Afortunats de treballar en el que ens apassiona.
Orgullosos del camí que hem recorregut,
de la nostra gent i del nostre barri.

EDITORIAL

3

Bon Nadal, sempre

A

SUMARI

mb el coronavirus, la incertesa s'ha instaurat en les nostres vides com un sentiment comú, inevitable. I el Centre
no és diferent. Les coses previstes i no realitzades són
una pila. Però seguim endavant de manera decidida, amb prudència però amb constància. Programant les activitats i fent-les
a la mida del que es pot en cada moment. En aquest butlletí fem
un repàs a les coses que s'han pogut fer i les que es preparen
per un futur immediat.

Número 101 - Desembre 2020

També des d'aquest butlletí us volem desitjar bon Nadal, que
falta fa. Perquè serà un bon Nadal com ho és sempre, pel sol
fet de ser Nadal, independentment de si podem reunir-nos tots
alhora o no, de si podem fer més gresca o no... Segurament, les
festes d'aquest Nadal no seran ni de bon tros com ens agradaria, com desitjaríem, però la questió és poder seguir celebrant
el Nadal, i felicitar-nos els uns als altres. Encara que no pugui ser
de manera presencial, ho podem fer per telèfon i tota aquesta
munió de xarxes socials que tan bé ens van per estar en contacte.

10. Lectures teatrals i recital poètic
obert a tothom

Evidentment, la programació del Centre d'aquest Nadal s'ha
vist molt condicionada per les mesures antipandèmia (com ja
ho va ser la de la festa major, per exemple), però celebrarem el
Nadal com puguem... Tenim a hores d'ara moltes incerteses, no
sabem si seguirem en toc de queda a les 22 h., si continuarem
amb el tancament perimetral a tot Catalunya... Però no cal que
ens obliguem a nosaltres mateixos a estar més esporuguits del
que és prudent i del que ens mana el sentit comú, i esperem
que les activitats culturals obertes al públic puguin seguir endavant, i que arxius, museus, galeries d’art, sales d’exposicions,
cinemes, teatres, activitats extraescolars... és a dir, nosaltres, el
Centre, puguem seguir endavant.

20. Noms propis del Centre

4. La Junta informa
6. Record dels actes fets per la
Festa Major
8. Balanç del confinament. Seguim
fent activitats, però amb precaució

11. Tertúlies literàries
12. L'Estel somiat... L'Estel de Natzaret d'aquest Nadal
13. Crònica de l'Assemblea 2020
14. Unes fotos del Centre Vell
16. Entrevista a Anna Gras Carreño

21. Necrològiques
22. Del Poblenou. Maria Favà ens
alerta dels rètols en anglès al barri.
23. Comunicat d'Oncolliga
24. Catalunya: sense desobediència
no hi haurà independència.
Montserrat Carulla ha mort
25. Ha mort Aurora Chamorro
26. El racó del gourmet: croquetes

Ens seguim veient a la nostra entitat!
..

26. Els top de les xarxes
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Materialitzat el relleu a Secretaria

D

’acord amb el que estava previst, a partir del primer de
novembre s’ha produït el relleu definitiu de la nostra estimada Mercè Masjuan per la Cecília Font, nova responsable de Secretaria.
La Mercè ha estat la cara més visible i coneguda del Centre
durant deu anys de dedicació a les tasques de Secretaria. Amb
la vitalitat bellugadissa que la caracteritza, ha omplert el dia a
dia de casa nostra amb entusiasme i bona feina. Ara esperem
comptar amb ella per a tasques de suport a la Junta Directiva,
de les que esperem poder informar-vos-en ben aviat.

Durant molts dies d'aquest darrer trimestre, amb moltes mesures sanitàries per prevenir el covid-19, les reunions d'una certa
amplitud era millor no convocar-les. Però en la reunió de la Junta
Directiva del mes de novembre , que es va fer entre l'escenari i la
platea de la sala d'espectacles, amb tota la distància social entre
els assitents, no es va voler deixar de fer un petit, però sentit,
acte de reconeixement i homenatge a la Mercè Masjuan en motiu del seu relleu a Secretaria. En altres moment menys difícils,
l'acte segur que hauria estat més multitudinari, però en aquesta
ocasió va comptar només amb els membres de la Junta Directiva i uns quants convidats de la colla de la Mercè de tota la vida.
En l'acte se li va fer el regal d'una almorratxa, com podem veure
en la foto, un obsequi típic i històric del Centre.
A dalt, Rosa Maria Lorda, Concepció Ferret, Rosa Maria Martínez,
la Mercè, Carme Viñas, Magda Sió i Assumpta Bruguera.
A baix, la Mercè amb l'almorratxa

