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Entrevista a Isidre Carbonell, soci de mèrit, que fa 100 anys 
Hem vist L’estel de Natzaret i No et vesteixis per sopar
LA XII temporada de Cava Concert arrenca amb força

L’Aula de Música del Centre innova 
La Secció de Teatre presenta Flor de Nit i Elisabet i Maria 

Amb l’adéu a Manel Andreu 
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Feliç 2017!

No podíem obrir aquest número de cap al-
tra manera que amb el nostre desig sincer 
que l’any que acabem d’encetar us sigui ben 

profitós i ho sigui també per a la nostra entitat i, so-
bretot, per al nostre país ja que no cal ser gaire des-
pert per adonar-se que serà un any en què passaran 
moltes coses, coses que tots esperem i desitgem que 
siguin – parafrasejant La Marató de TV3 - bones o 
molt bones, encara que no podem oblidar que ja hi 
haurà qui s’encarregarà de posar-nos-les difícils.
  Però és evident que també havíem de reservar un 
espai per mirar un xic enrere i fer alguna referència 
als últims moments de l’any passat més enllà de les 
cròniques dels actes celebrats i que trobareu en les 
pàgines següents.
  Per exemple, la comprovació que el sistema an-
ti-incendis funciona perfectament. I això va esde-
venir-se el dia de la primera representació de L’Es-
tel de Natzaret quan l’espetec de fum que anuncia 
l’aparició de l’Arcàngel Gabriel al quadre del Bosc 
Nevat, va fer disparar l’alarma i la noia que feia el 
paper va haver de recitar el seu bonic poema “Pas-
torets que habiteu eixes muntanyes…” amb un es-
trident xiulet de fons. I sort que els tècnics de la casa 
ho van saber aturar perquè, si no,  potser haguessin 
començat a funcionar els aspersors i més d’un es-
pectador hagués quedat ben remullat.
  I parlant de l’Estel, però ara seriosament, també 
cal destacar la renovació dels repartiments que ha 
impulsat l’actual equip responsable i que ens ha pro-
porcionat algunes sorpreses molt agradables i amb 
molt bones perspectives de futur.
  I mentre ens disposem a seguir fent teatre, can-
tant, ballant i practicant les mil-i-una activitats que 
es fan a la casa, acabem com hem començat: desit-
jant-vos un
                        

  Feliç 2017!
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Des de la secció d’Activitats 
Diverses, us volem recordar i 
animar que visiteu els nostres 

tallers. Tenim varietat per a tots els 
gustos: podeu fer exercici a les nos-
tres sessions de gimnàstica, practicar 

les vostres habilitats artístiques en els 
tallers de pintura a l’oli o a les manua-
litats, i si sou més de fil i agulla podeu 
venir a cosir a les classes de patch-work 
o a fer anar els boixets. També podeu 
aprendre, millorar i avançar en el vostre 

anglès. O us podeu venir a relaxar a les 
sessions del taller de relaxació i pràcti-
ques saludables.
  En tots els grups trobareu bon ambi-
ent i cordialitat, amistat i ganes d’apren-
dre. Fent anar els pinzells, podreu 
barrejar colors, dibuixar, expressar-vos 
i descobrir l’artista que porteu dins. Us 
ho passareu bé. Amb la satisfacció de 
veure, si us ve de gust, les vostres obres 
exposades a les mostres de treballs 
que es fan per Sant Jordi i per la Festa 
Major del nostre barri i participar en 
la mostra d’entitats que el mes de maig 
celebrem on també expliquem tot allò 
que fem i com ho fem.
  Podeu demanar informació a la Se-
cretaria de la nostra entitat, i fins i tot 
podeu demanar un parell de setmanes 
de prova en el taller que us vingui més  
de gust. Us esperem i us animem a 
participar-hi!

Subvenció de l’Ajuntament 
de Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona, a través 
de l’ICUB, ha atorgat al Centre una 

subvenció de 172.200 euros, correspo-
nent al 60% del cost estimat de la segona 
fase de les obres per a la plena adaptació 
del nostre estatge social a la normativa 
vigent. La Junta, per tant, es mobilit-
za per cercar els recursos necessaris 
per afrontar la part no subvenciona-
da. Aquestes obres es realitzaran l’estiu 
vinent i comportaran la renovació total 
de l’escala d’accés a les aules i depen-
dències administratives i la instal·lació 
d’un ascensor. També la Generalitat de 
Catalunya, a través del Departament de 
Cultura, ha atorgat a la Fundació Pius 
Bosch, com a propietària de l’immo-
ble, una subvenció de 18.924 euros en 
suport a actuacions d’insonorització i a 
actuacions que millorin l’accessibilitat.

Petició de suport al socis

El Centre ha pogut finançar la part 
no subvencionada de les obres cor-

responents a la primera fase amb els 
seus recursos propis. La realització de la 
segona fase requerirà, per la seva quan-

tia i per l’esforç econòmic ja realitzat, 
haver de recórrer a sol·licitar crèdit a 
les entitats financeres. Per tal de mino-
rar-lo, la Junta ha acordat demanar su-
port econòmic voluntari a aquells socis 
que estiguin en disposició de donar-lo 
i lliurement vulguin fer-ho. Aquest su-
port es concretaria a autoritzar un càr-
rec per una quantitat que comprendria 
una part en concepte d’avançament de 
les quotes de cinc anys i una altra part, 
minoritària,  en concepte de donatiu. El 
president de l’entitat s’adreçarà propera-
ment per carta als socis concretant-los 
aquesta petició de suport i la manera de 
fer-lo efectiu.

Anem a veure la Passió 
d’Esparreguera

En el marc de l’adhesió del Centre a 
la Federació d’Ateneus de Catalunya 

(FAC), altres entitats adherides oferei-
xen la possibilitat d’assistir als seus es-
pectacles en condicions avantatjoses. 
Aquest és el cas de la Passió d’Esparre-
guera. Per això la Junta ha previst oferir 
als socis una sortida per assistir a una 
de les representacions d’enguany. Con-
cretament serà el dissabte 8 d’abril. La 
representació és en horari de matí i tar-

da, amb una pausa per dinar. El Centre 
posarà a l’abast de les persones associa-
des el desplaçament en autocar, el dinar, 
i, per descomptat, l’entrada que inclou 
l’assistència a la representació, però 
també una visita guiada al teatre de la 
Passió i una fotografia de record amb els 
actors i actrius. Properament us en faci-
litarem els detalls i el preu.

Disponibilitat de les 
dependències de l’entitat 

Els socis del Centre poden accedir a 
l’ús de les dependències de l’entitat 

en els termes previstos al Reglament de 
Règim Intern aprovat per l’Assemblea 
general de l’entitat. Aquest ús haurà de 
ser compatible amb la programació d’ac-
tivitats de l’entitat i les activitats exter-
nes prèviament compromeses. Per tant, 
totes aquelles persones associades que 
desitgin disposar d’alguna dependència 
cal que ho demanin a les persones de la 
Junta Directiva que, d’acord amb l’arti-
cle 59 de l’esmentat Reglament, tenen 
encomanada la gestió i la coordinació 
de les cessions i dels lloguers de depen-
dències. Actualment aquestes persones 
són el vicepresident Josep Navarro i el 
vocal Andreu Aldea.

Seguim amb les obres de millora

Els tallers d’Activitats Diverses

El Taller de Pintura mostra la seva creativitat en diverses exposicions durant l’any 
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Doncs sí, ja ha passat Nadal, sem-
bla que fa ben pocs dies que tot 
just començàvem a fer tots els 

preparatius: compres, llistes, menjars, 
regals,... i ja ens ho hem menjat tot, re-
galat tot, cantat totes les nadales i felici-
tant tots els familiars, amics, i coneguts. 
Hem anat a concerts, obres de teatre i 
hem vist i potser fins i tot participat en 
l’Estel. Penso que el Nadal és  com un 
parèntesi que ens permet reposar, més 
o menys, una mica, parar una estona, 
trencar la quotidianitat. No tothom el 
viu, el sent o el celebra de la mateixa 
manera, però no em negareu que és un 
bon moment per a reflexionar, per re-
parar forces. I per a qui fa el pessebre, 
qui ho celebra reforçant la seva fe, és el 
moment d’apropar-se a la cova de Bet-
lem i rebre la seva escalfor, la seva llum, 
la seva força perquè ens ajudi a afrontar 
aquest nou Any que el Nadal ens por-
ta. Quan s’acaben les festes, reprenem 
les nostres obligacions, que no les hem 
pas deixades per Nadal però que que-
den una mica més difuminades, repre-
nem les nostres lluites i seguim, seguim.   
Afrontarem els nous reptes que ens por-
ti aquest nou any, les seves alegries, o els 
seus moments més seriosos, les sorpre-
ses, les esperances per poder arribar al 
proper  desembre i poder celebrar de 
nou el Nadal, cadascú a la seva manera.
  Perquè, passi el que passi al món, a 
les nostres ciutats, a les nostres ca-
ses, quan arriba Nadal, tot gira entorn 
d’aquesta festa que, crec, mai deixarà de 
celebrar-se. Alguns em podeu dir que 
només és una festa inventada per al con-
sum i ja està, però altres em podeu dir 
que és el moment de la fe, de l’esperança, 
de la llum  contra de la foscor, cadascú 
com li plagui.
  Però fixeu-vos que és una festa que 

s’adapta a tots els ambients fins el punt 
d’aturar el ritme de cada dia en les més 
diverses circumstàncies. I mai, mai, cap 
Nadal és igual. La vida es mou, i així 
canvia els nostres Nadals. És diferent el 
Nadal en èpoques de més abundància, a 
les festes que es presenten amb dificul-
tats econòmiques marcades per les cri-
sis. I és diferent el Nadal d’un nen o d’un 
avi; el d’una família feliç o el de tantes 
persones que han passat per situacions 
difícils.
  Però aquestes festes transcorren per 
sobre del temps i de l’espai, de les adver-
sitats i de les alegries, recordant aquella 
data que, de manera gairebé màgica, es 
filtra en el nostre ànim i, volguem o no, 
ens fa sentir diferents. La vida, amb les 
seves incògnites, avança any rere any. En 
arribar aquests dies, ja passades les fes-
tes, no podem evitar de preguntar-nos, 
com serà el nostre pròxim Nadal?  Què 
farem? Com el celebrarem? Interrogants 
i realitats que ens plantegen què signi-
fica una festa que sobreviu indefinida-
ment.

Senzillesa
  En el seu origen, ja fa més de dos mil 
anys, va passar un fet força normal, im-
mers en una senzillesa desconcertant. 
Així ho explica la  història, així ho ex-
pliquen els llibres: el naixement d’un 
Nen,  que apareix en el món envoltat 
de la més absoluta pobresa, en un racó 
apartat i perdut de l’univers, Betlem, va 
provocar una estranya commoció. Hi 
van acudir pastors, un estel diferent de 
tots va brillar en el cel i Reis d’Orient 
van travessar el desert carregats de re-
gals magnífics i pels aires ressonava una 
tonada: “Glòria a Déu a les altures i a la 
terra pau als homes de bona voluntat”. 
Tonada que ressona encara i que deixa 

un aire de nostàlgia.
  I ara ve l’eterna pregunta que ens po-
dem fer al voltant d’aquestes festes: Hi 
creiem o no hi creiem en això que ens 
expliquen llibres, historiadors i narra-
dors?  Que cadascú el que més li plagui.
  Personalment, si em permeteu expres-
sar el meu sentiment, per mi el Nadal és 
aquell minut d’esperança que es fa pre-
sent en aquell nadó i que podem veure 
reflectit en tots els somriures dels nens 
en aquests dies, fins i tot d’aquells nens 
que viuen en situacions més desfavo-
rables. Per a ells, més que per a ningú, 
el Nadal és un crit d’esperança, un mo-
ment d’escalf, d’agafar forces per a se-
guir, seguir...
  Crec que el Nadal transcorre així per-
què és més que una festa, és una cele-
bració còsmica. Albert Einstein deia, en 
parlar de l’univers, que “en aparença, tot 
això no té cap sentit. Però és impossi-
ble que no tingui una raó de ser”. I és 
que els savis no poden definir el sentit 
real de l’univers, de la vida i sobretot de 
l’existència de l’home. Però tot sovint sa-
ben, amb ple convenciment, que tot té 
un sentit que a ells se’ls escapa moltes 
vegades.
  Si el Nadal, amb el seu sentit més pro-
fund, de manera conscient o inconsci-
ent domina per uns dies la nostra vida, 
trista, alegre, complicada, senzilla o 
monòtona, és perquè celebra la festa de 
l’Esperança, de la Bondat i, per això, per 
uns dies dóna a les nostres vides una 
mica més de força per seguir avançant.
  Per això, amb l’esperança que aquestes 
festes que hem celebrat us hagin portat 
moltes coses bones i tingueu un sac ple 
de bons records, us desitjo que tingueu 
un molt bon any i celebreu un molt bon 
proper Nadal.

