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EDITORIAL 3

Tornem-hi que no ha estat res

J

a hem començat un nou any i aviat tornarem
a celebrar la Festivitat de la Sagrada Família,
patronímica del Centre i festa gran de tots
nosaltres. Serà l'últim diumenge de gener i, com
sempre, la Junta Directiva ha preparat diversos
actes institucionals i artístics. Estaria bé que tots hi
participéssim. En l'acte de la tarda, enguany es
farà el lliurament de les ensenyes d'argent a 13
amics que han complert 25 anys de socis, i d'una
ensenya d'or, pels seus 50 primers anys de soci, a
Mn. Joan Soler Soler, que va ser durant anys rector
de Santa Maria del Taulat. També es lliuraran els
reconeixements al nou Soci de Mèrit, en Josep
Navarro Marçal, i al nou Soci d'Honor, en Francesc
Torralba Roselló (com es va acordar en la darrera Assemblea General de socis). Valdria la pena
que omplíssim la sala i dediquéssim un fort aplaudiment a tots aquests consocis nostres, a part de
gaudir de la vetllada artística de la tarda i de la
més institucional del matí. De com hagi anat la
celebració, en parlarem en el proper butlletí.
Aquest butlletí que ara teniu a les mans és una
mica especial de contingut. Com sempre, hi ha
els comentaris habituals de les diverses activitats
que organitzen les nostres seccions, aules i tallers,
que són moltes. Però, a part d'això, hem tractat
tres temes amb certa profunditat: un d'ells és el
de les obres realitzades a l'entitat des del 2016 fins
a l'actualitat. Trobareu un dossier a les darreres
pàgines de la revista, on l'equip de responsables
del tema ha fet un resum aclaridor de tot el que
s'ha dut a terme.
Un altre àmbit que potser té més espai de l'habitual és el dedicat als personatges de la cultura
o de la política catalana que han estat entre
nosaltres per realitzar algun esdeveniment a casa
nostra, via presentacions de llibres (que n'hem
fet un munt, patrocinades per la Fundació Pius
Bosch del bracet de l'ANC, les editorials i la llibreria
Etcètera), o en visites institucionals o simplement
perquè van venir a dinar al Menjador del Centre,
com l'alcaldessa Colau. Ens ha semblat que val la

pena recordar aquestes visites.
I un tercer bloc és el dedicat a en Carles Mataró,
que ens ha deixat, fermament vinculat a la història del Centre des dels anys 40 fins a l'actualitat.
Personalitat molt remarcable, tant a dins de l'entitat com fora d'ella, ens ha semblat oportú reproduir en bona part les paraules que Mn. Francesc
Romeu, col·laborador habitual d'aquest butlletí,
va dedicar-li en la cerimònia de comiat feta el
dia de Sant Esteve a Santa Maria del Taulat, en la
qual va repassar sumàriament alguns dels molts
àmbits en què en Carles Mataró va actuar i va
impartir el seu testimoni i mestratge.
Podem afegir que també hi trobareu una esplèndida entrevista a Julià Guillamon, escriptor del
barri que va venir a presentar el seu darrer llibre i
que, naturalment, la seva amiga de joventut Judit
Argullós no ha perdut l'ocasió de retrobar.
Tot plegat ha fet que haguem reduït l'espai dedicat als comentaris sobre les diverses activitats que
esmentàvem més amunt, múltiples i cada vegada
més variades (és indubtable que el soci actiu del
Centre no para de tenir noves iniciatives), o, fins i
tot, que haguem decidit posposar-ne alguns fins
al proper butlletí, com, per exemple, el que parla
de les representacions de L'Estel de Natzaret. És a
dir, hi ha material que ens ha arribat i que sortirà
properament, que no pateixin els seus autors.
Dit això, volem reafirmar el nostre convenciment
de l'empenta del Centre, de les seves seccions i
aules i tallers, i de la voluntat de tots plegats de
seguir compromesos amb el país, construint-lo
sempre, i de construir-lo amb la festa i molt més.
Que tingueu tots un molt bon any!
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ANTONI ROIG
En Toni Roig ha estat l’ànima del Cor
Poblenou i de tantes altres coses al Centre. Entre la publicació d’aquest número
i la del proper, s’esdevindran les representacions d'El Mikado, durant la segona quinzena de febrer. Amb les primeres representacions d’aquesta opereta
de Gilbert i Sullivan, ara fa 28 anys, en
Toni va percebre l’oportunitat de donar
continuïtat als cantaires que havia aplegat per actuar-hi i de recuperar per al
Centre l’activitat coral que havia tingut
èpoques d’esplendor amb l’Orfeó Virolai, els anys 50 i 60, sota la direcció del
mestre Andreu Recasens.
Amb les representacions d’aquest febrer, en Toni ha decidit posar punt i final a la seva etapa al capdavant del Cor
Poblenou. La continuïtat està garantida
amb una nova direcció a càrrec de l’Aurora Miró i l’Anna Roma.
L’adéu d’en Toni Roig al capdavant del
cor configura un moment de gran emotivitat per a molta gent del Centre. No
solament ha estat fundador i impulsor
del Cor, ha estat un constant generador
d’iniciatives, gràcies a les quals moltes
sòcies i socis hem pogut fer coses motivadores i gratificants que ens han fet
feliços.
Iniciatives que han recuperat per al

Centre activitats que formen part de la
seva identitat, com el mateix cor, però
també, i molt especialment, no podem
oblidar que en Toni va recuperar L’Estel
de Natzaret, que havia deixat de representar-se i que hagués pogut quedar
com un simple record a casa nostra.
Avui veiem l’Estel amb una gran força
i amb una forta implicació de totes les
generacions de socis. Però, quan estava
sota mínims, va ser en Toni, a principis dels anys 70, qui en va reiniciar les
representacions, engrescant-hi la gent
jove de l’època.
També en Toni, com a director de la
Secció de Teatre, va iniciar una nova
etapa, juntament amb el nostre estimat
i enyorat Josep Casanova Ramon. En
sana i amigable competició, en Toni i
en Josep, els dos directors de la Secció
de Teatre en els anys 70, van apostar
per obres de major qualitat literària i de
posada en escena més complexa. També
obres més compromeses, pels seus autors i pels seus continguts.
En Toni ha estat sempre disponible
quan el Centre l’ha necessitat. També
ha estat un activista extraordinari. Podríem dir-ne moltes més coses, com per
exemple, el seu compromís amb aquest
butlletí que ara teniu a les mans.
Ara que s’acomiada del Cor Poblenou,
la Junta creu que és un bon moment per
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recordar tot el que ha donat al Centre,
per agrair-li tantes iniciatives i tanta
bona feina, i per promoure el reconeixement que es mereix abastament.
Això no obstant, esperem poder comptar per molts anys amb la seva creativitat, amb la seva empenta i, sobretot,
amb la seva amistat.

L’ESBART MONTSENY,
EN PARÈNTESI
Ara fa un parell de mesos, els dansaires
de l’Esbart van decidir aturar la seva activitat, atesa la dificultat per donar continuïtat al projecte que havien intentat
reiniciar fa uns anys. La Junta Directva
vol expressar el seu agraïment als components de l’Esbart i es posa a la seva
disposició per donar-los suport en allò
que calgui, si creuen, en algun moment,
que es pot reprendre aquesta activitat
tan arrelada i amb tanta trajectòria a la
nostra entitat.
També volem agrair a la Marta Ponsa,
delegada de la secció, la seva bona feina
com a representant de l’Esbart, així com
el seu compromís amb la Junta Directiva i la seva col·laboració quan ha pogut
aportar el seu coneixement i experiència per a la millora de la gestió comptable del Centre.
Tant de bo l’Esbart Montseny es trobi
només en un parèntesi i, en un futur no
llunyà, puguem informar-vos que ha
reprès la seva activitat.

NOVA QUOTA
Tal com es va acordar en l’Assemblea
de socis del passat mes d’abril, la quota
dels socis numeraris passa a ser de vuitanta euros anuals a partir del gener de
2019. En canvi, no tenen cap increment
les quotes dels socis infantils i juvenils,
i es mantenen totes les bonificacions.
A continuació, us detallem les quotes
socials vigents el 2019, per tal que les
tingueu presents i actualitzades: adults
(majors de 18 anys), 80 euros l'any; juvenil (de 14 a 18 anys), 54 euros l'any;
infantil (menors de 14 anys), 42 euros
l'any; majors de 85 anys i menors de 5
anys complerts, gratuïta.
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CARLES MATARÓ

E

n Carles Mataró va morir a les primeres hores
del passat 24 de desembre. Soci de Mèrit de
l'entitat i vicepresident de la Fundació Pius Bosch,
marit, pare, avi i gran amic de nombrosos socis
i sòcies. La notícia no per esperada va causar
menys dolor i emoció.
En la cerimònia de comiat, celebrada a Santa
Maria del Taulat, oficiada pel bisbe de la Seu,
Joan Enric Vives, i pels rectors Francesc Romeu i
Gabriel Carrió, van quedar paleses l'admiració i
l'estimació que en Carles despertava.
Al Centre s'hi van viure immediatament sentits
homenatges: abans de la representació del dia
de Nadal, en què actuava la seva filla Carme, ja
n'hi va haver un de molt emocionant: el president, Josep Maria Recasens, des de l'escenari,
va justificar no anul·lar la representació, tot i tenir
tothom el cor encongit, amb el convenciment
que en Carles, apassionat del nostre Centre i del
seu teatre, no hagués volgut quedar-se sense
somriure en la nostra tradicional obra de Nadal i,
com va dir un familiar seu, quin millor homenatge
que fer teatre el dia del seu comiat. En entrar a
escena, la Carme Mataró va ser rebuda amb un
gran aplaudiment i, al final de l'obra, els actors
no van sortir a rebre'l i el públic el va dedicar a
en Carles. També a L'Estel del dia 30 de desembre, a l'inici, es va recordar amb fotografies la
seva passió per aquest tradicional espectacle
nadalenc.
En Carles Mataró va iniciar la seva vinculació al
Centre de ben jove, a l'antic Centre Vell, on va
començar la seva intensa relació amb el teatre,
amb L'Estel de Natzaret, i amb diversos aspectes
de la cultura del nostre país. Una tasca constant,
que va desenvolupar en diverses entitats del
barri i de fora d'ell. Al Centre va fer un parèntesi
en anar a viure a Collblanc a mitjans del anys 60,
però hi va reprendre la seva activitat amb força
en tornar a viure al seu barri. Va formar part de
la Junta Consultiva i, en iniciar la seva etapa
com a president del Centre, en Xavier Oliver li va
proposar la vicepresidència de la Junta, càrrec
que va ocupar fins a l'abril del 2011. Des d'aquesta posició, en Carles va treballar constantment
i dia a dia a favor de l'entitat, de totes les seves
seccions i activitats, fins a situar-lo en condicions
d'afrontar amb èxit les noves necessitats que els
temps comportaven, tant pel que fa a millores
estructurals, com pel que fa a la celebració del
Centenari, la recuperació del butlletí, el suport
decidit a iniciatives com les Tertúlies Literàries i el
Cava Concert i, darrerament, a les reunions de
Vida Creixent.

A continuació reproduïm les paraules d'en Francesc Romeu en el
comiat fet a la parròquia de Santa Maria del Taulat i Sant Bernat
Calvó, dedicades a destacar la personalitat d'en Carles.
En el número 74 (març de 2013) d'aquest butlletí, li vam fer una
entrevista, en què es repassa la seva trajectòria al Centre.