Centre Moral i Cultural del Poblenou
Junta Directiva

President: Josep Maria Recasens
Vicepresident gestió d’espais: Josep Navarro
Vicepresidenta d’acció social: Gemma Novo
Secretària: Anna Bedmar
Tresorer: Joan Giménez
Vicetresorera i comptadora: Montserrat Mirabet
Vocal adjunt a la Presidència: Jordi Asensio
Vocal de comunicació virtual: Lluís de San Clemente
Vocal de manteniment: Andreu Aldea
Vocal de L'Estel de Natzaret: Antoni Roig
Delegada de la Secció de Teatre: Assumpta Bruguera
Delegada de la Secció d’Activitats Diverses: Rosa M. Lorda
Delegada de la Secció Foment d’Activitats Culturals: Carolina Albés
Delegats Grup Jove: Elisabet Coll i Guillem Arias
www.elcentrepoblenou.cat
secretaria@elcentrepoblenou.cat - info@elcentrepoblenou.cat

VOLS FOTOS DE
LES OBRES DE
T EAT RE QUE ES
REPRESEN T EN
AL CEN T RE ?
De cada obra
representada al
Centre es recullen
les fotos en un CD.
Els pots demanar a
Secretaria, i només
per 3€.
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La pandèmia torna a
afectar la vida del Centre

L

es mesures establertes pel Govern de la Generalitat el passat 30 d’octubre amb l’objectiu de frenar
i reduir la segona onada de la pandèmia ens van
afectar de ple i ens van obligar novament a la suspensió d’activitats i espectacles.
Això no obstant, algunes persones participants en aules i tallers han convingut lliurement amb les persones
i les empreses que presten els serveis docents la realització de classes en línia o, posteriorment, en grups de
fins a sis participants durant els mesos de novembre i
desembre.
En tot cas, el Centre preveu reiniciar les activitats d’aules i tallers, amb gestió directa per part de l’entitat, a
partir de gener de 2021, coincidint amb l’inici de la quarta fase de la desescalada.
Benvolgudes consòcies i benvolguts consocis, el
Centre està fort i viu. Hem hagut de suspendre actes

Nou sorteig
pro-teló
tallafocs
El sorteig pro-teló tallafocs realitzat durant aquesta tardor ens va
facilitar una recaptació propera a
la meitat de l’import de la despesa
necessària.
Bon Preu/Esclat ha accedit a mantenir el seu suport per a un nou sorteig
que ens faciliti assolir una quantitat
recaptada que s’apropi al cost del
teló tallafocs i ens permeti renovar-lo.
Per això, a partir de les festes de
Nadal, iniciarem la venda de butlletes per a un nou sorteig pro-teló
tallafocs. El número premiat serà
aquell que coincideixi amb les tres
darreres xifres del sorteig de l’ONCE
del dia 19 de març de 2021.
Us demanem generositat i implicació en l’adquisició i distribució dels
números del nou sorteig. La substitució del teló tallafocs és una necessitat ineludible. Ens cal disposar dels
recursos econòmics per fer-ho.

i espectacles, però hem preparat una programació per
a les festes de Nadal i el mes de gener que esperem
poder realitzar. Entre els espectacles que us oferirem,
podreu veure una edició especial del nostre espectacle més emblemàtic: L’Estel de Natzaret. El Toni Roig i
l’Assumpta Bruguera n’han fet una adaptació a les circumstàncies que us sorprendrà i us agradarà.
Us animem a assistir a tots els actes i espectacles. Tornem a omplir de vida el Centre i donarem suport econòmic a l’entitat, en la mesura de les nostres possibilitats. Estigueu atents a la tramesa dels programes i a la
informació actualitzada que emetem a través del web i
de les xarxes socials.
També volem recordar-vos que el “Menjador del Centre” torna a estar obert i que el Jordi i la Roser us hi
esperen. Ens ofereixen un espai de trobada, amabilitat
i bon servei. També els cal i mereixen el nostre suport.