Núria Hombrabella

I un altre Nadal...
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El 18 de desembre vaig anar a veure 
L’Estel de Natzaret com cada any 
amb la meva filla i la meva mare. 

També com cada any, es segueixen fent 
dues representacions, l’altra va ser el 8 de 
gener, i hi haurà canvis d’actors i actrius 
en alguns dels papers protagonistes, fet 
que a mi em sembla encertat perquè això 
pot motivar als socis i a altra gent que li 
agrada el teatre a tornar-hi anar. 
  Tot i que aquesta vegada no esperava tro-
bar variacions importants en l’argument 
que coneixem, vaig trobar que l’ambient 
era diferent. Acostumada a anar sempre a 
la segona representació, el dia 18 hi havia 
molta més canalla i la sala no era plena 
del tot. Suposo que per a molts pares i avis 
és una bona manera d’entretenir els in-
fants durant les festes nadalenques, acos-
tumar-los a anar al teatre o simplement 
mantenir una tradició familiar. 
  Pel que fa a la representació, seguei-
xo trobant molt encertat el fet de donar 
més dinamisme als actors secundaris en 
algunes escenes, i també trobo que els 
balls que s’han introduït des de fa temps 
en alguns quadres com l’infern i les no-
ces de Josep i Maria són totalment encer-
tats.  La intervenció del cor  va estar molt 
bé, molt correcta i a mi m’agrada perquè 
animen una representació que en alguns 
moments es fa massa llarga. Potser cal-
dria revisar algunes escenes, fer-les més 
curtes o, si no afecten l’argument general, 
treure-les.
  Per altra banda penso que hi ha qua-
dres que tothom espera i que segueixen 
mantenint la seva importància en l’obra 
perquè li donen solemnitat, de la matei-
xa manera que n’hi ha d’altres que la fan 
més divertida i apta per a tots els públics. 
M’agrada el toc d’humor que li donen 
els pastors Mataties i Jonàs, que per mi 
van fer una bona actuació. També em 
va agradar l’escena dels follets i Jonàs i la 
persecució d’aquest pastoret pels dimonis 
que sempre incorporen alguna broma de 
l’actualitat i que aquest any li va tocar als 
Pokémons.

Judit Argullós

L’Estel torna a encisar

Moltes novetats
Sempre n’hi ha algunes. Però aquest 

any, l’equip de direcció de L’Estel ha 
demostrat molt agosarament a l’in-
corporar molta gent nova i no només 
en els més petits, que es van renovant 
per lògica generacional, sinó també 

en papers principals. I així hem pogut 
veure un Satanàs nou i novament 
interpretat per una actriu, en aquest cas 
la Núria Recasens que després de molts 
anys fent de Sant Miquel, ha canviat de 
“bàndol”, ocupant el seu lloc l’Eulàlia 
Clarós. També hem tingut actors debu-
tants en papers de tanta responsabilitat 
com el de Naïm i Sant Gabriel,  així 

com els d’Abdaró, Sant Josep i Thasis. 
Però  la gran aposta de futur ha estat la 
de confiar els papers de Jonàs i Mataties 
als joveníssims Marc Ribalta i Guillem 
Arola. 
  En resum podem afirmar que la 
pervivència d’aquesta tradició nadalen-
ca de més de cent anys el Centre la te 
assegurada per uns quants més.
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La Josefina està a punt de marxar un 
cap de setmana a casa de la seva 
mare quan s’assabenta que el seu 

marit acull aquests mateixos dies el Ro-
bert, un amic de tota la vida. El que en 
Bernat, el marit, no sap és que muller i 
amic són amants des de fa força temps. 
A partir d’aquí i amb la decisió d’ella de 
quedar-se finalment a casa, començarà 
la vetllada més enrevessada en molt de 
temps. Resulta que tot allò era una tapa-
dora perquè en Bernat pogués acollir la 
seva amant, una jove i atractiva model, 
la Susi. Sembla que els dos companys 
han tramat una boja estratègia perfecta 
per dissimular l’engany quan en Robert 
confon la suposada amant amb Susan-
na, la peculiar cuinera contractada. La 
localització queda clara, el saló d’una 
antiga masia habilitada per viure-hi. La 
genial feina dels  escenògrafs ha estat 
exitosa de nou. 
  Josefina és una noia recta, potser la 
més enganyada des del principi que, 
interpretada per Maria Jové, guanya 
un toc de controvertida elegància. El 
Bernat,  de Francesc Vidal, és un còmic 
innocent, que només posarà problemes 
als seus companys per tal de sortir-se (o 
no) amb la seva. Mentrestant, en Robert 
es troba al mig de tot sense saber què 
fer. Gabi Roca, amb la finalitat de ser 

fidel amic i amant, en surt còmicament 
malparat tota l’estona. La gran Carme 
Mataró no decep, com és habitual, amb 
la seva interpretació de l’estranya perso-
na de la Susanna. Amb la seva aparició 
l’obra enganxa el ritme trepidant de di-
àlegs embolicats amb personatges que 
ja no saben ni com salvar-ho. La Susi, 
Marina Gras, es troba enmig de tot. 
Com a bona model estúpida no farà més 
que esprémer el seu cervellet per seguir 
ignorant tot el que passa. Finalment i 
amb una aparició puntual però neces-

sària, el marit americà i trenca-ossos de 
la Susanna és el J. Francesc Salcedo, que 
aporta surrealisme al muntatge i acaba 
de lligar les bogeries. 
  La gran complicació i motiu principal 
de lluïment  d’aquesta obra són les inter-
pel·lacions ràpides i totes elles astutes. 
Se suposa que els personatges estan im-
provisant la situació, que cada vegada és 
més embolicada a base d’enganys i nous 
enganys. L’autor, Marc Camoletti, va do-
nar molta importància a les paraules i el 
director que l’ha portada a casa nostra, 
Lluís Casanova, ha seguit en la mateixa 
línia per mitjà de micròfons d’ambient, 
una dicció molt treballada i les essenci-
als apuntadores Lourdes Mas i Marisol 
Toledo de ben segur van salvar els actors 
en més d’una ocasió. 
  L’obra de Nadal sol ser un puntal en 
la cartellera, un èxit de la temporada. 
Després del gran èxit de l’any passat, les 
expectatives estaven molt altes. Cal feli-
citar a tot l’equip per haver ofert el que 
el públic festiu, amb el dinar encara a la 
panxa, demanava. Agraïts, els qui seien 
a les butaques van aplaudir, riure i ani-
mar als actors, que fruïen de l’espectacle 
com tots els altres. Un any més, l’embo-
lic ha estat entès o almenys gaudit.

Judit Martínez

L’equip al complet (sense els 
encarregats de llums i so i tra-
moies) de No et vesteixis 

per sopar, la comèdia de 
Marc Camoletti que la Secció 

de Teatre va presentar per 
Nadal i Sant Esteve. D’esquer-
ra a dreta, drets, Lourdes Mas 

(), Lluís Casanova (director), 
Josep F. Salcedo i Marisol To-
ledo (). Asseguts, Maria Jové, 

Gabi Roca, Carme Mataró, 
Francesc Vidal i Marina Gras, 

en una fotografia feta la nit 
de l’assaig general per Enric 

Casanovas.
Aquesta obra ja va ser repre-
sentada al Centre a finals de 
1995 (potser per Nadal), i va 

inaugurar, per Festa Major, la  
temporada 1996-1997. Els in-

tèrprets  van ser Joan Asensio, 
Gemma Nierga, Lluís Casano-
va (que també era el director), 
Irene Ferrada, Teresa Navarro 

i Jordi Olivar.    

No et vesteixis per sopar

Carme Mataró i Gabi Roca
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Els dies 25 i 26 de març, la Secció 
de Teatre del Centre, posarà en 
escena l’obra de Josep M. Benet  i 

Jornet Elisabet i Maria. Ens ha semblat 
adient de fer un comentari sobre com 
ens presenta l’autor el tema de la nostra 
coherència personal. Com veiem i ens 
plantegem la vida? Fins quin punt llui-
taríem per a defensar els nostres ideals i 
conviccions? Estaríem disposats a pagar 
el preu que calgui per a no cedir davant 
dels nostres opositors?
  Aquests reptes són els que tenen les 
reines Elisabet d’Anglaterra i Maria 
d’Escòcia, però també els tenen els per-
sonatges que les envolten. Uns pels seus 
interessos i uns altres pels seus ideals, 
n’acabaran pagan les conseqüències. 
En el fons i en la forma és la lluita per  
instaurar dos sistemes de vida oposats, 
amb tot el que això representa.
  Aquesta lluita històrica va ser l’inici 
d’un canvi de rumb en la política d’An-
glaterra però, com deia aquell, això ja és 
una altra història. Pel que fa a nosaltres, 
gent de teatre (aficionat), l’important 
és que d’aquests fets en van sortir uns 
personatges que, amb el temps, s’han 
convertit en icones per la gran difusió 
literària que se n’ha fet, i d’uns cent anys 
fins avui per les pel·lícules i sèries de te-
levisió que els han popularitzat encara 
més. Aquestes dones han deixat de ser 
reines per convertir-se en figures míti-
ques, símbols universals inamovibles 
com Antígona, Juli Cèsar, Cleòpatra o 
Napoleó.
  Sobre aquests símbols molta gent hi ha 

dit la seva, i probablement tots tinguin 
raó (la seva). La veritat però, tal com 
diu un personatge de l’obra, sempre és 
ambigua i ens podria tornar persones 
tristes.
  Aquí, l’autor s’oblida de l’aura que es 
desprèn d’aquestes reines, per furgar 
i fer sortir l’interior de la persona. Ens 
presenta l’encontre de dues dones ple-
nes de contradiccions que volen impo-
sar mútuament els seus criteris i raons, 
convertint l’enfrontament en un joc 
apassionant on val la pena de participar.

Una història molt popular
  Permeteu-nos, ara, fer una observa-
ció que considerem oportuna. Quan 
es representi aquesta obra farà, més o 
menys, un any que va ser proposada per 
a la programació de teatre de la tempo-
rada actual. Aleshores Benet i Jornet, a 

nivell comercial, no 
hi havia cap obra en 
cartellera, que nosal-
tres sapiguem. Quan 
escrivim això se n’ha 
estrenat una i una al-
tra s’ha d’estrenar, a 
part que la nova sala 
Beckett, instal·lada 
a l’antic edifici de la 
desapareguda Co-
operativa Pau i Jus-
tícia, s’ha inaugurat 
amb La desaparició 
de Wendy, del mateix 
autor. Si a això hi afe-
gim que s’està anun-
ciant una nova sèrie 

de TVE que es diu Reinas (les nostres), 
serà un privilegi poder portar  a l’esce-
nari la versió d’aquest autor dels fets que 
ens ocupen.
  Fa uns quants anys, d’aquesta obra se’n 
va fer una lectura dramatitzada al Cen-
tre, dirigida per l’Esther Rodríguez, que, 
per cert, també participa  a la represen-
tació del març, en aquesta ocasió com 
actriu.
  Aquest és l’espectacle que us proposem. 
Procurarem que us ho passeu bé. Hi ha 
molta fusta al quadre escènic del Cen-
tre, tant d’actrius com d’actors, i de gent 
qualificada en els aspectes tècnics i esce-
nogràfics per gaudir d’una bona vetllada 
teatral, tot jugant amb l’Elisabet i la Ma-
ria a l’apassionant joc de la veritat.
   Moltes gràcies!

