B U T L L E T Í D E L C E N T R E M O R A L I C U LT U R A L D E L P O B L E N O U
JUNY 2016 / NÚM. 87

CONCERT PELS 25 ANYS DEL
COR POBLENOU w LA SECCIÓ DE
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L

a temporada 2015-2016 ja s’ha acabat i semblaria lògic fer-ne un balanç, però a casa nostra
és difícil fer-lo perquè més enllà dels aspectes
objectivables com són els espectacles presentats, la
quantitat d’assistents, el nombre de matrícules o les
altes i baixes de socis, el balanç més important és totalment subjectiu i, per tant, impossible de valorar ja
que pertany al terreny dels sentiments: M’ho he passat bé? M’han complagut, o no, els espectacles? La
meva secció ha assolit els objectius previstos a l’inici
del curs? I, en conseqüència, cada soci farà, conscientment o inconscient, el seu particular balanç de
la temporada.
Amb tot, si allunyem el punt de mira i fem una ullada a vol d’ocell sobre tot el que s’ha esdevingut des
de la Festa Major de l’any passat fins avui, veurem
que l’activitat del Centre ha estat un curs més de gran
intensitat amb totes les seccions treballant regularment, cadascuna al seu ritme, i que en l’àmbit formatiu també s’ha mantingut el nombre d’alumnes en
cadascuna de les disciplines.
I és en aquest punt quan ens apareix un interrogant
als qui, amb tota la nostra bona voluntat, endeguem,
trimestre rere trimestre, aquest butlletí. Un interrogant plantejat, normalment, per part de persones
de fora del Centre, però també, i això és el més sorprenent, per gent “de dins”: Com és que a les vostres
pàgines no hi ha mai cap crítica, i tot és bo, bonic i
“exitós”?
La resposta us la deixem per a cadascun de vosaltres
i, si ens la voleu fer arribar i aportar elements per millorar en alguns o en molts aspectes, no dubteu que
serà posada a la consideració de tots els socis des de
les pàgines d’aquesta publicació.
Mentre hi penseu, el cos de redacció del butlletí el
Centre us desitja un bon estiu.

Nota:
Per raons d’espai hem deixat per al proper número alguns articles que potser esperàveu: l’entrevista a Antoni (Ton) Casanova,
la crònica de les representacions de Noies de calendari, les
cròniques sobre les Lectures teatrals i el final de l’onzena temporada del Cava Concert. Tot això, entre altres coses, al butlletí de
setembre.
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Visita a Vallbona de les Monges
D
e la mà de l’amic Josep Maria
Queraltó, el diumenge 29 de
maig un nombrós grup d’amics
i amigues del Centre (veure foto adjunta), vàrem realitzar una excepcional
excursió per visitar el conegut municipi
de Vallbona de les Monges, situat al peu
de la serra del Tallat, dins la comarca
de l’Urgell. Dic excepcional excursió
perquè, a més de la visita al monestir
de Santa Maria de Vallbona, que com
sabeu forma part de la Ruta del Cister,
vàrem gaudir extraordinàriament visitant L’Espai Museístic del Cinema, que
conté la col·lecció d’en Queraltó, reunida al llarg de la seva extensa i fructífera
vida professional.
De camí cap a Vallbona de les Monges vam esmorzar a Sant Antolí, al restaurant l’Amistat; un nom que ja ens
anunciava que gaudiríem d’un dia gens
convencional. Fou llavors quan el nostre
president, en Josep Maria Recasens, ens
informà que ens deixava en mans d’en
Queraltó que, a partir de llavors, seria
el nostre guia durant la realització de les
visites que teníem programades.
De camí cap a Vallbona de les Monges, en Josep Maria Queraltó ens anava
narrant els paratges per on passàvem i,
en arribar a Vallbona, ens portà directament a l’Ajuntament de la vila, on hi ha
exposat un quadre que en Josep Maria
ens va descriure amb tot detall. A continuació anàrem a visitar el Monestir de
Santa Maria de Vallbona, guiats per una
persona de confiança del Josep Maria,
que ens va comentar, amb gran profusió
de dades, la història del Monestir i les
seves particularitats i que, en acabar, va
agrair a l’amic Queraltó la seva dedicació a enaltir el poble de Vallbona.
A continuació tota la comitiva ens
dirigírem a visitar el celler cooperatiu
L’Olivera que manufactura “vins i olis
d’una terra i d’una gent”, que ells descriuen amb vocació social i que ens
fou mostrada i comentada als visitants
amb moltes explicacions sobre aquesta empresa. Així poguérem copsar el
gran treball que realitzen, no només en
l’elaboració dels seus productes, sinó
també perquè acullen laboralment a
persones amb capacitats i possibilitats
molt diverses. Una gran obra social.
En finalitzar la visita al celler L’Olivera,

Els components del nombrós grup d’excursionistes, al claustre del monestir de
Vallbona de les Monges.

ens dirigírem directament al restaurant anomenat “El Tallat” -en honor de
la serra del mateix nom que encercla
la vila de Vallbona- on vàrem gaudir
d’unes menges que ens donaren forces
per continuar la visita de la tarda que
era el plat fort del dia. En acabar el dinar
vàrem tenir la sorpresa de la celebració
de l’aniversari de la Mireia, filla del Josep Maria Queraltó i membre del cos
de redacció del nostre butlletí, i tots els
assistents ens vam unir a la festa tot cantant “Happy birthday to you”, quan els
cambrers entraven el pastís d’aniversari
amb les espelmes enceses. Moltes felicitats, Mireia!
I finalment va arribar, com dèiem, el
plat fort del dia: la visita a l’Espai Museístic del Cinema, Col·lecció Josep M.
Queraltó. En arribar al museu, el propi Josep Maria ens féu de guia. Vàrem
poder veure la part tècnica del cinema
des de les ombres xineses, joguines
òptiques, llanternes... fins els aparells
més moderns relacionats amb la branca tècnica emprada en el setè art. En
Josep Maria abocà en les explicacions,
tot l’amor que dedicà a la seva professió

que, al llarg dels anys de vida laboral, el
portà a reunir el tresor que ens mostrava amb gran delicadesa i estimació.
En Josep Maria Queraltó, nascut a Vallbona de les Monges, fundà l’empresa
d’equipaments cinematogràfics Kelonik
i, sent president de la Fundació Aula
de Cinema, ha aconseguit reunir més
de vint mil peces del món del cinema
i de l’audiovisual. Segons diu Queraltó
el cinema és un arbre de dues branques:
l’artística, sobradament coneguda del
cinèfils, i la tècnica que abasta els càmeres, els tècnics de so, la il·luminació,
els efectes especials, els laboratoris, els
exhibidors... i, com es desprèn de la seva
actuació, sempre ha reivindicat la faceta tècnica del cinema i ha lluitat per
preservar-la.
Donem les gràcies a en Josep Maria
Queraltó per la seva bonhomia, per haver preservat el material exposat i per
les explicacions que ens donà durant la
visita al seu museu, que ens fan valorar
la producció artística i tècnica del cinema amb uns altres ulls.
Joan Giménez i Roger
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JMQ. A la recerca d’un somni

E

l passat 29 d’abril el Centre
es va convertir en un cinema
per una estona, per projectar
el documental JMQ a la recerca
d’un somni. És un film dirigit per
Antoni Verdaguer que pretén donar a conèixer la vida i el somni del
col·leccionista Josep M. Queraltó,
poblenoví d’adopció des de fa més de
50 anys. El públic assistent va poder
conèixer l’existència d’un dels tresors
més ben guardats i desconeguts que
hi ha a la nostra ciutat: una col·lecció
de més de 20.000 peces relacionades
amb el cinema i la seva història. El
somni, a què es fa referència amb el
títol del documental, és aconseguir
veure exposat tot aquest llegat en
un museu interactiu permanent que
permeti resseguir la història de la
maquinària cinematogràfica des dels
seus orígens fins l’actualitat.
A la foto de la dreta veiem a lamic
Josep Maria amb la seva família, el
dia de la projecció.
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Plàcida assemblea general

C

om cada any, el passat 3 d’abril,
diumenge, se celebrà l’Assemblea
Ordinària de Socis i Sòcies de la
nostra entitat, presidida per en Josep
Maria Recasens, actuant de secretari en
Tomàs Giol, i comptant amb l’assistència
de 13 membres de la Junta i 48 persones
més, totes elles sòcies del Centre. Va començar la sessió amb el següent ordre
del dia prèviament establert.
En primer lloc en Tomàs Giol llegí
l’acta de l’assemblea anterior celebrada
el dia 12 d’abril de 2015, que s’aprovà
per unanimitat. Seguint l’ordre del dia,
el senyor President informà que per
requeriments professionals, el senyor
Xavier Martínez li va demanar que el
rellevés de les responsabilitats de la
tresoreria i que per fer-ho, fent ús de
les atribucions que li confereixen els
estatuts, havia nomenat per aquest càrrec el senyor Joan Giménez i, tal com
és perceptiu, demanà a l’assemblea que
ratifiqués aquesta decisió, cosa que feu
unànimement. El Sr. Recasens agraí al
senyor Xavier Martínez la seva feina i
al senyor Giménez que hagués volgut
acceptar de nou el càrrec i, finalment,
al senyor Xavier Oliver, president de la
Fundació Pius Bosch, que li permetés
que el Sr. Joan Giménez assumís aquest
càrrec compartint-lo amb el de tresorer
de la Fundació.
Seguidament, la vicesecretària, senyora

Anna Bedmar, llegí un minuciós resum
de l’extensa memòria d’activitats dutes a
terme en el transcurs de l’any 2015 que
van merèixer l’unànime aprovació amb
aplaudiment dels assistents.
A continuació, feu ús de la paraula el
tresorer, senyor Giménez, que abans de
presentar l’estat de comptes de l’exercici,
feu un reconeixement i un sentit record
pel recentment traspassat, en Joan Buxadé, anterior president de la Fundació
Pius Bosch, i a la vegada agraí públicament la seva tasca. Seguidament presentà l’estat de comptes que comprèn
des del dia 1 de gener al 31 de desembre
de 2015, que fou aprovat per unanimitat, després de diverses intervencions.
A continuació, es posà a consideració
de l’assemblea el pressupost per a l’any
2016 que també fou aprovat per unanimitat.
Seguint l’ordre del dia, el Sr. President
informà que la junta va encarregar al
senyor Josep Sarsanedas que fes una
versió més moderna de l’escut del Centre amb la intenció de fer-la servir com
a nou logotip per les comunicacions ordinàries i per a la publicitat dels espectacles i de les activitats i, donar major
relleu a l’escut oficial, en la seva presentació en color, que ha estat netejada
digitalment, preservant-lo per als actes
i les comunicacions institucionals de
l’entitat. El senyor Sarsanedas feu la pre-

sentació de la
versió evolucionada de
l’escut
modernitzat, explicant que
s’ha
pretès
que funcionés com un
L’escut, simplificat i
senyal, manestilitzat
tenint l’aspecte
de l’escut original que s’ha sotmès a un procés de
simplificació i estilització dels elements
simbòlics de tal manera que es poguessin distingir perfectament en les mides
més petites. Mostrà l’escut resultant en
diverses aplicacions, tant en positiu com
en negatiu i en el color blau corporatiu.
Després de diverses intervencions dels
assistents, el president manifestà que es
valoraria la possibilitat d’incorporar alguns suggeriments formulats.
A continuació, donant pas al 7è punt de
l’ordre del dia, el senyor Recasens proposà a l’Assemblea el nomenament del
senyor Josep Gili Diego com a Soci de
Mèrit de l’entitat atenent els mèrits contrets en el transcurs de la seva dilatada
trajectòria en el Centre Moral. El President glosà la seva trajectòria en l’Esbart
Montseny, com a dansaire i com a director de les seccions infantil i juvenil; com
a actor i cantaire del cor i més tard, com

