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Festa Major / Excursió sorpresa
Sopar de la Secció de Teatre
Entrevista a Mercè Oltra
Subirachs / Bacallaneria Sendra
25 anys de la Fundació Pius Bosch
Les Rambles, terreny sagrat
Torna 'La Nit de Sant Joan'

EDITORIAL 3

Temps convulsos i difícils

A

QUEST ESTIU i el que portem
de tardor hem viscut moments
tensos. Al país i al Centre. A
l’agost vam patir els atemptats
a la Rambla de Barcelona i a
Cambrils i, a partir d’aquí, però
no només per això, Barcelona i Catalunya viuen
permanentment amb un ai al cor i no hem deixat de ser notícia reiteradament per una cosa o
altra: èxit en la resposta dels Mossos en l’actuació antiterrorista; vibrants manifestacions de
rebuig al terrorisme; Diada de l’11 de setembre;
decisions més que discutibles i discutides del
Govern central i dels seus cossos de seguretat,
amb actuacions antidemocràtiques i detencions de funcionaris de la Generalitat per intentar aturar l’1-O; la mateixa celebració històrica
del referèndum de l’1 d’octubre, malgrat l’exagerat desplegament i l’actuació brutal per tot
Catalunya dels antiavalots de l’Estat per impedir-lo, que va aconseguir provocar la repulsa
internacional i posar el tema de la independència catalana als mitjans de comunicació de
tot el món; l’aturada general a Catalunya per
denunciar i repudiar aquestes males pràctiques
policials i estatals; monumentals cassolades,
pràcticament diàries; declaració d’independència feta pel Govern català i suspesa immediatament pel mateix Govern; declaracions
estrambòtiques i patètiques de molts, sobretot
de polítics, que volen donar lliçons de coses
que no entenen o que senzillament no saben;
acusacions fora mida de la justícia espanyola,
que han acabat, momentàniament, amb l’empresonament sense fiança dels presidents de

l’ANC i d’Òmnium, més manifestacions i cassolades... I aquí deixem la tirallonga, perquè hem
de tancar el butlletí. Segur que, quan llegiu
això, la llista serà més llarga.
En un context més particular, el Centre també s’ha vist trasbalsat per la mort d'en Tomàs
Giol, vinculat a les juntes directives en tasques
d’administració i a diverses seccions des de fa
molts anys.
Alhora, també ens hem preocupat per nombrosos problemes de salut d’altres amics i
consocis nostres, que esperem que s’acabin de
resoldre ben aviat.
Però aquest estiu i aquesta tardor també hem
tingut una part positiva: hem tingut i tenim
obres a l’entitat! Les obres encara duren, i en
certa manera han condicionat una mica l’inici del nou curs (més ben dit, l’inici de l’allau
de tallers, aules, cursos i cursets que es fan a
la casa, que afortunadament és un no parar),
però no han impedit pràcticament res. Unes
obres, en fi, que aviat seran història i que ens
han de permetre gaudir de nous serveis a tots
per al millor funcionament de l’activitat que
duem a terme.
D'altra banda, aquest butlletí també ha canviat lleugerament d’imatge. Nosaltres també hem
iniciat un procés que seguirà en els propers
números amb el que volem fer-lo més atractiu
per al lector i a la vegada més ric en continguts.
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Adéu al company i a
l’amic Tomàs Giol
El passat dia 31 d’agost ens vas deixar. Hi ha fets que costen d’assumir
quan s’esdevenen, tot i saber-los segurs i inevitables. El teu traspàs ha
estat un d’aquests fets.
El ràpid desenllaç de la teva malaltia i la impossibilitat de comptar
amb el teu suport en un breu període de temps ha estat afrontat i resolt
amb l’esforç, la dedicació i la bona
feina d’en Joan Giménez, la Montserrat Mirabet i la Isabel Viñas, en
l’àmbit econòmic i de la gestió administrativa, així com de l’Anna
Bedmar, pel que fa a les tasques de
la Secretaria de l’entitat.
No obstant això, la teva absència
ens deixa un buit difícil d’omplir.
La de l’amic i el company que era
nexe d’unió entre les successives
juntes. Eres la memòria històrica,
l’experiència compartida, l’opinió
documentada i la recomanació ponderada. Tot això eres tu, Tomàs.
Ens queda una sensació de buit. Res
no serà igual sense tu. Però el teu
record romandrà per sempre en tots
aquells de qui has estat company de
Junta Directiva en alguna època. El

teu exemple d’amor i de dedicació
al Centre ha d’encoratjar els directius actuals i els qui vindran en el
futur a esmerçar el bo i millor de
nosaltres mateixos en beneﬁci de la
nostra entitat.
Gràcies per tot, Tomàs. Descansa
en pau.

Anna Bedmar, nova
secretària del Centre
D’acord amb el que preveuen els
Estatuts, la Junta Directiva, a proposta del president, va acordar nomenar l'Anna Bedmar i Álvarez com
a secretària del Centre en la seva reunió del passat dia 5 de setembre.
L’Anna ja havia estat una activa
membre de Junta en les tasques de
vicesecretària i com a responsable
de l’arxiu de l’entitat, i va donar un
important suport al Tomàs Giol en
les seves funcions de secretari de la
Junta Directiva de l’entitat. Tal com
és preceptiu, el nomenament se sotmetrà a ratiﬁcació de la propera Assemblea General dels socis, que se
celebrarà durant el primer quadrimestre del 2018.
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Isabel Viñas, gestora
de l'entitat
També en la reunió del passat dia 5
de setembre, la Junta va acordar nomenar la Isabel Viñas i Ortells com a
coordinadora de Gestió del Centre.
La Isabel ja donava suport al Tomàs Giol en aquestes tasques i, a
partir d’ara, n’assumeix la màxima
responsabilitat amb plena dedicació. De la Isabel depenen tots els
àmbits de gestió, tant econòmica,
com de personal, com de Secretaria,
d’acord amb les decisions de la Junta Directiva i en coordinació amb els
corresponents directius en cadascun dels àmbits d’actuació.

Les obres de renovació
i millora, a bon ritme
Aquest estiu s’ha realiat el gruix
de les actuacions de la segona fase
de les obres per adequar les nostres dependències als requisits de
seguretat i de serveis. A tal efecte,
s’ha enderrocat i reconstruït l’escala d’accés a les sales, aules i espais
de gestió directiva i administrativa,
i se n’estan remodelant els espais
d’accés. També s’ha fet la instal·lació
de l’ascensor que facilitarà l’accés a
aquestes plantes superiors.

Nou horari d’atenció al
públic
A partir del dilluns 2 d’octubre,
l’horari d’atenció al públic s'ha
avançat mitja hora. La Secretaria
obrirà a 2/4 de 6 de la tarda i tancarà
a 2/4 de 9. D’aquesta manera fem un
primer pas en suport a la reforma
horària que impulsa el Parlament
de Catalunya. Al mateix temps, facilitem les gestions a les persones que
participen en les aules i tallers o alsseus pares, avis o tutors, però sense
oblidar l’atenció a aquelles persones
associades que pleguen tard.
Tot això sense perjudici que, en
circumstàncies especials, es puguin
establir horaris addicionals en determinades dates.
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Al pot petit... bona confitura!

P

ERMETEU-ME que
faci aquesta broma
amb el conegut adagi català, però és que
m’ha semblat molt
adequada per fer de
teló de fons de l’excursió sorpresa
d’aquest any, que es va fer el dia 18
del juny passat.
El primer que va ser “petit” va ser
el nombre d’excursionistes, exactament 22 (els podem veure a la foto),
i, en conseqüència, també va ser-ho
l’autocar que va arrencar a les 8 en
punt i ens va dur ﬁns a Tona, on vam
parar per esmorzar. I com que només érem els que érem, vam ocupar
un petit racó d’un immens menjador (ja veieu com m’ho faig venir tot
bé). Però, a partir de la primera de
les visites programades, ja ens vam
adonar que érem el nombre ideal de
participants.
Aquesta primera visita va ser a un
ediﬁci ubicat a la localitat de Santa
Eugènia de Berga (que, tot i el seu
nom, és de la comarca d’Osona) i
que es diu “El món màgic del tren”.
Es tracta d’un ediﬁci de tres plantes,
dedicades, en la seva totalitat, al món
de ferrocarril en miniatura (mira,
això també lliga!), amb una exposició impressionant, a la planta baixa,
de material: locomotores i vagons de
tot tipus, vies i desviaments, senyals,
bitllets, canviadors d’agulles i un
llarg etcètera; una súper macromaqueta (això ja no lliga), al primer pis,
amb 72 trens que circulaven alhora
enmig de casetes dels més diversos
estils, barrejades amb monuments típics de mil llocs. Hi havia, per exemple, la Sagrada Família al costat de
les piràmides d’Egipte. Tota la maqueta està construïda a una escala
molt reduïda i en forma d’U invertida, i els visitants ens vam col·locar
al mig i la vam poden observar perfectament mirant cap a la dreta, cap
a l’esquerra i al fons. I, al segon pis,
una altra macromaqueta amb quatre
trens amb locomotores i vagons de
dimensió considerable, corrent per
quatre circuits independents entre
muntanyes i passant per diversos
ponts i túnels, i, en estar ubicada al

poder contemplar desplaçant-nos al
seu voltant i gaudint d’autèntiques
obres d’art del miniaturisme ferroviari. En sortir tots vam coincidir
que havíem estat el nombre ideal
per poder observar amb comoditat
aquelles instal·lacions.
Tot seguit ens vam desplaçar ﬁns
al monestir benedictí de Sant Pere
de Casserres per una carretera que
ens va portar ﬁns a tocar del pantà de Sau, on vam fer un gir de 180
graus per enﬁlar-nos ﬁns a una altra carretera que ressegueix el perﬁl
del pantà, però a més de 100 metres
d’altura. I vet aquí que el monestir
també semblava fet a mida per a la
nostra excursió: un claustre petit,
una petita sala capitular i una cuina-menjador també de dimensions
reduïdes. Només la nau del temple
sortia del “guió”, era força gran,
potser excessiva, si pensem que, segons ens van dir, en el moment de la
seva màxima activitat van haver-hi
doe monjos i que no era fàcil que
gaire gent anés a missa a un monestir perdut enmig de la muntanya i
lluny de cap nucli habitat.
I, després, cap a dinar a un restaurant del poble de Tavèrnoles. I allà
sí que res va ser petit, sobretot els
canelons que eren de “tamany natural”. I un cop endrapades les viandes i havent brindat per tots i pel
Centre, altra vegada cap a l’autocar

per desplaçar-nos ﬁns a Folgueroles, per visitar la casa natal de Mn.
Cinto Verdaguer. I, si l’ediﬁci dels
trens i el monestir podem dir que
eren relativament petits, aquesta
casa sí que era absolutament petita!
La veritat és que hi vam caber tots...
però ben apretadets. El més curiós
d’aquesta visita va ser que les estances que ens van ensenyar ocupaven
la meitat de la totalitat de la ﬁnca i
eren una rèplica de les que hi havia
a l’altra meitat, que és on va néixer
Mn. Cinto, però que no són visitables perquè encara hi viuen membres de la família Verdaguer.
I després de la visita i de fer-nos la
foto de família, altre cop a l’autocar
per enﬁlar el camí de tornada cap al
Centre, durant el qual vam felicitar
l’equip organiador de l’excursió i
el vam animar a començar a pensar
en la de l’any vinent.
I també vam felicitar el xofer de
l’autocar –en Carlos– per la seva
magníﬁca conducció... només amb
una mà!, ja que l’altra la va tenir tota
l’estona agafada al canvi de marxes.
Comentant-ho després, vam comprovar que la majoria no se n’havien adonat, perquè més d’un va dir
que, si ho hagués vist, potser un cert
oriﬁci corporal... també se li hauria
fet petit.
Antoni Roig
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Passi-ho bé, fins l'any que ve!