El bon testimoni
d’en Carles
FRANCESC ROMEU

E

l dia de Sant Esteve al
matí, ens vam reunir a la
nostra església parroquial
de Santa Maria del Taulat i Sant
Bernat Calbó del Poblenou per
a la celebració exequial, prèvia
a l’enterrament, del nostre amic
Carles Mataró. Ho vam fer per
acomiadar-nos d’ell (com solíem fer habitualment en vida),
per acompanyar la família (en
uns moments ben dolorosos) i
els amics que més el trobaran a
faltar; i per pregar (o, els no creients, per pensar i reflexionar)
sobre el sentit de la vida d’en Carles i de tothom. Aquestes són algunes de les idees que vam assenyalar:
“La nostra pregària avui hauria de ser una gran acció de gràcies
pel que ha estat la vida d’en Carles entre nosaltres, d’una vida viscuda en plenitud. Resulta ben curiós que, després del dia de Nadal,
just el dia després, celebrem la festa de Sant Esteve, el primer màrtir. Màrtir per defensar la fe en Jesús. Un pare de l’Església, dels primers segles, deia: “les palles del pessebre se’ns han tacat de sang”;
com si diguéssim que a “a casa dels pobres, les alegries duren ben
poc”. Aquest any, amb la mort d’en Carles Mataró, ens ha passat
això mateix. La festa i l’alegria del Nadal se’ns han enterbolit. La
joia no ha estat plena. Perquè si una família nostra pateix, la resta
no podem estar contents com si no passés res.
Avui celebrem Sant Esteve com a màrtir. I màrtir és una paraula
grega que vol dir “testimoni”. No vol dir que el van matar o que
va vessar la seva sang, sinó que vol dir que, amb la seva vida (i, per
tant, també amb la seva mort), va donar testimoni de Jesús.
Passa a la pàgina següent

GRÀCIES, CARLES
Gràcies per tants anys dedicats al Centre, gràcies pel teu lideratge, gràcies per ser pal de paller, gràcies per pensar sempre
en allò que seria millor per al Centre, gràcies pel teu tracte amable, gràcies per ser un bon amic.
La fonda empremta de la teva bona feina a la nostra entitat es
fa palesa en realitats perdurables. Formant equip amb en Xavier Oliver, vas portar el Centre a ser el que ara és, tant pel que
fa a les activitats socials i al creixement del nombre d’associats,
com pel que fa a la millora de les instal·lacions i serveis.
Has estat un gran vicepresident, un referent per als actuals
directius, els quals ens sentim hereus de la teva tasca i ens
esforcem per ser-ne dignes continuadors. Prega pel Centre i per
tots nosaltres.
La Junta Directiva
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En Carles Mataró en el paper de Naïm de L'Estel, amb
la seva néta Maria Jové en el de Sant Miquel i en
Roger Borrull com a Satanàs

Ve de la pàgina anterior
Per això, deixeu-me que avui reculli jo també “el testimoni” d’en
Carles Mataró entre nosaltres. Però
fem-ho també entre tots. Recollim,
juntament amb la seva família, la
seva vida i tot el que ell ha fet entre
nosaltres. És la feina que ens toca fer
avui. Per tal que no se’n perdi res.
Jo no podré ser pas exhaustiu, i ben
segur que em deixaré moltes coses,
sobretot les coses que més coneixeu
els familiars més pròxims i els amics
més íntims. Jo només subratllaré
cinc aspectes que em semblen molt
rellevants de tot l’itinerari d’en Carles durant aquests 88 anys de vida
entre nosaltres.
En primer lloc, no voldria oblidar
la seva vida en família. En Carles
ha estat un molt bon espòs. Ho sap
prou bé la Magda. En Carles ha
estat un molt bon pare, i ho saben
prou bé els seus fills: en Joan Carles,
la Rosa, en Josep Maria i la Carme.
I en Carles ha estat un molt bon avi,
ho saben prou bé els seus néts, en
els quals, fins i tot, ha deixat una
profunda petjada en les seves vides.
Crec que la família era un dels seus
principals eixos vitals, com una columna vertebral, com un eix vertebrador de tot el que després ell va
anar realitzant en la seva vida. Ben
segur –i ho saben prou bé els seus
familiars– que la seva infantesa, no
pas fàcil, el deuria anar configurant
en aquest valor i dedicació a la seva
pròpia família i a les altres famílies;
tal com ara anirem veient en els següents punts.

En segon lloc, vull
destacar la seva excellent dedicació a l’Escola Voramar. Aquí és
on jo el vaig conèixer,
com a exalumne que
en sóc. El vaig conèixer com a “el senyor
Mataró", i sempre
se’m va fer difícil dirli “Carles”. Després
ens vam tornar a retrobar a Santa Eulàlia de
Ronçana, els caps de
setmana, on ell tenia
una casa, i coincidíem
–amb ell i la Magda– a
la missa primera dels
diumenges.

En Carles, conjuntament amb un
equip de pares d’aquí, del Poblenou, van ser els fundadors de l’Escola Voramar. Ells van veure que
l’ensenyament dels seus fills i dels
fills de les altres famílies del Poblenou no era gens fàcil. El barri era
ple d’acadèmies que preparaven
els nens i nenes per presentar-se
als exàmens oficials, però els seus
ensenyaments no eren els oficials.
Ells sí que van fer una escola oficial. Tinguem en compte que l’ensenyament públic, en aquells moments, no era com ara, ni tenia la
mateixa qualitat. En una sola aula
hi havia tot el batxillerat, un curs
per a cada fila de pupitres, com ho
feien en el Pius XII (l’actual Mar Bella). Ells van fer que cada curs tingués la seva pròpia aula. I així, les
famílies que portaven els seus fills
a estudiar fora del Poblenou, als escolapis de Diputació, o als jesuïtes
de Casp, o –més amunt– a Sarrià,
o, més a prop, a l’escola pública del
Pere Vila, es quedessin al barri en
una escola de qualitat. Unes famílies que en aquell temps feien un
sacrifici econòmic ben considerable
pagant una entrada de 10.000 pessetes per cada nen. Van ser famílies
ben compromeses en l’ensenyament
del seus fills. Aquests pares fundadors, com el Carles, no van pensar
només en els seus propis fills, sinó
en totes les famílies i en el barri. No
excloc que en Carles al Voramar
també s’emportés alguna enrabiada, però els seus disgustos li duraven molt poc i l’objectiu era més
important que les dificultats.

En tercer lloc, tenim tota la seva
generosa dedicació al Centre Moral i Cultural del Poblenou, el nostre Centre. Certament que el podem
recordar i valorar molt en les seves
responsabilitats com a vicepresident del Centre, com a Soci de mèrit
i, encara ara, com a vicepresident
de la Fundació Pius Bosch. És justament aquí on ens trobem el Carles com un treballador infatigable
i amb grans qualitats d’organització. Però a mi m’agradaria més recordar-lo dalt de l’escenari, amb la
seva gran força interpretativa. Portant a escena una gran diversitat
de personatges i fent-los lluir tots.
Un home molt versàtil. Amb una
gran memòria, una veu forta i àgil
de moviment. Una força que justament vam veure com la malaltia li
prenia. I potser això és el que més
ens dolia. Justament aquests dies,
en les representacions de l’Estel, és
quan més el recordem dalt del nostre escenari. Però, tornem al que
dèiem abans: el Carles, al Centre
Moral, hi veia aquest treball que es
pot fer amb les famílies. Ell ho feia
per convenciment. A mi no m’agrada que es valori la vida que té ara
el Centre o el seu gran nombre de
socis com una pura casualitat o com
a obra de l’atzar. Això que tenim ara
al nostre Centre és fruit de gent com
el Carles, que veien que dedicar-se
als petits i als joves era tenir els seus
pares i els seus avis al Centre, i viceversa. Ells van treballar pensant en
el futur de les famílies i del Centre
i procurant transmetre sempre uns
valors, entre els quals no solament
hi havia els cristians, sinó també els
de la cultura i la llibertat del nostre poble. I tinguem en compte que
aquesta generació van ser uns autodidactes. Nosaltres encara els tenim
a ells al davant com a referents i els
podem imitar, però ells no van tenir
una generació al davant. Ells van
ser innovadors i van crear institucions per pura intuïció, i provant per
tempteig o error. És cert, amb ells
s’acaba tota una generació.
Un quart lloc és la Residència
Pere Relats, on el Carles ha viscut
aquests darrers temps de la seva
vida. La seva última casa. No va ser
gens fàcil per a la família prendre
aquesta decisió. Sempre pensem per
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Estimat Carles,
JOAN GIMÉNEZ I ROGER
Escric aquestes línies en uns moments molts tristos i
dolorosos motivats per la teva partença. Vull deixar
testimoniatge del meu agraïment cap a tu, per la teva
amistat, pel teu mestratge i per la teva bonhomia.
Agraïment pel teu acompanyament durant quasi 40
anys, entre el Voramar i el Centre. Agraïment perquè
al teu costat he après moltes coses: he après a servir
els altres, perquè tu has dedicat la teva vida a servir-nos; he après a valorar més profundament les actituds humanes; he après a tenir actituds de comprensió, d’amistat, de sacrifici i, com no podia ser d’altra
manera, d’estimació. Has fet renéixer en mi la religiositat, fent-la més propera i entenedora i, sobretot, més
humana. Durant tot aquest temps que hem compartit,
m’has fet intuir un Déu ple d’amor i d’esperança.
Tot i ser uns moments molt tristos, ens queda el teu
exemple de vida i ens queda també el consol que has
viscut una vida plena que ha donat fruits abundosos.
Que aquets fruits han estat i són un exemple magnífic per a tots nosaltres. Fundar una escola com ho
vas fer tu -acompanyat per en Jaume Campins, en
Joan Buxadé i altres persones– en una època no gens
planera, deixa un camí ben assenyalat i obert al futur
del nostre barri del Poblenou, on quedarà per sempre
evident aquest reconeixement a la teva persona i a la
teva obra. I tota la trajectòria a la teva segona casa, al
Centre, on has esmerçat la major part de la teva vida,

als nostres que “com a casa no hi ha
res” i ens costa molt prendre aquesta decisió. Fins que no podem més i
ens adonem que les atencions d’una
residència i del seu personal són el
millor, tant per al resident com per
a la família. La Residència va ser
una casa per al Carles. I no solament
aquests darrers temps. Perquè ja ho
era, una casa, per a ell, quan hi anava cada dia –cada dia!– a donar el
sopar a la seva tieta. Ho sabem molt
bé nosaltres, perquè sempre havíem
de posar les reunions o abans o després del sopar de la seva tieta. I el
recordo, ell entrava i sortia com si
estigués a casa, satisfet de la familiaritat de la nostra Residència.
El darrer i cinquè lloc és aquesta parròquia de Santa Maria del
Taulat. I potser hauríem de dir totes les altres parròquies del Poblenou, sobretot Sant Bernat Calbó i

En Carles i la Magda

ajudant a que es fes una gran entitat del barri, amb un
miler de socis.
Has tingut al teu costat una gran família que t’ha
acompanyat amb molta estimació. La teva esposa, la
Magda, que ha estat sempre amb tu, que de ben segur
que t’ha ajudat a aconseguir les fites que has assolit, i
que t’ha acompanyat fins al teu darrer sospir; la Carme, que l’he vist dissimular el patiment per la teva
malaltia; la Rosa, entranyable persona amb qui vaig
compartir uns temps heroics a Voramar, i els teus dos
fills, en Joan Carles i en Josep Maria. A tots, dir-los,
en aquests moments de dol, que per sempre més els
quedarà l’exemple de la teva vida tan fecunda i creadora. Carles, guardaré de tu un molt bon record i una
profunda estimació. w

Sant Francesc d’Assís, al costat del
Voramar. Sempre he pensat que ell
va tenir alguna cosa a veure en el
meu nomenament com a rector al
costat del Voramar. Aquí, a Santa
Maria, era també a casa seva. Als
darrers temps, quan venia encara
sense la cadira de rodes, ben cansat, i li preguntava com estava, ell
em contestava: “Ara ja sóc a casa!”.
Per això és bonic que avui estiguem
aquí, a Santa Maria, encara amb el
seu cos present. Va llegir les lectures fins que ja no va poder remuntar aquests tres graons que pugen a
l’altar. I llegia bé, vocalitzant i amb
entonació, però –sobretot– sabent el
que deien els textos i transmetent-ne
fidelment el missatge. Però aquí van
ser també els seus anys de joventut,
amb l’Aspirantat, ho recorda prou
bé en Toni Roig. El Carles va ser un
home del Concili Vaticà II i de la reforma litúrgica que va comportar el

postconcili. No n’hi havia prou amb
girar el capellà que estava d’esquena al poble i d’abandonar el llatí,
calia que algú com ell donés les degudes explicacions, fes les lectures
i les pregàries. Ells van ser els laics
compromesos del Concili."
Finalment, el bisbe Joan Enric
Vives, bisbe d’Urgell i copríncep
d’Andorra, fill del Poblenou i bon
amic del Carles, també va afegir dos
aspectes més a aquest perfil: com
a home de fe i com a mantenidor.
Com a home de fe, va dir que va ser
precisament la seva fe el que el va
moure sempre a fer totes aquestes
coses que hem assenyalat. I, com a
mantenidor, va dir que l’important
no és crear coses, perquè tots –poc o
molt– som creatius, sinó que el més
important és saber-les mantenir i fer
que continuïn amb el temps i més
enllà d’un mateix.
Moltes gràcies, Carles! w

8 NOMS PROPIS
Des de principis del curs acadèmic, seguim acollint diverses presentacions
de llibres vinculats directament als fets polítics que viu Catalunya
darrerament, organitzades per la Fundació Pius Bosch, en col·laboració
amb la nostra entitat, l'ANC Sant Martí i la Llibreria Etcètera. També n'hi
ha hagut una d'organitzada per l'Arxiu Històric del Poblenou (El barri de
la Plata). Això ha propiciat que ens visitessin un seguit d'autors de renom,
acompanyats, alhora, per altres autors que han fet de presentadors o de
moderadors. No cal dir que en els tres casos, i com en totes les presentacions de llibres, els autors van signar exemplars als assistents que n’havien
adquirit.

