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Compromesos amb el país

D

ES DEL PASSAT Butlletí hem

continuat vivint moments molt
intensos al país. En la petita
cronologia que fèiem a l'editorial anterior, ja apuntàvem que
la situació donaria encara per
molts esdeveniments cabdals per a la història
del nostre país. I així ha estat.
No cal mencionar-los, perquè són al pensament de tots, però és evident que encara ens
trobem en ple procés de transformació i la successió d'afers de gran rellevància no s'atura. En
el moment de tancar aquest escrit, per exemple, encara no hi ha president del govern ni govern, però quan el llegiu potser ja sí.
Aquest quadrimestre especial per a Catalunya, ho ha estat també per al Centre, que, sense
desviar-se especialment de les activitats que li
són habituals, ha remarcat, en totes les ocasions que ha estat possible, que la nostra entitat
vol estar i està compromesa amb la realitat que
viu Catalunya.
Així, el Centre ha desenvolupat la seva tasca plural (en gran part comentada en aquestes
pàgines, que sempre se'ns queden curtes) convivint sempre amb les vicissituds del moment,
que han marcat, vulgues o no, el tarannà de
moltes de les activitats que s'han dut a terme.
I d'exemples no en falten: penjar al balcó de la
façana la pancarta amb el lema "Democràcia"
(a principis d'octubre), les molt aplaudides paraules del nostre president, Josep Maria Recasens, en uns moments molt difícils, en l'obertura de l'homenatge al mestre Carles d'Abàsolo
(a ﬁnals d'octubre), en un to i una intenciona-

litat que van compartir la majoria dels altres
participants a l'emotiu acte; els diversos parlaments que es van donar en el concert de celebració del 25è aniversari de la Fundació Pius
Bosch (a mitjans de novembre), i, per no allargar la llista, en les paraules de felicitació i d'encoratjament del mateix Recasens en la diada de
la Sagrada Família, a ﬁnals de gener. En tots
aquests moments, el Centre ha mostrat una línia bàsica i ferma d'actuació.
I tot plegat en uns moments, com dèiem, difícils, en els quals la cultura catalana pateix,
des de ﬁnals d'any, les actuacions del Ministeri d’Hisenda espanyol, que ha emprès un
seguit d’accions per reclamar l’IVA dels ajuts
que atorga el Govern espanyol en diversos àmbits de la societat. Com va escriure un estudiós
d'aquest problema, "en el terreny de la cultura, la mesura és tan agressiva i aclaparadora, i
afecta institucions i entitats tan determinants,
que es pot considerar un atac letal. Si els recursos interposats contra la mesura no aturen
la demanda i els diners reclamats s’han de fer
efectius, trontollaran, i ﬁns i tot es perdran, actius culturals de qualitat. En aquest cas, podria
costar dècades de recuperar la vitalitat cultural
i artística del país (en un sector que ja fa anys
que travessa grans diﬁcultats)". Ja en patirem
els resultats.
Per altra banda, ja es va veient el resultat de
les obres que s'han fet a l'escala, amb la installació d'un ascensor i l'acondicionament dels
diferents accesos a l'amﬁteatre i a les aules del
segon pis.
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Web i butlletí electrònic
Davant la diﬁcultat de la Sra.
Montserrat Duran per seguir fentse càrrec del web i de la newsleer
de l’entitat, la Junta ha optat per
fer una renovació d’ambdues eines,
amb el suport de la Federació d’Ateneus de Catalunya. Es preveu que
el nou web i el disseny del butlletí
electrònic estiguin enllestits a l’estiu, per poder estar operatius i començar a funcionar amb normalitat
des de l’inici de la temporada 20182019. Volem agrair a la Sra. Duran
la bona feina i la dedicació al servei
de la comunicació digital del Centre
durant molts anys.

Codi ètic de les associacions de Barcelona ciutat
El passat mes de novembre ens va
visitar el Sr. Ramon Torra, responsable de la Comissió de control i seguiment del Codi ètic de les associacions de la ciutat de Barcelona. Atès
que la darrera Assemblea General
de Socis va acordar que el Centre
s’hi adherís, el president i la vicepresidenta van lliurar al Sr. Torra
la sol·licitud d’adhesió de la nostra

entitat, acompanyada de tota la documentació necessària, treballada i
preparada per la Sra. Anna Bedmar,
secretària de la Junta Directiva.
El passat mes de desembre, el Centre va formaliar l'adhesió al Codi
ètic de les associacions de Barcelona, un instrument d’assessorament,
conducta i autoregulació, que recull
totes aquelles premisses per tal que
les diferents asssociacions de la ciutat que treballen dins d’un marge de
valors cívics hi estiguin reﬂectides.

Actualiació de dades
del associats
En concordança amb aquesta previsió, la Junta demana el suport dels
socis per completar o, quan calgui,
actualiar, el llistat d’adreces de
correu electrònic. D’aquesta manera, podrem substituir bona part de
la comunicació impresa per la comunicació digital, sempre preservant i mantenint la tramesa postal
per a aquells socis que no disposin
d’adreça de correu electrònic.
Aproﬁtarem l’avinentesa per demanar el número de DNI d’aquells
socis que encara no ens l’hagin fa-
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cilitat. Aquesta dada ens és indispensable per elaborar el llistat
que facilitarem a l’autoritat tributària amb la ﬁnalitat que s’apliqui
la deducció ﬁscal de l’IRPF que
correspon per les quotes socials
abonades al Centre.

Nova etapa a l’Aula de
Dibuix i Pintura del
Centre
La senyora Anna Maria Cortés
va comunicar a la Junta la seva
decisió de posar ﬁ a la seva trajectòria com a professora responsable de l’Aula de Dibuix i Pintura
del Centre.
Amb voluntat de facilitar la continuïtat d’aquesta activitat i procurar incrementar el nombre de
sòcies i de socis que la practiquen
a casa nostra, la Junta ha demanat a la reconeguda pintora Neus
Martín Royo (a la qual hem dedicat l'entrevista d'aquest número)
que encapçali un nou projecte.
També s’ha obert un grup per a
infants i joves ﬁns a 15 anys. Atesa
l’alta qualitat de la Neus com a
pintora i com a docent, estem
ben segurs que l’Aula de Dibuix
i Pintura creixerà i es consolidarà,
i que, per la Festa Major, podrem
gaudir d’una extraordinària exposició dels treballs realiats.

Nous cursos al Centre
A partir del mes de març, el Centre us oferirà dos cursos nous:
Zumba i Entre Costures. L'activitat de Zumba us divertirà i us
ajudarà a mantenir-vos en forma.
La Núria Alonso en serà la instructora.
Per altra banda, la Fina Alcántara es farà càrrec d'un curs per
aprendre a cosir, per millorar-ne
la tècnica, per fer arranjaments a
la roba i per crear les vostres pròpies peces de vestir. Un curs que
uneix l'economia domèstica i la
creativitat personal.
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L'Estel: la tradició mana
ER NADAL la tradició mana, i no pot
faltar el nostre L'Estel de Naaret, L’Estel per antonomàsia.
Com ja hem dit, la
tradició mana, i la
representació de L’Estel es va moure dins dels cànons clàssics. O sigui,
amb les mateixes escenes que els
darrers anys, incloent l’encontre de
les cases de Jehú i de Neftalí camí
de Jerusalem que s’havia recuperat
l’any anterior.
Van estar molt bé les noves coreograﬁes dels éssers infernals del
primer acte, i també l’esponjament
—altrament dit “menys persones
al voltant del foc empentant-se per
escalfar-se”— de l’escena del Bosc
Nevat. Una altra novetat van ser els
vestits que van estrenar Sant Miquel
i Satanàs, amb desigual acceptació
per part del públic. Caldrà que passin algunes temporades per tal que
ens hi acostumem.
En la funció del dia 17 de desembre,
els personatges principals —i també
els secundaris i el cor de pastors, és
clar!— van estar a l’altura del que
s’espera en un Estel. Cal destacar la
solvència del David Segú i la Maria
Jové en els seus papers de Satanàs i
Sant Miquel, la versemblança gens
impostada que l’Aleix Bonet està
aconseguint per al Naïm, la veu de
la Irena Hervella com a Mare de
Déu i els recitats de la Mireia Mar-

P

Sant Josep, la Verge Maria, el Nen Jesús i Sant Gabriel, rodejats d'angelets

tínez en el paper de Sant Gabriel.
Els personatges còmics van estar en
la línia esperada, i no van faltar els
acudits inspirats en l’actualitat més
rabiosa: el 155, les eleccions, Star
Wars... Amb aquest truc, mai saps
si segueixen el guió o improvisen.
Com a fet curiós, cal esmentar l’actuació del Marc Grau i el Nil Grau
(pare i ﬁll) en els papers de Mataties
i de Benjamí. En Joan Olivé, en Jonàs, no va deixar passar l’ocasió per
fer-ne broma.
En un altre ordre de coses, va ser
molt emotiu l’homenatge al recentment traspassat Tomàs Giol, amb
l’escenari fosc i el canó enfocant
directament el seu barret d’Uries.

Després d’uns segons d’incertesa, la
sala va esclatar en un fort aplaudiment mentre algú cridava: “Tomàs,
va per tu!”
En la funció del 7 de gener es va
produir la lesió del Satanàs, la
Núria Recasens, a l'escena de "La
temptació". Va ser substituïda pel
seu pare, en Josep Maria Recasens,
un d'aquells satanassos de tota la
vida que, casualment, passava per
allà. Donant-los guerra, vam comptar amb les magníﬁques actuacions de la Laura Clarós com a Sant
Miquel i del Guillem Arias com a
Naïm. Cal destacar uns joveníssims
Jonàs i Mataties, en Marc Ribalta i
en Guillem Arola, cada vegada més
segurs en el paper i que es van fer
seu l'escenari, acompanyats del Gerard Puig com a Benjamí, fantàstic
en el seu debut en el paper. També
el tàndem diabòlic que formen els
germans Kírian i Aleix Bonet en els
papers d'Asvherus i Somiel, i les
dolcíssimes interpretacions de l'Elisabet Coll i Ariadna Albertos com a
Verge Maria i com a Sant Gabriel,
respectivament.
Sant Miquel i Satanàs
Finalment, només resta aplaudir
van estrenar vestit
aquest any. A la foto, les la feina de l’Elvira Fernàndez i de
actrius que van repretot el seu equip. Aplaudir i agrair la
sentar aquests papers
el dia 7 de gener, Laura tasca que fan per mantenir la prinClarós i Núria Recacipal tradició del Centre ben viva.
sens, acompanyades
del Guillem Arias, en el
En resum, un nou Estel per afegir al
paper de Naïm. A dalt,
record de tants Estels. Tots iguals i
el moment de l'homenatge a Tomàs Giol.
tots diferents.
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ESCENES D'UNA EXECUCIÓ