AL CENTRE HI TROBARÀS
SECCIONS

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

ACTIVITATS SOCIALS

CAMPIONAT DE DÒMINO PER PARELLES
GRUP DE VIDA CREIXENT

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)
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a directiu en diverses juntes i, sobretot,
pel coratge mostrat en posar-se davant
de l’entitat per assumir-ne la presidència
en un moment que no hi havia ningú
disposat a fer-ho. L’assemblea aprovà
aquesta proposta per unanimitat i amb
calorosos aplaudiments. El senyor Gili
agraí a la Junta i a l’Assemblea la distinció que li feren i manifestà, una vegada
més, la seva estimació pel Centre i que
es pot comptar amb ell per tot el que
calgui.
En el 8è punt de l’ordre del dia, el President inicià la seva exposició recordant
la dolorosa pèrdua de Joan Buxadé,
president de la Fundació Pius Bosch i,
sobretot, home de la casa plenament entregat al Centre. Demanà que constés en
acta el reconeixement oficial de l’entitat
que expressà als seus familiars presents
a l’assemblea. Aquestes paraules originaren uns intensos aplaudiments de les
persones assistents que feren seves les
paraules del president.
En relació al balanç d’actuació de la
Junta Directiva, continuà el senyor Recasens, dient que creia que havia estat
gratificant ja que les satisfaccions havien
estat superiors a les dificultats sorgides.
Feu un repàs a les activitats i recordà la
reeixida programació teatral en la que,
sense desmerèixer d’altres, va dir que
calia mencionar el festival artístic de
la Sagrada Família, les vuit representacions de Mamma Mia i les dues de Barcelona, Si senyor.
També comentà la preparació de
l’extraordinari concert del Cor Poblenou programat amb motiu de la celebració del seu 25è aniversari i que
gràcies a la bona relació que hi ha amb
la junta del Casino l’Aliança, es farà a
la seva sala d’espectacles. Mencionà la
gran capacitat de mobilitat i convocatòria que tenim.

Comissió Econòmica

Mencionà també l’activitat del CavaConcert i les Tertúlies literàries que
s’han convertit en un referent.
Anuncià que la Fundació SGAE va
concedir a la secció de Teatre del Centre
el premi MAX de les arts escèniques en
la modalitat de grups de teatre amateur.
Aquest guardó es lliurarà en un acte que
es farà a Madrid el proper dia 25 d’abril.
Comentà que un entusiasta equip
amb Montserrat Duran al seu front,
s’encarrega de la comunicació virtual:
tramesa de “newsletters” i comunicats,
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Nova foto oficial de la junta del Centre

via correu electrònic, i de la renovació
i posterior manteniment del web i del
“facebook” del Centre.
Continuà informant que s’ha incrementat la participació activa del nostre
Centre en la FAC (Federació d’Ateneus
de Catalunya). La nostra vicepresidenta,
Gemma Novo, ha passat a formar part
de la junta rectora de la delegació de la
FAC a Barcelona Ciutat, i hi ha la intenció de presentar una candidatura per
ocupar algun càrrec en la propera renovació de la junta de la Federació.
I, finalment, per exposar el tema de les
obres de rehabilitació que s’estan fent,
cedí la paraula al vicepresident Josep
Navarro que és la persona que, juntament amb Josep Gili, coordina el desenvolupament d’aquest tema. En Josep
informà que abans de començar a prendre decisions, es va formar una comissió tècnica formada per socis de la casa
que en la seva vessant professional eren
les persones adequades per aconsellarnos: Oriol Pujol, Joan Serras, Francesc
Vidal i Josep Maria Montaner. El cost
de les obres necessàries que s’inclouen
en el projecte executiu va aconsellar de
dividir-lo en dues fases. De la primera
fase i sense parar l’activitat del centre,
s’han fet les següents actuacions:
1. Construcció i muntatge d’un nou mecanisme pels “trampillons” de l’escenari;
aïllament dels aparells de climatització
de la sala que en estar instal·lats al terrat
de l’edifici originaven molèsties als veïns
i obtenció del corresponent certificat
sonor per part de l’Ajuntament.
2. Refer la protecció ignífuga de les bigues que sostenen la teulada de l’edifici
ja que el sistema que es va aplicar quan
es va canviar la teulada ja no era efec-

tiu. Per poder-ho fer, i per facilitar futures actuacions al sostre de la sala
d’espectacles, s’ha obert un accés des de
les dependències d’administració.
3. Instal·lació d’un sistema de detector
de fums a tot l’edifici (més de 80 unitats)
amb sistema d’alarma i control.
En el període de reducció d’activitat,
a mitjans de juliol -perquè caldrà treure tot el que hi ha a l’escenari i deixarho a la sala- s’iniciaran les obres per la
instal·lació d’un teló tallafocs i d’un sistema de ruixadors al taller d’escenografia
que hi ha sota l’escenari que pugui actuar
en cas d’incendi. S’aprofitaran aquestes
obres per electrificar i motoritzar la barra del teler propera al teló.
La segona fase de les obres, que tot i
semblar més breu resulta més voluminosa, inclou la substitució de l’escala
d’accés a les dependències del primer
pis amb construcció de vestíbuls d’accés
a cada replà, dotats amb portes tallafoc,
la reubicació d’alguns sanitaris i el canvi de situació dels controls tècnics de la
sala d’espectacles.
Amb els treballs de la comissió tècnica
i després de refer el càlcul dels primers
pressupostos del projecte, s’ha produït
un estalvi que permetrà incloure en les
obres la instal·lació d’un ascensor.
Mentrestant, per estudiar la manera
com podrem fer-nos càrrec de la segona
fase de les obres, hi ha previst convocar
una comissió econòmica, també amb
persones associades que professionalment ens puguin assessorar, per tal de
planificar els pagaments. Amb tot, no
s’han d’oblidar les actuacions normals
de manteniment entre les que cal ressaltar la substitució dels focus del pati per
uns altres de menor consum energètic.
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convidar la Junta del Centre a dinar en
les dependències del “Petit Club”.

Suport entre Casino i Centre
En el marc de les relacions d’amistat i
de col·laboració entre ambdues entitats,
les respectives juntes han acordat que a
partir d’ara ens donarem suport recíproc
en la divulgació dels actes respectius.
A l’inici de cada mes, els socis del Centre dels quals tenim l’adreça rebran per
correu electrònic la informació dels
principals espectacles i activitats de
producció pròpia del Casino l’Aliança i
els socis del Casino rebran anàloga informació del Centre.

L’arquebisbe de Barcelona, Juan José Omella, ens visita
El dia 26 de juny, l’arquebisbe Juan José Omella i els capellans de les parròquies
de l’arxiprestat del Poblenou van visitar el Centre. Van ser rebuts pel president de
l’entitat, acompanyat del vicepresident i del secretari de l’entitat i pel president de la
Fundació Pius Bosch. Després van compartir el dinar amb menú del dia servit pel
Menjador del Centre. Agraïm a en Francesc Romeu que pensés en el Centre a l’hora
de programar aquesta primera visita de l’Arquebisbe Omella al nostre barri. A la fotografia, el Bisbe amb el president del Centre, J. M. Recasens i Francesc Romeu, rector
de la parròquia de Santa Maria del Taulat i Arxiprest del Poblenou.

Premi Max al teatre aficionat
Quan vam escriure “La Junta Informa”
del darrer Butlletí encara no es podia
fer públic, però ara ja és cosa sabuda i
celebrada per tots els socis. La Secció
de Teatre del Centre va ser guardonada
amb el “Premio MAX aficionado de las
artes escénicas 2016”, un premi que reconeix una trajectòria teatral més que
centenària i un present extraordinari.
El vicepresident del Centre, Josep Navarro i el delegat de la Secció de Teatre, Toni Olivé, van ser els encarregats
de rebre el guardó en la gala que es va
celebrar al Teatre Price de Madrid el
passat 25 d’abril. En les seves paraules
d’agraïment, en Toni Olivé es va posar el
públic a la butxaca amb un discurs àgil
i divertit que, alhora, apel·lava als sentiments de molts dels assistents, ara professionals consagrats, que van fer les seves primeres passes en el teatre amateur.
Quan la comitiva desplaçada a Madrid
va arribar al Centre, va ser rebuda per
molts socis. Tots junts ho van celebrar i
van fotografiar-se amb el guardó. (Més
informació a la pàgina 14).

Toni Olivé pregoner de la Festa
Major del Poblenou 2016
Tal va ser l’èxit d’en Toni Olivé com a
discursaire i tan gran la qualitat humana i la passió pel teatre que traspuava la
seva intervenció davant els centenars de
milers d’aficionats a les arts escèniques
que seguien la gala dels Max, en directe o per televisió, que la Coordinadora
d’Entitats del barri ha acordat fer un
reconeixement a la Secció de Teatre del
Centre i proposar que en Toni faci el
pregó de la Festa Major d’enguany. Així
doncs, tots sou convocats a donar suport al Toni en aquesta nova intervenció
estel·lar, en la qual tornarà a deixar ben
alt el pavelló del Centre.

Dinar de juntes al Casino
l’Aliança
Amb motiu del concert del 25è aniversari del Cor Poblenou, que es va celebrar
amb l’extraordinari concert que trobareu ressenyat en aquestes pàgines, la
Junta Directiva del Casino l’Aliança va

Constituïda la Comissió Econòmica del Centre
Per tal de consultar opinions qualificades abans de prendre decisions importants de tipus econòmic, la Junta ha
acordat constituir una comissió integrada per socis que, per la seva formació
o trajectòria professional, poden aportar coneixement i experiència. Aquestes persones són en Francesc Arias,
l’Eulàlia Batlle, en Jesús Corredera, en
Joan Gellida i en Xavier Martínez Surinyach. També en formaran part el
president, els vicepresidents, el secretari
i el tresorer del Centre.

Obres de millora aquest estiu
Durant aquest estiu es realitzarà una
part important de les obres necessàries
per tal d’adaptar les dependències i
instal·lacions del Centre als estàndards
de seguretat establerts en la normativa
actual, d’acord amb el projecte aprovat en el seu dia per l’Ajuntament. Des
de finals de juliol, durant tot l’agost i
una bona part del setembre, es realitzaran actuacions a l’escenari i a la sala
d’espectacles. Per aquest motiu, les activitats de la Festa Major d’enguany quedaran limitades a aquelles que es puguin
desenvolupar sense utilitzar aquests espais. L’activitat a la sala d’espectacles tornarà amb força a l’octubre. Els dos primers caps de setmana (dissabtes 1 i 8 i
diumenges 2 i 9), noves representacions
de Jesucrist Superstar.
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Festes de Maig i Mostra d’entitats

E

l passat mes de maig el nostre barri celebrava les 38a edició de les
Festes de Maig. Entre el 20 i el 22
de maig ,la Comissió per les Festes de
Maig de la Coordinadora d’Entitats del
Poblenou, constituïda per la desaparició de la Federació d’Associacions per
les Festes de Maig del Poblenou: FEM
MAIG, va preparar un programa de
més de quaranta activitats organitzades
per una vintena d’entitats del barri.
Com sempre, vam gaudir d’unes festes
obertes i participatives. Obertes perquè
és benvinguda tota persona i organització que hi vulgui participar contribuinthi d’una o altra forma, l’únic requisit és
que siguin del Poblenou. I participatives
perquè garanteixen la pluralitat i ens
donen a conèixer tot el teixit associatiu,
que no és poc, que ja treballa al nostre
barri.
Amb tot això, el Centre va participar, i molt, d’aquestes festes. Com cada
any vam plantar la nostra paradeta a la
Rambla amb panels que mostraven fotografies i tota la publicitat de l’oferta
d’activitats de la nostra entitat i sobretot de l’obra Noies de calendari que es
representava a la nostra sala de teatre.
Alguns alumnes de la Secció d’Activitats