U

N ANY MÉS la nostra entitat ha celebrat la Festa Major
del barri amb unes
activitats que havien de començar el
dissabte 9 de setembre amb l’exhibició de Country en línia però que
es va haver de suspendre per la pluja. De manera que el tret de sortida
va ser el tradicional sopar social al
pati.
Van continuar el diumenge 10, amb
l’assistència a l’Eucaristia de Festa
Major a l’església de Santa Maria del
Taulat i amb el vermut de germanor,
també al pati de l’entitat. Aquest
any, però, a causa de les obres de
l’escala d’accés a les plantes superiors, no es va poder inaugurar la
tradicional exposició de la Secció
d’Activitats Diverses, que va quedar
ajornada ﬁns al dia 23 de setembre.
La tarda del diumenge, i a la sala
d’audiovisuals, es va presentar la ja
també tradicional sessió de vídeos
del nostre consoci Rafael Marcó, en
la qual ens va presentar, en la primera part, la producció Tot un món de
viatges, un recull de 13 documentals
realiats entre els anys 1982 i 2010.
En la segona part es va presentar
un altre recull de 5 documentals de
temàtiques monogràﬁques (gastronomia, mercats, etc.) i l’argumental
Tres en un banc, de l’any 2006, amb
els enyorats actors de la Secció de
Teatre Josep Casanova, Concepció
Iborra i Miquel Bosch. Però el més

signiﬁcatiu de la sessió va ser el
lliurament d’una placa a l’amic
Marcó, en reconeixement als seus
50 anys de dedicació al cinema
amateur, que van començar amb
la institució del Trofeu Mans i el
festival Fantastik de cinema de
terror i ciència ﬁcció, tots dos al
nostre Centre, que va esdevenir,
en aquells llunyans anys seixanta,
el referent indiscutible del cinema
amateur a l’Estat espanyol.
I passant al dilluns 11, Diada
Nacional de Catalunya, una nova
Trobada de puntaires va omplir
la vorera del davant del Centre
amb una manifestació espectacular
d’aquesta bonica activitat manual i
artística, ameniada pel suggestiu
soroll dels boixets entrecreuant-se
una i mil vegades gràcies a l’habilitat de les puntaires.
Excepcionalment, la lectura teatral,
que habitualment es fa el dijous, es
va fer el dimecres, però va resultar
igual de concorreguda i molt divertida, ja que es tractava de l’obra en
un acte Gente bien, de Santiago Rusiñol, dirigida per l’Elvira Fernández i molt ben interpretada per un
nodrit repartiment, tot i la brevetat
del text. Ah! I una altra excepció
d’aquesta sessió va ser que, tot i que
estava anunciada com una lectura a
la fresca, per raons meteorològiques
es va haver de fer al vestíbul.
I va arribar el segon cap de setmana, que ens va permetre veure
(o tornar a veure) l’obra El crèdit,

PLACA A RAFAEL MARCÓ
El passat diumenge 10 de setembre,
en la ja tradicional vetllada de vídeo
que ens fa en Rafael Marcó per Festa
Major, el Centre li va fer lliurament
d'una placa per commemorar el seus
anys dedicats al cinema amateur i el
fet d'haver portat, juntament amb en
Josep Casanova, el nom del Centre
per tot Espanya i part de l'estranger,
els anys 60 i 70 del segle passat.
de Jordi Galceran, amb les memorables interpretacions dels actors
Lluís Girbau i Jaume Arola, al mig
de la sala, com en un ring de boxa,
sense cap possibilitat d’ajut per part
de cap apuntador o regidor. Va ser,
sens dubte, una magníﬁca cloenda
de la Festa Major d’enguany.
I, aproﬁtant que s’ha posat de moda
aquests dies, acomiadem aquesta
crònica cantant allò de “passi-ho bé
i ﬁns l’any que ve!"
Antoni Roig
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Torna 'La nit de Sant Joan'
ORNA La nit
de Sant Joan al
Centre després
de vint anys .
Bé,
vint-i-un,
tampoc discutirem ara per un
any. Així que ens agradaria
molts que vinguéssiu a gaudir amb nosaltres els dies
18, 19, 25 i 26 de novembre.
Penso que hi ha obres de
teatre que podrien fer-se
de tant en tant al Centre.
Es podria dir que a cada
generació li toca fer-la algun
cop. L’Estel seria el paradigma
d’aquesta idea: es fa cada any i els
espectadors esperem amb candeletes veure a qui li toca fer aquell
paper o aquell altre, i es crea una
gran expectació, o això és el que
es pretén. Però, deixant de banda
aquest clàssic nadalenc de cada
any, em volia referir a obres que
s’han fet moltes vegades durant
aquests més de cent anys de vida
teatral del nostre Centre.
Ara, així a voleo, se m’acut El
Mikado, per exemple, Les dones
sàvies, Pel davant i pel darrere,
Dàncing, J.C. Superstar i algun altre més que ara no em ve el cap,
però que sí que recordarà el lector
d’aquest butlletí, i que cada quinze
o vint anys tenim ganes de veure
interpretat per noves generacions
d’actors, que molts cops són ﬁlls,
nebots o parents dels qui ho van fer
anys enrere. Per cert, ara ja fa més
de vint-i-cinc anys que no es fa El
retaule del ﬂautista, una d’aquestes
obres que s’ha fet diverses vegades,
sempre amb força èxit. Què espereu, directors de la Secció de Teatre? Encara m’agafaran ganes de
muntar-la jo un any d’aquests!
Però ara el que ens interessa és
La nit de Sant Joan. I és que aquest
proper novembre del 2017 tornem
a posar en escena la comèdia musical La nit de Sant Joan, de Dagoll
Dagom amb música de Jaume Sisa.
Algú ens podrà dir: “Un altre cop?
Que pesats!”. Jo, com a director, us

T

puc dir que, si penseu això, és que
ja teniu una edat, ja que molts dels

rar, tant en vestuari
com en so i llum, va
fer, em sembla, que
fos un gran èxit.
I ara, vint-i-un anys
després, penso que
podem assolir el mateix èxit, i encara més,
comptant amb les
meravelles tècniques
quant a so i llum que
actualment tenim al
Centre.
I el personal?, preguntareu. Doncs els
actors/actrius són tots
nous menys dos, el Gabi
Roca, que feia de nen i
ha passat a fer de pare
(Gabi, et fas gran!), i en
Lluís Casanova, que repeteix el paper d’avi,
però ara amb menys
maquillatge (broma que
sé que el Lluís m’acceptarà). Curiosament, entre la resta d’actors, hi
ha ﬁlls, ﬁlles, cosins
i parents dels qui fa
Dos moments del muntatge de fa 21 anys
vint-i-un anys van
ser sobre l’escenari
del Centre actuant a
actors i actrius que hi surten no saLa nit.... Aquest nobien res de l’obra, i això és perquè,
vembre esperem tenir el mateix
quan es va fer, o no havien nascut o
èxit.
eren molt petits.
Passeu, passeu! I veureu els Macaris amb la seva Isea. Una coca de
Bones vibracions
pinyons cantant com si fos la cosa
Fa vint-i-un anys vam muntar
més normal del món. Els marcial’obra amb una sabata i una esparnitus ballant un txa-txa-txa. La pridenya. Recordo que ens van deixar
mera revetlla! Qui no la recorda?
el micròfon sense ﬁl d’una parròI el follet trapella, que, imitant el
quia del barri, i amb un parell de
Puck del Somni d’una nit d’estiu, ho
micròfons més i una taula de so que
embolica tot i es pot transformar en
també ens van deixar, ens ho vam
qualsevol persona. Us ho perdreu?
fer tot. Però l’energia que gastàvem
tots els qui hi vam actuar i col·laboToni Olivé

MÉS TÍTOLS
A LA VISTA
Potser quan llegiu això. aquest
octubre ja haurem vist l'obra Escenes d'una execució, de Howard
Barker, dirigida per en Lluís Gir-

bau (en farem la crònica al proper
número) i al desembre veurem, el
dia 17, L'Estel de Natzaret (que
es repetirà el 7 de gener), i per
Nadal i Sant Esteve, Excuses!, de
Joel Joan i Jordi Sánchez, dirigida
per en Joan Asensio.

8 TERTÚLIES LITERÀRIES

Tres mestres amb estil propi
Les Tertúlies guanyen en continguts i profunditat
El temps de les cireres
El mes de juliol es va debatre sobre el llibre El temps de les cireres, de
Montserrat Roig, Premi Sant Jordi
1976. Com sempre, es va començar
amb una breu presentació del llibre,
introduint la seva trama dins l’època que li va tocar viure a Montserrat
Roig. A través del seu personatge
principal, la Natàlia, ﬁlla de família
burgesa, l’autora fa una mirada crítica al món que l’envolta i en destaca
les contradiccions socials, polítiques
i econòmiques.
Barcelona és la ciutat protagonista. Montserrat Roig crea molts personatges que descriu amb tot detall
i amb un llenguatge proper, clar i
compromès. Sovint, la poesia, l’humor i la ironia es van entrecreuant.
Montserrat Roig veu una burgesia
en decadència, que conviu amb una
pobresa que la Natàlia no pot suportar. La dona no té vida pròpia,
no té espai. Està sotmesa a la família, al marit i als ﬁlls. Es fa còmplice
de l’adulteri del seu marit i calla per
mantenir l’ordre.
L’autora presenta una societat que
fuig de la por i de la buidor refugiant-se en la necessitat de fer diners
al preu que sigui i d’arribar al poder. Una societat que viu de cara a
les aparences, amb molta superﬁcialitat i hipocresia, i que s’està podrint
per dintre.
La Natàlia fuig d’aquesta societat
que no li agrada i s’exilia voluntàriament durant doe anys. A París,
viu el Maig del 68 i obre els ulls per
veure “el món tal com és”. Quan
torna a Barcelona, veu que tot continua igual: quan va marxar acabaven
d’assassinar Grimau i quan hi arriba
acaben d’executar Puig Antich.
La tertúlia va ser molt animada i
participativa, ja que la major part
dels tertulians vam ser testimonis
de l’època que descriu Montserrat
Roig. Una de les opinions més generaliades va ser que, malgrat el poc
temps transcorregut, hi ha hagut

molts canvis a Barcelona. També es
va debatre sobre la posició masclista
o feminista de la dona a la novel·la.
La novel·la pren el nom d’una cançó amb el mateix títol de Jean-Batiste Clément, que pertanyia a la
Comuna francesa. Temps de primavera, per l’arribada de la cirera,
i d’esperança; però també temps de
revolució, amb el desig d’aconseguir un món millor.
La diversitat d’intervencions va
suposar opinions complementàries,
més que no pas opinions oposades,
la qual cosa va donar força ﬂuïdesa
i riquesa a la tertúlia.
Elena Font

