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Obres! És la paraula del moment, perquè, si 
tot va com està previst, quan surti aquest 
butlletí, ja hauran començat les de la segona 

fase, que han de durar fi ns a la sortida del proper 
número, el mes de setembre. Com es detalla en les 
pàgines següents, consistiran en l’enderroc de l’es-
cala actual d’accés a les plantes superiors i en la 
construcció d’una de de nou disseny que, posterior-
ment, inclourà la instal·lació d’un ascensor situat en 
l’ull d’aquesta nova escala, i que permetrà als socis 
de més edat o amb algún impediment físic d’arribar 
còmodament a les aules on realitzen les seves activi-
tats o als diversos despatxos, arxius i Sala de juntes.

  Amb tot, gràcies a una acurada panifi cació, aques-
tes obres no impossibilitaran fer el ja tradicional 
Casal d’Estiu de Teatre Musical, que aplega un bon 
nombre d’infants i joves a l’escenari i a altres es-
tances de l’entitat, organitzats en diversos grups, 
en funció de l’edat. Tampoc impediran que puguin 
seguir fent-se, amb la màxima normalitat possible, 
les tasques de secretaria, d’administració i de co-
municació —com aquest butlletí—, gràcies a la ins-
tal·lació provisional dels equips informàtics a altres 
estances de la planta baixa i en el que podríem dir 
“l’entresol”.

  És per tot això que ens hem permès de qualifi car, 
en el titular, aquestes obres com a bones, ja que és 
evident que reportaran millores substancials al nos-
tre estatge social sense interrompre les activitats 
que, encara que molt reduïdes durant aquests mesos, 
no s’aturen gairebé mai del tot.

  Així doncs, fi ns a retrobar-nos tots plegats durant 
els actes de la propera Festa Major, el cos de redac-
ció del butlletí us desitja 

    bon estiu!
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El dissabte 8 d’abril, el Centre va 
organitzar una excursió a Espar-
reguera amb un completíssim 

programa d’activitats.
  La nostra primera parada va ser el 
campanar d’Esparreguera, el segon 
més alt de Catalunya, només superat 
pel campanar de Valls. Així doncs, des-
prés d’una parada tècnica per esmorzar, 
vam fer cap a l’església de Santa Eulà-
lia, guiats per la família Teruel-Rigol, 
fundadors de l’Associació d’Amics del 
Campanar. 
  Mitjançant un sistema de rampes, vam 
anar trescant pels 63 m d’alçada de la 
construcció, aturant-nos en diverses es-
tances internes: la sala de benvinguda, 
on vam poder copsar l’estructura del 
campanar; la sala dels pesos, on vam 
observar el mecanisme de les campa-
nes, i la sala del rellotge, on vam poder 
admirar l’antic rellotge mecànic de cor-
da, un autèntic tresor.
  Seguidament, vam accedir al cos de 
campanes, un espai obert amb uns grans 
arcs on, com el seu nom indica, s’allot-
gen les cinc campanes del campanar. 
Mitjançant una escala de cargol molt 
estreta, els més valents vam pujar fi ns a 
la gran balconada de pedra, el punt visi-
table més elevat. Des d’allà, vam poder 
gaudir d’unes magnífi ques vistes de la 
muntanya de Montserrat i del Penedès.

  Va ser fantàstic poder comptar 
amb les detalladíssimes explica-
cions d’en Josep i la Mercè, que, 
a més de ser els fundadors de 
l’associació, formen part de la fa-
mília que ha tingut cura del cam-

panar des de fa més d’un segle. Moltes 
gràcies per compartir els vostres conei-
xements de primera mà amb nosaltres!
  La nostra segona parada va ser el taller 
de Ceràmiques Sedó i la nostra guia va 
ser la Glòria, mestra artesana i néta del 
fundador. 
  En primer lloc, vam veure un audiovi-
sual que explicava els orígens del taller 
i que ens va permetre viatjar al passat i 
veure com treballaven i com s’organit-
zaven antigament per abastir de ceràmi-
ca la ciutat de Barcelona i rodalia.
  Després vam poder veure l’antiga cis-
terna, ara reconvertida en piscina, on 
s’emmagatzemava l’aigua de la pluja 
per poder fabricar les peces, la bassa 
de fang i l’antic taller, i, seguidament, 
vam visitar el taller modern. D’aquesta 
manera, vam poder conèixer l’evolució 
històrica que hi ha hagut en els proces-
sos de fabricació i en l’ofi ci, i veure, en 
un mateix espai, una combinació inte-
ressantíssima de tradició i de moderni-
tat.
  Per anar fent boca, la nostra tercera 
parada va ser el Teatre de la Passió, un 
dels més grans de Catalunya, amb un 
aforament per a més de 1.700 especta-
dors i amb un imponent escenari de 375 
m². Allà, vam poder veure els mecanis-
mes, els elevadors i la sala de vestuari i 

de maquillatge del recinte, i vam passe-
jar-nos entre columnes, muntanyes i oli-
veres de cartró pedra, que confi guraven 
els decorats del magnífi c espectacle que 
presenciaríem a la tarda.
  Després de dinar i d’agafar forces per 
a les 5 hores de representació que ens 
esperaven, vam tornar al teatre, aquesta 
vegada al pati de butaques, per gaudir 
de La Passió d’Esparreguera, una obra 
amb text del poeta Ramon Torruella i 
música original de Josep Borràs.
  La Passió d’Esparreguera és una gran-
díssima producció teatral. Hi intervenen 
més de 300 actors locals (tots ells ama-
teurs) i també una orquestra i un cor en 
directe. Les 35 escenes dividides en 4 
actes que la conformen es van succeint 
a un ritme trepidant, amb uns canvis 
d’escenografi a rapidíssims, que fan que 
l’obra, tot i la seva extensa durada, tin-
gui molta agilitat i no es faci gens pesa-
da. Tot això, sumat a unes fantàstiques 
interpretacions i a uns efectes especials 
i de llums impressionants, fan que sigui 
un espectacle rodó i totalment recoma-
nable. D’aquells que s’han de veure, 
almenys, una vegada a la vida. Tots en 
vam sortir entusiasmats.
  Durant el trajecte de tornada al Po-
blenou, tot l’autocar va dedicar un fort 
aplaudiment al Centre, amb especial 
reconeixement a en Jordi Asensio, per 
la fantàstica organització de tota l’ex-
cursió i per haver-nos fet passar un dia 
esplèndid, amb activitats molt diferents 
i, a la vegada, molt interessants.

Núria Recasens

Excursió a Esparreguera

A l'esquerra, el campanar d'Esparreguera. A la dreta, els assistents 
a l'excursió durant la visita al taller de Ceràmiques Sedó



vida de l’entitat    /   dòmino    /    activitats diverses      /    5

Ja està. Ja ha arribat l’estiu i s’anuncia la fi  del curs. Un 
curs durant el qual, com sempre, hem intentat que tothom 
aprengui, però també que tothom s’ho passi bé.

  Els nostres tallers d’anglès, de manualitats, de puntes al coi-
xí, de patchwork, de pintura, de gimnàstica... han anat avan-
çant en tècniques, millorant els aprenentatges i, en defi nitiva, 
aportant coses noves per tal que els nostres alumnes guanyin 
cada dia més coneixements que després podran aplicar a la 
seva vida quotidiana i en diferents àmbits.
  El Centre posa a disposició de socis i amics —no cal ser 
soci de l’entitat per apuntar-se en els nostres tallers i cursos— 
aquestes propostes formatives per oferir estones de lleure i 
d’ensenyament que ens permeten aprendre divertint-nos i ens 
ajuden a passar bones estones i a donar un valor afegit a la 
nostra vida, enriquint-la en coneixements que ens fan una 
mica més grans i millors. 
  És per això que us animem a participar-hi i a compartir amb 
nosaltres aquestes estones. I, si el curs que ve, que comença ja 
aquest proper setembre, esteu pensant a apuntar-vos a alguna 
activitat, ens agradaria que penséssiu en nosaltres.
  I, parlant del mes de setembre, és el mes en què arriba la Fes-
ta Major del nostre estimat barri i, per tant, del Centre. Com 
sempre hem fet els darrers anys, per la Festa Major preparem 
l’exposició dels treballs que els alumnes han realitzat durant 
el curs. Però enguany aquesta mostra serà una mica diferent, 
ateses les importants obres de millora que la nostra entitat por-
tarà a terme a fi nals d’aquest mes de juny i que és possible que 

s’allarguin fi ns al mes de setembre. Estem parlant de la instal-
lació de l’ascensor, tant desitjat per tots els nostres socis, i que 
donarà més valor encara a les nostres instal·lacions. 
  Així que, aquest any, l’exposició de treballs tindrà lloc a fi -
nals de setembre, per les Festes de la Mercè. La mostra s’in-
augurarà el dissabte dia 23.
  Cal recordar, però, que la trobada de puntaires se celebrarà, 
com sempre, el dia de la Diada nacional de Catalunya, l’11 de 
setembre, i esperem retrobar-nos-hi tots per celebrar la Festa 
Major del nostre barri.
  Amics, vull desitjar-vos, doncs, un bon estiu i unes millors 
vacances. Espero retrobar-vos per la Festa Major, en un local, 
el del nostre Centre, que dia a dia fa més fàcil l’accés a totes 
les persones. Un lloc on tothom és ben acollit, en un ambient 
on treballem, aprenem, gaudim i passem bones estones.
A reveure, amics!

Núria Hombrabella

Un curs que millora l’altre 

En Joan Banyeres i en Lluís Albes 
es van proclamar guanyadors del 
XXIX Campionat de dòmino per 

parelles. 
  El dia 19 de maig, i com ja és habitu-
al, tots els participants van celebrar un 
sopar de fi nal de temporada a càrrec del 
Menjador del Centre, que també és el 
patrocinador dels guardons del torneig. 
  Les altres parelles participants han es-
tat: Antoni Rofes i Antoni Daniel; M. 
del Carme Álvarez i Ramon Vázquez; 
Joan Grau i Magda Sió; Teresa Arcusa 
i Jaume Ayats; Tomás Ferrón i Maria 
Vilar; M. Rosa Roma i Sunsi Cot; José 
Lafuente i M. Teresa Arbós; Miquel 
Estapé i Rosa M. Lorda, i Jaume Rius i 
Maria Rius Pérez.
  Moltes felicitats a totes les parelles i 
esperem retrobar-les la temporada que 
ve, que començarà el proper mes d’oc-
tubre.

Una parella de grans campions

Joan Bañeres i Lluís Albes, la parella guanyadora del XXIX Campionat 
de dòmino per parelles (i ja en tenen uns quants a la butxaca)

La Secció d'Acti-
vitats Diverses ha 
tancat el seu curs, 
com sempre, amb 
la vista posada en 
el proper, en què 
tornarem a trobar 
els seus habituals 
cursos i activitats
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Segona fase de les obres

A fi nals de juny començaran les 
obres que culminen les reformes 

escomeses al nostre estatge social per 
tal d’adequar-lo plenament a les normes 
de seguretat i serveis vigents i exigi-
bles en l’actualitat. Aquesta segona fase 
consisteix en l’enderrocament i la nova 
construcció de l’escala que dóna accés 
a les aules, despatxos, sala de juntes i 
altres dependències situades en plantes 
superiors, així com a un dels laterals de 
l’amfi teatre. 
  El replantejament total de l’escala, per 
tal que compleixi les normes de segure-
tat, culminarà amb la incorporació d’un 
ascensor que posarà aquestes dependèn-
cies més a l’abast dels socis que actual-
ment tenen difi cultats per accedir-hi, ja 
sigui per edat o per altres impediments.
  La fi nalització de les obres es preveu 
per a mitjans de setembre i, per tant, 
afectarà el normal desenvolupament 
d’algunes activitats que es desenvo-
lupaven durant els mesos de juliol i 
durant la primera quinzena d’agost, 
incloses les corresponents a la Festa 
Major. La majoria es podran adaptar a 
les circumstàncies, algunes s’hauran de 
posposar i alguna no podrà realitzar-se.
La Junta vol agrair públicament a totes 
les persones afectades la seva compren-
sió i la seva bona disposició per assumir 
els inconvenients i molèsties que els pu-
gui produir la realització de les obres.

CaixaBank aportarà 
el fi nançament 

CaixaBank serà l’entitat que aportarà 
el fi nançament extern necessari per 

realitzar la segona fase de les obres, amb 
unes condicions de mercat molt avan-
tatjoses. La hipoteca actualment vigent, 
atorgada a la Fundació Pius Bosch l’any 
2002 per una altra entitat bancària, es 
cancel·larà, i l’import pendent s’incor-

porarà a la nova hipoteca atorgada per 
CaixaBank i s’incrementarà amb la 
quantitat necessària per a la realització 
de la segona fase de les obres. 
  El Centre vol deixar constància i agrair 
a la Fundació Pius Bosch, i especial-
ment al seu president, Xavier Oliver, la 
seva implicació en l’obtenció del crèdit.         
També volem agrair al director de l’ofi -
cina de CaixaBank de la rambla del Po-
blenou, en Jaume Martínez Alba, la seva 
amabilitat i la seva actitud proactiva per 
a l’atorgament del crèdit i l’obtenció 
de la nova hipoteca amb unes condici-
ons que faran que el Centre en pugui 
assumir el pagament sense difi cultats, 
combinant un moderat increment de la 
quota mensual i un allargament raona-
ble del termini d’amortització respecte 
de la hipoteca que actualment ja es paga 
a una altra entitat bancària.

"Poblenou vol referèndum"
  

Amb la voluntat d’impulsar la ter-
ritorialització del Pacte Nacional 

pel Referèndum, veïns i entitats del bar-

ri que hi estan adherides promouen el 
manifest “Poblenou vol Referèndum”. 
L’acte de presentació pública del ma-
nifest es va realitzar el passat dia 1 de 
juny a la Biblioteca Manuel Arranz. 
El Centre, entitat adherida al Pacte, ha 
donat suport des del primer moment al 
Manifest. En Jordi Asensio, vocal ad-
junt a Presidència, va assistir a l’acte en 
representació de la nostra entitat.

Col·laborem amb el Cercle 
Catòlic de Gràcia i el Teatre 
l’Atlàntida de Vic

En el marc de les bones relacions i del 
suport recíproc amb altres entitats i pro-
jectes, el Centre ha atès sengles petici-
ons del Teatre l’Atlàntida de Vic i del 
Cercle Catòlic de Gràcia.
  El Teatre l’Atlàntida de Vic ha posat 
en escena El Mikado, un gran èxit a 
la nostra entitat i punt d’arrencada del 
Cor Poblenou. El Centre va atendre la 
petició de cedir-los una part del vestu-
ari, amb la condició que el programa 

Assemblea entre amics
L’Assemblea General Ordinària de socis d’enguany va gau-
dir d’una relativa bona concurrència i va transcórrer sense 
ensurts, seguint l'habitual ordre del dia, amb les lectures (i 
pertinents aprovacions) de l’acta de l’assemblea anterior, de 
la memòria d’activitats i de l’estat de comptes, que es van 

desenvolupar d’una manera efi caç i seguida, sense entrebancs 
i amb poques preguntes i interpel·lacions dels assistents. 
 Dos punts per destacar són l’adhesió del Centre (prèvia vo-
tació afi rmativa) al Pacte Nacional pel Referèndum i al Codi 
ètic de les associacions de Barcelona.