Virtuts d'un gran elenc d'actors
L MES D'OCTUBRE,
com aquell qui diu
inaugurant la temporada teatral de la
Secció de Teatre del
Centre (pel que fa a
les novetats, les novetats, millor dit, doncs les representacions de setembre per Festa
Major ja les hem pogut veure abans
d'estiu), vam veure Escenes d'una
execució, de Howard Barker, en versió catalana de Quim Monzó, que va
dirigir Lluís Girbau.
En el programa ens advertien que
"L’art i l’artista no són mai neutrals,
sempre estan al servei d’una idea. El
pintor, l’escultor, l’escriptor, l’arquitecte, el músic o el dramaturg sempre prenen partit per algú: pel que
guanya o pel que perd, pels poderosos o pels febles, però sempre dona
veu a algú, dona suport a una tesi.
Normalment és agraït amb aquell
qui paga, amb qui mana, però què
passa quan no ho és? Aquesta és la
proposta que hi ha darrera de l’obra
de Howard Barker Escenes d’una
execució."
Abans de començar, en unes paraules el director, Lluís Girbau, es
va advertir que la peça havia estat
triada abans que la situació que vivia Catalunya en aquells moments
la convertís, malauradament, en
una proposta completament actual
i que semblés escollida per a l'ocasió. L'art ja les té, aquestes coses: pot
ser d'allò més pertinent en diferents
èpoques històriques.
L’autor ens planteja una ﬁcció sobre un fet històric tal com podria
haver succeït, i com una artista repta els poderosos per fer arribar un
missatge que no és l’esperat. L'acció
passa a la República de Venècia just
després de la batalla de Lepant, el
1571 (el programa deia, per error,
1741), moment en què la cristiandat
ha vençut de forma contundent una
gran batalla naval contra els turcs i
ha aturat l’expansió musulmana a la
Mediterrània. El duc de Venècia està
orgullós de la victòria de les seves

E

A dalt, la Carme Canet, la pintora Galàctia, i l'Anna Gras, Rivera, en una de les
escenes de l'obra de Howard Barker, dirigida per Lluís Girbau
A baix, Jaume Arola, Prodo, amb la sageta clavada al cap

naus i encarrega a una pintora reconeguda un gran mural que canti les
virtuts del seu exèrcit, per immortaliar el passatge històric i l’exalçament de la República.
Galàctia, la pintora, no ho veu de la
mateixa manera.
Sobre Galàctia, interpretada per
Carme Canet, recau tot el pes de
l'obra. De fet, el seu tarannà com a
persona, el seu pensament i la seva
visió artística són el motor dominant
de principi a ﬁ pràcticament de cada
una de les escenes compartimentades que proposa Barker. La Carme
Canet va aproﬁtar les possibilitats
que li oferia el paper per marcar,
amb un repertori de matisos com a
actriu, els diferents estats anímics
pels que transcorria el personatge.
La Carme va tenir en tot moment
el suport d'un gran grup d'actors i
d'actrius: amb més o menys temps
a escena, vam poder gaudir de les
interpretacions de Joan Olivé, Marc
Miramunt, Anna Gras, Aina Girbau,
Josep Ribalta, Josep Francesc Salcedo, Jaume Arola, Jordi Vendrell,
Joan Asensio, Jaume Miralles, Manel Soler i Lluís Casanova (que va

demostrar la seva ductilitat d'alt de
l'escenari en breus aparicions, fent
tres papers diferents).
Un altre aspecte que cal destacar va
ser l'escenograﬁa, ben original, que
va copsar les necessitats dels diferents espais en què es desenvolupava l'acció i va saber resoldre'ls magníﬁcament, amb pocs, però efectius
elements. A fer que tot rutllés, hi va
ajudar la il·luminació, que reforçava
l'esforç dramàtic dels actors i l'escenograﬁa.
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NIT DE SANT JOAN

D'esquerra a dreta, Alícia Olivé, Guillem Arias, Guillem Arola, Jaume Arola, Marina Gras, Pau Franquesa, Laura Clarós, Marc
Ribalta, Aleix Bonet, Sara Vendrell, Judit Martínez, Marçal Olivé, Mireia Martínez, Anna Parcerisas, Lluís Casanova, Maria Jové,
Roger Sahuquillo i Gabi Roca, al final de l'obra Nit de Sant Joan

Una nova i vella grata sorpresa

E

N LA MATEIXA línia iniciada fa uns
mesos amb un nou
muntatge de l’òpera-rock
Jesucrist
Superstar, que s’havia representat per primera vegada
al Centre feia 26 anys, al mes d’octubre del passat 2017 vam poder
assistir a la recuperació d’un altre
espectacle musical estrenat 21 anys
enrere, en aquest cas es tractava de
Nit de Sant Joan, original de Dagoll
Dagom amb música de Jaume Sisa.

Bon nivell
Aquest muntatge, dirigit pel Toni
Olivé, ens va permetre gaudir d’un
nombrós repartiment integrat majoritàriament per actors i actrius
joves –excepció feta del pare, Gabi
Roca; l’avi, Lluís Casanova, i el Jordiet de Jaume Arola–, que va assolir un molt bon nivell interpretatiu,
i que, més enllà de la qualitat individual i col·lectiva, va mostrar un
dinamisme incansable evidenciat,
entre altres coses, pels constants
canvis de vestuari.
També va ajudar molt a l’assoliment de l’èxit obtingut l’aspecte

estètic, manifestat tant en el ja esmentat vestuari, variadíssim i fantasiós en el cas dels follets del foc,
com pel bon rendiment extret de
les possibilitats que ofereix actualment l’equip d’il·luminació.
Però permeteu-me que hi afegeixi
una consideració personal que vull
creure que compartirà més d’un
dels espectadors que van assistir
a una –o potser més– de les quatre representacions que es van fer
d’aquest muntatge, i que per mi té
un valor afegit molt important, i és
que va ser un magnífic espectacle
fet des de la humilitat.
Els que ens movem pel Centre
habitualment gairebé ni vam notar
que l’estaven preparant ni havia
despertat una expectació d’aquelles
que sembla que a l’entitat no es faci
res més.
El Toni anava assajant discretament amb els seus actors i actrius,
i així van arribar al dia de la primera representació i tots vam quedar
gratament sorpresos del que s’havia aconseguit. Per la meva part,
doncs, felicitats a tots!
Antoni Roig

FOTO DE PORTADA
A la portada d'aquest butlletí, veiem els protagonistes
d'aquest nou muntatge amb
alguns dels qui el van representar l'abril del 1996, entre
ells Marc Grau, Carme Pous,
Maria Rosa Gili i Gemma
Nierga, juntament amb els
responsables d'escenografia,
coreografies, vestuari, maquillatge, perruqueria, il·luninació i so. Alguns repeteixen,
com l'Andreu Aldea, la Magda Sió i la Cristina Campoy. El
director també era el mateix,
el Toni Olivé (a sota).
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EXCUSES

Cap excusa després dels torrons
QUEST ANY l’obra
de teatre de Nadal va ser Excuses,
de Jordi Sánchez
(no l’empresonat a
Soto del Real quan
redacto aquest escrit —esperem que en llibertat quan
es publiqui— sinó l’altre, l’actor i autor teatral). Excuses no es pot treure
de sobre l’essència de Plats bruts, la
sèrie d’èxit de TV3 protagoniada
per Jordi Sánchez i Joel Joan. L’argument: dues parelles es troben de
manera inesperada per sopar i tot
es torça de manera que, un any després, quan ho tornen a fer, les seves
vides semblen haver canviat completament.
La primera sorpresa va ser que els
quatre actors del repartiment no
eren ni els protagonistes habituals
de les obres de Nadal ni tampoc, en
la majoria dels casos, els havíem vist
fent comèdia. Malgrat el xoc inicial,
tots van saber moure’s pel registre
còmodament després d’haver treballat amb el Joan Asensio, el director,
i el seu equip, sense descans els últims dies.
El protagonista, la víctima de les
excuses, el Dani Páez, va aconseguir
lluir-se com mai en un paper esgotador. Va estar tan passat de voltes
que l’entranyable Jesús feia riure
amb tot el que feia. La seva dona
Begoña, la Laura Clarós, una aposta segura damunt de l’escenari, amb
molta presència i una mala bava que
feia anar de corcoll a tota la resta.
Els altres dos, la parella Albert Cobacho-Marta Aldea, un equip inseparable, com a parella enemistada

A

Albert Cobacho, Dani Páez, Marta Aldea i Laura Clarós, els protagonistes

de l’espectacle, van ser els pols oposats de rauxa i seny.
A l’escenari, la colla d’en Pitu va tallar pel mig un menjador i va deixar
al descobert la cuina i el lavabo; una
idea d’allò més original i divertida.
Ideal per mantenir el ritme trepidant de l’obra.
Excuses és un espectacle amb poca
trama i molta gràcia. Va ser creat
especialment perquè dos actors de
moda poguessin lluir-se amb uns
personatges que inevitablement
recordaven el Lopes i el David de
Plats bruts. El repte d’assemblar-se

a la musa amb estil es va complir i
els espectadors van riure a cor què
vols, tot i que l’humor d’Excuses és,
potser, massa groller. I això va dividir el públic del Centre entre els
qui es petaven de riure, la majoria, i
els qui s’escandaliaven, pocs, però
era graciós tenir-los a la butaca de
la vora. Tanmateix, joves i grans
van deixar la butaca, un any més,
satisfets per l’obra de Nadal i Sant
Esteve, i contents de no haver sabut
trobar cap excusa per no haver vist
Excuses.
Judit Martínez Gili

Tens de 7 i 13 anys? I vols cantar?
Apunta’t al Cor Infantil
de l’Aula de Música del Centre!
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L'Esbart homenatja un mestre
ESBART MONTSENY i el Centre
es van afegir a l'homenatge que l'Associació Vibrant va
dedicar a Carles
d’Abàsolo. Abàsolo,
un dels nostres herois, deixeble de
Joan Amades i Aureli Campmany,
ha dedicat la seva vida a recuperar
les danses i els vestits tradicionals
de Catalunya. Etnòleg, folklorista,
historiador, mestre de danses tradicionals catalanes, ha donat generosament tot el seu arxiu al Museu
Etnogràﬁc de Ripoll: 4.715 carpetes,
dins de cadascuna de les quals hi ha
un ball diferent, amb la seva història
i diversos vestits tradicionals.
El 4 de novembre, casualment dia
de Sant Carles, vam celebrar aquest
homenatge a Carles d’Abàsolo, amb
la participació de cinc esbarts: l'Esbart Dansaire de Granollers, l'Esbart
Català de Dansaires, l'Esbart de Vallfogona, l'Esbart Dansaire de Sant Pol
i l'Esbart Montseny del Centre, que

L

'

en fou l'amﬁtrió.
Va ser un
acte molt emotiu, presentat
i conduït de
manera magistral per l'amic
i consoci Carles Masjuan,
director
de
l’Agrupament
d’Esbarts Dansaires. En Josep Maria
Recasens, president del Centre, el
va obrir amb una gran i sentida intervenció, que va aixecar els aplaudiments del públic assistent. L'acte
també va comptar amb les intervencions, entre ball i ball, de Jordi Bartolomé, director del Català, el d’Abàsolo des dels 7 anys; la Carme Freixa,
alcaldessa de Vallfogona i marmessora seva (ell va recuperar el ball del
Roser de Vallfogona); la Roser Vilardell, directora del Museu Etnogràﬁc
de Ripoll, on guarda l’arxiu Carles
d’Abàsolo, i l’Antoni Herrera, sub-

director general de Protecció i Promoció de Cultura Popular i Tradicional, en representació institucional
del Departament de Cultura i substituint el nostre conseller Lluís Puig,
absent, malgrat la il·lusió expressada
per ser-hi. No hi van faltar les referències, pràcticament obligades, a la
repressió que s’exerceix a sobre de
les nostres institucions i representants polítics, motiu pel qual no va
poder assistir a l'acte el conseller de
Cultura. El sentiment d’un poble no
es pot reprimir, la nostra cultura viu
en les nostres tradicions.
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El Nadal del Cor Poblenou
AL COM s’avançava
en el darrer Butlletí,
el divendres 22 de
desembre, a l’església de Sant Francesc
d’Assís, i el dissabte
23, a la de Santa Maria del Taulat, el Cor Poblenou del
Centre va oferir sengles concerts integrats per cançons inspirades en el
Nadal i procedents de diversos països, emmarcades en uns imaginaris
viatges nadalencs.
El programa estava estructurat en
quatre petits blocs: el primer ens
situava al lloc i al moment de començar el viatge (Catalunya, la Nit
de Nadal); el segon ens portava per
quatre països europeus (França, Anglaterra, Alemanya i Àustria); el tercer, a Amèrica (Argentina i els Estats
Units), i el quart era el retorn a casa.