Un món feliç
A l’agost vam llegir un clàssic del
segle XX: Un món feliç, d’Adous
Huxley. Publicada l’any 1932 al
Regne Unit, entre les dues grans
guerres i potser inﬂuenciada per la
primera d’elles, s’engloba en el gènere de la ciència-ﬁcció, però potser
una ciència-ﬁcció de tipus social.
Huxley situa Un món feliç en el nostre planeta, en un futur llunyà. Els
càlculs la situen sobre l’any 2540. És
una ciència-ﬁcció que no surt a les
galàxies, com era la moda aleshores,
quan gairebé sempre tots els viatges
eren més enllà del sistema solar.
L’argument gira al voltant de l’existència d’un estat mundial totalitari,
en què la humanitat està distribuïda per castes que tenen una ﬁnalitat

concreta dins d’aquest ordre, i que
es reprodueixen de manera artiﬁcial. No existeixen ni relacions emocionals entre les persones ni famílies
ni cap altre lligam. No existeix, tampoc, llibertat per escollir. En conseqüència, no existeixen tots els valors
humanistes que coneixem, però
l’autor deixa veure que aquests no
són essencials per a la felicitat.
Un món feliç ens presenta un món
altament tecnològic, teledirigit i totalment consumista. Tot ha de ser
productiu, ﬁns i tot els jocs i els esports. No es concep cap idea que
no aporti un valor econòmic afegit.
Per altra banda, Huxley fa referència, sense saber-ho, al lema modern
“sexe, drogues i rock and roll”, o el
que seria “sexe, drogues i a gaudir
sense limitacions”. En deﬁnitiva, un
món completament controlat pels
que manen, del qual no existeix la
possibilitat de sortir sense ser castigat.
Aquesta, a ulls de la majoria de
tertulians, no és una imatge idíl·lica.
Es fa difícil acceptar la situació que
planteja la novel·la. Avui, encara
som capaços de decidir algunes coses; bé, si no ens porten al TC. Però
encara som capaços de decidir cap
a on volem conduir la nostra vida.
Huxley presenta una disjuntiva
ﬁlosòﬁca amb dues situacions tan
oposades que es fa difícil poder acceptar-ne cap de les dues. A parer
de tots, caldria buscar el camí del
mig.
Joaquim Surribas

Rendé presenta nou llibre

L'

amic i consoci Joan Rendé
ha escrit un nou llibre. El
nostre escriptor més "proper"
(no li cal baixar de l'acera per
anar de casa seva al Centre!),
habitual de les tertúlies literàries i alumne de l'Aula de

Música, presenta Els anys de la
serp, editat per Proa. Fa gairebé
una dècada que en Rendé no
presenta obra nova, de manera
que els seus admiradors estem
d'enhorabona. Segur que en
parlarem més endavant.
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L’evangeli segons...
Saramago
O Evangelio segundo Jesus Cristo, de
José Saramago, és una versió sui generis, personal, de la història de Jesús.
L’escriu basant-se en els relats canònics, però fa la selecció i les adaptacions de temps i de llocs que a ell li
semblen bé. El govern portuguès
va vetar el llibre per ser presentat al
premi literari europeu d’aquell any
—1991—, adduint que ofenia els catòlics. Saramago, en protesta, es va
exiliar de Portugal i va anar a viure
a Lanzarote, on va morir el 2011. El
1998 li van concedir el Premi Nobel.
Saramago, ateu declarat, no obvia el
rerefons religiós que la història comporta. El tracta amb prou respecte i
erudició, però amb una visió humanista, més o menys racionaliada,
que alterna amb tons imaginatius,
simbòlics i, és clar, també crítics.
Les discussions ideològiques de Jesús amb un pastor (diable? Alter ego
de Saramago?) posen en relleu temes
com la consciència vacil·lant de la
missió de Jesús, la tensió vital de qui
malda per ser reconegut pels altres en
el projecte que se li ha encomanat, el
conegut debat entre designis suposadament imperatius de Déu i la llibertat humana. Tot plegat fa del llibre
una interessant barreja de teologia,
humanisme, psicologia, simbolismes,
poesia i misteris. El llibre és estimulant per la forma original de narració,
per les incursions en els itineraris interiors dels personatges (de Jesús, és
clar, però també de Josep i de Maria),
per la delicadíssima aproximació psicològica d’algunes relacions (remarcable la trobada amorosa de Jesús
amb Maria de Magdala), i per molts
altres aspectes que vam anar comentant entre els tertulians.
Si us agrada submergir-vos en una
nova visió/versió d’una història coneguda, amb aquesta obra sobre els
evangelis descobrireu matisos, novetats i picades d’ullet que no us deixaran indiferents.
I, en tot cas, sempre us podrà fascinar el que es diuen Josep i Jesús en
els greus avatars de la seva vida: “Ni
jo puc fer-te totes les preguntes, ni tu
pots donar-me totes les respostes.”
Jordi Trepat

Aula de Música
Aula de Música, com totes les activitats del
Centre, ha iniciat un curs nou amb il·lusions i
projectes renovats. En l’aposta per arribar a un
públic més ampli, aposta que portem a terme
des de ja fa tres anys, l’Aula ofereix activitats
complementàries a les que històricament s’havien fet.
Per una banda, aquest curs continuarem obrint el cor infantil
de l’Aula a tots aquells nois i noies que, essent o no alumnes
de l’Aula, estiguin interessats a sentir l’experiència que suposa
cantar en grup, amb totes les derivades de compromís i solidaritat que això implica. Per una altra banda, i aprofundint en els
mateixos valors, tenim la intenció de mantenir i, si és possible,
ampliar la presència del combo de música moderna que ja vam
poder escoltar a ﬁnals del curs passat.
Com a novetat d’aquest curs, tenim la intenció de, si hi ha demanda suﬁcient, oferir classes de guitarra elèctrica.
Tot això ho emmarquem en un procés de moderniació de
l’Aula de Música; moderniació/actualiació deguda a l’atenció que, nosaltres, els docents, sempre prestem a les demandes
i crítiques, segur que ben intencionades, que des de diversos
sectors del Centre s’han anat fent.
Durant el segon trimestre, i com ha estat habitual en els darrers cursos, oferirem, de nou, un curs d’història i/o estètica. Enguany el curs estarà dedicat a la història de la música catalana,
i constarà de deu sessions que ens serviran per apropar-nos
al patrimoni català; patrimoni tan poc conegut pel país i a la
vegada tan interessant.
Bé, i com que el projecte d’un curs s’esdevé, en bona mesura, d’haver fet un balanç i reﬂexió del curs anterior, crec que
també és aquest el lloc per poder felicitar-nos pel nivell que
van assolir els nostres alumnes més acadèmics. La nota mitjana
dels alumnes que ha presentat la nostra escola a ensenyaments
professionals el darrer curs ha estat de 7,6 sobre 10. Tots els
alumnes presentats han estat acceptats i ja han iniciat els seus
estudis de grau mitjà al Conservatori.
M’agrada subratllar aquest fet, perquè és evident que la tasca
que fem professors i alumnes d’aquest àmbit és feixuga i poc
vistosa, i que, justament per aquest motiu, a aquests nois ningú no els aturarà pel nostre cultural Centre per felicitar-los, ni
tampoc ningú no reconeixerà de manera efusiva tot el treball
dels abnegats professors. Però sí, l’Aula, de moment, pot dir
amb orgull que, possiblement, amb els anys, s’ha convertit en
l’espai del CMC que més gent ha conduit a cursar estudis professionals.
I poca cosa em queda per dir... Ai, sí, només una cosa més: que
tinguem tots un bon curs i que la Cultura, sí, sí, la Cultura en
majúscules... aquella que, per deﬁnició, requereix d’un esforç
intel·lectual, aquella que no és fast food, aquella que ens enriqueix, interpel·la la nostra intel·ligència i el nostre esperit, i per
aquest motiu ens és plaent, regni entre tots nosaltres. Amén.

L

'

Jordi Tomás
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Tomàs Giol i Campmany

Ens
va deixar el passat 31 d’agost,
després d’una llarga malaltia, i
ha deixat un gran buit en la vida
del Centre.
En Tomàs havia nascut al barri
d’Horta i es va instal·lar al Poblenou quan es va casar amb la
Mercè Masjuan, l’any 1975. Tres
anys més tard es va fer soci del
Centre, i aviat va ser convidat
per l’aleshores president, Joaquim Vilasaró, a formar part de
la Junta Directiva. Ell va acceptar
la invitació entusiasmat, perquè
això li va permetre desenvolupar
el seu esperit col·laborador, i des
d’aleshores i ﬁns al moment del
seu traspàs n’ha estat membre
i ha ocupat diversos càrrecs en

L'Esbart Montseny va
actuar a
la Vall Fosca
Ja vam anunciar en el passat butlletí que
l'Esbart Montseny del nostre Centre tenia prevista una actuació, a ﬁnals de
juliol, a la II Festa de Padrins de la Vall
Fosca i Senterada, a la comarca del Pallars Jussà, arxidiòcesi de l'Urgell. La sortida va anar de meravella i els ballarins
van fer-se una foto de grup amb el bisbe de la Seu d'Urgell, Joan Enric Vives,
amic, consoci i soci de mèrit del Centre.

Juntes successives, amb els
presidents Xavier Oliver, Josep Gili i amb l’actual president, Josep M. Recasens. Ha
estat, sens dubte, el directiu
que més anys ha format part
de la Junta de la història del
Centre.
Trobarem a faltar el Tomàs
en molts àmbits, com, per
exemple llegint les actes i
les memòries d’activitats en
les assemblees de socis, en
actes institucionals i, sobretot, atenent socis que el reclamaven per resoldre problemes diversos.
Però, a més de la seva tasca
directiva i de gestió, també
va deixar-nos mostres de la
seva vena artística participant en alguns muntatges
de la Secció de Teatre, i segur que el que més trobarem a faltar, en aquest àmbit
de la interpretació, serà la
seva veu timbrada dient solemnement la primera frase
del gran sacerdot de L’Estel
de Naaret: “Oh Pare excels
de llavor fecunda…!”.
Rebin la seva esposa Mercè,
els seus ﬁlls Xavier, Ignasi i
Eulàlia i tota la seva família
el nostre més sentit condol.

Joaquim Batlle Bigas
Antic col·laborador de la nostra
entitat com a dissenyador de programes i decorats per a obres de teatre.
En aquest camp, destaquen l’escenograﬁa per a l’auto sacramental El
jardín de Falerina, de Calderón de la
Barca, i uns fantàstics aplics per a la
representació de l’obra Fuenteovejuna,
de Lope de Vega, a la plaça que té
aquest mateix nom. I, pel que fa als
programes, fa pocs anys es va recuperar una antiga il·lustració seva per
anunciar les representacions de l’espectacle nadalenc L’Estel de Naaret.

Vicenç Gómez Giménez
En Vicenç era sogre de Joan Cañisá
Llaveria i avi de l’Alba Gómez García
i Mireia Cañisá Gómez, tots tres consocis nostres.

Mariona Sol OrdisCunyada de
Joquima Aulet i Lluís Albes i tieta de
la nostra col·laboradora i delegada de
la FAC Carolina Albés
Jordi Vidal Suau
Pare dels nostres consocis Francesc
Vidal i Arnau Vidal, i familiar i amic
de molts altres socis
Rebin tots els seus familiars i amics
el nostre més sentit condol.
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Elisa Peralta i Giménez
La nostra jove consòcia de 9 anys va
ser la guanyadora del primer premi del XIV Concurs de dibuix ràpid
Miquel Simó, en la categoria de 7 a
10 anys, que convoca i atorga l'Escola
d'Art del Poblenou durant la Festa
Major. Ens agrada molt fer esment
d'aquests joves guanyadors, que segur
que amb el temps afegiran talent a les
seccions del Centre.
Enhorabona Elisa i família!

NAIXEMENTS
Francesc Tortajada Coma
La Meri Coma i en Víctor han tingut el
seu segon ﬁll! Enhorabona!

Queralt Badia Tarragó
La Cristina Badia ha tingut la seva
segona ﬁlla, que és néta, per tant, dels
consocis Joan Badia i Maribel Tarragó.

