt 
de costat, el punt de ball pla, les moris-
ques... començaven a ser part del nostre 
dia a dia i al final costava recordar tants 
punts!
  I finalment, una vegada ja havies pas-
sat totes les etapes, tocava entrar al cos 

de dansa. Aquí és on un dansaire havia 
de donar el millor de si mateix: és on 
es buscava la perfecció. Les rectes, ben 
rectes, les rotllanes ben fetes i, passés el 
que passés, l’espectacle sempre havia de 
continuar. Però ho havies aconseguit i, 
després de molts anys i de molts assa-
jos, ja tenies l’honor de representar els 
balls més emblemàtics d’un esbart.
  De ben segur que molts de vosaltres 
heu recordat els vostres inicis com a 
dansaires. Ara és el moment que aques-
ta emoció que us ha embargat la trans-
meteu als vostres fills, filles, néts, nétes, 
fillols i cosins per tal que l’Esbart i tots 
els seus balls no desapareguin mai.

Laia Torra

L’últim diumenge de gener el Cen-
tre va celebrar la seva festa anyal 
patronímica amb els actes institu-

cionals i artístics habituals.
  Al matí, a l’Església de Santa Maria del 
Taulat, vam celebrar la Missa d’Acció de 
Gràcies i en sufragi dels socis traspas-
sats durant l’any. En acabar, al vestíbul 
de l’Entitat, va tenir lloc la trobada soci-
al amb aperitiu.
  La festa va continuar a partir de les 6 
de la tarda, a la sala d’espectacles, amb 
les actuacions artístiques i l’acte insti-
tucional. Pel que fa a les actuacions ar-
tístiques, a la primera part, vam gaudir 
de les mostres del Taller de Castanyoles, 
del grup infantil de la Secció de Teatre 
que ens va oferir una cançó del musical 
Matilda, de diverses peces interpreta-
des per les alumnes de l’Estudi de Ballet 
Clàssic El Centre, i l’Esbart Montseny 
va cloure aquesta primera part amb una 
dansa. 
  El mateix Esbart va ser l’encarregat 
d’obrir les actuacions de la segona part. 
A continuació el grup juvenil de la Sec-
ció de Teatre va interpretar una cançó 
de Grease, el musical que presentarà 
aquest juny. Seguidament, hi va haver 
l’exhibició dels alumnes del taller de 
claqué i, per últim, l’actuació del Cor 
Poblenou, que va ser molt emotiva, ja 
que la van dedicar a Miquel Centelles, 
membre del Cor recentment traspassat. 
La gran cloenda ve ser la interpretació 
de l’Himne del Centre per part de tots 
els assistents. 
  Hem d’afegir que totes les actuacions 

artístiques van estar presentades 
pels actors i músics del conegut 
espectacle Quasi Luthiers, vist 
durant la Festa Major en el for-
mat de Lectura Teatral (Lluís 
Girbau, Jaume Miralles, Josep 
Albert Conesa, Josep F. Salce-
do i Cesc Vidal, pel que fa als 
primers, i Caterina Clos i Toni 
Olivé, pel que fa als segons), que 
amb les seves divertides parò-
dies van mostrar el seu agut en-
giny i van fer riure el nombrós 
públic assistent.   
  A la mitja part es va fer l’esperat 
lliurament de les ensenyes d’or i 
d’argent a les persones que ha-
vien acomplert 50 i 25 anys 
respectivament com a socis de 
l’entitat, i la de soci de mèrit. 
Aquest any, els socis i sòcies que 
han rebut l’ensenya són:

Ensenyes d’argent
Neus Aiguadé Aiguadé
Paquibel Carreño Cimadevilla
Anna Gras Carreño
Marina Gras Carreño
Lluís Lacambra Aguilar
Roser Peña Escorsa
Maria Rosa Puig Abardia
Pepita Roquet Albert

Ensenya d’or
Maria Rosa Martínez Rubio

Soci de mèrit
Josep Gili Diego

  En acabar els lliuraments, hi va haver 
dos parlaments, el de l’expresident i nou 
soci de mèrit, Josep Gili, i el del presi-
dent actual, Josep Maria Recasens. A la 
portada d’aquest butlletí, podeu veure 
la tradicional foto de família dels guar-
donats que van poder assistir a l’acte, 
acompanyats de la Junta Directiva.

Socis de mèrit i socis d’honor

LES FOTOS DE LA FESTA
Diversos moments i participants 
en la tarda artística de la festa de la 
Sagrada Família. 
A la pàgina de l’esquerra, els joves de 
la Secció de Teatre, en una peça de 
Grease, i l’Antoni Roig abans de l’actu-
ació del Cor Poblenou. 
A la de la dreta, els actors i músics 
de Quasi Luthiers, algunes alumnes 
del Taller de castanyoles, l’Esbart 
Montseny, els del Taller de claqué i 
tres nenes de l’Estudi de 
Ballet Clàssic.

La nissaga de l’Esbart
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Flor de Nit no va ser flor d’un dia
La superproducció que aquesta 

temporada ens han preparat la 
Noèlia Ortega, la Lourdes Mas i 

en Joan Martínez ha estat l’espectacle 
de Dagoll Dagom, amb música d’Albert 
Guinovart i guió de Manuel Vázquez 
Montalbán, Flor de Nit. Una superpro-
ducció que ha comptat amb la presència 
de gairebé 80 actors a l’escenari, amb 
una durada de més de tres hores i un rit-
me trepidant que ha enganxat l’especta-
dor en totes les escenes. Superproducció 
també perquè, a part dels actors, ha mo-
gut una quantitat de recursos ingents. 
Penseu en la feinada de vestuari, maqui-
llatge, perruqueria, micros, llums...
  Anem, però, a l’espectacle. Flor de Nit 
és un musical dramàtic i emocionant 
que té l’espectador permanentment amb 
un nus a la gola. Algun dels actors em 
va comentar: “Sembla que avui el públic 
no connecta”. I tant que connectava! Va 
connectar, i molt, en les quatre represen-
tacions que es van fer (i que, dit sigui de 
passada, no me’n vaig perdre cap). Si el 
comparem, per exemple, amb Mamma 
Mia, on tot era optimisme desbordant 
i alegria, i el públic no parava de saltar 
i ballar, és clar que s’hi veien diferències 
de comportament. Però això de cap ma-
nera vol dir que no hi hagués connexió. 
Al contrari: quan miràvem els ulls de la 
gent hi vèiem tothora un pic de lluïssor 
que no enganyava. El públic es va entre-
gar a una obra que, d’altra banda, a ni-
vell musical, no és fàcil ni d’interpretar 
ni d’escoltar.
  L’Albert Guinovart —que va assistir a 
la darrera representació juntament amb 
Joan Lluís Bozzo— ho comentava en-
tre vestidors en acabar l’obra i lloava el 
paper dels cantants. Perquè hi ha peces 
molt difícils d’interpretar. Per citar-ne 
algunes: el quartet del xiringuito de 
la platja, les cançons de la Coloma i la 
Isadora, el duet final d’en Sebastià i en 
Quimet amb la Rosa de cos present, el 
tango, les clavegueres, les de la Mimi, 
qualsevol de les de la Rosa sola o acom-
panyada... i plego perquè les hauria de 
citar totes i aquest no és l’objectiu.
I no eren només les cançons, també les 
interpretacions del piano o la velocitat 
amb la qual se succeïen les escenes que 
devien provocar un estrès permanent 
als responsables d’atrezzo, de decorats, 

de llums, del so i 
a tots els actors de 
repartiment i no 
diguem als prota-
gonistes. Vull des-
tacar el paper de les 
coristes, que són 
els personatges que 
més estona són dalt 
de l’escenari, però 
també el de les ac-
trius i els actors de 
la casa d’Hortènsia 
Brusi. Com es be-
lluguen, i amb qui-
na naturalitat, per 
les festes fastuoses 
de l’alta burgesia 
barcelonina! Que 
bé que s’ho passa-
ven! Segur que a 
més d’un o una no 
li faria res canviar el 
seu modus vivendi 
real per aquell.
No s’han d’oblidar 
tampoc les esce-
nes de la fàbrica i 
les dels sindicalis-
tes. Quina força, 
quanta amargura, 
quanta ràbia! Quin 
realisme van oferir-
nos! Felicitats als 
directors que han 
sabut transmetre a 
actrius i a actors aquesta actitud inter-
pretativa tan viscuda.
  Com ja he comentat, Flor de Nit és un 
musical trist, un drama. Rere el marc de 
la festa i la disbauxa s’amaga el desen-
cís per no haver sabut conservar aquell 
esclat de llibertat. “Ciutat d’ivori” n’és 
el punt culminant abans del desastre 
definitiu. L’escenografia hi ajuda molt. 
És especialment brillant el doble ús de 
l’escenari, el de veritat i el del fons. Amb 
poca cosa i una mica d’atrezzo n’hi ha 
prou. Hi col·laboren, a més, de forma 
determinant, el vestuari, la perruqueria 
i el maquillatge.
  També he comentat abans que vaig 
assistir a totes les representacions. Així 
vaig gaudir per quadruplicat de la feina 
de tots els personatges i de tot l’espec-
tacle en general. I també, és clar, de les 

pífies. Que n’hi va haver. No gaires, però 
n’hi va haver. I el més espectacular va 
ser comprovar com tothom era capaç de 
donar la volta a la situació i continuar 
l’obra amb una professionalitat enveja-
ble. La més grossa, la pèrdua de la banda 
sonora, el segon dissabte, a la cançó “El 
Paral·lel”, un dels cors més multitudina-
ris. Va ser fantàstic com actors i actrius 
van continuar a capella i, quan va re-
tornar la música, van saber-s’hi acoblar 
gairebé amb precisió suïssa. El públic els 
va dedicar l’ovació més gran de la nit.
Sé que muntar una superproducció com 
Flor de Nit no és gens fàcil, que desgasta 
molt a tothom i que s’arriba al final de 
la darrera representació amb els nervis a 
flor de pell. Però un cop cada dos o tres 
anys toca. El Centre ho necessita.

Eduard Martínez

El dissabte 21 del gener, el Centre 
va organitzar una excursió a Llei-
da amb un programa molt atrac-

tiu: al matí es visitaria la imponent Seu 
Vella, restaurada fa relativament poc 
temps i, a la tarda, el Museu Diocesà, 
que conté les obres objecte de litigi amb 
la diòcesi de Montsó-Barbastre.
  És important, però, explicar que aques-
ta sortida va ser promoguda pel director 
de la nostra Aula de Música, que n’or-
ganitza periòdicament com a activitat 
complementària de la seva assignatura 
d’estètica de la música.
  Així doncs, a les 8 del matí en punt 
(encara que sembli impossible), l’auto-
car va arrencar amb una trentena llarga 
d’excursionistes camí cap a Lleida, amb 
l’aturada prevista per esmorzar a la peti-
ta localitat de Sant Antolí, que és on es 
para sempre que l’itinerari ho permet. 
Sempre hi trobem la taula parada amb 
el pa amb tomàquet i el pernil, que es 
completa amb un tall de botifarra a la 
brasa que, com es diu col·loquialment, 
“hi canten els àngels!”. I després del ca-
fetó (o el tallat), cap a Lleida!
  Tot just arribar, ja ens vam encaminar 
a la Seu Vella per fer-hi una exhaustiva 
visita guiada, de forma magistral, pel di-
rector de l’Aula de Música, Jordi Tomàs, 
que ens va descobrir una extraordinària 
quantitat de detalls arquitectònics i de-
coratius, tant de la immensa nau com 
de l’impressionant claustre. I encara va 
haver-hi temps per a l’anècdota. Resulta 
que l’única capella lateral que es conser-
va de les moltes que hi havia i que perta-
nyien a famílies nobles de la cuitat, és la 
de la família dels Requesens. No cal dir 
que les bromes amb el nostre president 
van ser abundoses.
I després cap a dinar! I tot i que el dia 
no va resultar tan fred com ens l’espe-
ràvem, l’escudella barrejada que ens van 
servir al restaurant ens va plaure tant 
que gairebé va semblar que pecàvem de 
golafreria. I encara faltaven el pollastre, 
el pastís i el cafè!
  I amb aquests “arguments” a la panxa, 
ens vam encaminar cap al Museu Dio-
cesà, on vam fer també una detallada 
visita, aquest cop amb la guia correspo-
nent. No cal dir que després d’admirar la 
gran quantitat de meravelles arqueolò-

giques,  pictòri-
ques i escultòri-
ques que conté el 
museu, ens vam 
entretenir força 
a l’entorn de les 
obres en litigi 
amb el monestir 
de Sixena. I, per més que tothom burxa-
va en l’aspecte polític del problema, vam 
veure ben clar que la guia sabia perfec-
tament fins on podia parlar.  
  I tot i que hi havia prevista una estona 
de lleure per passejar pels carrers de la 

ciutat, la llarga durada de la visita al mu-
seu va fer aconsellable anar cap a l’auto-
car i emprendre el camí de retorn cap a 
casa, on vam arribar als voltants de les 
nou amb l’agradable sensació que havia 
estat un dia súper ben aprofitat.