T

A més, cada bloc anava introduït
per un fragment poètic: el primer i
l’últim, pel “Poema de Nadal”, de
Josep M. de Sagarra, recitats per la
Francesca Sala, el segon, per “Ja venen els pastors” (el de L’Estel), original de Joaquim Fernández Carbonell i recitat per l’Esther Rodríguez,
i el tercer fragment, recitat per la
Maleni Leria, pertanyia al poema
“Les ﬁgures del pessebre”, de Joan
Alavedra.
El Cor, dirigit com sempre per la
Montserrat Segarra i l’Antoni Roig,
va actuar amb l’acompanyament
dels músics Mario Miralles i Montserrat Segarra, piano; Eloi Ortells,
violí i guitarra, i Joan Gómez, ﬂauta, i hi van intervenir com a solistes
l’Anna Roma, el Jaume Miralles i la
M. del Mar Maestu.
Cal destacar l’interès del Cor per

fer presents en el programa autors
relacionats amb el Centre, com el ja
esmentat poeta Joaquim Fernández,
i els músics Rossend Conesa, amb
la cançó “Nit de Nadal”, Manuel
Oltra, amb l’harmoniació de la
nadala francesa “Els àngels a la Glòria”, i Andreu Recasens, amb la seva
harmoniació de la nadala popular
catalana “L’àngel i els pastors”.
La varietat del repertori i la seva
dinàmica van fer que els concerts
anessin in crescendo ﬁns al punt
d’haver d’oferir una propina per
agrair els aplaudiments del públic
assistent.
Aquest Nadal de 2017 serà, sens
dubte, una altra data per recordar
dins de la història de 26 anys del
Cor Poblenou del Centre.
A. R. P.

LA BRUTÍCIA NO SE'NS RESISTEIX. 25 ANYS DE SERVEI ENS AVALEN
XANUIS és una empresa de serveis de neteja amb un gran equip de professionals i una llarga
experiència en la gestió de neteja d'edificis i locals.

• Si desitgeu oblidar-vos de:
1 - Problemes de neteja i de personal.
2 - Absentismes laborals, baixes, substitucions, vacances, formalització de contractes.
3 - Haver d'estar pendent dels serveis i de la seva realització.

• Si desitgeu:
1 - Tranquil·litat per tenir contractada una empresa seriosa i solvent davant Seg. Social i d'Hisenda
2 - Saber que la vostra oficina/casa estan sempre impecables.
3 - Tenir un servei de neteja perfecta per a les vostres necessitats i possibilitats.
■
■

Som especialistes a rebaixar els costos als nostres clients.
Realitzem estudis econòmics gratuïts.

XANUIS@XANUIS.ES

C/ AUSIAS MARC, 144 – 08013 BARCELONA

XAVIER MOLINA 93 300 08 06
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Els colors dels sons
Liederisme
alemany

E

n la sessió inaugural de la XIII
Temporada del Cava Concert,
celebrada el dissabte 14 d’octubre
del passat 2017, la soprano Olga
Miracle, acompanyada al piano per
Jordi Tomás, va presentar un programa basat íntegrament en el liederisme alemany, amb la sorpresa
que el primer dels autors interpretat
va ser Richard Wagner, famosíssim
com a compositor d’òperes, però
gairebé desconegut en aquesta faceta d’autor de lied. I s’hi va sumar
una altra sorpresa, que va ser poder
escoltar les 5 cançons integrants del
recull titulat Wesendonck Lieder en
català, gràcies a una traducció del
poeta J. Pena.
Tot seguit els intèrprets ens van
oferir un altre recull, també de 5
cançons, original de Gustav Mahler,
sobre textos de Friedrich Rückert i
titulat Kindertotenlieder, que la soprano va cantar en alemany.
Val a dir que, d’entrada, el programa podia suggerir una certa
“duresa”, però aquesta sensació va
quedar totalment esvaïda just en el
moment en què l’Olga i en Jordi,
amb unes magníﬁques interpretacions, van fer sonar la primera nota
de la primera cançó de Wagner, i
així van seguir ﬁns al ﬁnal del concert, que va plaure plenament als
assistents a aquesta sessió inaugural de la temporada actual.

Jordi Tomás i Olga Miracle en el concert dedicat al liederisme alemany

Schumann, Chopin i Bach per
al 25è aniversari de la Fundació

L

a sessió de Cava Concert del
mes de novembre va tenir un
caire molt especial, ja que amb ella
se celebrava el 25è aniversari de la
Fundació Pius Bosch, i per això va
canviar de dia: es va fer el diumenge 12; de lloc: a la sala d’espectacles,
però amb el mateix format de sempre, i de preu: va ser d’accés gratuït.
En un altre espai d’aquest número
hi trobareu la corresponent crònica
de l’acte social, però aquí hem de
fer esment de les actuacions musicals que s’hi van poder escoltar. El

primer intèrpret va ser el pianista
Jordi Tomás, que ens va oferir tres
obres de Robert Schumann i tres de
Frederic Chopin, plenes de sensibilitat. Tot seguit, la violoncel·lista
Irene Andreu va cloure l’acte amb
una impactant interpretació de la
primera suite per a violoncel sol
de Bach i, en agraïment pels aplaudiments del públic, va oferir, com
a propina, la repetició d’un dels
fragments de la suite i "El cant dels
ocells".

La música que inspira la poetessa Isabel Oliva

L

a sessió del mes de desembre,
celebrada el dia 2, també va
estar situada en un entorn especial que anava més enllà del concert
estricte. I la millor manera de descriure-la és reproduint un breu text
que ﬁgurava en el programa: “Els
professors de piano de l’Aula de
Música del Centre us ofereixen algunes de les obres musicals que han
inspirat la creació de la poetessa Isa-

bel Oliva”, i entre els assistents, i en
representació seva, hi va ser present
la seva ﬁlla.
Va obrir la vetllada l’Assumpta Bruguera, amb la lectura d’una
breu semblança biogràﬁca de la
Isabel, que va situar dins de la seva
obra poètica les peces que, tot seguit, van interpretar els professors
Aurora Miró, Jordi Tomás, Mario
Miralles i Maricel Pons. I així vam

poder escoltar magníﬁques interpretacions d’obres de Karl Czerny,
Stephen Heller, Ludwig van Beethowen, Frederic Mompou, Johan
S. Bach i Eric Satie, introduïdes per
breus pinzellades de poemes llegits
per Jordi Tomás. En acabar el concert, la ﬁlla de la poetessa va agrair
als professors i al Centre l’organització d’aquest Cava Concert especial inspirat en l’obra de la seva mare.
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FA 15 ANYS

El professor Nadal

E

l passat octubre va fer quinze anys
de la primera tertúlia literària al
Centre. El temps passa que vola, inexorable, sense adonar-nos-en. Tanmateix, dona credibilitat a un projecte que
iniciaren un grupet d’amics (alguns
socis i d’altres no) que trobaren a redós
del Centre l’espai per desenvolupar la
seva idea: oferir un espai d’intercanvi
cultural, distès, planer i sense pretensions intel·lectuals excessives, al voltant
d’una taula parada.
Tot va començar amb la lectura i comentari de la novel·la La mort a Venècia de Thomas Mann. L’assistència va
ser d’11 tertulians. Discreta, però suﬁcient per crear saó, per iniciar un nucli
d’ignició mínim i mantenir sempre el
caliu necessari per romandre estable,
malgrat les vicissituds del temps.
Jo m’hi vaig incorporar a la quarta
tertúlia, la de gener de 2003. Vam llegir Soldados de Salamina de Javier
Cercas. Vam ser 19 tertulians. Des de
llavors m’havia mantingut gairebé
sempre ﬁdel a la tertúlia mensual com a
tertulià participatiu ﬁns que, el desembre de 2012, en Joan Giménez i l’Ignasi
Gras (dues de les alma mater del projecte) em van demanar de portar-ne la
coordinació. Proposta que vaig acceptar
amb orgull i il·lusió. Des de llavors he
procurat mantenir el tremp dels pares
fundadors. Si més no, podem dir que
les ganes no han fallat i les tertulianes
i tertulians tampoc. Amb oscil·lacions,
és clar, però també amb continuïtat. I
de llavors ﬁns ara hem anant fent; creant Centre.
Què més podríem dir de les tertúlies
literàries que no haguem dit ja en altres efemèrides? Poca cosa. Cal remarcar l’interès de moltes persones per la
lectura, la participació activa de tanta
gent, el respecte per totes les opinions,
l’aprenentatge que, sessió a sessió, s’incrementa. Aprendre a escoltar, a comprendre el que els altres ens volen dir,
a discernir entre diverses visions d’una
mateixa novel·la, a copsar el que se’ns
havia escapat d’una primera lectura.
No té gaire importància el nombre,
sempre que ens uneixi una novel·la, les
ganes de compartir les nostres impressions i la il·lusió d’estar actius i amatents als senyals del temps.
Eduard Martínez

Eduard Martínez, Rafel Nadal i Francesc Romeu, la nit de la tertúlia

'La senyora
Stendhal'