Nicasi Camps
cedeix el
seu arxiu
personal
al Centre
El nostre amic i consoci Nicasi
Camps, prolífic autor teatral,
ens ha donat una bona notícia.
Vol que el Centre sigui dipositari
del seu arxiu personal.
El Centre rep aquest oferiment
d’en Nicasi com un honor.
Li agraïm profundament que
hagi pensat fer aquesta donació
a la nostra entitat, que és casa
seva.
Un cop seleccionada i ordenada la documentació, la posarà
a disposició del Centre, que la
conservarà per sempre, a disposició de les persones interessades a consultar-la.

Compensació
per la cessió de
dependències
D’acord amb les facultats que li
atorga l’article 15 dels Estatuts aprovats per l’Assemblea General de persones associades, la Junta Directiva
“regeix, administra i representa el
Centre”.
Cal recordar que l’ús de dependències per a activitats pròpies de les
persones associades o per a grups
forans requereix sempre el coneixement i l’autorització del vocal responsable de la gestió d’espais.
Quan l’ús de les dependències del
Centre es sol·liciti per a l’ús de grups
forans, fins i tot quan hi participin
una o més persones associades que
en formin part en virtut de la seva
activitat professional, la Junta Directiva establirà una compensació amb
valor econòmic en funció de l’espai
que s’utilitzi i del temps d’ús.

FESTA MAJOR
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Atípica però plena d'actes
En el context de pandèmia actual, la majoria d’activitats de la Festa Major del Poblenou van ser cancel·lades. La programació habitual del Centre per aquestes
efemèrides també se'n va ressentir. Entre les activitats
habituals any rere any, no es van convocar la Trobada
de Puntaires, el vermut de germanor, les exposicions i la representació teatral. Ja no s'havia convocat
la mostra de country i, al final, també es va haver de
suspendre el sopar de Festa Major, que enguany anava
seguit d'un Bingo. Però Déu n'hi dó del que es va poder
fer. Per començar es va participar a la Missa de Festa
Major de Santa Maria del Taulat, i aquella mateixa tarda

es va projectar a la sala d'espectacles la gravació del
muntatge que la Secció de Teatre va fer del musical de
Gilbert&Sullivan Els Pirates. Durant la setmana es va dur
a terme l'habitual Concert de Música a la Fresca que
ofereixen alumnes i professors de l'Aula de Música (que
es va desenvolupar a la sala d'espectacles en comptes
del pati), el recital poètic obert a tothom amb direcció
de la Carme Capeta (previst inicialment pel març passat,
però que es va haver d'ajornar), la inauguració de la XVI
temporada del cicle de Cava Concert, la Segona Gimcana
del Centre, la Segona mostra de cinema Amateur actual i
la presentació del número 100 del butlletí el Centre.

Un butlletí que ens representa
A
mb l'excusa del número 100, es va voler posar en
valor la ja llarga trajectòria del butlletí el Centre. El
butlletí, com la majoria dels butlletins de totes les entitats, s’ha convertit en un gran puntal de la memòria de
l’entitat. I la memòria és part del present. “Veiem amb la
memòria”, va dir un savi. I segurament, és veritat. L'acte
de presentació va comptar amb el senyor Oriol Hosta,
delegat territorial de la Federació d’Ateneus a la ciutat
de Barcelona, i de la senyora Núria Font, tècnica de la
delegació, Carol Albés, delegada de la Secció i el president del Centre, Josep Maria Recasens. Per a l'ocasió,
es van muntar tres plafons, cada un d’ells dedicat a una
etapa significativa dels butlletins de la nostra entitat, en
els que es podia seguir l'evolució de les diverses capçaleres publicades: les de l’etapa dels anys 40, amb la revista
Alerta; les dels anys 1950-60 de la revista Família, i la ja
llarga etapa de la revista El Centre, del 1985 fins ara.

Oriol Hosta, delegat territorial de la Federació d'Ateneus a
Barcelona, Carol Albés i el president Josep Maria Recasens
durant el parlament

Primer Cava Concert de la temporada

E

l dissabte 19 de setembre es va inaugurar la XVI Temporada de Cava
Concert. Estava previst fer-la al pati,
però al final es va optar pel vestíbul.
El públic va ser poc nombrós, però
en la línia de tota la temporada an-

terior, va ser una
vetllada d’altíssima
qualitat artística
protagonitzada
per dos magnífics
instrumentistes: la
pianista Llum Colomer i el clarinetista
Xabier Gullón (a
la foto), una formació inèdita en
aquestes sessions
i que tenien prevista la seva actuació el passat mes
de març. Ens van oferir un programa
molt interessant integrat per la Sonata núm. 1 en fa menor, op. 120, de
Brahms; la Premiere Rapsodie, de

Debussy, i el Gran Duo Concertant,
op. 48, de Weber. Les virtuoses interpretacions dels músics van despertar
l’entusiasme del públic assistent que
els va dedicar intensos aplaudiments
al final de cada obra i, sobretot, al final del concert i a qui van correspondre amb una deliciosa “propina”.
			A. R. P.