Antoni Roig

Visita a la Seu i al Museu de Lleida

Dues escenes de Flor de Nit

A dalt, la tra-
dicional foto 

de família dels 
participants en 

l’excursió. 
A baix, l’ocasi-
onal guia Jordi 
Tomàs, fent les 

explicacions 
durant una 

de les visites
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Aquí parlaré de sentiments. I he 
de dir que aquests sentiments 
van ser molts i molt diferents, ja 

que no només es tracta de reflectir els 
experimentats durant les dues repre-
sentacions, sinó també els dels últims 
assajos. La veritat és que va haver-hi 
moments en què era comprensible que 
alguns dels participants dubtessin de 
poder arribar a posar l’espectacle en 
escena. Dubte que jo mai vaig tenir, 
perquè un sisè sentit arrelat en mi, su-
poso que pels molts anys d’experiència 
en això dels muntatges teatrals, em deia 
que “hi havia” tot el que calia perquè ens 
en poguéssim sortir, encara que durant 
alguns assajos semblés que no. Per tant, 
el primer sentiment va ser el d’una certa 
angoixa en veure com ho vivien alguns 
dels participants, però que es veia com-
pensat per la confiança que compartia 
amb mi un altre grup prou nombrós 
de cantaires. No cal dir que a l’hora de 
les representacions tothom hi va posar 
l’ànima, i per això un altre sentiment, 
i aquest molt positiu, és l’agraïment. 

Agraïment a totes les persones que van 
treballar amb entusiasme i que van fer 
tot el que calia i més per tal d’obtenir 
un espectacle al màxim de reeixit. En 
aquest aspecte, no puc deixar de fer es-
pecial esment de l’Anna Bedmar, en qui 
vaig trobar un impagable suport al llarg 
de tot el procés de peparació, agraïment 
extensible als equips d’escenografia i d’il-
luminació i a tots els col·laboradors en 
els àmbits del vestuari i del maquillatge. 
Gràcies a tots!
  Després, el neguit. Perquè, tot i estar 
segur que ens en sortiríem, en un mun-
tatge amb tanta gent (solistes, actors, 
cor, esbart, ballarina, músics…), sempre 
hi ha la possibilitat que alguna cosa falli. 
I així vaig viure les dues hores llargues 
d’espectacle, sobretot el dissabte. Aquest 
neguit, però, es va veure compensat, en 
acabar, per un profund alleujament. 
 I emoció quan, en un moment del se-
gon acte, vaig veure el cor al fons de 
l’escenari, els actors als costats i l’esbart 
ballant al mig, i no pas pel que passava a 
l’escena, sinó com a soci del Centre, per

què crec que era un fet prou important 
veure tres seccions de la casa participant 
en un mateix projecte.  
  I no puc deixar de destacar el profund 
greu que ens va saber a tots la dissorta-
da i inesperada situació que va viure la 
nostra estimada Maria del Mar només 
tres dies abans de les representacions. I 
no cal dir que el greu no era tant pel que 
això pogués significar per a l’espectacle 
(que Déu n’hi do!), sinó sobretot pel seu 
estat de salut. Sortosament, el dia de l’es-
trena ja vam saber que no havia estat res 
important i que ja s’estava recuperant. 
Espero que quan aquestes línies vegin la 
llum ja estigui fent la seva vida habitual. 
Molts petons de part de tots, Maria del 
Mar!
  Aquests són, doncs, els sentiments que 
vaig experimentar, des de molts aspec-
tes, durant la preparació de Los Gavila-
nes i des del faristol (literalment parlant) 
durant les dues representacions. Espero 
que el dels espectadors que hi van assis-
tir fos el d’haver passat una bona estona. 

Antoni Roig

Fotos digitalitzades
 
  Hem canviat la manera de conservar 
i oferir les fotos que es fan dels espec-
tacles per tal que resulti més còmoda i 
econòmica. Ja teniu al vostre abast una 
nova manera d’obtenir totes les fotogra-
fies d’un espectacle. A partir d’ara, us 
les oferim gravades en un CD, dins un 
estoig, per tal que pugueu imprimir-vos 
aquelles que vulgueu tenir en paper i 
conservar-les totes gravades d’una ma-
nera còmoda.
Podeu demanar els CD a S e c re t ar i a 
pel mòdic preu de només 3 € cadascun.
Si en voleu un del qual s’hagin exhau-
rit les existències, encarregueu-lo a la 
Mercè o a la Isabel, atès que els anirem 
editant per encàrrec.
Ens sembla que aquesta és una manera 
fàcil i econòmica de conservar totes les 
fotografies d’aquells espectacles que vul-
gueu recordar.

Pagament amb targeta  

  Hem acordat amb CaixaBank la incor-
poració del pagament amb targeta de 

crèdit per facilitar-vos l’adquisició d’en-
trades o altres pagaments. Així doncs, a 
partir d’ara, ja no caldrà que us preocu-
peu si no heu tingut temps de passar pel 
caixer automàtic.

Mobilització d’esbarts
  El Centre i l’Associació Cultural Vi-
brant preparen una mobilització d’es-
barts i un reconeixement al floklorista 
Carles d’Abasolo.  L’Associació Cultural 
Vibrant i el Centre, amb el suport de 
l’Esbart Montseny, organitzaran con-
juntament un acte de mobilització dels 
esbarts d’arreu del país, que servirà 
per reivindicar el nostre folklore i di-
vulgar-ne els valors com a referent de 
la cultura popular catalana. L’acte es 
preveu per a la propera tardor i servi-
rà, també, per homenatjar el folklorista 
Carles d’Abasolo.
Vibrant és una associació cultural nas-
cuda i fundada amb el clar objectiu de 
recollir i de recuperar tot allò relacionat 
amb la nostra llengua, les nostres tra-
dicions, els nostres costums i la nostra 
cultura, amb la voluntat de forjar un Es-

tat català que no oblidi el seu passat i re-
cordi amb orgull tot allò que representa 
el sentiment de catalanitat. 

Pacte Nacional pel 
Referèndum
  
  Molts socis de la nostra entitat consi-
deren que Catalunya té el dret a decidir 
lliurement el seu futur i a expressar la 
seva voluntat democràticament. Alguns 
d’ells ens han comentat que s’han adherit 
a títol individual al Pacte Nacional pel 
Referèndum. La nostra entitat, sempre 
compromesa amb el país, no pot quedar 
al marge en aquest moment decisiu del 
nostre present, que ha de projectar-nos a 
un futur de plenitud nacional, amb fort 
impacte positiu per a la nostra llengua 
i cultura i el benestar econòmic i social 
de les futures generacions. Per això, en 
la propera Assemblea, que se celebrarà 
el dia 30 d’abril, la Junta consultarà als 
socis l’adhesió del Centre al Pacte Na-
cional pel Referèndum. La consulta es 
farà mitjançant votació secreta i, en cas 
d’obtenir un resultat favorable, formalit-
zarem l’adhesió de la nostra entitat. 

Novetats i projectes

Des del faristol

Los Gavilanes

El Cor Poblenou va programar la sarsuela Los 
Gavilanes, amb música de Jacinto Guerrero 
i text de José Ramos Martín, que va pujar a 
l’escenari del Centre els dies 11 i 12 de març. El 
Cor va estar acompanyat de diversos membres 
de la Secció de Teatre, de l’Esbart Montseny i 
de la ballarina Lídia Ibáñez, a més de quatre 
músics en directe (Montserrat Segarra, Mont-

serrat Plans, Eloi Ortells i Juli Rodríguez) i de 
tres cantants professionals (Crist Viñas, Jordi 
A. Jasso i Elena Martínez). A continuació po-
deu llegir el text que ens ha escrit l’Antoni Roig, 
codirector del Cor i director de l’espectacle, 
sobre “els sentiments viscuts per ell mateix, des 
del faristol, durant aquestes representacions de 
Los Gavilanes (i uns quants dies abans)”.

Dos moments de les representacions de Los Gavilanes
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Sentiments literaris a flor de pell
Bearn

Vàrem començar el 2017 amb la 
lectura de la novel·la de Llorenç 

Villalonga Bearn o la sala de les nines, 
un clàssic de la literatura en català que, 
curiosament, va ser escrita, en la seva 
primera versió, en castellà. Això s’esde-
vingué cap al 1956, i no fou fins al 1961 
que aparegué la versió catalana amb què 
la novel·la va aconseguir l’èxit que s’ha 
perpetuat fins als nostres dies.
  Bearn és una novel·la costumista per-
què explica com era la vida en un llo-
garret de l’illa de Mallorca a la segona 
meitat del segle XIX. Però Bearn és, en 
primer lloc, una novel·la psicològica en 
la qual l’autor s’endinsa al fons de l’àni-
ma del protagonista —Don Toni, senyor 
de Bearn, pertanyent a una nissaga de 
l’aristocràcia rural mallorquina des dels 
temps de Jaume I— i, seguint el mite 
de Faust, esbudella les seves intimitats 
per retratar un personatge singular que 
pretén romandre eternament jove i, so-
bretot, persegueix amb afany el conei-
xement. El coneixement en general i en 
majúscules.
  Durant la tertúlia es van remarcar els 
trets més destacats de Bearn. L’estruc-
tura, els ritmes narratius, el llenguatge. 
La novel·la comença amb una carta a 
mode de pròleg, en la qual Mn. Joan 
Mayol —capellà particular de la pos-
sessió i, amb tota probabilitat fill natu-
ral de Don Toni— demana permís a les 
autoritats eclesiàstiques per publicar les 
memòries del senyor de Bearn. Conti-
nua amb el relat del que serien aquestes 
memòries i acaba amb un epíleg en què 
es descriu l’acte de preservació definitiu 
de la memòria de la família. Preserva-
ció mitjançant l’acció del foc purificador 
que acaba amb qualsevol vestigi físic 
comprometedor i deixa pas, només, a 
les especulacions, a la llegenda.
  Tanta intriga psicològica va donar lloc a 
innumerables interpretacions i punts de 
vista diferents que van enriquir la tertú-
lia sobre manera. També va propiciar el 
noble art de la crítica, tant la construc-
tiva com la que no ho és tant, en contra 
d’aquells personatges a qui toca el paper 
d’aprofitats, de galtes o, simplement, de 
persones menyspreables.

  En resum, una 
tertúlia que ens 
va fer entendre 
perquè Bearn 
o la sala de les 
nines és una no-
vel·la de lectura 
obligatòria als 
nostres instituts.