Dionís i Toni Olivé,
amb els altres membres dels Melodrama,
en la presentació del
llibre de Julià Guillamon El barri de la
Plata que es va fer al
vestíbul de la nostra
entitat

Julià Gillamon
Melodrama
El barri de la Plata

La presentació d’aquest llibre de
l’escriptor poblenoví Julià Guillamon, que va fer l’historiador Joan
Carles Luque, va esdevenir un acte
ple d’intimitat, facilitada tant per la
simpatia encomanadissa de l’autor
com perquè els llocs i els fets que
es descriuen en el text es veien
reflectits en l’ànim i en el record de
molts dels assistents que els havien
compartit. (Podeu llegir l'entrevista
amb en Julià en aquest mateix butlletí)
Però l’acte ens reservava una
sorpresa, com va ser l’actuació,
després de força temps retirat dels
escenaris, del conjunt musical
Melodrama, encapçalat pels germans Dionís i Toni Olivé, que van

reviure els seus èxits que molts dels
presents recordaven i per això s’hi
van afegir en molts moments.

Ramón Cotarelo

R. Romero de Tejada
España quedó atrás

Aquest és l’últim llibre, per ara, del
politòleg Ramon Cotarelo, que no
fa massa temps ja ens va visitar en
una altra presentació compartida
amb els autors de dos altres llibres.
En aquesta ocasió, la presentació la
va fer el periodista i escriptor Ricardo Romero de Tejada que va posar
en safata a l’autor que es “deixés
anar”, com fa sempre que en té ocasió, amb el seu verb fluït i desacomplexat i que connecta sempre amb
els assistents que comparteixen
d’antuvi les seves opinions.

Dolors Feliu
J. Alonso-Cuevillas
Octubre al carrer

En aquest llibre, l’autora, advocada
i funcionària de la Generalitat de
Catalunya, fa una crònica des de
dins de l’Administració dels fets tan
transcendents esdevinguts la tardor
de l’any 2017 i del dia a dia viscut
sota els efectes de l’aplicació de
l’article 155.
La presentació la va fer l’advocat
Jaume Alonso-Cuevillas, tan conegut actualment per les seves sovintejades aparicions en els mitjans
de comunicació, pel fet de ser el
defensor, entre d'altres, del president Carles Puigdemont.
Tot el que van explicar l’autora
i l’advocat va resultar interessantíssim i de rabiosa actualitat i, per
això, el col·loqui que es va produir
va ser molt intens, amb algunes
aportacions força apassionades.

Laura Masvidal
Pere Ferrer
Escrits de presó

Laura Masvidal és la companya del
conseller Joaquim Forn, a la presó
pels fets de l'1 d'octubre. En Quim
Forn va escriure aquest llibre els
primers mesos d'estar empresonat.
La Laura va presentar-lo amb una
afabilitat i una emotivitat impressionants, i explicant moltes de les
anècdotes o experièncias que van
propiciar alguns dels temes del llibre. La van acompanyar Pere Ferrer,
cap del Gabinet del conseller Forn i
de l'actual conseller de Governació,
i Francesc Romeu, rector de la parròquia de Santa Maria del Taulat,
periodista, professor i col·laborador
d'aquest butlletí.

NECROLÒGIQUES
Mercè Calvo

Besàvia de la nostra jove consòcia Carla Gómez García.

Alberto Costa

Marit de la nostra consòcia i
professora de manualitats
Mònica Grau Sió, i gendre
del Joan Grau i la Magda Sió.

Francesca Vidal

Mare de la nostra consòcia
Rosa Maria Tarrós Vidal.
Rebin els seus familiar i amics el
nostre més sentit condol.
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Josep M. Queraltó

El nostre consoci, president d'honor de Fundación Aula de
Cine Colección, Josep M. Queraltó, va rebre, el 12 d'octubre,
el premi Maria Honorífica de mans d'Àngel Sala, director del
Festival Internacional de Cinema de Catalunya, en un acte ple
d'emoció i il·lusió, a l'Auditori de l'hotel Melià Sitges.

Ventura Llobet

Ha estat guardonat amb la medalla en la categoria cultural en
els 56ns Premis Sant Martí per les seves creacions, un testimoni
visual de molts racons del districte.

Carles Ibáñez

El 26 d'octubre, va presentar, a la Sala Modernista del Casino
de Vic, El Santo, text, música, projeccions, dansa... que compta
amb la col·laboració (entre d'altres) dels nostres consocis Joan
Asensio, Josep Navarro i Teresa Navarro.

Gerard Ardanuy

Un dels candidats a “Primàries Barcelona”, va visitar el
Centre per conèixer la nostra entitat i parlar del procés de primàries i del seu projecte per a Barcelona.

Cantaires al Messies de Händel

Diversos membres del Cor Poblenou i altres socis del Centre han participat, a títol particular, al Messies participatiu de
l’Auditori —enguany sense La Caixa, principal promotora fins
ara del concert, que s’ha desvinculat del projecte— i al Messies
que s’ha cantat a la presó de Lledoners en suport als presos polítics. Tots dos actes han estat un èxit artístic i de participació.

Mario Miralles

El dijous dia 27 de desembre, en Mario va oferir un concert
de piano organitzat per l’Aula de Música del Centre, de la qual
va ser professor fins el curs passat, ja que des de l’octubre està
cursant estudis superiors de piano i de clavicèmbal a Londres.
I va ser per aprofitar la seva estada “a casa” durant les vacances de Nadal que es va programar aquest concert integrat per
obres d’autors clàssics i moderns, i que va merèixer el reconeixement del públic que omplia el vestíbul del Centre.

Roser Bosi amb Ada Colau
L'alcaldessa va aparèixer per sorpresa un migdia i va dinar a la terrassa amb alguns acompanyants. No vam perdre l'ocasió per fer-ne la foto
amb la Roser, la mestressa de la cuina.

Eloi Vidal Bertran

El fill petit dels nostres consocis Francesc Vidal i Aina Bertran ha actuat en cinc funcions de
l’òpera Madama Butterfly de Puccini, representades durant aquest mes de gener al Gran Teatre
del Liceu. L’Eloi va ser escollit en un càsting,
juntament amb un altre nen, per fer el paper de
fill de la protagonista Cio-Cio Sun. Un bon inici
de carrera artística, certament.

El nou web i el seu equip

S

i heu estat atents al web del
Centre, al correu electrònic o a
les xarxes socials, veureu que en
aquests tres mesos de funcionament no hem parat. Hem ampliat
l’equip, som molt actius a les xarxes
i al correu electrònic, i tenim al cap
un munt d’idees per consolidar el
projecte de comunicació virtual.
L’equip que va començar amb
dues personetes i molta il·lusió ha
crescut fins a ser-ne una desena.
Ara fem goig, som un equip de veritat amb ganes de fer coses i amb

ganes de ser-ne més. Volem ser
encara més actius a Twitter, a Instagram i a Facebook. Vols col·laborar
amb nosaltres? Doncs molt fàcil,
només ens ho has de dir!
El nostre projecte estrella és la
remodelació completa del web.
Esperem tenir-lo enllestit ben aviat.
Ja veureu com us agradarà. Millorarem la navegació i facilitarem l’accés als continguts més buscats. Us
tindrem informats de tot a través de
les xarxes i, si tot va bé, fins i tot farem una posada de llarg en directe.

No avancem res més, però hi haurà
sorpreses.
Per acabar, només volíem agrair
el suport que ens doneu en seguir-nos, en entrar a la pàgina web,
quan llegiu i retuiteu un piulet.
Cada visita és per a nosaltres un
suport important. Us animem a seguir-ho fent i, si sou dels que no ens
seguiu... A què espereu? El Centre
el fem entre tots!
EQUIP D' E-COMUNICACIÓ
(e-C)

10 COR POBLENOU

El Mikado ja és aquí!
C

om que en l’article "El Mikado, inici i final", publicat en el
butlletí anterior, ja vam exposar els
motius pels quals havíem decidit de
tornar a muntar aquesta opereta, en
aquest text només volem destacar
alguns elements estrictament teatrals que, esperem, us facin decidir
a assistir a una (o qui sap si a més
d’una!) de les quatre representacions previstes per als dies 16, 17, 23 i
24 del proper mes de febrer.
Alguns dels qui llegiu aquest article potser ja vau veure aquesta
opereta en el muntatge que el Cor
Poblenou en va fer l’any 2001, amb
motiu del seu desè aniversari. O fins
i tot pot ser que hi hagi qui ja l’hagués vist en les primeres representacions de l’any 1991. Però com que
des d’aquests muntatges ja ha passat
molt de temps, possiblement sigueu
molts els qui no l’heu vist mai, i per
això convidem tothom a divertir-se

amb les peripècies de Ko-Ko, l’Honorable Senyor Botxí de Titipú, en
perill d’haver-se d’executar a ell
mateix; amb els amors de la romàntica parella Yum-Yum i Nanki-Poo;
amb el ridícul sadisme de Poo-Bah,
l’Honorable Senyor de Tots els Càrrecs, sempre acompanyat de l’insidiós cortesà Pish-Tush; amb el Gran
Mikado, emperador del Japó; amb
la malèfica Katisha, dama madura
enamorada de Nanki-Poo, i amb les
quatre pizpiretas germanes de YumYum. Tots al servei d’un argument
que, tot i ser escrit a finals dels segle
XIX, ja introdueix alguns elements
del futur teatre de l’absurd i que us
farà mantenir el somriure des de
la primera escena fins al final, amb
alguns moments en què no podreu
evitar d’esclafir una sonora rialla.
Però, a més, podreu gaudir de 23
preciosos números musicals, en 15
dels quals hi participa un cor de 46

“ciutadans de Titipú”, amb l’acompanyament d’un conjunt de músics
en viu.
I no ens oblidéssim pas de l’espectacularitat de l’escenografia, el
vestuari, el maquillatge i la perruqueria!
Ens sembla que no ens deixem res
per fer una publicitat del tot desacomplexada. La vostra presència
ens dirà si ha estat efectiva.
Antoni Roig
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El Cava Concert més original

L

a XIV temporada del Cava
Concert es va inaugurar amb
una proposta molt especial:
The French Reverie (El somni francès), que ens va submergir en el calidoscopi de la música clàssica francesa del segle XX, de la mà de Laura
Farré, jove pianista i matemàtica
catalana, especialitzada en el repertori dels segles XX i XXI. Amb obres
d'autors poc o quasi gens coneguts per al gran públic, com Olivier Messiaen, Philippe Manoury,
Joel Järventausta, Ofer Ben-Amots,
Henri Dutilleux, Thierry Escaich i
Vladimir Djambazov, Farré va proporcionar una vetllada musical espectacular, amb una interpretació
impetuosa i radical, com exigien les
obres seleccionades, i va testimoniar
la seva capacitat de seducció musical, ben reconeguda a Europa, tot i
la dificultat de les peces, tant pel que
fa a la interpretació com a la comprensió per part del públic, que va
gaudir d'una experiència poc habitual.
J. I. G

Un Debussy impactant

El dissabte 17 de novembre, vam
assistir a la segona sessió. El protagonista va ser el pianista Jordi Vilaprinyó, que ens va delectar, una
vegada més, amb unes sensacionals interpretacions, aquesta vegada d’obres del compositor francès
Claude Debussy, que es presentaven sota el títol Preludis i Imatges.