Diverses van col·laborar mostrant quines són les activitats que fan a l’entitat:
patch-work, pintura...
També hi va haver una representació
de la Fundació Pius Bosch.
Les alumnes de Manualitats van
col·laborar dissenyant unes peces que
representàven uns girasols, d’acord amb
la temàtica de l’obra Noies de calenda-

El 3 de juny el Centre es
va adherir a la Jornada de
Portes Obertes de les
entitats culturals
organitzada per Cultura
de la Generalitat
ri. Van tenir força èxit de vendes juntament amb melmelades i magdalenes
casolanes que es van vendre els dies de
la representació en els entreactes, i que
van recaptar fons pel dia contra el càncer.
I si a les Festes de Maig vam tenir èxit
i vam poder gaudir d’una alta participació d’amics i socis, també va passar

així el dia que vam celebrar la Mostra
d’entitats, el dia 3 de juny, quan el Centre es va adherir a la Jornada de Portes
Obertes de les entitats culturals organitzada pel Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya. Com ja
sabeu, el Centre forma part de la Federació d’Ateneus de Catalunya i té una
representació a la Junta de Barcelona.
Vam participar amb una mostra
d’algunes de les activitats que es desenvolupen diàriament a casa nostra, com
ara: el taller de manualitats, que va organitzar una mostra de treballs manuals. i
també el Taller de castanyoles i l’Esbart
Montseny, que va oferir una demostració de danses. I una activitat que va tenir
molt èxit i que va ser molt celebrada per
tots aquells que hi van participar, va ser
la visita guiada als assistents, per totes
les dependències de l’entitat. Dependències que en molts casos desconeixem i
que són curioses de descobrir.
Així que ja ho sabeu: estigueu atents i
el proper any quan tornem a repetir totes aquestes activitats, us hi podeu tornar a apuntar per gaudir de les novetats
que segurament ens hauran preparat les
nostres seccions i d’altres sorpreses.
Núria Hombrabella
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Bons autors estrangers
La lladre de llibres

E

l mes de març a la tertúlia literària
del Centre es va debatre sobre
els best sellers de l’escriptor australià Markus Zusak La lladre de llibres.
Aquesta novel·la publicada l’any 2005 ha
estat un èxit clamorós al món anglosaxó
fins el punt que el 2013 va tenir el seu
remake en forma de pel·lícula.
L’autor és d’origen germànic. Els seus
pares (austríac i alemanya) van emigrar a Austràlia pocs anys després de
l’acabament de la segona guerra mundial. Amb ells es van endur moltes vivències i històries que Markus va utilitzar per bestir les històries i situacions de
La lladre de llibres: la guerra, els nazis
i els bombardejos sobre el seu poble natal...
El narrador de La lladre de llibres és la
mort. El lector, però, no la percep com
un personatge sinistre i tenebrós. Al
contrari, se’ns fa simpàtica i, sobretot,
tendra. Aquest fet singular provoca —
per sorprenent— que calgui molta atenció, especialment al principi del llibre,
fins que el lector es familiaritza amb la
forma de com explicar els fets, els esdeveniments, els tempos i els personatges.
Potser per això algun tertulià no va acabar d’entrar en una història que no és, ni
molt menys, la narració de les penalitats
i sofriments de les víctimes del nazisme
sinó un cant a la força del llenguatge, de
la paraula tant com element anihilador,
com element redemptor.
Algú va considerar que La lladre de
llibres formava part d’aquests llibres catàrtics que els alemanys van escriure per
desempallegar-se una mica de l’estigma
que els va quedar després de la segona
guerra mundial com, per exemple, Sòl
a Berlín de Hans Fallada que vam llegir
el setembre de 2013. D’altres, en canvi,
van pensar que era una mena de manual
de supervivència per no sucumbir a la
barbàrie.
La lladre de llibres és un llibre molt
entranyable. Transmet, com sense voler,
valors positius a través d’uns personatges que, a pesar seu, acaben convertits
en herois anònims, accentuats per la
foscor moral de l’entorn.
Eduard Martínez

Elogi de la lectura
Aquest 23 d’abril vam celebrar la diada de Sant Jordi amb el ja tradicional
Elogi de la lectura. Enguany ens va acompanyar l’amic i escriptor Joan
Rendé. “Llegir per viure” va ser el motiu que va triar Rendé per a aquesta
diada, el qual, d’una manera eloqüent, ens va frapar amb un recull de
cites sobre els beneficis de la lectura. Llegir és el plaer amb més capacitat
per guarir. Pot destruir obstacles de distàncies i èpoques. Llegir multiplica
la nostra experiència i les nostres emocions i pot crear la il.lusió de vida.
Llegir: un plaer, una companyia, un guany.
Carol Albes

A la platja de Chesil

É

s una pràctica habitual de les tertúlies literàries al Centre el fet de
demanar a un autor que presenta la
seva novel·la, una recomanació per a
una posterior tertúlia. Aquesta és la raó
que ens va portar a conèixer l’obra que
vam llegir i comentar el mes d’abril. La
Tessa Julià (autora de Cosidor d’errades
que ens va presentar el mes de desembre
de 2015), ens va recomanar una novel·la
d’un autor poc conegut pels integrants
del grup, A la platja de Chesil, de Ian
McEwan.
Ian McEwan és un autor anglès, nascut l’any 1948 que ha escrit una vintena
d’obres, la majoria d’elles traduïdes a diverses llengües, entre les quals el català
i el castellà. El 2008, el diari The Times
el va incloure en la llista dels cinquanta
escriptors britànics més importants des
de 1945. Per la seva obra, ha obtingut di-

versos premis, entre els quals cal destacar el “Premi Jerusalem per l’Aportació
a la Lluita per la Llibertat de l’Individu
en la Societat” el 2011. Així mateix, podem destacar que algunes de les seves
novel·les han estat adaptades al cinema
(com per exemple Expiació, que va rebre algun Oscar).
La platja de Chesil és un lloc real, a
la costa sud d’Anglaterra, al comtat de
Dorset, on una parella que s’estimen,
formada per Edward i la Florence, van a
passar la seva nit de noces. Es tracta de
dos joves de 20 anys provinents de dues
famílies molt diferents tant pel que fa a
les seves vivències com a la seva educació familiar:
La Florence prové d’una família benestant i és música de professió. En el
lideratge del quartet que ella ha fundat
hi posa totes les seves energies i és la
seva raó de viure. És una gran experta
en ocultar sentiments i això li provoca
grans dificultats: és una noia molt aï-
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llada, amb molts problemes de relació
en tots els àmbits. Podem ressaltar una
relació molt freda i difícil amb la seva
mare.
L’Edward prové d’una família menys
benestant en la que hi destaca la mare
que ha patit un accident que l’impedeix
ser una persona amb totes les capacitats
i que marca la vida de la família. És un
noi impulsiu que intenta controlar les
seves emocions. Ha estudiat Història
a la Universitat però no té interessos
especials quant a la seva vida laboral i
cultural.
La novel·la ja comença preparant el
lector sobre les dificultats en les relacions íntimes d’una parella, amb la qual
cosa el lector coneix aviat per on anirà la
trama i la situació que se’ns presentarà
a la novel·la. Això no treu l’interès de
la història i ens permet entendre que la
situació que es crea en la seva nit de noces els separa absolutament i els porta a
construir dues vides separades, malgrat
l’estima que es tenen.
És important plantejar la situació en
el seu context històric: els anys seixan-
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ta en què el matrimoni era l’únic mitjà
d’obtenir una certa independència i autonomia personal per als joves. Era el
que permetia fer el pas de la joventut a
l’adultesa. Juga un paper important en la
relació entre els joves el pes de la norma,
els plantejaments sexistes en relació a la
sexualitat de les dones (l’obediència al
marit, donar plaer al marit), i el desconeixement d’una situació íntima i de les
dificultats que pot comportar.

El silenci i la manca
de comunicació

La novel·la ens explica les pors que tots
dos tenen en el moment d’iniciar una
relació íntima, desconeguda, amb molts
tabús, molts silencis. A més per ell juga
un paper important la por al fracàs i per
ella una mena de repulsió i por visceral
al que podia passar en la relació sexual
amb un home.
L’autor vol fer-nos veure que el silenci
i la manca de comunicació té una gran
relació amb el que els acaba passant. I
ho fa amb una gran sensibilitat i ens
ajuda a entendre els sentiments que tots

dos poden tenir.
Gràcies a la història d’aquesta parella
l’autor ens fa un zoom sobre la vida de
dues famílies angleses dels anys 60 amb
un gran luxe de detalls parlant de temes
diversos com els menjars, les cases, les
relacions familiars i el context històric.
La conversa a la Tertúlia va ser fluïda i
interessant i tothom va anar comentant
els aspectes que els suggeria la lectura
de la novel·la, tant en els trets més explícits, com en aquells aspectes que no
són explicats per l’autor i que tenen a
veure amb alguns suggeriments subtils
que l’autor deixa entreveure per explicar
la conducta de la Florence que té a veure possiblement amb un conflicte amb
el seu pare. I la confirmació d’aquest aspecte, naturalment, va quedar a l’aire...
Així doncs, un cop acabada la tertúlia,
a alguns participants ens va quedar
l’interès en continuar aprofundint en
l’obra d’aquest autor que la tertúlia del
Centre ens ha permès conèixer i gaudir.
Eulàlia Bassedas

ELIMINAMOS LA SUCIEDAD
25 AÑOS DE SERVICIO NOS AVALAN
* Relizamos estudios económicos gratuitos
* Somos especialistas en rebajar los costes a nuestros clientes

XANIUS es una empresa de servicios
de limpieza con un gran equipo de profesionales 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

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, formalización de contratos
4-Reclamar a su proveedor facturas, TC2 pagados, certificados
de Seguridad Social, certificados de Hacienda
Si desea/n:
1-Tranquilidad por tener contratada una empresa seria y solvente 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
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La síndrome de Bucay

B

et Bohigas, Roger Sahuquillo i
Guillem Arias van ser els tres
protagonistes de La síndrome
de Bucay de Joan Gallart, l’obra de teatre que es va representar l’abril al Centre amb direcció d’Anna Bedmar. La
síndrome de Bucay també anomenat
El conte del rellotge aturat a les set,
és una divertida comèdia que pren el
nom del psico-dramaturg —tal com se
l’anomena al programa de mà— argentí
Jorge Bucay, per descriure una malaltia
imaginària que serveix de nexe d’unió a
l’obra teatral.
A partir d’una història ben simple de
Joan Gallart, l’autor, teixeix la història
agredolça, tendra i trista d’un portalliteres d’hospital enamorat platònicament
d’una noia que es troba al bus, i un altre portalliteres menys romàntic, més
aviat pràctic i pragmàtic, fanàtic dels
westerns. Una amistat sòlida. Una noia
que a vegades és real i d’altres inventada.
L’amor ideal o la idealització de l’amor,
qui ens ho podria assegurar? I la mort,
sempre present, amb aquest posat de
normalitat dels portalliteres que la tenen a tocar cada dia —ja a la segona escena de l’obra els dos amics han d’anar a
buscar un “exitus”, un mort, per portarlo a la morgue de l’hospital.
A partir, com dèiem, d’aquest triangle i
de les seves relacions, a vegades sorprenents — no sabem mai què és realitat i
què és ficció, què està passant de veritat
i què passa en la imaginació dels protagonistes— l’obra circula fluïda i discreta,
com un oreig suau amb alguna ventada

L’Anna Bedmar amb els tres actors que van protagonitzar l’obra al Centre, acompanyats dels professionals que l’havien representada al Versus Teatre i a la Beckett

sobtada, molts somriures i més d’una
riallada. Fins al final; el tràgic final.
Què podem dir dels tres joves actors?
Doncs que ho van fer molt bé, sense
dubtes, sense entrebancs i sense apuntadors. Amb tranquil·litat i naturalitat,
com si fossin sols a la sala, en un assaig.
Tant si es desvesteixen, com si canten,
com si es besen. Però sense oblidar el
públic de qui busquen (i troben) sovint
la complicitat. Semblaven experimentats actors bregats en mil actuacions,
més que no pas joves (o molt joves)
actors que sí, fa anys que es belluguen
per l’escenari del Centre, però que si
no tinguessin fusta de comediants no
serien capaços de fer el que fan dalt de
l’escenari.