Com cada any, el Centre va participar a les Festes de Maig amb una paradeta a la 
rambla del Poblenou, per donar a conèixer al barri les activitats que desenvolupem. 

A la fotografi a, Anna Bedmar, Jesús Sahuquillo, M. Antònia Bruña, 
Mercè Masjuan, Josep M. Recasens, Toni Olivé, Josep Navarro, Marta Ponsa, 

Antoni Roig, Rosa M. Lorda i Andreu Aldea.
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Des de l’any passat, el Centre, amb 
la col·laboració de Materia-BCN, 

organitza les Passejades amb història, 
uns cursos de periodicitat trimestral i 
de caire monogràfi c. Vam començar 
amb la Barcino romana, hem avançat 
fi ns a la Barcelona medieval durant dos 
trimestres i aquest octubre continua-
rem recorrent els indrets emblemàtics 
de la nostra estimada Barcelona des 
d’un punt de vista pedagògic, artístic 
i monumental.
  Cada dimecres al matí ens trobem 
i anem per llocs de Barcelona força 
coneguts, però les explicacions de la 
guia ens els fan veure amb uns altres 
ulls.

Hem anat pels camins romans que 
arribaven a Barcino, pels palaus i les 
construccions gòtiques que encara 
queden a Barcelona, tant les autènti-
ques com les “falsejades”, tot és bo de 
saber. 
  També ens hem vist enmig de la guiri-
làndia per poder accedir a algun museu 
o edifi ci emblemàtic, mentre rebíem 
les explicacions de la nostra historia-
dora particular. 
  Ja ho sabeu: si algú hi està interessat i 
vol saber alguna cosa més d’aquell car-
rer o edifi ci per on ha passat més de mil 
vegades sense parar-hi atenció, que no 
ho dubti gens i que s’hi apunti. 
  A l’octubre hi tornem!

de l’espectacle deixés constància de la 
col·laboració del Centre.
  El Cercle Catòlic de Gràcia, entitat 
germana, ens ha demanat poder dispo-
sar de la nostra gravació de la música 
de L’Estel. Després d’un parèntesi en 
la representació d’aquest espectacle na-
dalenc per les obres en el seu estatge 
social, el Cercle vol ara donar-li un nou 
impuls i fer-lo més participatiu. Les 
gravacions de la música de L’Estel de 
què ells disposen incorporen la grava-
ció dels cors, i ara volen recuperar un 
cor de cantaires íntegrament en escena. 
  Per això ens han demanat que els ce-
dim la nostra gravació. La Junta hi ha 
accedit de grat, només amb dues con-
dicions. La primera, que la gravació 
s’empri exclusivament en les represen-
tacions de L’Estel del Cercle i en cap 
cas sigui cedida o utilitzada per a altres 
usos. La segona, que en el programa 
es faci constar l’autoria de la gravació, 
que correspon a l’Eloi Ortells, i la seva 
propietat, que correspon al Centre.

Sardanes al Centre

  El Centre ofereix un ventall d’ofertes 
per a totes les edats, que ens fan cap-
davanters en activitats, totes diverses 
i complementàries. Un bon motiu per 
ser-ne soci. La prova és que, essent una 
entitat de barri, ens movem des de fa 
anys a l’entorn del miler de persones 
associades. Una d’aquestes activitats 
és l’ensenyament i el gaudi de la nos-
tra dansa nacional, les sardanes. Un 
grup encapçalat per en Joan Grau posa 
l’aprenentatge de les sardanes a l’abast 
de tothom. Fins ara, l’activitat s’havia 
desenvolupat els dimecres, de les onze 
del matí a dos quarts d’una del migdia.
La Junta vol donar un nou impuls a les 
sardanes al Centre per garantir la conti-
nuïtat de l’aprenentatge que s’ofereix a 
casa nostra i que és rellevant, tant des 
de la perspectiva de cultura i gaudi de 
les persones que hi participen, com en 
termes de defensa i promoció dels sím-
bols del país.
  Per això convidem totes les persones 
associades amb disponibilitat horària i 
interès per l’activitat a afegir-se al grup 
de sardanes de la nostra entitat a partir 
de la propera tardor. Les persones inte-
ressades podeu comunicar-ho a la Se-
cretaria del Centre, de 6 de la tarda a 9 
del vespre. 

Passejades amb història

Els poemes 
d’Isabel Oliva  
El dijous 21 de setembre, a les 7 de 

la tarda, l’Assumpta Bruguera ens 
torna a convocar a un gran recital de 
poemes: recitarà versos de la poetessa 
Isabel Oliva. L’espectacle, que porta el 
títol de Plenitud d’un record, comptarà 
amb la presència de l’autora, imatges 
de Xavier Saragossa i música de Núria 
Bonet. 
  L’acte, que es farà a la biblioteca del 
Poblenou,–Manuel Arranz (Can Sala-
drigas, carrer Joncar, 35, 08005 Barce-
lona), està patrocinat per la Biblioteca 
Manuel Arranz, el Centre Moral i Cul-
tural del Poblenou, la Llibreria Etcète-
ra i Edicions Saragossa. 

L’Esbart balla a 
la Vall Fosca   
El proper dissabte 29 de juliol, 

l’Esbart Montseny ballarà dins 
dels actes de la II Festa dels Padrins 
de la Vall Fosca i Senterada, a la co-
marca del Pallars Jussà. 
  A les 6 de la tarda, se celebrarà una 
solemna missa a la parròquia de Sant 
Feliu Pobleta de Bellver, presidida 
per Monsenyor Joan Enric Vives i Si-
cília, soci d’honor de la nostra entitat 
i arquebisbe d’Urgell. A continuació, 
tots els assistents podran gaudir d’un 
berenar popular ofert per l’Associa-
ció de Veïns de Pobleta, que donarà 
pas al recital de danses del nostre Es-
bart Montseny. 
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És realment un llast, el Cor?
Vull deixar clar, des del princi-

pi, que aquest article l’escric a 
partir d’una sensació i, com a 

tal, podria ser que no respongués a la 
realitat. Però és una sensació que ex-
perimento cada any, quan, en l’Assem-
blea General de socis, es presenten els 
comptes de l’entitat. I aquesta sensació 
és que, a alguns consocis, els sembla 
que el Cor Poblenou representa un llast 
per a l’economia del Centre, que, se-
gons ells, seria més positiva si el Cor 
no existís. I això em va semblar perce-
bre-ho encara més en aquesta última 
Assemblea quan, en el compte del Cor, 
fi gurava el dèfi cit generat pel concert de 
celebració del seu 25è aniversari. I, tot 
i que el president es va afanyar a expli-
car que amb les representacions de Los 
Gavilanes s’havia pogut eixugar una 
bona part d’aquest dèfi cit, això no que-
dava refl ectit en la seva totalitat, ja que 
els guanys de la sarsuela no es veuran 
fi ns a l’Assemblea de l’any que ve, atès 
que s’han generat durant l’exercici del 
2017.
  És per tot això que m’he sentit empès a 
fer algunes consideracions que, modes-
tament, crec que poden ajudar a aclarir 
els dubtes que algú pugui tenir sobre 
aquest tema.
  La primera consideració fa referència 
al factor temps. Si comparem l’activitat 
del Cor amb la de la Secció de Teatre, 
per exemple, ens trobem que cada any 
aquesta secció presenta els números de 
8, 9 o més representacions. En aquests 
números es pot veure com en unes obres 
es guanyen diners i en altres se’n per-
den, i el resultat fi nal abasta totes aques-
tes representacions. Però perquè el Cor 
pugui presentar un balanç de 8, 9 o més 
concerts, l’espai de temps ha d’abastar 
8, 9 o més anys, i per això quan un any, 

com el 2016, dóna dèfi cit, és fàcil que 
ningú recordi si en anys anteriors hi 
ha hagut algun superàvit. Per això em 
permeto fer un ràpid repàs històric de 
l’activitat del Cor a partir de l’any 1999, 
quan es va fer el primer concert amb or-
questra simfònica amb dues audicions 
del Rèquiem de Mozart.
  Potser va ser per la novetat, però aques-
tes audicions van omplir la sala “fi ns a 
la bandera”, i això va permetre cobrir la 
despesa. El febrer de l’any 2000, el Cor 
va anar a cantar aquesta mateixa obra a 
Valls, però les despeses van anar a càr-
rec de l’Ajuntament d’aquella ciutat i 
d’una companyia d’assegurances. L’oc-
tubre d’aquell mateix any, es va cantar 
la Missa de Glòria de Puccini a Santa 
Maria del Taulat, que va generar un 
cert dèfi cit que es va cobrir amb escreix 
l’any següent amb noves representaci-
ons d’El Mikado. L’any 2003, es van 
fer dues audicions d’una selecció d’El 
Messies de Händel, que també es van 
saldar amb un dèfi cit que es va compen-
sar en els dos anys següents, amb les 
representacions de La Dogaresa, l’au-
dició de la Misa Criolla i, sobretot, amb 
les representacions d’Els Miserables. 

  El 2006, i amb motiu dels 15 anys del 
Cor, es va tornar a cantar el Rèquiem 
de Mozart juntament amb la Missa de 
la Coronació del mateix autor, en ho-
menatge al mestre Andreu Recasens. El 
dèfi cit d’aquests concerts es va com-
pensar amb les representacions de Can-
çó d’amor i de guerra l’any següent, 
durant el qual també es va anar a cantar 
el Rèquiem al Monestir de Poblet, amb 
les despeses pagades per la Germandat 
de Poblet i la Fundació Jaume Batlle 
Bigas. I així ens plantem ja al Concert 
del Centenari del Centre, el 2010, fi nan-

çat pel pressupost especial previst per 
a aquesta celebració: una nova audició 
del Rèquiem a Santa Maria del Taulat, 
el 2013, amb les despeses cobertes per 
un patrocinador privat; l’espectacle En 
forma, del 2015, que va donar superà-
vit, i el ja esmentat concert del 25è ani-
versari, fi ns a arribar a Los gavilanes 
d’aquest passat mes de març.
  Crec sincerament que, a la vista 
d’aquest panorama, si féssim aquest 
resum amb xifres concretes i al fi nal hi 
hagués un dèfi cit com a resultat, segur 
que seria molt minso. Però si, a més, el 
repartíssim al llarg dels 25 anys de tra-
jectòria, aleshores les quantitats serien 
francament irrisòries, sobretot si les re-
lacionéssim amb l’aspecte social d’una 
secció que, dit amb tota la humilitat que 
calgui, ha ofert concerts i ha presentat 
espectacles que han prestigiat el Centre. 
Una secció per la qual han passat gaire-
bé 300 persones.
  Ara el Cor està treballant en el seu 
projecte actual, però crec que pot mirar 
la seva història de gairebé 26 anys amb 
una total tranquil·litat de consciència 
econòmica.

Antoni Roig

Tens entre 7 i 13 anys i vols cantar?
Apunta’t al Cor Infantil

de l’Aula de Música del Centre!

La sarsuela Cançó d’amor i de guerra, 
un dels espectacles del Cor Poblenou
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Bones sensacions en la Temporada
de Ballet d’enguany 
Una primavera més, hem tingut 

la sort de gaudir d’una nova 
Temporada de Ballet al Poble-

nou. Enguany ha estat la XXI edició 
consecutiva. En aquest butlletí no ens 
cansem de repetir que el ballet clàssic 
al Centre té noms i cognoms: Carles 
Ibáñez i Margarita Abad, els seus fi lls, 
en Marc i la Lídia, i totes les seves col-
laboradores pedagògiques. Fruit de la 
seva ininterrompuda i professional tas-
ca, són la Temporada de Ballet que hem 
mencionat i que durant tres dies fa del 
nostre Centre el punt neuràlgic de les 
escoles de ballet de Catalunya, i l’Es-
tudi de Ballet Clàssic que dirigeix la 
Margarita, una escola afi ncada al Cen-
tre, que fa més de 20 anys que duu a 
terme una impressionant i reconeguda 
tasca pedagògica, amb una gran quanti-
tat d’alumnes que enorgulleix l’entitat.
  L’edició d’aquest any de la Temporada 
de Ballet, anomenda també Mitja Mara-
tó de Dansa al Poblenou, va estar dedi-
cada a en Jaume Mor, fotògraf i amic, 

mort a l’edat de 61 anys a Guadalajara 
(Mèxic), que va fer les primeres foto-
grafi es de ballet al Centre.
  Els tres recitals de dansa que vam 
poder veure van tornar a demostrar la 
vàlua d’aquesta iniciativa com a mos-

tra de l’activitat docent que aquest tipus 
d’escoles fan arreu de Catalunya.
  Tot i que la sobtada mort, aquells 
dies, de la mare de la professora Alba 
Fernández va deixar l’equip una mica 
trasbalsat. 

Una de les coreografi es que vam poder veure durant el cap de setmana
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NECROLÒGIQUES

Totes les notes necrològiques hau-
rien de rebre el mateix respecte 
i consideració. No obstant això, 

hi ha persones que, per alguns motius 
particulars, mereixen un tractament es-
pecial, i aquest crec que és el cas d’en 
Joan Alòs Zaragoza. Nascut al barri, 
molt a prop del Centre, l’any 1932, de 
molt jove va ingressar a la Secció de 
Teatre, dirigida, aleshores, per Joaquim 
Fernández i Joan Guardino, i va fi nar a 
Lleida el març passat.
   D’aquells anys pocs companys queden 
vius (Carles Mataró i Dora Sánchez), i 
és ella precisament qui ens recorda que, 
en el programa de mà del seu debut (el 
1954), ell ja hi fi gurava. I l’Anna Bed-
mar, arxivera del Centre, ens mostra 
programes en què regularment surt el 
seu nom gairebé fi ns al 1960. A més, 
va participar a L’Estel com a sant Josep 
i com a Neftalí, paper que va tornar a 
representar en la representació especial 
de “veterans” que va tenir lloc durant el 
Centenari del Centre.
  Però la seva gran afi ció al teatre el va 
portar a compaginar el nostre quadre es-
cènic amb el de l’Orfeó Gracienc. Allà  
va treballar amb Núria Espert, Enric 
Guitart i altres actors de renom. Als 18 
anys va debutar a Radio Juventud, amb 
José Luís Barcelona (el de la televisiva 
Reina por un día). Després va passar 
al Romea amb Joan Capri i, tot seguit, 
amb Paco Martínez Sória. I, com que no 
en tenia prou, va encarnar en Jonny, un 
showman que animava les festes.
 Li va tocar fer la mili a Lleida. Sor-
tosament, allà tenia uns oncles. A casa 
els oncles va conèixer una amiga de 
les cosines, i el 1959 es van casar i van 
fi xar la seva residència a Lleida. A la 

Terra Ferma va formar part 
de diversos grups teatrals 
com a actor i com a direc-
tor: Tàlia Teatre, Belles 
Arts, La Violeta... 
  Tampoc va oblidar la seva 
faceta radiofònica, i va col-
laborar a Ràdio Tàrrega, 
Ràdio Joventut de Bala-
guer, Ràdio Popular... I va 
ser aquí precisament on va 
tenir una greu topada. Ell 
tenia un programa diari de 
nit en el qual va denunciar 
uns fets concrets. No va dir 
el nom sencer, però pels 
indicis era possible iden-
tifi car-lo: un personatge 
més franquista que Franco. 
L’endemà tenia la polícia a 
casa amb una ordre d’ex-
pulsió de Lleida. Sortosa-
ment, la serenor i la sang 
freda d’Alòs van frenar els 
atacs del personatge ofès, 
que es va adonar que havia 
abusat del seu poder i que 
el locutor tenia proves del 
que havia dit. El cas es va 
tancar. Silenci ofi cial. Però 
el poble va parlar, i molt. Anys després, 
en Joan em va explicar tot el cas i em va 
donar llibertat per explicar-lo, si ho cre-
ia convenient. Ho vaig fer en un llibre 
publicat a la mateixa ciutat de Lleida.
  A més del teatre dels adults, en Joan 
va tenir una faceta nova i amb menys 
ressò, però tant o més valuosa que l’an-
terior. En un centre escolar religiós, es 
dedicava a ensenyar i a estimar el teatre, 
ja que el teatre, ben aprés en la infan-
tesa, és un bastó per a tota la vida. Va 
usar diverses obres meves per impartir 
les seves classes. Gràcies, Joan. 
  A les terres de Lleida també va apa-
rèixer el showman Jonny per presentar 
nombrosos noms de fama. Només des-
tacarem la Mary Santpere, ja que repre-
sentava molt per a ell: era amiga dels 
pares i havia anat al seu bateig.
  Esmentaré alguns punts de la seva 
vida. Era cosí d’en Jordi Sánchez Zara-
goza, el popular actor. 