V

àrem celebrar el 15è aniversari de les tertúlies llegint la
novel·la de Rafel Nadal La senyora
Stendhal. L’autor de l’obra ens hi
va acompanyar i, naturalment, no
va faltar el pastís d’aniversari ni el
cava.
Però anem al llibre, que és el
que més ens interessa. La senyora
Stendhal és una novel·la centrada
en la postguerra espanyola i situada a les comarques de Girona.
Tema i zona on l’autor es belluga
amb una facilitat total, pel coneixement en primera persona que
en té i per l’aprofundiment sobre
el terreny que en fa. Com en altres
llibres de Rafel Nadal, hi ha una
barreja de realitat i ﬁcció. L’autor
s’ha documentat a fons per no
deixar cap cap sense lligar i per
donar un aire de veracitat absoluta al relat.
Es pot considerar que La senyora
Stendhal té tres nivells de lectura. El primer nivell és la narració pròpiament dita, el fets que
s’hi narren. Un infant de 8 anys
és adoptat per una família amb
arrels profundament republicanes en un poble de la riba del
Ter, aigües amunt de Girona. En
Lluc, l’infant, va creixent i seguint

la seva trajectòria vital. En Rafel
Nadal teixeix amb oﬁci la intriga
—que no es desvetlla ﬁns al ﬁnal
de la novel·la—, a la vegada que
relata amb realisme i sinceritat les
conductes dels vencedors i dels
vençuts, fetes de silencis, de venjances i d’odis viscerals.
El segon nivell és l’homenatge
a les dones que s’hi fa, sobretot a
través del personatge de la senyora Stendhal, però també gràcies a
altres personatges femenins. Per
Nadal, van ser les dones les que
van ser capaces de superar el trauma dels vençuts, les que portaven
la casa, menaven les terres i guiaven els ﬁlls. Són les que van mantenir el tremp i la força suﬁcient
per remuntar la depressió col·lectiva del bàndol perdedor.
I el tercer nivell és la reﬂexió
sobre el destí. Per la senyora
Stendhal, el destí no és inevitable. Sempre es pot escollir. Mai
s’ha de defugir la responsabilitat
individual davant dels fets col·lectius. Els fets narrats a la novel·la
semblen contradir la tesi de la
senyora Stendhal, primer amb el
seu ﬁll Dani i després amb el Lluc.
Però ella no desespera, i espera
que, amb el temps, si no han mort
abans, li donin la raó.
Com no podia ser d’altra manera
davant de dos monstres de la comunicació com són en Rafel Nadal i en Francesc Romeu (el pre-
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sentador de l’obra i introductor de
l’autor), la tertúlia va esdevenir un
diàleg, a voltes erudit, entre els dos
personatges esmentats, amb maldestres intents del coordinador per
reconduir el nivell tres, en el qual es
movien els al·ludits senyors, cap a
l’u i el dos, que era on s’havien quedat la majoria de tertulians.
Exagero, és clar. És un plaer participar —de tant en tant— en una tertúlia tan instructiva i amena com la
de La senyora Stendhal.
Eduard Martínez

'Tu no ets una
mare com les
altres'

E

l novembre vàrem llegir la novel·la d’Angelika Schrobsdorﬀ
Tu no ets una mare com les altres. La
novel·la explica el sentiment de l’autora durant el llarg conﬂicte amb
els nazis al seu país, Alemanya,
quan ella era una nena, i del qual
va anar coneixent l’abast molts anys
després. Una novel·la que provoca
alhora sentiments de tendresa i de
rebuig, en anar coneixent la vida
d’aquesta família jueva benestant.
El llibre és una caixa de sentiments i
d’emocions a parts iguals.
La novel·la s’estructura en tres
parts. La primera part va des del
naixement de la seva mare, l’Else,
el 1893, ﬁns al moment en què han
de marxar d’Alemanya, el 1938. En
aquesta primera part, el que més
sobresurt és la vida d’un determinat grup social que viu de manera
despreocupada, liberal, sense prejudicis, trencant amb moltes convencions socials (religió, família...).
Es tracta dels bojos anys vint. La
segona part abasta la guerra i la
postguerra, i se centra, sobretot, en
el temps en què la mare de l’autora
i les seves ﬁlles (l’Angelika i la seva
germana) van ser fora d’Alemanya.
Va des del 1938, moment en què ja
no era possible viure en aquell país
sense caure en processos d’exterminació manats pels nazis, ﬁns que hi
tornen, el 1947, i troben un país devastat per la guerra. La tercera part

explica la tornada a l’Alemanya
conquerida. Aquesta part s’estructura a través de les cartes de la mare
des que arriba a Baviera (1947) ﬁns
que mor (1949). Després de la guerra, s’adonen que tot s’ha trencat, que
ja no queda res del que elles coneixien. L’Angelika s’enfada amb el món
i trenca de manera força brusca amb
la seva mare, que està malalta. La
mare està devastada, com el país.
La novel·la ens arriba traduïda el
2016, però va ser editada en alemany l’any 1992. La seva publicació va causar força enrenou, ja que
va posar de manifest la necessitat
d’adonar-se de la realitat de la societat alemanya tant abans com després de la guerra, i va causar força
sensació en la societat alemanya
actual. Va colpir força les actuals
generacions d’alemanys que no havien viscut la guerra i va generar
un important debat social, ja que, a
Alemanya, Angelika Schrobsdorﬀ
és una autora força consagrada i ja
havia escrit sobre la seva vida en altres novel·les.
Durant la tertúlia, la conversa va
centrar-se en la vinculació de l’autora amb la religió, les diﬁcultats
que van tenir els jueus de sentir-se
al mateix temps jueus i alemanys, la
incapacitat d’una determinada classe social d’adonar-se de què estava
passant al seu país...
Eulàlia Bassedas

'Ànima'

W

adji Mouaward va trigar 10
anys —del 2002 al 2012— a escriure Ànima, la novel·la amb la qual
vam acabar l’any 2017. Mouaward,
escriptor i dramaturg canadenc
d’origen libanès, pertanyent a la comunitat cristianomaronita, és conegut al nostre país per ser el creador
de la peça teatral Incendis, que va
tenir un fort impacte quan es va estrenar ara fa uns 4 anys.
Ànima és una novel·la en tot sorprenent. Destaca la qualitat de la
seva escriptura i l’originalitat en les
veus narratives. Cada capítol de les
dues primeres parts és narrat per

un animal diferent: des d’un insecte
ﬁns a un ocell, des d’un ase ﬁns a
un ximpanzé, passant per un peix
o un os rentador. La tercera part la
narra un gos i no és ﬁns a la quarta i
darrera que la veu narrativa la condueix un membre de l’espècie Homo
sapiens sapiens. Una altra característica notable és l’horror i la cruesa
trasbalsadora, ﬁns a la nàusea, amb
què es descriuen algunes escenes de
violència salvatge; animal i humana. Cruesa que et transporta ﬁns a
l’absurd del comportament humà,
en segons quines circumstàncies. I,
ﬁnalment, per no deixar de sorprendre’ns, comprovem que la novel·la,
que ha començat com un llibre de
suspens, acaba amb el protagonista alliberant-se dels seus turments,
d’un passat del qual és innocent,
per retrobar la seva veritable ànima,
ja lliure.
Tota la novel·la està envoltada
d’un halo d’irrealitat. Semblaria que
el dia a dia del comú dels mortals
no s’assembla en res al relat d’Ànima. Però Mouaward, amb habilitat,
ens condueix pels camins que l’interessen per fer-nos adonar de l’absurd de les nostres conviccions més
fondes. No obstant això, hi ha molts
moments d’esperança. Ara i adés,
apareixen personatges disposats a
ajudar, que observen el món amb
equanimitat i, potser, el lector arribarà a la conclusió que no tot està
perdut.
Comparada amb l’assistència de les
darreres tertúlies, aquesta va ser minimalista. Vull dir que vam ser poquets. Aquest fet, per una banda, és
negatiu, perquè redueix les visions
que es poden tenir sobre el llibre.
Però, per l’altra, permet una més
gran participació dels assistents i
més ﬂuïdesa en les intervencions
que fomenten l’intercanvi actiu de
parers i punts de vista. Entre tots
vam treure força conclusions de la
lectura d’Ànima. Una lectura que va
trasbalsar, però també va captivar.
Els tertulians que no l’havien acabada van agafar noves forces per continuar, i els que l’havien deixada a
mitges, penso, van retrobar l’interès
per acabar-la. En resum, una novella molt recomanable. Va obtenir el
Premi Llibreter 2014, i amb raó.
Eduard Martínez
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La festa de tots els del Centre
L DIUMENGE 28 de
gener vam celebrar la
festivivitat de la Sagrada Família, festa
patronímica de l'entitat. Com és habitual,
els actes es van iniciar
al matí, a l’església de Santa Maria
del Taulat, amb la missa d’Acció de
Gràcies i en sufragi dels socis traspassats durant l’any.
Seguidament, al vestíbul de l’entitat, va tenir lloc un aperitiu de germanor per a tots els socis de l'entitat,
en què el president va convidar en
Josep Gili a explicar als assistents el
desenvolupament de les obres que
s'estan realiant a diversos espais
del nostre estatge social.
Els actes es van reprendre a les 6
de la tarda, a la sala d’espectacles,
amb les actuacions artístiques de
les diverses seccions, grups, aules i
tallers del Centre, presentades pels
nois i noies del Grup Juvenil de la
Secció de Teatre, i amb l'acte institucional de lliurament d'ensenyes
d'or i d'argent a les persones que
han acomplert 50 i 25 anys respectivament com a sòcies de l’entitat.
El tret de sortida de l'acte va anar
a càrrec del Cor Poblenou, que ens
va interpretar sis nadales; seguidament, va actuar el grup del Taller de
Castanyoles, que ens va interpretar
tres peces; a continuació, el Grup
Infantil de la Secció de Teatre ens va
interpretar dues cançons del musical Trapella, que es representarà al
mes de maig; després va ser el torn
de les alumnes de l'Estudi de Ballet
Clàssic "El Centre" i, per acabar la
primera part, vam comptar amb
una actuació de l'Esbart Montseny.
Després de la mitja part, va tenir
lloc el lliurament d'ensenyes. Els
socis guardonats amb l'ensenya

E

Els presentadors de la gala d'enguany van ser la Neus Franquesa, el Marc
Ribalta, el Roger Figueras, el Guillem Arola i la Clara Mira

d'argent van ser: Xènia Reguant
Contreras, Laia Torra Riera, Lluís Ramon Parcerisas Ferré, Núria
Coma Plans, Meritxell Coma Plans,
Cèsar Álamo Rubio, Natividad
Benedet Llopart, Laura Aznar Llucià, Xavier Molina Montoro, Sílvia
Campos García i Carme Moreno Vives. Els socis que van rebre les ensenyes d'or van ser: Ignasi M. Pàmies
Rovira, Xavier Oliver Casanova i
Josep Pous Badellino.
Després del lliurament, el president de l'entitat va dirigir unes
paraules als assistents i seguidament va cedir el micròfon al Xavier Oliver, un dels guardonats amb
l'ensenya d'or, que va ser president
del Centre durant quinze anys i actualment presideix el Patronat de la
Fundació Pius Bosch.
La segona part la va iniciar l'Esbart Montseny amb el "Galop de
panderetes". Va ser una actuació especialment emotiva, ja que hi parti-

civa en Josep Gili, antic dansaire de
l'esbart i, al ﬁnal de la peça, també
s'hi va afegir un altre antic dansaire, en Josep Navarro, fet que va ser
molt celebrat pel públic assistent. A
continuació va ser el torn del Grup
Juvenil de la Secció de Teatre, que
va interpretar la cançó “Som joves”
del musical Què. Les últimes actuacions van anar a càrrec de la Secció
de Teatre, que va interpretar dues
cançons de l’espectacle Som als
anys 60!!!, que es representarà al
proper mes de març.
L'acte es va cloure, com cada any,
cantant l'himne del Centre, amb lletra de Josep M. Ferret i música de
Rossend Conesa, amb el Cor Poblenou acompanyat de tot el públic.
Un any més vam poder comprovar
que el Centre és ben viu, que compta amb uns grups i seccions de gran
qualitat, que té un jovent que puja
amb força i que, per tant, tindrem
Centre per anys.