Va començar amb
la interpretació de
tres Preludis, que ja
ens van fer evident
que gaudiríem d’una
vetllada extraordinària. I, tot seguit, una
col·lecció de Dotze
Imatges que el mateix intèrpret va anar
presentant amb unes
brevíssimes,
però
molt aclaridores, intervencions.
Realment vam gaudir d’una sessió d’altíssima qualitat muLaura Farré, acabat el concert que va protagonitzar
sical, que va palesar
la gran categoria arPROPERS CONCERTS
tística d’en Jordi Vilaprinyó, posseïdor d’una tècnica aclaparado19 de gener
ra, sempre unida a una sensibilitat
Around the world
capaç d’emocionar qui l’escolta.
Manuel Sánchez, guitarra clàssica
A l’ovació que el públic li va dedi9 de febrer
car en acabar el programa previst,
Grans
clàssics
vienesos
a
través
del trio
l’intèrpret va correspondre amb
Laura
Sanz,
violoncel
una versió seva per a piano d’un
Jordi Farran, piano
tema del musical West Side Story,
Erika
Gallová, violí
amb el qual va voler commemorar el centenari del naixement seu
9 de març
autor, Leonard Bernstein. I encara
Concert de flauta i piano
va tenir temps per cloure la vetDuo Meïer Colomer
llada amb un nou preludi de De27 d’abril
bussy.
Persicorum
Amb aquesta sessió i l’anterior, la
Grup de noies cantants
catorzena temporada ha començat posant el llistó de la qualitat
11 de maig
molt i molt alt. Esperem que conCristina Badia, arpa antiga
tinuï així.
A. R.
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El nom

E

ls dies 13 i 14 del passat mes
d'octubre, es va representar al
nostre escenari l’obra El nom,
original dels francesos Mathieu Delaporte i Alexandre de la Patellére,
en versió catalana del nostre consoci Jordi Galceran. Es tracta d’una
sit-com en essència còmica –en alguns moments propera a l’astracanada– estructurada a partir d’un
element aparentment insignificant,
com és el nom que pensen posar
al nen que espera una de les parelles protagonistes, però que serveix
per fer evidents les personalitats
dels personatges que se’ns presenten com amics de tota la vida i, a
partir d’aquest element, teixir un
seguit de converses, raonaments,
rèpliques i discussions, fins a arribar a creuar-se acusacions que desencadenen enfrontaments. Aquesta
situació dura gairebé tot el primer
acte, fins al moment en què el futur
pare del nen, que és qui ha provocat
la situació, confessa que tot ha estat
una broma. Però, com diu l’adagi,
“el mal ja està fet”, i la nova situació
que es presenta en el segon acte, i
que gairebé sembla una altra obra,
es veurà tenyida, d’alguna manera,
per tot el que ha succeït en el primer.
He de confessar que el plantejament
d’aquesta obra em va recordar im-

Punt de
creu

E

nguany l’obra de Nadal ha estat
un xic estranya. El traspàs d’en
Carles Mataró la vigília d’aquest
dia tan assenyalat ha sacsejat el Centre, la seva segona casa, de dalt a baix.
Qui més qui menys —la seva filla la
primera— tenia clar que aquest fet tràgic no havia d’interferir en el normal
esdevenir de l’entitat i que Punt de creu
(l’obra prevista per a aquest Nadal i
Sant Esteve) s’havia de representar
amb el màxim de normalitat possible.
Com, però, interpretar i visualitzar
una obra còmica quan tens el cor en-

mediatament el
d’una altra que
fa un temps ja
ens va oferir la
nostra Secció de
Teatre. Em refereixo a Un déu
salvatge, encara
que l’argument
d’aquesta
era
fonamentalment dramàtic.
Albert Cobacho i Marta Aldea a El nom
Però en les dues
obres hi ha dos
matrimonis i un
espera el nen (Albert Cobacho i
fet desencadenant de les reaccions
Marta Aldea), el músic (Roger Cordels personatges. Una altra diferènredera) i la presentadora (Cèlia Encia entre les dues és que en la que
cinas). I un cop feta la presentació,
comentem hi ha la presència de dos
els cinc amics van oferir-nos una
personatges més. El primer és una
interpretació compacta i equilibramena de presentadora que descriu
da, indispensable en aquest tipus
–en un monòleg inicial totalment
d’obra, i amb un ritme àgil mantinextern al desenvolupament de l’acgut des de l’inici fins al final i que
ció– la ubicació de la situació, i un
hem de situar en l’haver de la direccinquè membre del grup d’amics,
ció d’Alícia Nicolàs per la dificultat
un músic solter, que s’esforça per
que comporta dirigir una obra en
calmar els ànims i que serveix per
què els intèrprets estan molta estancar l’obra amb un gir inesperat
tona en escena i que, encara que hi
del guió que fa que marxem cap a
hagi moments amb crits i xiscles, en
casa amb un somriure.
el fons és força plana i no proporL’obra va ser interpretada per un
ciona als actors escenes teatralment
equip format per la parella propieimpactants.
tària del pis (Josep Ribalta i Sònia
Antoni Roig
Martorell), la parella d’amics que
congit? De quina manera et pots presentar com si res davant del públic,
quan estàs trencat per dins? Doncs
amb molta professionalitat i amb una
gran estima pel pare i per l’amic. Ho
va dir el nostre president Josep M. Recasens abans de començar la representació: “Sigui aquesta representació un
homenatge per aquest home de teatre
que va ser en Carles”.
L’obra, doncs, no va ser el més important de la vetllada, sinó que va ser el fil
conductor de la pena i l’agraïment del
públic assistent. No vol dir això que el
teatre fos allà de més a més, com un
convidat de pedra. No, al contrari, tenia tot el valor i tot el sentit.
Punt de creu no és l’obra més reeixida
de Santiago Montcada, però no deixa
de ser una peça desengreixant, amb un

munt de possibilitats de lluïment dels intèrprets. En Lluís
Casanova, el director, va aconseguir fer-ne una lectura prou
àgil i divertida.
Com totes les obres de Nadal,
Punt de creu és una comèdia
d’embolics en què s’entrecreuen quatre personatges (interpretats per la Carme Mataró,
la M. Rosa Gili, en Josep Ribalta i el mateix Lluís Casanova) més aviat histriònics i poc
convencionals. No cal dir res
de la qualitat interpretativa de
les actrius i dels actors. Tots
els coneixem, tant en papers
còmics com dramàtics. Se’n
van sortir amb nota, malgrat
les circumstàncies.
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El verdugo

E

ls dies 24 i 25 de novembre
es va representar al Centre El
verdugo, de Luis G. Berlanga i
Rafael Azcona, en què els espectadors ens vam veure abocats al pas
del temps. Però la distància dels
anys ens va fer adonar del seu rerefons inalterable i de la inferència de
la seva roent actualitat.
En Manel Soler, amb una esplèndida interpretació d’Amadeo, juntament amb l’escaient sintonia de
la parella Núria Recasens i Dani
Páez, van ser els tres protagonistes
de l’adaptació teatral d'El verdugo, la
pel·lícula que Luis García Berlanga
va realitzar el 1963 i que posteriorment va adaptar Bernardo Sánchez.
L'obra té com a tema central la pena
de mort, que quan es va estrenar la
pel·lícula era encara vigent a Espanya. Ara bé, darrere s’hi plantegen
altres temes, com la capacitat de decidir sobre l’existència, la fragilitat
de l’ésser humà, els somnis trencats,
la lluita per la vida…Quanta “misèria”… i tot camuflat en l’humor que
es desplega en algunes escenes; un
humor negre, amb el qual no saps
si “ofegar-te” de nervis, si et poses
a la pell del José Luis (Dani Páez), o
si riure de la situació, sobretot quan
ha de començar la feina de botxí

La tramoia, molt anys seixanta, va trobar l’equilibri entre
funcionalitat i austeritat. Ben
trobada la solució de les finestres amb els plafons per representar la primera escena, que
mostra la casa des de fora. És
una bona arrancada per passar a l’interior de la casa, de la
qual ja no ens mourem. Tot el
moviment s’aconsegueix amb
els canvis d’atrezzo i els jocs de
llums.
El públic, encongit al principi, es va deixar anar a mesura
que avançava la trama i no va
deixar de riure a cor que vols
en els moments més estripats,
deixant anar les tensions acumulades, els torrons i el cava.

amb el garrot vil.
Si bé a priori potser
l’argument
no inspirava massa,
cal dir que
la Gemma
Novo i el
Josep F. Salcedo
ens
van oferir
un
bon
muntatge
i una bona
ambientació a la mísera i repressiva Espanya del franquisme. Tot va quedar satiritzat:
l’Església, l’exèrcit, la Guàrdia Civil
i la família en la seva versió ultraconservadora. La música en directe,
guitarra i castanyoles, presidida per
una bona veu, la de l’Olga Fañanàs,
van ambientar tota l’obra en el context de l’Espanya de l’època. "Anda
jaleo, jaleo: ya se acabó el alboroto y
vamos al tiroteo."
Bona interpretació per part de tots
els personatges, cadascú en el seu
paper; ben trobat el recurs del cine-

Dani Páez i Joan Asensio, a El verdugo

ma a la platea del teatre; bon vestuari; escaient la música en directe en
els canvis d’escena, bona escenografia, i no podem deixar de destacar
com es va viure el procés que pot
conduir un home a abdicar de les
seves pròpies idees.
En definitiva, ens van oferir humor
i crítica social en el fil d’una estructura cíclica que acaba amb un final
que ho diu tot:
“-¡Nunca más!, ¡nunca más!
-Eso mismo dije yo la primera vez.”
Carolina Albes

Carme Mataró i Lluís Casanova, i Josep Ribalta amb Lluís Casanova

Per acabar, el teló es va obrir i tancar
tres vegades sense que els intèrprets
sortissin a saludar ni el públic deixés
d’aplaudir. D’aquesta manera, es donava visibilitat a l’homenatge al Car-

les Mataró que el president, llegint un
comunicat de tot l’equip teatral, havia
anunciat abans de començar l’obra.
Una magnífica cloenda.
Eduard Martínez
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El valor de la paraula

L

’objectiu de la Secció de Teatre és, bàsicament, aconseguir que el Centre tingui una
programació teatral anual, on convisquin el teatre, els musicals (tot és
teatre) i altres esdeveniments, entre
els quals hi ha les lectures teatrals.
Sobre aquest punt, els criteris de
valoració no són gaire homogenis,
o almenys a mi no m’ho semblen,
ja que les lectures queden massa en
segon terme i perden part de la força que poden tenir com a promoció
d’actors i com a branca molt important de divulgació del teatre a casa
nostra.
Si tenim en compte que nosaltres
mateixos considerem que per a una
lectura ja n’hi ha prou amb tres o
quatre assajos (màxim cinc), i que
el concepte sobre les lectures és el
del germà pobre de la família, no
ens pot estranyar que l’interès del
públic també baixi.
En una lectura, ¿pensem en l’esforç que representa per a l’actor fer
arribar al públic tota la força del
personatge només amb la paraula?
Aquí no hi ha un escenari que creï
un ambient amb decorats, atrezzo,
llums, música o efectes especials.
L’únic mitjà de comunicació és

la paraula. Només això ja hauria
d’obligar els actors i directors a un
esforç d’interpretació superior a
l’habitual.
Les dues properes lectures podrien marcar una mica el camí.
Aquest passat més de desembre
s’haurà aprofitat la lectura per retre
un homenatge a dues actrius molt
estimades que ja ens han deixat i,
per extensió, recordarem actrius i
actors que ja tampoc hi són. Amb
la lectura d’una obreta de Santiago Rusiñol es va completar aquest
acte, que ha de resultar molt emotiu i artísticament molt gratificant.
Quan tingueu aquest butlletí a les
mans ja s’haurà fet i probablement
alguns dels lectors hi hauran assistit.

Dues actrius

L’altra lectura és la del febrer, en
què tindrem l’oportunitat d’assistir
a la interpretació que faran dues
actrius nostres. Un tête à tête en
una obra de Peter Schaffer de dos
personatges antagònics. S’ha de
dir que a Madrid la van estrenar
l’Amparo Baró i la Maria Fernanda
d’Ocón, alternant els papers a cada
representació. Si en alguna ocasió

In memoriam
L

a lectura del mes de novembre passat va esdevenir
molt especial, ja que va tenir com a element essencial
el record d’actrius i actors de la Secció de Teatre que ja
no són entre nosaltres. La idea va partir del nostre consoci Nicasi Camps, que havia proposat de recordar les
actrius Maria Dolors Mundó i Concha Redondo, en el
primer aniversari de la seva mort. Però aviat es va veure
que no tenia gaire sentit recordar només dues membres
de la Secció, sinó que calia ampliar-ho als qui, entre tots,
poguéssim recordar. I així es va fer, gràcies a un preciós
muntatge fotogràfic fet pel Toni Olivé, projectat després
de la relació llegida pels presentadors de la sessió, que
també van deixar constància que els recordats ens havien ofert unes magnífiques vetllades teatrals, fent-nos
tant emocionar com riure.
I sent conseqüents amb aquesta afirmació, i recuperant
la idea inicial d’en Nicasi, va començar la part teatral
de la sessió, amb la lectura de dos textos enquadrats en
l’aspecte emotiu. En primer lloc, l’actriu Dora Sánchez
va llegir el monòleg Les dones del Cànem, que en Nicasi

la fem diverses vegades, també els
alternarem.
Homenatges, interpretacions...
alguna cosa més? Penso que sí. Al
Centre tenim aules de diferents activitats. Per què, doncs, no crear-ne
una d’interpretació i anàlisi de les
obres que es treballen? Els dijous
teatrals podrien ser la sortida dels
treballs realitzats, no només lectures, sinó també possibles interactuacions o anàlisis amb el públic.
O, fins i tot, proposar lliçons magistrals amb convidats d’excepció,
a part de descobrir nous talents i
revaloritzar les lectures, ens podria
donar més consciència i coneixement del valor real del teatre que
fem a aquesta casa.
Ignoro si aquesta idea o projecte
ja ha estat exposat alguna vegada.
Ignoro la repercussió econòmica
i logística que podria tenir. Segur
que hi haurà qui pensarà que estic
fent volar coloms. El que sé és que
al Centre hi ha prou talent natural i
gent amb interès pel teatre perquè
una cosa així, d’una o altra manera,
sigui una realitat. Això no té perquè ser el conte de la lletera.
Josep Beltran