No vol dir això que l’Anna Bedmar, la
directora, no tingués feina. Al contrari,
segur que en va fer molta i bé. El resultat
dalt de l’escenari així ho corrobora. Les
coses que surten bé, no surten bé perquè sí sinó perquè hi ha molta feina al
darrera.
Abans de les representacions hi havia
un neguit, segurament infundat, sobre
l’acceptació de l’obra entre el públic del
Centre. En acabar la representació de
diumenge, en canvi, tot eren somriures
de satisfacció i agraïment. Fins i tot van
venir a veure-la els professionals que
l’havien representada al Versus Teatre
i a la Sala Beckett feia poc temps. I les
seves felicitacions foren sinceres.
Eduard Martínez
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Una tarda de dubtes amb Dubte

A

l’abril vam poder assistir a la representació de Dubte de John
Patrick Shanley dirigida per Xavier Oliver que, com ja ens avançava ell
mateix al darrer butlletí, és una obra de
gran actualitat i un “mosaic de psicologies en col·lisió que formen un tractat
en miniatura sobre la condició humana”.
Però, anem a pams. Per tal de fer-nos
situar en l’ambient adequat comença
la representació amb l’escenari buit i la
reproducció musical d’una versió força
original de l’Ave Maria de Schubert. Un
cop generada l’expectació corresponent,
apareix el pare Flynn, protagonitzat per
Lluís Casanova, a la dreta de l’escena.
Està fent un sermó i el públic esdevé,
per uns instants, el destinatari de les
seves paraules. Pauses escèniques magníficament distribuïdes, aconsegueixen
aquesta simbiosi entre Flynn i els seus
“feligresos”.
Un cop iniciada la representació i a mesura que es van desenvolupant les diferents escenes, podem constatar quina és
la distribució escènica dels espais. A la
dreta entre un envà i la cameta lateral hi
ha una creu, estratègicament col·locada,
que farà els efectes d’una església des
d’on el pare Flynn ens adreçarà els seus
sermons. A la part central de l’escenari,
una taula i tres cadires amb tots els estris meticulosament escollits faran les
funcions del despatx de la directora de
l’escola, la germana Aloysius, protagonitzada per Carme Mataró. Finalment,
la part esquerra de l’escenari representarà els jardins de l’escola a partir d’un
banc i una sèrie de plantes cobertes amb
roba. El fons de l’escenari, darrera la
taula, queda visible i servirà com a passadís d’accés al despatx de la germana
Aloysius. El toc final de l’escenografia
l’aporta la il·luminació que, en cada
escena, s’encarregava de donar vida a
l’espai corresponent.
La història transcorre als EUA, cap als
anys seixanta, a l’escola catòlica sant Nicolau al Bronx. La directora, la germana
Aloysius, exerceix amb duresa la seva
funció que contrasta fortament amb la
personalitat de la jove i ingènua germana James, protagonitzada per Núria Recasens. Totes dues actrius han executat
magníficament el seu paper i l’han fet

Els quatre intèrprets de l’obra: Núria Recasens, Carme Mataró,
Lluís Casanova i Lourdes Mas

molt creïble. La primera vol saber tot el
que es fa a l’escola i també vol aconseguir informació sobre algunes accions
sospitoses del pare Flynn. La segona explica de forma oberta i exempta de mala
intenció tot allò que ella considera inicialment normal i propi d’un sacerdot
modern que busca el millor pels seus
alumnes i que empatitza amb ells.
Per acabar d’arrodonir l’acció s’esmenta
el nom de Donald Miller, l’únic estudiant negre que hi ha a l’escola i que
té problemes d’adaptació. Aquest personatge és qui genera les sospites de la
germana Aloysius envers el pare Flynn,
ja que la seva feble personalitat i el fet de
ser un alumne marginat per la resta el
fan més vulnerable i més fàcil de captar
i atraure que qualsevol altre. L’existència
d’en Donald fa que sigui necessari el
darrer dels personatges de l’obra: Mrs
Muller, la mare d’en Donald, protagonitzada per Lourdes Mas. És un paper
breu però molt ben executat en què
podem veure l’altra cara de la moneda.
Una mare preocupada pel benestar del
seu fill que no considera negativa la influència del pare Flynn, sinó tot el contrari. Ens aporta el punt de vista de la

família, la introducció d’un dels temes
de fons, la homosexualitat del seu fill i la
comprensió que troba en el religiós. Ell
fa que Donald hagi recuperat la il·lusió i
vulgui anar a l’escola.
Totes les escenes presentades estan
fantàsticament executades i en cadascuna d’elles s’acaba generant un dubte que
no s’acaba mai de resoldre. L’espectador
passa de tenir serioses sospites que el
pare Flynn no és aigua clara, a considerar la germana Aloysius una exagerada
sense fonaments per acusar ningú, o
bé una germana James amb idees més
modernes i progressistes que dóna arguments a la seva superiora, però després se’n desdiu en parlar amb el pare
Flynn. Els dubtes s’incrementen en sentir la versió de Mrs. Muller que gairebé
ens fa sentir culpables d’haver sospitat
del pare Flynn. Així, doncs, aquests
grans actors, magníficament dirigits per
Xavier Oliver, ens han plantejat amb
Dubte tota mena de sentiments contradictoris i ens han fet reflexionar sobre la
nostra pròpia vida, sobre les mentides i
les opinions enverinades que ens assalten i assaltaran al llarg de la nostra vida.
Mireia Queraltó

vida de l’entitat

/

premi max teatre aficionat 2016

/

14

Max: crònica sentimental dels fets

S

uposo que a hores d’ara tots els
socis, amics i parents del CMC
saben que la Secció de Teatre del
Centre va rebre, el 25 d’abril, el «Premio MAX aficionado 2016» que atorga
l’organització dels Premis Max a les arts
escèniques.
Però, com va començar tot?
Quin va ser el camí a recórrer fins arribar a la nit del dilluns 25 d’abril?
Llegint aquesta crònica podràs descobrir-ho tot, tot i tot.
CAPÍTOL 1r

De com la Junta del Centre i la
Comissió de Teatre s’assabenten
des què hi ha un «Premio MAX
al aficionado»
Era mitjan octubre; ja les castanyeres
treien al nas a les principals vies de la
ciutat; les fulles de periodicitat caduca
encatifaven el terra, i els nens amb les
seves botes d’aigua trencaven la lleu
capa de gel que la matinada havia deixat
sobre els bassals dels arbres…
D’això... la veritat era que aquest octubre passat feia una calor de por... o sigui
que tornem a començar.
Tot comença quan a mitjan octubre ens assabentem, gràcies a l’amic i
consoci Ricard Reguant, que l’SGAE i
l’organització del Premi MAX a les arts
escèniques fa pocs anys que dóna un
premi al teatre d’aficionats i amateur. Ell
mateix ens anima a què ens hi presentem. Tant la Junta com la Comissió de
Teatre no ens ho repensem dues vegades
(de fet mai ens pensem les coses dues
vegades i fins i tot ni una) i de seguida ens hi llancem de cap: “A pel Premi
MAX!”
Però, com es feia? Quins passos havíem de seguir? Rebuscant pel “Güeb”
del Premi Max veiem les instruccions:
cal enviar un dossier el més complert
possible. Doncs, cap problema. Però qui
el fa aquest dossier? La feina li va caure
a l’Anna Bedmar, una feina imprescindible i un dossier completíssim el que
ens va fer l’Anna, al qual se li van afegir més de 20 adhesions dels consocis i
amics que començant al Centre han assolit una carrera professional en el món

de
l’espectacle:
actors, actrius, directors de teatre,
de cine, dramaturgs, etc...
Vaja, que estem segurs que
tot aquest extens
dossier, més les
adhesions
dels
professionals,
tant dels “nostres” com d’altres
que ens han visitat darrerament, i
Tota la representació que es va desplaçar a Madrid
sobretot lliurat en
un temps rècord,
abans de finals de
permís per dir-ho a tothom. Aquella tarnovembre, va ser crucial per a l’obtenció
da al Centre es respira alegria, tothom
del preuat guardó.
se n’alegra. Es penja al tauler d’avisos de
la Junta la nota de premsa amb la notícia
del “nostre” MAX, on s’explica que el diCAPÍTOL 2n
lluns 25 d’abril en el transcurs de la Gala
dels Premis Max, que serà retransmesa
On s’explica com la Junta de Cen- per TV2, se’ns lliurarà el Premi Max al
tre rep la notícia del premi, però teatre aficionat.
ho ha de guardar en secret.
De seguida es forma un grup per anar a
Madrid, com més gent millor, per anar a
Eren les festes de Nadal i entre Pasrecollir-lo. I la Junta, amb no gaire bon
torets, torrons i Pares Noels ens noticriteri (és broma) decideix que en Josep
fiquen que l’SGAE ens ha concedit el
Navarro i jo mateix sortirem a recollirPremi MAX: Alegria i gaubança de tota
lo... Doncs, que bé, oi?
la Junta del Centre, però hi ha un petit problema: no podem dir-ho a ningú
fins que no es faci públic mitjançant la
CAPÍTOL 4t
nota de premsa que s’enviarà a principis
d’abril. Cadascú se les arregla com pot
On s’explica com un grupet del
per no dir res, perquè ens morim de gaCentre fan el guiri a Madrid i tornes de fer-ho extensiu a tots als amics.
nen amb el Premi MAX.
Algú ho diu a la família o ho insinua als
amics. Cada cop ens atrevim més a dir
I ja ens veieu a uns quants buscant
als amics del Centre que segurament,
bitllet a l’Ave, hotel... etc. Aprofitant
vaja que pràcticament ens donaran el
l’avinentesa, ens passem uns dies a
premi MAX, però “no és segur” que
Madrid on no falta el Bocadillo de
consti. I arribem a primers d’abril.
Calamares, la xocolata amb xurros, el
cocidito madrileño i també, és clar,
CAPITOL 3r
l’imprescindible Museo del Prado.
I arriba la tarda del 25 i toca engalanarOn s’explica l’explosió d’alegria se el millor possible per encaminar-nos
que envaeix el Centre quan es fa cap al Teatro Circo Price. Vestit, corbaoficial el premi.
ta, raspallar les sabates i apa! Cap a Photocall, que en diuen. Arribem al Teatre
13 d’abril: en roda de premsa l’SGAE
i l’organització ens porta cap aquí... cap
notifica els nominats i el MAX extraorallà... sempre amb una amabilitat exquidinari a Lola Herrera i el Premio MAX
sida.
Aficionado al Centre Moral. Ja tenim
El que ve a continuació ja ho vàreu
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Josep Navarro i Toni Olivé recollint el premi

poder veure per la tele: La Gala molt
entretinguda i de sobte ens ve a buscar
l’organització perquè ens esperem entre
caixes que són a punt de donar el premi
“MAX Aficionado” i és així que sentim
el nom del Centre Moral i Cultural del
Poblenou. I, apa! A l’escenari i a recollir
el premi, que com tots els premis pesa
que déu n’hi do. I jo que porto preparat
un paperet i dic el meu discurs, sense
entrebancar-me gaire, sense tartamudejar... o sigui que em sembla que va quedar correcte, clar i... castellà. He, he....
La festa va continuar, fotos per aquí,
fotos per allà... i tornada a casa altre cop
amb l’AVE. Aquest Ave que ens ha costat sang, suor i llàgrimes. Bé, potser ara
hem exagerat, oi?