Lourdes Gázquez

Nicasi Camps i Pinós

La Lourdes, col·laboradora habitual en les tasques de maquillarge i perruqueria de la Secció de Teatre, ens ha sorprès a tots
(Catalunya sencera!) i s'ha fet popular gràcies a la seva aparició
en la sèrie de TV3 Aeroport. La Lourdes fa d'ella mateixa en les
seves obligacions quotidianes a peu d'avió, i les explica tal qual,
com és ella. Estem d'acord amb TV3 quan aﬁrma que l'aeroport
de Barcelona no seria el mateix sense ella. Enhorabona, Lourdes!

El passat 10 de juny va tenir lloc l'estrena de
l'obra infantil Més enllà dels contes, del nostre
amic i consoci Nicasi Camps. L'obra va ser
presentada a Valladolid l'any 1988, amb la
ﬁnalitat de formar part d'una col·lecció de
teatre per a públic infantil i juvenil. Editada
i escrita en castellà, ha estat representada a
diferents llocs de l'Estat, ﬁns que, vint-i-vuit
anys després, prèviament adaptada i traduïda
al català per la senyora Maria Pujades amb el
vist i plau de l'autor, s'ha estrenat a Catalunya,
concretament a l'Escola Pere IV del Poblenou,
pel grup de teatre Pere d'Art. Felicitats, Nicasi,
pel proﬁtós periple de l'obra ﬁns a arribar a
estrenar-se a casa nostra!

Ricard Reguant i Molinos

Jesús García, Glòria Lorda i Jaume Batlle
Els tres de la fotograﬁa, d'esquerra a dreta, van ser els protagonistes d'una de les exposicions que es van fer per la Mercè al
Centre. Cadascú amb estil propi van demostrar la seva proposta actual: una obra madura, destilada amb talent i carregada
d'emocions personals i col·lectives.

En Ricard ha estat nomenat director artístic
del Teatre Apolo per l'empresa Ethika Global
Entertainment, gestora de la sala després de
la recent adquisició del local per part d’un
grup inversor. Per donar el tret de sortida de
la nova temporada, l'Apolo ha apostat per
un èxit mundial: Y no quedará ninguno, una
adaptació de Los 10 negritos, el clàssic d’Agatha Christie, que aquest any celebra els 75 anys
de l'estrena. En Ricard també ha estat notícia
aquest estiu per estrenar, com a director,
diverses obres, entre elles una adaptació de
La bella Helena, que va programar-se amb gran
èxit al reconegut Festival de Mèrida.

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

12 L'ESTEL DE NATZARET

Cal canviar 'L'Estel'?
Enguany L'Estel de Natzaret
es representarà els dies 17 de
desembre i 7 de gener.
Aquest article havia de ser
publicat al mes de juny, però
no va ser possible per qüestions d'espai.

S

EGURAMENT
us
preguntareu què faig
parlant de L’Estel
quan encara fa calor.
Doncs res més senzill
d’explicar. Com diu
el títol de l’article, em pregunto si
cal canviar res de L’Estel de Naaret,
i he volgut esperar uns mesos des
de la darrera representació per poder parlar-ne amb més perspectiva,
sense estar inﬂuït per una obra acabada de veure. Cada Estel és diferent i no voldria que les meves opinions es poguessin interpretar com
una crítica a una forma concreta de
fer-lo. Al contrari; m’agradaria passar per sobre de les particularitats i
centrar-me només en l’obra.
D’altra banda, ja hem tornat de vacances i aviat la Comissió de L’Estel
es tornarà a posar en marxa. Si tingués cap intenció que les idees que
exposo fessin forat —ara o quan
sigui—, sempre serà millor que els
responsables d’introduir-les les tinguin fresques.
Inicialment havia intitulat aquest
article sense el signe d’interrogació,
ben bé com una aﬁrmació taxativa.
Però el sentit de la prudència i la por
de ferir cap susceptibilitat m’han fet
modiﬁcar la meva idea inicial. No
endebades L’Estel de Naaret és el
símbol per excel·lència del nostre
Centre. Quants de nosaltres no en
coneixem paràgrafs sencers de memòria i els anticipem d’esma quan
l’escoltem? Qualsevol proposta que
l’afecti, doncs, ha de ser tractada

amb molta cura i respecte, no fos
cas que provoquéssim un daltabaix.
Tanmateix, la llibertat d’opinió també és una condició que no es pot
negar a ningú, si és exposada amb
ponderació i respecte. Així doncs, a
l’empara d’aquest dret fonamental,
m’atreveixo a esmentar tres aspectes de L’Estel que, al meu entendre,
caldria revisar: Naïm, el llançament
de caramels després de la rondalla
i dels follets i, ﬁnalment, “Buscant
posada”.
El personatge de Naïm és fonamental en la trama de L’Estel i és
absolutament impossible prescindir-ne. Sense Naïm no hi ha casa de
Naïm ni pedretes ni bosc nevat. La
història de Naïm fa de contrapunt a
la lluita del bé i del mal pel domini
del món, i el desventurat Naïm és el
camp de batalla escollit per Ramon
Pàmies per representar aquesta confrontació.
Ara bé, que un jove se’n vagi a voltar món amb una bestreta de la legítima pot ser èticament discutible,
reprovable o, ﬁns i tot, punible. Però
els sentiments de culpa, remordiment, penediment i remissió exacerbats s’escapen de la comprensió general, es fan estranys i postissos. El
jovent d’avui (i molts adults) no entén la lluita interna de Naïm, la troben exagerada i, en conseqüència, es
perd el missatge que vol transmetre.
Com podem “moderniar” Naïm?
És factible? Seria possible prescindir
de la primera escena del segon acte?
Podríem, almenys, eliminar els darrers versos de la rondalla de Sant
Miquel? Cada cop que la sento penso en tantes mares que han implorat
al cel pels seus ﬁlls i no entenen com
l’arcàngel pot dir amb tanta gratuïtat: “qu’el plor sagrat d’una mare
sempre és atès per Jehovà!”.
El llançament de caramels en les
escenes de la rondalla i dels follets

és un dels moments que em recorden temps passats de carestia i privacions, feliçment superats. Avui en
dia els nens i les nenes tenen tots els
caramels que vulguin. El dia de la
cavalcada de Reis s’afarten de recollir caramels del terra. Al cap de
pocs dies hi haurà Sant Medir. És
necessari mantenir una tradició que
només produeix corredisses i un
garbuix dalt de l’escenari? És necessari aturar una obra ja prou llarga
amb parades prescindibles? Si és
per agrair-los la participació, seria
millor deixar-los una bossa de llaminadures al penjador. Encara estarien més contents.
“Buscant posada” és, al meu parer, l’escena més desafortunada de
L’Estel. D’una banda, s’hi pinta el
tòpic del jueu avar, paradigma de
la usura i encarnació de l’egoisme,
comptant monedes a la porta de
la posada. De l’altra, hi ha una parella d’imprevisors que surten de
viatge sense saber on s’allotjaran, a
sobre volen fer-ho de franc i, per si
fos poc, donen lliçons morals: “Son
cor és dura roca”, diu Maria. Difícil
d’entendre avui, però més senzill
de resoldre; n’hi hauria prou amb
indicar a Josep i Maria l’adreça dels
serveis socials de l’Ajuntament o
de Càritas. Feina feta i consciència
neta. Potser sí que aquesta escena és
prescindible.
Per acabar, vull dir-vos que amb
aquestes reﬂexions no pretenc pas
canviar L’Estel ni, encara menys,
que ho facin de seguida. Només
vull manifestar una opinió i obrir
una reﬂexió en el si de la Comissió
de L’Estel per tal que hi doni voltes,
hi pensi i prengui la decisió que
considerin més encertada.
Ep, i si he ferit ningú, vagin les meves disculpes per davant. Només
faltaria!
Eduard Martínez

Vols FOTOS de les obres que veus al Centre?
De cada obra representada al Centre es recullen les fotos en un CD.
Els trobaràs a Secretaria per 3€.
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En Capri al sopar de teatre
A les fotos, els dos guanyadors del concurs del millor
imitador d'en Joan Capri:
Josep Francesc Salcedo (a la
dreta del tot) i en Jaume Miralles, amb les seves respectives
senyores.

C

OM CADA ANY
la Secció de Teatre va organiar
el sopar on ens
trobem tots els
membres de la
Secció. Sopem, i després sempre
busquem alguna excusa per fer
un xou a l’escenari, que és el que
més ens agrada als qui fem teatre,
fer el pallasso.

I aquest any ens va tocar imitar
el gran Joan Capri. Amb l’excusa
del centenari del seu naixement,
ens vam empescar un concurs
per tal de buscar i trobar el millor
imitador d’en Capri. Uns quants
es van atrevir a fer un monòleg
d’en Capri i la veritat és que el nivell va ser bastant alt. Així doncs,
després d’una votació sense cap
prohibició (ja sabeu que això de

votar és una cosa subversiva) i
abans d’hora, ja que eren quarts
de doe del 30 de setembre,
en Josep Francesc Salcedo i en
Jaume Miralles es van proclamar
guanyadors del concurs. Per uns
moments l’esperit d’en Capri es
va fer present a la nostra sala
d’espectacles, o això és el que ens
agradaria creure.
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Homenatge a Carles d'Abàsolo
El Centre acollirà, el dia 4 de novembre, l'homenatge a Carles
d'Abàsolo que ha organiat l'Associació Cultural Vibrant.
Abàsolo és etnòleg, folklorista, historiador, mestre de danses
tradicionals catalanes i ha dedicat la seva vida a recuperar les
danses i els vestits tradicionals de Catalunya. A l'acte participaran els Esbarts Montseny, Català de Dansaires, de Granollers, de Vallfogona i de Sant Pol.

El Centre no repartirà Loteria de Nadal
de l'Estat aquest any
La Junta Directiva ha decidit que aquest Nadal el Centre no
repartirà cap número de la Loteria de Nadal de l'Estat, com a
protesta per l'actuació de la Policia Nacional i la Guardia Civil
el passat dia 1 d'octubre.

En marxa el Campionat
de Dòmino per Parelles
El 30è Campionat Social de Dòmino per Parelles iniciarà la
competició el proper divendres 17 d'octubre, a les 8 de la nit,
amb més expectació que mai.