E. Martínez

El setè camió

El dijous dia 2 de febrer, Assumpta 
Montellà va ser rebuda pel presi-

dent de l’Entitat i el responsable del club 
de lectura. Va signar el Llibre d’Honor i, 
en fer una visita pel Centre, va percebre 
una intensa activitat en tots els espais i 
sales.
  Montellà és autora d’El setè camió, el 
tresor perdut de la República, un llibre 
que t’enganxa fins al final i et fa sentir la 
història més propera.
  Els quadres del Museu del Prado, du-
rant la Guerra Civil espanyola perillen. 
Per això el govern de la República els 
trasllada i acaben en un petit poble pro-
per a la frontera francesa, ja que calia 
salvar les obres d’art, però també l’or del 
Banc d’Espanya.
  En una mina de talc expropiada l’any 
1937, la mina Canta de la Vajol (Alt 
Empordà), es transforma en un edifici 
de tres plantes, dos muntacàrregues i 
una cambra cuirassada. El lloc queda 
protegit de totes les mirades, incloses 
les provinents del cel. Està a tocar de la 
frontera, per tant és el lloc més idoni per 
guardar tot aquell patrimoni de la Re-
pública. El gener del 1939 la guerra està 
perduda. Azaña i Negrin s’instal·len a 
prop de la Vajol,  i el 4 de febrer ordenen 
evacuar tot el contingut de la mina cap a 
França. Els sis últims camions passen la 
frontera, però el setè, carregat d’or, pla-
ta, tapissos i quadres del Prado, queda 
atrapat entre l’onada d’exiliats i pel tall 
de carreteres ocasionat per les bombes 
caigudes. El camió torna a la mina. I és 

així com del secret més explicat d’aque-
lla mina, neix la llegenda de l’or passat, 
de l’or perdut, que amb el pas dels anys 
es converteix en mite: el mite del setè ca-
mió, el tresor que encara alguns seguei-
xen buscant. 
  La mateixa autora s’ofereix per fer una 
visita guiada, tant per aquells paratges 
com per la zona de La maternitat d’El-
na, del qual també és autora. 

M. Antònia Trujillo

La delicadesa    

L a delicadesa de David Foenkinos, 
publicada el 2009, va ser adaptada 

al cine el 2011. Se’n va parlar com la no-
vel·la dels deu premis. De fet, Le Figaro 
va incloure l’autor en el “top cinc” dels 
més exitosos del 2012.
Nathalie, feliçment casada amb Fran-
çois, mena una vida afortunada i tran-
quil·la tant amb la parella com a la feina. 
Un dia el dol la colpeix: François mor 
inesperadament. Nathalie queda com 
anestesiada entre el buit que sent a casa 
i se submergeix obsessivament en la fei-
na. Però quan sembla que ha deixat de 
creure en la màgia de la vida, aquesta 
torna a sorprendre-la i a revelar-se -li 
d’una manera molt potent. La trobada 
amb Markus, un empleat subaltern seu 
a l’empresa on treballa, serà l’inici d’una 
relació sentimental densa i apassionant.
  La crítica va dir: “És la novel·la de l’es-
perança i la imaginació. Un llibre per 
recordar que sempre, fins i tot en els 

moments més inesperats, tot és possi-
ble”. “Subtilesa, tendresa. Aquesta histò-
ria dóna ganes d’estimar, de ser estimat, 
d’enamorar-se, de ser millor”. “Humor, 
fantasia. L’autor expressa amb una grà-
cia insòlita les intermitències del cor, 
com l’encant i la poesia es troben en els 
homes més normals”. “Una novel·la ex-
quisida sobre la bellesa amagada”.
  Els tertulians vam convenir a valorar la 
novel·la com un llibre amable, agradable 
de llegir i que transmetia bones sensaci-
ons. La delicadesa del títol recorre tot 
el text: la relació entre els dos protago-
nistes, els sentiments que s’expressen, el 
valor de l’imprevist i de les petites co-
ses de la vida, un romanticisme sa, els 
tocs d’humor... tot plegat amb el to molt 
francès d’explicar històries personals 
amb senzillesa i sensibilitat.
  Tres citacions per concloure. Markus, 
l’anti-heroi de la novel·la, diu que “l’an-
goixava la seva fragilitat que podia ser 
també el seu major atractiu. Tanta fra-
gilitat al final acaba sent una fortalesa”. 
De Charles, l’arribista i egocèntric de la 
història, es diu que “havia oblidat l’exis-
tència de la tendresa, estava exclòs de la 
delicadesa”. En canvi, Nathalie acaba di-
ent que, finalment, “comprenia que calia 
redescobrir junts el manual d’instrucci-
ons de la tendresa”. Reflexions que, en 
tancar el llibre, conviden a pair, delica-
dament, la seva lectura.  

Jordi Trepat 

El dissabte 14 de gener d’enguany 
vam poder assistir a una nova 
sessió de Cava Concert protago-

nitzada per l’arpista Cristina Badia, que 
ens visitava una vegada més. Altre cop 
vam poder gaudir de les seves interpre-
tacions, en les quals palesa el seu domi-
ni d’aquest instrument tan antic i de so 
tan emotiu. I els seus dits desplaçant-se 
per les cordes, a vegades amb delicadesa 
i altres a una velocitat vertiginosa, ens 
van fer gaudir d’unes interpretacions 
sensacionals, tot i que les obres que inte-
graven el programa eren molt poc cone-
gudes, excepte la transcripció per a arpa 
sola del concert per a arpa i orquestra en 
si bemoll major, HWV 294, de Händel.
Llargs i intensos aplaudiments van pre-
miar la seva actuació, als quals la Cris-
tina va correspondre amb la repetició 
d’un fragment d’una de les obres ja in-
terpretades. Esperem que no passi gaire 
temps perquè tinguem ocasió de tornar 
a gaudir d’una actuació seva.

Homenatge a Enric Granados
  Aquest any que es commemora el 150è 
aniversari del naixement d’aquest gran 
músic lleidatà i el centenari de la seva 
tràgica mort, l’Aula de Música del Cen-
tre va voler sumar-se a la gran quanti-
tat d’actes que s’estan programant arreu 
amb aquest motiu organitzant una vet-
llada de Cava Concert en què un grup 
de professors van interpretar diverses 
obres seves.
  Amb la sala plena de gom a gom i fins 

i tot amb gent dreta, es va poder gaudir 
d’un concert iniciat pel pianista Mario 
Miralles interpretant “Epílogo”, d’Esce-
nas románticas. A continuació, Mont-
serrat Segarra va interpretar “Ecos de la 
Parranda” i Jordi Tomás “Marcha Orien-
tal”, dues de les Seis piezas sobre cantos 
populares españoles. I després d’“Elegia 
eterna” i “L’ocell profeta”, cantades per la 
soprano Anna Roma acompanyada al 
piano per Jordi Tomàs, vam poder es-
coltar dues de les Doce danzas españo-
las: “Danza oriental” i “Danza nostál-
gica” interpretades respectivament per 
Laura Miquel i Aurora Miró. I el concert 
es va cloure amb dues noves cançons a 
càrrec d’Anna Roma, ara acompanyada 
al piano per Mario Miralles: “Lloraba 
la niña” de Canciones amatorias i “El 
majo discreto” del recull Tonadillas en 
estilo antiguo.
  Va ser una vetllada d’aquelles que et fan 
sentir cofoi que al Centre es programin 
actes com aquest, minoritaris certa-
ment, però d’un alt nivell artístic.

Propers concerts
22 d’abril: Mario Miralles, piano

L’intimisme al teclat

27 de maig: Martyna Wisniewska, piano
El piano, del classicisme al s. XX

3 de juny: Duet 8 cordes
Rosa Marquès i Eloi Ortells, violins

  Abraham Espinosa, piano
Obres per a dos violins

Excel·lents propostes 
Montserrat 
Segarra, Jordi 
Tomàs, Laura 
Miquel, Mario 
Miralles, 
Aurora Miró i 
Anna Roma, 
els professors 
de l’Aula de 
Música, al 
final del re-
cital que van 
protagonitzar 
dedicat a 
Granados, en 
una foto feta 
per Lluïsa 
Solaz

Elogi de 
la lectura
  
  Un any més, per Sant Jordi, el grup 
de les Tertúlies literàries us convida 
a tots a l’acte que tindrà lloc el ma-
teix diumenge 23 d’abril a les 8 del 
vespre i que anomenem “Elogi de la 
lectura”. Com sempre, consistirà en 
un breu parlament d’algun escrip-
tor convidat i acabarem la vetllada 
amb una copa de cava. Ara per ara, 
no us podem confirmar el nom de 
l’escriptor!Eduard Martínez amb l’autora Assumpta Montellà, la nit 

de la tertúlia sobre El setè camió
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XANIUS es una empresa de servicios 
de limpieza con un gran equipo de pro-
fesionales y una larga experiencia en la 
gestión de limpieza de edificios y locales:
  -Comunidades de propietarios
  -Oficinas
  -Industrias
  -Comercios
  -Bancos
  -Colegios / Academias
  -Farmacias / Centros sanitarios
  -Polideportivos / Gimnasios
  -Teatros
  -Centros Comerciales
  -Limpieza letreros
  -Parkings
  -Limpieza de Hogar
  -Pulidos
  -Limpiezas de suelos y pavimentados

ELIMINAMOS LA SUCIEDAD
25 AÑOS DE SERVICIO NOS AVALAN

* Relizamos estudios económicos gratuitos
* Somos especialistas en rebajar los costes a nuestros clientes

Si desea/n olvidarse de:
  1-Problemas de limpieza y de personal
  2-Conflictos laborales - CEMAC - Juzgado de lo Social
 3-Absentismos laborales, bajas, substituciones, vacaciones, for-

malización de contratos
  4-Reclamar a su proveedor facturas, TC2 pagados, certifica-
dos de Seguridad Social, certificados de Hacienda
Si desea/n:
  1-Tranquilidad por tener contratada una empresa seria y sol-
vente ante la Seg.Social i Hacienda
  2- Que cada dia le realizemos el servicio de limpieza sin tener 
que reclamar absentismos
  3-Tener un servicio de limpieza perfecta a sus necesidades y 
posibilidades

XANUIS SERVICIOS DE LIMPIEZA
SERIOS, PROFESIONALES Y CUMPLIDORES
C/ AUSIAS MARC, 144 - 08013 BARCELONA

EMAIL: XANUIS@METAL-SERVICE.NET    “   XAVIER MOLINA   “  TEL: 93 300 08 06

EL RETRAT
Assumpta Bruguera Casas
L’ Assumpta ha proposat la imatge que veieu al costat per apa-
rèixer en aquesta secció. La va fer l’Enric Casanovas al final 
d’un dels habituals recitals poètics que l’Assumpta organitza 
i dirigeix al Centre (i a altres llocs), uns recitals que sempre 
encisen al públic assistent i als qui hi participen. Les rapsodes 
li van oferir el ram que abraça amb emoció. I amb la mirada 
expressa moltes sensacions: gratitut per les flors però també 
per la perfecta actuació de les rapsodes, il·lusió i satisfacció 
perquè el recital va sortir rodó... La veritat és que potser ens 
costa dissociar l’Assumpta de la poesia. Són tantes les sensaci-
ons que a través d’ella ens ha transmès en el transcurs de tants 
anys! I és veritat que, en gran part, la poesia és la seva vida. 
Però no seria just no recordar la seva llarga i excel·lent trajec-
tòria com actriu (faceta en la qual procurarem endinsar-nos 
en el butlletí més endavant), tant al Centre com en altres llocs. 
El cas és que, des ben jove, l’Assumpta ens ha anat regalant 
moments d’encantament, de saviesa, de saber estar i de saber 
comunicar, tant davant del públic com en la preparació i la 
participació en diversos projectes. En aquest i altres aspectes, 
l’Assumpta és un luxe per a qualsevol entitat: dir que és una 
col·laboradora incansable i de qualsevol projecte cultural o 
social és fer curt. Poques vegades se li ha sentit dir un “no”, i 
la seva constant predisposició a ajudar per tal que rutllin les 
coses és inqüestionable. Tan aviat t’organitza un recital poètic 
o dóna un cop de mà a l’hora de millorar la dicció dels actors 
de L’Estel, com ens escriu unes quantes ratlles per al butlletí, 
t’anima en la teva feina o, simplement, es posa a doblegar 
programes i ensobrar-los. Gràcies per tot, Assumpta!