La propera cita

El proper Cava Cocert està previst pel
16 de gener, amb l'actuació de la nostra
consòcia Gisela Vilamajor, acompanyada al piano per Laura Miras. Hi haurà
música de Montsalvatge, Falla, Rodrigo, Garcia Morante i Toldrà.
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L'esperit de la gimcana guanya el covid

A

mb l’anhel de poder celebrar-la
d’alguna manera, el grup de
joves del Centre vam organitzar una gimcana que recorria els llocs
més emblemàtics del barri, amb proves que mantenien l’esperit de la Festa Major, com ballar als carrers on hi
hauria hagut concerts, imitar escenes
d’obres de teatre preferides, etcètera. De fet, com altres anys s’havia
fet, però amb una petita diferència:
aquest any tota la gimcana es feia des
d’una aplicació mòbil.
L'aventura d’enguany partia del fet
que, després de mesos de viure confinats al Poblenou, els espais i edificis
emblemàtics del barri corrien perill de
ser destruïts. Per això, vam necessitar
l'ajuda d'equips intrèpids disposats a
superar missions per salvar i despertar el barri. Un telèfon intel·ligent,
guants, mascaretes i també paper
higiènic van cobrar especial importància per tal que els participants
poguessin convertir-se en els herois i
heroïnes del barri.
Per tal d’evitar contactes innecessaris, la gimcana es va dur a terme a través d’una aplicació per a telèfons intel·ligents desenvolupada pels joves
del Centre, on apareixia un mapa amb
els llocs emblemàtics del barri on es
realitzaria cada prova. Una vegada al
lloc, els equips participants havien de
buscar codis QR ocults i escanejar-los
des de la mateixa aplicació, la qual
cosa obriria un repte per resoldre.
L’organització rebia el material audiovisual resultant per avaluar l’actuació

de cada grup.
Finalment, es
va fer un vídeo de recull
dels millors
moments de
la jornada recollits a través d’aquesta
mateixa app, i
un lliurament
de premis virtual (a través d’InsUn moment del lliurament de premis als guanyadors
tagram
Life). Gràcies a l’ús
d’aquesta
•Menció especial a l’equip més oriapp es va poder celebrar una gimcana
ginal: Mambas
amb total normalitat, assegurant-nos
•Premi a l’equip més motivat: Vicque en cap moment els i les particitòria Secret (3r premi)
pants coincidien en proves. Va ser
•Premi a l’equip més ben organitpossible gràcies al registre de la locazat i coordinat: Les Golfes (2n prelització dels equips en realitzar cada
mi)
prova, a més d’oferir-los participar en
•Premi a l’equip més ràpid: White
la gimcana durant diferents franges
Team (1r premi)
horàries.
Els 3 primers classificats, a banda
Va haver-hi 7 equips inscrits amb 42
d’una copa lliiurada pel president del
participants en total.
Centre, van rebre uns premis i vals
Els premis i els equips guanyadors
de descompte de botiguers del bard’aquesta edició de la gimcana van
ri, com ara Ocre, Òptiques Vendrell
ser:
i el Menjador del Centre. Des d’aquí
•Menció especial a l’equip més pertambé els volem agrair la seva col·laseverant: Mariokart
boració amb la gimcana i la seva pre•Menció especial a l’equip més disdisposició!
posat a tot: Jubilosos
Guillem Arias
•Menció especial a l’equip més bo
Elisabet Coll
fent tocs amb paper higiènic: AsoJudit Martínez
siasion

Nova edició
de Música
a la fresca
Una vegada més, alguns alumnes i
professors de l'Aula de Música ens van
oferir un concert entretingut i emotiu.
La mostra d'enguany va ser molt ben
pensada, amb una gran varietat de temes i estils, que la van fer molt amena.
En algunes peces vam poder gaudir de

duets formats per alumne i professor.
El nivell general va ser prou bo. Es
tracta d'una d'aquestes mostres que

esperonen la participació i l'interès
dels joves per la música: dels joves ... i
dels no tan joves. Enhorabona a tots!