Josep Beltran

Al març, l’Elisabet i la Maria

Les reines Maria d’Escòcia (esquerra) i Elisabet 
d’Anglaterra (dreta) en pintures de l’època

Flor de nit, ja arriba
Flor de Nit, un musical de Dagoll 

Dagom, amb música d’Albert 
Guinovart i text d’en Manuel Vá-

zquez Montalbán, que es va estrenar 
l’any 1992 a Barcelona, arriba aquest 
febrer de 2017 al Centre.
  Flor de Nit és el nom del Cabaret 
que acull part d’aquesta història i 
també és el nom d’una flor (el “Don 
Diego de noche”, que dia està tancada 
amb el seu perfum secret i cap al cap-
vespre s’obre escampant la seva aroma 
embriagadora).

  Flor de Nit simbolitza la Barcelona 
d’entre-guerres, de la doble vida dels 
seus ciutadans (burgesos i obrers) 
en aquells temps en plena revolució 
cultural i política.
  Un triangle amorós entre en Quimet, 
anarquista idealista; Rosa, noia obrera 
(la nostra Flor de Nit) i en Sebastià 
Reynals, un intel·lectual burgès a qui li 
agrada la nit. 
  Un triangle entre la burgesia, el poble 
planer i una societat canviant.
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Una vegada més, i 
com s’esdevé de 
tant en tant, la ses-

sió mensual de lectures te-
atrals del mes de novem-
bre passat es va convertir 
en una vetllada poètica en 
la que, sota el guitage de 
l’Assumpta Bruguera, es 
va fer un recorregut per 
la vida i l’obra del poeta 
lleidatà Màrius Torres, 
nascut a la capital del Se-
grià el 30 d’agost de 1910 
i mort el 29 de desembre 
de 1942 al Sanatori Puig-
dolena de Sant Quirze de 
Safaja, en el que havia in-
gressat als 25 anys a causa 
d’una tuberculosi.
  L’Assumpta va ser l’encar-
regada d’anar desgranant els detalls més im-
portants de la biografia del poeta com, per 
exemple, el fet que, a més de poeta, també 
era metge i la intensa relació d’amistat que va 
mantenir amb una noia anomenada Mercè 
Figueres a qui va dedicar el poema Cançó a 
Mahalta (al que més endavant posaría mú-
sica Lluís Llach), mentre que sis actrius de 
la Secció de Teatre ens van oferir un ampli i 
acurat mostrari de la seva obra inspirada en 
un munt de temàtiques com són, entre altres, 

la música, la pintura, la melangia, la ironia, 
la pau, els records, l’esperança, els somnis, el 
temps, la solitud, l’amistat i l’amor. I, potser 
per la malaltia contreta tan jove, molt més 
intensament en la nit, la mort i Déu.
  Les actrius encarregades de fer-nos arribar 
els bells poemes de Màrius Torres van ser 
Carolina Albes, Cèlia Encinas. Lourdes Mas, 
Gemma Novo, Carme Pous i Magda Sió que 
van fer-ho sobre un delicat fons musical se-
leccionat pel Toni Olivé.
   Antoni Roig

Vida i obra de Màrius Torres
Les obres
sentides
Els títols de les obres pre-
sentades en les Lectures 
Teatrals a continuació de 
les que es van comentar 
en l’anterior butlletí (text 
en el que, com molt bé 
ens ha fet veure Esther 
Rodríguez,  es van colar 
involuntàriament diversos 
errors en la datació, i 
que lamentem profun-
dament),  han estat les 
següents: Ròmul, el gran. 
de Friedrich Dürrenmatt, 
dirigida per Josep Beltran; 
Quasi Luthiers, amb 
direcció de Lluís Girbau; 
El principi d’Arquíme-
des, de Josep Maria Miró 
i Coromina i direcció de 
Carme Canet;  Conte 
de Nadal políticament 
correcte de J. F. Garner, 
dirigida per Marçal Olivé; 
i Trilogia de soledat, de 
Roger Delmont, dirigida 
per Gerard Flores. 

Cèlia Encinas, Magda Sió, Carol Albes, Carme Pous, Lourdes 
Mas, Gemma Novo i Assumpta Bruguera
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També això passarà

El setembre es va llegir la novel·la 
autobiogràfica de Milena Busquets 

—filla de l’editora Esther Tusquets— 
També això passarà. Busquets la va 
començar a escriure pocs mesos després 
de perdre la seva mare. De fet, la no-
vel·la arrenca al cementiri de Cadaqués 
amb l’enterrament de la mare. A la pro-
tagonista, com a l’autora, no li agrada el 
plany. Acaba de fer 40 anys i, fins i tot 
entre les làpides, segueix sent capaç de 
detectar un home atractiu. Amb ironia, 
es pregunta quin és el protocol per lligar 
en un cementiri. El sexe és molt present 
en tota la novel·la. És la manera que té 
la impulsiva protagonista de salvar-se, 
d’aferrar-se a la vida. La pèrdua és un 
altre sentiment que plana a les pàgines 
del llibre.
  La Blanca, la protagonista de la novel-
la, marxa a Cadaqués, on, com l’autora, 
ha passat tots els estius de la infància i 
l’adolescència, per intentar alleujar el 
dolor de la pèrdua de la mare. Se’n va 
amb els seus dos fills, convida els dos 
ex-marits i pares dels nens, i coincideix 
amb el seu amant casat. En aquest viatge 
terapèutic l’acompanyen dues amigues. 
  Sense que el llenguatge sigui un dels 
trets diferencials de la novel·la els tertu-
lians van destacar l’aconseguida barreja 
d’estils. Des de l’ús de la primera perso-
na per narrar-nos el dia a dia, al to més 
intimista de la segona persona, quan la 
protagonista parla amb la seva mare. 
Quant a la trama, a l’argument, en gene-
ral es va ser molt crític amb els valors i 
la manera de ser dels personatges. L’estil 
de societat que es descriu —i que la pro-
tagonista enyora com un oasi d’igualtat 
i solidaritat— no pot amagar un classis-
me cultural i d’esquerres, i un sentiment 
de superioritat intel·lectual i moral, que 
va tenir el seu moment d’esplendor en 
l’últim terç del segle XX però avui és de 
difícil justificació.
  No obstant la novel·la es deixa llegir 
bé, és molt passadora (encara que sem-
bla més un exercici de teràpia que de 
literatura).

Eduard Martínez

La vida al davant

Un relat tendre i dur. Esperançat i 
trist. D’un cert humanisme però 

una mica escèptic. Retrat de la immi-
gració en un barri de París, als anys 70, 
amb biografies ben expressives. Univers 
i persones. Si us agrada aquesta barreja 
d’intencions i descripcions en bona lite-
ratura, La vida al davant us satisfarà.
L’itinerari de l’autor (1914-1980) ja 
presenta sorpreses. Lituà (Roman Ka-
cew), instal·lat a França (Romain Gary) 
va guanyar dues vegades el Goncourt 
(1956 i 1975), fet interdit a les bases 
però que ell va obviar perquè  la segona 
vegada es va presentar amb el pseudò-
nim  Émile Adjar.
  Als inicis de la seva activitat literària 
escrivia: “tot el que he escrit és degut a 
una necessitat de creure en alguna cosa”. 
A l’any 79, l’actriu  Jean Seberg, ja se-
parada de Gary, se suïcida en estranyes 
circumstàncies. Un any després, als seus 
66 anys, també ho fa ell. El seu fill de 15 
anys serà esmentat a la premsa com “un 
orfe de pares suïcides”. Romain Gary / 
Émile Adjar, deixa al seu editor Galli-
mard una nota explicant (?) el seu gest: 
“per fi m’he expressat completament, 
del tot.”
  La novel·la se centra en Moham-
med-Momo, un noi àrab que els seus 
pares han abandonat/confiat a Rosa, 
una dona de la vida, ja retirada, que 
acull i cuida nanos com Momo. Rosa és 
jueva, amb un passat de records de de-
portació i un present ple de dificultats, 
sobretot de salut. L’entorn de Momo i 
Rosa és ple de personatges d’allò més 
diversos, de procedència, ocupacions 
i tarannàs de tota mena. En tot aquest 
univers, s’entrecreuen relacions, comu-

nicació, tensions, dificultats, compro-
misos de diversa naturalesa, segons els 
personatges. I tot és descrit amb un estil 
molt planer, amb tocs d’humor i sovint 
ple de “sentències” i reflexions que bar-
regen sentit comú, vitalisme, ironia i 
també afectes i tendresa.
  A la tertúlia, es van subratllar tots 
aquests aspectes. Algú va suggerir que 
podria llegir-se com una novel·la pica-
resca del s. XXI,  tot i que Momo es mou, 
sembla, no per interessos d’aprofitament 
personal intencionat, sinó més aviat per 
l’ambient, la necessitat, les companyies  i 
una situació personal en què s’ha trobat 
sense triar-la i en la qual sembla moure’s 
entre la ingenuïtat i el desconcert.
  A propòsit del deteriorament inevita-
ble de la salut de la Rosa, a la novel·la hi 
ha diverses reflexions defensant el dret a 
una mort digna,  a una eutanàsia raona-
da i raonable, a “no obligar-te  a viure”.   
Al llarg del relat i de part de diversos 
personatges, s’hi defensa una certa vo-
luntat de prendre’s la vida positivament. 
A l’inici de la novel·la, Momo pregunta: 
Sr. Hamil, es pot viure sense amor, sense 
estimar ningú?” I quan, cap al final, li 
torna  a fer la pregunta, el Sr. Hamil, que 
als inicis sembla dir que no, ara diu que 
“sí , jo vaig estimar una dona”, amb un 
rerefons emotiu de confessió personal.   
Quan també cap al final, Momo veu 
com la Rosa es va debilitant visiblement 
en el seu  aspecte, és capaç de dir: “Ara 
que hi penso, trobo que era molt maca 
… això  sempre depèn de com pensem 
en algú”.
  La novel·la acaba amb una confessió de 
Momo. Una parella que l’acollirà van a 
buscar-li un paraigua que ell tenia com 
a company de fatigues i confidències. 
Diu: “estava amoïnat perquè no el vol-
dria ningú a causa del seu valor senti-
mental, s’ha d’estimar”. Tota una decla-
ració de principis. 
  Sí, al capdavall és allò de “sempre de-
pèn de com…”.

Jordi Trepat

Un món ple de sentiments 

Romain Gary
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La filla de la neu 

La tertúlia del passat mes de novem-
bre va ser sobre l’última novel·la de 

Núria Esponellà. És una petita joia que 
ajunta la força de la vida i la força de la 
natura. No només troba una oportuni-
tat per oferir-nos la maquíssima his-
tòria d’una parella; també aprofita per 
mostrar-nos una revisió de la història 
d’un dels paratges més emblemàtics i 
alhora més misteriosos de Catalunya: la 
Vall de Núria. Encara que es va convidar 
a venir a l’autora, aquesta es va excusar, 
ja que, per motius laborables li era im-
possible. La Núria treballa de professora 
a Palafrugell.
  En la novel·la tot comença amb l’arri-
bada a la Vall del Marçal, nét dels pro-
tagonistes. Al principi costa una mica 
ubicar què fa allà aquest home, però  de 
mica en mica tot es va posant al seu lloc, 
sense presses de forma ordenada i ente-
nedora. En Marçal està escrivint la his-
tòria d’amor i el gran sacrifici que van 
fer els seus avis als anys trenta del segle 
passat. Al mateix temps també explica 
la seva vida i per tant podem veure les 
diferències de les relacions de parella en 
aquells temps i en el temps actual.
  A mi la novel·la em va agradar perquè 
en ella s’exposen fets sense jutjar si són 
bons o no.
  El nét està escrivint les memòries dels 
seus avis. L’àvia la Joana filla d’un matri-
moni de la Vall, el pare pastor que feia 
la transhumància, home llest, segons 
explica la seva filla i també fa notar que 
ella s’hi assembla i en efecte és així per 
la manera que transcorre la seva vida. 
L’avi Enric, un enginyer de la companyia 
constructora del cremallera, és l’encar-
regat de dirigir les obres i així coneix  
la Joana, que fa de cambrera l’hotel  on 
s’allotgen els directius de l’obra.