La veu serà la gran
protagonista del nou
cicle de Cava Concert
El passat 14 d'octubre, amb el concert tulat
Amor i mort en el postromancisme germànic,
es va inaugurar la XIII temporada d'aquest ja
veterà cicle de concerts de cambra al Centre,
que enguany ndrà com a "instrument" protagonista la veu. El concert va anar a càrrec de la
soprano Olga Miracle i del pianista Jordi Tomás,
que van interpretar els Wesendonck Lieder de
Wagner i els Kindertotenlieder, de Mahler. Hi
dedicarem més espai en el proper butlle.
Cites ja conﬁrmades per a aquesta temporada són: el dia 12 de novembre (vegeu pàgina
23), la violoncel·lista Irene Andreu i el pianista
Jordi Tomás, que actuaran per separat; el 2 de
desembre, els professors de l'Aula de Música
del Centre i un programa dedicat a La música
que va inspirar la poetessa Isabel Oliva, amb la
col·laboració de l'Assumpta Bruguera; el 13 de
gener, Jordi Vilaprinyó, al piano, amb De Bach
a Gershwin, i el 10 de febrer, les sopranos Sara
i Maria Bañeras, amb Melodies entrellaçades.
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Dos viatges nadalencs
ESPRÉS DE SIS
anys, el Cor Poblenou tornarà a
fer un concert de
contingut
totalment nadalenc que
ha titulat De Catalunya al món: 2 viatges nadalencs. A
Europa: França, Itàlia, Anglaterra,
Àustria i Alemanya; i a Amèrica:
Argentina i els Estats Units, amb
obres procedents d’aquests països.
El nostre país hi estarà representat
per diverses nadales combinades
amb pinzellades de poesia catalana.
El concert començarà deﬁnint el
punt de partida, Catalunya, amb un
fragment del Poema de Nadal de Josep M. de Sagarra, la nadala popular “Nit de vetlla” i la cançó “Nit de
Nadal”, original del nostre consoci
Rossend Conesa. I el primer viatge
s’iniciarà amb el poema “Ja vénen
els pastors”, de Joaquim Fernández
Carbonell, per marxar, en primer
lloc, cap a França, d’on escoltarem
la nadala popular “Els àngels de
la Glòria”. Seguirem cap a Itàlia,
d’on procedeix la balada “Temps de
Nadal”; Anglaterra, amb la nadala popular “On aneu, pastorets?”;
Àustria, amb la coneguda pàgina
“Al·leluia”, de l’Exultate de Mozart,
i acabarem aquest primer recorregut a Alemanya, amb la coneguda
“Cançó de bressol” de Brahms.
I després d’un imaginari retorn a

D

casa, expressat amb
un fragment del poema “Les ﬁgures del
pessebre”, de Joan
Alavedra, travessarem
el charco per arribar a
l’Argentina, d’on procedeix un recull de nadales que, amb el títol
Navidad nuestra, va escriure el gran compositor pampeà Ariel Ramírez i del qual n’hem
escollit dues: “La anunciación” i “La peregrinación”. I de
l’Amèrica del Sud cap a la del Nord,
per endur-nos, dels Estats Units, el
popular tema “Jingle bells”, en un
original arranjament del gran músic
de jazz Ray Charles, i el tema estrella del gòspel, “Oh happy day!”.
I, acabats els dos viatges, tornarem
a Catalunya amb un altre fragment
del Poema de Nadal i les nadales
“L’àngel i els pastors” i la popularíssima “Fum, fum, fum!”, a la qual
es convidarà a participar el públic
assistent al concert.
Aquest és, doncs, el repertori que
interpretarà el cor, amb l’acompanyament d’un petit conjunt instrumental, i que hem descrit amb
criteris bàsicament geogràﬁcs. Però
si ens poguéssim entretenir a reproduir els textos, tant dels poemes
com de les cançons, veuríeu que
podríem seguir perfectament un

ﬁl argumental i com lliguen els poemes amb les cançons. Tot això ho
podreu copsar si acudiu a l’església
de Santa Maria del Taulat el vespre
del dissabte 23 de desembre d’enguany. Però si aquell dia us fos impossible d’assistir-hi, sapigueu que
tindreu ocasió de gaudir-ne el dia
abans, divendres 22, a l’església de
Sant Francesc d’Assís, que ha inclòs
aquest concert dins dels actes de celebració del seu cinquantenari.
I no podem acabar aquest article sense fer referència a la decisió
d’incloure en el programa autors de
casa. Així, al compositor Rossend
Conesa i al poeta Joaquim Fernández, cal afegir-hi l’Andreu Recasens, fundador i director de l’Orfeó
Virolai, que és l’autor de l’harmoniació de la nadala “L’àngel i els
pastors”.
Antoni Roig

La sardana és la dansa més bella
Voldria explicar una activitat que
es fa al Centre i que ﬁns ara no ha
tingut gaire difusió.
El nostre estimat consoci Joan
Grau i uns quants integrants de
l’Esbart Montseny, entre ells la
nostra estimada Encarna, els dimecres, d’11 a 2/4 d’1, ens ensenyen a ballar sardanes. Segurament molts direu: “jo ja en sé, tota
la vida que en ballo”. Això és una
veritat a mitges, perquè, ﬁns que
no ets a classe, no veus el que et
falta per aprendre.
Ballant sardanes es fa molt

d’exercici, tant físic com mental.
Avui en dia està molt de moda
anar a classes de sevillanes, de
country..., que estan molt bé,
però val la pena aprendre la nostra dansa, que per això és nostra.
Les classes són molt dinàmiques, l’ambient és immillorable, i
els “profes” tenen molta paciència i són molt agradables.
El meu escrit és perquè us animeu i vingueu a classe a passar
una estona molt agradable i proﬁtosa i a ballar la nostra dansa, que
és la dansa més bella de totes les

danses que es fan i es desfan.
(És una activitat gratuïta.)
Carme Rovirosa
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Mercè Oltra Vivas

"Vaig deixar el teatre una

setmana abans de casar-me"
E BEN PETITA, la
Mercè Oltra ja tenia
el cuquet del teatre.
I de nena va actuar
en grups amateurs
del Poblenou, el del
Centre inclòs. Però
aviat va fer el salt al professionalisme a través de l’Institut del Teatre.
Després d’uns anys de molta activitat al costat de grans noms de l’escena catalana, va creure convenient
deixar el teatre i dedicar-se a la família. Anys més tard, el Centre la va
recuperar i aquí la tenim. De tot plegat, en parlem en aquesta entrevista.

D

M’agradaria parlar primer del teu
avi, l’Enric Vivas.
Era el soci número 1, tal com va recordar la poetessa i sòcia del Centre
Maria Aguadé en el butlletí Família
i, com s’explica en el llibre del Centenari, va ser un dels fundadors de
l’entitat, el setembre del 1909. El primer estatge va ser un pis del carrer
de Marià Aguiló. La Maria, que era
ﬁlla d’un altre dels fundadors, remarcava aquest fet, encara que oﬁcialment consti el 1910 com a data de
creació del Centre.
Jo el recordo com a actor.
I tant! I a més d’actuar, “vivia” a
l’escenari, en tenia cura i el tenia
molt endreçat. El seu paper més brillant era el de Jehú, el pare del ﬁll
pròdig, però els darrers anys, ja amb
la vista molt perjudicada, com que se
sabia l’obra sencera, feia el del gran
sacerdot del Temple.
Tu amb quina obra vas debutar?
No t’ho creuràs! El meu debut va
ser amb una sarsuela, La Dolorosa,
quan només tenia un parell de mesos de vida. Els pares eren aﬁcionats a aquest tipus de teatre i ja es
coneixien amb els cantants. Vam

anar a una representació i, en
veure’ns arribar, van dir tot
contents: “avui tindrem criatura de veritat, no haurem de fer
servir el nino”. I així va ser. Als
5 o 6 anys ja vaig fer d’angelet a
l’entorn de l’establia de L’Estel.
L’avi ja tenia la túnica preparada per a mi, ﬁns que als 9 anys
vaig fer el Sant Gabriel, potser
durant cinc o sis anys.
Recordes quins companys tenies en aquells anys?
Recordo sobretot la Montserrat Segarra i la Quimeta Aulet,
com a Verge Maria; la Montserrat Conesa, també com a Sant
Gabriel; en Joaquim Fernàndez, en “Nàndez”, i l’Antoni
Gras, fent de Jonàs i de Mataties; els Naïms d’en Masjuan i
de l’Inglés, i en Carles Mataró,
fent, primer, del vell Jehú i,
després, del ﬁll d’aquest, l’avar
d’en Paraire... Els directors eren
en Joan Guardino i el meu cosí Josep
Casanova i Ramón, que alhora feien
de Satanàs. Ah, i el que sí que recordo és que jo vaig estrenar aquell
bonic vers que diu l’arcàngel Gabriel davant de teló, que és un afegit
a l’obra, original d’en “Nàndez”, el
pare de l’Elvira, que és la directora
actual de L’Estel.
Què més vas fer a partir d’aleshores?
Uns quants petits papers de nena,
ﬁns que, als 11 anys, em van donar
el primer gran paper per a una criatura de la meva edat: la Jovita, la ﬁlla
petita de Foc nou, d’Ignasi Iglesias.
No tant sols pel meu paper, sinó per
l’obra, que és molt important. El nucli central són una mare vídua i els
quatre ﬁlls. Els germans van ser interpretats per Josep Casanova i Ramon, Maria Dolors Magriñà, Carles

Mataró i jo mateixa. La mare, la protagonista principal, va ser una actriu
de fora, la Carme Bosch, i també hi
sortia l’Antònia Manau.
Ho recordo perfectament. En tornarem a parlar, ja que és vital per als
dos. I per què deixes el Centre i te´n
vas a l’Ateneu Colon?
Mai vaig dir adéu. El que va passar és que no em donàvem papers,
feien moltes obres en castellà i les
protagoniava la Mercedes Pastor. I
un dia em va venir a trobar en Josep
Miralles, un actor i cantant de sarsuela de l’Ateneu Colon, em va oferir el
paper de dama jove de L’amor venia
en taxi, de Rafael Anglada, i així va
començar tot. Jo era jove, potser tenia 14 o 15 anys. La dirigia en Joan
Vidal, un home molt professional, i
hi sortien el seu ﬁll, a qui anomenàvem "Vidalet", en Miralles, la Mercè
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Brugués i d’altres. El cas és que el
paper era un bombó i, després, cada
mes fèiem comèdia, i jo sempre hi tenia algun paper.
Així que t'hi vas sentir ben acollida?
M’hi vaig sentir molt bé. Allà vaig
trobar una actriu molt coneguda al
barri, la Irene Fabregat, que actuava
a tots els escenaris del Poblenou. A
Colon, per als grans personatges,
sempre venia un o una professional.
En una ocasió ens va venir en Marius
Cabré, amb qui vaig fer El místic, de
Santiago Rusiñol. I amb la M. Àngels Brillas, L’hostal de la Glòria, de
Sagarra. Jo hi feia la Roser, la germana, potser era la meva primera “dolenta”. Vaig gaudir molt fent aquest
paper.
Quan vas entrar a l’Institut del Teatre?
Potser amb 17 o 18 anys. Vaig voler-hi anar i els meus pares em van
deixar.
A l’Institut del Teatre, quins professors hi vas tenir?
Recordo d’una manera especial la
Roser Coscolla, que tenia una gran
preferència per a mi. Tot sovint em
deia que li recordava la Margarida
Xirgu. També recordo l’Hermann
Bonnín i el Damaret, especialista en
maquillatge i en caracteriació, que
et podia fer passar de fada o d’àngel
a monstre en uns instants. I a tots els
haig d’agrair el fet que m’escollissin
per interpretar, amb l’Agrupació
Dramàtica de Barcelona, Nerta, de

PEUS DE FOTO DE
L'ENTREVISTA
A la pàgina anterior, la
Mercè posant amb en
Nanu, que va fer un bon
paper en l'obra que "Mentiders", de Nadal de 2015,
Aquí a la dreta, Teresa
Navarro i Mercè Oltra
en la versió de Foc nou
de 1984, que va significar
el retorn de la Mercè al
teatre i fent de la mare.
A la pàgina seguent, La
Mercè fent de Sant Gabriel a L'Estel de Natzaret