VIDA DE L'ENTITAT
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Amb tota la precaució deguda, però se

A

l Centre hem patit tot els entrebancs que aquests
tipus d'entitats (i el país en general) han patit durant aquests últims mesos per culpa de la pandèmia.
Vam començar el curs amb ganes i la prevenció necessària.
Algunes activitats es van haver d' aturar, per reprendre's
de nou setmanes després. Altres es van haver d'ajornar per
a més endavant, perquè les condicions generals així ho demanaven, com les classes presencials de dansa clàssica, teatre musical, o de música (que en gran part es continuaven
fent telemàticament).

... Hem passat tot un altre trimestre sense representacions
teatrals, amb cancel·lacions i ajornaments, amb assajos i
més assajos canviant de dates... tot molt difícil d'organitzar. Les dificultats no han parat mai.
Però la voluntat és clara i rotunda: que no s'aturi l'activitat, per minsa que pugui ser, ni ens defalleixin les ganes
de seguir fent coses, de manera que es celebrin les que
es puguin i que en el moment que el malson s'allunyi, ens
agafi a punt, preparats per a seguir la nostra història. Per
això, s'han anat realizant activitats. Per exemple: s'ha apro-

Balanç de confinament

Qui neix en un ateneu creix amb la cultura enganxada als mitjons
La cultura és a tot arreu. La cultura
és en les arts, és en la història d’una
comunitat i és també en el nostre dia
a dia. La cultura ens ha fet qui som i
la cultura ens permet créixer. Però no
és un cultivar-se conscient, o potser
sí, però no només. La cultura és una
capa que tot ho cobreix i que abriga el
món del vent, inconscientment. Com
una mena de màgia.
Hi ha màgia en anar a exposicions,
a xerrades, al cinema o al teatre, a la
cercavila de Festa Major, a concerts
d’amics en bars i també a concerts de
vestit nou i sabates netes. Hi ha màgia
en fer-se preguntes i trobar en les respostes noves preguntes. Hi ha màgia

en gaudir de la festa sabent-se més
feliç i més ric que abans de començar.
I la màgia més gran és a tot arreu, perquè és en les persones disposades a
iniciar projectes a contracorrent per
portar cultura a cada racó de món.
Segurament no seria mentida si digués que la cultura salva vides. I si és
així, qui no s’apuntaria a remar amb el
vent xiulant a les orelles?
Quan neixes en un ateneu de barri,
creixes amb la cultura enganxada als
mitjons. No et sembla possible una
vida sense teatre els caps de setmana, sense música i sense intercanvi
de recomanacions literàries. Creus
que el món es farà vell, però sempre
hi haurà un tros de terra per seure i

veure un espectacle de carrer, i pel·
lícules per somiar i resguardar-se del
fred. Un dia, però, allò que creies inimaginable passa, perquè tot acaba
passant i això ja ho sabem de sempre.
Un bon dia assolellat, que sembla que
no podrà portar males notícies, tanca
les portes de tot i deixa les famílies a
casa. Aquest dia, sense avisar, ja no hi
ha ateneu, i sense ell no hi ha teatre
els caps de setmana, ni música ni intercanvi de recomanacions literàries.
I, de cop, tampoc es pot seure al terra
de tothom perquè no hi ha espectacles al carrer, i per resguardar-se del
fred no hi ha cinema de somnis.
Et preguntes si realment s’ha acabat
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rò sense aturar-nos

fitat que els alumnes no podien venir a classe per millorar i
optimitzar l'aula 51, la que s'utilitza per als tallers de dibuix i
pintura i per al taller de manualitats, costura, puntes al coixí,
patchwor. L'Andreu Aldea va millorar les taules i la Mònica
Grau s'ha encarregat d'optimitzar l'espai i decorar-lo! Un gran
treball.
Com els que han fet els qui aquest any han muntat el pessebre de la casa, que ha quedat espectacular a parer de tothom.
I per acabar, una de les sorpreses agradables del trimestre
passat va ser la gran acceptació que va tenir el curs de les Passejades amb història. Amb la Maite com a excel·lent directora

tot. I veus que no. Veus que, a contracorrent, hi ha projectes que porten
cultura a cada racó de món, ara amb
el mar enfurismat, però sense cap
intenció de deixar de remar. I descobreixes una nova màgia, una màgia
conscient. La de totes les persones
que veuen durant una estona que la
cultura, amiga, no els ha
abandonat. I la busquen, la busquen
on poden. I la cultura hi és, on pot, als
balcons, a les pantalles, i es prepara
per tornar a places i escenaris quan
el vent que xiula tan fort a les orelles
es calmi.
I llavors, tu que has nascut amb la
cultura enganxada als mitjons, que ja