Ara només cal reposar el premi, passar
la ressaca i pensar que aquest Premi
MAX és de tots i cadascun dels que hem
col·laborat algun cop amb la nostra Secció de Teatre del Centre Moral i Cultural del Poblenou.
CAPÍTOL FINAL

On s’explica l’impacte mediàtic
del nostre premi
Per acabar farem un exhaustiu repàs
dels mitjans que aquests dies s’han fet
ressò del nostre estimat Premi MAX:
A la tele, el programa de BTV Codi de

Barris presentat per l’Emma Quadrada
ens va dedicar un mini espai. També ens
van fer un reportatge al programa BTV
Notícies. A TV3, l’espai de la Gemma
Ruiz també ens va gravar un extens reportatge amb la mala fortuna que no es
va passar pel Telenotícies, ja que aquell
dia estaven de vaga i només es va poder
veure al 3/24.
I, és clar, també la retransmissió en
directe que es va poder veure per TV2,
on vam poder gaudir de la ben acurada
Gala dels Premis i dels nostres dos representants del Centre; Josep Navarro i
jo mateix. Tots aquests programes encara es poden tornar a veure en les televisions a la carta de cada canal.
A la premsa escrita només ens va
esmentar El Periódico, on explicava
que els dos únics premis catalans eren
en Lluís Pascual com a professional i el
Centre Moral en l’apartat d’aficionats.
La Vanguardia, res de res, només anomenava Lluis Pascual, ni cap altre diari
de Barcelona en va dir ni una paraula.
La Ràdio que ens va fer més cas va ser
la Cadena SER. A Madrid mateix, ens
van fer dues entrevistes, una en castellà
per a tot l’Estat i una altra en català. Al
cap d’uns dies, ja a Barcelona, la SER ens
en va fer una altra al mateix Centre.
Les cadenes majoritàries de Catalunya,
RAC1 i Catalunya Ràdio, per ara no ens
han fet cap menció.
Gràcies a tots!
Toni Olivé i Cabré

CAPÍTOL 5è

De com d’emotiva va ser la rebuda al Centre.
Però encara ens esperava la millor sorpresa; la Benvinguda que ens va fer tota
la gent del Centre. Es veu, m’han dit,
que ja a primera hora de la tarda del dia
26 d’abril hi va haver tot un moviment
per fer-nos una rebuda més emotiva que
la tornada de Naïm. Que si una pancarta a la porta del pati, un Photocall, per
on va passar gairebé tothom a fer-se una
foto amb el MAX, una pantalla amb el
vídeo de l’entrega del MAX, xampany,
alegria, abraçades, petonassos... i molta,
molta conya marinera. Com ha de ser,
sí senyor!

La rebuda al Centre de la delegació i del premi va ser espectacular
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Assajant Don Juan

U

n escenari teatral, il·luminat
amb focus vermells, cavallers
lluitant amb espases i Oh fortuna de Carmina Burana com a banda
sonora. A continuació, una sala d’assaig,
un espai qualsevol, pràcticament buit.
Aquestes són les ubicacions d’Assajant
Don Juan. Aquests són els dos plans on
es mou aquesta peça dramàtica: teatre
dins del teatre; ficció escènica i realitat.
Efectivament, Assajant Don Juan té
com a protagonistes una companyia
d’actors catalans que malden per seguir
les instruccions d’una direcció caòtica
i arribar a estrenar, precisament, Don
Juan de Tirso de Molina a Madrid. En
iniciar l’obra una notícia inesperada, la
desaparició del protagonista, obligarà la
directora a reestructurar tota la representació. Enmig de tot aquest embolic,
un actor de televisió, que mai s’ha après
un text de memòria, es presenta al càsting i inesperadament obté el paper.
Com a públic assistim a les diverses
sessions d’assaig, on veiem que emergeixen les limitacions dels actors i de les
actrius, les paradoxes i les injustícies que
s’hi produeixen, i evidentment, la manca
de criteri de la directora, que va canviant
o suprimint escenes, decidint el que vol
mostrar i com ho vol fer, sense cap mena
de plantejament ni ètic ni coherent. Ara
bé, les ordres de la direcció, estúpides o
lògiques, no poden ser qüestionades. I
enmig d’aquest garbuix, la sotsdirectora
s’esforça a redreçar tot el que es va desmuntant al seu voltant com un castell de
cartes. En realitat, tots aquests elements
entren en consonància per mostrar-nos
la universalitat del comportament humà
davant de les diverses situacions que es
van plantejant: les dificultats que presenten les relacions entre les persones,
la incertesa absurda de l’atzar i la immensa força de les sinergies en contacte,
que pot assolir fites inimaginables. De
manera que en realitat l’escenari o la sala
teatral no és més que un reflex de la vida
amb les seves incoherències i situacions
inesperades.
L’obra, carregada d’un humor molt
intel·ligent, presenta un text també dual,
que marca els dos nivells escènics: els
diàlegs entre els actors coetanis i el text
de Tirso de Molina. En aquest sentit, el
text de l’obra té moments clau per fer-nos

reflexionar sobre el
sentit del llenguatge
i de la seva funció.
És evident que el
crit contundent de
la directora “El text
està mort!” afirma
que les paraules ja
no són el millor vehicle per expressar
els sentiments humans. Malgrat això,
al llarg de les escenes s’hi reprodueix
una incomunicació
que no depèn de la
llengua. Una incomunicació que és
més profunda. Al
final, aquesta incomunicació queda
superada per la unitat, per les energies
Els joves protagonistes d’Assajant Don Juan,
connectades, per
amb el seu director Gerard Flores
les ànimes unides,
gueixen fer una obra coral, on tots tenen
la sinergia que tot ho pot.
la seva “ària,” però que brilla pel treball
Aquests joves actors del Centre s’havien
conjunt.
dedicat majoritàriament als musicals i
El disseny escènic, molt simple, permet
ara ens han sorprès molt gratament amb
el lliure moviment dels actors i els eleAssajant don Juan, una obra de text,
ments que componen el decorat i el soadaptada i dirigida per Gerard Flores,
bri vestuari d’època marquen la diferènbasada en la pràcticament homònima
cia entre els dos plans de representació:
Tot assajant Dom Juan (1993), de Louis
ficció i realitat. La il·luminació canvia
Jouvet i Brigitte Jaques, que va ser repreidòniament seguint els moments alts
sentada al Teatre Poliorama de Barceloi baixos del ritme dramàtic. Els canvis
na per la Companyia Flotats, el 1993. El
d’escena, molt àgils, es fan amb un fosc
resultat de la relectura i adaptació que
a l’escenari i amb música de swing que
n’ha fet el director per a aquesta posada
realça amb dinamisme encara més la
en escena és un text molt fluid, de diàlegs
producció.
àgils, amb un ritme que transcorre equiPer acabar només em resta dir que la
librat, dosificant els nous esdeveniments
química que es va crear a l’escenari va
i deixant pas a la reflexió inevitable que
absorbir el públic que s’expressava lliuprovoca cada nova situació.
rement i es mostrava molt compenetrat
En aquesta representació, la direcció
amb els actors, formant part també de
de Gerard Flores amb la col·laboració
la representació. Aquesta obra de teatre
de David Maculé aconsegueix unes inens ha fet riure perquè ens ha presenterpretacions molt encertades, molt destat situacions molt properes utilitzant
tacades dels joves actors, en un escenari
el llenguatge de l’absurd, les contradical seu abast. Unes excel·lents interprecions, la contraposició del castellà i el
tacions de tots: Guillem Arias, Ariadna
català… Ens ha fet riure perquè ens ha
Albertos, Anna Armengol, Aleix Boposat un mirall al davant i ens hi hem
net, Laura Clarós, Ariadna Corredera,
vist inevitablement reflectits.
Pau Franquesa, Judit Martínez, Andreu
Moltes felicitats i fins a la propera!
Martínez, Marçal Olivé, Anna Parcerisas, Roger Sahuquillo, Lluís San CleCaterina Parera
mente i Sara Vendrell, que aconse
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60 ANYS
CASATS

NAIXEMENTS

En Joan Banyeres i
la seva esposa Maria
Rosa Roma, van
celebrar 60 anys de
matrimoni, i ho van
fer al Centre. Des
d’aquí ens afegim a
les mostres de felicitació que van rebre.
Per molts anys,
parella!

És la primera filla de la nostra
consòcia Diana Casanova i, per tant,
néta del Lluís Casanova i la seva
esposa Maria del Carme i, en conseqüència, per ara és l’última incorporació d’una nissaga molt vinculada a
la nostra entitat, que ja va començar
amb el seu revesavi.

Rita Manrique Casanova

Àfrica Ragel

Montserrat Virumbrales

CARTA AL BUTLLETÍ

El mes de febrer la nostra
col·laboradora Àfrica Ragel va presentar el seu llibre, Quan em vinguin a
buscar, juntament amb la Pilar Rahola
i a primers de maig va participar en la
gran cloenda de Sant Jordi amb destacats escriptors, a la biblioteca Manuel
Arranz.

La Montserrat va rebre el premi de
la setena categoria, la dedicada “a la
millor trajectòria professional lligada a
la salut a proposta del jurat” per unanimitat, del Foro Premios Albert Jovell,
en la seva segona edició. Enhorabona
Montserrat!

Disculpa
obligada

Al Centre
per gaudir
de Noies de
calendari
Trini Capdevila, regidora de
l’Ajuntament de
Barcelona, i Lourdes
Arrando, consellera
del districte de Sant
Martí, ambdues de
ERC, van assistir a
la representació de
Noies de calendari.

NECROLÒGIQUES

Jordi Sió Benedicto

Fill del nostre consoci Jaume Sió i
de la seva esposa Llum, i nebot de la
Magda Sió i Joan Grau.

Maria Artigas

Ens ha deixat la mare de la nostra
consòcia M. Rosa Navarrete, i sogra
de l’amic Josep Benavent.

Josep M. Prochazka

El nostre estimat consoci ens ha
deixat després d’una llarga vida al
servei del barri i les seves institucions.

Antònia Moliner Aniento
Mare de la consòcia Montserrat
Gili Moliner.

En un anterior butlletí, i molt breument, es va referenciar –que no publicar- una carta meva en la que agraïa a
dos socis concrets de la casa unes determinades col·laboracions pel que fa a
l’espectacle Barcelona, sí senyor?.
He de lamentar, però, que en l’esmentat
resum se suprimís totalment el possible
origen del meu lapsus en no demanarli a la Montserrat Segarra que pugés a
l’escenari al final de l’última representació, supressió per la qual estic francament i profundament contrariat. Crec
que, com a soci, tenia tot el dret del món
que els lectors del butlletí fossin coneixedors de la probable causa del meu
desencert als ulls de tothom.
És per aquest motiu que prego, doncs,
que em sigui restituït íntegrament el
fragment que no va veure la llum i que
deia així: “Doncs bé, resulta que (qui sap
si distret per no poder retornar al meu
habitual faristol al convidar-me a cantar
per sorpresa una peça que no estava prevista com a “bis”, quan jo tenia coll avall
que es tornaria a interpretar –com a final definitiu- la cançó de Barcelona), en
acabar la segona funció em vaig oblidar
de reclamar la presència a l’escenari de
la Montserrat, donada –també en aquest
cas- les seves oportunes i sempre atinades recomanacions en matèria musical.
És per això que em veig en la necessitat
de demanar-li disculpes públicament”.
Rossend Conesa
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Concert pel 25è aniversari del Cor
El diumenge 8 de maig el Cor
Poblenou del Centre va oferir el
concert de celebració de les seves Noces d’Argent a la magnífica sala d’espectacles del Casino
l’Aliança que el va acollir gràcies a l’esperit de col·laboració
existent entre les dues entitats
germanes.