  La seva esposa Núria, mare de la seva 
fi lla Marta, va morir quan la nena tenia 
9 anys. Al cap d’un temps es va tornar a 
casar. Ho va fer amb la M. Teresa, tam-
bé coneguda dels oncles, a Albagés, on 
va formar la segona casa. Van tenir un 
fi ll, en Carles. A part del teatre, en Joan 
també va volcar-se en la societat civil.
  El 2003 i el 2005 vaig escriure dues 
obres per al seu grup, una de les quals 
era feta a mida per a tres actors. En un 
acord secret amb en Joan, vam planejar 
que, un cop estrenada a Lleida, repetiria 
el seu personatge al Centre, acompanyat 
d’en Miquel Bosch i en Carles Mataró, 
en una sessió de les lectures teatrals. La 
mort d’en “Fono”, un dels actors, i la 
d’en Miquel van alterar tots els plans, 
i l’obra va quedar totalment inèdita. 
L’altra peça dramàtica (Al cap de trenta 
anys) sí que es va estrenar.: una lectura 
al Centre dirigida per l’Antoni Roig. 
                                                                                                    

Nicasi Camps i Pinós

Salvador Montoya García 
 Pare del nostre consoci Salvador Montoya, 
vidu de l’Anna M. Viñas Torrus i cunyat de 

la Carme i en Joan Viñas. En Salvador va ser 
durant molts anys primer ballarí de l’Esbart 

Montseny i els qui el van veure ballar recorden 
la seva extraordinària elegància a l’hora d’exe-
cutar els passos i els salts de tots els ballets en 
què participava, sobretot “L’Espunyolet” fent 

parella amb la seva esposa.

Josep Carrió 
 Pare de Mn. Biel Carrió, consoci rector de 

les parròquies de Sant Francesc d’Assís i del 
Patriarca Abraham.

Armengol Coll Vilaseca 
 Pare del Jordi Coll, sogre de l’Elisabet Rialp 

i avi de l'Elisabet Coll 

Maria Castella Riera
  Mare de la M. Carme Díaz i sogra del Lluís 

Casanova.
 

Baldomero Vidal Flor
 Marit de la nostra consòcia Conxita Gondón, 

de patchwork.

  Rebin tots els seus familiars i amics el nostre 
més sentit condol. 

Joan Alòs Zaragoza
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NAIXEMENTS

Vera González Grau
  Filla de l’Emma Grau i néta de la Magda Sió 

i en Joan Grau.

Berta Giol Fillat
  Filla del Xavier Giol i la Glòria Fillat, és 
germana del Pau i néta del Tomàs Giol i la 

Mercè Masjuan. 

Nora Giol Barbao 
  Filla de l’Ignasi Giol i la Laura Barbao, també 

és néta del Tomàs i la Mercè.

Maria Bonamusa Fañanás
  La Maria és fi lla de l’Adrià Bonamusa i 

l’Olga Fañanàs.

Ausiàs Alemany Olivé
  És fi ll de la Núria Olivé i en Carles i neta de 

Xavier Olivé Cabré i Concepció Casanova. 
  

  Rebin els seus pares i familiars
la més efusiva enhorabona.

Montse Plans
  La Montserrat Plans és una de les personalitats més 
honestes, valuoses i respectades del nostre Centre. Fa unes 
setmanes va anunciar que deixava de col·laborar amb el Cor 
dels seus amors. Una bona part de la vida del Cor quedava 
enrere i es convertia en història. Potser, amb la seva absèn-
cia, els membres de Cor se sentiran més sols i més desempa-
rats. Però la Montse no abandona el Centre. Afortunadament, 
podrem seguir comptant amb la seva amistat, el seu consell i 
la seva col·laboració mai negada. Alguns dels qui han tingut 
la sort, des de fa anys, de col·laborar amb ella (encara que la 
Montse ens voldrà convèncer que és ella qui col·labora amb 
nosaltres, però aquesta vegada, i només aquesta vegada, no 
li farem cas, encara que ella discrepi) en la difícil i massa 
sovint poc agraïda tasca del dia a dia en les activitats de 
l’entitat, en anunciar la seva decisió, van preparar un sentit i 
bonic homentage. I la veritat és que la cosa va sortir molt bé, 
segurament perquè teníem la Montse al costat. 

Roc Olivé 
 Últimament s’han posat de moda les escape rooms. Pagueu 
una entrada i us fi queu en una habitació de la qual no podreu 
sortir fi ns que desxifreu les pistes que us donen. 
  Però ara aquesta mena de jocs s’ha portat a dalt de l’escena-
ri del Poliorama. Tots els dissabtes de l’estiu, el nostre amic 
i consoci Roc Olivé serà al Poliorama ajudant-vos a sortir 
del teatre i de l’espectacle Escape Show, “L’especacle on 
escapes o mors”.

Rocío Aroca 
  Després de molt de temps col·laborant amb l’equip d’en 
Josep Navarro en el muntatge de les escenografi es de la casa, 
la Rocío ha decidit plegar per dedicar-se a altres projectes. 
Des d’aquí li agraïm tots aquests anys dedicats al Centre i li 
desitgem molta sort!

Benjamí Conesa 
  En Benjamí ha escrit el guió i forma part del repartiment 
del musical Singing Talent Show, un espectacle familiar que 
posa els entranyables personatges dels contes i les pel·lícules 
en contextos diferents dels habituals.

Joan Olivé
Mònica Macfer
  Al mes de maig, en Joan Olivé i la Mònica Macfer van 
estrenar, al Teatre Gaudí, l’espectacle Generació de merda, 
un musical que retrata en clau d’humor la situació precària 
dels joves d’avui dia. 

Álvaro Cervantes 
  L’Alvaro és un dels protagonistes de l’anunci d’Estrella 
Damm d’aquest estiu. Molts dels qui encara el recordem en 
les seves aparcions, de ben jovenet, en les representacions de 
la Secció de Teatre el volem felicitar efusivament per la seva 
esplèndida carrera professional. 
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Les dones sàvies de  la muntanya

Després que el president del Centre 
donés la benvinguda a David Mar-

tí, autor de la novel·la, i d’una introduc-
ció de Les dones sàvies de la muntanya, 
l’autor va voler que el coneguéssim una 
mica, i ens va explicar per què es va fer 
escriptor, amb comparacions misterio-
ses i esotèriques entre alguns fets de la 
seva vida i un tema que l’apassiona: la 
bruixeria i les dones remeieres o tre-
mentinaires. 
  A partir d’aquí, es va obrir la tertúlia 
sense gaires controvèrsies. Martí va ac-
ceptar totes les opinions sobre el llibre, 
amb l’argument que l’autor té el privile-
gi d’escriure el que vol i com vol. Sobre 
algunes opinions donades pels tertuli-
ans, va dir que encaixaven millor amb 
altres dels seus llibres. 
  Finalment, David Martí ens va pre-
sentar un reportatge sobre el món de 
la bruixeria, que partia de l’època dels 
romans fi ns a arribar al món de les re-
meieres i dels curanderos, amb totes les 
connotacions que encara hi ha a la nos-
tra societat en aquests aspectes.
  En aquesta ocasió, la tertúlia literària 
va circular per camins poc habituals, 
més com una conferència magistral que 
com un debat literari. Aquest fet, com 
és natural, va ser més ben acceptat per 
uns que per altres, i només això ja és 
una font de debat i d’enriquiment. Va 
ser una nova experiència, que va tren-
car l’estil de les tertúlies literàries a què 
estem acostumats, però que no per això 
va deixar de ser interessant i profi tosa.

Josep Beltran Cubells

Cuando aparecen los hombres

Com cada primer dijous de mes, el 
dia 4 de maig ens vam trobar al 

Centre per a la nostra tertúlia literària 
mensual. Aquesta vegada va ser la 175a 
vegada que ho fèiem. Un número rodó 
i prou signifi catiu. Vam comentar Cu-
ando aparecen los hombres, de Marian 
Izaguirre, amb l’assistència de l’autora, 
que ens acompanyava novament tres 
anys després de presentar La vida cu-
ando era nuestra, que va tenir un gran 
èxit editorial i que ha estat traduïda a set 
idiomes.
  Cuando aparecen los hombres és una 
novel·la de fàcil lectura, molt interes-
sant i que enganxa després de llegir-ne 
poques pàgines. Les semblances i les 
diferències de les dues protagonistes, 
que viuen al mateix lloc, però amb una 
diferència de cent anys, fa que els lec-
tors entrin en uns mons molt diferents i 
a la vegada molt semblants, fet que sus-
cita un gran interès. La descripció dels 
paisatges de la Costa Brava, les ries de 
Biscaia i del Rosselló està tan ben feta 
que sembla que siguis allà.
  Marian Izaguirre va aconseguir, amb 
la seva simpatia i el seu parlar tranquil 
i culte, que la vetllada resultés molt in-
teressant. El temps va passar sense que 
ens n’adonéssim Després de signar tots 
els llibres i de gaudir d’un bon sopar, 
vam acabar la tertúlia amb un molt bon 
gust de boca. Esperem que d’aquí a tres 
anys més hagi escrit un altre llibre tan o 
més interessant que els altres i la tornem 
a tenir entre nosaltres.

Carme Rovirosa

Les set aromes del món

Vam començar el mes de juny amb 
una tertúlia dedicada al llibre d’Al-

fred Bosch Les set aromes del món. Un 
llibre molt dens, una obra amb molta 
informació i amb diversos estils que 
hi conviuen, jo diria que volgudament 
per l’autor, per tal de fer-nos viatjar per 
llocs remots tant en l’espai com en el 
temps.
  És un llibre de viatge, en què el prota-
gonista va a la recerca del millor cafè o, 
més ben dit, de la millor aroma de cafè. 
Però alhora, com és freqüent en aquest 
tipus d’històries, es tracta de la recerca, 
per part d’en Fèlix Dufoy, el protago-
nista, de la seva realitat personal.
  És un llibre escrit per un home, però 
em va semblar una gran defensa de la 
feminitat molt per damunt d’un món 
d’homes, que tot sovint no són gaire 
admirables.
Des del pare de Fèlix Dufoy, torturat i 
torturador, víctima d’una fe que l’ofe-
ga i al qual s’oposa una mare digna 
d’aquella admiració que tots conreem 
per les mares, fi ns al doctor De Chirac, 
un personatge abominable, traïdor, ego-
ista i brutal.
  Però, al fi nal, la partida se l’emportaran 
dues dones, la Rosa Fortaleza i la Feli-
cidade, que descobriran el primer home 
bo, un home que no sembla un home, la 
gran sorpresa fi nal del llibre... Us con-
vido a viatjar amb en Dufoy per tot el 
món, en ple segle XVIII, i descobrir-lo 
mentre gaudiu d’una lectura intensa.

Miquel Mateu

Descobriments i confi rmacions 

Elogi de la lectura 
Tot i que aquest any Sant Jordi s’esqueia en 
diumenge, més de 50 persones ens vam reu-
nir al pati de l’entitat per celebrar la quarta 
edició de l’Elogi de la Lectura, l’acte de re-
coneixement al món dels llibres que cada any 
organitza la Secció de Foment d’Activitats 
Culturals.
  L’acte va seguir la dinàmica habitual. La 
benvinguda del president del Centre, en Jo-
sep M. Recasens, seguida de la lectura, per 
part de l’Eduard Martínez, de la memòria 

d’activitats i, fi nalment, un acte acadèmic 
d’alta volada a càrrec del professor Xavier 
M. Vicens. El professor Vicens va dissertar 
sobre el copte, els seus orígens, els seus trets 
característics i la seva importància com a font 
de coneixement dels evangelis apòcrifs que, 
en bona part, coneixem gràcies a les traducci-
ons del copte. Una pinzellada ràpida —per la 
limitació del temps—, però ben estructurada 
i pedagògicament impartida, que va plaure 
molt als oients.
  Per acabar, la copa de cava i la conversa 
amena amb els companys. L’any que ve ens 
hi tornarem a trobar.

PROPERES 
TERTÚLIES

6 de juliol
El temps de les cireres, 

de Montserrat Roig

3 d’agost
Un món feliç,

d’Aldous Huxley

7 de setembre
L’evangeli segons Jesu-
crist, de José Saramago
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Duets de violí i viola

El dissabte 18 de març vam poder 
gaudir d’una nova sessió d’aquesta 

temporada, en la qual s’han succeït una 
selecció d’audicions d’alt nivell musi-
cal. En aquesta ocasió, van actuar el vi-
olinista Alberto Reguera i el violista Al-
bert Flores, que ens van oferir obres de 
músics súperconeguts, com Bach (dos 
duets) i Mozart ("Duo en Sol Major"), 
combinats amb peces d’altres d’autors 
molt menys coneguts, com E. Ysaye i J. 
F. Mazas ("Duo op. 38").
   Si bé tot el concert va servir per mos-
trar l’alt nivell qualitatiu dels dos mú-
sics, no podem deixar de fer especial 
esment de la sonata núm. 3 per a violí 
sol “La Balada”, d’E. Ysaye, que va in-
terpretar el violinista Alberto Reguera i 
que va deixar bocabadat el públic amb 
el seu virtuosisme.
   Els llargs i entusiastes aplaudiments 
dels assistents al fi nal del concert van 
obligar els intèrprets a oferir, com a pro-
pina, el conegut "Tango" d’Albéniz.