A la foto de l'esquerra, Toni Olivé, Pere Clarós i Andreu Aldea posant davant del pessebre que han fet aquest any, que
ha rebut moltes felicitacions, al moment d'encendre les
llums i "inaugurar-lo". Al mig, una de les sessions de les
Passejades amb Història de la tardor, dedicades a "Història i art de Catalunya" , dirigides per la Maite García, que,
prudentment, va reduir les sortides i passejades i es va fer
més tipus conferència. També en un moment donat es van
haver d'ajornar algunes sessions, però en general és el cicle de passejades que més audiència ha tingut. I a la dreta,
la Mònica Grau pintant les cadires de la sala dels tallers de
dibuix i pintura, manualitats i altres cursets de la Secció
d'Activitas Diverses.

sabies que la teva vida seria arts escèniques i cultura popular o no seria,
sents la responsabilitat de posar-t’hi
amb les mànigues arremangades.
Veus que s’acosta un temps dur, i que
aquest temps dur portarà canvis molt
grossos, que val més que es facin bé.
Veus que el món s’ha fet vell de cop
perquè les persones que hi viuen tenen arrugues de tenir els ulls tancats
tantes setmanes seguides. I hi
creus. Hi creus cridant més fort que
mai.
Et mires i et veus d’aquí a tres, o
quatre, o cinc anys. I veus que has pogut participar en la construcció d’una
nova gestió cultural. Creus que amb

tan poc temps has après molt, i que ni
de bon tros has fet tot el que et queda per fer. Has resistit perquè teatre,
poesia, dansa, música i comunitat tinguin casa on resguardar-se del fred.
T’adones, feliç de fer la teva feina,
que aquell temps de cultura als balcons i a les pantalles ha format una
ciutadania més conscient de la capa
protectora que és la cultura. Quan
neixes en un ateneu amb la cultura
enganxada als mitjons, creus que faràs coses grans. I ho creus, ho saps,
perquè les coses grans es poden fer
a tots i per a tots els racons del món.
Judit Martínez

LECTURES TEATRALS I POÈTIQUES
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Poemes per a tots els gustos

C

om ja és habitual els últims anys
cada març, el 12 d'aquest mes
estava anunciat el recital poetic obert a tothom que prepara i dirigeix la Carme Capeta i en què que
hi pot participar qui vulgui: només
ha de llegir un poema que li agradi.
Però no es va poder fer, pels motius
ja prou coneguts. De manera que es
va reubicar dins de la programació
de Festa Major el divendres 18 de
setembre. I es va celebrar a la sala
d'espectacles.
Independentment de les diferents
aportacions dels rapsodes aquell
vespre,
cal destacar d'entrada
l'emotiu i sentit record que va fer
el president del Centre, Josep Maria Recasens, de la gran actriu de la
Secció de Teatre dels anys 50 i 60
Dora Sánchez (vegeu el text del Nicasi a la pàgina de necrològiques
d'aquest butlletí), que havia mort

Eulàlia Batlle, Francesc Vives i Jaume Miralles durant la seva
participació en el recital poètic

aquella mateixa setmana.
Això a banda, el recital va demostrar la gran qualitat del nostres
rapsodes voluntaris i espontanis

(tots ells molt vinculats a la Secció
de Teatre, val a dir) i any rere any
augmenten el nivell artístic de la
proposta.

Lectura d' Història d’una soledat
E

l dia 20 de febrer de 2020 va tenir
lloc l’última sessió de lectures teatrals abans de l’aturada forçosa de les
activitats amb motiu de la pandèmia.
L’obra llegida va ser Història d’una
soledat, original del nostre consoci
Nicasi Camps i Pinós, basada, com altres obres del mateix autor, en un fet
real, en aquest cas el de dues germanes solteres que van trobar mortes al
seu pis, vuit mesos després d’haver-se
suïcidat.
L’obra, llegida per un extens repartiment de dinou personatges i dirigida
per Josep Beltran, explica la recerca
feta per un periodista, acompanyat

d’una neboda de les mortes, dels possibles responsables d’aquest tràgic
final, i així, servint-se de la tècnica del
flashback, anem coneixent els últims
dies de la vida de les germanes i les
excuses de tot un seguit de persones
relacionades amb elles (familiars, la
portera, veïns, companys de feina,
l’amo de l’empresa, membres d’un
grup teatral, senyora caritativa, un
capellà...), que reconeixen que potser
haurien pogut fer alguna cosa per evitar aquell trist desenllaç. En definitiva, és una reflexió sobre el sentiment
de culpa.
La lectura es va fer al vestíbul a

causa de l’extens repartiment i va
comptar amb una bona assistència
de públic i la presència de l’autor.