Gemma Nierga
  En el programa 
Fora de sèrie, de TV3 
podrem veure pro-
perament la perio-
dista Gemma Nierga 
entrevistant l’advocat, 
i abans polític,  Mi-
quel Roca Junyent. La 
Gemma va escollir el 
Centre per gravar la 
part documental sobre 
ella. A la foto la veiem 
sortint del vestuari per 
anar a l’escenari, on es 
van rodar les escenes.  

Gisela Villamayor 
  La jove cantant i actriu de la Secció de 
Teatre Gisela 
Villamayor, a 
qui vam poder 
veure la tem-
porada passada 
en el paper de 
Maria Mag-
dalena a Jesus 
Christ Superestar, ha participat amb 
molt d’èxit en la temporada actual del 
concurs musical de TV3 Oh Happy 
Day. La Gisela formava, amb la Mar, 
el duet Le Due Donne, especialitzat en 
cançons líriques. Malauradament es va 

haver d’acomiadar del programa, atès 
que la Mar va decidir deixar-lo. Llàsti-
ma, perquè la cosa prometia! La Gisela 
es va acomiadar cantant la primera es-
trofa d’El cant dels ocells, la bella canço 
popular catalana.

Noies... contra el càncer 
  La Junta Provincial de Barcelona de 
l’AACC-Catalunya contra el càncer ha 
agraït l’aportació que va fer el Centre 
dels diners recaptats en les representa-
cions de Noies de calendari la tempo-
rada passada. En concret, es va fer una 
aportació 703,90 euros.  

Portes i finestres obertes perquè l’aire 
de la poesia pugui refrescar el nos-

tre pensament. Un a un van desgranant 
poemes. Han triat aquell poema o cançó 
que els agrada i el públic, en total silen-
ci, escolta aquelles paraules.
  Així de senzill. Qui vol pot llegir i qui 
ho prefereix, escoltar.
  Noms tan diversos com Wislawa Szym-
borska (Polònia 1923 – Cracòvia 2012) 
Premi Nobel de Literatura 1996, entre 
molts guardons que va guanyar; o Walt 
Whitman (West Hills 1819 – Camden 
1892), fragments de Hojas de Hierba, 
llegits per la veu més jove d’aquestes vet-
llades. Clàssics com Apel·les  Mestres, 
que ens diu que “Cal estimar”, poema 
escoltat per dues veus com a mostra que 
els poemes ens diuen a cadascú coses 
ben diferents, perquè les dues veus que 
el van llegir no tenien res a veure una 
amb l’altra. Dues formes d’entendre un 

mateix text.
  Les “Tombes flamejants” de Ventura 
Gassol, llegit amb força i veu potent; la 
lletra de la sardana “El cant del Ter”, de 

Joan Santiago Espert; poetesses com Jo-
ana Raspall, Felícia Fuster, Sònia Moll, 
Maria Bonafont, amb una obra ben di-
ferent però que penetra i motiva; i Mi-
quel Martí i Pol, poeta del poble i per al 
poble, entre d’altres.
  La música/poesia de Joan Manuel Ser-
rat i Joan Baptista Humet ens la van fer 
arribar les agradables veus dels amics 
Jaume Miralles, Toni Olivé, Francesc 
Vives, Elvira Fernández i Dionís Olivé.
No es tracta de saber recitar, sinó de sa-
ber llegir i això és el que van fer tots els 
qui hi van participar.
  Una vetllada suau i tranqui·la que van 
organitzar Carme Capeta i Pere Tambo-
leo. 
  Gràcies a tots i endavant. Cal donar a 
conèixer els poetes, que sovint són els 
més oblidats.

Assumpta Bruguera

Tens entre 7 i 13 anys i Vols cantar?
Apunta’t al Cor Infantil 
de l’Aula de Música del Centre!

L’aire de la poesia 

Carme Capeta, durant el recital poètic 
amb participació oberta que es va re-
alitzar el passat dijous 9 de març i que 

va tenir com un dels motius 
principals la celebració del Dia 

de la Dona Treballadora 
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   NECROLÒGIQUES

Pilar Batlle
Josep M. Fossas

  Pilar Batlle 
Albes, consòcia i 
membre del Cor 

Poblenou i el 
seu marit Josep 

M. Fossas Felius 
van celebrar les 

seves Noces d’Or 
el passat mes de 

novembre de 
2016. Tot i que 
amb una mica 

de retard, 
rebin la nostra 
felicitació més 

afectuosa.

“El meu paper habitual a les obres 
del Centre era el de nena bona”
D e petita va fer una breu però 

intensa aparició a l’escenari del 
Centre Vell, però ella considera 

que el seu debut al Centre va ser l’any 
1954, quan va venir a fer una substitució 
a corre-cuita i s’hi va quedar per sempre, 
per convertir-se en una de les primeres 
figures del nostre quadre escènic durant 
quasi mig segle, i encara no se n’ha apar-
tat del tot. En Nicasi Camps i en Jesús 
García van anar a casa seva a entrevis-
tar-la i van poder compartir alguns dels 
seus secrets, inclosa una capsa on l’actriu 
guarda retalls de diaris i programes que 
parlen d’ella. De la capseta dels records, 
la Dora anava traient diversos programes 
que documentaven les respostes a les pre-
guntes que li feien. Un d’ells va cridar po-
derosament l’atenció dels entrevistadors: 
el de l’obra Marianela, de Pérez Galdós, 
que la Dora va protagonitzar i en la qual 
tenia per companys en Gabriel Agustí i la 
Núria Torras, actriu que, més tard i en el 
cinema, es va fer anomenar Torray. En la 
pel·lícula rodada d’aquesta obra, el  paper 
que interpretava la Dora el va fer la Mari 
Carrillo.

Ets del Poblenou?
  No. Vaig nèixer al Barri Gòtic. Vàrem 
venir al Poblenou quan tenia nou anys, i 
vam anar a viure al carrer Granada, nú-
mero 24, el que avui és el carrer Ciutat 
de Granada. La meva mestra al barri va 
ser donya Quimeta Raspall, i l’escola era 
a tocar de la plaça Sant Bernat Calvó.

Quan i on neix en tu l’afició artística?   
  De ben petita. Allò de la “dècima de 
Nadal” jo ja ho feia. Tothom m’animava 
i els pares també. Prop de casa hi havia 
un mestre que va formar un petit grup 
infantil de teatre, poesia i dansa i els pa-
res m’hi van dur. Tot seguit ja vaig anar 
al Conservatori del Liceu dels 10 als 14 
anys i després a l’Institut del Teatre. Vaig 
aprendre molt. 
  
Quan debutes al Centre?
  Curiosament, puc parlar de dos debuts! 
El primer, al Centre Vell, del qual jo 
gairebé ni me’n recordo, però la Maria 
Eulàlia Arqué, la Lali, que va ser-ne es-
pectadora, va quedar tan impressionada 

que va sentir néixer en ella la vocació 
artística. La Lali i jo, encara que podíem 
ser rivals a l’escenari, vam ser grans ami-
gues i sempre vam mantenir una gran 
amistat. A ella li agradava recordar-me 
aquesta primera actuació meva. El de-
but de debò va ser l’any 1954, amb l’obra 
Berlín, plaça Alter número 2, de Fran-
cesc Lorenzo Gàcia. Aquesta obra va ser 
estrenada primer per grups amateurs i, 
com que van tenir gran èxit, el Teatre 
Romea la va convertir en un altre èxit 
en portar-la al seu escenari. Poc després, 
el nostre Centre se la va fer seva. Per a 
tal ocasió va llogar una actriu jove se-
miprofessional per al paper principal, 
però a l’hora de la veritat aquesta actriu 
es va posar malalta i a corre-cuita es va 
buscar una suplent. Sortosament algú 
els va recordar que al barri tenien una 
jove i experimentada actriu que havia 
estudiat a l’Institut del Teatre que els 
podria treure del compromís. Dit i fet. I 
així aquella actriu de 16 anys, que no era 
altra que jo, va debutar al Centre.

O sigui que vas venir per a una repre-
sentació i t’hi vas quedar per sempre?
  Això sembla. La veritat és que en vaig 
sortir molt satisfeta, i als meus pares els 
va agradar força l’ambient familiar que 
es respirava al Centre i els va plaure 
molt que hi fes teatre. A més a més, el 
meu pare venia amb la seva càmera i no 

es cansava de fer fotos. Potser a qui no li 
agradava gaire era al senyor Pau Freixa. 
De tota manera, el pare no comercialit-
zava les seves fotos. Ara, això sí, com a 
bons pares de l’època, van posar condi-
cions. Una noia com cal no podia anar 
sola pel món més tard de les dotze de la 
nit, en sortir dels assajos. Per tant, el se-
nyor Casanova —perquè nosaltres érem 
molt educades i dèiem a tots “senyor”—  
s’havia fet un fart d’acompanyar-me fins 
a casa. Molts anys més tard, en anar a 
viure a la Gran Via, van ser en Miquel 
Bosch, en Xavier Oliver o altres els qui 
ens acompanyaven a mi, a la Lali o a to-
tes dues.

Les teves primeres actuacions?
  Recordo Chiruca i La rima eterna, 
dels germans Álvarez Quintero. Però 
potser cap no va ser tan reeixida com 
El diario de Ana Frank, amb la força 
dramática que dóna explicar uns fets 
verídics, i amb uns mitjans com la seva 
excel·lent escenografia de dos pisos, tan 
innovadora en aquells temps, i més trac-
tant-se d’uns amateurs com nosaltres. El 
públic ho veia i no s’ho creia. Vam haver 
de repetir-la diverses vegades, i tot el 
quadre escènic, i ho dic com a especta-
dora, no podia ser millor. Una altra obra 
que també recordo amb molta estima és 
La filla del carmesí, de Josep M. de Sa-
garra, que vaig fer amb en Casanova i en 

Isidre Carbonell

El 19 de febrer, el Centre 
va retre un emotiu home-
natge a l’Isidre Carbonell, 
el dia que complia 100 
anys. Durant molts anys 
va ser vicepresident i és el 
soci més gran de l’entitat. 
Envoltat d’un gran nombre 
de familiars i molts amics 
del Centre, la Junta li va 
fer lliurament d’una placa 
commemorativa. A la foto 
el podem veure envoltat de molts membres de la Junta i dels tres últims presidents, 
i del seu amic i company en moltes juntes Joan Bañeres. Hi va haver cançons (Anna 
Roma i Montserrat Segarra), un preciós vídeo-recordatori de les seves etapes vitals 
(que s’ha d’agrair a Toni Olivé), bufada d’espelmes, “pastís” fet de selecta reposteria i 
un bon vermut al pati de l’entitat. 

En NIcasi i la Dora, durant l’entrevista

RECTIFICACIÓ

Jesús García
Nicasi Camps
En l’anterior Butlletí donàvem una 
informació errònia en aquesta 
secció. En la nota hi havia una frase 
que podia donar a entendre que en 
Jesús i en Nicasi s’havien traslladat 
a viure a Vilamut. I no, ni l’un ni 
l’altre han deixat els seus respectius 
pisos al Poblenou, que és on viuen 
habitualment, i només compartei-
xen un espai a Vilamut, on cada un 
d’ells hi va al seu aire. Esperem que 
el malentès quedi subsanat. 

Ferran García Lamarca
 Pare i sogre, respectivament, del  
nostre consoci i cafeter Jordi García i 
de la Maria del Roser Bosi. 

Mercè Diego Grau
 Mare dels nostres consocis Josep i 
Mercè Gili Diego, i, per tant, sogra de 
M. Rosa Martínez i Eduard Martínez.