L’intimisme del teclat

La sessió del mes d’abril la va om-
plir el jove pianista Mario Miralles, 

profesor de l’Aula de Música del Cen-
tre, i va tenir lloc el dissabte 22 d’abril.
  En Mario va estructurar el concert de 
forma cronològica i el va iniciar amb 
dos "Preludi i fuga" de Bach. Després, 
una sonata de Haydn. Va continuar amb 
l’"Intermezzi op. 117", de Brahms, i va 
cloure la part “ofi cial” del programa 
amb la "Sonatine pour Ivette", de Xavi-
er Montsalvatge.
   Cal fer un esment especial a la sor-
presa que va causar en els assitents l’al-
tíssima qualitat interpretativa d’aquest 
jove pianista d’aspecte fràgil, però que, 
a la sensibilitat exquisida dels seus pia-
níssims, hi suma la força gairebé explo-
siva dels seus fortíssims. I si això va co-

mençar a fer-se palès en 
l’obra de Montsalvatge i 
va ser portat al màxim en 
la "Sonata" de Prokofi ev, 
que va interpretar com a 
segona propina després 
del diguem-ne diverti-
mento de la popular "Per 
a Elisa", de Beethoven.
   En resum, una nova 
sessió en la línia d’aques-
ta dotzena temporada que 
està fent història en la ja 
llarga vida d’aquesta ac-
tivitat.

Dos violins

El dissabte 3 de juny, 
vam poder asistir a la 

darrera sessió d’aquesta 
temporada. I, si la del mes 
de març va ser protagonit-
zada per dos instruments 
de corda i la de maig pel 
piano, aquesta els va unir 
tots tres, i és que, encara 
que es presentaven amb el 
nom artístic de 8 cordes, 
la van protagonitzar els 
violinistes Rosa Marquès 
i Eloi Ortells, acompa-
nyats al piano per Abra-
ham Espinosa.
   L’audició va estar in-
tegrada per tres obres 
certament precioses. En 
primer lloc el Concert per a 2 violins 
en La menor de Vivaldi; després, el 
Concert per a 2 violins en Re menor 
de Bach i, fi nalment, Cinc peces per 
a dos violins i piano de Shostakovich, 
que van sorprendre el públic, ja que, 
segons es comentava en acabar, molts 
dels assistents tenien un cert temor que 
aquestes peces, originals d’un autor del 
segle XX, fossin “rares” i, en canvi, van 
resultar d’una bellesa melòdica corpre-

nedora. Pel que fa al nivell interpretatiu, 
ens plau dir que aquesta sessió, amb la 
qual es cloïa la temporada actual, es va 
mantenir en la línia de màxima quali-
tat de què hem pogut gaudir durant tot 
el curs. I, una vegada més, els llargs i 
entusiastes aplaudiments dels assistents 
van “obligar” a oferir dues propines. La 
primera va ser la popular cançó Per tu 
ploro i la segona, la repetició d’una de 
les precioses peces de Shostakovich.

Antoni Roig

Cava, música i bones vibracions
La temporada d’enguany ha estat singularitzada 
per les aportacions de molta gent “de la casa”, és a 
dir, d’intèrprets vinculats d’alguna manera al Cen-
tre. En aquests últims tres concerts que comentem 
aquí també ha estat així, i hem tingut l’ocasió de 

sentir, sols o acompanyats, l’Albert Flores, germà 
del Gerard Flores, de la Secció de Teatre, en Mario 
Miralles, jove professor de l’Aula de Música, i 
l’Eloi Ortells, que no necessita presentació, amb la 
Rosa Marquès i de l'Abraham Espinosa. 

Mario Miralles en un moment del seu concert

Alberto Reguera i Albert Flores en el seu Cava Concert
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Acaba una temporada i ja tenim 
programació per a la propera, la 

2017/2018. Tornarem a obrir el teló 
amb noves obres de teatre que repre-
sentarem o llegirem! A continuació 
teniu el llistat de les obres que es re-
presentaran a la nostra sala d’espec-
tacles.

16 i 17 de setembre del 2017
El crèdit, de Jordi Galceran
Direcció: Carme Canet

28 i 29 d’octubre del 2017
Escenes d’una execució, 
de Howard Barker 
(versió al català de Quim Monzó)
Direcció: Lluís Girbau

18 i 19 de novembre del 2017
Nit de Sant Joan de Dagoll Dagom i 
Jaume Sisa 
Direcció: Toni Olivé

25 i 26 de desembre del 2017
Excuses, de Joel Joan i Jordi Sànchez
Direcció: Joan Asensio

17 i 18 de febrer del 2018
Les cartes d’Hèrcules Poirot, 
de Jaume Fuster
Direcció: Jordi Vendrell

10, 11, 17 i 18 de març del 2018
Welcome to 60’s 
Concert amb fragments de Nine, 
Company i Hairspray
Direcció: Joan Martínez

21 i 22 d’abril del 2018
Els versos fènix, d'Enric Folch,
que en serà el director

26 i 27 de maig del 2018
Matilda, de Roald Dahl (conte), Den-
nis Kelly (adaptació) i Tim Minchin 
(música). Direcció: monitors del grup 
infantil de la Secció de Teatre 

La propera temporada teatral

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

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

ELIMINAMOS LA SUCIEDAD
25 AÑOS DE SERVICIO NOS AVALAN

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

Si desea/n olvidarse de:
  1-Problemas de limpieza y de personal
  2-Confl ictos laborales - CEMAC - Juzgado de lo Social
 3-Absentismos laborales, bajas, substituciones, vacaciones, for-
malización de contratos
  4-Reclamar a su proveedor facturas, TC2 pagados, certifi cados 
de Seguridad Social, certifi cados de Hacienda
Si desea/n:
  1-Tranquilidad por tener contratada una empresa seria y sol-
vente ante la Seg.Social i Hacienda
  2- Que cada dia le realizemos el servicio de limpieza sin tener 
que reclamar absentismos
  3-Tener un servicio de limpieza perfecta a sus necesidades y 
posibilidades

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

El crèdit, de 
Jordi Galceran, 
interpretada per 
Lluís Girbau i 
Jaume Arola 
tornarà a repre-
sentarse per 
Festa Major
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En contrast amb el que s’ha pro-
duït tradicionalment en molts 
àmbits de la societat occidental, 

en què el paper de les dones ha estat se-
cundari, menystingut, irrellevant i gai-
rebé imperceptible, molts de nosaltres 
tenim fi xades a la memòria les imatges 
de les reines anglosaxones com a caps 
visibles; dones fortes, combatents in-
combustibles davant de les pressions i 
de les exigències dels seus càrrecs ins-
titucionals en un món hostil, orquestrat 
pels aparells polític i militar comandats 
sempre per homes. Això fa inevitable 
que ens preguntem què devien sentir re-
alment aquelles dones en el si de la seva 
intimitat, com devien reaccionar davant 
de les alegries i de les desgràcies que 
s’anaven trobant al seu pas i, fi ns i tot, 
quin paper tenien i com s’ho feien per 
mantenir-se fermes enmig de les intri-
gues i de les traïcions.
  Precisament, són aquestes les qüesti-
ons que pretén abordar Elisabet i Ma-
ria, de Josep Maria Benet i Jornet, es-
crita, el 1979, com a inspiració lliure de 
la peça teatral Maria Stuart del romàn-
tic Friedrich Schiller. La proposta diri-
gida per Josep Beltran segueix les línies 
traçades per Benet, de manera que tras-
passa la trama de l’obra de Schiller per 
tal d’aprofundir en els dos personatges 
més interessants de l’obra: la refi nada 
i passional Maria Estuard d’Escòcia, 
enfrontada a la pragmàtica i assenyada 
Elisabet I. Maria, Eulàlia Batlle, és un 

personatge enèrgic i d’educació fran-
cesa, que fa passar per davant la seva 
condició de dona i els seus sentiments 
en totes les seves decisions, mentre sent 
devoció pel seu país i per la religió ca-
tòlica. Elisabet, Sònia Martorell, que 
n’és el pol oposat i simbolitza l’angli-
canisme, és capaç d’acceptar el repte 
de governar en una Anglaterra dividida, 
però resulta incapaç d’alliberar Maria 
de la pena de mort. 

Retrat
  D’aquesta manera, com a espectadors, 
no només ens trobem davant l’enfron-
tament entre dues dones, sinó que as-
sistim al retrat ideològic d’una societat 
que es troba en la cruïlla de dos mons 
possibles, dos sistemes polítics, dues re-
ligions, que conviuen en confl icte i que 
pugnen per controlar el que realment 
està en joc: el poder. Les interpretacions 
de les dues protagonistes mantenen el to 
dramàtic de les circumstàncies, apunta-
lades i contrapuntades pels personatges 
masculins, molts d’ells excel·lents en 
la interpretació camaleònica, amb tons 
humorístics, paròdics, mordassos, pas-
sionals, càustics… que van marcant el 
ritme del suport, de la traïció, de l’anul-
lació i de la condemna a mesura que 
avança la intriga narrativa.
  Pel que fa a la proposta escenogràfi ca, 
aquesta posada en escena ens immer-
geix en l’atmosfera i en el perfum del 
segle XVI, a través de l’attrezzo i del 

vestuari femení, mentre que l’aparença 
dels personatges masculins s’allunya 
volgudament de l’estètica elisabetiana, 
per tal de donar més relleu a les verita-
bles protagonistes, les dues dones. Cu-
riosament, la incorporació d’una escena 
fi lmada representa una picada d’ull de 
Josep Beltran a la gènesi televisiva de la 
peça dramàtica. Efectivament, Elisabet 
i Maria té l’origen en una sèrie dramà-
tica de cinc capítols, enregistrada als 
estudis de TVE a L’Hospitalet, sota la 
direcció de Lluís Maria Güell, i emesa 
a partir del 19 d’octubre de 1979 pel 
Circuit Català, dins de l’espai Novela. 
Unes joveníssimes Àngels Moll i Mer-
cè Sampietro en foren les protagonistes, 
en els papers d’Elisabet i de Maria, res-
pectivament, i estigueren acompanya-
des de Josep Torrents, Carles Sales, Jo-
sep Maria Angelat i Francesc Lucchetti, 
entre altres actors i actrius de la nostra 
escena. 
  Finalment, per concloure, només vol-
dria remarcar que Elisabet i Maria és 
un drama de rerefons universal, que pe-
netra a poc a poc dintre nostre com a 
espectadors i aconsegueix que fem una 
refl exió al voltant d’una idea constant, 
tant d’avui com de sempre: la relació 
entre les persones que han protagonit-
zat els grans moments de la Història, en 
majúscules, i la inevitable servitud dels 
poders fàctics. Com sempre, el gran te-
atre del món!

Caterina Parera

Dues dones, dos mons
Elisabet i Maria
El gran teatre del món!  
Aquest és el rerefons 
d’aquesta obra, en la qual 
no només ens trobem 
davant l’enfrontament 
entre dues dones, sinó 
que assistim al retrat ide-
ològic d’una societat que 
es troba en la cruïlla de 
dos mons possibles, dos 
sistemes polítics, dues 
religions, que conviuen 
en confl icte i que pug-
nen per controlar el més 
important: el poder.

A l'esquerra, Sònia Martorell, en el paper de la reina Elisabet. I 
a dalt, Antoni Roig, Esther Rodríguez, Dani Páez i Eulàlia Batlle, 
en una escena de l'obra de Benet i Jornet que va dirigir Josep 
Beltran.  
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Al’abril es va representar una de 
les millors obres del dramaturg 
noruec Henrik Ibsen: Un ene-

mic del poble. Els directors, en Xavier 
Oliver i la Montse Virumbrales, ens van 
oferir una adaptació de l’obra original. 
I és que Ibsen és un autor que s’ha de 
classifi car dins del gènere de l’art i as-
saig, i les seves obres, sovint, s’escur-
cen i és comprimeixen per fer-les més 
digeribles. Tot i això, les càrregues pro-
fundes contra el sistema, la crítica des-
pietada al poder establert, sense amagar, 
però, les febleses i contradiccions del 
Dr. Stockmann, el que probablement fa 
el paper de defensor de la veritat, l’heroi 
del poble abandonat pel seu poble fi ns 
a esdevenir l’enemic del poble, es van 
respectar amb gran fi delitat a l’original.
  Un elenc de bons actors —dalt de l’es-
cenari i a la platea— va mantenir el ti-
pus en una obra amb molt de text i un 
moviment mesurat (que no vol dir amb 
poques escenes) en el que l’important és 
més el que es diu i com es diu que el 
que es representa. En aquest context, la 
tramoia i el vestuari van ser parcs, sense 
estridències. Valgui com a exemple el 
fet que la majoria d’actors anaven ves-
tits de carrer. Només el poder, represen-
tat per l’alcalde, ressaltava la seva auto-
ritat amb un vestit d’època, el barret i la 
vara de comandament.
  La disposició dels llums i dels diversos 
elements escènics va mantenir els dos 

espais de referència permanentment en 
escena. Els dos nivells, amb l’escala de 
separació, la taula del menjador, la taula 
del despatx i, sobretot, la porta, que no 
va deixar d’obrir-se i de tancar-se durant 
tota la representació, donaven sentit al 
que s’hi representava. Durant l’assem-
blea, tot el pati de butaques es va conver-
tir en escenari, i diversos actors camu-
fl ats entre el públic van propiciar, amb 
encert, el dinamisme d’aquell moment.
  Els personatges principals els van inter-
pretar en Joan Asensio i en Lluís Girbau, 
amb uns papers difícils, amb llargs dis-
cursos carregats de matisos que calia fer 
arribar amb precisió als espectadors per 

tal que poguessin copsar tot el sentit de 
l’obra. La resta d’actors (alguns de ben 
joves), amb les seves intervencions més 
breus, tenien, també, un paper primor-
dial per lligar el fi l argumental. Alguns, 
fi ns i tot, amb un toc humorístic molt 
ben interpretat, com el que representava 
l’Enric Folch.
  En general, l’espectacle va funcionar 
amb prou correcció, i el públic, que ha-
via ocupat tres quartes parts de la sala, 
va sortir-ne satisfet. Una altra cosa és 
que tothom hagués captat la profunditat 
i l’actualitat de les paradoxes que Ibsen 
ens planteja. Tot i que Un enemic del 
poble va ser escrita a cavall dels segles 
XIX i XX, quan el debat que conduiria a 
la revolució russa era més encès, és fàcil 
traslladar la situació fi ns a data d’avui 
i plantejar-nos honestament com podem 
aturar els populismes sense renunciar 
a la democràcia i al sufragi universal. 
Com podem fer que les majories respec-
tin les minories? Com podem fer que la 
veritat objectiva i el bé comú no quedin 
soterrats per interessos particulars i se-
guretats, legítimes i reals, injustes amb 
la col·lectivitat? Sens dubte, en acabar la 
representació, s’hagués pogut organitzar 
un fòrum de discussió, com es feia anti-
gament en les sales d’art i assaig.