Camps va escriure per a l’espectacle Històries del Poblenou, estrenat l’any 1982, i del que la M. Dolors Mundó
va fer una gran creació. I tot seguit les actrius M. Antonia Bruña i Amparo Roldán van llegir un fragment del
tercer acte de l’obra La casa de Bernarda Alba, de Federico
García Lorca, recordant que amb aquesta obra la Concha
Redondo va arribar al cim de la seva carrera d’actriu, ja
que la va poder interpretar professionalment en el muntatge que en va fer el polèmic director Calixto Bieito.
I passant de l’emoció al riure, es va fer la lectura de
l’obra El triomf de la carn, que el seu autor, Santiago Rusiñol, va definir com a “quadret de costums vegetarianes” i que va ser magníficament interpretada per les
actrius Mercè Oltra i Marta Aldea i els actors Josep Casanova, Josep F. Salcedo, Pere Tamboleo, Josep Beltran,
Jordi Vendrell, Jaume Miralles i Guillem Arias, dirigits
per l’Antoni Roig.
Al final de la sessió, tots els assistents, que omplien
completament la sala d’audiovisuals, reconeixien que
certament s’havien emocionat i havien rigut, però, sobretot, que els havia agradat molt la forma senzilla i sense caure en la llàgrima fàcil de recordar les actrius i els
actors traspassats, més recentment o fa ja molts anys.
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Cor nou, inciatives noves
El nou Cor va aprofitar la festivitat de
Santa Cecília, patrona de la música, per
fer la seva presentació en societat, amb
un petit concert.
A la foto, Anna
Roma, codirectora,
dirigint el Cor en un
moment de l'actuació.

A

quest passat mes d’octubre
de l’any 2018, va començar,
en transició, el relleu de la
direcció del Cor del Centre Moral
i Cultural del Poblenou. Mentre el
Cor Poblenou, sota la direcció del
Toni Roig i la Montserrat Segarra,
als quals agraïm tota la tasca musical feta al llarg de tants anys i els
augurem els millors desitjos, s’ha
engrescat per dur a terme El Mikado, una opereta còmica en dos actes
amb llibret de W. S. Gilbert i música d' A. Sullivan, que va ser estrenada al Teatre Savoy de Londres
l’any 1885, la nova direcció del cor
ha comptat amb alguns integrants
d’aquest cor i altres cantaires per
començar aquesta nova etapa coral.
La presentació d’aquest cor es va
dur a terme el 22 de novembre de
l’any 2018, en la celebració de Santa
Cecília, la patrona de la música. Jun-

tament amb el Cor Jove de l’Aula de
Música del Centre, es va celebrar el
Dia de la Música, cantant, cada cor,
dues o tres peces i finalitzant tots
junts amb una versió de l’"Hallelujah" de Leonard Cohen.
D’altra banda, el nostre gran projecte d’aquest inici d’etapa ha sigut
el Cant de la Sibil·la. La recuperació
del Cant de la Sibil·la és recent, i es va
iniciar a Catalunya, en primer lloc
a Santa Maria del Mar, el Nadal de
l’any 1983, com a Sibil·la catalana –
que és la present–, la qual recorda
el Nadal en el seu primer verset, en
exclamar: "Un rei vindrà perpetual, vestit de nostra carn mortal", tot
anunciant en la tornada que: "En el
jorn del judici, parrà (es farà visible)
qui haurà fet servici (servei)", on es
posa en relleu la importància del
servei generós envers els altres.
L'any 2010, la UNESCO va declarar

el Cant de la Sibil·la, en la seva representació mallorquina, com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. La passada Nit de Nadal,
24 de desembre abans de la Missa
del Gall, es va representar el Cant de
la Sibil·la a l’església de Santa Maria
del Taulat. El cor només té paraules
d’agraïment a Mn. Francesc Romeu
i a tots els qui ens han ajudat a dur
a terme una experiència com aquesta. No ens podríem haver imaginat
un millor començament d’etapa!
Ara només ens queda continuar
treballant i seguir cantant per anar
endavant. Així doncs, només ens
queda dir que la nova direcció del

cor del Centre us desitja un bpn
any 2019 i que gaudiu de molta
felicitat i molta música!
Anna Roma
Aurora Miró

16 TERTÚLIES LITERÀRIES

Les utopies de la il·lusió
La néta del senyor
Linh

A

l'octubre, vam comentar el llibre de Philippe Claudel La
Néta del Senyor Lihn, una obra profundament poètica, malgrat ser una
novel·la o conte escrit en prosa, però
amb un ritme i un sentit que li atorga aquesta vessant poètica. L’autor,
a banda d’escriptor, és professor i ha
donat classes a nens discapacitats, a
nens malats i a presos, un punt que
ja apunta un compromís i una sensibilitat social per part seva.
En aquesta obra, l’autor aborda
un tema de rabiosa actualitat, com
és el desarrelament d’una persona,
el senyor Lihn, a causa d’una guerra cruel i sanguinària, com totes les
guerres. Una guerra que l’obligarà a
deixar el seu país, la seva terra (tot i
que sempre en portarà un grapat a
la butxaca), el seu passat, i a viatjar
a un país llunyà, una ciutat desconeguda i que a l’inici el trasbalsarà,
de tan llunyana com és al món que
havia conegut fins llavors.
El text ens mostra un univers que
pot ser cruel i, alhora, que acull el
senyor Lihn, que hi trobarà un altre
home, el senyor Bark, que es convertirà en un amic, de fet en el gran
amic, malgrat que durant tot el relat
mai no entendran, ni l’un ni l’altre,
una sola paraula del que contínuament es diuen, convertint els seus
diàlegs en monòlegs que, malgrat
tot, els uneixen profundament.
Però el tercer personatge central
de l’obra és la néta de Lihn. Un
personatge que li permet a l’autor
de jugar amb el lector i mantenir-lo
durant tot el relat esperant el desllo-

rigador de la història, amb una gran
sorpresa final.
I durant tot el relat ens acompanya
la cançó de Lihn per a la seva néta:
Sempre hi ha el matí,
sempre torna la llum,
sempre hi ha l’endemà,
un dia seràs tu la mare.
Una cançó que és, com tot el llibre,
una mena de cant a l’esperança d’un
futur millor que ens espera, malgrat
tot el dolor que ens pugui provocar
el present.
A banda d’aquest petit apunt d’un
llibre que us recomano sincerament,
una petita anècdota de la darrera
trobada de la nostra tertúlia: vam
acabar la sessió amb un brindis amb
cava per celebrar el 16è aniversari
d’aquestes trobades.
Miquel Mateu

Acte de violència

A

ny Pedrolo (1918-1990). Cent
anys del seu naixement. Triem
l'obra Acte de violència. Escrita el
61, Premi Prudenci Bertrana el 68 i
finalment publicada el 1975 (14 anys
després! La censura va perseguir-lo
especialment). Entre molts premis
rebuts, el d'Honor de les Lletres Catalanes, el 1979.
Personatge incòmode, crític amb
els partits abans, durant i després
de la Transició. Referent intel·lectual de l'esquerra independentista del
moment. "Sóc un aspirant a utopies", deia d'ell mateix. A Acte de violència en proposa una. Amb la consigna "És ben senzill, quedeu-vos
tots a casa", es convoca a un acte
comunitari de desobediència ci-

vil, una manifestació de resistència
pacífica. Paralitzant la ciutat (vaga
general?), es pretén violentar el poder repressiu establert i aconseguir
un ordre de més llibertat personal i
social. És com una partida d'escacs
entre el poder (= opressió, violència,
control) i el poble (= lluita pacífica
per alliberar-se). Cada capítol és un
mostrari de personatges i d'ambients, on es viu i es debat aquesta crida i l'oportunitat de secundar-la. En
el darrer, assistim (en un final molt
precipitat) a l'eliminació violenta
del Jutge Domina, cap de l'opressió.
Queda a l'aire, inconcret, si aquest
fet (acte violent) és el desenllaç que
resol realment la tensió (acte de violència) exposada al llarg del llibre.
A l'obra hi veiem una manifesta
voluntat ideològica de convèncer
sobre la bondat de la crida a la insubmissió, i potser això desvirtua
una mica la vàlua de l'obra en el seu
gruix o qualitat literària.
Després de la lectura, hom es pregunta si aquesta acció de resistència
pacífica pot arribar a ser efectiva realment. Inevitablement, també, hem
fet possibles paral·lelismes amb el
moment present (ja fa 57 anys de la
novel·la!). Un dels personatges hi
diu: "vivim en una mena de terra
de no ningú, entre allò que ha estat, deficient i esclavitzador, i una
nebulosa que no sabem com dissipar". Aquell estat d'esperit descrit a
l'obra (acció col·lectiva, lluita, dubtes, incerteses…), potser podria ser
el d'avui. Un comentarista de l'obra,
ha escrit: "potser l'1 d'octubre va
ser el nostre acte de violència". Deixem-ho aquí. Per pensar-hi.
Jordi Trepat

Vols FOTOS de les obres de teatre
en les que hi participes o veus al Centre?
De cada obra representada al Centre es recullen les fotos en un CD.
Els pots demanar a Secretaria, i només per 3€.
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"El llibre reflecteix el drama
de moltes dones de la
generació de la meva mare"
El Centre va acollir una de
les moltes presentacions que
s'han fet del llibre El barri de
la Plata, de l'escriptor poblenoví Julià Guillamon. Aprofitant l'avinentesa, una condeixeible seva, la Judit Argullós,
l'ha entrevistat.
JUDIT ARGULLÓS
He quedat al bar del Centre amb el
Julià Guillamon, autor de El barri
de la Plata, el seu dotzè llibre, que
ha tingut tan bona acollida.
Mentre vaig a la cita, recordo que
érem companys del Voramar i que
vam fer un conjunt musical amb dos
nois més. Ell era qui escrivia i feia la
música de les cançons, i també versionava altres cantants i escriptors.
Has fet alguna cosa més des de llavors en el món de la música?
Uffff, no, no... Però jo crec que la
meva incursió en la música ja mostrava la meva inquietud de fer, de
crear coses. Quan vaig veure que no
seria músic, em vaig posar a escriure i, amb el Carles Guiral, vam fer
un llibre de poemes il·lustrats. Després ja vaig entrar a estudiar filologia i en acabar la carrera vaig tenir
l’oportunitat de començar a col·laborar amb l’Avui, fent articles, fins
a acabar-hi treballant de periodista.
A partir d’aquí sempre més he estat
vinculat a aquest món, que ha sigut
una bona escola; he après moltes
coses. Ara sóc escriptor. Escric una
columna a La Vanguardia els dijous
i dissabtes, i n'escric les dues versions, la catalana i la castellana. Estic
acostumat a traduir-me, m’agrada
més que no que ho faci algú altre,
perquè jo tinc el meu propi registre.
Però també escric altres coses, faig

una mica de tot.
Això vol dir que no tens un estil literari definit...
Sempre m’he proposat no fer dos
llibres iguals. Quan escric un llibre,
no tinc un pla de treball, sinó que
tinc una idea sobre de què vull parlar, i tampoc tinc un tema preferit
per escriure, però tinc les meves
obsessions, que et van voltant pel
cap...