Vols FOTOS de les obres de teatre 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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Poesia i lectures

NAIXEMENTS
Biel Casanova Mañas

En aquest butlletí no
hem tingut prou espai
per a tot, però assegurem que en parlarem
extensament en el proper. Ara i aquí, nomésdeixar cosnstància que
cada mes se seguiexen
fent les lectures teatrals i, de tant en tant,
la lectura de poemes.

En Biel és ﬁll de l’Arnau Casanova Guilló i la Montserrat
Mañas Sanahuja. Enhorabona!

Chía Galindo, Clara Mira i Biel Mestres a Valentina

XXII Temporada
de Ballet al Poblenou
El dies 2, 3 i 4 de març, el Centre serà
l'escenari de la XXII Temporada de Ballet
al Poblenou, que, com cada any, organia
i dirigeix l'amic Carles Ibáñez i Padró, amb
la participació de diverses escoles de ballet
de Catalunya, entre elles la que dirigeix
en Carles i l'Estudi de Dansa Clàssica "el
Centre", que dirigeix la Margarita Abad. Les
sessions del divendres (Gala Inaugural) i
del dissabte (Nit de Ballet) seran a 2/4 de 10
de la nit, i la del diumenge (Tarda de Ballet)
a les 6 de la tarda.

Tres mirades
sobre la qüestió catalana
El dissabte 17 de març, a les
12 del migdia, i al Centre, la
Fundació Pius Bosch ha organitzat una taula rodona amb el títol
"Tres mirades sobre la questió
catalana". Les mirades són les
dels autors Jaume López, Ramon
Cotarelo i Ricardo Romero de
Tejada. Els tres són politòlegs,
amb un bagatge professional i
acadèmic molt intens, amb dècades de dedicació laboral i un
reconegut compromís personal.
Oferiran tres perspectives per
enfocar un mateix país, tres òptiques per abastar el focus polític
de la nostra complexa actualitat
amb una mateixa i compromesa
voluntat.

NECROLÒGIQUES
En la pàgina següent parlem extensament de dues grans actrius
veteranes de la Secció de Teatre
que han mort. Malauradament,
hi ha més consocis i amics que
han desaparegut. Rebin els seus
familiars i amics el nostre més
sentit condol.

Manel Zaragoza

Neus Sabartés Marull
Consòcia nostra i germana de la
Montse.

Rosa Valls
Mare de la Rosa M.Torrado,
membre del Cor Poblenou, de la
seva germana Carme, i sogra d’en
Joaquim Surribas.

A quest consoci nostre era el
pare del Dr. Xavier Zaragoza i de
la seva germana Rosa.

Josepa Tomás

Moez Najar Barkit

Maria Padró Serraboguñà

Marit de la nostra consòcia Teresa Vives i cunyat d’en Francesc
Vives Prats, membre del Cor.

Esposa de Joan Cànovas, que
fou cantaire de l’Orfeó Virolai.

Mare, sogre i àvia dels nostres
consocis Carles Ibáñez, director
de l'Escola de Ballet que duu

el seu nom, Margarita Abad,
directora de l'Estudi de Dansa
Clàssica "el Centre", i els seus ﬁlls
Marc i Lídia Ibáñez.

Dolors (Lola) Mundó
Vídua de Josep M. Sans i actriu
destacada de la Secció de Teatre
durant moltes temporades (vegeu
pàgina següent).

Júlia Millán Carreras
Esposa del nostre consoci i
membre de la Secció de Teatre
Pere Tamboleo. La Júlia també va
formar part de la Secció ﬁns que
una severa malaltia li va impedir
seguir actuant.
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NECROLÒGIQUES
Ha mort la Concha Redondo, durant molts
anys una de les actrius de referència de la
Secció de Teatre del Centre. En record seu publiquem l'article que la Maria Favà ha fet en el
qual la menciona especialment, recuperant les

paraules que la seva neboda petita M. Cinta
li va dedicar al funeral, i un record del Nicasi
Camps, que uneix la Conxa amb la Lola Mundó, una altra dama de la Secció de Teatre en el
seu moment, també traspassada darrerament.

Concha Redondo, un esperit lliure

Concha Redondo i Josep Casanova i Ramon a l'obra El tragaluz, d'Antonio Buero
Vallejo, representada al Centre el 27 d'octubre de 1985, dirigida per Nicasi Camps

MARIA FAVÀ
Quan està a punt de sortir la revista
Icària de l’Arxiu Històric del Poblenou que està dedicada a les dones
del barri, s’ha mort una dona molt
singular del Poblenou: la Concha
Redondo Lorán. Li faltaven quatre
mesos per complir cent anys.
La Concha va fer molts anys teatre al Centre Moral i, com ha passat
amb altres actors i actrius amateurs
d’aquesta institució, es va professionaliar. Però a ella el gran èxit li
va arribar quan tenia 82 anys; la va
veure Calixto Bieito i li va oferir el
personatge de María Josefa, l’àvia
boja de La casa de Bernarda Alba.
Amb la companyia del Bieito va
estar de gira durant un any, i ella
recordava aquells mesos com els
més feliços de la seva vida. Tenia un
paper breu però intens, que tota la
crítica va reconèixer; va rebre diver-

sos guardons i La Vanguardia la va
coronar com la millor actriu de l’any
1998.
Bieito la va fer vestir de blanc, perquè el seu personatge representava
la llibertat. Era el que diu les veritats, emparant-se en la seva suposada bogeria, i per això Lorca tanca el
personatge en una quadra. L’obra,
deﬁnida com un mosaic de l’Espanya negra, blasma el fanatisme
religiós, la por a la intimitat, les enveges, les aparences, la repressió, la
mentida... La María Josefa de Lorca
i la Concha Redondo del Poblenou
tenien molt en comú; eren esperits
lliures.
La Concha va néixer a Saragossa el
30 de maig de 1918. De molt jove va
pertànyer a les Joventuts Socialistes.
A la família de la Concha hi ha tres
dirigents sindicalistes que porten el
cognom de Redondo. El seu pare
era ebenista i, per la seva feina, la fa-

mília va voltar per diferents ciutats
d’Espanya abans de la Guerra Civil,
que els va enganxar a Pamplona.
Acabada la contesa, tota la família
es va traslladar a Barcelona.
La Concha, que no va tenir ﬁlls, va
inﬂuir, i molt, en les seves nebodes,
que són les que l’han cuidat durant
la seva llarga vellesa. La Mercè, la
neboda gran, també es va dedicar
al teatre i al doblatge professional.
La Maria Cinta, la neboda petita,
deﬁneix la seva tia com una dona
valenta, de les que van fer possible
un canvi d’actitud i de mentalitat
en les dones d’avui. “Va ajudar les
noies a poder estudiar i treballar, i
a arribar on elles no van poder pels
mals temps que van viure quan eren
jovenetes”. La deﬁneix com una artista, una persona diferent, molt intel·ligent, que sempre va treballar
fora de casa, malgrat que no era el
més habitual en l’època ni estava
ben vist.
I de dones valentes com la Concha
va el proper número de la revista
Icària. De les xinxes del Cànem i de
totes les altres dones de fàbrica; de
Doña Quimeta i de les mestres dels
protestants; de les cooperativistes
de la Flor de Maig; de les barraquistes del Somorrostro i del Camp de la
Bota i de les assistents socials que les
van ajudar; de la nedadora del barri que va arribar als Jocs de Munic i
de les actrius del Centre Moral que
es van professionaliar... Més enllà
del discurs feminista clàssic, es ret
homenatge als col·lectius de dones
que han tirat endavant fent el que
ara en diem la doble jornada, treballar alhora a casa i a fora. Cobrant
menys que els homes quan han treballat a fora, i essent poc reconeguda la feina dins de casa. Unes feines
fetes sempre des de la discreció, un
(passa a la pàgina següent)
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Concha i Lola: dues actrius que ens han deixat

A

l ﬁnal del sepeli de la Concha, la seva neboda petita M. Cinta va llegir una emotiva
ressenya en què remarcava el seu triomf professional als 82 anys. En aquest mateix butlletí se'n
va fer la referència en el seu moment. El comiat
de la Lola va ser més callat, ja que va donar el
cos a la ciència. Vull parlar de les dues, atesa la
meva llarga amistat amb elles. Coneixia la Lola
del Centre vell. La recordo fent la mare de Les de
Caín. Precisament li vaig fer una entrevista per
al Butlletí, en la qual em deia que sempre, des de
ben jove, li tocava fer de mare o de senyora gran.
Només una vegada va fer una protagonista amb
galant (en Felipe Derblay). També va dir-me que,
als anys 40, en centres com el nostre, no estava
ben vist que les noies joves fessin teatre amb homes.
Ella, tot un caràcter, va anar a aclarir el tema amb Mn
Pius Bosch, el rector de Santa Maria del Taulat, i ell li
va dir que el fes tan bé com el feia i que no s'hi amoïnés.
Una de les obres que més va fer va ser Madre Alegría. I
també, per què no dir-ho, va estrenar la meva primera
obra, cosa que sempre li vaig agrair. La Conxa era una
mica el complement de la Lola. Normalment no es negava a fer segons papers, i ﬁns i tot s'atrevia amb el català
(ella era nascuda a Pamplona). Un dels seus treballs més

(Ve de la pàgina anterior)

pas enrere dels homes que han estat, ﬁns ara mateix, els protagonistes
de la història. De donar visibilitat a
les actrius secundàries, que de secundàries només en tenen el nom,
va la propera revista Icària.
PD: Quan es tanca aquest número
del Butlletí del Centre, s’acaba d’in-

brillants va ser la calculadora sogra de La Muralla, de J.
Calvo Sotelo, el 1960 (a la fotograﬁa). I un de molt diferent, d'una vella criada d'un mas, que vaig escriure per
a ella (El fuego y el mar). Un últim apunt que les uneix
a totes dues: El pobrecito embustero, de Víctor Ruíz Iriarte. Treballaven juntes, va ser el novembre de 1958. No
en recordava ni el títol ni l'autor ni l'argument... Però
elles dues em van impactar. També hi recordava en Joan
Inglés, igualment molt brillant.
NICASI CAMPS

augurar a la rambla una botiga de
“conveniència”. En diuen així de
les botigues que obren les 24 hores,
que es troben en llocs turístics, com
ara ports, i que venen, sobretot, porqueries. El nom de conveniència em
sembla un contrasentit, però no l’he
triat jo. Aquesta està situada davant
del bingo i ocupa el local on hi havia una perfumeria. A l’aparador de
l’esquerra hi ha souvenirs horroro-

sos i al de la dreta, alcohol. Em costa de creure que dormin en el barri
turistes tan cutres que puguin ser
clients d’aquest establiment. Però
no hi havia un pla d’usos a la rambla? Com és que l’Ajuntament li ha
donat llicència? Desapareguda la
rambla de Sant Andreu i devastada
la de Barcelona, la del Poblenou és
l’última que ens queda. No la banaliem més.
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NEUS MARTÍN ROYO

"Podem aconseguir, a través
de l’art, el factor del benestar"
Com ens explica la Junta a la pàgina 4
d'aquest butlletí, l'Anna Maria Cortés
va posar ﬁ a la seva llarga trajectòria
com a professora responsable de l'Aula
de Dibuix i Pintura del Centre. La junta ha demanat a la reconeguda pintora
Neus Martín Royo que encapçali un
nou projecte. I per això li hem volgut
dedicar l'entrevista
licenciada en Belles
Arts, comences al
1988 la teva trajectòria com a pintora.
Parla’ns una mica
d’aquesta trajectòria.
Des de fa 30 anys em
dedico professionalment a pintar.
Vaig començar ben d’hora. Només
acabar la facultat ja vaig tenir la
sort: em vaig presentar a diferents
premis i ja vaig poder començar a
exposar a diferents galeries.