C

om que és norma d’aquest butlletí no fer crítica, en el sentit
estricte de la paraula, dels espectacles sinó parlar-ne amb criteris
de crònica, els companys del consell
de redacció em van proposar que hi fes
esment a nivell de vivència personal i
així intentaré fer-ho.
Com deia el programa, el títol del
concert era prou explícit del que s’hi
interpretaria: Pàgines extraordinàries
de la Història de l’Òpera, i així es van
poder escoltar, a la primera part, fragments pertanyents a Carmen de Bizet,
i La Bohéme i Tosca, de Puccini. I, a la
segona, de Cavalleria Rusticana i Iris,
de Mascagni, i Nabucco, Aida i La Traviata, de Verdi. I, al menys pel que a mi
em va arribar, l’opinió general del públic
assistent era coincident en considerar
molt encertada la tria del repertori.
A més del Cor Poblenou, integrat en
aquesta ocasió per 65 cantaires, la interpretació va anar a càrrec d’un equip
de solistes integrat per tres cantants “de
casa” com són la soprano Anna Roma,
la mezzo-soprano Meritxell Coma, i
en Jaume Miralles fent de tenor-buffo
completat per la soprano Sara Bañeras
i quatre integrants del cor del Gran Teatre del Liceu: el tenor Josè A. Medina,
el baríton Ramon Grau i els baixos Ignasi Gomar i Mariano Viñuales, amb
l’acompanyament de l’Orquestra Filharmonia Hekàteros i tots dirigits pel mestre Salvador Brotons.
Un cop el cor i l’orquestra a l’escenari,
vaig fer un breu ús de la paraula per
donar les gràcies al Casino l’Aliança pel
seu acolliment, fer una breu referència
al sentit de la interpretació del cor de
Nabucco i dedicar el concert als companys cantaires Miquel Centellas i Al-

bert Campos que van iniciar el projecte
però van haver de deixar-lo per raons de
salut.
Immediatament, va pujar al podi el
mestre Brotons i va començar el concert
i us puc assegurar que, des de la meva
posició de cantaire, aviat vaig experimentar que aquell concert transcendia
l’aspecte estrictament musical i entrava
en el camp de l’emoció.
I així va anar evolucionant fins que,
després de la interpretació del cor Gloria all’Egitto, d’Aida, i abans de cantar
l’Himne al Sol¸ d’Iris, el director Salvador Brotons va prendre la paraula
per manifestar, una vegada més, la seva
satisfacció per participar en un projecte
del Cor Poblenou al que va felicitar per
la seva tasca de 25 anys promovent la
música coral al barri i introduint l’obra
següent, ja que és molt poc o gairebé
gens coneguda. I amb la seva interpretació es va cloure “oficialment” el concert.
Llavors, i agraint els forts aplaudiments
del públic, el director ens va cridar al
prosceni els solistes i els responsables
del Cor i vam rebre tots un detall floral. I en aquell moment em va semblar
oportú reprendre els agraïments iniciats
abans de començar i fer-los avinents, en
primer lloc, a tots els cantaires, especialment als qui han estat fidels al cor des
del seu inici l’any 1991, perquè sense ells
no hauria estat possible aquesta bonica
història de 25 anys cantant. Després a
la Montserrat Segarra i a la Montserrat
Plans que, juntament amb l’Anna Roma,
formem l’equip de direcció. També als
membres de la comissió del Cor. I, finalment, al mestre Salvador Brotons que
ens acabava de dirigir per dotzena vega-

da d’ençà del primer Requiem de l’any
1999 perquè que un director del seu
nivell s’avingui a dirigir un humil cor
de barri és com un petit miracle, però
encara ho és més que, a més de gaudir
del seu mestratge musical, ens distingeixi amb la seva amistat. I encara vaig
tenir temps de fer arribar una felicitació
de part de tots a l’Amat Mestres, l’avi del

“Pel que a mi em va arribar,
l’opinió general del públic
assistent era coincident en
considerar molt encertada
la tria del repertori.”
Cor, ara retirat, que aquell mateix dia
complia 85 anys. I finalment m’ho vaig
fer venir bé per invitar a tothom a brindar, simbòlicament, pels 25 anys del Cor
amb la interpretació del popularíssim
Brindis de La Traviata.
Un nou esclat d’aplaudiments va fer
que el mestre Brotons proposés la repetició del fragment de La Bohéme que
ja havíem interpretat a la primera part,
amb el qual es va cloure definitivament
el concert, un concert que els qui vam
tenir el goig de gaudir-lo el recordarem
sempre com una d’aquelles fites que sobresurten en la història del Cor i això
només passa quan, al plaer musical que
haguem pogut experimentar cantant,
s’hi afegeix l’emoció d’estar vivint un
moment especial.
Antoni Roig Prous

Gràcies al Centre
Com heu pogut veure, la crònica del concert commemoratiu del 25è aniversari del Cor Poblenou està plena d’agraïments, però n’hi falta un, l’agraïment al
Centre. Però aquest no es podia fer al Casino perquè, allà, el Cor era el Centre
i no tenia sentit fer-se un auto-agraïment. Però ara, aquí, a casa, i en nom dels
responsables i components d’aquesta secció, vull donar explícitament les gràcies al Centre, representat al llarg dels anys per diverses Juntes Directives, perquè sempre ha donat suport als projectes que hem anat proposant i per poder
gaudir d’unes instal·lacions que molts cors voldrien, començant pels diversos
espais amb piano existents i acabant per la sala d’espectacles on podem oferir,
habitualment, els nostres concerts.
Per tot això, gràcies, Centre! 				
A. R. P .
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Visca la Mitja Marató de Dansa!

Dues de les coreografies presentades enguany a la Mitja Marató de Dansa (XX Temporada de Ballet al Poblenou)

U

n any més, el Centre es va vestir
de gala, de gran gala de ballet,
gràcies al Carles Ibáñez i a la
seva ja clàssica (per habitual) Mitja Marató de Dansa (XX Temporada de Ballet
al Poblenou). Una proposta que sap perdurar, no s’improvisa i cada any millora.
De la mà d’en Carles, cada primavera
gaudim d’aquesta esplèndida mostra de
ballet protagonitzada per diverses escoles (aquest any, vint-i-quatre) de dansa
clàssica de tot Catalunya. Només per
això ja seria d’agrair i premiar la persistent tasca que tant ell com la seva Escola
(i la seva família!) desenvolupen en favor d’aquesta activitat artística.
I una vegada més, quan es van apagar els llums de l’últim espectacle, ja
ens il·lusionava pensar en què aviat hi
hauria una nova convocatòria. Els habi-

tuals a la cita (o a les tres cites, doncs
hi ha tres convocatories: gala inaugural
el divendres, nit de ballet el dissabte i
tarda de ballet el diumenge) podem dir
allò que, per les mostres vistes enguany,
les escoles de dansa de Catalunya progressen adequadament.
Ara bé, també cal destacar i remarcar
que hi ha una escola que no només progessa adequadament, sinó que excel·leix
en la seva creativitat i nivell artístic: és
l’Escola de Ballet del Carles Ibáñez. I
no és passió de consoci. És una característica que no ens cansarem de repetir: la gran qualitat assolida per l’Escola
de Ballet Carles Ibáñez, que cada any
sobresurt en les seves propostes i interpretacions dins la Mitja Marató.
Repetim: no és per demerèixer les altres escoles presents, que no seria just,

Música d’Astor Piazzolla
CONCERT ESPECIAL

E

l diumenge 17 d’abril va tenir lloc la
IV sessió dels que anomenem Concerts Especials per identificar actuacions de grups o solistes que interpreten repertoris que difereixen dels que
habitualment acullen els ja tradicionals
Cava-concerts.
Va ser una sessió protagonitzada pel
Quintet Mar del Plata, una formació

integrada per violí, acordió, guitarra,
piano i contrabaix, especialitzada en la
interpretació de música llatino-americana, que va presentar un programa
integrat per obres del compositor argentí Astor Piazzolla i d’autors relacionats amb ell, com Aníbal Troilo i Carlos
Gardel.
Aquesta formació instrumental va oferir un altíssim nivell interpretatiu amb
un repertori en què van poder lluir-se

però edició rera edició, les creacions de
l’Escola del Carles mai deixen insatisfet,
ni amb aquell regust al “ja vist”. De la
mà de les coreografies signades per ell
mateix, per la Margarita, pels seus dos
fills i per les habituals col·laboradores
de l’Escola, que es reparteixen la feina,
gaudim d’unes peces senzillament espectaculars. I no és fruit d’un dia o de
la casualitat, sinó que és la conseqüència
d’un treball ben fet, planificat i elaborat
de cara a assolir el millor pels ballarins
i pels espectadors. Un treball que hem
d’agrair, perquè, pels motius que siguin,
la improvisació, la banalitat i la manca
total de criteri han acaparat massa espai
i temps en els nostres escenaris.
J. Ignasi Gras

tots els seus components encara que el
protagonisme de la majoria de les obres
va recaure en el violí i l’acordió individualment o en emotius diàlegs.
El públic assistent va premiar l’actuació
del quintet amb forts aplaudiments als
que els músics van correspondre amb la
interpretació, fora de programa, d’una
de les peces més conegudes de l’autor
argentí, Libertango, que va servir per
fer encara més palès el virtuosisme dels
intèrprets.
Antoni Roig
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afisiona’t

L

Les nostres articulacions

es articulacions estan envoltades d’una membrana anomenada càpsula articular que una de les seves funcions
és impedir que els segments ossis es desplacin en excés.
En la seva part externa és fibrosa i en la seva part interna és
membranosa, formant la membrana sinovial, amb el seu líquid
i una certa quantitat de gasos, com oxigen, nitrogen i diòxid de
carboni. La principal funció és la de lubricar les articulacions
per evitar o retardar el desgast ossi.
Quan volem provocar un espetec en l’articulació hem de
col·locar l’articulació en una determinada posició que fa que
l’espai articular augmenti i també el volum de la càpsula sinovial. Així creem una zona de baixa pressió intraarticular, que
provoca que els gasos surtin del líquid sinovial en forma de
bombolles que esclaten i són les que produeixen aquest so tan
característic de cruixit. Si aquest espetec el provoquem nosaltres mateixos, mobilitzem més del compte l’articulació, generant un desequilibri.
Si fomentem aquest desequilibri, cada vegada tindrem més
necessitat de cruixir-nos les articulacions i encara que a curt
termini ens pugui semblar notar un cert alliberament, a la llarga aquest comportament ens generarà una sèrie de problemes
dins de l’articulació. Sobretot no ho feu. No obstant, si aquest
espetec el provoquem els fisioterapeutes durant un tractament,
és que estem augmentant el moviment d’una zona rígida per
equilibrar les zones amb major i menor moviment amb un resultat beneficiós per al pacient.
Cuidem les nostres articulacions
Com sempre, l’alimentació és molt important a l’hora de prevenir lesions. Per aquest motiu hem d’evitar en la mesura del
possible les retencions de líquids produïdes per malalties com
l’artritis, el reuma, l’excés d’àcid úric.
Si no tenim cap d’aquestes patologies baixarem el consum
d’aliments rics en purines a un cop per setmana i si ja en tenim
alguna, hem d’evitar el consumir-ne. Aquests aliments són:
carns vermelles, llenties, fetge i sardines; i ingerir productes
que facilitin l’eliminació de líquids i toxines com ara la cua de
cavall, o qualsevol tipus de te.
Per cuidar les nostres articulacions hem de recomanar una
dieta variada, fent especial èmfasi en els lactis desnatats a par-