 Pere Tamboleo

                                                              

El amante japonés

El desembre vam debatre sobre la 
novel·la d’Isabel Allende El amante 

japonés. Aquest llibre conta la història 
de l’Alma, una dama de l’alta societat 
californiana que viu en una residència 
d’ancians i la del seu amant japonès It-
ximei. Fou una tertúlia força interessant 
i participativa, on es van tractar tots els 
temes d’una novel·la on sorgeixen nar-
racions paral·leles que van ampliant la 
trama. La història té multitud de sub-
històries entre les quals els tertulians 
van destacar l’obscura història de la Iri-
na, una jove que ve de Moldàvia, o la ge-
nerositat de la doctora Cathy Hope, que 
sent invàlida ajuda els residents i espe-
cialment la Irina a fer front al seu passat. 
  Però una de les que va destacar més pel 
desconeixement que la majoria en tenia 

fou l’internament dels japonesos resi-
dents als Estats Units (molts eren per 
naixement de nacionalitat nord-ameri-
cana) durant la Segona Guerra Mundial 
en camps de concentració de l’ interior 
del país, En aquests camps la vida era 
dura (no tant com en els camps nazis) 
però malgrat tot es van organitzar per 
seguir sent fidels als seus costums i a les 
seves tradicions. Hem d’estar d’acord 
amb l’Eduard quan va valorar favora-
blement el to optimista que deixen les 
històries malgrat la seva duresa; carac-
terística de l’estil d’aquesta gran escrip-
tora, Isabel Allende.
  La valoració, en general, va ser força 
positiva.

Josep Panadès

XXI Temporada de Ballet al Poblenou 

La Temporada de Ballet al Poblenou d’aquest any (la 
XXI) es celebrarà a la nostra sala d’espectacles els dies 
31 de març, i 1 i 2 d’abril i en ella es recordarà especial-

ment en Jaume Mor, fotògraf i amic, mor a l’edat de 61 anys 
a Guadalajara (Mèxic). Com recorda en Carles Ináñez, ell 
va ser el que ens va fer les primeres fotografies de ballet al 
Centre, com aquesta que ill·ustra aquestes línies, amb uns 
joves Carles Ibáñez i Margarita Abad, aleshores del Cos de 
Ball “Promoció 70” i que va regalar a la parella en motiu 
del seu casament. 

Primers passos per a la construcció i l’habilitació del cremallera 
de Núria protagonista de La filla de la neu
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Potser us preguntareu per què plan-
tejo aquest interrogant. Doncs per 
fer una humil divagació sobre 

els conceptes òpera, opereta, sarsuela i 
“musical” que us convido a compartir.
  Si gireu un xic la vista enrera en el 
temps us adonareu de dues coses evi-
dents: la primera és que “musical” és 
un terme relativament recent que, en 
realitat, és l’abreujament del concepte 
“espectacle musical” que descriu exacta-
ment el que és una obra de teatre amb 
música; i la segona és que només hi ha 
dues possibilitats d’espectacle musical: 
el que combina text parlat amb números 
musicals, i del que sempre se n’havia dit 
opereta (generalment vienesa o anglesa 
i que a l’estat espanyol i per diverses ra-
ons històriques va prendre el nom de 
sarsuela) i el que té tot el text cantat i 
coneixem com òpera.
  Aleshores m’he fet un seguit de pre-
guntes.
  I si resulta que quan una companyia 
presenta “un musical” (sense distingir 
si és tot cantat o no) ho fa només per 

voler ser moderna, ja que presentar un 
espectacle que combini text parlat amb 
música com una opereta – o ja no di-
guem com una sarsuela! – els sembla 
que “fa antic”? O que dir-ne òpera d’un 
que tingui tot el text cantat els sembla 
massa pretenciós? 
  Perquè si els seus autors (penso que amb 
molt bon criteri) van qualificar d’òpe-
ra-rock Jesus Christ Superstar, no s’han 
presentat així, per exemple, Hair, Cats, 
El fantasma de l’òpera o Els Miserables 
i aquí, a casa nostra, Mar i Cel o Scara-
mouche?
  I si El Mikado o Els pirates es van pre-
sentar com a operetes, que és el que són, 
per què no es presenten amb aquest qua-
lificatiu tants i tants espectacles que com-
binen text parlat i números musicals?
  Doncs no. Ara tot són “musicals”. I és 
per això que el Cor Poblenou del Cen-
tre, que vol ser tan modern com el que 
més, us convida a venir a veure, els dies 
11 i 12 de març proper, un gran “musi-
cal” de qualitat contrastada com és Los 
Gavilanes, amb la participació, 

a més del Cor, de solistes, actors de la 
Secció de Teatre, l’estudi de ballet clàssic 
“el Centre” i del l’Esbart Montseny. Amb 
un conjunt instrumental tocant en direc-
te i un muntatge estilitzadament especta-
cular realitzat pel nostre fantàstic equip 
d’escenografia i potenciat pel fantàstic 
equip de luminotècnia de què disposem.

Antoni Roig

Sarsuela = Musical?

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

ELIMINAMOS LA SUCIEDAD
25 AÑOS DE SERVICIO NOS AVALAN

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

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

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

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

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

Cris Viñas, bariton poblenoví, serà el 
protagonista d’aquesta sarsuela 
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Portem un trimestre d’activitats al 
Centre i, com no podia ser d’una 
altra manera, l’Aula, tot i la terrible 

crisi que està patint el sector, s’afegeix, 
un curs més, a la multiplicitat d’oferta 
cultural i formativa de la  nostra entitat.
  Gràcies a tots els qui confieu en no-
saltres per a formar-vos musicalment o 
cultural. 
  Sou molt importants tots i cada un dels 
que creieu en la formació musical com 
una part imprescindible de l’educació.
  Si encapçalo aquest petit article amb 
aquestes paraules és perquè, malaura-
dament, i les xifres així ho demostren, 
l’interès per a estudiar música en el nos-
tre país, sembla retrocedir d’any en any. 
Escoles de música, privades i públiques, 
que cada any tanquen en són un bon re-
flex. I dades tan alarmants com que, per 
posar un sol exemple, el nombre d’as-
pirants a ingressar en els conservatoris 
superiors, en l’especialitat de piano, ha 
davallat, en els darrers tres cursos, més 
d’un setanta per cent confirmen el que 
fins fa poc es considerava una tendèn-
cia. 
  La crisi ha agreujat un sector que ja va 
patir una forta bufetada amb l’abolició 
dels ensenyaments lliures ja fa una pila 
d’anys. La crisi, l’eterna crisi...! La crisi 
ha posat de manifest les prioritats de la 
nostra societat; a voltes em pregunto: i   

No creiem que hi hagi millor 
qualificatiu que aquesta t e r -
minologia musical per descriu-

re la vetllada inicial de la XII temporada 
d’aquesta activitat promoguda conjun-
tament per la Secció d’Activitats Cultu-
rals i l’Aula de Música del Centre i que es 
va celebrar el dissabte 19 de novembre 
de l’any passat.
  Amb la sala plena de gom a gom, va 
aparèixer el primer dels artistes que hi 
aniran desfilant durant els propers me-
sos i que no era altre que el “nostre” 
Jordi Tomàs, concertista, pedagog, di-
vulgador musical i, sobretot, director 
de l’Aula de Música del Centre i que es 
va presentar fent un esforç, que mai no 
li podrem agrair prou, per superar una 
considerable calipàndria.
  En Jordi ens va oferir un magnífic con-
cert que ell mateix va titular Música 

ibèrica per a teclat i que incloïa obres 
del portuguès Carles Seixas, l’italià afin-
cat a Espanya Domenico Scarlatti, ì dels 
catalans Enric Granados, de qui es ce-
lebrava l’any 2016 el centenari del seu 
naixement, i Frederic Mompou.
  Van ser unes interpretacions que, com 
sempre s’esdevé amb en Jordi, van com-
paginar de forma magistral moments de 
màxima subtilesa amb d’altres de gran 
força expressiva. 
I si amb un constipat com el que patia 
va arribar al nivell interpretatiu que va 
arribar, permeteu-nos que, amb un xic 
d’amable ironia, li aconsellem que sem-
pre procuri constipar-se abans de cada 
concert.
  Certament vam viure una magnífica 
obertura de temporada.

Antoni Roig

Propers concerts
  11 de febrer
Professors de l’Aula de Música 
Homenatge a Granados
 
  18 de març
Duo Concertant
Albert Flores, viola 
Francesc Puche, violí
Mozart i Bach 

  22 d’abril
Mario Miralles, piano
L’intimisme al teclat

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

L’ Aula de música, un any més

Magnífica obertura del Cava Concert

si la societat catalana d’inicis del s. XXI 
ha pensat que la cultura és prescindible?
No cal que hi donem masses, de voltes, 
no en trauríem pas res...
  El cert, però, és que el Centre Moral 
continua sent un espai en què la forma-
ció musical seriosa encara és possible. 
La nota mitjana de 7’5, que van treure 
els alumnes de la nostra Aula  que van 
fer els exàmens del passat curs per in-
gressar  a conservatoris professionals, 
avala la qualitat de l’ensenyament que 
impartim.
  Enguany renovem il·lusions i reptes. 
Aquest curs hem obert el nostre cor in-
fantil a qualsevol nen o nena que vulgui 
tenir l’enriquidora experiència de cantar 
en grup sense que hagi de ser, necessà-

riament, alumne de l’Aula; continuem 
obrint el curset d’estètica, aquest any im-
partit durant els mesos de febrer i març i 
dedicat a la música ibèrica del s.XVI; re-
prenem la col·laboració amb el Festival 
Maria Canals fent que els nostres alum-
nes de piano puguin interpretar obres 
en els actes programats...I tot això sense 
deixar de banda la part més acadèmica 
que ens porta un any més a la prepara-
ció de diversos alumnes per a l’examen 
d’ingrés en conservatoris. 
  Ja veieu que no parem, tot i que els 
vents no bufen a favor. Però què és, al 
cap i a la fi, el món de la cultura sinó una 
cursa constant de resistència? 
  Gràcies de nou a tothom.

Jordi Tomás
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Jordi Tomás
  A més de concertista i pedagog, hi ha 
una faceta del director de l’Aula de Mú-
sica del Centre potser poc coneguda i 
que és la de divulgador musical que, en 
l’actualitat, realitza a través d’un espai a 
Ràdio Estel que amb el títol Clàssics en 
viu s’emet cada dissabte a 2/4 de 8 del 
vespre.

Nicasi Camps
Jesús García
  Aquests consocis nostres han tras-
lladat la seva residència habitual al 
poble pirinenc de Vilamur i ben aviat 
en Nicasi va començar a col·laborar en 
la publicació comarcal La borrufa de 
Sort, capital de la comarca del Pallars 
Sobirà,  amb informació de tot tipus i 
divulgació cultural, en la que tot sovint 
parla del Centre Moral i de la gent del 
Centre, i en Jesús  a presentar-hi expo-
sicions artístiques. 

Lídia Ibáñez

  Aquesta ballarina i actriu ha participat
en una gran producció que amb el títol 
Don Juan Musical s’ha representat 
amb gran èxit durant moltes setmanes 
al Teatro de la Luz Philips de la Gran 
Via madrilenya.

Ariadna Suñé
  L’Ariadna, professora del Taller de 
Tetare Musical del Centre, participa 
en l’espectacle Flor de Nit, el Cabaret 
, una versió super-reduïda del musical 
de Dagoll Dagom (que estem a punt de 
veure al Centre) que s’està representant 
amb molts aplaudiments a l’Almeria 
Teatre de Barcelona. 