L

Has fet exposicions a diferents
llocs?
Sí, la veritat és que en els inicis vaig
estar per diferents galeries. Vaig estar a una galeria que es deia Roca, al
passeig de Gràcia; després, amb el
Manel Mayoral, a Consell de Cent,
però ara ja fa temps que treballo a
la Sala Parés i exposo regularment
amb ells cada dos anys.
He contemplat una mica els teus
quadres i hi veig una pintura molt
Hopper. És així o no?
Sí, és un dels meus pintors de capçalera. A les classes que imparteixo,
precisament és un dels meus pintors
de referència. Al taller, tinc un catàleg d’ell, d’una exposició que va fer
a Alemanya, que és com una mena
de Bíblia per a mi, molt gastat, però
el tinc allà; el llibre de capçalera del
taller és de Hopper. De fet, tots els
pintors americans de principis del
segle XX, realistes, paisatgistes, realment sempre m’han agradat molt.

Neus Martín Royo, al seu estudi

Què et provoca pintar?
Forma part del meu ADN. Des de
petita jo tenia molt clar que volia ser
pintora. No sé exactament a quina
edat; potser vaig començar a pintar
amb 13 o 14 anys. Hi havia gent que
tenia dubtes de què volia estudiar i
jo tenia molt clar que volia fer Belles
Arts, i que em volia dedicar a pintar. I, afortunadament, ho he aconseguit, perquè també és veritat que
molta gent que es llicencia després
no té la sort potser de poder-s’hi
dedicar professionalment. Tot i que
sempre he compaginat la docència
amb la pintura, he pogut fer-ho.
Què tries: carbó, aquarel·la, oli...?
A veure, pel que fa a les tècniques,
en domino una gran quantitat, però
amb el que treballo habitualment
és amb el dibuix a carbó i després
pinto a sobre amb oli. La barreja
d’aquestes dues tècniques, el dibuix
a carbó amb la tècnica de la pintura a l’oli és el que li dona la qualitat
o el meu estil, és el que deﬁneix la
meva pintura.

Pintar és una aptitud natural amb
la qual es neix o es pot aprendre?
Crec que has de tenir una certa aptitud natural, una certa sensibilitat,
ara també s’educa. Jo són moltes les
hores que he dedicat i que dedico
a pintar, i amb el temps, com més
pintes, l’obra evoluciona i millor ho
fas. O sigui, els quadres que faig ara
són millors que els quadres que feia
fa 20 anys. Tu no hi veus l’evolució,
però un mateix sí. O sigui, amb el
temps, l’artista es fa.
Com deﬁniries l’art actual?
L’art actual és com molt eclèctic i
la veritat és que hi conviuen moltes
tendències diferents i hi ha tota una
modernitat que és tot l’academicisme d’abans. Realment la gent que
ara treballa dins el realisme som els
que estem més underground, més
a fora de la tendència de les institucions, i la gent que està fent tota
aquesta feina dins d’aquest marc
del realisme som potser una minoria; som els que dominem les tècniques i, en canvi, som el grup de
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pintors més reduït. En l’actualitat,
s’està fent un altre tipus d’obra que
moltes vegades és multimèdia, que
no és el que es correspon a la visió
de la pintura tradicional. Però igual
que coexisteixen el cinema i el teatre, la pintura tampoc desapareixerà mai.
Què diries a algú que vol aprendre
a pintar?
Bé, jo crec que el més important
és que sigui ell mateix. Es a dir, per
pintar és igual que tu pensis que
ho fas més malament o més bé. El
que has de ser és autèntic. El que
costa als pintors és precisament
trobar l’estil propi i per fer-ho cal
escoltar-se un mateix i ser autèntic
amb allò que fas, ser un mateix. Evidentment les ganes hi tenen molt a
veure. Ara acabem de fer una classe i les alumnes diuen: “em passen
les dues hores volant”. Doncs això
és l’important, gaudir pintant, passar-s’ho bé.
Obrir la porta de la sala 51 i veure’t
aquí, donant classe, sorprèn. Quina vinculació tens amb el Centre?
Amb el Centre tinc una vinculació
molt entranyable. De fet, jo recordo
venir amb les meves dues cosines al
centre a fer ballet amb la Montserrat
Segarra i ens ho passàvem teta. Des-

prés, quan em vaig fer més gran,
vaig estar una temporada desvinculada del Centre, però, quan vaig
tenir ﬁlls, els vaig portar a l’Aula de
Música del Centre i va ser una altra
etapa. I ara estic engegant una nova
etapa com a professora de pintura,
amb gent de tota la vida i amb un
tipus d’alumnat que és diferent al
que havia tingut ﬁns ara.
A veure, explica’m una mica tot
això. Es pretén muntar al Centre
una Escola de Pintura amb una
professora que és pintora professional. Projecta’ns una mica com ho
veus.
Abans hi havia unes classes de pintura que havien quedat una mica
residuals, amb un tipus d’alumnat
més gran. A mi m’agradaria donar
la volta a això. Intentar engegar
aquesta nova etapa fent un acompanyament com a docent des d’una
doble vessant. Jo els puc oferir
aquest ensenyament com a artista,
però amb aquest doble rol, ja que
també sóc professora; de fet, ja fa
més de trenta anys que m’hi dedico.
Per tant, oferir-los aquesta doble experiència. Això és molt interessant
perquè és com una mena de coach.
Hi ha qui és professor de pintura,
però només és professor de pintura.
Jo, en canvi, els puc oferir aques-

ta doble vessant, la d’artista i la de
professora.
Una escola de pintura per a totes
les edats?
Sí, és el que intentem engegar ara.
Obrir una escola per a adults, per a
joves i per a nens i intentar a veure si la pintura al Centre agafa més
força, com la que pot tenir el teatre
o l’escola de música.
Oferiríem les classes a la tarda?
Sí, en horari de tarda i adaptant-nos
a les necessitats del diferent tipus
de públic. Diferents franges horàries, una per a nens, els dilluns de 5 a
6, i una altra per a joves i adults, els
dilluns de 6 a 8.
Motiva’ns. Quins requisits ha de
tenir un alumne per assistir a una
classe teva? I què garanteixes que
pugui arribar a aprendre?
Els requisits són bàsicament les ganes de pintar. Amb això ja n’hi ha
d’haver prou. I què podem garantir? Doncs que aprenguin a dibuixar
i a pintar amb uns mínims i que estiguin contents i satisfets amb l’obra
que faran. Et ben asseguro que, pel
que fa a l’autoestima, l’experiència
m’ha deixat palès que surten contents.
(Passa a oàgina següent)
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"Hi ha gent que té més
habilitat i farà un millor
dibuix, però després
també hi ha la sorpresa
de gent que comença de
zero i també els surt bé,
perquè intentem mirar,
entendre la proporció,
contrastar, jugar amb el
tema del color..."
(ve de la pàgina anterior)

Imagina’t que ara jo em vull posar
davant d’un quadre. Jo, que no en
tinc ni idea. Quins tres consells em
donaries, a part de “fes el que et
surti de dins”.
Quan la gent comença, si és al nivell de zero, comencem dibuixant
del natural. Primer, intento ensenyar-los a aprendre a mirar la realitat i, a partir d’aquí, la persona ha
d’interpretar allò que veu. Aleshores jo els dono les eines perquè tinguin una bona resolució d’aquesta
interpretació de la realitat.
Ara, per exemple, aquí al Centre,
vàrem començar fent un retrat. Estaven tots escandaliats, però ens
vam posar per parelles i va sortir
genial. Ens vam conèixer, ens vam
mirar i van sortir uns retrats fantàstics. Hi ha gent que té més habilitat
i farà un millor dibuix, però després
també hi ha la sorpresa de gent que
comença de zero i també els surt bé,
perquè intentem mirar, entendre la
proporció, contrastar, jugar amb el
tema del color...
Són moltes eines i fem diferents
exercicis per aconseguir-ho. I és

això, intentar fer una obra que sigui
personal i que sigui per a elles un
motiu d’autorealiació. I, amb això,
podem aconseguir, a través de l’art,
el factor del benestar.
M’he sorprès molt quan he entrat
aquí a la sala perquè tenies l’alumnat molt concentrat en les seves
pintures i m’ha agradat veure com
han marxat de contents. És una satisfacció fer classes així. Et desitjo
molta sort en aquesta nova etapa.
Esperem que creixi aquesta escola
de pintura al Centre, amb tu com a
professora.
Voldria convidar la gent a provar-ho. Us convido a la primera
classe. És gratuïta i podeu venir-hi
sense cap tipus de prejudici. No cal
que porteu material, que jo a les primeres sessions ja us el facilito. I, a
partir d’aquí, engresco la gent que
tingui aquesta sensibilitat, aquesta
inquietud, a provar-ho.
Carolina Albés

L'aula de Dibuix
i Pintura amplia
l'horari lectiu
Per adequar-se millor a les
necessitats de l'alumnat, els
horaris d'aquestes classes de
dibuix i pintura s'han ampliat
de la següent manera:
ADULTS:
Els dilluns, dues hores ﬂexibles, entre les 6 de la tarda i
les 9 del vespre.
INFANTS I JOVES (ﬁns a 15
anys):
Els dilluns o els dimecres, en
classes d'1 o 2 hores (a escollir) entre 2/4 de 6 i 2/4 de 8.