Gregoria Imbernon
 Mare i sogra, respectivament, dels 
consocis Josep Panadés i Anna Roma, 
membres del Cor Poblenou.

Enric Arribas Ortí
 Marit de la nostra consòcia Montser-
rat Gili Moliner. 

Miquel Centellas Sabaté
   
En Miquel ens ha deixat, massa aviat 
a parer de tothom i els seus familiars 
i les diverses colles d’amics que tenia 
vam quedar força estabornits. En Mi-
quel va fer la seva aparició a la nostra 
entitat de ben jove, cap al 1950, com  
a dansaire de l’Esbart Montseny, i des 
d’aleshores, amb més o menys intensi-
tat, va col·laborar en diverses seccions 
i tasques. Membre entusiasta fins a l’úl-
tim moment del Cor Poblenou,  també 
va ser un eficaç col·laborador a l’hora 
de corregir el Llibre del Centenari i els 

darrers anys 
es va con-
vertir en un 
valuós pa-
trocinador i 
valedor del 
Cava Con-

cert, activitat que seguia amb assidu-
ïtat. Era marit de la consòcia Montser-
rat Prats i altres familiars seus són també 
consocis nostres.  Som molts els que im-
mediatament el vam trobar a faltar per 
diverses raons, però una d’elles és la que 
van comentar els seus néts: “Trobarem a 
faltar el seu somriure”. 

Maria Sarsanedas
Josep Quilis
  També la parella formada per en Josep 
i la Maria, amics i consocis, ha com-
plert les Noces d’Or! I van fer l’opor-
tuna celebració amb una gran colla de 
familiars i amics al vestíbul de la nostra 
entitat. Enhorabona també a tots dos!

Joan Bañeras 
  En Joan ha complert 90 anys i, entre 
altres celebracions, una va ser al Centre 
i amb els amics del Centre. A la foto, el 
veiem a la sala d’audiovisuals, amb la 
seva esposa, Maria Rosa Roma, i amb el 
pastís amb les espelmes corresponents. 



contrast   /   entrevista a Dora Sánchez   /   17
contrast   /   entrevista a Dora Sánchez   /   16

Mario Ruíz, un actor i director que vam 
tenir una temporada.

Parlant d’aquestes dues obres i de 
papers semblants, com la Doña Inés 
del Tenorio o la Nuri de Terra baixa, 
¿creus que et van encasellar en el rol 
de noia ingènua i van deixar els de 
dona forta i dura o de prostituta per a 
les teves companyes? No et sabia greu?
  Rotundament no. Crec que el més im-
portant és el paper. Sigui el que sigui. 
A més, no sempre ha estat així, ja que 
també he interpretat papers diferents. 
Ara mateix en recordo un de dona tor-
turada, molt complicat, com la Martirio, 
una de les filles de La  casa de Bernarda 
Alba, en el muntatge de l’Antoni Roig. 
Vaig fruir molt fent-lo, i crec que en 
aquella obra, tota de dones, es va arri-
bar a aconseguir un repartiment òptim, 
capitanejat per la gran Pilar Gallego, 
acompanyada per la Lina Pérez, l’Ampa-
ro Roldán, les germanes Maria Antònia 
i Raquel Bruña, la Maleni Leria i per 
mi, fent la complicada Martirio, sense 
oblidar-nos de la Lali, que feia el rol tan 
difícil de l’àvia. Penso, i no crec equivo-
car-me, que va ser un gran conjunt.

A L’Estel de Natzaret no hi vas inter-
venir mai?
  Sí, en dues ocasions. L’any 1970 vaig 
fer de Verge Maria, però sense cantar, 
segons els nous conceptes escènics, que 
s’hi deia al programa. I una altra vegada 
hi vaig fer de narradora, un personatge 
afegit que explicava algunes escenes.

Seguim amb el tema de les ingènues. 
Malgrat haver-ne interpretat tantes, 
no has arribat a donar vida a la més 
clàssica: la Julieta d’en Shakespeare.
  Sí i no. Tot alhora. I tu, Nicasi, segur 
que ho recordes tan bé com jo. Ho  vam 

viure plegats. Les nostres amigues Lali i 
Juanita Soms, actrius, van ser contracta-
des per TVE per gravar uns fragments 
teatrals, en els seus estudis de Barcelo-
na, els Miramar, de Montjuïc, i com que 
s’admetien acompanyants per a la claca, 
ens hi van convidar a nosaltres. Així que 
vam decidir acompanyar-les i formar 
part del públic que veia el programa i, 
a la vegada, els telespectadors ens veien 
a tots. 
  El programa es deia Un millón para 
el mejor. Era de gran difusió, ja que no 
hem d’oblidar que en aquella època era 
l’única cadena existent.
  El nucli argumental del programa, més 
o menys, consistia en uns concursants 
que eren sotmesos a diverses pregun-
tes i a proves. Si les anaven superant, 
tenien el seu premi, fins a arribar a 
l’utòpic milió del titol del programa. Les 
amigues hi anaven per gravar unes es-
cenes d’una tragèdia grega, que havien 
de compartir amb una concursant. Un 
altre concursant, un jove sevillà, tenia 
al seu càrrec fer l’escena del balcó de 
Romeu i Julieta, però l’actriu que havia 
d’interpretar l’enamorada Julieta, pel 
que sigui no s’hi va presentar. Un dra-
ma, ja que pràcticament era en directe.                                                                                                                
Sortosament, allí hi havia la Lali i la Jua-
nita que van intercedir per mi. 
  No s’ho van pensar dues vegades. En 
un obrir i tancar d’ulls em van maqui-
llar, vestir i pentinar, mentre m’anaven 
repetint el text perquè me l’aprengues, 
i així es va solucionar aquella emergèn-
cia. Va ser molt divertit per mi, ja que 
els telespectadors no van tenir ni la més 
lleu sospita del que havia passat als estu-
dis de Miramar.

En deus tenir moltes, d’anècdotes, oi?
  Sí. Déu n’hi do. En tinc una altra que 
ni t’ho imagines: la Lali i jo estàvem de 

vacances a Eivissa i et vam escriure una 
postal demanant-te que ens fessis una 
comèdia, en què jo pogués fer de puta, 
per acabar amb el meu habitual paper 
de nena bona. I tu, Nicasi, sí que me’l 
vas fer així, però, no sé per què, et va 
sortir d’una puta... penedida! I la real va 
seguir sent la Lali! 

Demano perdó. Però el paper era molt 
maco. I, a més, et vaig fer cantar. Una 
cançó a la qual va posa música en Ros-
send Conesa.
  Sí, me’n recordo. I també recordo que 
després, pel meu homenatge de noces, 
em vas escriure un monòleg on era, 
en aparença, una honorable i recatada 
dama, però en realitat possava banyes 
al marit.

Prova evident que et considero una 
actriu molt dúctil. Ja que hem parlat 
d’actrius, parlem d’actors i dels que 
han estat els teus galants a l’escena. 
  Van ser molts! Crec que en un moment 
o altre al llarg dels anys els he tingut a 
tots. Hi ha noms inesborrables, com Jo-
sep Casanova Ramon, Carles Mataró, 
Miquel Bosch, Albert Mundó, els ger-
mans Mario i José María Ruíz, Antoni 
Gras, Josep Alós, Jaume Miralles, Joan 
Viñas… i tu també, Jesús, a la Casa de 
nines, d’Ibsen, dirigits per l’Antoni Roig. 
No érem els protagonistes, però els nos-
tres papers eren molt brillants. Els pro-
tagonistes eren la Gemma Novo i en 
Toni Borrull.  

Amb en Carles Mataró és amb el que 
més vas repetir. 
  És amb el que més vegades vaig fer pa-
rella. Recordo molt que ho vam ser en 
El diario de Ana Frank i, darrerament, 
a La flor de la vida, dels Álvarez Quin-
tero, que tu, Nicasi, vas dirigir.

I que en Mataró va tornar a muntar 
dins de la programació del Centenari. 
No et van dir de fer-la?
  No. I m’hauria agradat! Però em sem-
bla naturalíssim que a en Mataró li fes 
il·lusió fer-la amb la seva filla. Si jo ha-
gués estat al seu lloc, també m’hauria 
agradat fer una determinada obra amb 
un fill meu.

La Lali i tu no vau ser, també, direc-
tores?
  Sí. Com que ens havíem quedat sense 
director, se’ns va demanar a nosaltres 
interinament.

Quines peces vau presentar?
  El carrusel, Aprobado en inocencia, 
Un senyor damunt d’un ruc, entre d’al-
tres. Ens vam quedar sense fer, per man-
ca de personal, La dama del alba, d’Ale-
jandro Casona, que després va dirigir en 
Mario Ruíz i en què jo vaig fer un paper 
que m’havien refusat.

Quan i per què et vas retirar?
  No, jo no m’he retirat (sembla recor-
dar un fet que no li agrada, però ho diu 
amb serenor). No sé ben bé per què du-
rant catorze anys ningú em va donar un 
paper en cap obra. Fins que en Manel 
Puyal me’n va oferir un de molt bo, però 
per mi ja era massa tard. Catorze anys 
són molts anys. Havia perdut l’hàbit de 
memoritzar el text, d’anar als assajos, de 
sortir de nit... El terra de l’escenari s’ha-
via oblidat de mi, jo d’ell no ho fet mai. 
Segueixo estimant i anant al teatre. No 
em perdo cap funció del Centre, si és de 

dia. Vosaltres en sou 
testimonis.
Em sap greu, Dora. 
Però en aquests 
anys, jo t’he ofert 
algunes lectures...
  Tu sí, i les vaig fer 
amb molt de gust. 
Vaig fer d’una de les 
dues mares, l’altra 
era la Magda Sió, a 
Viure amb um cor 
trasplantat, i de la 
tia a La heredera, 
en l’emotiu retorn de 
la Mercedes Pastor, 
després del seu acci-
dent.

No et queda cap pa-
per per fer? Diguen’s quina obra és i 
mirarem de fer-la, encara que només 
sigui una lectura.
  Gràcies, però ara em costaria molt.

Em sembla que haurem de cloure el 
teló final. Abans, però, deixa’ns fer-te 
una reflexió. Ens has dit que vas co-
mençar recitant allò de la décima de 
Nadal i ens has parlat del Centre Vell. 
Ara tens l’oportunitat de cloure les te-
ves actuacions al Centre, un altre cop 
amb la poesia!
      
No hi ha resposta. Pero sí un ample som-
riure esperançador.

Nicasi Camps 
Jesús García       

A l’esquerra, una Dora molt jove en el paper de La ensoñadora a La rima eterna, dels germans Álvarez Quintero, feta el 1954. 
A la dreta, la Dora en el personatge de Martirio, de La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, el 1975.