Joan Olivé
  Aquest actor, des de fa temps ja en 
carrera profesional tot i col·laborar 
quan cal amb la nostra Secció de Tea-
tre, està participant actualment en un 
muntatge titulat Orgasmo, al Teatre  del 
Raval de Barcelona.

Sílvia Gibert Oranich
La nostra consòcia Sílvia havia de rebre 
l’ensenya d’argent pels seus 25 anys de 
sòcia en la festa de la Sagrada Família 
de l’any passat. Però no va poder acudir 
a la cita. Se li va propossar venir a la 
d’enguany, però també va resultar im-
possible. De manera que se li va lliurar 
al despatx de presidència, com veiem a 
la fotografia de dalt.. 

Josep Navarro
Carme Viñas 

El vicepresident de l’entitat 
i responsable del nostre 
escenari Josep Navarro i la 
seva esposa Carme Viñas 
han celebrar les seves Noces 
d’Or. El Pitu i la Carmeta, 
com els anomenem cari-
nyosament, es van conèixer 
durant la seva etapa de dan-
saires de l’Esbart Montseny 
i, ves per on, ja fa 50 anys 
“que la ballen”. Moltíssimes 
felicitats!  

Francesc Costa Amigó
   Pare de la nostra consòcia Ma-
ria Blanca Costa, membre del Cor 
Poblenou.

Jordi Canela Almirall 
  Fill dels nostres consocis Lluís Ca-
nela i Montserrat Almirall, va morir 
sobtadament el mes d’octubre de l’any 
passat.

Maria Silvestre Ventura
  Mare i sogra respectivament de 
Josep Francesc Salcedo i Mireia Pasa-
lamar, va morir el 27 de novembre de 
l’any passat, als 89 anys. 

Josefa Palanca Sánchez
  Sogra del nostre consoci Miquel A. 
Palomino, membre del Cor Poble-
nou.

Maria Masdeu Forcada
 El 2 de desembre morí amb 85 anys 
mare del nostre consoci Enric Casa-
novas, membre de l’equip tècnic de la 
Secció de Teatre.

Manel Jarque Mor
  Espòs de la nostra consòcia Florèn-
cia Garcia, membre del Cor Poble-
nou. 

NECROLÒGIQUES
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Lluís Bruguera Casas, in memoriam 
  Un vagó dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FCG) 
recordarà en Lluís Lluís Bruguera Casas (a.c.s.), germà de la 
nostra consòcia Assumpta Bruguera. En un acte celebrat el dia 
22 de novembre de 2016 a l’estació de la Plaça Catalunya, es va fer 
realitat la decisió de la Companyia FGC d’inscriure el nom 
d’en Lluís en un dels seus vagons en reconeixement a la seva 
llarga i intensa trajectòria professional dins d’aquesta empresa. 
Aquesta inscripció farà possible que perduri en el temps 
el record d’aquest qui fou consoci nostre i un apassionat 
dels ferrocarrils durant tota la seva vida.

El Messies participatiu 
amb socis del Centre

Diversos socis i sòcies del Centre, majoritàriament 
membres del Cor Poblenou de la nostra entitat, van 

participar en el Messies participatiu que cada desembre 
organitza l’Obra Social la Caixa al Palau de la Música 
Catalana. Enguany, la popular obra de Händel, va ser 

dirigida pel mestre Víctor Pablo que va aconseguir crear 
un clima molt íntim sense perdre ni una engruna de la 

grandiositat dels temes més coneguts, que molt va plaure 
a tot el públic (i als cantaires).

EL RETRAT. 
Lluís Casanova
Recuperem la secció “Re-
trat” que va gaudir de certa 
continuitat anys enrrera 
en el butlletí. I encetem la 
nova temporada amb Lluís 
Casanova, en versió d’Enric 
Casanovas autor de  la 
fotografia). En Lluís és un 
d’aquells socis que va nèixer, 
crèixer i fer-se gran (avi ja!) 
a la nostra entitat, i al costat 
de la gent del Centre, amb 
una continuïtat i dedicació 
de la que no se’n vanta però 
que és digne de reconeixe-
ment.  
  Per exemple, la llarga èpo-
ca que dirigeix (i a vegades 
intrepreta), la comèdia 
que es presenta per Nadal. 
Però no ens podem quedar 
només amb aquesta part 
de la feina que ha fet i està 
fent al i pel Centre. Després 
d’un any ple d’emocions 
encontrades, en Lluís mira 
el futur... a la seva, evident-
ment, com no podria ser 
d’una altra manera.  
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L’amic Isidre Carbonell com-
pleix 100 anys el diumenge 
19 de febrer d’enguany. És 

el soci més veterà del Centre. 
Membre actiu des de ben jove, 
va ser vicepresident de l’entitat 
durant molts anys, i també mem-
bre de l’extinta Junta Consultiva. 
Fa uns anys va ser nomenat Soci 
de Mèrit de l’entitat. Ara, la Junta 
Directiva li ret homenatge aquest 
mateix dia, amb aperitiu i pastís. 
Tots hi sou convidats (però cal 
que aviseu amb antelació de la 
vostra assistència!). Naturalment, 
ens ha fet molta il·lusió que l’Isi-
dre ens permetés protagonitzar 
l’entrevista  d’aquest butlletí. 

Quan i on va néixer?
  Al Poblenou, al carrer Sant Pere, actual 
Marià Aguiló, 5, segon primera, el 19 de 
febrer del 1917.

Encara existeix  el lloc?
  Sí, encara es conserva l’edifici.

Ha viscut en altres indrets del barri?
  Abans d’on visc ara, al carrer Taulat, 
vaig viure al carrer Pere IV, però no re-
cordo el número, sé que era a prop de 
la Cooperativa Pau i Justicia; més  en-
davant, al carrer Catalunya, que ara és 
Ciutat de Granada, tocant al cementiri. 
Actualment estic vivint als lofts de Can 
Gili Nou a pocs metres del darrer do-
micili.

On va cursar els primers estudis?
  A l’escola de la parròquia de Santa Ma-
ria del Taulat, l’antiga, la que van cremar 
durant la guerra civil.

Té contactes amb amics o coneguts 
d’aquells temps?
  De la meva edat ja no en queden, pot-
ser algú de més jove.

Quins eren els seus jocs d’esbarjo i el 
lloc de trobades amb altres infants?
  Jugàvem a futbol al pati de la parrò-
quia que era al carrer Rovira i els nois 
saltàvem la paret per anar a la font del 

carrer Pujades, que encara existeix. Hi 
havia una botiga que es deia La Palma, 
després Balius.

Quins records té dels seus primers 
anys al Centre Moral?
  Els meus pares m’hi van portar de petit. 
Recordo molt bé que fèiem excursions. 
Després vaig fer teatre, era un drama, jo 
havia de trucar a una porta però com 
que la porta no existia, vaig fer “pam, 
pam” amb la boca i  tothom va riure. 
Després d’això ja no vaig voler sortir 
més a l’escenari. Recordo també als que 
en aquells temps manaven a l’entitat: en 
Vivas, un dels fundadors i avi de la Mer-
cè Oltra, en Morlà, el president, i del tea-
tre en Xavier Benguerel que feia un Sant 
Miquel molt reeixit, en Gili avi que va 
ser un dels gestors de la construcció de 
l’actual Centre. Quan estàvem a la Ram-
bla i construïen el nou local, passàvem 
d’un lloc a l’altre per una porteta que hi 
havia al fons de l’escenari per veure com 
anaven les obres. Per culpa de la meva 
curiositat, una vegada vaig quedar atra-
pat dalt d’una escala i no podia baixar. 
Encara recordo la por que vaig passar. 

Quin va ser el seu ofici o la seva pro-

fessió?
  Als tretze anys començo a  treballar de 
dependent de ferreteria al carrer Escu-
dellers i sempre he estat en aquest ma-
teix ram. De dependent dotze anys.

Què recorda de la Federació de Joves 
Cristians?
  Va haver-hi un acte molt important al 
Circ Olímpia de la Ronda de Sant Pau. 
Tots nosaltres portàvem una insígnia de 
la Federació i els contraris a les nostres 
idees ens deien, al sortir, que no anéssim 
per aquells carrers de la zona per evitar 
agressions.

Records de la guerra civil i dels bom-
bardejos al Poblenou?
 Allò semblava que no havia de ser res 
però ens van cremar l’església que estava 
al davant de casa. Nosaltres, que érem 
de dretes, vam marxar de casa per por. 
Passaven per les vivendes i s’emporta-
ven molta gent per matar-los. Imaginat 
a nosaltres que érem missaires...! Dels 
bombardejos del barri no tinc cap re-
cord doncs jo estava a primera línia de 
foc al front de l’Ebre. Devia tenir uns 20 
o 21 anys. Després, acabada la guerra, 
vaig estar presoner al camp de concen-

“Ballar sardanes era una bona 
manera de passar el temps”

L’Isidre Carbonell amb els companys d’una Junta Consultiva: d’esquerra a dreta, 
drets: Carles Mataró, Nicasi Camps, Montserrat Sagarra i Homer Cortada; asseguts: 

Jaume Masjuan, Domènec Sarsanedas, Isidre Carbonell i Josep M. Sans. 
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tració de Santander. Acabat tot això, 
quan ja estava a casa, em van cridar de 
nou i cap a Santiago de Compostela hi 
falta  gent per fer el servei militar! Crec 
que als 25 anys em van llicenciar del tot. 
Amics i companys del barri i del Centre 
no van tornar mai més. Van ser molts.
 
Un cop torna al barri com refà la seva 
vida?
  El Centre Moral s’havia traslladat al 
carrer Pallars, a un local industrial, i allà 
vaig conèixer la Rosa Petit, la que seria 
la meva esposa. Va ser allà on va passar 
l’anècdota de la porta i del meu fallit de-
but teatral. El jovent ens distrèiem com 
podíem; ballar sardanes era una bona 
manera de passar el temps i era barat. 
I excursions, moltes excursions! També 
anant als cinemes del barri.
  
Algun record més de la post-guerra?
  Sí, em vaig fer de la Falange però no 
feia res, no hi militava. Tenir el carnet 
era una manera d’obrir algunes portes. 
En Sans i en Vilasaró també s’hi van 
apuntar. A mi em va anar bé per la feina    
de representant de ferreteria.
Qui va ser el primer president del 
Centre del carrer Pallars?

  Si la memòria no em falla, crec que va 
ser en Montaner que tenia molt bona 
relació amb els Ribera de “les Culleres” i 
va aixecar aquell aleshores petit Centre. 
Petit però on s’havien arribat a fer, fins 
i tot, unes magnifiques representacions 
de La Passió, i no cal dir-ho, de L’Estel.

A part d’en Muntaner, a qui més recor-
da de la Junta?
  Doncs... en Padró, als Inglés pare i fill, 
al Josep M. Sans, en Batlle i algú més.

Situats en el Centre actual, quan entra 
a formar part de la Junta?
  Vaig ser vicepresident durant setze 
anys amb en Vilasaró i  amb el Baltasar 
Olivé vaig compartir aquesta vicepresi-
dència uns vuit anys.

Quan es va casar?
  No recordo quin any era però jo tenia 
27 anys. Vam tenir tres fills, el més petit, 
en Miquel, és el que viu amb mi i ara ens 
acompanya durant l’entrevista.

Com veu el barri actualment?
  Surto poc, no estic al dia de les novetats 
i els records són de fa molt temps, d’un 
altre Poblenou. El carrer Sant Pere... ara 

Marià Aguiló, el camp del Júpiter... el 
Camp de la Bota... ara tan aprop i abans 
tan lluny... Actualment, des de la meva 
finestra de Can Gili Nou veig un tros-
set dels jardins del cementiri i de la Vila 
Olímpica, és el meu petit món de cada 
dia.
  Per molts anys, Isidre. Feliç centenari!
    

Nicasi Camps/Jesús García  

L’Isidre Carbonell, amb en Josep M. 
Recasens, per la Festa Major del 2015

La Fundació Pius Bosch 
us convida a la conferència de l’eurodiputat

Ramon Tremosa

L’EUROPA QUE 
HAN FET 

FRACASSAR
amb la col·laboració del

Centre Moral i Cultural del Poblenou

DIMECRES 22 DE FEBRER DE 2017, 8 DEL VESPRE

Tens entre 
7 i 13 anys 

i Vols 
cantar?