tir dels 50 anys i semidesnatats dels 40 als 50 anys. Els làctics
són fonamentals per enfortir els ossos i per mantenir els músculs, el millor és la proteïna, és per això que en les diferents
etapes de la nostra vida hem d’adaptar la dieta a l’edat i no
oblidar-nos de les vitamines A, C, D i E.
La gelatina és un aliment aliat de les articulacions i conté un
alt contingut en glicina i prolina, dos aminoàcids que intervenen activament en la construcció de les estructures conjuntives del cos humà que formen les articulacions com els tendons.
La gelatina conté altes dosis de col·lagen, un dels principals
components dels tendons. Aquesta aportació farà que tinguem
unes articulacions més fortes i resistents.
Però no solament l’alimentació és important, sinó que mantenir unes articulacions actives és primordial. Per a això no
descuidarem la pràctica esportiva, i és que el moviment articular generat per l’exercici ajuda a enfortir els músculs i millora
la circulació en aquestes zones. D’aquesta manera augmenta
l’aportació nutricional mitjançant el qual es veuen enfortits.
L’exercici ha de ser moderat però regularment, tot i que la intensitat de l’activitat física dependrà de l’edat de qui la realitzi
i el seu estat físic.
Tenir un bon to muscular reparteix més la tracció i compressió que pateixen les nostres articulacions i prevé la rigidesa i el
dolor articular.
També recomanem evitar el sobrepès, ja que augmenta la
pressió del cos sobre les articulacions, accelerant el seu desgast, així com el tabac i l’excés d’alcohol, perquè afecta la microcirculació articular, afavoreix el desgast ossi i articular i en
el cas de l’alcohol, deshidrata els nostres músculs entre altres
efectes negatius.
Volem recordar també la importància de reduir el risc de
caigudes evitant esforços per sobre de les pròpies possibilitats,
així com, de descansar adequadament i mantenir sempre una
bona postura, ja sigui a la feina, durant la lectura, o fins i tot
durant el descans.
Fins la propera revista amb afisiona’t.
Xavier Oliver i Casanova
Fisioterapeuta col. núm. 8
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya

I a l’octubre noves representacions de
l’èxit teatral de la temporada:

Jesus Christ Superstar
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Col·laborar amb la Fundació

E

n el passat número 86 de la revista
“el Centre” a l’article: Nous objectius de la Fundació, es sol·licitava
la col·laboració de socis i simpatitzants
que volguessin fer una petita aportació
per a una ajuda en unes beques menjador per 9 nens que necessitaven menjar
a l’escola, ja que era l’única forma de tenir uns aliments amb els nutrients necessaris, sent l’únic àpat controlat que
poden fer al dia. És una petició que la
fem no per ganes, ni molt menys, sinó
per la necessitat d’ajudar a aquestes famílies i sobretot a aquests nens.
La resposta no ha estat satisfactòria,
només hem aconseguit 4 protectors a
10 € per mes; per cert, moltíssimes gràcies als quatre, almenys ja hem posat les
primeres pedretes. Però això només ens
aporta 480 € a l’any i amb aquesta quantitat només podem arribar a 2 nens. Recordeu que són 9 els necessitats aquest
any i probablement el proper curs en
seran més, per desgràcia.
Per poder col·laborar amb plenitud hauríem d’aconseguir 14 protectors més, de
10 € mensuals com a mínim cadascun.
Alguna cosa no hem fet bé i per això
torno a posar-me en contacte amb tots
vosaltres. Recordeu les meravelloses paraules del gran amic Francesc Torralba
en la seva última conferència que van
organitzar la Fundació i el Centre. “No
hi ha excuses contra el gran enemic que
és la indiferència, algú ha de començar a
posar la pedra, no hem d’esperar que la
posin els altres”.

Vaig llegir, fa temps, una formidable
història que il·lustra el concepte de motivació laboral, però que tranquil·lament
ens pot servir també com a motivació
d’aportació.
Deixem volar la nostra imaginació i
retrocedim en el temps, situant-nos en
aquella Europa de l’Edat Mitjana que
s’afanyava a la construcció de les seves
esplèndides catedrals gòtiques. Un dels
treballs més soferts, però alhora més
importants, era el desenvolupat en les
pedreres on s’esculpien les pedres que
després conformarien catedrals i palaus.
Doncs bé, vestits a la manera de l’època,
ens acostem a una d’aquestes pedreres,
on veiem els picapedrers treballant,
martell i cisell en mà, fins a donar forma
a les gegantines i capritxoses roques.
Els treballadors estan coberts de pols
i suen copiosament. Ens acostem a un
d’ells i li preguntem: Què fas? El bon
home, alça la mirada estranyat i ens respon: ‘Pico pedres’. I estàs content? Bah!
No em paguen malament, ens respon
mentre es neteja la suor del front i calcula quanta feina li queda encara.
Ens acostem llavors a un segon picapedrer i li tornem a preguntar: Què fas?
‘Pico pedres per a una catedral’, ens respon. I estàs content? Sí, ens aclareix. Em
paguen a tant la peça, i com que sóc el
més ràpid, em guanyo també un sobresou.
I, finalment, li preguntem a un tercer,
que semblava molt concentrat en la seva
tasca: Què fas? El picapedrer aixeca

la mirada, i amb un somriure d’orgull
respon: Estem construint una catedral.
Veient la satisfacció que irradia la seva
expressió, no li hem ni de preguntar si
està content. Ens limitem a allunyar-nos
del planter, admirant la silueta de la catedral que s’aixeca a la veïna ciutat.
Ja sabem que al planter alguns treballen
per un sou, altres pel repte de superar
els seus objectius, obtenint satisfacció
i un sobresou, i la resta, probablement
els menys, profundament orgullosos per
saber-se constructors de catedrals.
Us demano de tot cor que sigueu com
aquest tercer picapedrer, ajudeu-nos a
construir amb satisfacció, alegria i motivació aquesta nova etapa de la Fundació,
amb una petita aportació; podem construir la nostra catedral, el nodrir nens
del nostre barri d’uns nudrients mínims
necessaris, són nens del nostre barri, el
Poblenou, els tenim molt a prop, ells no
són culpables del que els està passant,
ells són protagonistes i víctimes.
Esperem la vostra col·laboració. Us donem el número del nou compte obert a
“la Caixa” per a aquesta finalitat: ES19
2100 0803 9302 0111 6941. L’aportació
és voluntària, tant en quantitat com en
periodicitat, mensual, anual o d’una sola
vegada, una petita suma, sempre aportarà una satisfacció a cada nen i a cada
un de nosaltres, ja que ens farà sentir
“Picapedrers somrients i orgullós”.
Xavier Oliver
President de la Fundació Pius Bosch
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La llum d’aquells dies

V

a ser al Poblenou que vaig aprendre català; i aprendre la primera llengua és aprendre a viure, va escriure
Josep Miquel Sobrer Barea en un llibre bellíssim, La
llum d’aquells dies, del qual ell és el protagonista i l’escenari, el
Poblenou de la seva infantesa i adolescència.
“Del Poblenou al Pacífic 1944-1967” és el subtítol del llibre
que ja ens suggereix el viatge des del barri on va néixer i viure
fins que va marxar a EUA on es va doctorar en llengües romàniques i literatura a la universitat d’Eugene, a Oregon. Després va ocupar diversos càrrecs acadèmics a les universitats
de Puget Sound, de Michgan i finalment a Indiana on es va
jubilar com a professor emèrit el 2009. Però sempre va tornar
al Poblenou a retrobar-se amb el seu germà, el pintor Gonçal
Sobrer, dotze anys més gran que ell i pel qual sentia una gran
admiració. I Gonçal per ell, que en evocar-lo fa uns dies en una
conversa distesa a Can Felipa, es va emocionar.
Jo puc escriure aquí que Josep Miquel –que també dominava
el castellà i l’anglès a la perfecció- escrivia un català alhora popular i culte, àgil i molt agradós de llegir. O com diu l’Àlex de la
Llibreria Etcètera; “És un llibre que es pot llegir en veu alta. Jo
ho vaig fer en la presentació a Can Saladrigas”. I assegura que li
va resultar molt plaent.
Però és millor que ho jutgin vostès mateixos. La cita és llarga
però segur que la fruiran i trobaran referents comuns: “Aquell
Poblenou és un dels meus paradisos perduts. Viure al barri era
tenir una gran família, tota a l’entorn; si no una afinitat electiva,
una afinitat geogràfica. A més dels de casa i dels parents, hi havia els veïns: les germanes Bou, del mateix carrer Castanys on
hi havia la pastisseria, unes noies amb moltes ganes de riure.
Una mica més a prop hi havia el forn regit pel senyor Valentí. El forner, enfarinat i amable, treia panxa; el meu pare, que
gaudia d’una crueltat prou saludable, li havia posat de motiu el
Tripeta. El senyor Valentí tenia dues filles, l’Engràcia i la Rosa,
amb noms virginals que m’encantaven. Un any, quan jo tenia
sis o set, la meva mare, la dona del senyor Valentí i potser alguna senyora més van decidir ajudar un nen de les barraques del
Somorrostro que teníem allà mateix. El Ramon era un vailet
dels meus anys i anava amb el cap rapat com tots els nens dels
pobres d’aquell temps. Les caritatives mestresses li donaven
berenar i li ensenyaven de lletra. Era català o el parlava igual
que nosaltres i li ensenyaven de lletra en castellà, com tocava,
a la postguerra...”. Si voleu saber-ne més ho trobareu al llibre
que l’autor no va veure publicat perquè es va morir el gener de
l’any passat.
Francesc Parcerisas, que va ser company de curs de Josep Miquel Sobrer a la Universitat de Barcelona, i que va influir per tal
que aquesta universitat edités el llibre amb la col·laboració de la
Indiana University de Bloomington i la Noth American Catalan Society, diu que la llengua emprada és d’estil “elegant, fluid,
natural, plena d’imatges i reflexions, amarada d‘ironia, pastada
en la lectura dels clàssics (Pla i Rodoreda hi tenen molt a veure) que vol ser també –malgrat haver-se dedicat molts anys a
l’anglès i haver esdevingut gairebé un nadiu nord-americà- el
català de sempre, de la seva família, del Poblenou, dels amics”.
I pel que fa al contingut afirma que és un retrat “engrescador,
incisiu, encuriosit, sorprès i implacable d’una època...”.