Frederic Mistral, Premi Nobel de
Literatura 1904. La vam anar a fer a
la Selva del Camp i després se’n va
gravar una pel·lícula. En les gestions
d’aquesta obra de teatre i en la següent ﬁlmació vaig conèixer al qui,
molts anys després, seria el meu segon marit.
En els cursos a l’Institut, quines
obres vas fer i de quines en tens
més bon record?
Al Grec vam fer Voces de gesta, de
Valle Inclán, i als exàmens de l’Institut vam fer escenes de El alcalde de
Zalamea, de Calderón; La dama de las
Camelias, de Dumas; Pepa Doncel, de
Benavente; Mar i cel, de Guimerà i El
jardinero, de Tagore, entre moltes altres obres.
I vas fer molts bolos, oi?
Ja a l’Ateneu Colon vaig començar
a fer-ne per tot Catalunya. A l’Institut, a una companya i a mi ens van

oferir uns paperets a la companyia
de Vicente Parra i Lola Herrera,
que estaven actuant al teatre Talia
amb l’obra Rebelde, d’Alfonso Paso.
Curiosament, anys després vaig fer
aquesta obra com a protagonista,
també de bolos per tot arreu. Mentre
que al barri, al Centre, la feia en Mataró i, a Colon, en “Vidalet”.
Quan trepitges el llindar de la professionalitat?
Crec que ja l’havia passat, però, si
vols una dada més aclaridora, posem per exemple l’entrada a la companyia del Teatre Romea, cap a l’any
63, amb en Pau Garsaball com a primera ﬁgura, per estrenar el Don Joan
de Carles Soldevila.
Deixa’m rememorar aquells fets.
Perquè la veritat és que cada cop
quedaven menys teatres. Tots els
convertien en cinemes. El Coliseum, el Tívoli i el Principal ja feia
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aquest teatre, per les festes de Nadal,
també es feien Els Pastorets, de Folch
i Torres, em van assignar el Sant Miquel, suposo que per la meva alçada.
Més tard, amb en Garsaball, també
anàvem de bolos. Érem, a part d’en
Garsaball, en Rafael Anglada, la Paquita Ferrandis, la Montserrat Carulla, la Mercè Bruquetas…
Amb quines obres?
Les que tots ja ens sabíem, com
L’hostal de la Glòria, i altres obres d’en
Sagarra. I després algunes de noves,
d’en Joaquim Muntanyola: En Baldiri de la costa i Ja tenim 600, amb les
quals la gent dels pobles s’ho passava d'allò més bé.

temps que ho eren, però ara s’hi
havien afegit el Borràs, el Poliorama i el Comèdia. I va sonar la veu
de l’alarma: la propera víctima es
deia que seria el Romea. Això ja era
massa! El Romea, el temple del teatre català, no es podia convertir en
un cinema més. Van sorgir moltes
veus, es va recórrer a qui en podia
respondre, però va ser inútil. Finalment van sortir del poble els
prohoms de la cultura fent el seu
avantprojecte: la compra, reforma
i tornada a la realitat del teatre Romea en tot el seu esplendor, i així va
ser. Com ho vas viure?
Bé. Per a l'obertura del nou Romea
es va escollir una selecció d’autors
de tota la història del teatre català,
i també es va procurar que hi treballessin tots els actors, actrius i directors disponibles. A mi em van seleccionar per actuar en una obra que ja
havia fet de petita al Centre. Precisament Foc nou, d’Ignasi Iglesias, ara
fent de la germana gran, l’Adriana.
Un paper una mica antipàtic, però
molt bo.
A Història del teatre català, d’en
Curet, editat per Aedos el 1967, es
parla d’aquesta representació i hi
ha fotos en què hi surts. Seguim.
Vaig seguir al Romea, i com que en

Seguim.
Amb la companyia d'en Paco Díaz,
marit de la tia del Reguant, ens vam
presentar al cèntric i desaparegut
Teatre Barcelona amb l’estrena d’Un
senyor damunt d’un ruc, del mallorquí Joan Mas Bauzà, obra que jo
protagoniava. Va ser la primera i
dissortadament l’única vegada que
vaig actuar en aquell històric teatre.
I aquesta va ser la meva darrera obra
com a professional.
Per què?
Vaig deixar el teatre una setmana
abans de casar-me i ser mestressa de
casa.
Tens tres ﬁlls. Dues noies i un noi,
la Mireia i la Natàlia Colet, que
han seguit els teus passos artístics,
i l’Alexis. Com i quan fas el teu retorn al teatre amateur, en concret al
Centre?
Havien passat els anys. Era l’any
1986. La meva vida també havia canviat. Un dia, casualment, em vaig
trobar amb tu, un bon amic meu i
de la família. Un altre boig pel teatre, i em vas dir que pensaves fer al
Centre, amb tots els ets i uts, Foc nou,
revisant-la, sense alguns petits penjaments de quan va ser escrita (1909),
fent-la, això sí, d’època. Ja tenies el
repartiment mig fet, però em vas dir
que et faltava la mare i em vas oferir
el paper. I a mi em va fer il·lusió tornar al Centre. I tu, com ho recordes?
No es pot negar que hi havia un cert
temor, però ja en el primer assaig, i
en dir tu la frase inicial, tothom va
quedar bocabadat i es va dissipar

qualsevol temença.
És que em vas envoltar amb un
grapat de bons actors, veterans i novells: els ﬁlls, en Josep F. Salcedo, la
Cristina Dilla i en Josep Casanova
Iborra, també cosí meu, cada dia més
brillants, i la debutant Teresa Navarro, tan maca en la Jovita; els avis:
Magda Sió i Jaume Masjuan, sense
oblidar-nos de la Pilar Gallego, en la
seva insuperable vella criada. La vas
dirigir tu i tenies un bon ajudant, en
Jesús Garcia, entre altres col·laboradors.
Això sense parlar de tu, que et vas
posar el públic a la butxaca. I a partir d’aquest moment, la resta de directors et van incloure en els seus
projectes. En parlem? Repassem
títols?
Home, n’hi ha molts. Aquí la memòria potser em falla. Però recordo
que amb en Roig vaig fer moltes coses. Fins i tot vam actuar a la Cova
del Drac, al carrer Tusset, fent Doni’m la vènia, si us plau, amb en Pere
Tamboleo, la Júlia Millán, la Cristina
Dilla, en Marc Grau, la Montse Recasens, i ens acompanyava al piano,
amb la seva música, en Josep Cots.
Altres títols: Espriu irònic; Els justos,
d’Albert Camus; Les dones sàvies, en
la teva versió, Nicasi, per a públic infantil, que va gaudir de molt d’èxit i
que vam representar al Romea i en
vam fer una gravació per TV3. I, ja
més endavant, el 1991, en el primer
muntatge d’El Mikado, de Gilbert &
Sullivan.
I, amb altres directors, per exemple,
Primera plana, amb Lluís Casanova, i
Almenys no és Nadal, amb en Salcedo.
I m'en deixo moltes, crec!
I quines obres has dirigit?
Uf... Tornem a estar igual... aquesta memòria... Recordo Nines i ninots,
amb els que aleshores eren joves actors i actrius de la casa: Marc Miramunt, Gabi Roca, Noèlia Ortega, David Segú, Benjamí Conesa, i la Mireia
i la Natàlia Colet. També vaig quedar
vomt satisfeta de Dansa d’agost, amb
una bona colla de grans artistes, les
meves ﬁlles incloses, El temps i els
Conway, de J. B. Priestley, on feia la
mare, T’estimo, ets perfecte, ja et canviaré, Els pirates...
Nicasi Camps i Pinós
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Recital de poesies de Josep Palau i Fabre

E

le grand-père

l proper dijous 9 de novembre la
Secció de Teatre presenta una nova
lectura de poemes, aquesta vegada
dedicada a Josep Palau i Fabre en el centenari del seu naixement. L'Assumpta Bruguera, directora del recital, li ha posat en
nom de "En el pallmell guardo la tarda".
Josep Palau i Fabre (21 d'abril de 1917 23 de febrer de 2008) va escriure que “La
poesia és experimentació immediata i desordenada de la vida sobre el paper. Crec

en la inspiració. Els millors poemes són
sempre els involuntaris.”
Recitaran els poemes Carolina Albes,
Cèlia Encinas, Gemma Navès, Gemma
Novo, Anna Parcerisas, Carme Pous,
Núria Recasens, Magda Sió i Jaume Miralles.
Recordem que l''Assumpta va omplir de
gom a gom la sala de la Biblioteca Can
Saladrigas amb la seva proposta de lectures de la poetessa Isabel Oliva.

CAVIL·LACIONS

ENTRETENIMENT

Mai sols

Lletres i paraules

Tots plegats formem nosaltres,
potser sembla exagerat
ser tan avar de vosaltres
volent-vos sempre al costat.

Fent servir dues vegades cadascuna de les 9 lletres que
componen el nom CRISTOPHE, ubicant-les en els mateixos llocs, abans i després de les vocals I i A, completant així 2 noves paraules, el significat de les quals
s'ajusta a les respectives definicions.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
N'hi ha massa, a grapats te'ls trobes que van i vénen,
que simulen qualitats i sentiments que no tenen.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Abans de NOSTRE SENYOR i ara, si visqués encara,
li cridaríem "DOCTOR! sani ma dolença rara".

Faig la pregunta i em costa,
i no penseu que és molt millor
(crec en la vostra resposta)
sempre un nosaltres... que un jo?
És qüestió de convivència
i em sentiria molt trist,
deixant a la providència
un futur tan imprevist.

SOLUCIÓ A LA PÀGINA
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Més sobre 'Flor de nit'

E

N EL Butlletí número 90, es va publicar
una crítica sobre aquest musical representat al Centre, signada per l’Eduard
Martínez, amb la qual em vaig sentir
plenament identiﬁcat pels seus encertats comentaris. Dit això, voldria afegir-hi un parell d’observacions, que si no les faig em
quedaré amb les ganes per sempre més.
Deia l’Eduard que en aquesta obra hi ha peces molt
difícils de cantar, i en citava alguns exemples. Cert. Però
n’hi ha una en particular que és possiblement la més
compromesa de totes i que porta per títol “Sóc terra, foc
i aire”, ja que, a més dels seus distanciadíssims intervals
vocals, tant ascendents com descendents (marca Guinovart), s’hi afegeix la interpretació simultània d’una
dansa gairebé diabòlica, circumstància que l’estimada i
encantadora Mireia Martínez va resoldre meravellosament. I atès que el cronista, qui sap si per la seva condició de pare, es va “descuidar” de mencionar precisament aquesta complicada cançó, em permeto fer-ho jo,
perquè no es deixi de fer justícia.
Per contra, m’agradaria argumentar el que crec que va
ser un oblit o un lapsus considerable, que no per involuntari deixa de ser ments incomprensible.
Vagi per davant, a tall d’esmena, que l’Eloi Ortells no
va ser l’autor dels arranjaments musicals, com es podia
llegir al programa de mà. Aquests van seguir sent els
mateixos de l’Albert Guinovart (concebuts en el seu dia
amb la participació d’en Josep M. Duran), i, per tant, el
que l’Eloi va fer concretament va ser una valuosa, rigorosa i ocasional “adaptació” per a teclat i violí (ﬁns i tot
“reducció”, “transcripció”, etc.), que es pogués escoltar
pels altaveus de la sala com si es tractés talment d’una
orquestra “de veritat, amb totes les seves seccions: corda, fusta, metall i percussió, piano inclòs.
Flor de nit es va estrenar al Teatre Victòria de Barcelona
el 3 d’abril de 1992. La formació orquestral en viu constava (director a part) de 12 músics i, per a l’enregistrament
discogràﬁc del doble CD que s’havia fet prèviament a
un important estudi de Londres, es va ampliar la plantilla ﬁns a un total de 28 instrumentistes. I és d’aquesta
gravació que l’Eloi es va haver de valdre, en bona part,