Eduard Martínez

Teatre d’art i assaig

D’esquerra a dreta, Àlex Gabriel, Joan Asensio, Nil Grau, Alícia Olivé i Carme Canet

D'esquerra a dreta, Joan Asensio, Manel Soler, Enric Folch i Lluís Girbau

Un enemic del poble



contrast   /   teatre vist  /   17

Els joves de l’Institut Rydell, als 
anys cinquanta, eren iguals —o 
potser pitjors— que els nostres 

joves; experimentaven, desautoritzaven 
els mestres, tenien somnis i il·lusions, 
i l’adolescència els remenava les neu-
rones. Potser per això, i encara que po-
gués sorprendre en un primer moment, 
havien de ser ells, els adolescents del 
Centre, els qui encarnessin uns perso-
natges amb un cor semblant al seu. Per 
fer-ho possible, una llista llarga de per-
sones van aventurar-se a donar el millor 
d’elles mateixes. 
  Primer de tot, en tractar-se d’un mu-
sical, tot l’equip de direcció i moltes 
altres persones, el nom de les quals el 
públic desconeix, van inventar coreo-
grafi es, van posar cançons a to i van 
traduir-les a la nostra dolça llengua 
perquè fos possible entendre-les. Per 
altra banda, el vestuari es va haver 
de repescar o fer de nou per trobar el 
context rock ’n’ roll que Nits d’estiu 
exigia. També pentinats i perruques de 
l’època i, fi ns i tot, es va construir un 
meravellós Grease Lightning a mida 
per a l’espectacle.   Tota aquesta feina 
va fer possible que l’esforç dels joves 
que formaven el repartiment explotés 
i aconseguís fer embogir la platea, el 
cap de setmana del 20 i el 21 de maig. 
  El resultat va ser, sense cap mena de 
dubte, molt satisfactori. Els qui for-
men part del grup infantil de la Sec-
ció de Teatre resultaven estar molt més 
crescuts i tenir, sobretot els nois, molt 
més talent musical del que les llengües 

desconfi ades esperaven d’un grup de 
marrecs esgargamellats. L’energia els 
brollava per totes bandes i, encara que 
sembli que no, va ser quelcom contagi-
ós i va permetre amagar qualsevol pe-
tita defi ciència. Altre cop per sorpresa, 
els nostres joves van demostrar ser uns 
ballarins excel·lents, amb molt de po-
tencial als balls de fi nal de curs. 
  En general el grup va brillar, i això 
va ser gràcies a l’esforç de tots, tant 
d’ells com dels qui hi han anat col·la-
borant durant més d’un any d’assajos i 
han vist evolucionar satisfactòriament 
moltes cares insegures. Després de 
Nits d’estiu, queda comprovat que la 
pedrera del Centre té molt bon mate-
rial per oferir i que podrà permetre’s 

nous grans projectes ben aviat. Evi-
dentment que estaven nerviosos, però 
el paper que van interpretar, tant un dia 
com l’altre, el van poder gaudir amb 
la comoditat de saber que comptaven 
amb un equip tècnic funcionant profes-
sionalment al darrere. 
  Amb tants micròfons a la vegada, tants 
canvis de vestuari i moviments esceno-
gràfi cs a les seves mans, de ben segur 
que n’han après, i tots hem d’estar or-
gullosos de la feina feta. 
  Cercapromeses, guardeu el fullet de 
l’obra, que hi haurà molts noms que 
veurem escrits moltes vegades a partir 
d’ara. 

Judit Martínez

Una nova fornada puja a l'escenari 
Nits d’estiu
Periòdicament la Secció de 
Teatre ens ofereix un espectacle 
protagonitzat pels més joves de 
la casa en el que podem veure el 
talent i les virtuts artístiques que 
apunten maneres ens els que 
amb els anys han de donar con-
tinuïtat a les obres representades 
al Centre. Aquesta vegada hem 
pogut veure dalt de l'escenari 
Nits d'estiu, un musical basat en 
la pel·lícula Grease. El resultat 
va ser, sense cap mena de dubte 
segons la cronista, molt satisfac-
tori. 

Dos escenes de Nits d'estiu
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"Catalunya s’està benefi ciant de 
la integració creixent d’Europa" 
Ramon Tremosa (Barcelona, 

1965), economista, professor a 
la UB i investigador en el Centre 

d’Anàlisi Econòmica i de les Polítiques 
Socials (CAEPS). Va ser el cap de llista 
de Convergència i Unió a les eleccions 
al Parlament Europeu de 2009 i de 2014 
i eurodiputat al Parlament Europeu. És 
autor de diversos llibres sobre política 
econòmica. El seu darrer és L’Europa 
que han fet fracassar, del 2016, el qual 
ha escrit amb la col·laboració d’Aleix 
Sarri.

El teu llibre dibuixa la diagnosi del 
problema europeu. Qui o què ha fet 
fracassar Europa?
  El centralisme d’estat. Els països d’Eu-
ropa, del sud bàsicament, que funcionen 
molt malament.

Europa viu una profunda crisi per-
què tornen les fronteres, pel popu-
lisme antieuropeu, per les divisions, 
cada cop més grans, entre nord-sud 
i est-oest, per la crisi de l’euro i la 
crisi dels refugiats... Però, imaginem 
ara per un moment que Catalunya ja 
és independent. Series partidari del 
“Catèxit”?
  A veure, Catalunya només té un partit 
que sigui explícitament anti Unió Euro-
pea, que és la CUP, que va fer un 7% 
de vot. I, per tant, a mi em diuen des 
de Brusel·les: “Ostres, Catalunya no és 
com un país del sud”. Perquè vull recor-
dar que a Grècia, a Itàlia, a França... els 
partits que són anti euro o anti Unió Eu-
ropea se situen en el 30 o en el 50%. Per 
tant, des d’aquest punt de vista, Cata-
lunya és un país que exporta molt i que 
rep molt de turisme; els catalans viatgen 
molt, i el sentiment europeista és molt 
profund i no ve de fa 20 anys, sinó que 
fa cent anys ja rebíem inversió multina-
cional. Per tant, Catalunya és d’aquells 
països que formen part de la xarxa eu-
ropea que més s’ha integrat, i ho ha fet 
sempre que ha pogut. Per tant, crec que 
si ara preguntéssim als catalans si volen 
formar part de la Unió Europea, per una 
clara majoria el sentiment europeista 

hi és. Ara, ja veurem què passa d’aquí 
a 10 anys, com haurà anat tot plegat i 
veurem si queda Unió Europea o no. 
Però que Catalunya s’està benefi ciant 
de la integració creixent d’Europa és 
una evidència: inversions multinacio-
nals, congressos, turisme… el que va bé 
de l’economia catalana està lligat a la 
internacionalització i a l’europeïtzació.

Espanya dius que és un referent a la 
UE de mala praxi i de no fer allò que 
predica. En una entrevista, tu comen-
taves que era “la campiona de deso-
bediència”. Què et provoca Espanya? 
Impotència?
  No. Jo distingeixo molt entre Espanya 
i Estat espanyol. Per mi, Espanya és 
un gran país, ple de bona gent. Hi tinc 
molts amics, de llocs fantàstics amb un 
gran potencial. L’Estat espanyol és una 
estructura font de corrupció i de males 
pràctiques, on les oligarquies i els mo-
nopolis tenen barra lliure per robar i per 
expropiar rendes a les classes populars, 
i genera resultats molt negatius. Espa-
nya lidera el rànquing d’atur juvenil, de 
fracàs escolar, de la justícia més poc in-
dependent, d’on les factures es paguen 
més tard, és on hi ha més inseguretat ju-
rídica, on l’agència tributària és depre-

dadora i expoliadora de les pimes i de 
les multinacionals, on l’energia és més 
cara... El que està lligat a la regulació 
dels ministeris és un desastre. Per això 
sempre dic que, encara que Catalunya 
sigui independent, perquè necessitem 
un estat per protegir-nos d’aquesta ru-
ïna i d’aquesta mala praxi que contami-
na i que desmoralitza, jo no renunciaré, 
a Espanya, entesa com a país fantàstic, 
ple de bona gent i d’oportunitats.

El vostre llibre és un llibre basat en 
històries personals i en anècdotes. 
Com veuen els europeus Catalunya?
  L’any passat van sortir 5.000 articles 
de Catalunya a la premsa mundial. Hi 
ha articles més favorables i articles 
menys favorables a la causa catalana, 
però molts són molt descriptius. Es li-
miten a descriure. Hi ha hagut elecci-
ons, han guanyat aquests partits, hi ha 
hagut una manifestació, hi ha anat tota 
aquesta gent. L’economia catalana ex-
porta, creix més que ningú, té un atur 
més baix... Catalunya és capital europea 
en molts àmbits: a fi res i congressos, 
sanitat, recerca... És una de les regions 
líders en captació de fons europeus, de 
bones practiques, de formació profes-
sional avançada. Hi ha 6.000 multina-

Carolina Albés en un instant de l'entrevista a Ramon Tremosa i Aleix Sarri
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cionals i cada dia rebem bones notícies 
de noves multinacionals que arriben. 
Les pimes són molt bones, la recerca 
mèdica a Catalunya és líder al món, en 
gastronomia i en riquesa paisatgística 
i històricocultural, també. Per tant, la 
premsa de Madrid ven una distorsió, 
una imatge negativa de Catalunya. Ig-
nora La Marató, per exemple, que és 
una causa fantàstica de solidaritat en 
què som líders europeus. La premsa de 
fora és més objectiva, i valora els caste-
llers i en fa reportatges brutals. I Google 
i Microsoft han fet anuncis al diari The 
Economist amb dues pàgines amb foto-
grafi es de castells, també. Posen molt 
més en valor el que és Catalunya com a 
realitat i no l’amaguen o la distorsionen 
com fan a Madrid.

Per què les repúbliques petites són 
més justes?
  Perquè la contability és més gran. És 
a dir, en un país petit, tothom es coneix 
i és més difícil fer operacions com el 
projecte Castor, en què un empresari va 
al Ministeri i en 15 dies del mes d’agost 
es fa un projecte ambiental per fer una 
torre com aquella enmig del mar. Ara, 
tu vés-hi amb un projecte per fer una 
granja al Pirineu: estaràs dos anys mo-
vent paperassa. En canvi, aquell senyor 
se n’hi va 15 dies a l’agost i li donen un 
permís en què fi gura que els diners, si 
en guanya, seran per a ell i, si hi ha pèr-
dues, se’n farà càrrec l’Estat. I cap diari 
ho critica. A Catalunya hi va haver una 
gran oposició popular, manifestacions, 
contestació… La premsa catalana ha 
hagut de parar, però la premsa de Ma-

drid d’això no en parla. És un Estat cap-
turat per l’oligarquia en què la premsa 
respon. Com que la premsa no té crèdit, 
no té credibilitat. La gent no compra els 
diaris, els ha de rescatar la banca i la 
banca ha sigut rescatada per l’Estat i, 
per tant, tot és el mateix sistema d’in-
teressos creats. En un país petit això és 
molt més difícil de fer perquè aquests 
pelotazos costen molt més d’amagar i, 
a més, no són tan grans. I la prova és 
que, en els països petits, la vigilància 
i la contability són molt més altes i de 
frau n’hi pot haver, però no és a l’escala 
i en la dimensió que és en països grans 
com França, Itàlia o Espanya.

Quin canvi necessitaria Europa per 
sortir d’aquest fracàs?
  Les nacions com Escòcia i Catalunya 
són una solució, perquè els països més 
petits són més efi cients. El federalisme 
alemany seria una solució per a Itàlia, 
per a Grècia o per a Espanya. Donar po-

der a les regions, tributari, fi nancer, fi s-
cal, polític... treure poder a les capitals. 
El que és inefi cient és una capital de 10 
milions d’habitants, com París, que xu-
cla tota l’energia de França ,o Madrid, 
que ja en té 5 milions i té vocació de 
seguir creixent i de seguir desertitzant 
les dues Castelles, que ja són un desert. 
Les àrees més despoblades d’Europa 
ja són les dues Castelles, i si Madrid 
segueix xuclant i xuclant, les següents 
seran la cornissa cantàbrica, una part 
d’Andalusia, València i Múrcia. Només 
Catalunya fa de contrapès en aquest 
centralisme audaç, i per mi és un greu 
error reduir la nació castellana a una 
sola ciutat, que sempre estarà mal go-
vernada per culpa de la incompetència i 
de la corrupció.

A veure què et suggereixen aquests 
termes que jo et diré amb una sola 
paraula.
-Economia catalana actual: potència.
-Independència: necessitat.
-Futura font de riquesa catalana: la 
logística.
-Estats Units versus Unió Europea: 
Europa de les Nacions.
-Estat espanyol versus Catalunya: Es-
panya, amiga; Estat espanyol, enemic.
-República: república, sí.
-Federalisme: en tots els àmbits, és a 
dir, tributari, fi nancer i fi scal.

-I ja per acabar, per què ens recoma-
nes llegir el teu llibre?
  Només pots ser lliure si estàs ben in-
format.

Carolina Albés 
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Recordant l’11 de maig del 1966
Fa dies que TV3 va emetre un interes-

sant reportatge sobre la dura repressió 
franquista que van patir 130 capellans, 

bàsicament joves, de l’església catòlica que 
havien manifestat el seu rebuig contra les tor-
tures practicades a un jove estudiant universi-
tari que s’havia mostrat obertament contrari a 
les idees del règim. S’ha de tenir en compte 
que aquell grup emergent de capellans seguia 
fi delment les ensenyances del Concili Vaticà 
II que havia iniciat l’enyorat papa Joan XXIII 
i que la majoria d’ells eren força seguidors, o 
com a mínim simpatitzants, de la teologia de 
l’alliberament, que els feia ser més oberts al 
món real. 
  De la resta de capellans, la majoria ja 
grans, n’hi havia alguns que fi ns i tot ha-
vien patit persecució i havien sobreviscut 
durant els negres anys de la Guerra Civil, 
del 1936 al 1939. Aquests eren més conser-
vadors i, si veien alguna cosa que política-
ment  no els acabava d’agradar, giraven la vista cap a un altre 
costat  i callaven. 
  Dies després de l’emissió per TV3, el nostre Centre va orga-
nitzar una vetllada en què es va projectar el mateix documen-
tal en una gran pantalla i que tenia el gran al·licient de comp-
tar amb la presència de Mn. Joan Soler, capellà que durant 
molts anys va prestar el seu ministeri a la parròquia de Santa 
Maria del Taulat, primer com a vicari i després com a rector. 
Soler va ser un dels 130 atrevits sacerdots que, aquell 11 de 
maig del 1966, van fer el que creien que havien de fer: mostrar 
la seva més enèrgica protesta amb la seva presència davant la 
Jefatura Superior de Policía de la Via Laietana de la Ciutat 
Comtal, afrontant-ne totes les conseqüències. 
  Aquests dos fets (l’emissió del reportatge per TV3 i l’acte del 
Centre, amb la revisió dels fets i la presència de Mn. Soler) em 
van fer reviure aquell onze de maig, i vaig recordar on era jo i 
com vaig viure aquella jornada i la següent.
  Per la meva feina de venedor al sud de la península de la 
popular i coneguda fàbrica de Les Culleres (tan vinculada al 
nostre Centre i al Patronat Mn. Pius Bosch), em trobava a Gra-
nada visitant clients. A part de les poques i confuses primeres 
notícies del dia, al vespre la família i els amics em van infor-
mar telefònicament dels fets.
  Aquella mateixa tarda, el diari vespertí de Madrid Pueblo, 
dirigit per Emilio Romero, la ploma més sibil·lina del règim, 
va publicar un infl amant article en primera plana i en lletres 
de pam i en vermell, en què explicava el cas a la seva manera. 
Deia que eren els capellans els qui havien començat a agredir 
la policia, i parlava de “los curas comunistas catalanes”.
  L’endemà, dia 12 de maig, els dos diaris de Granada (Ideal 
i Patria) copiaven, lletra per lletra, i també en primera plana i 
amb uns titulars escandalosos, l’escrit d’en Romero. Després 
vaig saber que els diaris de tota la cadena de la Falange d’Es-
panya havien fet el mateix. 