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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La Fundació celebra els 25 anys

E

l diumenge 12 de novembre de 2017, a les 7 de la
tarda, es va fer l’acte institucional de celebració del 25è
aniversari de la Fundació. I es
va fer a la sala d’espectacles del
Centre Moral i Cultural, reconvertida per a l’ocasió per acollir
un Cava Concert, amb els paraments habituals del cicle de
Cava Concert del Centre i que
patrocina la Fundació: tauletes a
platea i llotja, amb copes de cava
i pastes. Van assistir-hi unes 180
persones. L’improvisat escenari
es va situar a l’entrada pel vestíbul a la sala d’espectacles: allà es El patrons de la Fundació Pius Bosch que van poder assitir a l'acte del dia 12 de novemva situar el piano de cua i un pe- bre es van fer la fotografia de família al final de la celebració dels 25 anys de la institució,
amb alguns convidats d'excepció. A la fotografia veiem, d’esquerra a dreta: Joan Enric
tit entarimat. I al seu davant, un
Vives,
arquebisbe d’Urgell, Josep-Maria Recasens, president del Centre Moral i Cultural
munt de tauletes repartides per
del
Poblenou
i patró de la Fundació, Joan Giménez (tresorer), Joan Jové (vocal), Lluís
la mateixa platea i per les llotges.
Casanova
(secretari),
Antonieta Sarsanedas, vídua de Joan Buxadé, que fou president i
L’efecte era espectacular.
mantenidor
durant
molts
anys de la Fundació, Xavier Oliver (president), Mercè Masjuan
Ben a prop de l’escenari, una
(vocal),
Joan
Vallvé
(vocal),
Magdalena Puig, esposa de Carles Mataró, actual vicepresillarga taula amb una bona repredent,
que
per
motius
de
salut no va poder assistir a l’acte, i Josep Gili (vocal). A baix,
sentació dels patrons de la FunXavier
Oliver,
president
de la Fundació, i els músics Jordi Tomás i Irene Andreu.
dació que hi van poder assistir,
Xavier Oliver (president), Lluís
Casanova (secretari), Joan Giménez (tresorer), Josep Maria Recasens,
president del Centre Moral i Cultural
del Poblenou, Joan Jové, Josep Gili,
Mercè Masjuan i Joan Vallvé, amb alguns acompanyants, i uns convidats
d’excepció: Joan Enric Vives, arquebisbe d’Urgell i consoci del Centre,
Antonieta Sarsanedas, vídua de Joan
Buxadé, que fou president i mantenidor durant molts anys de la Fundació, i Magdalena Puig, esposa d’en
Carles Mataró, actual vicepresident
de la Fundació, que amb salut delicada no va poder assistir a l’acte.
Va conduir l’acte la Núria Recasens i, d’entrada, va fer
la Secció de Foment d’Activitats Culturals del Centre,
les presentacions dels sengles parlaments que van anar
de la programació del cicle de Cava Concert en el qual
a càrrec de Josep Maria Recasens, Joan Enric Vives i Xas’emmarcava l’acte.
vier Oliver, qui va agrair la presència de tants amics i
Jordi Tomás, amb les pertinents i acurades explicacions
col·laboradors en el manteniment de la Fundació, va
i les magníﬁques interpretacions de cada peça escollida
encoratjar els que encara no hi col·laboren a fer-ho, va
(tres obres de Robert Schumann i tres de Frederic Chooferir un petit resum històric de les ﬁtes assolides i va
pin), va entusiasmar l’auditori.
anunciar les intencions generals dels propers projectes
La segona part va estar protagoniada per la violonque el Patronat té previst endegar.
cel·lista poblenovina Irene Andreu, que va oferir la priFinaliada la part institucional, es va donar pas a la
mera suite per a violoncel sol de Bach. L’entusiasta tanmés lúdica, les actuacions musicals. Primer va ser el torn
da d’aplaudiment va esperonar l'intèrpret a oferir dues
del pianista Jordi Tomás, director i professor de l’Aula
propines: la repetició d’un dels fragments de la suite i "El
de Música del Centre, responsable, conjuntament amb
cant dels ocells".
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"Som un país de vida"
Dedico aquest espai al Miquel Bosch,
històric soci del Centre, gran cuiner
i gastrònom, de qui recordo les receptes
en aquest mateix Butlletí.

UAN LA CAROLINA Albés
em va proposar esciure un article sobre gastronomia al Butlletí del Centre, em va fer molta
il·lusió, perquè vaig pensar que
seria una bona manera d’aportar alguna cosa a l’entitat.
La meva professió és la de sommelier. El sommelier és un professional del sector de l’hostaleria
que suggereix, interpreta, proposa i adequa els
gustos dels aﬁcionats, de la clientela dels restaurants i
de les botigues especialiades sobre el vi apropiat per a
cada ocasió. Encara que això és una pràctica important,
avui en dia el paper del sommelier és molt més ampli. A
diferència d'un enòleg, la nostra funció és la d'analiar
els vins des del prisma del consumidor i d'una manera
objectiva.
A causa dels coneixements i de l'experiència que adquirim, molts de nosaltres treballem com a crítics de
vins, com a caps de sala d’un restaurant, com a escriptors, com a educadors i com a consultors. Oferim els
nostres serveis, relacions públiques i coneixements del
món gastronòmic i realiem tastos, degustacions privades i presentacions.
El sommelier proveeix d’expectatives el client i proposa
vins interessants per als més aventurers. Ha de ser un
creador d’experiències.
D’altra banda, una branca de la nostra feina també
inclou l’elaboració de cartes de vins, tenint en compte
l’oferta gastronòmica i el maridatge del restaurant que
ens les encarrega. Així doncs, també se’ns pot fer responsables d’administrar i dirigir tots els aspectes associats a l'emmagaematge i a l’organiació dels vins del
celler, ja sigui d’un restaurant o d’una botiga.
Darrerament, també duem a terme la selecció de cerveses, licors, begudes destil·lades, cafès, infusions, olis,
vinagres i cartes d'aigua. També adquirim coneixements d’elaboració i servei de productes gurmet, com
les ostres, el foie, la tòfona o el pernil.
Des del Racó del gurmet del Butlletí del Centre us intentaré, sobretot sense cap pretensió, fer-vos propostes
de com poder gaudir del menjar i el beure. Com deia
en Joan Capri, “som un país de vida, que només pensem en menjar”. I és ben cert. Quan s’analien dades
com, per exemple, les imatges que més publiquem els
catalans a les xarxes socials, veiem que són les nostres
elaboracions o plats de les nostres visites a restaurants
o botigues de vins.

Q

Molt sovint ens neguiteja el fet que escollir un vi és una
tasca d’entesos, feixuga i esnob. Convido els aﬁcionats
a beure vi o qualsevol beguda que us interessi a aplicar
el mateix criteri que teniu a l’hora d’escollir una pel·lícula, una obra de teatre o un concert de música. De ben
segur que tots teniu clares les vostres preferències. Així
doncs, penseu si us agrada el dolç, el salat, l’àcid o bé
l’amarg, si us agraden les olors fortes o més moderades,
i, dins de la família de les aromes, si us agraden les aromes de fruites, o bé de fruita seca, les olors d’espècies,
de fruita tropical, els làctics, la mel, la regalèssia, la calidesa, la frescor, el sotabosc... Amb aquests paràmetres
segur que encertareu el vi del vostre gust. Ep!, preu a
banda. Un vi car no té per què ser el més bo. El valor
d’un vi és aquell que ens produeixi un bon preu/plaer.
De tot això ja en parlarem.
En les nostres trobades, si m’ho permeteu, sempre
acabaré proposant-vos una experiència gastronòmica.
En aquesta ocasió, un vi rosat acompanyat d’un “Costa
Brava”, així és com l’anomenaven a l’antic “Ciscu” del
carrer Pujades amb Marià Aguiló: llesca de pa de pagès
generosa, sucada amb tomàquet, hi poseu tonyina escabetxada, la guarniu amb unes anxovetes i la remateu
amb unes olivetes negres per sobre. Per acabar-la beneint amb un bon raig d’oli d’oliva verge extra pel damunt. El vi recomanat: Celler Pardas, el seu rosat anomenat Pardas Sumoll. L’aneguet lleig dels vins, el rosat,
agafa un nou protagonisme en el marc de l’elaboració
dels vins de qualitat. En aquest cas, elaborat amb una
varietat històrica i autòctona del Penedès: la Sumoll.
Tasteu-lo ben fresquet, però sense excedir-vos. Per
cert, el més important: no ho feu sols, sempre ben
acompanyats.
En ﬁ, ara us deixo que tots plegats tenim prou feina.
Salut, amistat i vins amb ànima.
Salvador Montoya Viñas
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‘Room escape’

L

sorollosament.
−Stsss, calleu! Se senten veus de fora.
Van parar l’orella, la cambra era de ferro i les veus
arribaven molt esmorteïdes des de l’exterior.
−No us poseu nervioses, us traurem d’aquí! −cridava una veu masculina.
−Sobretot no us poseu nervioses, maques! −aquesta vegada era una veu femenina que semblava bastant alterada.
−No estem nervioses! −va respondre una d’elles i,
abaixant la veu, va continuar parlant: −De fet, ens
ho estem passant molt bé.
Les altres van tornar a esclaﬁr a riure.
−Bé, i si no aconseguim sortir? Ja fa un quart d’hora que som aquí.
−No patiu, el meu home quan tingui gana em
buscarà i, si cal, rebentarà la porta. Me’l conec.
Les riallades es van encadenar una rere l’altra, i
les respostes es van anar animant, a veure qui la
deia més grossa.
De sobte la cambra es va il·luminar, la botonera va
pampalluguejar i es va activar.
−S’ha acabat la festa, nenes. Premeu el botó de
la planta baixa i feu cara d’amoïnades −va ordenar
una d’elles.
La cambra de ferro va iniciar un descens lent,
dos segons, tres, quatre... Una veu metàl·lica va
dir “obrint portes” i les portes del nou ascensor
del Centre es van obrir.
Àfrica Ragel
africaragel@hotmail.com

Dia 3 de març
EXCURSIÓ PER VISITAR SANTES CREUS
I LA CATEDRAL DE TARRAGONA
Calçotada a Alcover