per dur a terme la feina encomanada, ja que els senyors
de Dagoll Dagom, segons tinc entès, no van voler o no
van poder facilitar còpies de les partitures originals. Una
feina francament ambiciosa, costosa i gens habitual, que,
per poder realiar-la es necessitava (i es necessita) ser
força competent, tenir molts anys d’estudis a les espatlles, disposar d’una oïda excepcional i privilegiada (que
no tots els músics solen tenir, per molt professionals que
siguin) i, per descomptat, esmerçar-hi hores a dojo sense mirar el rellotge, a ﬁ i efecte de poder anar escoltant
l’al·ludida orquestració una vegada i una altra, per tal
d’anar plasmant en els pentagrames de l’ordinador totes
i cadascuna de les esmentades seccions (per executar-les
després), en el que no va deixar de signiﬁcar un “dictat
múltiple”, inacabable i esgotador. En altres paraules, un
treball pacient, callat i a porta tancada, que, si bé no va
lluir als ulls de l’espectador perquè, òbviament, dalt de
l’escenari no es podia “veure”, els catedràtics més exigents de qualsevol conservatori haurien qualiﬁcat amb
matrícula d’honor.
Si més no, i per tot plegat, potser hi cabria encara la
següent reﬂexió: d’entre els més de mil socis i dels centenars de simpatiants que té avui per avui la nostra
entitat arreu, quants, a banda de l’Eloi, haguessin pogut
prestar el servei o suport musical en qüestió? Que jo sàpiga, cap ni un! Pertoca, doncs, aclarir i fer constar, conclusió obligada, que la “banda sonora” de la qual estem
parlant no va ploure del cel com per art de màgia ni es
va poder comprar al quiosc de la cantonada, aproﬁtant
que estava d’oferta.
Per cert que pocs dies després, i coincidint per casualitat a l’Auditori de Sant Cugat, l’Albert Guinovart, que,
convidat per la Junta, havia assistit a l’última representació, va felicitar l’Eloi personalment i efusiva.
En conseqüència, i ja per acabar, m’atreveixo a sostenir, i que no se m’enfadi ningú, que sense la primordial
col·laboració que ha donat peu a aquest escrit, al Centre
no s’hauria pogut fer el musical que ens ocupa. I és per
aquest motiu, en deﬁnitiva, que em va sobtar i deixar
perplex que en la crítica general publicada no se’n fes la
més mínima referència.
Rossend Conesa

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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25è aniversari de la
Fundació Pius Bosch

E

L 2017 la
Fundació
Pius Bosch
celebra
el
vint-i-cinquè aniversari, i, amb motiu de l'efemèride, el patronat va decidir,
entre altres disposicions, organiar un acte públic al qual
convida tots el socis i sòcies
del Centre: un Cava Concert
especial, el proper diumenge
12 de novembre, a les 7 de la
tarda.
Hem de recordar que la
Fundació va decidir, seguint
els seus objectius estatuaris,
ajudar a pal·liar necessitats
socials i potenciar activitats
culturals i d’esbarjo al Poblenou. Entre altres actuacions,
va decidir patrocinar, a partir
d'aquest curs 2017-2018, el cicle de música de cambra que
organia el Centre des de fa
13 temporades, el que anomenem Cava Concert.
El concert del dia 12 de novembre serà especial per diversos motius. Es farà en diumenge i a la sala d'espectacles,
però mantenint, en la mesura
que sigui possible, el caliu i
l'encant del format del Cava
Concert habitual: el públic estarà assegut al voltant de les
tauletes en les quals se servirà
cava i pastes. Ja hem explicat
que la Fundació us hi convida,
és a dir, que l'entrada per als
socis i sòcies del Centre serà
gratuïta, però inexcusablement s'ha de reservar prèvia-

ment la localitat.
Un altre fet diferencial és
que tindrà dues parts ben diferenciades. Cada una d'elles
anirà a càrrec d'un prestigiós
intèrpret del Poblenou: la violoncel·lista Isabel Andreu i el
pianista Jordi Tomàs. Cada un
d'ells acturà sol, i ens oferirà
una mostra del seu repertori i
del seu talent.
Una altra notícia de la Fundació és que ha creat un web
(www.fundaciópiusbosch.cat)
per explicar quins són els
seus objectius, com treballa i
quines són les activitats que
va desenvolupant.
En record d'un gran sacerdot
Mossèn Pius Bosch i Crous
va ser rector de la parròquia
de Santa Maria del Taulat des
del 23 de juny de 1916 ﬁns a
la seva mort, l’1 de novembre
de 1947. Des del seu càrrec, i a
través de la seva fecunda tasca
pastoral i social, va ser un ferm
impulsor i defensor del Centre
durant els anys d’abans de la
Guerra Civil i, un cop acabada
aquesta, durant la postguerra.
Fins a la seva mort, va saber
mantenir el caliu necessari
amb el Centre Parroquial, que
va ser el mantenidor de l’esperit i de la tasca del Centre
d’abans, ﬁns que es va poder
constituir com a tal una vegada més a partir del 1950. La
Fundació va prendre el seu
nom en decidit homenatge a
aquest home, al sacerdot i al
consiliari.

Per al concert del 12 de novembre,
gratuït per a tots els socis i sòcies del Centre,
s'ha de reservar entrada prèviament

Carta oberta a
Joan Manuel
Serrat
Benvolgut Joan Manuel,
Les teves darreres manifestacions
m’han entristit, m’han dolgut enormement i han ferit la meva sensibilitat. Entenc que puguis manifestar ben lliurement els teus sentiments i els respecto,
però deixa’m dir-te que em costa molt
d’entendre’ls. M’explico: el meu pare,
juntament amb la seva mare (vídua) i els
seus quatre germans —que, per cert, un
va morir a la Guerra “Incivil”— van haver d’emigrar de Cartagena cap a Catalunya, perquè allà, a Cartagena, només
vivien els “señoritos”.
Molt possiblement, la teva mare, que
segons tinc entès provenia d’un poble
de l’Aragó, també va venir cap a Catalunya perquè patia la mateixa situació que
el meu pare i molta altra gent. Si no has
llegit el llibre Un home que se’n va, del Vicenç Villatoro, et recomano que ho facis.
Hi veuràs concretats els motius de l’èxode cap a Catalunya de moltes famílies
de l’Espanya profunda.
Catalunya els va acollir i, amb molts sacriﬁcis, van aconseguir trobar una vida
més digna que la que tenien en el lloc
de la seva procedència. Catalunya ha sigut sempre, i ho continua sent, una terra
d’acollida; una terra d’acollida que cerca
poder viure plenament sense dependre dels “señoritos” que encara traginen
l’herència del franquisme.
És per aquest motiu que et faig saber
que jo votaré “SÍ”, i que ho faré no només per mi, sinó també pels meus avis,
pels meus pares —també per la teva
mare— i per totes aquelles persones
que van lluitar i lluiten per les llibertats
d’una terra que els va donar acollida i
recer quan no podien viure a la seva. I
com no podia ser d’una altra manera,
també votaré pels meus ﬁlls i néts, perquè visquin en una Catalunya que pugui decidir lliurement per ella mateixa.
Espero que tu també respectis els sentiments de la gent que pensa com jo,
que és la majoria a Catalunya, i aproﬁto
l’avinentesa per saludar-te.
Ben cordialment,
Joan Giménez i Roger
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Bon retorn de Subirachs al barri

E

NFILO RAMBLA amunt ﬁns al carrer
de Batista. Allà, al numero 6, hi descobreixo l’Espai Subirachs, inaugurat el
27 de maig d’enguany.
Es tracta d’un espai petit, que es va eixamplant tan sols en traspassar la porta
i veure exposada l’obra de Josep M. Subirachs, ﬁll del
Poblenou. Hi va néixer l’11 de març de 1927, al carrer
de Pere IV, i des de la porta de l’Espai es pot contemplar
la façana de la casa que va veure per primera vegada el
rostre de qui s’ha convertit en un dels millors artistes.
La Judit, la seva ﬁlla, em rep molt amablement. Després
de parlar-hi una bona estona, em convida a una visita
guiada, amb explicacions de les obres exposades.
Llavors, en una vitrina, puc llegir que la primera escola
on el van portar va ser la del Centre Moral i Cultural del
Poblenou, la del nostre Centre. D’aquells anys, explica la
ﬁlla, Subirachs en guardava molt bon record i en parlava
sovint. Després va anar a l’escola que hi havia a la Cooperativa Pau i Justícia.
Disposar d’aquest espai al Poblenou és una sort.
Conegut per uns i desconegut per altres, segur que quasi tothom ha vist alguna escultura seva, ja que la seva
obra es troba en espais públics i és accessible a tothom,
com a ell li agradava. Espais oberts, l’obra per a la gent.
La seva obra és plena de poesia. Ramon Llull, Salvador
Espriu, Xavier Benguerel, Joan Margarit, Vinyet Panyella, entre d’altres, són poetes a qui ha il·lustrat alguns
versos o a qui ha dedicat una escultura.
Per la vinculació que va tenir amb el Centre a través de

SOLUCIONS AL PASSATEMPS (PAG. 26)

l’escola, la Junta
va creure oportú
fer una visita a
l’Espai Subirachs.
En Josep M.
Recasens i en
Jordi
Asensio
van ser els encarregats de ferhi aquesta visita.
Un cop allà, van
fer entrega d’un
exemplar del llibre del Centenari amb una
dedicatòria a Jordi Asensio, Judit Subirachs i Josep M.
Recasens el dia de la visita
la ﬁlla de Josep M. Subirachs, que es va mostrar molt contenta i emocionada per
aquest fet. Els va mostrar i explicar què era per als ﬁlls
aquella mostra de l’obra del seu pare. La visita va ser
molt cordial i el Centre es va oferir per mantenir una
relació de veïns i amics i per mirar de concretar alguna
col·laboració amb l’Espai Subirachs.
Properament es procurarà organiar-hi una visita
guiada, o unes quantes, si us hi animeu molts de vosaltres.
Assumpta Bruguera

SOLUCIONS (PAG. 21)
HIPÒCRITES
H I P Ò C R AT E S
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Rèquiem per a
la Bacallaneria
Sendra
ÚLTIMA SETMANA de juliol em vaig
menjar l’última ració de bacallà a la
llauna que va fer la Lluïsa de Cal Sendra, del carrer de Marià Aguiló. La bacallaneria va baixar la persiana de forma deﬁnitiva el cap de setmana del 30.
La Lluïsa és la dona del Josep Sendra, la
tercera generació de Pesca Salada Sendra. L’establiment
es va obrir fa 110 anys. La família Sendra, els avis del
Josep, es va fer càrrec del negoci el 1918, quan el carrer
encara es deia Sant Pere.
Fa uns anys la botiga va rebre una visita il·lustre. La
política que arribaria a presidenta d’Islàndia, Jóhanna
Siguroardóir, va venir a inaugurar la plaça d’Islàndia
de la Sagrera, perquè la va coﬁnançar el seu govern,
agraït pel gran consum de bacallà que fem els catalans.
En un sobrant de vial impossible, es va muntar una plaça prou digna que té uns guèisers artiﬁcials que no sempre funcionen. Acabada la inauguració, la dama va voler
conèixer una bacallaneria amb solera i la van portar a
Cal Sendra.
Trobarem a faltar la Lluïsa, que ja té edat de jubilar-se
i que anirà a passar els anys daurats sota el Pedraforca. De la seva especialitat, ara nomes queda “El Nen del
Bacallà”, a dins del Mercat. I es poden comptar amb els
dits d’una mà les bacallaneries que queden a la resta de
la ciutat.