  A l’hotel, en servir-me l’esmorzar, el cambrer em va pregun-
tar per “los curas comunistas catalanes”, mentre jo m’indig-
nava llegint les vergonyoses paraules d’en Romero, que fi ns 
arribava a imaginar-se un hipotètic policia que, després d’ha-
ver rebut cops d’un atrevit capellà, li deia (sic): “con santa 
indignación, de este porrazo no te libra ni Maria Santísima”. 
  Tot seguit va arribar don Antonio, el representant local de 
l’empresa, alarmat, parlant-me també dels curas comunis-
tas, i em va dir que havia deixat l’esposa i la fi lla pregant per 
aquests sacerdots. Li vaig dir que gràcies, però que no calia 
que patissin. No ho necessitaven. A més d’això, em va avi-
sar que tenia concertada una visita amb nosaltres don X, un 
client molt important d’una de les ferreteries de Granada de 
més renom, un home que, a més de ser de “la mala follá” (un 
malnom ofensiu molt granaino), era un reconegut feixista i el 
terror de mitja ciutat. 
  I el terror va arribar. Ens vam presentar a la cita i el que van 
veure els meus ulls va superar l’espant i no ho vaig acabar 
d’entendre. Vaig veure don X vestit amb un uniforme estrany: 
una jaqueta blanca farcida de creus, medalles, fl etxes i altres 
símbols falangistes. Don Antonio em va murmurar que la dis-
fressa signifi cava que era el mandamás de la comunitat. Tot 
seguit, després d’una breu i seca salutació, em va sortir amb 
el clàssic “curas comunistas catalanes”, i va acabar pregun-
tant-me: “¿Qué ocurre en Cataluña?”. Com passava habitu-
alment, s’havia fet un embolic. Mai no sabies si parlaven de 
Barcelona o de Catalunya. Jo, procurant ser hàbil i amb un 
somriure d’orella a orella, li vaig respondre: “Supongo que 
usted se referirá a Barcelona, ya que Catalunya es mucho más 
amplia...”.
“Bien, sí”, va respondre sec i de mala gana. Ell va seguir amb 
el tòpic de les tres C (curas, comunistas, catalanes). Don Anto-
nio hi va intervenir, conciliador. Jo, que ja venia mig preparat, 
tenia present dues coses molt importants i que són una norma 
bàsica per a un venedor: primera, el client sempre té raó, i se-

La manifestació de capellans de l'11 de maig del 1966, sortint de la Catedral 
de Barcelona en direcció a la Jefatura Superior de Policia
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gona, jo era el representant de l’empresa i no havia d’enfron-
tar-me a ell. Ara bé, jo tenia una altra raó que em recomanava 
no trair els meus principis i no donar-li la raó (i encara menys 
quan no la tenia). Per tant, havia de jugar amb habilitat. No 
podia parlar-li ni contra Franco ni contra la policia ni, sobre-
tot, contra la Falange. Em vaig agafar en el que deien els diaris 
d’en Romero. Ho vaig analitzar. 
  En el seu article, el periodista deia que els capellans “subie-
ron de Jefatura a la Catedral”. Cras error. Era una errada enor-
me. En tot cas hi hauria de dir “bajaron”, ja que la Catedral 
és en un punt més baix que la comissaria. Don X va intentar 
treure importància al detall. Vaig decidir arriscar-me: vaig dir-
li que tenia un amic capellà, el vicari de la meva parròquia, 
que era molt avançat i que quasi segur que havia anat a la 
manifestació, tot i no tenir res de comunista —vaig insistir—. 
Després vaig afegir que quan tornés a Barcelona li demana-
ria tota classe d’informació i que, en la meva propera visi-
ta, li explicaria tot el que sapigués (no cal dir que en parlar 
d’aquest amic em referia a Mn. Soler). El vaig desarmar. El 
va sorprendre la meva ferma amistat amb un capellà, per ell 

un comunista, i crec que hi veia quelcom d’estrany. Una cosa 
inesperada. Es va replegar. Va callar. No sabia què dir. Li van 
fer una consulta. Va sortir un moment. Don Antonio i jo, per 
un moment, vam respirar més tranquils.
  En tornar amb nosaltres, don X va parlar de la feina i de fer la 
comanda. Don Antonio, amb la seva peculiar gràcia andalusa, 
ens va cantar una cançó de xirigota. Inoportuna? Potser sí, 
però segurament necessària. Fins i tot don X va riure, incre-
ïble. Vam fer la comanda. Normal, no ens va castigar. Al co-
miat, li vaig reiterar la meva oferta d’informació sobre el cas 
del dia anterior. Em va dir que d’acord, però sense cap interès.
  Al cap de tres mesos, en la meva següent visita, don X era de 
viatge. Ens va rebre l’encarregat i ens va entregar la coman-
da preparada per don X. En posteriors visites tampoc no va 
demanar —ni jo la hi vaig oferir— la hipotètica informació. 
Don X va continuar sent de “la mala follá” (com deia don 
Antonio), com sempre havia estat, però mai més el vaig tornar 
a veure abillat amb la disfressa de la jaqueta blanca i la corrua 
de creus, medalles, fl etxes i símbols falangistes.

 Nicasi Camps i Pinós 

CAVIL·LACIONS

             Egoisme
No penso pas a morir-me,

no en tinc ganes ni en tindré,
si als matins en despertar-me

trobo al costat la Roser.

És mèrit del maridatge
que vulgui ser jo el primer

d’emprendre el darrer viatge...
o és mèrtit de la Roser?

ENTRETENIMENT

Amb 3 notes musicals
degudament ordenades

CONFECCIONEU I DESCO-
BRIU:

"Població de Santander
amb dunes, platja i onades."
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Un cop més he d’adreçar-me a tots vosaltres per demanar la 
vostra col·laboració econòmica per poder fer front a les be-
ques menjador a les quals, com sabeu, conjuntament amb la 

Parròquia de Santa Maria del Taulat i Càritas, aquesta Fundació es 
va comprometre a fer front cada any, mentre observéssim o perce-
béssim aquesta necessitat al nostre barri.
  Hi ha gent que hi col·labora amb un sol donatiu a l’any i d’altres 
que ho fan mensualment. Demanem allò que voluntàriament pugueu 
aportar per ajudar-nos a permetre que unes criatures puguin fer un 
àpat digne un cop al dia. 
  No tinc més que paraules d’agraïment a tots els qui ja hi col·labo-
reu, ja que sou l’alè per portar a terme el projecte, però necessitem 
més col·laboradors. No en tenim prou amb els que som. Les ne-
cessitats persisteixen, i ens agradaria poder fer front a totes elles. 
Recordeu que l’any passat es van poder assolir els objectius gràcies 
a l’aportació de la Fundació La Caixa. Si no, només haguéssim acon-
seguit cobrir la meitat de les necessitats.
  No demanem res que no pugueu fer, però la caritat comença per 
ajudar els qui no tenen possibles, i tots sabem del cert que aquests 
nens que ajudem no poden ni tan sols tenir un àpat equilibrat en nu-
trients al dia. Si ens atrevim a demanar-ho, és perquè veritablement 
ho necessiten.
  Qui vol fer alguna cosa, troba un mitjà; qui no vol fer res, troba 
una excusa.

Xavier Oliver
President de la Fundació Pius Bosch

Col·labora amb la

FUNDACIÓ 
PRIVADA 

PIUS BOSCH

Fes-te protector 
econòmic

ES19 2100 0803 9302 0111 6941
Sol·licita el full d’inscripció 
a la Secretaria del Centre
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Recordatori de la Fundació Pius Bosch a tots els socis del Centre i col·laboradors

Fes-te protector de la Fundació

Els qui tenim una certa edat recordarem que l’any 1966, 
davant del nomenament com a bisbe de Barcelona de 
Mons. Marcelo González Martín, un grup de cristians 

de la nostra diòcesi van iniciar la campanya “Volem bisbes 
catalans”, en senyal de protesta, ja que no s’entenia que es 
nomenés un bisbe que desconeixia la història, la llengua i la 
cultura del nostre país. Aquest nomenament va arribar de la 
mà del règim franquista, gràcies al fet que el Concordat de 
1953 permetia a Franco tenir el privilegi de presentar al Vaticà 
una terna de noms per tal que el Papa en nomenés un dels que 
es proposaven. Malgrat la campanya en senyal de protesta, el 
bisbe Marcelo va ser bisbe de Barcelona.
  Ara, més de cinquanta anys després, a la Diòcesi de Barcelo-
na, es continuen nomenant bisbes sense tenir en consideració 
la voluntat del poble català. Aquesta vegada ha estat Mons. 
Juan-José Omella, aragonès, de la comarca del Matarranya. 
Però encara hem de donar gràcies a Déu perquè diuen que és 
catalanoparlant.
  El bisbe Omella va estudiar al Seminari de Saragossa, on 

va ser ordenat l’any 1996, i va ser nomenat bisbe de Barbas-
tre-Montsó l’any 1999. És membre de la Conferència Episco-
pal Espanyola, on ha arribat després d’haver desenvolupat alts 
càrrecs eclesiàstics, passant també per Toledo. Una trajectòria 
brillant i complaent per a la Conferència, que el deuen consi-
derar idoni per tal que es continuï, a casa nostra, amb l’acció 
genocida espanyola en l’àmbit religiós. Ratifi quen aquesta 
complaença els primers nomenaments d’Omella, destinats a 
tres parròquies de L’Hospitalet i d’Esplugues, d’uns sacerdots 
de tarannà ultraconservador i ultraespanyolistes, membres de 
la congregació Hermandad de Hijos de Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Toledo. Diuen que Mons. Omella té una 
visió desenfocada i molt desarrelada de l’església catalana i 
dels seus feligresos. Els seus actes ho ratifi quen.
  Ja fa més de cinquanta anys d’aquella campanya i, ja ho ve-
ieu, encara som al mateix lloc. Quan podrà la nació catalana 
elegir els seus propis bisbes? Esperem que ben aviat.

Joan Giménez i Roger

Volem bisbes catalans



La pell és l’òrgan mes gran del cos. S’en-
carrega de protegir-nos de totes les agres-
sions externes i queda exposada a patir 

diferents tipus de patologies, si no hi ha 
una protecció correcta.

El sol i les seves conseqüències sobre la pell
  La primera conseqüència d’una exposició repe-
tida davant dels raigs del sol, sense protecció, és 
el fotoenvelliment. A més de l’acceleració dels 
signes d’envelliment, la radiació solar incideix sobre la der-
mis i pot causar diferents patologies. Les al·lèrgies, la derma-
titis, la fotodermatosis i la fotosensibilització de la pell s’in-
crementen amb l’arribada del bon temps, perquè el nostre cos 
està més exposat als raigs UVA, que danyen l’ADN cel·lular 
i afecten les pells més sensibles a la llum.

El sol, font de benestar
  Per altra banda, sabem que l’exposició moderada del cos 
humà al sol produeix, psicològicament i fi siològica, una sen-
sació de salut, de pau natural i benestar general, a més d’una 
acció estimulant. Aquesta formidable font d’energia que és el 
sol desencadena una sèrie de processos biològics i bioquímics 
essencials per a la vida de l’home: afavoreix la formació de 
vitamina D (que possibilita l’absorció del calci subministrat 
pels aliments, de manera que s’aconsegueix una normal for-
mació dels ossos), reforça i regula el sistema immunològic, 
contribueix a la regulació de l’estat d’ànim, ajuda a agafar el 
son, millora les malalties reumàtiques, afavoreix l’augment 
en la producció de determinades hormones... Cal assenyalar, 
també, el benefi ciós poder antiinfl amatori del sol per a algu-
nes malalties cutànies, com la psoriasi, èczemes, acne...

El sol és bo o dolent?
  Trobar l’equilibri correcte en la nostra relació amb el sol 
és un dels reptes que, en un entorn amb un elevat nombre 
d’hores solars, es planteja com una necessitat de salut. Cal 
conèixer quin tipus de pell tenim, si la nostra pell és o no de 
risc, com hem de cuidar-la, quins són els hàbits que hem de 
seguir, els signes de risc que ens han de preocupar...

Com prendre el sol sense córrer riscos
  1. Abans de prendre el sol, s’ha d’evitar l’ús de productes 
que continguin alcohol i perfums, com les colònies o els de-
sodorants, ja que poden donar lloc a taques fosques a la pell.
  2. Abans d’aplicar el fotoprotector, la pell ha d’estar correc-
tament hidratada, neta i sense maquillatge.
  3. Escolliu una crema de protecció solar alta (FPS 30) o molt 
alta (PFS 50+) i amb fi ltre físic per als nens menors de 2 anys 
i químic per a la resta de la població.
  4. Aquest producte s’ha d’aplicar uns 30 minuts abans de 
l’exposició solar, que és el temps que triga la pell, quan està 
ben seca, a absorbir-lo. No oblideu fer-lo servir també en dies 
ennuvolats. Els raigs solars són tan perillosos els dies coberts 
com els assolellats.
  

  5. Repetiu l’aplicació sempre després del 
bany o d’una excessiva sudoració.
  6. Sobre la dosi adequada de la crema solar, 
recordeu que, sovint, ens en posem una quan-
titat insufi cient. Per compensar-ho, hem de 
aplicar-la i, al cap de mitja hora, repetir aquest 
gest.
  7. Pel que fa als moments del dia en què 
hauríem d’extremar precaucions, cal tenir en 
compte que entre les 12 i les 16 h transcorre el 

temps en què les radiacions solars són més agressives. Du-
rant aquest interval cal evitar prendre el sol o bé augmentar 
la protecció. 
  8. Les primeres exposicions al sol han de ser progressives, 
en dosis de 10, 15 i 20 minuts, i preferiblement en movi-
ment. No és recomanable més de mitja hora al dia.
  9. Igualment, hem de ser curosos a l’hora de protegir al-
gunes zones del nostre cos especialment delicades, com la 
cara, el coll, el cap, l’escot i les orelles, que són zones més 
sensibles al sol.
  10. Com a mesura complementària a l’ús de protectors so-
lars, es recomana l’ús d’ulleres de sol adequades, de llapis 
o barres de llavis fotoprotectors i de barrets per protegir el 
cap. En aquest sentit, també és important ingerir líquid de 
manera abundant, per compensar la pèrdua que es produeix 
en l’exposició solar.