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

TERTÚLIES LITERÀRIES
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Una llibreria a Berlín

E

l llibre que ens va reunir el mes
d’octubre (Una llibreria a Berlin,
de Françoise Frenkel), la darrera
tertúlia que s'ha pogut fer fins ara,
és una novel·la amb una història una
mica particular. L’autora, polonesa
de naixement (1889-1975), l’escriu
entre els anys 1943/44, després d’escapar de l’infern que passa una jueva a la França ocupada. Serà editada
per primer cop a Ginebra el 1945 i no
se’n sap res més fins que l’escriptor
francès Patrick Modiano en té coneixement perquè algú la troba en un
mercat de segona mà de Niça. Aquest
aconsegueix que es torni a publicar el
2015 a França, a l’editorial Gallimard.
Durant tots aquests anys, no se sap
res més de l’autora, no publica res
més, i el prologuista (Modiano) documenta les quatre dades que n’ha pogut saber (la recollida del seu bagul,
els seus cognoms polonesos reals, la
data de la seva mort...). Podem imaginar que, després de passar el que va
passar, l’autora intenta viure oblidant

o ressituant la seva vida sense fer
gens de soroll.
La novel·la és una autobiografia. El
llenguatge que utilitza és planer, és
fàcil de llegir, i els escenaris, els contextos i les situacions de por, neguit i
desencís que viu estan molt ben descrits. Es poden reviure les seves dificultats per a la supervivència en un
context marcat per alguns personatges que l’ajuden a resistir i molts altres que col·laboren amb el nazisme,
i que fan de França un lloc on un jueu
no pot viure.
Només voldria fer un comentari final en relació amb el títol. La decisió
editorial de traduir l’original Rien où
poser sa tête (cap lloc on poder descansar el cap) per Una llibreria a Berlín
trobo que és inexacta i inadequada.
L’original expressa millor l’ànim de
l’autora i el contingut real de la novel·la. De la llibreria, que és el somni
realitzat de l’autora (una llibreria de
literatura francesa a Berlín als anys
30), només en parla al llarg del pri-

mer capítol. Això sí, en aquest capítol
transmet el seu amor pels llibres des
de la infància i concretament per la literatura i la cultura franceses.
Els tertulians van expressar l’interès
que els va despertar la novel·la i tots
vam estar d’acord amb la gran sort
que va tenir aquesta dona de trobar
persones que la van ajudar en diferents moments, gràcies als quals va
poder marxar de França i arribar a
Suïssa, estalviant-se un final que van
patir tants i tants ciutadans europeus
als camps de concentració nazis des
del 1939 al 1945.
Eulàlia Bassedas
Més tertúlies
Com vam dir en l'anterior butlletí, les tertúlies van haver d'aturar-se. El setembre
passat es va reinicir l'activitat amb El llibre
de la senyora Buncle, i a l'octubre es va llegir l'obra que es comenta aquí dalt. Al novembre i al desembre no hi ha pogut haver
trobada, però esperem que al gener de 2021
ja ens puguem tornar a veure.

Farmàcia
Dermofarmàcia
Línia infantil
Nutrició i dietètica
Homeopatia

Ortopèdia
Ortesis
Pròtesis
Ajuts tècnics
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L'ESTEL DE NATZARET
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L'Estel somiat

S

i quan cada any, en acostar-se
les festes nadalenques, mirem
els programes o els cartells
que anuncien les representacions
de L’Estel de Natzaret, veurem que,
en un racó o altre, sempre hi figuren
els noms dels autors: Ramon Pàmies
del text i mossèn Miquel Ferrer de la
música. Però, com és lògic, l’inici de
tot va ser el poema teatral escrit per
en Pàmies cap a finals del segle XIX,
quan va tenir la idea de crear una obra
a partir del relat evangèlic del naixement de Jesús.
Amb tot, quan decidim anar al Centre
a veure L’Estel, aquests detalls històrics dels seus inicis no ens preocupen
gaire, o gens. El que sabem és que
veurem una obra molt antiga amb
dimonis i pastors, amb un argument
conegut per tots, i amb uns textos i
unes cançons dels quals ens sabem
alguns fragments quasi de memòria.
I així ha estat fins avui i des de fa més
de cent anys. Però si diem “fins avui”,
és perquè aquest Nadal no podrà ser
així per les raons que tots coneixem
dissortadament, ja que és impossible