Josep Miquel Sobrer Barea

Malalt de càncer, va passar el seu últim estiu a Barcelona i en
tornar a Bloomington va descartar sotmetre’s a una intervenció que tenia poques possibilitats d’èxit. Va passar els seus últims mesos endreçant papers i acomiadant-se de la família i
dels amics. I una de les coses que va fer més al final va ser
redactar el seu propi obituari que es va publicar en un diari
nord-americà en el que col·laborava regularment. Reproduïm
dos paràgrafs traduïts pel seu amic Francesc Parcerisas. Com
veureu està escrit en tercera persona com es habitual en els
obituaris convencionals. ...” Va intentar extreure de la vida tant
com li va permetre la inclinació de la seva personalitat cap al
pessimisme i el mal humor. Li encantaven la literatura i les arts
en general; el seu germà és un pintor molt dotat i el seu fill es
dedica a la música. Dues connexions de què se sent orgullós.
Li agradava escriure i podia haver reeixit en l’ofici si no hagués
estat per un seguit de condicions cròniques, com ara la mandra
i la inseguretat i el fet de no poder decidir en quina de les seves tres llengües principals –el català nadiu, l’anglès que havia
adoptat o l’espanyol dels seus anys d’aprenentatge- s’havia de
concentrar”.
Més endavant parla de les seves tasques docents i continua amb
les seves aficions literàries. “Va ser editor de Catalan Review i
era conegut per les seves nombroses traduccions d’assaig, narrativa i poesia. En Josep Miquel també va escriure una secció
a l’edició de Bloomington de The Herald Time, on publicava
les seves iròniques observacions sobre la vida. Allò que més li
agradava era traduir poesia. Estava content amb alguns dels llibres que havia publicat i descontent amb d’altres. Si algun dels
seus bons amics que ara llegeix això sent la temptació de llegir
alguna cosa d’en Josep Miquel, ell els recomanaria, en anglès,
The book of oracles, i en català, Desfer les Amèriques.
Doncs jo no hi puc afegir res més que recomanar vivament la
lectura dels seus llibres i especialment La llum d’aquells dies.
Maria Favà Compta
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Portem l’estelada al cor

D

e ben petit em vaig adonar que jo pensava en una
llengua que no era la que ens feien aprendre a
l’escola. Tenia moltes contradiccions i m’adonava
que moltes persones, catalanes com jo, empraven moltes
paraules manllevades del castellà, motivades per no haver-lo pogut aprendre a l’escola. Això va anar desenvolupant en mi la voluntat de parlar en l’idioma català el més
normalitzat possible, perquè era la meva forma de pensar
i era la meva pròpia persona que necessitava expressar-se
tal com pensava. Em vaig comprar la gramàtica Signe i
un petit llibre de títol Faristol, que m’ajudaren a entendre i a expressar-me millor en la meva pròpia forma de
parlar. Recordo que en un dels meus primers llibres de
lectura escolar -forçosament escrit en castellà- hi havia
un poema anomenat “El almendro florido” que, posteriorment, vaig corroborar que era una burda traducció de
L’ametller florit de Mossèn Cinto Verdaguer. Quin dret
tenien en amagar-nos i tergiversar-nos la nostra pròpia
llengua?... És per això que moltes persones portem l’estelada al
cor.
Un dels primers llibres importants que jo vaig llegir en català
fou El crist de nou crucificat del Nikos Kazantzakis, i em vaig
adonar que el meu esperit gaudia plenament d’uns mots que
se’m feien molt meus, que m’eren propis; però això no va ser
fins els anys seixanta. El meu pare va anar a la guerra i, a casa,
no parlàvem de res de tot això per la por que hi havia -que el
franquisme els havia infós- i que els arribava al moll de l’os,
fent-los entrar en un obligat i dolorós oblit. Quin dret tenien
d’esborrar la cultura i el pensament català?... És per això que
moltes persones portem l’estelada al cor.
A les primeries del anys seixanta vaig entrar a treballar en
una empresa situada a la confluència del carrer d’Ausiàs Marc
amb Bailèn, molt a prop d’on a l’actualitat està situada l’estàtua
de Rafael de Casanova. Per l’11 de setembre, que llavors no era
festiu, un grup de treballadors ens fèiem portar a l’oficina un
ram de roses que ens repartíem i els més atrevits les anàvem
a deixar caure al lloc on ara hi ha l’estàtua, però que llavors el
dictador havia fet treure. Per què ens varen prohibir totes les
manifestacions i signes polítics dels catalans?... És per això que
moltes persones portem l’estelada al cor.
El franquisme volia aniquilar tot allò que representava Ca

talunya: l’idioma, la cultura, la història, el lliure pensament...
resumint, la llibertat... És per això que moltes persones portem
l’estelada al cor.
Actualment al govern espanyol la majoria de càrrecs importants són descendents de franquistes o que segueixen les seves
directrius, inclosos els Borbons, que ens han estat imposats pel
propi règim franquista i desitjats i ratificats per tots els successius governs espanyols. Tots continuen amb l’herència del dictador i amb la voluntat de fer desaparèixer les llibertats que li
pertanyen al poble català... És per això que molts catalans portem l’estelada al cor.
La majoria dels catalans que vàrem viure part d’aquells foscos
anys del franquisme i havent viscut els no menys foscos anys de
la transició, portem l’estelada al cor perquè no volem la repressió constant de l’Estat espanyol contra el nostre poble i desitgem la llibertat de Catalunya i dels seus ciutadans.
És el nostre deure i és la nostra obligació fer voleiar l’estelada
per manifestar la nostra voluntat d’aconseguir poder decidir
sobre les qüestions bàsiques per a un poble: la seva llengua, la
seva cultura, la seva història... i la seva llibertat.
Joan Giménez i Roger

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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Les fades cosidores de desitjos

E

s reuneixen al voltant d’una taula. Embasten la vida,
a poc a poc. La decoren, la retallen, l’allarguen, la superposen i la dissenyen amb l’ajuda de petits bocins
de tela. Trocets de roba que, units l’un amb l’altre, fan un tot
impossible d’igualar.
Són dones, però si les observeu amb deteniment, si les
sentiu parlar, us adonareu que són molt més, són fades. Sí,
fades, fades com les dels contes. Fades de les bones, de les
dolces. Són fades que cusen desitjos.
Ara una passada de fil, ara una altra, i els desitjos es van
esbossant damunt retalls de robes de colors; retalls quadrats, triangulars, irregulars, de tantes formes com les mans
il·lusionades els hi permeten. Després, amb calma i saviesa,
els farceixen de cotó, de llana, de polièster, de bons auguris,
de felicitat, d’estimació, de tot allò que els fa únics i especials. I, puntada a puntada, creen meravelles del no-res.
Passeu i escolteu-les:
-Per a qui és aquesta manta? -pregunta una fada sense aixecar el cap de la labor.
-Per a la filla que se’m casa -respon una altra mirant-se de

lluny l’efecte de la combinació de les teles.
-I aquesta bossa? -s’interessa la que seu a la punta de la taula, assenyalant un sac de quadres que juguen amb tonalitats
de color rosa.
-Per la meva neboda que serà mare!- I somriu, aixecant la
vista pel damunt de les ulleres platejades.
-I aquest davantal? -pregunta una altra fada, lligant-se’l a
la cintura.
-Pel meu marit! -diu la més gran mentre els pica l’ullet.
I un esclat de riure trenca la conversa, perquè les fades cosidores de desitjos riuen, riuen molt. Tot i que de vegades,
també ploren, perquè en aquella petita estona de cada setmana, en aquella reunió de fils i agulles, s’expliquen la vida,
la vida de veritat, l’autèntica, la que només elles coneixen.
Si passeu, atureu-vos a escoltar-les, però no les molesteu,
perquè aquella estona és la seva, la de les fades cosidores,
l’estona de les fades del patchwork.
Àfrica Ragel
africaragel@hotmail.com
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Crec en la integració

L

es polítiques d’integració a Europa, com ja veieu, no són
pas gens fàcils. Més aviat són difícils, com ho demostra
el mur que estem generant a Grècia per tal d’evitar que
els refugiats sirians i d’altres immigrants africans o de l’Orient
Mitjà passin i entrin al nostre vell continent. Per això, ja fa uns
quants dies, va sorprendre –i molt- que el nou alcalde de Londres, el laborista Sadiq Khan, fos un musulmà. I més encara
quan al Regne Unit, i a Londres més concretament, igual que a
París o a Madrid, han estat ciutats víctimes d’atemptats terroristes produïts pel radicalisme islàmic o per jihadistes.
Val a dir que nosaltres ja portem molts anys que ens hem
emmirallat amb les polítiques d’integració que vèiem a França
o a Anglaterra o a Alemanya, i que moltes d’elles venien del
seu compromís amb els territoris on hi havien tingut colònies.
Aquest era el cas de França amb els algerians o els indis i pakistanesos al Regne Unit. Quantes pel·lícules havíem vist en les
que les bugaderies i tintoreries eren regentades per pakistanesos. Aquest mite de la integració ha caigut també quan hem vist
que no era real, que havia estat fictici, i es demostrava en unes
societats que relegaven aquesta immigració als barris pobres
de la perifèria de les grans ciutats mentre encara comptaven les
generacions sobrevingudes des de la seva primera immigració,
per molt que alguns ja haguessin nascut o estudiat en els centres docents del país i haguessin anat a les seves universitats.
És per tot això que la notícia d’un nou alcalde musulmà per
a la gran ciutat de Londres representa un gran canvi. És el primer cas en la història. Durant la campanya electoral no es va
fer massa esment d’aquesta realitat perquè la lectura que els
mitjans de comunicació van donar dels candidats era més des
del punt de vista d’una autèntica lluita de classes que no pas
d’una confrontació religiosa. Al laborista Sadiq Khan se’l presentava com un fill d’immigrants crescut en un habitatge de
protecció oficial a l’humil barri de Tooting, mentre que el seu
opositor era el conservador Zac Goldsmith, fill d’un multimilionari i aristòcrata, amb contactes amb la reialesa i amb un
palau a l’exclusiu barri de Richmond.
Només va ser cap al final de la campanya quan el conservador
Goldsmith va treure les seves armes contra el seu oponent musulmà Khan i el va vincular amb grups extremistes, als quals
ell abans els hauria defensat com a advocat i ara els hi donava
“plataforma, oxigen i cobertura”. Alguns analistes acusen que
aquest va ser el gran error del conservador, ficar la religió pel
mig, per la qual cosa es va endur el fracàs, atès que la religió
ja no és important a l’hora d’anar a votar a Londres. En canvi,
sí que ho són molt més els orígens humils, o la tolerància i la
humilitat en una ciutat molt plural, en tots els sentits.
Per la seva banda, Sadiq Khan ja ha començat amb molt bon
peu i va convertir l’acte de jurament del seu càrrec en una autèntica declaració d’intencions. Ell mateix va escollir el passat
dissabte 7 de maig la catedral de Southwark, a la ribera sud
del riu Tàmesis, l’església mare de la diòcesi anglicana de
Southwark i un dels temples més antics de la ciutat, per fer
aquesta cerimònia d’inici del seu mandat.
L’acte va consistir precisament en una cerimònia interreligiosa a dins de la catedral anglicana, seguit d’un “esmorzar amb

Us imagineu, els qui ja s’han escandalitzat
per l’arribada de l’alcaldessa Colau a Barcelona, què seria trobar-se amb un alcalde
musulmà a la nostra ciutat?
els ciutadans” i amb la presència del bisbe anglicà de Barking,
Peter Hill; el reverent Sean Connolly, de St Stephen’s Catholic Church; i el rabí Janet Darley, de la sinagoga liberal South
London.
L’encarregada de presentar-lo va ser la baronessa Lawrence
de Clarendon, mare de l’adolescent britànic Stephen Lawrence,
assassinat en una atac racista en el sud est de la capital anglesa
el 1993. Un fet que Sadiq Khan ha volgut tenir molt present per
recordar els problemes racistes que ell també va tenir en la seva
infantesa degut al color de la seva pell i per assegurar que no és
gens fàcil ser musulmà a Londres.
Per la seva banda, el cardenal Vincent Nichols, arquebisbe de
Westminster i primat catòlic d’Anglaterra i Gales, a través d’un
comunicat per felicitar-lo, li assegurava les seves pregàries “per
a aquest important càrrec en el que s’enfrontarà amb els grans
reptes de Londres, amb la seva riquesa, diversitat i energia”. El
més important del nou alcalde musulmà de Londres és que ell
ha assegurat -de totes totes- que vol ser l’alcalde de tots.
Us imagineu, els qui ja s’han escandalitzat per l’arribada de
l’alcaldessa Ada Colau a l’Ajuntament de Barcelona, què seria
trobar-se amb un alcalde musulmà a la nostra ciutat? Doncs
no estaria tan malament si tenim en compte el que ha passat a
Londres quan s’ha valorat molt més el context social del candidat que no pas els seus orígens o la religió. Crec en la integració. La integració és possible.
Francesc Romeu
Rector de la parròquia de Santa Maria del Taulat
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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.
Anna Armengol, Aleix Bonet, Andreu Martínez, Marçal Olivé, Anna Parcerisas i Sara Vendrell
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