Cures addicionals després de l’exposició al sol
  La cura no fi nalitza després de la jornada de platja o d’expo-
sició al sol, ja que, després d’una jornada exposada al sol, la 
pell està deteriorada per l’aire, la sequedat, el clor o la sal, per 
la qual cosa convé prendre una dutxa sense fer servir sabons 
amb massa tensioactius o perfums. A continuació, apliqueu 
una crema hidratant que nodreixi, refresqui i hidrati la pell. 
L’aplicació d’after sun és una bona opció, ja que ens ajudarà 
a prolongar el bronzejat, i calmarà i hidratarà la nostra pell.
En aquest sentit, l’alimentació també és important a l’hora de 
prevenir l’envelliment cutani accelerat. En moltes ocasions, 
per a exposicions solars prolongades, és recomanable consu-
mir una quantitat adequada de fruita fresca, verdura i cereals 
amb un alt nivell de fi bra i antioxidants. 
  Finalment, cal recordar que els cabells pateixen tant com la 
pell: cada vegada que ens exposem al sol o a l’aigua del mar, 
els cabells es deshidraten, i perden brillantor i nutrients. A 
més, com més temps passem a l’aigua, més proteïnes perden 
els cabells. Per això es recomana utilitzar xampú, mascareta 
o productes condicionadors amb fi ltre solar. A més, si aneu a 
nedar sovint, cal utilitzar una gorra i evitar exposar-vos al sol 
amb els cabells mullats o humits, ja que els raigs ultraviolats 
fan més mal als cabells quan aquests no estan secs. Si no hi 
ha cap altra opció, cobriu-los amb un barret o un mocador.
    Cal que no oblideu que el bronzejat és la resposta de la pell 
a l’agressió del sol.

Xavier Oliver
Fisioterapeuta
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Sol i pell: són incompatibles?
afisiona't



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

1 d’octubre de 2017: referèndum
l’antena   /   24

Per fi , el passat divendres dia 9 de 
juny, es va conèixer la data del re-
ferèndum i la pregunta. Serà l’1 

d’octubre, i la pregunta no és ni llarga ni 
ambigua; és clara, entenedora i dóna una 
pinzellada del que volem  per al nostre fu-
tur país: una república.
  L’anunci va anar acompanyat d’un acte 
en suport al Govern, el diumenge 11 de 
juny a Montjuïc, organitzat per Omnium, 
l’AMI i l’Assemblea. Un acte emotiu, 
en el qual hi havia força gent, al voltant 
d’unes 40.000 persones, tot i ser un diu-
menge al matí d’estiu, de calor i de ganes de platja. 
  El moment àlgid, sota un sol de justícia, va ser quan Pep 
Guardiola va llegir el manifest fi nal en català, castellà i an-
glès, que ha aixecat molta polèmica perquè acusava l’Estat es-
panyol d’autoritari i de poc democràtic. Des d’Espanya, algun 
polític del PP ha aprofi tat la intervenció de Guardiola per fer 
mofa i comparar el Procés amb un partit de futbol, en què els 
catalans acabarem en fora de joc. Seguint amb les comparaci-
ons poc amables que se n’han fet, des de C’s diuen que l’acte 
del diumenge només va ser una performance més i, en part, 
els dono la raó. 
  L’acte va tenir una de gran qualitat escènica i un so magnífi c. 
Deu ser que, després de 5 anys, cada vegada en sabem més, 
de fer performances. Però se’ls va escapar un matís: l’acte 
tenia molta força, encomanava vitalitat i optimisme, però 
també convenciment. És normal que per als polítics curts de 
mires l’acte només fos una reivindicació ben feta, però hi ha-
via alguna cosa més. També hi havia una reafi rmació: seguim 
endavant i no ens feu por. Els discursos de Neus Lloveras, 
Jordi Cuixart i  Jordi Sánchez ho van deixar molt clar. Van ser 
parlaments amb molta seguretat i coratge, que van fer posar 
les piles a tots els qui hi érem presents. I, com tantes altres 
vegades (i les que calguin!), vam marxar a casa contents i amb 
la moral ben alta. 
  L’entrevista que es va fer al president Puigdemont i al vice-
president Junqueras, aquell mateix diumenge, crec que també 
va discórrer en aquesta línia. El convenciment que van mos-
trar ambdós donava molta seguretat i feia tenir confi ança. 
  També van dir altres coses importants. Primera: hi haurà 

una Llei de transitorietat política. Se’ns explicarà quan toqui, 
i serà el que donarà legalitat al referèndum, que seguirà en-
davant per més problemes que posin el Govern d’Espanya i 
el Tribunal Constitucional. I el referèndum serà vinculant, en 
sigui quina en sigui la participació. Per tant, ens ha de quedar 
clar que no serà un altre 9N. 
  Segona: que quedi clar a l’oposició al Parlament de Cata-
lunya, al Govern d’Espanya i a tot el Congrés dels Diputats 
que només hi haurà eleccions autonòmiques si guanya el NO. 
Per tant, en el cas que no se celebrés el referèndum perquè 
Espanya ho impedís, seguiríem endavant amb la majoria que 
tenim al Parlament i al carrer. Què passarà llavors? No ho sa-
bem,  perquè com va dir el president Puigdemont, “aquest és 
un camí que no hem fet mai, però el que sí que sabem és que 
no defallirem”. 
  I tercera, i aquesta ens afecta a tots: ara més que mai, el poble 
ha de demostrar la seva força, la seva convicció, la seva ines-
gotable mobilització i el seu suport al nostre Govern. Perquè 
ens esperen uns mesos molt durs, durant els quals les sentirem 
de tots colors, i hem de mantenir-nos ferms i seguir endavant 
perquè ho tenim a tocar. Espanya ens diu que no tenim legali-
tat, però és la legalitat el motor de les revolucions? No, no ho 
és. Ho són el dret, la legitimitat, el progrés, el fet de voler viu-
re millor i en un país més just. I tot això és el que els catalans 
reclamem per a Catalunya.

Judit Argullós



Em dol, i molt, quan miro el meu DNI i em recorda que 
sóc súbdit del regne d’Espanya. Vaja, que sóc espanyol. 
M’agafen una profunda tristesa i ràbia a la vegada, per-

què jo no me n’he sentit mai, d’espanyol; mai m’he sentit bé 
pertanyent a un estat que històricament ha menyspreat i conti-
nua menyspreant la nació catalana i, deixeu-m’ho repetir,  l’ha 
espoliat continuadament. Un estat que sempre ens ha tractat 
com una colònia i només ha maldat —com continua fent ara— 
per treure’ns tot el que ha pogut, retornant-nos uns serveis pès-
sims i d’una categoria sempre per sota de les nostres necessitats 
i del que realment ens correspon. A l’Estat espanyol no li fa por 
que Catalunya marxi, el que realment l’espanta és quedar-se 
sense els diners que aportem els catalans.
  Com puc reconèixer un Estat que ens ofereix uns molt de-
plorables serveis públics gestionats des de Madrid de manera 
barroera i amb voluntat manifesta d’ofegar la nostra activitat 
diària? Sense anar més lluny, RENFE, amb uns serveis molt 
defi cients i uns incompliments reiterats, fa unes setmanes, a 
Molins de Rei, va tancar l’estació abans que arribés l’últim tren. 
Diverses persones, algunes amb difi cultats en la seva mobilitat, 
van haver de saltar la tanca, i altres van sortir de l’estació per la 
fi nestra de l’habitatge d’un empleat de la companyia que, sor-
tosament, era a casa seva en aquell moment. Si no hagués estat 
així, aquestes persones haurien hagut de romandre a l’estació 
fi ns l’endemà. Una veritable vergonya.
  I, què me’n dieu, del col·lapse que s’ocasiona per renovar el 
DNI? Hi ha persones dormint al carrer, fent hores de cua, per 
renovar el carnet d’identitat espanyol; una situació totalment 
tercermundista. Recordeu que qualsevol acte notarial que s’ha-
gi de fer requereix que tinguem el document d’identitat actu-
alitzat. Paga la pena pertànyer a aquest estat, que, pel fet tan 
simple de renovar el DNI, ens ocasiona tantes molèsties?
  Què us he de dir d’AENA, gestora de l’Aeroport del Prat, 
que no fa gaires dies va provocar cues inacabables al moment 
d’embarcar, atès que no hi havia prou guàrdies civils per aten-
dre les persones que volien agafar l’avió? L’Aeroport de Bar-
celona dóna uns benefi cis que AENA aplica a sostenir molts 
altres aeroports espanyols que són defi citaris, com, sense anar 
més lluny, el de Castelló. Recentment, des de Madrid, s’ha 
“decretat” que, segons quins vols internacionals, han d’arribar 
i sortir obligatòriament des de Barajas. Ja em direu si això 
no és un ofec i un espoli en tota regla. Com a mínim haurien 

de donar un bon servei, tenint en compte l’esquilada que ens 
fan des de fa molts anys. Però ni això. A més “cornucòpies”, 
paguem el beure. 
  Parlant del fi scal anticorrupció espanyol, el senyor Manuel 
Moix, ja deveu saber que té part d’una societat en un paradís 
fi scal, no us ho perdeu: a Panamà. Fixeu-vos-hi bé: tot un fi s-
cal anticorrupció! Quina cara hem de fer, des de Catalunya, 
quan veiem aquestes persones, molt possiblement nomenades 
a dit des del mateix Estat, que donen exemple, però de la cor-
rupció més recargolada. I, en el supòsit que aquesta situació 
fos legal, recordeu que “la dona del Cèsar, a més de ser honra-
da, ho ha de representar”.

Operacions i menypreus
  Ja sé que direu que a casa nostra també hi ha corrupció, però 
deixeu-m’ho aclarir: a l’antic número dos de la policia espa-
nyola, Eugenio Pino, en temps del regnat del “totpoderós” Jor-
ge Fernández Diaz, se l’acusa dels delictes de frau processal, 
prevaricació i fals testimoni, per l’aportació de proves contra 
Jordi Pujol, mitjançant un llapis de memòria suposadament 
fals. Segons es diu, hi va haver “instruccions” perquè el dispo-
sitiu fos inclòs com a prova de forma matussera i il·legal. El 
senyor exministre Jorge Fernàndez Díaz, “suposadament” ar-
tífex de l’Operació Catalunya, ens té acostumats a negar sem-
pre l’evidència davant d’una prova tan concloent com són les 
converses que va mantenir amb De Alfonso i altres “minúcies” 
que tothom sap i són profecia. En aquest cas, suposo que farà 
el mateix: mirar cap a un altre cantó. I l’Estat li donarà suport.
Com puc reconèixer un estat que lluita contra la llengua cata-
lana, que fa mans i mànigues perquè no se’ns reconegui com a 
nació, que no aprecia gens la nostra història, que judicialitza la 
política, que priva que la nostra cultura s’expandeixi arreu del 
món, que en diverses ocasions ha utilitzat la força de les armes 
per anar contra Catalunya i els catalans?
  Podria estar detallant desenes de situacions que acrediten i 
donen fe que l’Estat espanyol, des que la meva memòria his-
tòrica m’acompanya, vol destruir tot allò que fa que Catalunya 
sigui una nació. És per això que no em cansaré de repetir que 
sóc espanyol per imperatiu legal i que espero deixar de ser-ho 
ben aviat.

Joan Giménez i Roger
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Sóc espanyol per imperatiu legal

Vols FOTOS de les obres que veus al Centre? 
De cada obra representada al Centre 

es recullen les fotos en un CD.  
Els trobaràs a Secretaria per 3€.
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El passat dia 5 d’octubre de 2016, va fer cinquanta anys 
que es va impartir la primera classe a l’Escola Voramar. 
D’això, n’és testimoni el nostre consoci Josep Ignasi 

Gras, que, juntament amb l’Eduard Campins, en Josep Lansa-
que, en Ricard Torregrosa, en Lluís i en Francesc Sans Sastre, 
en Joan Carles Mataró, en Pere Pellicer, els germans Jaume i 
Ignasi Moré, els germans Riera, en Jordi i Josep Maria Ricart, 
en Jordi i en Xavier Modàmio, entre d’altres, va formar part 
d’aquella classe inaugural. Durant els actes que s’han cele-
brat a Voramar amb motiu de l’aniversari, alguns d’ells han 
col·laborat amb conferències i xerrades adreçades al alumnes 
actuals. Tot unes classes magistrals.
  D’acord amb el títol del llibre editat per a la celebració dels 
cinquanta anys, és ben cert que Voramar és tota una història 
del Poblenou. L’any 1966, un grup de famílies, que llurs fi lls 
havien de començar primer de batxillerat —en aquella època 
el batxillerat començava entre els deu i els onze anys— van 
iniciar unes trobades per tal de trobar una escola on els seus 
fi lls poguessin començar els estudis sense moure’s del barri. 
Parlant amb la Rosa Sastre, ens recorda que fou a casa seva 
on tingueren una de les primeres reunions d’aquestes famílies 
per parlar de la idea de crear la seva pròpia escola. En aquesta 
reunió van assistir, a més del seu marit, en Francesc Sans, i 
ella mateixa, en Josep Riera (cunyat de la Rosa), en Francesc 
Moré (que va ser qui va tenir la primera pensada), en  Carles 
Mataró, en Jaume Campins i en Joan Inglés, entre d’altres.
  No cal dir que no va ser fàcil trobar uns espais adequats 
on poder materialitzar la idea d’ubicar-hi una nova escola 
que impartís el batxillerat al nostre barri. En Josep Ricart i 
Maymir, l’escultor, va fer de mitjancer, amb l’Arquebisbat de 
Barcelona perquè cedissin uns espais annexes a la parròquia 
de Sant Francesc d’Assís. L’Arquebisbat va cedir les instal·la-
cions gratuïtament i, al cap d’uns anys, es va signar, entre el 
bisbe Narcís Jubany i els representants de Voramar, un con-
tracte de comodat que ofi cialitzava la situació legal. Aquest 
contracte de comodat continuava cedint gratuïtament els es-
pais a l’escola. 
  Si Voramar ha de reconèixer a alguna institució un ajut in-

condicional i continuat durant anys i anys, aquesta institució 
és, sense cap mena de dubte, l’Arquebisbat de Barcelona; una 
cessió gratuïta d’espais al llarg de tants anys no la fa ningú. Si 
volguéssim quantifi car en diners el valor d’aquest ajut, se’ns 
faria difícil de calcular. Algú podria dir que Voramar ha anat 
ampliant al seu càrrec la construcció inicial. És veritat, però 
la meva experiència en altres llocs em diu que, quan amplies 
construccions en edifi cis llogats, encara t’augmenten el preu 
del lloguer. Manifesto, des d’aquestes ratlles, el meu més sin-
cer agraïment a l’Arquebisbat de Barcelona per la seva gene-
rositat envers Voramar, i espero que els responsables actuals 
de l’escola sàpiguen continuar reconeixent i agraint com cal 
aquest fet.
  Les famílies fundadores van voler una escola catalana, for-
madora dels valors humans i d’inspiració cristiana, amb la 
voluntat d’aconseguir la formació integral dels seus alumnes. 
Aquesta voluntat queda de manifesta, de forma ben concreta, 
en l’escut de l’escola, format per la creu de Sant Jordi, que 
dóna testimoni de la inspiració cristiana; les quatre barres de 
la senyera, que manifesten la seva catalanitat, i la corona de 
Sant Martí, que dóna senyal inequívoc de la seva pertinença al 
barri del Poblenou. Són els pilars fonamentals i fundacionals 
del caràcter propi de Voramar. Espero que aquests valors con-
tinuïn sent reconeguts i respectats per tothom, com jo mateix 
vaig fer durant els quasi trenta anys que hi vaig romandre.
  Al llarg d’aquests anys, tota la comunitat educativa ha deixat 
testimoniatge de l’esforç continuat que s’hi ha realitzat i que 
encara s’hi realitza. Des d’aquest butlletí, volem manifestar 
l’agraïment a les famílies que van fundar Voramar per haver 
dotat el Poblenou d’una escola creada per a les persones del 
barri. També manifestem a tot el personal de l’escola, tant do-
cent com d’administració i serveis, el nostre reconeixement 
per la tasca realitzada. A la vegada, desitgem que l’empenta 
que ha anat acumulant Voramar al llarg d’aquests primers cin-
quanta anys continuï per molts i molts anys més. 
  Moltes felicitats a tota la comunitat educativa de Voramar.