Quan vaig començar, feia una cosa
molt universitària, crítica literària
teòrica, que no he fet més. Després
vaig fer un llibre de prosa experimental i un reportatge sobre Barcelona. He escrit diversos articles i
assajos, un llibre d’entrevistes sobre
l’exili, on també apareix el Poblenou, i en els últims anys és quan
més he publicat.
Abans d'El barri de la Plata, he escrit
tres llibres a mig camí entre biografia i estudi: un sobre un boxejador,

on torna a sortir el Poblenou, perquè també parlo del meu pare. L’altre és el d’una escriptora dels anys
30, alliberada i moderna, i Travessar
la riera, que parla del vessament cerebral que va patir la meva dona. I
també una biografia llarga de Joan
Perucho.
Apareix sovint el Poblenou en els
teus llibres?
A La fàbrica del fred i La Moràvia
també parlo del Poblenou, i en el
meu proper llibre, ja editat, El tren
de la Bruixa, també hi sortirà. Serà
diferent d'El barri de la Plata; el focus
serà sobre la gent del barri, és com
un reportatge.
Parlem d'El Barri de la Plata.
Aquest llibre conté molta informació i et deu haver portat molta
feina, oi?
Bé, l’origen va sorgir a partir d’una
sèrie de capítols que es van publi-
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car a L’Avenç durant onze mesos.
Cada mes escrivia un capítol, que és
una manera de treballar que m’ha
agradat molt. La primera idea era
parlar del barri de la Plata i reconstruir aquell món que era un veïnat
dins del Poblenou, concretament la
zona on jo vivia, que era una part
més despoblada, on gairebé tot eren
agències de transport i fàbriques i
on vivien molts valencians.
En començar a escriure el llibre,
vaig tenir més feina de documentació, perquè no tenia dades sobre
els edificis i negocis que envoltaven
casa meva, i vaig fer una recerca
d’informació als arxius sobre aquelles fàbriques, agències, restaurants,
bars... Vaig començar a trobar informació que em va sorprendre i vaig
fer descobriments sobre el barri.
Però, a partir d’un determinat moment, aquesta història desapareix
i s’imposa la història dels meus
pares, en què jo faig de narrador, i
del món partit en què vivíem jo i el
meu germà, entre dues realitats ben
diferents: el món del meu pare, un
treballador de la indústria, castellà
i una mica peculiar, i el món de la
meva mare, una noia de Gràcia de
tota la vida, amb pares catalans de
Viladrau i de Vila-rodona.
Sí, arriba un moment en què el teu
pare pren molt de protagonisme
en el llibre...
Sí, hi ha lectors que s’enamoren del
meu pare, però la meva mare també
és protagonista, el que passa és que
no té un caràcter tan espectacular.
El meu pare era molt pintoresc, i si
ho expliques amb una mica de gràcia, dóna molt de si, queda molt bé
com a personatge literari. També hi
ha lectors que s’enamoren del personatge de la meva mare, tot i que
té un paper més discret. Explico
més el seu dia a dia, la seva manera d’intentar que tot aquell caos no
se’ns menges.
Jo del capítol que estic més content
és del de la mare sola al Poblenou,
amb una família amb qui no s’entén
i que només té el seu fill. Crec que
és el do de pit del llibre. També crec
que al final la mare és qui triomfa, ja
que el meu germà i jo som més semblants al que ella esperava de nosaltres que no pas al que volia el pare.

I, un cop acabats els onze capítols,
com decideixes acabar el llibre?
Em va costar. Havia de fer sis capítols més i no tenia l’adrenalina que
et dóna haver d’entregar un capítol
cada mes, saps?
Penses que no tindràs les presses
dels terminis i que treballaràs amb
tranquil·litat, però caus en el perill
que s’eternitzi... Fins al punt que hi
va haver un moment que vaig deixar el llibre.
Era complicat, els onze capítols
de L’Avenç seguien un ordre: primer el paisatge, després apareixien
els valencians, després introduïa la
història de la seva arribada, seguida de l’anarquisme del meu avi i de
l’aventura del meu pare quan se’n
va a fer de torero i, llavors, arriba
el capítol deu, molt dramàtic, en
què la meva mare s’adona que no
podrà canviar mai el pare, i el capítol onze, on es descobreix un secret,
que potser es pot intuir al llarg dels
altres capítols, que dóna un punt àlgid molt important.
I aquí és on tenia un problema
tècnic, ja que havia de continuar la
història i no podia mantenir aquella tensió de l’últim capítol, perquè
sabia que la història tindria un altre
moment de clímax al final del llibre
i havia d’aconseguir passar la transició entre el primer clímax i el segon, que crec que és el que funciona
del llibre. Vaig fer una primera versió dels capítols dotze i tretze que

no m’agradava i era molt llarga, i ho
vaig deixar.
I em vaig posar a escriure una altra
cosa que sortirà l’any que ve i que
és una mica com la continuació, on
els pares ja no són els protagonistes,
sinó que ho sóc jo.
Després va venir la malaltia de la
Cris, que va estar a punt de morir.
Els primers mesos ni pensar-hi,
d’escriure. El primer estiu després
del vessament cerebral, vaig veure
que, si no ho feia llavors, aquest llibre se’m moriria, tot i que corria el
perill que, després d’haver viscut
una situació tan greu, la meva visió
de les coses no fos la mateixa que la
d’abans. Però va ser ben al contrari:
m’hi vaig posar i em va sortir bé, va
ser com una teràpia.
En aquest llibre hi ha moltes fotografies, t’agrada que hi hagi il·lustracions i fotos en els teus llibres?
En el món dels escriptors, en general, hi ha poca sensibilitat pel que és
visual. Però a mi sí que m’interessa.
Potser és perquè he tingut molta relació amb el món del disseny. Com
que m’he guanyat la vida escrivint
de formes diverses, he escrit per a
exposicions, per a artistes, i hi he
compartit moltes coses i fet bons
amics.
Jo tenia clar com volia que fos la
portada del llibre i, en canvi, els
editors no ho veien bé. Vaig decidir
usar una foto de la coixinera de l’ai-
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xovar de la meva mare, Maria Mota.
Crec que dóna una imatge neutra i
fins i tot tendra, però, per contra, el
llibre reflecteix el drama que patien
moltes dones de la seva generació,
que havien passat molt temps brodant el seu aixovar amb il·lusió i,
quan es casaven, la cosa no anava
com s’esperaven.
També vaig decidir que el llibre
tingués fotos i no il·lustracions.
Crec que cada llibre ha de tenir el
seu tractament gràfic i penso que,
en aquest cas, s’hi esqueien més les
fotografies.
Creus que El barri de la Plata és el
teu millor llibre?
Aquest llibre ha tingut una cosa
molt positiva i és que ha connectat
molt amb la gent. Encara ara, em
paren i em pregunten i, fins i tot,
m’expliquen, coses relacionades
amb ell. És a dir que ha tingut una
repercussió i una lectura molt activa de gent que s’hi ha sentit molt
implicada. Aquest llibre ha sigut
molt especial.
També hem fet moltes presentacions a Arbúcies i a València, i han

anat molt bé. A Arbúcies ha tingut
molta vida. I al Poblenou ha sigut
com un petit fenomen, se n’han venut un munt.
I la teva estreta vinculació amb Arbúcies d’on ve?
La meva família materna gestionava una fonda a Arbúcies, però no
n'eren els propietaris. Hi anàvem
des de finals de juny fins a principis
d’octubre. Ens hi estàvem sempre
quatre mesos, amb la meva mare i
els meus avis. El meu pare no hi venia. Ara la fonda ja no existeix, però
jo hi tinc una casa. No hi puc anar
tot el que voldria, però, de tant en
tant, m’hi escapo, ja que hi he tingut
tanta relació que l’enyoro.
Ara, des que he escrit el llibre, quan
hi vaig parlo amb gent amb qui no
havia parlat mai en la meva vida. I
això fa que hi hagi molta relació i hi
intento pujar més o menys cada setmana. Hi tinc molts amics i sempre
ha sigut important en la meva vida.
Ja per acabar, quins són els teus
projectes de futur?
El març del 2019, es publicarà La

ciutat interrompuda, que és l’actualització d’un llibre editat el 2001 i que
parla de l’evolució de Barcelona des
dels anys 70 fins després dels Jocs
Olímpics.
Cap al setembre del 2019, es publicarà un nou llibre que es dirà El
rellotge verd. És una continuació d'El
barri de la Plata, però, en aquest cas,
el protagonistes no seran els meus
pares, sinó jo, quan me’n vaig a viure a Gràcia, a l’antic pis dels meus
avis materns, entre els anys vuitanta i noranta, i també tractaré el
canvi que ha sofert el barri des de
llavors ençà.
I estic esperant que es publiqui un
recull de petites històries amb il·lustracions que vaig escriure aquest estiu passat. Es dirà Les cuques, perquè
les històries sempre estan vinculades a algun tipus d’insecte. També
estic reeditant algun dels meus primers llibres, que, en la nova edició,
es publicaran amb il·lustracions, i
tinc pendent d'acabar una biografia
de Palau i Fabra que ja s’està allargant massa. I, evidentment, em falta
el llibre d’Arbúcies, però... No sé si
l’escriuré, ja en parlarem. w
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Rates mortes al parc
de la Rambla
MARIA FAVÀ COMPTA

A

quest article parla de la brutícia dels parcs infantils i del seu mal manteniment. Però, prèviament, em permetré fer un doble suggeriment
econòmic a l’Ajuntament, per tal que intenti solucionar
el problema i que, a més, li surti baratet.
A començament de desembre, l’equip de govern municipal va anunciar que invertirà 4,4 milions d’euros del
total dels diners que recapta a través de l’impost turístic
per “finançar projectes que compensin els efectes del turisme a la ciutat”. Però cal llegir la lletra petita d’aquest
anunci que ha fet el Gabinet de Comunicació de l’alcaldessa. La major part d’aquests diners tornaran cap al
sector turístic i, en concret, aniran a parar al “servei de
visualització de l’allotjament turístic; al servei d’agents
cívics i a l’aranya web, que és l’aplicatiu informàtic que
serveix per rastrejar dades d’allotjaments turístics a la
xarxa”, segons citació textual. Doncs fantàstic: del turisme ve i al turisme torna.
Una bona manera de compensar el barri de la creixent
pressió turística seria destinar una part d’aquests diners
a arreglar els parcs infantils públics; a netejar-los, a canviar el que està trencat, a fer que les tanques tanquin i
que els menuts no tinguin la temptació i l’oportunitat
d’escapar-se'n... A més dels diners que es recapten a través del turisme, jo suggeriria que també s’hi afegís una
part del que el municipi cobra per filmar en els carrers
del Poblenou. Quasi cada setmana hi ha un carrer o un
passatge tallats per filmacions de pel·lícules o d’anuncis, amb molèsties inevitables per als veïns, que sovint
han de fer marrada per arribar a casa, esquivar tanques
i saltar per damunt de cables i caixes de càtering. I és
que hem passat de ser el cul de la ciutat a ser el barri més cool. I ja em disculparan aquest rodolí tan cutre.
No és barat filmar o retratar amb finalitats comercials
als carrers de Barcelona. Abans, el departament que ho
gestionava es deia Barcelona Plató i ara Barcelona Film
Comissió. I, si busqueu la pàgina per internet, hi veureu
les tarifes; 593 € al dia per filmar i 332 € per fer fotos.
L’horari per a aquestes activitats és oficialment de vuit
del matí a deu del vespre, però sovint les tanques que
indiquen que s’està filmant hi són nit i dia. I la prohibició
de lliure circulació dels veïns, també.

Finalistes o no

Segons la norma general, els impostos no poden ser
mai finalistes. Però el mateix Ajuntament ja ha anunciat a quina finalitat es destinarà la taxa turística i, per
la mateixa regla de tres, i molt més justa, també es pot
demanar que reverteixi en els barris on aquestes dues
activitats més incideixen. (I més molesten.)
No sé si tenim els millors o els pitjors parcs de la ciutat,

però segur que en tenim dels més bruts. No tota la culpa
és de l’Ajuntament. Els usuaris també som molt bruts.
Altrament no s’entendria que els sorrals on juguen els
més petits estiguin tan plens de burilles de cigarret i
d’altres deixalles, o que els parterres floreixin de plàstics
i d’envasos de refrescos. A més de caques de xuxos.
Com a àvia passejadora de néts, pateixo la brutícia i
el mal manteniment de les àrees infantils dels parcs del
barri. El que hi ha a l’illa interior de davant del Centre
Moral és un dels que més he freqüentat i també un dels
més bruts. Aquí he tingut algun enfrontament amb usuaris de gossos que confonen l’espai dels més petits amb
un lloc d’esbarjo per als seus animals. I en la lluita per
l’espai, quasi sempre guanyen ells, perquè en la seva defensa surten espontanis que anteposen el benestar animal al dels infants.