SOLUCIÓ A
L’ENTRETENIMENT
DE LA PÀGINA 26

GALDOSA
SERENA
AMICAL
AFABLE
RESOLUDA
GALANA
SENSIBLE

ES CINC DONES hi van entrar sense
saber què els esperava. Les dues fulles
de la porta es van tancar. Les instruccions a seguir eren fàcils, ho havien
fet moltes altres vegades, no en aquell
lloc en concret, però sí en molts d’altres.
Van fer el de sempre mentre mantenien una conversa convencional, com les de sempre. Però alguna cosa va fallar, la quotidianitat del moment va
desaparèixer, es van apagar els llums i van quedar
a les fosques.
Una d’elles va connectar el mòbil. La llum blavosa
de l’aparell va il·luminar el petit espai, es van mirar i van somriure. Pels cinc caps va viatjar fugaç i
temptadora la idea d’“aventura de risc”.
−Ens quedarem aquí −va dir la primera que va
gosar manifestar els pensaments en veu alta.
−Ens hauran de dur menjar −va respondre una
altra, ofegant una riallada.
−Dona! Si ens poden dur menjar, és perquè hauran aconseguit obrir la porta −va afegir la que semblava més gran.
−També tens raó... Potser venen els bombers...
−Doncs, mira... Tindríem una bona història per
explicar a casa, sempre ho fem de manera tan ràpida i silenciosa... sense diﬁcultat...
−Us recordo que la diﬁcultat ja la tenim, estem
tancades.
Es van tornar a mirar i, aquesta vegada i sense
contenir el que feia estona que volien fer, van riure
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Eleccions 21-D
ES eleccions al
Parlament de Catalunya d’aquest
21 de desembre
han sigut unes
eleccions
anòmales, perquè les
ha convocat el president del
govern espanyol, Mariano Rajoy, en aplicació de l'Article 155
de la Constitució Espanyola,
després de destituir tot el govern català, que havia declarat
la independència de Catalunya
i el desig de constituir-se com
a República. A més, les eleccions s’han celebrat en un dijous
feiner però no lectiu, en lloc de
ser, com són habitualment, un diumenge. També han
sigut diferents perquè aquestes eleccions, il·legals per
a molts catalans, venen acompanyades d’una forta repressió que comença amb la decisió del Govern català
de celebrar un referèndum, l’1 d’octubre, i que té el seu
moment més dur aquest mateix dia, amb la intervenció,
a cops de porra, de la Policia Nacional, de la Guàrdia
Civil i de qualsevol altre tipus de “piolín” disposat a
desallotjar col·legis electorals, conﬁscar urnes i posar
seny entre el món independentista.
La repressió ha continuat i continua encara ara, 3 mesos
després d’aquelles imatges d’una violència brutal sobre
un munt de gent que l’únic que volíem era votar democràticament, com havien defensat els nostres polítics en
els programes electorals que van ser acceptats pel Govern espanyol.
Ha continuat i continua encara perquè tenim consellers
i activistes pacíﬁcs a la presó, mig Govern a l’exili amb el
nostre president legítim, espoli i una pila de querelles i
sumaris a professors i alcaldes.
Continua encara perquè, 10 dies després d’una victòria
històrica de l’independentisme, amb una participació
del 82% mai vista ni a Catalunya ni a Espanya, encara és
vigent el 155; encara tenim l’economia intervinguda; encara hi ha presos polítics i exiliats, i perquè el president
espanyol, Mariano Rajoy, que va defensar davant de la
UE i d’Espanya que l’aplicació del 155 seria la solució,
la normaliació i la correcció de la situació a Catalunya,
encara no ha dimitit.
No ha dimitit ni tampoc tindrà la valentia de fer-ho,
tot i les seves declaracions fora de to, la vicepresidenta,
vanagloriant-se, davant de les càmeres, en un moment
d’ímpetu, del PP com a únic responsable d’haver escapçat els partits independentistes i amb ells el procés. En
cap moment, cap partit unionista li ha demanat explicacions, ni la Junta Electoral li ha demanat que es retractés d’aquestes paraules i que recordés que, teòricament,
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a Espanya hi ha independència judicial i que qui dicta
sentències és el Tribunal Constitucional i no el PP.
En canvi, la Junta Electoral sí que va prohibir als membres de les meses electorals, als interventors i als apoderats dels partits dur el llaç groc en suport als presos
polítics, justiﬁcant la necessitat de neutralitat. També va
prohibir a TV3 les expressions “govern a l’exili” o “consellers empresonats”, tots els eslògans i cartells de “Llibertat presos polítics” a ediﬁcis i a dependències municipals, i ﬁns i tot va arribar a prohibir els llaços grocs
dels arbres de Nadal d’alguna Conselleria.
Però el que no han pogut reprimir ha estat la voluntat
majoritària del poble català. Les forces independentistes,
representades per Junts per Catalunya, ERC i CUP, han
obtingut més vots que mai i, encara que no han pogut
revalidar els 72 escons del 27 de setembre de 2015, tenen
majoria absoluta parlamentària amb 70 escons. I ateses
les circumstàncies repressives en què s’han vist obligades a desenvolupar les seves campanyes electorals, això
és una victòria molt important per a Catalunya.
I una derrota molt important per al Govern espanyol.
El PP ha sigut la força política menys votada a Catalunya amb només 4 escons i, en conseqüència, no tindrà
grup parlamentari.
També és una derrota per a la monarquia borbònica,
que en cap moment ha actuat com a cap de l’Estat per
solucionar el conﬂicte, ans el contrari: la intolerància per
la diversitat i la violència gesticular que es desprenien
del discurs de Felip VI després dels atacs de l’1-O només
van fer que empitjorar encara més el conﬂicte. El discurs
de fa pocs dies no ha sigut gaire millor, potser menys
violent i més tranquil, però permissiu amb la política repressiva del Govern espanyol sobre els catalans. Desitjo
profundament que aquestes actuacions tan desafortunades siguin el principi de la ﬁ d’aquesta sagnia monàrquica que pateix Espanya, d’aquesta institució inútil i rància
que cap espanyol ha votat democràticament.
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I jo em pregunto: passades les eleccions i observant els
resultats, ha servit d’alguna cosa tanta repressió durant
aquest temps? De debò creuen que el malson viscut encara avui per les famílies dels presos i exiliats els servirà
per a alguna cosa?
Què farà ara el Govern espanyol? Com gestionarà
aquesta victòria independentista? Dialogarà d’una vegada, Sr. Rajoy? Seguirà M. Rajoy utiliant aquest anhel
legítim dels catalans per amagar la pitjor trama de corrupció que s’ha vist a Espanya i que afecta de ple el PP?
De moment no hi ha indicis que res vulgui canviar.
El president espanyol ha dit que només vol parlar amb
Inés Arrimadas, ja que és C’s qui ha guanyat les eleccions, essent la força més votada amb 36 escons, només
2 més que Junts per Catalunya i 4 més que ERC. Una
victòria amarga de la cap de l’oposició sortint, que seguirà sent-ho perquè de cap de les maneres pot formar
govern.
Inés Arrimadas ha fet una bona campanya, amb tot
l’ajut de l’Ibex 35 al darrere, i molt cara. En els seus actes
no han faltat regals per als assistents ni transport en autocar si calia omplir sales. Tot aquest ﬁnançament ara es
troba sota sospita segons el Tribunal de Comptes. Esperem que s’aclareixi. C’s és un partit que s’omple la boca
amb la paraula transparència i, per tant, esperem que
compleixin i sigui aviat.

També han fet ús de la prepotència, normalment acompanyada de mala educació, per erigir-se com l’única solució de govern per a tots els catalans. Propostes com
eliminar la immersió lingüística de Catalunya o la frivolitat sobre el conte de Tabàrnia són arguments que es
troben molt lluny del consens social i fomenten la divisió del país. El partit més ultradretà i anticatalanista
del nostre arc parlamentari s’ha vist afavorit per la concentració del vot unionista en el partit que s’ha mostrat
més fort, i ha recollit, així, vot prestat del PP i del PSC.
Finalment, la majoria silenciosa ha parlat i la victòria de
C’s no servirà per a res. I d’aquesta victòria anecdòtica
és del que parlaven els diaris de gran part del món l’endemà del 21-D. En canvi, el que es recalcava en els informatius era la important victòria de l’independentisme,
malgrat tot.
Hem guanyat, malgrat tot. Ni oblidem ni oblidarem:
és difícil oblidar l’1-O i tots els atacs a la nostra dignitat
com a poble. Però això ens ha fet madurar políticament i
socialment. I és per això que exigim als nostres polítics,
al nostre Govern, que siguin conseqüents i responsables.
No defallirem.
Judit Argullós

Farmàcia
Dermofarmàcia
Línia infantil
Nutrició i dietètica
Homeopatia

Ortopèdia
Ortesis
Pròtesis
Ajuts tècnics
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le grand-père
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ENTRETENIMENTS
Afegiu, a les 7 “notes” que es relacionen i en els llocs
adequats, les lletres que calgui (unes abans i altres
després) per tal de confeccionar 7 paraules, el signi-

ﬁcat de les quals deﬁneixi qualitats que adornin una
inexistent persona perfecta.

L’ESCALA ARREBOSSADA
PARAULES

DEFINICIONS

_ _ _ DO _ _
_ _ RE _ _
_ MI _ _ _
_ FA _ _ _
_ _ SOL _ _ _
_ _ LA _ _
_ _ _ SI _ _ _

Manifesta la seva bellesa.
Sense, o amb molt poca inquietud.
De tracte agradable.
Inclinada a fer el bé.
No vacil·la en prendre decisions.
Que captiva per la seva gràcia i encant.
Dolçament afectuosa.

Ànims!
(solucions a la pàgina 22)

CAVIL·LACIONS

D’AQUÍ, D’ALLÀ I DE MÉS ENLLÀ

AIRE D’ELEGIA

INDEPENDÈNCIA

FRAGMENT VI

La independència és una aspiració política
lícita i molt respectable, però no ens enganyem ni ens deixem enganyar:
La llibertat última ni es vota ni es ratiﬁca ni
es consulta. Es té o no es té: és una qualitat
de l’ésser humà que cap carta magna pot sancionar perquè forma part del nostre ADN.

I ploraves antany.
És ara que podríem fer-ho, caiguts,
ara que ja, terriblement per sempre més
lluny de nosaltres, maduren els fruits que
intentàrem collir. I eren alts en les branques
envaïdes de boira, on els vèiem a instants,
i atenyíem una mica llur mig aparèixer
suspès, granat, turgir-se a punt de caure i
fer-se nostre.

Charles Bukowski
(Andernach, 1920 – Califòrnia, 1994)

Joan Vinyoli
(Barcelona, 1914 – 1984)

Benvinguts de terra llunya,
d’altres indrets, tanta gent
estimant-se Catalunya,
¿i uns, al cinquanta per cent?
Admeto dues volences.
Digue'm amb sinceritat:
¿pots, de les que defenses,
sentir-te’n sols la meitat?
LÒGICA PURA
Si a la FRANCE són TOT francesos
i a ITÀLIA TOT italians,
a l’evidència sotmesos...
AQUÍ
de cap a peus CATALANS!
Le grand-père
(Benisuera, 1928 – Barcelona, encara bellugo)

AL CENTRE HI TROBARÀS
SECCIONS
TEATRE

REPRESENTACIONS TEATRALS,
LECTURES TEATRALS I DE POESIA

COR POBLENOU
ESBART MONTSENY
ACTIVITATS DIVERSES: TALLERS DE

MANUALITATS, PATCHWORK, ANGLÈS,
ESTIRA MENTS, PUNTES AL COIXÍ,
ENTRE COSTURES

FOMENT D'ACTIVITATS CULTURALS:
AMB TERTÚLIES LITERÀRIES,
CAVA CONCERT, VISITES CULTURALS,
EXCURSIONS, CONFERÈNCIES

AULES I TALLERS

AULA DE MÚSICA
ESTUDI DE DANSA CLÀSSICA
TALLER DE TEATRE MUSICAL
AULA DE DIBUIX I PINTURA
TALLER DE COUNTRY EN LÍNIA
CURS DE CASTANYOLES
PASSEJADES AMB HISTÒRIA
SARDANES
ZUMBA

ACTIVITATS SOCIALS
CAMPIONAT DÒMINO PER PARELLES
GRUP DE VIDA CREIXENT
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