Joan Giménez i Roger

Voramar, una història del Poblenou
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Estic a punt a punt de convertir-me en una rèplica de 
l’àvia de la família Ulisses i anar repartint esto-
pa amb el bastó. Cada dia em crispen més els tu-

ristes, i com més rossos i alts són, més em fan enfadar.
  I per què distingeixo entre viatger i turista? Perquè el primer 
és el que bada i aprèn, fa el que veu i sobretot respecta els 
costums del lloc on va de visita. Viatgers notables han dei-
xat llibres imprescindibles per entendre el país que visitaven. 
Són una font de riquesa cultural i econòmica, i no molesten 
gens ni mica. Ans al contrari. Abans que el món fos globa-
litzat i quan les botigues de Zara/Benetton/Mango... no es 
trobaven ni al passeig de Gràcia ni en aquell carrer espan-
tós de Tòquio ple de neons, els viatgers feien com les papa-
llones i les abelles. Pol·linitzaven els arbres i al damunt hi 
feien mel. I portaven la fl aire d’altres latituds. Ara, en can-
vi, els turistes són l’equivalent a l’onzena plaga bíblica.
  Un exemple concret de com es comporta el viatger. L’any 
2006 vaig anar amb en Josep Maria Huertas a Irlanda. Era un 
estiu molt xafogós, d’aquells que conviden a anar en calça 
curta. Anàvem en un minibus i, pocs quilòmetres abans d’en-
trar a la ciutat màrtir de Derry, en Josep Maria es va començar 
a contorsionar. "Però què fas?", li vam preguntar. “Res, em 
poso el pantaló llarg. És una qüestió de respecte. Estem a punt 
d’entrar en una ciutat”, va contestar. Als turistes, en canvi, no 
els fa res enganxar tota la suor de les cames i de les aixelles als 
seients del bus o del metro i exhibir la seva pobra pell rostida.
  Els efectes de la plaga.
  No se us acudeixi pas anar al Corte Inglés a buscar allò 
que no heu trobat enlloc un dia d’arribada de creuers al port 
de Barcelona. M’ho va advertir en una ocasió l’encarrega-
da d’una de les perruqueries del centre comercial de la Pla-
ça Catalunya. “A partir de les quatre de la tarda, això serà 
horrorós. Hem de doblar el personal i no entenc què vénen 
a fer aquí, quan hi ha tantes coses per veure a Barcelona”.
  El que és veure, no sé si veuen gaires coses. Van 
com les fi leres de les formigues, entorpint el pas i 
fent fotos sense parar de parets sense cap substància.
  Però on més em molesten és al transport públic. Acostumo 
a patir una crisi quan pujo al metro o a l’autobús amb el cot-
xet del meu nét. La penúltima setmana de maig, en un bus 
força ple, vaig intentar lligar el cotxet a les corretges que hi 

ha a la plataforma. Estava ocupada per unes maletes d’unes 
noies orientals. I quan els vaig ensenyar els pictogrames que 
indiquen per què serveixen les corretges, es van fer les sue-
ques. Vaig deslligar la maleta i vaig col·locar el cotxet. Dar-
rere vaig sentir un murmuri d’aprovació dels meus indígenes.
  Una setmana abans hi havia pujat amb el nen a coll i vaig trobar 
ocupats els seients destinats a la gent gran, a les embarassades i 
als qui van amb nadons. Seients que estan perfectament senya-
lats amb els pictogrames corresponents. Els ocupants eren una 
família de quatre membres, alts, rossos i guapos, que també es 
van fer els longuis. Vaig demanar ajuda al conductor i, davant 
de la seva nul·la resposta, vaig actuar jo amb contundència.
  Aquesta setmana, al bus H14, uns joves amb rastes i gos fastigós 
van pujar per la porta del mig. A molts països està permès pujar 
al bus per la porta del mig, però s’ha de pagar i, o no s’hi val el 
xuxo, o ha d’anar amb morrió i corretja. Doncs de la mateixa ma-
nera impune que van pujar, van baixar. Per sort, el gos, també. 
  Si agafeu el bus a la parada que hi ha davant de l’hotel del 
carrer Pujades, veureu que el lloc està quasi sempre ple de 
merda, d’ampolles buides, de llaunes, de puntes de cigarrets...
  Potser molts barcelonins no saben que el preu que paguem els 
usuaris per utilitzar el transport públic no és el real. És un preu 
polític i nomes cobreix una part del cost. I que sigui més barat 
pels indígenes ja està bé. Però potser caldria que els turistes (i 
els viatgers) paguessin el cost real, com fan en altres països.
  Ja estic fi ns al capdamunt de les conilletes angleses, cofa-
des amb diademes amb llumetes i cues de dimoni que vé-
nen a passar un cap de setmana d’alcohol als hotels del 
meu carrer. (Si fossin excursions carnals, serien més silen-
cioses.) Quan tornen de matinada als caus, borratxes com a 
bocois, acostumen a pixar-se a la porta de casa. No guanyo 
per Zotal. I avui han tornat a tocar el timbre de matinada.
  En el fons em fan una mica de llàstima quan els veig menjar-se 
un arròs del Paellador, vermells com a gambes, en alguna de les 
terrasses de la rambla. Fan cara de babaus. Potser com molts 
de nosaltres quan anem de turistes i molestem tant com ells.
  La pròxima vegada que els nois del barri protestin per-
què els hotels "ens enfonsen", en els dos sentits del ter-
me, estaré a primera fi la. I si cal enlairar bombes de pa-
per com a protesta, m’ofereixo per aguantar la metxa.

Maria Favà Compta

Viatgers, sí; turistes, pocs
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Farmàcia

Dermofarmàcia

Línia infantil

Nutrició i dietètica

Homeopatia

Ortopèdia

Ortesis

Pròtesis

Ajuts tècnics

L’altre dia vaig anar a la presentació d’un llibre de 
l’Arxiu Històric del Poblenou que es va fer al bell 
mig de la Rambla. El llibre que es presentava no és 

el protagonista d’aquest miniarticle, però em va fer pensar 
en elles. A les pàgines del llibre es parla de les botigues 
desaparegudes del barri. Entre el públic assistent a l’acte hi 
havia molts botiguers que van despatxar als nostres pares, 
ens han despatxat a nosaltres i encara despatxaran (són im-
mortals, això ho heu de tenir clar) als nostres fi lls. El que 
em va sobtar i em va inspirar aquestes paraules és que la 
gran majoria eren dones, algunes d’elles conegudes sòcies 
de la nostra estimada entitat.
  I això sí que és l’important d’aquest miniarticle, perquè 
l’acte em va fer pensar en totes les dones del Centre. I, 
pensant, pensant, vaig anar a parar a totes les coses que fan 
i desfan. I, pensant encara més i millor, vaig anar a parar 
als sopars de dones que s’organitzen cada any, i als secrets 
que s’hi expliquen, les confi dències, les alegries i les penes 
(ben poques, ja us ho dic jo). Perquè les dones del Centre 
són fortes i alegres.

  No patiu, que no explicaré aquí el que es fa en aquests 
sopars de dones. Perquè són això, sopars de dones, i el que 
es diu, es fa i es comenta allà, es queda allà. Perquè "al 
temple es veu i es calla!"
  És per això que aquest miniarticle està dedicat a totes 
elles, a les dones del Centre. I també és per això que he de-
cidit no canviar el títol i conservar el del miniarticle passat, 
que ja m’està bé. “Imponents i provocadores”, com són 
elles: dames imponents que per allà on passen provoquen 
amor i admiració.
  Les dones del Centre són especials, però no els busqueu 
cap senyal galàctica a la pell, no la tenen. Són especials per 
la seva manera de viure, de sentir i d’oferir-se als altres.
  I quan una pateix i lluita, totes patim i lluitem amb ella. I 
quan una gaudeix... aisssss, totes voldríem gaudir, també.
Visca les dones fortes del Centre!

Àfrica Ragel
africaragel@hotmail.com

Imponents i provocadores
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Aquesta vegada els bisbes 
ens acompanyen
Pocs dies després que el nostre Centre es po-

sicionés ben clarament per donar suport al 
Pacte Nacional pel Referèndum, després 

d’una amplíssima majoria a favor en la votació de 
l’Assemblea de socis, el divendres 12 de maig, els 
bisbes de tot Catalunya, després de la seva habitual 
trobada en la Conferència Episcopal Tarraconense, 
reunits, aquesta vegada, al santuari de Loreto de 
Tarragona, van fer pública una nota que, si bé no 
diu ben clarament i explícitament que donen suport 
al Pacte Nacional pel Referèndum, sí que demanen, 
davant de la situació política que es viu a Catalunya 
en relació amb l’Estat espanyol, dues coses molt fà-
cils d’entendre: escoltar i dialogar. 
  Pel que fa a l’escoltar, els bisbes diuen: “creiem 
humilment que convé que siguin escoltades les legítimes aspi-
racions del poble català, per tal que sigui estimada i valorada la 
seva singularitat nacional, especialment la seva llengua pròpia 
i la seva cultura, i que es promogui realment tot allò que porta 
un creixement i un progrés al conjunt de la societat, sobretot 
en el camp de la sanitat, l’ensenyament, els serveis socials i 
les infraestructures”.  Pel que fa a la crida al diàleg, els bisbes 
reclamen: “en el moment que està vivint el nostre país i en els 
plantejaments de futur que s’estan debatent, amb respecte per 
les diverses sensibilitats que es van expressant, demanem que 
es fomenti i promogui la cultura del diàleg. «Hi ha una parau-
la —diu el papa Francesc— que mai no ens hem de cansar de 
repetir i sobretot de donar-ne testimoni: diàleg». Pensem que 
és un moment important perquè els governants i els agents so-
cials facin gestos valents i generosos en favor del diàleg i la 
concòrdia. Com a bisbes, sempre estarem compromesos a cercar 
la comunió i el respecte mutu, i creiem que és el que podem de-
manar a tothom”.
  Per la seva part, els bisbes de Catalunya no renuncien a re-
cordar que en el seu document de l’any 1985, Arrels cristia-
nes de Catalunya, defensaven ben clarament per a Catalunya 
el concepte de nació, i diuen que se senten “hereus de la llarga 
tradició dels nostres predecessors, que els portà a afi rmar la 
realitat nacional de Catalunya i alhora ens sentim urgits a re-
clamar de tots els ciutadans l’esperit de pacte i d’entesa que 
conforma el nostre tarannà més característic”. 
  Per si alguns pensen que això pot trencar aquella equidistàn-
cia característica de l’Església, que ha de ser sempre plural 
políticament, els bisbes també volen recordar, un cop més, 
que defensen “la legitimitat moral de totes les opcions po-
lítiques que es basin en el respecte de la dignitat inalienable 
de les persones i dels pobles, i que recerquin amb paciència 
la pau i la justícia. I encoratgem el camí del diàleg i l’entesa 
entre totes les parts interessades, a fi  d’assolir solucions justes 
i estables, que fomentin la solidaritat i la fraternitat. El futur 
de la societat catalana està íntimament vinculat a la seva capa-
citat per integrar la diversitat que la confi gura” (tal com ja van 
dir els bisbes en un altre document de l’any 2011, Al servei 

del nostre poble, n. 5).  
  I acaben dient: “demanem als catòlics de totes les opcions 
polítiques que siguin instruments de pau i de concòrdia enmig 
de la societat catalana, i que no deixin de pregar al bon Déu 
per una pau cristiana i perpètua del nostre poble”. 
  Repetides vegades els bisbes de Catalunya han dit, tan in-
dividualment —alguns— com col·lectivament —tots els al-
tres—, que ells estaran “al costat del que decideixi el poble de 
Catalunya”. Jo crec que aquesta afi rmació és molt encertada, 
però comporta un cert perill. Sembla com si els bisbes espe-
ressin que nosaltres arribem amb el tren a l’estació i allà els 
trobarem a ells, esperant-nos conformats, sigui el que sigui 
el que decidim. En canvi, molts cristians demanen que se’ls 
acompanyi en el trajecte i que fem el camí junts. Sobretot en 
un trajecte en el qual no se’ns estalvien les mentides, les des-
qualifi cacions, les difamacions i els menyspreus. 
  En aquesta situació, ens cal també un acompanyament moral. 
Una part molt important del poble de Catalunya també vol que 
la seva Església faci el camí amb ells. Per això he trobat molt 
encertada una cosa que no és gens habitual: que una nota de 
premsa vagi encapçalada per una citació inicial del papa Fran-
cesc que diu: “Ser pastors signifi ca caminar davant, enmig i 
darrere del ramat”. Justament això és el que trobàvem a faltar 
i el que ara ens ha semblat tan i tan encertat: que els nostres 
bisbes, en algunes qüestions, ens vagin al davant i que facin 
també camí enmig nostre.

Francesc Romeu
Rector de la Parròquia de Santa Maria del Taulat

La reunió de la Conferència Episcopal Tarraconense al santuari 
de Loreto.  A baix, en detall, podem veure al bisbe  

Joan Enric Vives
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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. 

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

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

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

ACTIVITATS SOCIALS
  CAMPIONAT DE DÒMINO PER PARELLES
  GRUP DE VIDA CREIXENT

AL CENTRE HI TROBARÀS   

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

CERT O FALS? Especial Nits d’estiu  

1. Al tercer dia el cotxe es va trencar.
2. Cap de les quatre actuacions van ser 
representades pels mateixos actors.
3. Durant la cançó de “Greased Lightnin´” 
es van fondre tres focus.
4. El dia de l’estrena va venir l’Olivia New-
ton John a veure l’obra.
5. Es comenta que aquesta obra va ser diri-
gida per 10 directors.
6. Hi havia 3 personatges que portaven 
perruca.
7. A la cançó “Freddy tresor” es va ballar 
claqué.
8. L’obra va tenir tant èxit que es va prorro-
gar un segon cap de setmana.
9. En una de les representacions es va fer 
esment a l’aniversari d’una de les actrius.
10. Un personatge va caure al mig de l’es-
cenari i es va trencar la tíbia i el peroné.

SOLUCIONS

SOPA DE LLETRES. Troba 7 personatges de Nits d'estiu

CERT O FALS
1.F, 2.C, 3.F, 4.F, 5.C, 6.C, 7.F, 8.C, 9.C, 10.F

SOPA DE LLETRES
Frenchy, Sonny, Danny, Rizzo, Sandy,
Fontaine, Eugene
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