L’espectacular decorat en dos pisos que es va fer el 
1958 per a El diario de Ana Frank, protagonitzada per 
la Dora i en Carles Mataró. A l’altell hi ha Joaquim Fer-

nàndez (en el paper de Sr. Van Dan). 
A sota, el programa amb el repartiment de Berlín, plaça 

Alter nº 2, on es va posar a mà el canvi d’actriu 
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El passat dissabte 4 de febrer a la tar-
da, a la sala d’actes del nostre Cen-
tre, es va projectar un documental 

interessantíssim. Es titulava Santuaris de 
l’antifranquisme, un reportatge dirigit 
per la prestigiosa periodista Llúcia Oliva, 
que explica una part oblidada de la nostra 
història, tot recordant un bon nombre de 
capellans i monges que van lluitar contra 
la dictadura franquista i per defensar els 
drets humans i les llibertats de les perso-
nes i de Catalunya. Tots ho van fer en uns 
moments ben difícils i molts d’ells ho van 
pagar molt car perquè van ser detinguts, 
apallissats i empresonats. 
Com molt bé s’explicava en el documen-
tal, ells ho van poder fer perquè gaudien 
dels privilegis que el règim franquista 
atorgava a l’Església catòlica segons el 
Concordat amb la Santa Seu. Hi havia el 
dret de reunir-se lliurement i el dret que 
les forces d’ordre públic no poguessin en-
trar en els temples. Encara hi ha molta 
gent, però, que assenyala que durant la dictadura del general 
Franco l’Església estava únicament al costat del poder, en el 
que s’anomenava el “nacionalcatolicisme”. Documentals com 
aquest mostren ben clarament que també hi havia una altra 
Església que estava al costat de la gent i compromesa en la llui-
ta per a la defensa dels drets de les persones i per a la reivindi-
cació de la cultura i de la llengua catalana. 
  Per exemple, el documental comença amb mossèn Josep 
Bigordà recordant com el sindicat comunista de Comissions 
Obreres de Catalunya (CCOO) es va fundar precisament en 
una assemblea de treballadors al teatre de la parròquia de Sant 
Medir, al barri de Sants de Barcelona, el 20 de novembre de 
l’any 1964. Després d’aquella trobada, però, es van produir di-
verses detencions a partir dels testimonis policials que s’ha-
vien infiltrat a l’assemblea. I uns anys més tard, el 29 de fe-
brer de 1976, es refundava la CNT al teatre parroquial de Sant 
Medir. Resulta ben curiós escoltar com mossèn Bigordà, bon 
canonista, distingeix ben clarament “entre allò que en aquells 
moments no era legal però sí que era legítim, perquè era una 
qüestió de Drets Humans”. 
  El documental segueix amb les parròquies dels barris de San-
ta Coloma de Gramenet, on apareixen Jaume Sayrach i Lluís 
Hernàndez en els barris del Fondo i de les Oliveres, respectiva-
ment. Sayrach afirma molt rotundament que la seva feina sim-
plement era la de “promoure la consciència de la gent a partir 
de l’Evangeli per fer un món millor”. Mossèn Lluís Hernández 
parla de la implicació que aleshores van tenir amb el barri i 
amb la seva gent per aconseguir les millores urbanístiques. 
Aquest fet que el va portar a militar al PSUC i a ser durant dot-
ze anys l’alcalde comunista i “el capellà roig” de Santa Coloma. 

Justament en aquest documental apareix Lluís Hernández en 
la darrera entrevista que li van fer abans de la seva mort. 
En la filmació també es recorda la famosa tancada als Caput-
xins de Sarrià, el març de 1966, amb motiu de l’assemblea 
constitutiva del Sindicat Democràtic d’Estudiants de la Uni-
versitat de Barcelona. La “Caputxinada” és un dels fets que està 
considerat com un dels primers passos per a la democràcia i 
la defensa del país i de la llengua. El pare Joan Botam recor-
da que l’edifici del convent va ser encerclat per la policia, però 
reconeix que no els van deixar entrar ni fer detencions dins 
del temple. Això va provocar l’assalt violent de la policia i la 
detenció dels organitzadors, entre ells Quim Boix, que va ser 
detingut i torturat. 
  Les tortures fetes a Quim Boix van ser el motiu que va pro-
vocar un altre fet que s’explica molt bé al documental i que és 
la manifestació de capellans de l’11 de maig de 1966. Uns 130 
capellans es van reunir a la porta de la Catedral de Barcelona 
i van anar en manifestació per la Via Laietana fins a la comis-
saria de policia per portar una carta de protesta per la tortura 
de l’aleshores estudiant Quim Boix, comunista i sindicalista. 
El resultat va ser una violenta i dura càrrega policial contra els 
capellans manifestants. Molts d’ells, fortament apallissats, es 
van poder refugiar al temple dels jesuïtes del carrer Casp, atès 
que la parròquia aleshores més propera, la de Sant Francesc de 
Pàola, al costat mateix del Palau de la Música, encara no se sap 
per què però aquell dia estava tancada.  
  El documental també recorda altres barris, com el de Ca 
n’Oriac a Sabadell, on el rector, aleshores Eduard Fornès, des-
prés d’una concentració reivindicativa del Primer de Maig i 
d’una dura càrrega policial, va deixar que la gent es refugiés a 
l’església. La policia hi va entrar, van detenir la gent i els cape-

L’Església catalana contra 
el franquisme

llans van ser condemnats a la presó de Zamora. 
  Finalment, també hi apareixen les monges benedictines 
del Monestir de Sant Pere de les Puel·les, que van ser pres-
sionades per impedir l’enterrament del cos de l’abat Escarré. 
Elles, amb tota la ingenuïtat del món, recorden que a la seva 
impremta (dedicada als textos litúrgics) imprimien d’amagat 
els pamflets clandestins i que a la nit els enterraven a l’hort, 
per si venien amb algun registre. O també el monestir bene-
dictí de Montserrat, que va acollir aquella famosa tancada 
d’intel·lectuals del desembre de 1970 i que va donar peu a la 
posterior Assemblea de Catalunya, el 7 novembre del 1971, a 
l’església de Sant Agustí de Barcelona. L’escolàpia Maria Pau 
Trayner també recorda l’intent que es va fer d’Assemblea de 
Catalunya el 1974, a l’escola de les escolàpies de Sabadell.
L’últim fet que es recull va ser l’acollida que es va donar, l’es-
tiu de 1975, en un habitatge de la parròquia de Santa Maria 
del Taulat, al barri del Poblenou de Barcelona, a tres joves 
del País Basc, que, amb l’estat d’excepció decretat allà, fugi-
en cap a França i venien recomanats pel periodista i veí del 
barri, Josep Maria Huertas Claveria. L’aleshores rector, Joan 
Soler, els va acollir, com era habitual i com també feien les 
missioneres seglars en el seu pis de Gràcia, com bé explica 
Montserrat Solà. Posteriorment es va saber que els acollits 
eren membres d’ETA (Txiqui, Wilson i una noia). Per aquest 
motiu, Joan Soler va ser detingut, incomunicat a la presó 
Model, jutjat militarment i després va fer presó eclesiàstica 
al convent de Sant Felip Neri, fins a l’amnistia, després de la 
mort de Franco. Les tres religioses missioneres seglars del 
pis de Gràcia també van ser confinades a la presó de dones 
de la Trinitat. 
  Després del visionat del documental vam poder gaudir 
d’un interessant debat conduït per la nostra periodista Maria 
Favà i en què van intervenir la directora del reportatge, Llú-
cia Oliva, i un dels protagonistes, mossèn Joan Soler. Oliva 
es va referir a la voluntat de recuperar la memòria històrica 
amb produccions com aquesta, i així poder mostrar tota la 
complexitat d’aquells anys en què tot es feia en la més pura 
clandestinitat. Soler va poder explicar una mica més els con-
dicionants que hi havia en aquella època, en què tots els per-
seguits no tenien la seguretat de poder tenir un judici just i 
net, per la qual cosa acollir un perseguit era una obligació. El 
públic, bastant nombrós, també hi va poder intervenir amb 
les seves preguntes.    

Francesc Romeu
Rector de Santa Maria del Taulat i periodista
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La directora del documental, Llúcia Oliva, Mn Joan Soler i la periodista 
Maria Favà en un moment de l’entrevista-col·loqui que 

es va fer en acabar la projecció

Ramon Tremosa al
Centre, convidat 
per la Fundació

Amb la sala d’espectacles força plena, l’eurodiputat Ra-
mon Tremosa i el seu assessor al Parlament Europeu, 
Aleix Sarri, van presentar, el passat 22 de febrer, al 

Centre, convidats per la Fundació Pius Bosch, el seu nou llibre 
L’Europa que han fet fracassar. Sarri, assessor de l’eurodipu-
tat des de fa sis anys, va obrir els parlaments i va afirmar que 
aquest “és un llibre que està basat en històries personals i en les 
nostres vivències a Europa. Construït des d’una idea catalana 
d’Europa, el llibre pretén desmuntar l’europeisme de postal”. 
Sarri va dir que “aquest també és el llibre de dos europeus que 
volen que Europa s’adapti als ciutadans i no a l’inrevés, o el 
llibre de dos independentistes que creuen que els estats petits 
i eficients són una esperança per a Europa”. Fent referència al 
projecte europeu, va destacar que “les urnes han de ser més 
importants que les armes” i que “el centralisme genera perde-
dors i misèria, és una recepta segura per al fracàs econòmic i 
una rèmora i una amenaça als ulls d’Europa”. Sarri va ser crític 
amb les polítiques dutes a terme pels grans països, i va senten-
ciar que “França i Espanya han empobrit les regions, ja que són 
al·lèrgics a cedir sobirania”.
  Per la seva banda, Ramon Tremosa va parlar de diversos te-
mes d’actualitat europea que també es fan palesos al llibre. Un 
d’ells, el cas del Brexit i de les sortides dels països de la UE. 
“Sortir de la UE no és allò de l’espacio sideral. Ans al contrari, 
serà un business que ja ho veureu! Des dels resultats del Brexit, 
Nicola Sturgeon s’ha dedicat a fer un tour VIP per la UE i 27 
dels 28 països van dir que si Escòcia volia seguir a la UE ho ha-
via de poder fer. Un va dir que no, endevineu quin?”. Tremosa 
va carregar contra l’Estat espanyol tot dient que “Merkel no 
és la culpable dels nostres mals. Que Espanya faci aeroports 
sense avions, carreteres sense cotxes o trens AVE buits no és 
culpa seva”. Finalment, va dir que “és espectacular veure com 
es vulneren totes aquestes lleis a Espanya” i que “Espanya és un 
referent a la UE: un referent de males pràctiques i d’inseguretat 
jurídica”.  
                               (En el proper butlletí publicarem l’entrevista 

que vam fer a Ramon Tremosa)
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afisiona’t

Compte amb l’operació biquini
Encara que resulti atractiu imaginar que amb un 

mes de dieta i exercici es pot aconseguir el cos 
desitjat sense necessitat de treballar-lo durant 

la resta de l’any, en realitat el que posem en risc és la 
nostra salut.
Amb l’estiu, molt pocs s’escapen de la dictadura de la 
bàscula. Si el pes no convenç, alguns pretenen acon-
seguir en un mes el que no han aconseguit durant la 
resta de l’any. Running, spinning, hores de gimnàs, bi-
cicleta, dietes basades en dejunis o escàs menjar... To-
tes són opcions errònies que malauradament molts 
trien perquè els semblen el camí més curt. El que 
no saben és que aquesta drecera força l’organisme i 
augmenta el risc de patir lesions en els músculs i les 
articulacions.
  Aquest atac que consisteix a ocupar-se del cos a tra-
vés de solucions màgiques, encara que sigui una cosa 
fugaç, pot deixar rastres duradors o produir conse-
qüències en la nostra salut.
Començar una activitat física requereix alguna cosa més que 
posar-se el xandall, les vambes i sortir a córrer.
  Els fisioterapeutes recomanem un començament gradual i 
progressiu, tenint en compte les característiques pròpies de 
cada individu (edat, pes i morfologia), així com les preferènci-
es, disciplines o activitats en què un es troba més còmode per 
mantenir en el temps aquests hàbits.
  El nostre cos està dissenyat per adaptar-se a l’entorn amb el 
qual es relaciona en un determinat moment. Per tant, el fet que 
una persona realitzi exercici que demana un rendiment més 
gran que aquell per al qual estan adaptats els diferents aparells 
i sistemes significarà posar-ne en risc la integritat.
  En cas de persones amb malalties relacionades amb la nutri-
ció, com l’obesitat, la diabetis o problemes cardíacs, els fisiote-
rapeutes suggerim consultar la part de la medicina específica: 
nutricionistes, endocrins o bé el mateix metge de capçalera o 
internista. Tota dieta hauria d’estar vigilada per l’especialista, i 
l’exercici, en cas que tingui una finalitat terapèutica, pels fisi-
oterapeutes. En qualsevol condició patològica, cada pacient té 
un conjunt de característiques que el diferencien enormement 
de l’altre, ja que poden, a més, patir malalties addicionals. 
Aquesta comorbiditat pot engrandir la dificultat del tracta-
ment.
  Escoltar el nostre cos quan fem exercici millora la nostra qua-
litat de vida sense necessitat de privar-nos dels hàbits saluda-
bles. Si sentim dolor, cal plantejar-se què el provoca, saber on 
es localitza, pensar si s’han tingut lesions recents o antigues, 
o si es pot tractar d’alguna seqüela. El dolor o la limitació de 
mobilitat en una zona determinada ens indica que alguna cosa 
no està bé. Aquest símptoma pot anar acompanyat d’enver-
melliment, d’inflor i d’un augment de temperatura de la zona. 
Hem de tenir en compte que l’aparició d’aquests símptomes 
no sempre és immediata. Poden passar algunes hores o fins 
i tot presentar-se el dia següent. També poden manifestar-se 