Un parc partit en dos

Hi ha un parc al qual tinc especial mania. És el que hi
ha al començament de la rambla, per on antigament passaven les vies del tren, i on durant uns anys hi van restar
les travesses a tall d’ornament, fins que es va descobrir
que eren tòxiques. És un parc partit en dos, a la dreta i a
l’esquerra del passeig que connecta el mar amb la Rambla. El conjunt es diu Parc del Poblenou i els seus límits
serien la continuació dels carrers Llacuna i Ferrocarril,
entre el passeig Calvell i l’avinguda del Litoral. Al cantó
de l’esquerra, mirant al mar, hi ha un seguit d’aparells
per a la canalla que fa temps que van deixar de funcionar. Està molt mal drenat, i sempre hi ha bassals d’aigua
i fang. Com que està tan deixat, aquesta tardor, després
de les pluges, hi vaig trobar dues rates mortes. No eren
ratolins. La meva àvia les hagués qualificat de “mida conill”.
Hi ha un altre parc que està contaminat pels cotxes. Es
troba al cor de la superilla, en l’encreuament dels carrers
Ciutat de Granada i Sancho de Ávila. En una de les cantonades hi ha una escola de llengua xinesa, i els pares
i/o els acompanyants aparquen allà on volen. Dissabte
15 de desembre, un bonic esportiu vermell, conduït per
una miss, va aparcar davant de la porta d’entrada del
parc infantil i no s'hi podia passar amb un cotxet. Des
d'allà mateix vaig telefonar a la Guàrdia Urbana, que,
després de demanar-me si tenia els penals de la meva
tieta i d’altres preliminars que encara em van fer enfadar
més, em van dir que ja passarien. Encara els espero. Ja
podem anar defensant les superilles, si els mal educats
no les respecten gens.
Us animo a repassar els espais infantils que tingueu
prop de casa i a enviar memorials de greuges en forma
de carta o d’instància a l’Ajuntament o al districte. Moltes cartes. A veure si, a còpia de fer-nos pesats, ens fan
una mica de cas. w
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2018, any de resistència
JUDIT ARGULLÓS

E

l 2018 ha sigut un any de resistència important per
als independentistes. L’aplicació del 155 i una repressió que encara avui existeix han fet força mal
i han evidenciat discrepàncies importants. Ha sigut un
any de dubtes entre els qui pensen que cal seguir resistint i plantant cara a la repressió, els qui creuen que cal
desescalar i eixamplar la base favorable al moviment i
els qui creuen que cal parar el país, desobeir i fer una
mobilització constant. Són diferents maneres de veure la
situació, però jo diria que les tres són complementàries
i necessàries per seguir endavant i aconseguir la independència. Per tant, no crec que això hagi de servir per
fer una classificació d’independentistes bons o dolents,
covards o valents, hiperventilats o no. Penso que això
ha fet mal, ha creat disgustos i decepcions, i també ha
dividit la política catalana, que se n’ha ressentit. L’independentisme ha perdut la majoria absoluta al Parlament
i, per tant, la unitat estratègica d’aquest bloc. En canvi, al
carrer, la ciutadania té clara la necessitat d’aquesta unitat
i ha sigut el clam en moltes de les manifestacions fetes al
llarg de l’any.
Unitat que tenim el dret de reclamar perquè el poble ha
complert i ha actuat de manera fantàstica durant tot el
2018: caixa de solidaritat per a les fiances, sopars grocs,
actes arreu del país en suport als presos i acte de presència quan se’ns ha convocat. El 21-D del 2018, un any
després que l’independentisme guanyés, sota estat de
xoc a causa de les porres de l’1-O i la presó del govern legítim de Catalunya, les eleccions imposades pel govern
d’Espanya, també hem demostrat que cap provocació,
com la celebració d’un Consell de Ministres a Barcelona,
els insults i les mentides de l’Arrimadas, la impunitat de
l'ultradreta per fer actes vandàlics i la persistent repressió sobre la ciutadania, ens farà sortir de la nostra via
pacífica per aconseguir la llibertat.
Els independentistes sabem, i crec que els unionistes
també, que Catalunya serà independent tard o d’hora,
ja que ens trobem en un procés de no retorn. Però el
que ens angoixa és no saber què cal fer perquè aquest
camí sigui al més curt possible, perquè ens hi juguem
molt: la millora de la nostra economia i de les nostres
infraestructures, i el nom que els volem posar, no el que
ens imposin uns senyors vinguts de Madrid; la inversió
necessària en sanitat, educació, recerca, pensions i ajuts
socials; la gestió de proximitat de la immigració que ens
arriba, i tants altres motius que farien de Catalunya un
país pròsper i millor per a tothom que hi visqui. Per això
volem saber què cal fer i com, volem un nou full de ruta.
Potser per això esperàvem més de les mobilitzacions del
21-D i de la reunió del 20-D entre una part del govern espanyol i del català. Durant la reunió, el president Torra
va entregar a Pedro Sánchez un document amb 21 punts
que es reclamen, si vol tenir el suport als pressupostos
espanyols, cosa que sembla molt improbable perquè Pe-

dro Sánchez ja ha dit que no ho pot complir. Torra també
va remarcar que l’acord no esmentés la Constitució espanyola com a marc per al diàleg, cosa que Pedro Sánchez
ha dit que no és ben bé així. Per tant, només es va acordar seguir dialogant i destensar la situació.
Aquests darrers dies de l’any, amb les festes nadalenques, sembla que han disminuït els atacs de l'ultradreta i els insults al Govern i al poble català. No crec que
això sigui causat per l’ambient de pau nadalenca, sinó
simplement perquè estan de vacances. En canvi, no han
faltat els actes a favor de la llibertat dels presos polítics
a Lledoners, Mas d’Enric i Puig de les Basses, amb concerts i celebracions per Nadal i Cap d’any. Molta gent,
que també estava de vacances, s'ha estat davant de les
presons moltes hores, menjant, cantant i desitjant al presos bones festes i bona nit. Tota aquesta força no s’atura
així com així, sinó que espera. Espera com i quan cal actuar.
Però, de moment, esperem un judici que començarà el
2019 i que ja sabem com acabarà. Un judici injust, que
s’hauria d’haver fet abans, la tardor del 2018, i per això
tothom parlava de la tardor calenta que no s’ha produït. Hi ha qui pensa, jo entre ells, que potser no hauríem
d’haver esperat que se celebrés aquest judici per mobilitzar-nos i que els presos no poden marxar a Madrid,
perquè allà són presos, però també són ostatges, ostatges que volen tenir per negociar. D’altres, i crec que entre ells s’hi inclouen els nostres polítics que s’han posat
d’acord, volem que aquest judici sigui un reflex de la injustícia i la repressió que el govern espanyol ha fet contra els independentistes. Confien que pugui ser un judici
televisat en què tot el món, però sobretot la UE, pugui
veure la quantitat de Drets Humans que s’han vulnerat
i que s’han negat als nostres presos. Un judici en què
la defensa sigui un bon atac al tarannà antidemocràtic
de l’Estat espanyol. Un judici que sigui, aquest 2019, el
desllorigador d’aquesta situació d’impàs i de resistència
que hem viscut aquest darrer any, tot i que, amb unes
eleccions europees i municipals a la vista, no sé si aquesta serà l’estratègia. w
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Meditacions en el desert
JOAN GIMÉNEZ I ROGER

M

’he permès d’utilitzar aquest títol de Meditacions en el desert, que correspon al llibre editat
per L’Altra Editorial –us en recomano la lectura–, en el qual es detallen els aplecs de notes que va
escriure n’Agustí Calvet, més conegut per Gaziel, des
de l'any 1946 fins al 1953, i que queda configurat en una
mena de dietari molt íntim, com ho considera el mateix
autor, que, en un principi, el va escriure sense ànim que
fos publicat. Segons Josep Benet, Gaziel és l’escriptor polític més intel·ligent que ha donat la dreta catalana.
En paraules del mateix Gaziel, ell va consagrar tota la
seva vida a tres realitats superiors: la nostra terra, la nostra gent, i la nostra pàtria, referint-se a Catalunya. Les
reflexions escrites per Gaziel així ho demostren, atès que
divulguen aquelles reflexions tan fosques, acompanyades d’unes vivències tan tristes, escrites durant una època de plena dominació franquista. Són unes reflexions
dolgudes i punyents, que expressen la situació tan crítica que es va viure, principalment, en el temps transcorregut des dels últims anys de la República, passant per
la guerra “incivil” i els anys de la postguerra. Espanya té
una trista història d’alçaments militars, quan els polítics
no han sabut resoldre el problemes mitjançant la política
i es dediquen a traginar l’espasa o les porres o a judicialitzar-ho tot, tal com està passant actualment.
La principal motivació és parlar d’aquest llibre per fer
la comparació del que s'hi relata i la situació que es viu
ara a Catalunya i la seva relació amb l’Estat espanyol i
amb els seus poders actuals, tant polítics com judicials.
Transcric uns paràgrafs del llibre de Gaziel:
“Catalunya és petita i feble davant l’Espanya castellanitzada. Per això és que hem trigat segles a poder capgirar les coses i alçar-nos del nostre abatiment, Castella
i l’Espanya castellanitzada, enfront de Catalunya, són
molt fortes i grans. L’únic que detura el cop d’Estat i la
reacció antidemocràtica i anticatalana és la incògnita de
Catalunya, la por de la seva actitud. En una paraula: ara
que Catalunya té govern propi, espanta un alçament de
la nostra terra, una revolta cruenta, tal volta una possible –però no gens probable– guerra de secessió.”
“Els dos factors essencials per a Catalunya són, doncs,
aquests: enfortir-se tant com pugui i enfortir-se de pressa. Si Catalunya s’enforteix, però va massa a poc a poc,
farà tard: el règim actual favorable al seu redreçament,
s’enrunarà abans que ella estigui ben refeta, prou refeta
per inspirar temença a qui vulgui tocar-la.”

“Arreu del món la unió fa la força. A Catalunya la unió
sagrada és l’única força possible. Sols amb la unió de
tots els catalans l’enfortiment de Catalunya serà prou robust i ràpid per a poder plantar cara a les contingències
adverses que vindran fatalment. Ve tan justa la cosa que,
fins i tot amb la unió sagrada dels catalans, en bloc, no
és pas gens segur que Catalunya triomfi. Què passarà si
es divideix? Ja ho està, de dividida, ens barallem com
ximples i estem enemistats com a perfectes imbècils.”
“Alguns de nosaltres ja han començat d’anar a cercar
ajuda a Castella contra els seus enemics de dintre de Catalunya. Si continuem així, n’hi haurà per poc temps. A
l’Espanya castellana i castellanitzada tot treballa contra
nostre. I, si nosaltres també ens posem a treballar en contra de Catalunya, el joc serà qüestió de poques taules.”
Això ho escrivia Gaziel en temps de la República i, si
es compara amb la situació actual, es pot constatar que
molt poques coses han canviat i que difícilment canviaran, si els catalans no ho posem tot de la nostra part.
L’Espanya profunda, o castellanitzada si voleu, segueix
amb el seu estil colonialista, provocant-nos convocant
un Consell de Ministres a Barcelona i fent-nos arribar
mil “piolins” per acompanyar la tropa, precisament en
el dia que es compleix un any de les eleccions al Parlament de Catalunya. Recordeu que aquest dia van sortir guanyadores les forces polítiques independentistes,
malgrat la complicada situació d’assetjament del govern
espanyol en què es varen celebrar les eleccions. Quants
Consells de Ministres s’han celebrat a Barcelona? Calia celebrar-ne un el dia vint-i-u de desembre? També
queda ben evident la immoralitat de la convocatòria del
Consell de Ministres a Barcelona, quan tenim presos polítics en vaga de fam, i quan caldria que el govern estatal
fes gestos en la línia de poder alliberar unes persones innocents dels càrrecs de què se’ls acusa. L’Estat espanyol
hauria de considerar com ha actuat la justícia europea
amb els exiliats catalans.
La història ens deixa ben clar que els governs d’Espanya –o Castella, tant se val– han descansat sempre, i encara hi descansen, en tres pilars, per a ells fonamentals,
compostos pel Tron, l’Espasa i l’Altar, com ho exposa
també Gaziel en el seu llibre. Això, en ple segle XXI,
encara és així. Els governs espanyols no cal que siguin
d’extrema dreta, apliquen aquesta filosofia, sobretot si es
tracta d’aplicar-la a Catalunya.
Per més que meditem, amb Espanya no hi traurem l’aigua clara. Val més que anem per feina. w

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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Per Sant Martí,
mata el porc
i enceta el vi
SALVADOR MONTOYA I VIÑAS