Apunta’t al

Cor Infantil
de l’Aula de 
Música del 

Centre
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Com tots sabeu, la Fundació Pius Bosch es va proposar 
com a objectiu per a l’any 2016, conjuntament amb la 
Parròquia de Santa Maria del Taulat, participar en un 

programa de col·laboració en ajuts a beques menjador per a 9 
nens necessitats d’escoles del barri. Els seus pares, per haver-se 
quedat sense feina, no tenien dret a les beques menjador i nin-
gú els podia garantir una alimentació adequada per aquests 
infants. És per això que ens vàrem mobilitzar i seguim insis-
tint en aquesta necessitat d’ajuda. No pot ser que en ple segle 
vint-i-u, en el nostre país, Catalunya, i en el nostre barri del 
Poblenou, encara passen aquests fets, però per desgràcia en-
cara passen. L’ajuda aportada era i és l’única manera de poder 
garantir que almenys en un àpat al dia, el dinar, aquestes cria-
tures obtinguin els nudrients necessaris per garantir aquestes 
necessitats bàsiques. I ara és hora de comunicar i fer públic els 
resultats obtinguts.
  No seria just si abans de passar a comunicar aquests resultats 
no donéssim les gràcies a totes aquelles persones i famílies que 
han col·laborat de forma desinteressada i en el més estrict
anonimat, intentant assolir l’objectiu. Gràcies a tots vosaltres 
hem aconseguit un total de 1.100€ i gràcies a l’aportació de la 
Fundació La Caixa mitjançant l’oficina de la Rambla del Po-
blenou, 2.500€ més. De debò que vosaltres sou els veritables 
i únics protagonistes. No ens cansarem de dir-vos GRÀCIES, 
GRÀCIES i MOLTES GRÀCIES PEL VOSTRE AJUT.
  Ara us comuniquem els resultats obtinguts i que ens ha fet 
arribar el Rector de la nostra parròquia, en Francesc Romeu.
  Aquest any hem ajudat nens de famílies necessitades amb un 
important total de 2.636€
  El primer cas és el d’una família d’origen llatinoamericà, for-
mada pel nucli familiar dels pares més tres fills, de 13, 8 i 7 anys.
  El segon cas ha estat el d’una família magrebina a la qual tam-
bé   hem ajudat a pagar el menjador del seu fill a partir del 
tercer trimestre, atès que se’ls havia acabat l’ajut del Consorci 
d’Educació però la seva situació econòmica seguia sent molt i 
molt precària. 
  Finalment també hem continuat ajudant una altra família 
d’origen magribí. És una família monoparental amb una mare 
que es cuida dels seus dos fills de 17 i 12 anys. El pare ja fa anys 
que els ha abandonat a Barcelona i no saben on és.
  Totes aquestes ajudes no han passat materialment per les fa-
mílies (en diners) sinó que s’han fet arribar directament als 
respectius nens i nenes, a través del pagament dels seus rebuts 
a les escoles.
  Tots aquests casos no representen cap mena de favoritisme, 
sinó que tots ens vénen derivats per les respectives escoles 

públiques, que són les que coneixen perfectament la situació 
d’aquestes famílies, i a través de la Parròquia de Santa Maria 
del Taulat que és la que fa els pagaments i el degut seguiment.
  Com podreu comprovar amb l’ajut solament del voluntari-
at no haguéssim aconseguit el nostre objectiu, ni tant sols la 
meitat de les necessitats, és per això que m’atreveixo a intentar 
arribar al fons dels vostres cors. Aquest any hem tingut la sort 
que vam anar a veure al director de l’oficina de “la Caixa” que 
immediatament ens va comprendre i es va sensibilitzar, però el 
nostre objectiu no hauria de ser comptar amb aquesta possi-
bilitat, ja que encara que ens consta que la Fundació La Caixa 
està molt sensibilitzada amb aquest tema, no sabem fins quan 
ens podran ajudar. El nostre objectiu ha de ser aconseguir a 
través del voluntariat l’aportació total de les quotes i així arri-
bar a moltes més famílies necessitades.
Si voleu fer un sol pagament el podeu fer directament al comp-
te obert per a aquesta finalitat a “La Caixa” ES19 2100 0803 
9302 0111 6941. I si la modalitat que preferiu és la de petites 
quotes periòdiques, sol·liciteu el full d’inscripció directament 
a la secretaria del Centre.
  Esperem la vostra ajuda. Tenim el deure de fer-ho nosaltres, 
no esperem què siguin els altres.

Xavier Oliver
President de la Fundació Pius Bosch

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

Objectiu aconseguit

Col·labora amb la

FUNDACIÓ 
PRIVADA 

PIUS BOSCH

Fes-te  Protector Econòmic
ES19 2100 0803 9302 0111 6941

Sol·licita el  Full d’inscripció 
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Quan les ambaixades espanyoles boicotegen els actes 
culturals d’escriptors catalans que intenten presentar 
els seus llibres a l’estranger quan el que haurien de fer 
és promocionar-los, aquesta forma d’actuar confirma 
que Catalunya és un país ocupat. Quan els cossos di-

plomàtics de l’Estat espanyol intenten que no se celebrin xer-
rades de conferenciants catalans en altres països, això vol dir 
que volen prohibir que la veu legítima del poble català se senti 
arreu del món. Aquesta actitud, encara que ens hi rebel·lem, 
no ens ha d’estranyar perquè Espanya ha estat sempre con-
queridora i aquesta forma de ser no canviarà.
    Quan l’Estat espanyol dissenya les línies del tren d’alta ve-
locitat, construint estacions en pobles de molt pocs habitants 
només perquè alguns membres del govern de l’Estat hi tenen 
interessos i, en canvi, situa l’estació del TGV de la ciutat de Tar-
ragona a catorze quilòmetres del centre neuràlgic, en mig del 
no res, això vol dir que des de l’Estat decideixen per nosaltres. 
    Quan el “reiet”, no del meu cor sinó dels meus malsons, en 
el seu discurset nadalenc amb la intenció d’agradar a la seva 
“tropa” amenaça que pensar diferent del que pensen els poders 
estatals representa un empobriment moral i material de la so-
cietat (referint-se a la catalana), sento més que mai que aquesta 
persona, que no l’ha votat ningú, i que es perpetua encastellat 
en la seva torre d’ivori aguantat pels hereus del franquisme 
més pur, ni és volguda ni hauria d’estar en el lloc que ocupa 
entenc que hi hagi gent que es dediqui a cremar o a estripar les 
seves imatges.
      Quan des dels poders de Madrid ens diuen que ja està net 
de residus radioactius el pantà de Flix, fins el punt que retiren 
totes les maquinàries i resulta que no és veritat, que és una fal-
làcia i que encara hi resten moltes tones de residus radioactius 
per retirar. Quan aquestes responsabilitats depenen del poder 
central i des de Catalunya, que en som els afectats, només ens 
en podem queixar, això vol dir que som un país ocupat.
  Quan un regidor de l’Ajuntament de Badalona, que no diré 
a quin partit pertany però que ja us el podeu imaginar, diu: 
“en temps de Franco els de la CUP estarien morts o detinguts”, 
això ens confirma i ratifica que som en un país ocupat i que si 
no forméssim part d’Europa de ben segur que l’Estat espanyol 
ja ens hauria fet arribar els tancs o hauria bombardejat el Cap i 
Casal, que no seria la primera vegada; a la història em remeto.
  A primers del mes de febrer serà jutjat l’expresident Artur 
Mas pel sol fet de donar veu al poble de Catalunya, i seguiran 
l’exvicepresidenta Joana Ortega i l’exconsellera del Departa-
ment d’Ensenyament Irene Rigau, i continuarà amb la Presi-
denta del Parlament Carme Forcadell... Penso que no cal que 

vagi repetint que som un país ocupat. Catalunya i Espanya no 
estan fetes per entendre’s; no ja per cap greuge o error, que 
també, sinó per naturalesa. Perquè som diferents.
  Quan sents dir a persones de reconeguda vàlua com en Fran-
cesc Cabana i en  Josep M. Solé i Sabaté que “l’Espanya caste-
llana està dominant Catalunya” o bé que “Espanya no es vol 
entendre amb Catalunya si no és des del domini”, t’adones que 
és veritat que som un país ocupat.
  Fa més de tres-cents anys que el poble català és sota el domini 
de l’Estat espanyol, del tot intolerant; sota el domini d’una Es-
panya absolutista i centralitzadora, que històricament s’ha ne-
gat i es nega al diàleg per a arribar a acords encara que siguin 
mínims. Amb el Decret de Nova Planta promulgat pel Borbó 
Felip V -res canvia fins i tot el nom és el mateix del Borbó 
que ara patim- Catalunya va perdre totes les seves llibertats i 
des de llavors som un país ocupat i espoliat per un estat que 
constantment intenta fer-nos desaparèixer i que només ens ha 
volgut, i ens vol, per tot el que ens ha pogut treure. Desconfi-
em del diàleg que ara fan veure que ens volen oferir, mentre 
el tribunal constitucional va tirant endavant tots els processos 
contra Catalunya. Pel que dèiem de fer-nos desaparèixer re-
cordeu l’expressió del ministret de torn “hemos de españolizar 
los niños catalanes”. 
  No ens deixem entabanar pels cants de sirena que s’escolten 
des de casa nostra en contra del procés cap a la independència. 
Aquesta gent no sé ben bé de quines fonts han begut per anar 
contra la llibertat del poble català, que ja ho era, de lliure, fins 
que els poders castellans, el 1714 van destruir totes les institu-
cions catalanes i ens van imposar les seves per la força de les 
armes. No puc entendre que hi hagi persones d’aquí que no 
s’estimin la seva nació, la seva llengua, la seva història i la seva 
cultura, tan atacades des dels poders centrals. Quins obscurs 
motius deuen tenir?
  Catalunya serà lliure si els catalans ho volem. I com que ho 
volem, prenguem la responsabilitat d’avançar cada dia, minut 
a minut, treballant per guanyar la llibertat irrenunciable i in-
discutible del nostre poble.

Joan Giménez i Roger

Catalunya és un país ocupat

DISSABTE 4 DE FEBRER A 2/4 DE 7 DE LA TARDA, projecció del documental

Santuaris de l’antifranquisme
Religiosos catalans que van lluitar contra la dictadura

Amb el testimoni de monges i capellans que van lluitar contra la dictadura franquista, tot defensant
els drets humans i les llibertats de Catalunya. A Poblenou es van viure alguns episodis d’aquesta lluita, com el 

protagonitzat per mossèn Joan Soler, que va ser rector de Santa Maria del Taulat.

 No ens deixem entabanar pels cants de 
sirena que s’escolten des de casa nostra en 
contra del procés cap a la independència.
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Els fisioterapeutes ens hem convertit en una peça fonamental 
per tots els corredors de curses populars, no solament per un 
servei assistencial posterior, sinó també pel treball previ i per 
totes les recomanacions per preparar la prova.
  Per tant aquest Afisiona’t va principalment dirigit a donar 
pautes i consells a tots aquells que participen o volen participar 
en les carreres populars.
  Cada any augmenta considerablement el nombre d’addictes 
al running. Aquest augment d’esportistes, lamentablement va 
acompanyat d’un increment de lesions. La regió del cos que 
més pateix és el genoll: el dolor de la cassoleta, el de la zona 
iliotibial i els problemes del menisc representen la major part 
de les lesions, seguides de les fascitis plantars, les tendinitis 
Aquil·liana i la síndrome de l’estrès tibial. Encara que les cau-
ses són multifactorials, les més reincidents són l’acumulació 
d’excessives hores d’entrenament, tenir antecedents de lesions 
i una mala alineació de les cames,  a més que les alteracions 
més problemàtiques queno són les molèsties agudes sinó les 
que adquireixen un caràcter crònic i que generalment guarden 
relació amb sobrecàrregues mecàniques.