en una zona allunyada de la lesió. No sempre es donen tots els 
components, de manera que cal tenir en compte la presència 
de qualsevol d’ells.
  Però l’exercici és convenient. Per als fisioterapeutes, el líquid 
sinovial es produeix per capil·lars sinovials que s’activen a 
través del moviment, i aquest líquid serveix per lubricar i es-
morteir les articulacions durant el moviment, de manera que 
l’activitat física és beneficiosa.
  En aquesta època de l’any, els mitjans de comunicació ens 
inunden de publicitat sobre mètodes miraculosos per perdre 
pes en molt poc temps. Souchard, fisioterapeuta que els anys 
80 va desenvolupar l’enfocament terapèutic Reeducació Postu-
ral Global, ja va dir en el seu moment que “no hi ha ni truc ni 
recepta [...], la complexitat de l’home no ho permet. Només 
l’aplicació metodològica i meticulosa de principis apropiats 
pot permetre resultats espectaculars [...]. El nostre objectiu ha 
de ser restablir la normalitat amb suavitat, progressió i partici-
pació del cos en condicions essencials.
  Jo sóc de la mateixa opinió. El personal sanitari sabem que 
un no es pot fiar de tots els llibres que es publiquen, perquè un 
llibre el pot escriure qualsevol amb un suport econòmic. I amb 
una revista passa el mateix. A més, moltes vegades, personal 
no qualificat dóna consells. Les fonts de coneixement adequa-
des són les bases de dades científiques, que es mantenen en 
contínua actualització i ofereixen dades fiables.
  Per això a la persona que vulgui sotmetre el seu cos a un exer-
cici continu, el millor consell que se li pot donar és que visiti 
un fisioterapeuta, tenint en compte que per a la resolució dels 
problemes del cos no podem aplicar una equació matemàtica 
i que no en tots els casos l’estímul és igual a salut, a equilibri i 
a posada en marxa. El nostre objectiu ha de ser la tendència a 
la normalització de l’aparell muscular i esquelètic i restablir el 
funcionament i l’estètica al mateix temps.

Xavier Oliver

El CEIP Mar Bella 
s’ampliarà amb 
el solar 
de Sant Bernat 
Finalment l’Ajuntament ha aprovat ampliar l’Es-
cola La Mar Bella amb el solar de l’església de 
Sant Bernat Calbó, que s’enderrocarà. Està pre-
vist que les obres comencin aquest estiu i que l’es-
cola ampliada entri en servei el curs 2018-2019.
Un cop decidit que no es mantindria l’ús religiós 
de l’edifici, l’ampliació del CEIP La Mar Bella era, 
probablement, la solució més racional i benefi-
ciosa per al barri. Així ho han entès les entitats 
veïnals que van oposar-se a la transformació de 
l’església de Sant Bernat en monestir de les Ger-
manetes de l’Anyell destinat a l’acompanyament 
de persones en risc d’exclusió social.
  No obstant això, el col·lectiu La Repla —el més 
actiu en la reivindicació— s’ha mostrat decebut 
amb l’Ajuntament perquè no els ha consultat la 
decisió abans de fer-la pública. Segons informa 
el diari Ara, el president de l’entitat considera 
“inadmissible” que el Consorci d’Educació ja 
hagi presentat la licitació de contractació públi-
ca —mentre l’Ajuntament en negociava la com-
pra— “sense haver consensuat els usos de l’edifici 
de l’església”.  
  Hi ha actituds que mai deixaran de sorpren-
dre’m. Però bé, amb tota probabilitat sóc jo qui 
va errat.

Eduard Martínez

Premi d’Honor de les 
Lletres Catalanes
a Isabel-Clara Simó 

L’escriptora d’Alcoi Isabel-Clara Simó ha estat guardonada amb el Premi 
d’Honor de les Lletres Catalanes 2017 en reconeixement a la seva trajectò-
ria literària i per la importància i exemplaritat de la seva tasca intel·lectual, 
que ha contribuït de manera notable i continuada a la vida cultural dels 
Països Catalans. Aquest premi l’atorga Òmnium Cultural cada any a una 
persona de reconegut prestigi. Enguany se n’ha esdevingut la 49a edició. Al 
Centre vam tenir la sort de comptar amb Isabel-Clara Simó a la tertúlia li-
terària d’octubre de 2015, en la qual es va comentar la seva novel·la L’amant 
de Picasso davant d’un nodrit grup de persones. L’escriptora va ser rebuda 
també pel president, Josep Maria Recasens, i va signar el Llibre d’Honor de 
l’entitat.

Eduard Martínez, Isabel-Clara Simó i Josep Maria Recasens, el dia que 
l’escriptora va presentar el seu llibre a la Tertúlia Literària
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No he volgut fer un rodolí. Que encara tindria gràcia. 
De fet és una desgràcia. O dit amb més propietat, un 
error elevat a la categoria d’història veritable per un 

dels molts guies aficionats que ara proliferen tant en aquesta 
ciutat. Això de la “batalla naval” és una afirmació que vaig sen-
tir de viva veu i que ha deixat escrita un senyor que es diu Jorge 
Carrión que està a punt de publicar un llibre sobre els pas-
satges de Barcelona. Aquest senyor —que és escriptor, doctor 
en humanitats i professor, segons la Wikipedia castellana— el 
dissabte 4 de març va fer una visita guiada per alguns passatges 
del Poblenou, seguit per una cinquantena d’incauts barcelo-
nautes que fins i tot prenien notes. Algunes de les coses que va 
perpetrar queden reflectides en un paperet que ens va donar 
en començar la visita. (Un altre rodolí involuntari).
  De les llegendes urbanes que va elevar a categoria d’història 
jo només vaig escoltar fins que el seguici va arribar al passatge 
de Bori i va fer un resum sobre la Flor de Maig. Com que no 
tenia ganes de gresca, vaig optar per fer mutis.
  Sortosament per al senyor Carrión, la majoria dels qui el se-
guien eren barcelonins entusiastes però poc coneixedors del 
Poblenou o, com a màxim, espectadors d’algun concert a l’Ali-
ança. En aquesta ocasió van venir amb la intenció de conèixer 
una mica d’història. Objectiu lloable. Però el que es van en-
dur anotat a les llibretes van ser, en el millor dels casos, faules 
per a infants. O llocs comuns, com ara “los pasajes son zonas 
anacrónicas, zonas de frontera, trincheras, ruinas: plataformas 
privilegiadas para entender la ciudad”, que poden ser aplicats al 
Poblenou o a la Conxinxina.
  Carrión va perdre l’oportunitat de fer una visita antropològi-
ca, evocadora, romàntica, reumàtica... i en canvi va voler con-
vertir els mites en història. Tornem a l’exemple del passatge 
Caminal. I cito textualment el que ha deixat escrit en el pa-
peret esmentat i que segurament es pot trobar en el llibre que 
ara publicarà: “En el siglo XVI, esto era mar: hubo una batalla 
naval justo en el territorio que estamos pisando”. Anem a pams.  
La línia de la costa a Barcelona no ha variat tant com per ar-
ribar fins al carrer Pujades, on hi ha el passatge Caminal. Ni 
els moviments del delta del Llobregat ni els ports artificials ni 
els danys de les llevantades, que ara són capaces de deixar-nos 
sense sorra a les platges, no poden fer voleiar un vaixell terra 
endins. Sí que és veritat que a la zona del passatge Caminal i als 
voltants —d’aquí la toponímia de Llacuna, que dóna nom a un 
carrer i a una parada de metro— hi havia aiguamolls, que pri-
mer servien per caçar ànecs i després com a prats d’indianes. 
(Tercer rodolí involuntari). Però les úniques batalles navals 
que s’hi podien haver fet haurien estat amb barques de perxar 
de cul ben pla, les que encara es veuen al Delta de l’Ebre, o amb 
barquetes de paper, si els nens del segle XVI haguessin tingut 
papers de diari per fer-los.
  (Un prat d’indianes és un terreny amb aigua on es bullien, es 
blanquejaven i es posaven a assecar els teixits de cotó abans de 
tintar-los).
  Una última cosa per tancar el tema dels passatges. Francesc 
Peyron, periodista de local de La Vanguardia que ara fa de 
corresponsal des dels Estats Units, va escriure un magnífic re-
portatge sobre els passatges del Poblenou que era alhora docu

mentat i evocador.  Qui vulgui saber coses sobre els passatges 
del Poblenou que el busqui a l’hemeroteca de La Vanguardia o 
que pregunti a l’Arxiu Històric del Poblenou.
  I ja que parlem de l’Arxiu, aquesta entitat també fa visites 
guiades, però de solvència contrastada. I quan una cosa no es 
coneix, és un mite o hi ha diverses versions, ho deixa clar.
  Però atenció que el cas del senyor Carrión no és un fenomen 
aïllat. Quan l’Ajuntament de Barcelona va presentar el primer 
itinerari guiat pel Cementiri de Montjuic, va fer una prova 
pilot amb una colla de periodistes. La noia que ens va fer de 
guia tenia molts mèrits estètics, però no era gaire intel·lectual.  
No pronunciava bé les esses i anava dient animalades sobre els 
llogaters i els propietaris de les tombes modernistes. Quan ja 
no vaig poder resistir més les bestieses, li vaig suggerir a cau 
d’orella que el senyor Girona havia estat alcalde de Barcelona i 
no perfumista a París. I ella em va contestar, sense immutar-se,  
que repetia el que deia el “seu paper”.
  Quan veig pel Poblenou colles de gent que baden davant 
d’una vella fàbrica escoltant un speaker, marxo com gat escal-
dat. Perquè les poques vegades que m’he aturat “a veure què di-
uen”,  he escoltat alguna burrada de les grosses. Nomes m’aturo 
si son nens del Voramar, del Grèvol, del Montseny o d’alguna 
altra escola del barri, perquè suposo que els mestres s’han do-
cumentat abans de llançar-se al carrer.
  Com diu un amic meu historiador, “la història és com el fut-
bol. Tothom n’és expert”. Doncs quina desgràcia.