L

'

Poblenou desaparegut
D’aquesta botiga i d’altres que han anat desapareixent
parla el llibre Poblenou desaparegut, de Jordi Fossas i
Joan Carles Luque. És un llibre sobretot gràﬁc que trobareu a les llibreries del barri. Es va presentar en un
acte peculiar, a l’aire lliure, a la rodona del Casino i amb
barra lliure d’orxata. Va ser un acte singular i emotiu,
perquè hi va parlar més el públic que els presentadors.
Venedors ja jubilats van aportar el seu testimoni de forma espontània. Alguns d’aquests parlaments eren tan
viscuts que van humitejar el llagrimall de més d’un.
Passavolants que ni sabien que es feia l’acte, i que a priori no hi haguessin vingut, es quedaven encaterinats en
veure aquell happenig on es barrejava l’orxata amb les
llàgrimes.
Tinc la fatalitat d’haver d’escriure cada dos per tres sobre les botigues emblemàtiques de la ciutat que desapareixen. Ara estic fent un nou recompte sobre el conjunt
de Barcelona i el vaig posposant perquè m’entristeix haver d’escriure nous epitaﬁs.
Però, per què tanquen les botigues? En primer lloc, per

La Lluïsa dins la bacallaneria que ja ha tancat

un canvi de costums dels consumidors. Per causes diverses, al nostre país aquest fenomen va arribar més tard
que a la resta d’Europa. Ja en els anys setanta, al nord
del continent, era habitual trobar grans centres comercials fora de les ciutats, mentre que els nuclis antics es
convertien en illes de vianants i, alhora, es despoblaven
de botigues útils. Aquí el fenomen va arribar als anys
vuitanta, amb la implantació dels centres comercials en
què es venia de tot, menjar inclòs. Ara el Poblenou està
rodejat per dos macros; el Centre Comercial Glòries i Diagonal Mar. El de les Glòries havia de fer molt de mal al
Clot, però els comerciants es van organiar bé i ara tant
el mercat com els seus voltants estan ben vius.
El Poblenou no era tan viu comercialment com el Clot, i
ﬁns fa pocs anys era habitual aquella frase de “me’n vaig
a Barcelona a comprar —unes sabates, un vestit...—, que
tinc un casament”.

Al barri hi ha de tot
Ara ja no ens cal anar a Barcelona. Al barri hi ha de
tot, però, malauradament, han desaparegut les botigues més característiques del barri; Balius, La Violeta,
el Colmado Masjuan, la pastisseria Barea, Pastes Tomàs,
El Sabre de Plata, La Juanita, el Crisantem, l’Òptica Triomf, el Joyan... i me’n deixo. Queden, però, la sastreria
Poblet/l’Africana, La Licorera, La Pubilla, Calçats Villarroya... i segur que també me’n deixo.
A la Rambla, primer es van substituir les botigues tradicionals per entitats bancàries, i ara per bars i restaurants que omplen el passeig de terrasses. Per bé i per
mal. El carrer de Marià Aguiló s’ha convertit en un carrer fashion, on cada vegada que tanca una botiga tradicional n’obre una de moderna, com la de la cantonada
del carrer de Pujades, que ha passat de vendre pintura
i escombres a servir copes. Ara està ple de botigues que
ofereixen serveis diversos de salut i d’estètica. Però n’hi
ha d‘altres, com una que hi ha entre Pujades i Llull, que
encara no sé si ven roba, joies modernes o medalles militars.
Com diu l’Àlex de la llibreria Etcètera, hem d’estar
atents i procurar que “no ens colonii la tonteria”.
Maria Favà Compta
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Tot s'acaba

P

ER FI! Tot s’acaba. Sembla que l’estiu
arriba al ﬁnal, amb aquestes darreres
fuetades de calor i amb l’aparició tímida d’algunes pluges i refrescades nocturnes. Segurament a vosaltres us deu
fer una pena immensa. Sé que normalment a tothom li agrada més la llum i el bon temps
que no pas la foscor, el vent i el fred.
A mi, què voleu que us digui? M’agrada la tardor.
Sembla que quan arriben els colors marrons tornem
a recuperar el barri. Quan acaba la Festa Major comença la normalitat, la vida real; els dies d’escola,
de comptar quant falta per la Castanyada, per Tots
Sants, per Nadal, per Setmana Santa... i ja tornem a
tenir les vacances d’estiu a la nostra ment!
No us diré que no sigui maco caminar per la Rambla amb un gelat a la mà, o prendre una cervesa en
qualsevol terrassa, si teniu la sort de trobar lloc per
seure-hi, és clar. Sí, és molt maco, però veure reaparèixer els veïns i les veïnes anant amunt i avall en la
seva quotidianitat dóna conﬁança, em fa sentir bé sa-

ber que, malgrat que tot s’acaba, també tot continua.
S’acabaran les olors de crema solar, l’olor de paella
a les sis de la tarda, de patata brava desfermada, de
cervesa esbravada. S’han acabat les fotos de les vacances a Instagram, les cares de felicitat en escenaris
meravellosos, les imatges de pells bronzejades i sopars sota la llum de les espelmes al costat de platges
paradisíaques. Fa pena, ho sé.
Però si hi ha una cosa que em fa especialment il·lusió
del ﬁnal de l’estiu, és el ﬁnal d’una imatge constant
que sembla obligatòria per demostrar la felicitat i el
relax de la temporada. Sabeu quina és? És la típica
foto d’uns peus i al darrere una platja o una piscina o
una vaca, tant se val. Per què us feu fotos dels peus?
Per què? Per què, Senyor?
En ﬁ... S’acaba l’estiu, s’acaben els peus despullats i
torna el barri per a tots aquells que hi vivim. Torna el
barri de sempre.
Àfrica Ragel
africaragel@hotmail.com

Farmàcia
Dermofarmàcia
Línia infantil
Nutrició i dietètica
Homeopatia

Ortopèdia
Ortesis
Pròtesis
Ajuts tècnics
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Les Rambles, un terreny sagrat

H

EM DEIXAT al darrere un
mes d’agost que marcarà
per sempre la nostra història, tristament, per les
17 víctimes mortals dels
atemptats terroristes del
passat dijous 17 d’agost, tant a la Rambla de
Barcelona com a Cambrils; però que també va
deixar ben perplexes altres poblacions, com
Alcanar, Ripoll o Sant Sadurní d’Anoia i, si
m’apureu, tot Catalunya.
Us he de dir que la Rambla de Barcelona,
la Rambla de les Flors, s’ha convertit, des
d’ara, en un terreny sagrat. Allò que el poeta
i escriptor Joan Maragall va veure en la veïna
església de Betlem, després de ser cremada
durant la Setmana Tràgica, el juliol del 1909,
i que va quedar amb la volta de la teulada al
descobert —i, per tant, oberta al cel—, ho hem
pogut veure aquests dies a les Rambles. Sempre he pensat que allà on mor una persona és
un terreny sagrat. Ho penso sempre que veig els rams
de ﬂors als vorals de les carreteres, en memòria d’alguna
víctima d’accident.
Per això, aquells dies, em va impactar molt el bon comportament de la gent. No hi ha cap assignatura a les escoles ni cap patró social que ens digui què s’ha de fer
en aquestes ocasions, però la bona gent va convertir la
Rambla en un autèntic “memorial” a les víctimes i als
seus familiars. No es va seguir cap patró religiós, però
a la Rambla hi havia un silenci molt especial que traspassava la pell i arribava al moll dels ossos. Hi havia
més llànties enceses que a qualsevol església de la ciutat
i, ﬁns i tot, més que a Montserrat. La gent hi deixava
ﬂors, escrits, objectes, joguines, peluixos... Hi havia gent
recollida, agenollada, resant... Tothom trepitjava una
terra sagrada, i en qualsevol racó es podia muntar un
altar, signe sagrat de tantíssimes mostres de dol, sorgides per generació espontània, com la mateixa onada de
solidaritat que va portar molts barcelonins a donar sang
als hospitals, taxistes a treballar de franc, o a acollir i a
acompanyar turistes.
El crit unànime aquells dies va ser “no tinc por!”. Un
crit sorgit espontàniament de la gent, que, com indiquen
alguns psicòlegs, simplement és una frase de “suggestió”, és a dir, que la diem perquè hem tingut i tenim
molta por. Però ens la repetim per treure’ns la por de
sobre. Com els alumnes abans d’un examen, que es repeteixen que han estudiat i que “tot anirà bé”. O com els
esportistes abans d’una competició, que se suggereixen
a ells mateixos que són els millors i que guanyaran. O
com l’aturat que es presenta a una entrevista de feina
dient-se i repetint-se: “aquesta vegada m’agafaran!”. O
com qui té pànic i es diu: “tranquil, no passarà res!”.
Aquests dies nosaltres hem tingut por. Molta por.

Tenim por del terrorisme. Tenim por del fanatisme. Tenim por de perdre la bona convivència que teníem amb
tothom. Tenim por de la islamofòbia que ens pugui sorgir. Tenim por i volem treballar per la pau i la bona convivència. Però, per sort nostra, aquests dies hem pogut
veure com tot, a poc a poc, s’anava reconstruint.
Contra la islamofòbia, jo crec que ha ajudat molt la
imatge entranyable de l’abraçada del pare del petit Xavi,
el nen de tres anys que va morir atropellat a la Rambla,
consolant l’imam de la mesquita de Rubí, mentre aquest
plorava desconsoladament. O el testimoni de l’Haﬁda
Oukabir, germana de dos dels presumptes terroristes de
Ripoll, que en l’acte públic que es va celebrar en aquesta
població cridava: “No al terrorisme, no a la violència i
sí a la pau! El dolor és comú, tots hem plorat. La incomprensió pel que ha succeït és la mateixa. Hem de treballar junts perquè no torni a passar mai més.”
A tot això encara s’ha d’afegir la condemna total i rotunda de gairebé totes les comunitats islàmiques que hi
ha a Catalunya. Tots hem volgut deixar ben clar que l’islam no és, de cap de les maneres, l’arrel del problema.
Per això, també hem après moltes coses, aquests dies,
que ens han fet canviar els nostres prejudicis i les nostres evidències. Ha quedat ben clar que els processos de
captació i de radicaliació jihadista ja no són com ens
pensàvem. No són processos lents que afecten joves dels
barris perifèrics de Barcelona. I ja no funcionen ni per
internet ni per l’assistència a les mesquites, sinó que són
molt més ràpids i van més lligats a les bogeries d’un llop
solitari, com l’eximam de Ripoll, que retorça les vides
dels qui ﬁns aquell moment eren, com diuen, “uns bons
nanos”; potser —això sí— massa inﬂuenciables.
Francesc Romeu
Periodista i rector de Santa Maria del Taulat
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PASSATEMPS
Aquest és un nou espai suggerit i realitzat per
un grup de joves del Centre que pretén oferir un
espai d’entreteniment als lectors.

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

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

PROBLEMA DE LÒGICA
Omple la graella utiliant les pistes
que s’expliquen a continuació.
1. L’obra Shrek, el musical! es va fer
l’any 2015.
2. Flor de nit, protagoniada per
l’Olga Fañanàs, no és de l’any 2012.
3. En Simba és el protagonista d'El
rei lleó, però no el va interpretar la
Carme Canet.
4. El Roger Sahuquillo va fer de
Shrek, però no l’any 2017.
5. L’Ona Rodríguez va ser la protagonista de l’obra feta 4 anys abans
que Noies del calendari, de l’any 2016.
6. El personatge de la Cris va
enamorar-nos tant com la Rosa del
Paral·lel de l’obra de l’any 2017.
SOLUCIONS A LA PÀGINA 22

AL CENTRE HI TROBARÀS
SECCIONS
TEATRE
COR POBLENOU
ACTIVITATS DIVERSES
FOMENT D’ACTIVITATS CULTURALS
ESBART MONTSENY

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

ACTIVITATS SOCIALS
CAMPIONAT DE DÒMINO PER PARELLES
GRUP DE VIDA CREIXENT

GRUPS RESIDENTS
PETIT COMITÈ (música a capella)

4321044/32.
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