Preparació d’una cursa
  La preparació de la carrera és un dels aspectes més impor-
tants per evitar lesions. Cal planificar els entrenaments i aug-
mentar les distàncies progressivament, fins arribar a l’objec-
tiu fixat. Però no tota la preparació ha de ser física. També és 
recomanable un reconeixement mèdic previ, sobretot, si l’es-
portista pretén realitzar una prova d’un gran esforç com una 
marató. Es tracta d’un procés ràpid que pretén buscar situaci-
ons relacionades amb el funcionament respiratori, cardiològic 
i múscul-esquelètic que puguin influir en el seu rendiment. 
És recomanable acudir prèviament a un fisioterapeuta, ja que 
aquest és l’encarregat de vetllar per la qualitat del moviment 
i la seva funcionalitat. Les recomanacions sobre estiraments, 
embenats, exercicis del control motor i reeducació del gest es-
portiu són cada vegada més freqüents en les visites als Centres 

de Fisioteràpia. També es recomana assistir al fisioterapeuta 
després de la cursa. La utilització d’aquestes visites és evitar 
que sobrecàrregues de l’aparell locomotor típiques de les pràc-
tiques esportives, evolucionin cap a lesions més importants. És 
essencial tornar el més aviat possible les nostres estructures a 
un estat més normalitzat, reduir el dolor i la fatiga muscular, 
així com resoldre qualsevol contratemps ocorregut durant la 
carrera. Això és necessari, ja que l’exigència del nostre cos du-
rant una carrera fa que superem el ritme entrenat en els mesos 
previs.

Compte amb el dolor 
  Hem de tenir en compte que el dolor muscular agut és signe 
de ruptura o lesió més gran, mentre que un dolor permanent, 
sord i amb sensació de pesadesa és sinònim de fatiga muscular 
i d’una deficient hidratació. L’aigua és el millor aliat del cor-
redor però presa en excés pot ser perjudicial. Podem perdre 
moltes sals minerals en la cursa si la prenem en excés. Hem 
d’evacuar l’intestí abans de la cursa. Ingerir fibres vegetals, 
fruita rica en sucres i oligo-elements.
  El mateix dia de la prova convé llevar-se dues hores abans 

afisiona’t

Córrer amb el cap
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de la sortida; en cas que sigui al matí, 
esmorzar fruita, torrada de pa amb per-
nil dolç o pollastre, o pasta (uns 200 
grams).
  Tampoc cal oblidar-se de repassar 
la roba que anem a utilitzar tenint en 
compte que no hem d’estrenar res: mit-
jons, sabatilles, el dorsal, col·locar el xip 
identificatiu i arribar amb el temps sufi-
cient a la zona de sortida.

Força mental, alimentació i mo-
tivació
  La nostra ment i el nostre cos s’esgoten 
quan fem una activitat durant un temps 
prolongat. Conèixer el propi cos, antici-
par-se a les sensacions i córrer amb in-
tel·ligència ajudaran a gestionar aquest 
moment.
  L’alimentació té un paper fonamental. 
Les necessitats calòriques augmenten 
amb l’exercici i per això hem d’acumu-
lar glucogen (la gasolina dels músculs), 
així com les proteïnes que són les que 

permeten que els músculs es fatiguin 
menys. Un consell de la comunitat ci-
entífica és reposar després d’un entre-
nament de tres a cinc grams de carbo-
hidrats per mig quilo de pes cada 24 
hores, atorgant gran valor al sopar i a 
l’esmorzar.
  Els fisioterapeutes aconsellem menjar 
els dies previs pasta i hidrats de carboni 
i eliminar els plats precuinats i els grei-
xos insaturats.
  La motivació psicològica és una font 
intangible d’energia però hem de saber 
gestionar-la: en cas de fatiga, dolors a la 
zona gàstrica i respiracions irregulars, 
haurem de baixar el ritme, però mai 
parar; en cas de formigueig a les mans, 
haurem de consultar amb els especialis-
tes; els vòmits ens indiquen que tenim 
molt líquid a l’estómac i haurem d’atu-
rar-nos immediatament en cas de ma-
rejos, llums brillants o sensació d’oïdes 
taponades.

Xavier Oliver Casanova

Els deu 
manaments 
fonamentals 
del corredor
 
 1. No estrenar ni sabatilles ni 
roba.
  2. Visitar el fisioterapeuta, podò-
leg i nutricionista.
  3. Familiaritzar-se amb el recor-
regut.
  4. Conèixer el propi nivell i 
crear-se unes expectatives reals: 
no imitar, no seguir a un altre 
corredor.
  5. Notificar a l’organització de 
la cursa qualsevol aspecte mèdic 
necessari.
  6. Descansar bé i eliminar el 
consum d’alcohol i greixos.
  7. Comunicar al servei mèdic o al 
fisioterapeuta si ens mediquem.
  8. Pensar en runner: ningú millor 
que nosaltres sabem el que podem 
fer el dia de la cursa.
  9. Triar els passos quilomètrics 
que més motiven perquè els amics 
o familiars facin fotos.
  10. Guanyar ha de ser una il·lusió 
no una obligació.
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Com cal enfocar les crítiques de te-
atre que publica aquest butlletí? 
No és una pregunta senzilla de 

respondre i des del consell de redacció 
sempre hem tingut dubtes i debats afer-
rissats. D’una banda és evident que una 
crítica ha de ser sincera i en consonàn-
cia amb el que es veu dalt de l’escenari. 
També és evident que l’obra que es re-
presenta —el text en sí— en condiciona 
la impressió general. Si ens agrada o ens 
desagrada ens farà percebre l’actuació 
dels actors d’una manera o altra. Ho 
veurem amb més o menys bons ulls per-
què el nostre estat d’ànim estarà afectat 
de bones, mitjanes o males vibracions.
  D’altra banda el crític no és asèptic 
a les persones que actuen, a l’equip de 
direcció. Tots ens coneixem. Qualsevol 
crítica, tant en positiu com en negatiu, 
podria ser percebuda pel receptor, o per 
una tercera persona, com una mostra de 
fílies i fòbies. I podria ser versemblant, 
encara que amb tota probabilitat no ho 
seria. Però la sensació de dubte roman-
dria latent en l’ambient com una boirina 
que enterboleix la visió.

Dedicació
  Què fer doncs? Doncs el que fem! En-
tendre que formem part d’una entitat 
centenària que té en el teatre l’activitat 
més reconeguda i visible. Formada en 
una gran majoria per persones que no 
es guanyen la vida en el sector sinó, al 
contrari, que hi dedica temps, esforç i 
sacrificis. 
  Persones amb una gran estima pel te-
atre, el Centre i també, no ho negarem, 
amb l’ego per sobre la mitjana. Però, 
com digué el Mestre, qui estigui net de 
culpa que llenci la primera pedra.

Els puristes em diran que si no s’eviden-
cien els errors, les mancances, és im-
possible corregir-les i millorar. I és cert! 
Però és aquest el paper del Butlletí? No, 
no ho és. El Butlletí ha d’informar amb 
rigor de les obres teatrals però amb mi-
rada positiva i bondadosa. L’esforç sem-
pre s’ha de reconèixer i, si cal, les mitges 
veritats o les mentides pietoses no hi 
han de ser sobreres. 
  El que restarà escrit, podríem dir-ne la 
postveritat*, serà reconegut com a veri-
tat absoluta per les generacions futures 
que llegeixin el Butlletí i pels que no van 
assistir a les funcions ni en van rebre cap 
altra informació.
  La valoració constructiva ha de sorgir 
del propi equip (direcció, actors, tèc-
nics, etc), un cop acabada l’obra, que 
ha d’analitzar-ne tots els ets i uts, des de 
les qüestions d’interpretació i implica-
ció de l’equip en el projecte a la gestió 
de les emocions, des dels temes materi-
als (adequació al pressuposts, logística, 
etc.) fins a la resposta del públic. I la 
Secció de Teatre haurà de fer el mateix 
amb tota la temporada. 
  En tots dos casos amb la finalitat de 
millorar en tot allò que sigui possible. 
Des del Butlletí ens reservem només la 
crònica.

Eduard Martínez

  *Vull reclamar per a mi l’honor d’haver 
usat per primera vegada en aquest 
butlletí la paraula postveritat, neolo-
gisme escollit com a mot de l’any 2016 
per Oxford Dictionaries. Bé, veureu... jo 
també tinc el meu ego.

Crítica de teatre Les Franciscanes 
del Poblenou par-
len amb la NASA

Un grup d’alumnes de primer 
de primària de les monges 

del Poblenou ha participat en un 
projecte escolar amb l’Estació Es-
pacial Internacional. 

    

  

Els nens van poder entrevistar en 
directe l’astronauta Shane Kim-
brough, que va respondre via rà-
dio a les preguntes dels estudiants 
des de l’Estació Espacial Interna-
cional. L’esdeveniment va ser re-
transmès en directe per TV3. Tot 
va néixer  quan aquests mateixos 
nens, a P4, van escriure un conte 
El somni d’en Bernat que explica-
va com un nen somia fer un viatge 
espacial. El professorat va aprofi-
tar aquesta creativitat literària per 
col·laborar amb la xarxa ARISS, 
una organització que posa en con-
tacte amb astronautes de l’estació 
espacial les escoles que presenten 
el millor projecte. 
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Ho recordava molt bé l’arquebisbe Joan Enric Vives, 
bisbe d’Urgell, en la celebració religiosa de comiat del 
Manel Andreu a la nostra parròquia de Santa Maria 

del Taulat el passat dimecres 28 de desembre al migdia: “El 
Manel ha estat com un mestre de primària que ens ha ense-
nyat a tots què és això del compromís de l’Església amb el món 
obrer”.
  L’arquebisbe Vives va recordar que l’escriptor francès Albert 
Camus, en rebre el Premi Nobel de Literatura el 1957, el va 
dedicar al seu professor de Primària, és a dir, a aquells que 
sovint no recordem però que són els qui ens van ensenyar allò 
més bàsic: a llegir i a escriure. Vives va recordar que ell mateix, 
de jove, s’havia emmirallat en l’exemple i el model d’aquest mi-
litant cristià compromès amb el món sindical i veïnal que va 
morir el passat dilluns 26 de desembre, dia de Sant Esteve, a 
causa d’unes complicacions de salut a l’edat de 72 anys.
  Amb aquestes boniques paraules crec que el nostre arque-
bisbe Joan Enric ens convidava, no només a acomiadar bé el 
Manel Andreu, sinó també a donar-li les gràcies per tot el que 
ell ha fet per i entre nosaltres. Personalment jo crec que, entre 
moltes coses, li hem d’agrair tres que ara subratllo.
  La primera, la que reconeixia molt bé el nostre arquebisbe 
Vives: la seva militància cristiana en el món obrer. En una en-
trevista que li vaig fer el 2003 per a la revista Icària, de l’Arxiu 
Històric del Poblenou, ell em deia que el va influir el compro-
mís de la parròquia de Santa Maria del Taulat amb el món 
obrer i els capellans obrers de la seva època, com mossèn Pere 
Relats o en Jaume Sayrach. “Recordo –em deia- que a la fàbrica 
de la Macosa, de Can Girona, hi havia com una sucursal de la 
parròquia de Santa Maria; i allà, el diumenge, es feia missa en 
una petita capelleta que hi havia. Nosaltres, el grup de joves 
de Santa Maria, que ja teníem una actitud de la JOC i d’estar 
inserits en els ambients obrers, el diumenge anàvem a missa 
allà, per tenir contacte amb la gent que vivia a aquell barri i 
treballava en la mateixa fàbrica -perquè allà hi havia els habi-
tatges de la mateixa gent que hi treballava-. Això ens donava 
un ambient plenament obrer”. Així el Manel mai va renunciar 
a les seves arrels obreres sinó que reconeixia que el van marcar 
i les mantenia amb orgull.