E

l tercer dijous de novembre, s’autoritza de manera oficial la venda del Beaujolais noveau. Aquest
vi, procedent de la zona del Beaujolais AOC, a
França, s’elabora amb la varietat de raïm negre Gamay
pel procediment de maceració carbònica. Els francesos
l’anomenen vin de premieur. És aquell raïm collit a la tardor i que es pot vendre abans de la primavera, que és
quan la majoria de vins solen estar a punt, seguint els
procediments més estandarditzats de fermentació. A
tot França, per suposat a la zona de Beaujolais, i a tot el
món, s’ha popularitzat el Dia del Beaujolais noveau, i es
fan grans festes populars on se serveixen els nous vins
de la temporada. Jove, molt afruitat, de baixa graduació,
és un vi que no és de guarda i que, fins i tot, és recomanable prendre’l abans de l’estiu.
Algú no ha sentit mai refranys sobre Sant Martí?
Per Sant Martí, mata el porc i enceta el vi.
Per Sant Martí, mata ton porc, posa les olives al topí,
destapa la bota, beu ton vi i convida el teu veí.
Per Sant Martí, castanyes i novell vi.
Per Sant Martí, tasta el teu vi i per Cap d’Any et farà
dany.
Antigament, i ara tornada a recuperar, hi havia la tradició que, a tots els cellers i tavernes on ja es podia prendre
el vi novell de l’any, s´hi penjava una branca de pi. Fins i
tot a l’escut de la Cofradia de Santa Marta, fundada cap
al 1393, patrona de l’hosteleria i dels cellers on s’hi ven
vi, hi ha una branca de pi.
Cellers cooperatius fan originals i divertides presentacions dels seus vins novells. Us proposo el vi novell del
Celler Cooperatiu del Masroig al Priorat, en el marc de

la DO Montsant. Està elaborat amb les varietats Garnatxa i Carinyena, i cada any, i ja en fa divuit, fan una presentació, com diuen ells mateixos, bandarra i popular
del seu vi novell. Fresc, lleuger, afruitat a munts, sense
pretensions, per divertir-se i per no prendre’l sol, sempre en bona companyia. Marideu-lo de tot el que sigui
porc, enteneu-me, derivats del porc, com llonganisses i
botifarres o bones graellades de carn, amb bon pa de
pagès i, ep! Oli, senyors! Hem de prendre oli! Oli d’oliva
arbequina, d’empeltre, d’argudell! Oli del primer raig,
sense filtrar. L’oli, sense cap mena dubte, és el nostre or
verd! Diuen els que hi entenen que, exceptuant els peus
plans, es veu que l’oli ho cura tot.
En fi, ara us deixo que tots plegats tenim prou feina.
Salut, amistat i vins amb ànima. w
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quest títol pot originar un
desconcert a algun soci,
però aquesta és la finalitat
dels titulars, cridar l’atenció del lector perquè prengui la determinació
de seguir llegint l’article per conèixer-ne el contingut.
Dit això, passem a exposar el llarg
recorregut que ha fet la nostra entitat de l’any 2011 al 2018.
Amb el canvi de Junta Directiva,
el mes d’abril de l’any 2011, la nova
Junta es va trobar davant d’una disjuntiva molt important: seguir com
fins aquella data, amb les magnífiques gestions de les juntes anteriors,
com va ser la celebració del Centenari de l’entitat, igual que el dia a
dia que l’activitat social requereix,
o bé sortir al pas de les exigències
que la reglamentació fiscal, econòmica, legal i laboral demanava, i
també adaptar l’edifici a la normativa d’instal·lacions, tant teatrals com
estructurals, que requerien els diferents estaments (Ajuntament, Seguretat, Bombers, etc.).
Per començar, aquella Junta va
veure que l’entitat no disposava de
cap plànol de l’edifici, atès que, durant la guerra civil, s’havien cremat
o bé s’havien perdut. Per aquest
motiu, l’any 2012, es va encarregar a
un arquitecte que fes uns plànols exhaustius de tot l’edifici, amb els seus
corresponents amidaments.
Un cop fet aquest pas imprescindible per poder seguir endavant, a
través de la Federació d’Ateneus de
Catalunya es va contractar una empresa (Implanta), per tal que elaborés un projecte bàsic de tot l’edifici
per poder-lo acomodar a la normativa actual. El projecte va ser realit-

zat per un enginyer industrial i un
arquitecte de l’empresa.
Aquí ens vam trobar amb un primer problema: l’estatge social del
Centre està format per dos edificis:
el més antic, de l’any 1926, i l’altre,
que durant la guerra es va cremar, i
és el corresponent al teatre, la sala i
el vestíbul, que és de l’any 1950.
Doncs bé, el que es pretenia era
fer un projecte només d’aquest últim edifici, és a dir de l’escenari i
de la sala, que és el que es requeria
que estigués dins de la normativa d’equipaments teatrals. Però la
Prefectura de Bombers va exigir
que incloguéssim en el projecte tot
l’edifici més antic, ja que era el que
donava a l’exterior, concretament
al carrer de Pujades, i que, per tant,
era l’edifici per on s’havien de fer els
recorreguts necessaris de sortida en
cas d’emergència. Això va encarir el
projecte inicial i va dilatar una mica
més el temps per poder acabar-lo.
Van ser moltes les reunions fetes
amb l’Ajuntament, amb Bombers,
amb el Col·legi d’Arquitectes i també el Departament de Patrimoni (pel
fet que el del Centre és un edifici
catalogat), per poder arribar a un
acord final i aprovar el projecte, per
tal de poder tenir tota la documentació de llicències necessàries per
poder-lo executar.
No obstant aquestes dificultats, en
l’Assemblea de Socis de l’any 2013
es va presentar el resultat final del
projecte executiu, amb un cost pressupostat per part de l’empresa Implanta de 557.022,34 euros.
L’Assemblea va aprovar per majoria absoluta tirar endavant l’execució d’aquestes modificacions i obres
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necessàries per poder adaptar les
nostres instal·lacions.
Casualment, i per sort, l’Ajuntament
de Barcelona, a través de l’Institut
de Cultura de Barcelona (en endavant ICUB), va veure que no només
era el nostre Centre, el que es trobava en aquesta disjuntiva de tenir
les instal·lacions molt endarrerides,
sinó que a Barcelona eren diverses les entitats que es trobaven en
aquestes circumstàncies (el Centre
Moral Instructiu de Gràcia, el Cercle
Catòlic de Gràcia, els Lluïsos d’Horta i de Gràcia, el Centre Parroquial
Sant Vicenç de Sarrià, el Centre Moral de Sants...). L’any 2013, l’ICUB
va treure una primera convocatòria
de subvencions d’ajuts d’un 60% del
cost per fer les obres necessàries per
actualitzar les entitats.
Ens vam trobar que no podíem accedir a aquesta primera convocatòria perquè no teníem el projecte acabat (pel problema dels dos edificis)
i, per tant, encara no estava aprovat
per l’Assemblea de Socis.
Sí que vam arribar a temps de presentar la nostra primera sol·licitud
de subvenció en la segona convocatòria que l’ICUB va allargar fins al
28 de febrer de l’any 2015.
Pel fet que la Junta Directiva que
va iniciar aquest assumpte finalitzava el seu mandat l’abril del 2015,
el president Josep Gili va establir,
d’acord amb qui es presentava com
a president, en Josep Maria Recasens, la voluntat de participar en
aquesta convocatòria de subvenció. El llavors candidat a president
considerava que el projecte hauria
de desenvolupar-se en dues o més
fases i acollint-nos a diferents con-
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vocatòries de subvenció, per poder
disposar de més temps, tant als
efectes d’execució de les obres com
del seu pagament i justificació.
Així es va proposar al dirigents de
l’ICUB, que van aprovar-ho perquè
convenia a les dues parts: al Centre li era més fàcil econòmicament
i, d’aquesta manera, l’ICUB podia
donar més subvencions a diverses
entitats, pel fet que la quantitat era
menor. Tinguem present que aquestes dues primeres convocatòries de
l’ICUB eren d’un total d’un milió
d’euros cadascuna, i que les altres
han estat de 500.000 euros a repartir
entre totes les entitats.
Hem d’assenyalar que al 2015 es
feien eleccions municipals a Barcelona i la continuïtat de noves convocatòries de subvencions per part
del nou consistori era una incògnita.
Per sort, les subvencions van continuar, encara que en menor quantitat, com hem exposat abans.

Detall de les subvencions

L’any 2015, en la primera sol·lici-

tud, vam obtenir una subvenció,
sobre un pressupost de 168.034,67
euros, de 100.820,80 euros.
L’any 2016, en la segona sol·licitud,
vam obtenir una subvenció, sobre
un segon pressupost de 287.077,70
euros, de 172.200 euros.
I uns serrells que quedaven dins
del projecte l’any 2017, en una tercera convocatòria, sobre un pressupost de 50.247,67 euros hem obtingut una subvenció de 30.148,60
euros.
Totes aquestes ajudes han estat
atorgades per l’ICUB i justificades a
través de les factures corresponents
i legalment auditades per la consultoria Castellà Auditors-Consultors.
La supervisió de les obres i el control tècnic va anar a càrrec de l’arquitecte contractat pel Centre i per
dos enginyers: un enginyer industrial de l’empresa Implanta, responsable del projecte, i un enginyer de
camins, canals i ports, contractat pel
Centre.
Per tant, el pressupost inicial fet
per Implanta de 557.022,34 euros,

en el qual no es tenia en compte la
instal·lació d’un ascensor (només
el fossar), hem assolit reduir-lo,
amb uns nous pressupostos, a la
quantitat de 505.360,04 euros, amb
ascensor inclòs, i hem rebut un 60%
d’ajut per part de l’ICUB (un total
de 303.169,40 euros).
No obstant això, el desenvolupament de les obres ha posat al descobert la necessitat d’algunes actuacions addicionals no projectades i
pressupostades, que han estat assumides íntegrament per l’entitat.
La despesa corresponent al 40%
no subvencionat de les actuacions
projectades i de la totalitat de les
actuacions addicionals escomeses
ha estat assumida pel Centre, amb
un seguit d’actuacions econòmiques realitzades per l’actual Junta
Directiva. Hem de dir que això ha
comportat un gran esforç, però tenim la satisfacció d’haver fet el que
l’Assemblea de Socis va aprovar i el
que era molt necessari per al Centre
i per a la seva seguretat i accessibilitat.

Obres realitzades durant 2016, 2017 i 2018
t 2 exutoris a la teulada de l’escenari de
sortida automàtica de fums en cas d’incendi
tDetectors d’incendi (total: 95 unitats per
tot l’edifici)

del terrat
tIgnifugació de bigues de la sala
Obertura de porta d’accés a fals sostre de
la sala

tOrdenació de pas d’instal·lacions a nova
escala
tLavabos nous segons normativa (2 lavabos de dones i 1 d’homes)

tCanvi de caldera de calefacció de la sala
per adaptar-la a la normativa vigent

tInsonorització sala 53, amb aïllament a la
paret dels veïns

tEnderrocament de l’escala principal per
adequar-la a la normativa

tModificació de les instal·lacions elèctriques antigues

tRuixadors d’aigua sota l’escenari

tConstrucció de nova escala amb senyalització segons normativa

tNova distribució elèctrica a 380 V.

tDetectors de fum sota l’escenari

tFossar per a l’ascensor

tSubstitució dels trampillons de fusta per
uns altres de metàl·lics

tInstal·lació d’un ascensor elèctric adaptat

t2 detectors lineals a la Sala Poblenou
tAlarma d’incendis de tot l’edifici i centraleta
tCortina tallafocs (boca escenari)

tModificació de l’equipament escènic per
poder posar cortina tallafocs
tSubstitució de la instal·lació elèctrica de
sota l’escenari.
tAïllament contra el foc de parament superior (caixa escenari / sala)
tInsonorització equips d’aire condicionat

tVestíbuls de cada planta amb portes tallafocs i aïllament RF
tVestíbuls d’aïllament de la planta 1a,
planta 2a i oficines de RF
tAdaptació entrada de l’escala a l’amfiteatre per a accés minusvàlids
tInstal·lació nou enllumenat i emergència
escala

tNova instal·lació elèctrica del bar i la
cuina
tEscomesa elèctrica d’entrada nou subministrament bar i cuina.
Encara queden algunes actuacions pendents, però ara és indispensable fer una
pausa per recuperar l’economia de l’entitat
de l’enorme esforç realitzat. Per això, l’actual Junta Directiva dedicarà tots els esforços
a generar noves reserves que permetin, a
mitjà termini, seguir avançant en aquest
ambiciós projecte fins a completar-lo en la
seva totalitat.

DOSSIER OBRES 27
Aquelles entitats
que hem esmentat
abans també han
fet un gran esforç,
i la majoria d’elles
han suspès les seves activitats diàries per fer les obres.
Però, si nosaltres
ens caracteritzem
en alguna cosa, és
per ser molt més
atrevits, i el nostre
Centre, durant les
moltes modificacions, obres i installacions que s’han
fet, no ha aturat
en cap moment les
moltes, però moltes, activitats que
tenia programades durant aquests
anys. En aquest
sentit, s’ha d’agrair
la paciència que han tingut tots els
que han col·laborat i dirigit aquestes
obres, tots els responsables de les
activitats i, evidentment, tots els socis participants. Gràcies a tots.

Ha estat molt dur, però ho hem
aconseguit.
En el requadre a part, exposem detalladament la llista del total d’actuacions que s’han fet a l’entitat fins a
dia d’avui. w

A l'esquerra, l'escala abans de
les obres; i a la dreta després de
les obres amb l'ascensor





  
      
   
    