Maria Favà Compta

Batalla naval al passatge Caminal

Darrerament es torna a parlar molt 
de la gentrificació d’alguns barris de 
Barcelona, principalment el Raval, 

la Barceloneta, el Poble Sec i Sant Antoni. 
Per posar en antecedents tothom, us diré 
que la Viquipèdia defineix la gentrificació 
com el procés de transformació física, eco-
nòmica, social i cultural d’un barri, antiga-
ment degradat o de classe baixa, que acaba 
essent de classe mitjana-alta. Els edificis hi 
són restaurats o modificats i s’incrementa el 
seu valor, cosa que a la llarga n’acaba expul-
sant els seus antics habitants, més pobres. O, 
dit d’una altra manera, se substitueixen les 
classes populars d’un barri per unes altres de 
poder adquisitiu més alt.
  Al Poblenou se’n va parlar molt en acabar 
les Olimpíades (encara que llavors no fèiem 
servir aquest mot) i, posteriorment, se’n va 
tornar a parlar amb l’aprovació del 22@. “Els 
nostres fills han de marxar del barri”, deia la 
gent. Potser ho recordareu o, fins i tot, potser 
algú de vosaltres ho va viure en primera persona. Va quedar 
aquí. Com un mal necessari a canvi de la transformació del 
barri. Algunes persones han hagut de marxar? Sí, és clar. Però 
la majoria dels poblenovins ho ha viscut com un efecte secun-
dari —no desitjat, però inevitable— de la millora evident en la 
qualitat de vida dels que romanem al barri. En són una prova 
fefaent les desenes de parelles joves que s’han incorporat (i in-
tegrat) al nostre entorn provinents d’altres barris de la ciutat, 
de tot Europa i dels llocs més insospitats. La demanda d’esco-
larització no ha parat de créixer i pertot es respira un ambient 
de creativitat envejable.
  Al fenomen de la gentrificació s’afegeix avui el de la turistifi-
cació, un recurs econòmic de primer ordre que ha convertit el 
Poblenou en un espai turístic més de la ciutat. Les platges, la 
gastronomia i les bones comunicacions amb el centre hi han 
contribuït de forma notable. Els nostres actius són també la 
causa de la nostra perdició. Exagero. Res està perdut i, al meu 

entendre, encara som a temps de reconduir una situació que sí 
que comença a ser preocupant.
Seria infantil culpar els turistes de la situació. Els turistes —i 
tots som turistes en un moment o altre— anem allà on ens 
agrada, si la butxaca ens ho permet. Qui de nosaltres no ha 
estat a Londres, a París o a Roma? O a tots tres llocs i més 
d’una vegada? Ens hem plantejat mai si incomodem els seus 
habitants? I no estic pensant en els poca-soltes incívics. Estic 
pensant en la majoria de persones que, des de la particular ma-
nera de ser de cadascú, admiren la nostra ciutat.
  Què cal fer? Estudiar-ho, parlar-ne, buscar un acord i implan-
tar les mesures que es considerin. Qui? Entre tots. Però compte 
amb les posicions ideològiques i el sentimentalisme. Només de 
la mà dels experts, la racionalitat i el pragmatisme hi ha possi-
bilitats d’èxit. Ens hi posem?

Eduard Martínez

Gentrificació i turistificació
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Les urnes per dipositar-hi els vots dels ciutadans són l’ex-
pressió més democràtica dels pobles, i la justícia espa-
nyola, a instàncies de l’Estat, hi està en contra i no se 

n’amaga gens ni mica. L’Estat espanyol no s’esperava que el 
resultat del 9N fos tan aclaparador, tan democràtic i tan real 
en l’expressió de la voluntat d’un poble que vol la llibertat per 
decidir el seu futur com a país, perquè considera que això for-
ma part dels drets internacionals del pobles.
En veure la transcendència de la consulta del 9N, fou quan, 
com ja s’ha dit abastament, l’Estat espanyol va emprendre el 
camí del mig i va posar en mans de la justícia tots els temes que 
els corresponia resoldre per mitjà de la política. Potser perquè 
no se n’han vist capaços o potser perquè la seva actitud habi-
tual ha estat sempre la de tractar els catalans com una colònia, 
sota el rang de súbdits i no pas com a ciutadans amb iguals 
drets.
  Sense anar més lluny, l’Estatut de Catalunya, que va ser apro-
vat a les Corts i referendat pel poble català —després de les 
retallades de rigor—, va ser modificat per la sentència del 
Tribunal Constitucional del 2010, vulnerant l’article 152.2 de 
la Constitució espanyola que diu: “Una vez sancionados i pro-
mulgados los respectivos Estatutos, solamente podran ser modi-
ficados mediante los procedimientos en ellos establecidos y con 
referéndum entre los electores inscritos en los censos correspon-
dientes”. Segons aquest article, si els magistrats de l’alt tribunal 
consideraven anticonstitucional una part de l’Estatut de Ca-
talunya, el que corresponia fer era la repetició de tot el procés 
per arribar fins a un nou referèndum en què l’Estatut fos votat 
novament pel poble català. En conseqüència,  ara ens hem de 
regir per un Estatut que no ha votat el poble català.

Parlar de la sobirania
  Si la justícia espanyola arribés a condemnar els polítics ca-
talans per haver posat les urnes o bé la presidenta del nostre 
Parlament, Carme Forcadell, per haver permès parlar de la 
sobirania del nostre poble, això seria una violació dels Drets 
Humans que obriria encara més les desavinences entre Catalu-
nya i Espanya. Esperem que la justícia espanyola reaccioni i no 
castigui polítics l’única responsabilitat dels quals és la de do-
nar veu al seu poble. No només Europa, sinó tota la comunitat 
internacional, no veuria amb bons ulls que a Espanya, que es 

vanta de ser un país democràtic, s’empresonessin polítics l’únic 
delicte dels quals va ser deixar expressar democràticament el 
seu poble per mitjà de les urnes.
  Per altra banda, l’“Operació Catalunya” ha estat covada a les 
clavegueres de l’Estat espanyol, sovint amb procediments il·le-
gals, i finançada amb els diners públics procedents dels nostres 
impostos, també i sobretot dels impostos dels catalans —que 
som els qui més paguem— per tal de destruir les institucions 
catalanes i els polítics, també catalans, que no són de la seva 
corda, sabent que compten amb el gran ajut de mitjans de co-
municació amb seu a Madrid, lleials al règim, quasi com pas-
sava en l’època del dictador. Aquests mitjans han venut a l’Es-
panya profunda una visió de Catalunya totalment esbiaixada i 
equívoca que ha provocat que l’opinió de la majoria dels seus 
ciutadans consideri una aberració que el poble català tingui 
aspiracions de llibertat, que, per altra banda, històricament ja 
havia tingut. En aquests casos, de quin cantó ha estat la justícia 
espanyola?

Urnes jutjades
  En un escrit de Salvador Cot publicat al diari El Punt-Avui 
sobre execució de Puig Antich, hi diu: “Quaranta-tres anys 
després d’aquell 2 de març de l’any 1974, el Tribunal Suprem 
continua considerant que no hi ha motius per reconsiderar 
aquell assassinat d’estat, fent-se còmplice i successor de la jus-
tícia podrida de la dictadura franquista. El Tribunal Suprem 
que dóna per bo el consell de guerra a Salvador Puig Antich 
és la mateixa institució que està jutjant l’exconseller Francesc 
Homs per haver posat les urnes el 9 de novembre”.
Què podem esperar de la justícia espanyola? Permeteu-me dir 
que res que pugui beneficiar Catalunya. Al contrari. Els cata-
lans no els defensarà cap institució de l’Estat espanyol. Els ca-
talans —o bé tots els ciutadans de Catalunya, com ho vulgueu 
dir— serem sempre menyspreats pels poders estatals espa-
nyols, tal com ens ratifica la nostra història relacionada amb el 
centralisme ibèric. Els catalans ens hem de defensar nosaltres 
mateixos i això passa per ser ben ferms i treballar per les nos-
tres llibertats sempre que sigui necessari i, molt especialment, 
en els propers esdeveniments.

Joan Giménez i Roger

Justícia espanyola contra les urnes

Eren femenines. Les podies trobar a qualsevol can-
tonada. Les més agosarades estaven palplantades 
al bell mig del carrer, desafiants, imponents, pro-

vocadores...
N’hi havia que s’amagaven en indrets insospitats. D’al-
tres apareixien recolzades a la paret d’una estació de tren 
o assegudes damunt de la barra d’un bar. N’hi havia de 
grans i de petites, de velles i de noves, fins i tot va ha-
ver-hi un temps en què algunes encara estaven per es-
trenar.
  Sé de gent que les ha buscat desesperadament, incansa-
blement. Sé de gent que ha recorregut carrers i carrers en 
una cursa desmesurada per trobar-ne alguna que calmés 
la seva urgència. Fins i tot sé d’alguns que han arribat a 
fer cua per fer-les servir.
  Elles han estat allà, impassibles durant anys, esperant a 
ser tocades, a aguantar plors i somriures, petons, confes-
sions, declaracions i secrets. Han suportat caure en mans 
de vàndals, ser escopides, colpejades, maltractades. Tot 
això per unes poques monedes que elles anaven guar-

dant en el seu interior i que després els eren arravatades 
sense consideració per mans estranyes. Unes mans que 
les obligaven a estar sempre a punt, disposades i obertes.
  Formaven part del nostre inventari urbà, de la fesomia 
de la ciutat i del barri. Perquè, desenganyem-nos, en tots 
els barris n’hi havia i, acceptem-ho, en les millors famí-
lies sempre hi ha hagut algú que les ha utilitzat i després 
les ha deixat oblidades, com si res no hagués passat.
  Al Poblenou en teníem en unes quantes cantonades i 
també n’hi havia al mig de la Rambla. Ho recordeu? Al-
guns sí, d’altres no. La realitat és que fa temps que no hi 
pensem. Les hem oblidat. Hi ha generacions que ni tan 
sols les han conegut, no saben com eren, com les buscà-
vem quan necessitàvem comunicar-nos amb els de casa 
o amb els amics. Han desaparegut i pràcticament ni ens 
n’hem adonat. Si en trobeu una, feu-li una foto, que les 
cabines telefòniques són una espècie en extinció.

Àfrica Ragel
africaragel@hotmail.com

Imponents i provocadores

VIDA CREIXENT. POSEM VIDA ALS ANYS
Un grup de socis i simpatitzants del Centre ens trobem el tercer dimarts 

de cada mes a tres quarts de cinc de la tarda per tal de compartir 
les nostres vivències en un clima d’amistat.

TOTS HI SOU CONVIDATS
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Aquest és un nou espai suggerit i realitzat per 
un grup de joves del Centre que pretén oferir un 
espai d’entreteniment als lectors. 

Esperem que us agradi i us animem a resoldre 
els enigmes que s’hi plantegen. 

AULES I TALLERS
  AULA DE MÚSICA
  ESTUDI DE BALLET CLÀSSIC
  TALLER DE TEATRE MUSICAL
  TALLER DE COUNTRY EN LÍNIA 
  CURS DE CASTANYOLES
  CURS DE CLAQUÉ

GRUPS RESIDENTS
  COLLA SARDANISTA NOVA IL·LUSIÓ
  PETIT COMITÈ (música a capella) 

SECCIONS
  TEATRE
  COR POBLENOU
  ACTIVITATS DIVERSES
  FOMENT D’ACTIVITATS CULTURALS
  ESBART MONTSENY

ACTIVITATS SOCIALS
  CAMPIONAT DE DÒMINO PER PARELLES
  GRUP DE VIDA CREIXENT

AL CENTRE HI TROBARÀS   

Anna Armengol, Aleix Bonet,  Andreu Martínez, Marçal Olivé, Anna Parcerisas i Sara Vendrell

CERT O FALS? Especial Flor de Nit
  1. Durant la segona representació es va 
canviar la lletra d’una cançó.
  2. El dia 18 de febrer va sonar l’alarma 
d’incendis.
  3. Es creu que fa just un any s’estava fent 
Jesus Christ Superstar.
  4. El 25 de febrer es va fondre un focus.
  5. La protagonista va parir enmig de 
l’actuació del 26 de febrer.
  6. Es diu que a les escenes de cabaret 
corrien diners de veritat entre els escots 
de les noies.
  7. Es comenta que un dels dies el pianis-
ta va ser interpretat per la Noèlia.
  8. El dia 26 de febrer l’Aleix Bonet es va 
quedar en blanc.
  9. Un dels actors protagonistes va faltar 
parcialment a la representació del dia 19 
de febrer.
  10. L’últim dia les ballarines del xarleston 
es van equivocar de vestuari.

SOLUCIONS

CERT O FALS?

1C, 2F, 3C, 4F, 5F, 6C, 7C, 8F, 9C, 10F.

SOPA DE LLETRES
Rosa, Reynals, Quimet, Patrick, Adelaida

SOPA DE LLETRES. Troba 5 personatges de Flor de Nit