Dedicació al barri
  La segona cosa que li hem d’agrair és la seva dedicació al barri 
del Poblenou i, per extensió, a tots els altres barris de Barce-
lona. Tot i que ell ja havia estat en els orígens fundacionals de 
l’Associació de Veïns del Poblenou, el 1972, no va ser fins el 
1994 que va fer un gran salt en la seva militància, passant del 
compromís sindical (primer a la USO  i després a CCOO) al 
compromís veïnal. Des del 1994 fins el 1998 va ser-ne el presi-
dent i hi va tornar novament des del 2004 fins el 2009. Enmig, 
durant sis anys, del 1998 al 2004, va ser el president de la Fe-
deració d’Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB). La seva 
lògica era la mateixa: lluitar perquè els barris tinguessin uns 
millors serveis públics, atès que els seus veïns ho havien inver-
tit tot (estalvis o hipoteques) pels seus pisos i ara no podien 
recórrer a uns serveis privats.
  I la tercera i última cosa que li hem d’agrair és la seva peda-
gogia amb la manera d’acollir i tractar els immigrants entre 
nosaltres. El recordo perfectament en la tancada d’immigrants  
que vam fer a l’església de Sant Bernat Calbó a finals de juliol 
del 2013. N’acabaven de desallotjar uns 300, la grans majoria 

africans, que malvivien en una nau industrial. L’objectiu del 
tancament era per assolir tres coses: papers, sostre i treball. Em 
va donar autèntiques lliçons d’humanitat. Primer, amb unes 
grans dots de negociació: exigint més compromís als immi-
grants (poc organitzats) i, després, malfiant-se de tota oferta 
de l’Administració que no representés també un compromís 
clar i explícit. Tenia molta experiència. Però també em va en-
senyar com s’ha de deixar parlar a tothom i de tot, vingui o no 
al cas. “Entre nosaltres tothom ha de tenir dret a la paraula!” 
–em deia–. Vam viure assemblees que la més curta va durar 
tres hores. Després, ell tenia una gran capacitat de síntesi per 
extreure’n conclusions que recollissin totes les aportacions. Tot 
un artista! El Poblenou li devem al Manel que tinguem una 
mirada diferent sobre la immigració. Per a nosaltres els im-
migrants no són la causa ni la raó de tots els mals, com passa 
a les perifèries de totes les ciutats europees. Per a nosaltres els 
immigrants són veïns i veïnes (com nosaltres) als quals els hi 
hem de defensar els seus drets. 
  Li hem d’agrair al Manel Andreu tota la seva dedicació des-
interessada als altres. Tantes hores esmerçades. Tants esforços 
i dedicacions. Llevant-se ben de matí (em deia que es llevava a 
tres quarts de sis per anar a treballar a l’Hospitalet). Recordem 
les hores retallades a la seva família, a la seva esposa Rosa, als 
seus fills Irene i Marc, als seus néts. Aixecant-se de taula per 
anar a una assemblea, arribant tard a la nit d’una reunió. I els 
caps de setmana per a trobades. Tot un treball perquè nosaltres 
ara estiguem molt millor, tinguem més serveis i de més quali-
tat. Gràcies Manel! 

Francesc Romeu
Periodista i rector de la parròquia de Santa Maria del Taulat

Manel Andreu, moltes gràcies!

Manel Andreu

“Li hem d’agrair al Manel Andreu 
tota la seva dedicació desinteressada 

als altres. Tantes hores esmerçades. 
Tants esforços i dedicacions.” 
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Encetem l’any arraconant vicis i fent llistes de bons 
propòsits: deixar de fumar, apuntar-nos al gim, mi-
llorar l’anglès, perdre els quilets que se’ns han acu-

mulat a banda i banda de la nostra espectacular figura, 
menjar més verduretes... Propòsits i més propòsits, la ma-
joria dels quals, ja sabem amb antelació, abandonarem en 
breu temps, quan la rutina ens encercli i ens endinsi en la 
voràgine diària.
  No em direu que no, oi? No us vull fer sentir culpables 
abans d’hora perquè no tot depèn de nosaltres. No, ni de 
bon tros! Tot és culpa de les forces de l’univers que, tan bon 
punt ens hem empassat el darrer gotim de raïm de la Nit de 
Cap d’Any, ja s’han alineat per fer que el desig principal, el 
que tots demanem en silenci o a crits, el que es converteix 
en l’objectiu de la nostra vida, SER FELIÇOS, no es com-
pleixi mai.
  Us ho puc assegurar, dia rere dia, el destí ens enviarà en 
forma de mandra, de mal de cap, d’avorriment, de feina, 
d’amiga deprimida, de veí torracollons, de company de fei-

na amb síndrome de Peter Pan, de tieta manipuladora... un 
munt d’excuses i motius per complicar-nos la vida i fer que 
la nostra infelicitat creixi.
  No us enfonseu ja, que tot just acabem de començar! La 
solució és ben fàcil, només us cal una escombra i una “pala”, 
un recollidor, vaja! Escombreu tot allò i a tots aquells que 
us impedeixen viure amb plenitud, recolliu-los amb un re-
collidor ben gros i llenceu-los ben lluny de vosaltres, per 
damunt les vostres espatlles. I mai, mai no us tombeu a 
mirar enrere.
  Aconseguiu al més aviat possible un joc d’eines antiinfe-
licitat. No us ho dic per dir,  al Centre ja n’hi ha un, està 
palplantat entre bastidors i resguardat sota l’atenta mirada 
de Sant Genís, amb un cartell enganxat on es pot llegir la 
paraula “escenari” i que algú va acabar d’ampliar escrivint 
al costat: “no, escombra i recollidor”.
  Escombreu, recolliu i llenceu ben lluny!

Àfrica Ragel
africaragel@hotmail.com

Una llista de propòsits, 
una escombra i un recollidor
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L’artista plàstic Gonçal Sobrer i Barea feia temps que volia 
escriure el llibre que finalment ha vist la llum: Can Ba-
rea, història d’una pastisseria del Poble Nou i les seves 

receptes. És un llibre biogràfic que són els més interessants. 
Ell és fill de Can Barea –el forn pastisseria que estava al carrer 
Castanys davant del mercat- on va treballar a l’obrador i també 
darrere del taulell quan calia. A més de fer memòria de la seva 
família, evoca el Poblenou de la seva infantesa i joventut, el 
mercat, els seus personatges, la feina de l’obrador i les festes 
assenyalades que es celebraven amb dolços. I les mil anècdotes 
que estan a cavall entre la llegenda urbana més entranyable i 
la dura realitat.
  Els que van viure les històries que explica es lleparan els dits. 
Els més joves potser aprendran una mica d’antropologia i si 
hi posen voluntat, copsaran com es vivia al carrer i a les llars 
durant els anys més negres del franquisme. Uns temps foscos 
on tot estava prohibit però la gent se les empescava per trobar 
motius per riure i fer xerinola. 
  Està il·lustrat amb fotografies de la família, amb uns dibuixos 
seus deliciosos fets a llapis i unes fotografies magnífiques del 
Poblenou (ell escriu Poble Nou separat i ho justifica) actual 
que són del Joao Paulo Santos Freire. D’aquestes fotografies 
trobo a faltar els peus de foto sobretot perquè d’aquí un temps 
els escenaris decants i evocadors que ha retratat el Joao hauran 
desaparegut. Poseu-los sis plau en la següent edició que segur 
que es farà perquè ara ja és un llibre molt buscat. Sé de gent 
que s’ha quedat sense i està una mica mosca. 
  És un llibre exquisit  i no perquè tracti de coques i pastissos. 
La nata són les anècdotes com ara la que parla de la marinada 
–no us enganyi el títol; no va del ventet perfumat del mar sinó 
de la ferum crònica del barri durant dècades-; la que titula “la 
veu de l’innocent; la dels tres burilleros del tramvia 36 o els me-
lindros del Santet. Però el millor del millor, pel meu gust, són 
els personatges que evoca, clients i no clients de la pastisseria 
familiar, que formen el paisatge humà d’un barri ja desapare-
gut. Personatges amb més misèries que grandeses però pro-
pers i de debò. Des de la Xoia al Comandant (no era general?) 
Pixum. Passant pel caporal Pocaleches fins la Rajà. I no us per-

deu la histò-
ria increïble 
d’El Cap de 
Plom. 
  El llibre s’acaba amb un seguit de receptes de la pastisseria 
Barea. Ell no m’ho ha dit però sospito que aquest era el seu 
primer objectiu alhora de parir aquest llibre. No volia que es 
perdés la feina de vàries generacions.
  El llibre està dedicat a Montserrat Sintes Bou que li va fer de 
comissària  en l’exposició “Gonçal Sobrer, el pintor que adopta 
el Poblenou” que va organitzar l’Arxiu Històric del Poblenou 
l’any 2011. Allò va ser una festassa amb 20 activitats comple-
mentàries on el Gonçal va regalar molta obra a amics i cone-
guts a més d’obsequiar-nos amb el famós tortell quadrat amb 
botifarra.  Montse Sintes va deixar escrit a la revista Icària un 
comentari sobre l’exposició i un retrat d’aquest artista poliva-
lent:  «Va mostrar més de 150 obres provinents de l’autor i de 
col·leccions privades i més d’un centenar de documents i foto-
grafies per contextualitzar i homenatjar amb una retrospectiva 
aquest artista social, rebel i provocador que al llarg de la seva 
vida ha exercit de pastisser, d’actor, de pintor, d’organitzador 
dels primers happenings a la Barcelona franquista, de creadors 
de grups artístics al barri, d’artista d’idees, d’inventor de l’art 
xava (un pop-art a la catalana i de barri), de mistificador del 
llegendari Santet, de cronista del Poblenou i de moltes coses 
més». 

  P.D. El llibre La llum d’aquells dies  de Josep Miquel Sobrer, 
germà del Gonçal, -i del que ja en vaig parlar en un número 
anterior d’aquest butlletí-, l’he regalat en dues ocasions i amb 
molt èxit sempre. La tercera vegada que intentava regalar-lo, 
em va caure del cotxet del meu nét. A la Rambla entre Puja-
des i Pallars. Quan me’n vaig adonar i vaig tornar enrere per 
recuperar-lo, algun mangui s’havia avançat. No me l’ha tornat 
malgrat que el paquet estava prou identificat. Només espero 
que sigui un mangui bon lector i que gaudeixi amb el llibre 
tant com en vaig gaudir jo.

Maria Favà Compta

Un llibre per llepar-se els dits
En el llibre Can Barea, història d’una pastisseria del 
Poble Nou i les seves receptes, Gonçal Sobrer i Barea
fa memòria de la seva família i del seu emblemàtic 
establiement alhora que evoca el Poblenou de quan era 
infant i jove.  

La portada del llibre i una 
imatge de la pastisseria 
l’any1950
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  Aquest és un nou espai suggerit i realitzat per 
un grup de joves del Centre que pretén oferir un 
espai d’entreteniment als lectors. 

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

RESPOSTES

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

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

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

ACTIVITATS SOCIALS
  CAMPIONAT DE DÒMINO PER PARELLES
  GRUP DE VIDA CREIXENT

AL CENTRE HI TROBARÀS   

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

CERT O FALS? Especial L’Estel

  1- Durant L’Estel del dia 18 de desembre 
va haver-hi un incendi. 
  2- La traspunt es va clavar el ganivet del 
Naïm. 
  3- L’Estel del dia 8 de gener tenia un dimo-
ni bipolar. 
  4- Aquest any els dos Naïms van ser inter-
pretats per dos actors nous. 
  5- L’Estel d’aquest any ha tingut un final 
diferent. 
  6- El dia 8 es van intoxicar dos follets per 
culpa d’uns caramels en mal estat. 
  7- A l’Estel del dia 18 es van caçar poké-
mons. 
  8- Aquest any, per primera vegada s’ha 
ballat claqué a l’Estel. 
  9- El dia 18 de desembre el Satanàs va ser 
interpretat per una noia.  
  10-  El Jesús del dia 8 era un nino. 

SOLUCIONS: 

CERT O FALS?

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

SOPA DE LLETRES
Josep, Jonàs, Jesús, Mataties, 
Gabriel, Somiel

SOPA DE LLETRES. Troba 6 personatges de L’Estel 
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