reunir gairebé cinquanta persones a
l’escenari entre personatges, pastorets, follets, cor de diables i pastors i
tot l’equip tècnic.
I és a partir d’aquesta situació que
va sorgir la gran pregunta: havíem de
deixar de fer L’Estel o seríem capaços
de fer-ne una versió adaptada a les
circumstàncies? I la nostra resposta,
com a responsables, va ser que sí que
era possible... si les persones —poques, lògicament— que haurien de
fer-ho possible hi estaven d’acord,
tenint tots molt clar que potser, després d’estar un temps assajant, les
circumstàncies sanitàries podrien
impedir fer les representacions. I,
amb gran alegria per la nostra part, la
resposta de les actrius i els actors als
qui es va presentar la proposta va ser
afirmativa i fins entusiasta pel repte
que significava atrevir-se a fer un Estel “diferent”.
I com serà aquest Estel, potser us
preguntareu? Doncs partirà del que
dèiem al principi d’aquest article: de
la idea d’en Ramon Pàmies de fer una
obra sobre el naixement de Jesús.

Veurem com va donant forma al seu
somni de fer un gran espectacle i cercant en els evangelis els textos que li
serviran de base per confegir-lo. I veurem com els intèrprets van donant
vida a aquest somni, servint-se només
de la força de les seves interpretacions, embolcallades amb una il·luminació espectacular. Ah! I la durada haurà
de ser per força més breu, perquè, seguint les indicacions governamentals,
els espectacles no poden durar més
d’una hora i mitja (màxim una hora i
tres quarts) i sense descans.
Si alguna vegada, en arribar Nadal, us
ha assaltat el dubte de tornar a anar
a veure L’Estel, perquè dieu que sempre és igual, aquest any no ho podreu
pas dir perquè, com afirma l’adagi
castellà: "no hay mal que por bien
no venga". I "el mal" (i quin mal, Déu
meu!) del coronavirus ens ha portat
"el bien" d’aquest Estel somiat per
en Ramon Pàmies (i, en certa manera,
també per nosaltres).
Us hi esperem!
Assumpta Bruguera
Antoni Roig

Apunta't al CMC Play

AL CENTRE
HI TROBARÀS

T'agradaria tornar a veure obres
antigues del Centre com Nits d'estiu,
però també Pel davant i pel darrere,
o Els Miserables?
Voldries escoltar els concerts del
cor des de casa?
Tens ganes de llegir els butlletins
del Centre al mòbil o l'ordinador?
Arriba CMC Play, la nova platafor-

ma de continguts digitals del Centre
desenvolupada per l'Equip de comunicació del Centre.
Registra-t'hi a través de:
elcentrepoblenou.cat/cmcplay,
posant les teves dades i una imatge
de perfil. Si ho fas, podràs gaudir des
del mòbil i l'ordinador de:
-Visionat de material audiovisual

SECCIONS
TEATRE

REPRESENTACIONS TEATRALS
LECTURES TEATRALS
RECITALS DE POEMES

COR POBLENOU
ACTIVITATS DIVERSES
MANUALITATS
PATCHWORK
ESTIRAMENTS

PUNTES AL COIXÍ
COSTURA
IOGA
DÒMINO PER PARELLES

ACTIVITATS CULTURALS

TERTÚLIES LITERÀRIES
CAVA CONCERT
VISITES CULTURALS,
EXCURSIONS
CONFERÈNCIES
PRESENTACIONS DE LLIBRES
GRUP DE VIDA CREIXENT

- Butlletins del Centre
- Compra online de material audiovisual
- Biblioteca digital personal del Centre
I recorda que pots seguir l'actualitat del Centre a través de Facebook,
Twitter, Instagram i la nostra App
(Play Store). Ens veiem aviat!

AULES I TALLERS

AULA DE MÚSICA
COR DE GOSPEL
COR INFANTIL
AULA DE DANSA CLÀSSICA
TALLER DE TEATRE MUSICAL
AULA DE DIBUIX I PINTURA
CURS DE CASTANYOLES
PASSEJADES AMB HISTÒRIA
SWING

VIDA DE L'ENTITAT
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L’assemblea d’un any especial
La pandèmia va alterar molt
la celebració de l'assemblea
d'aquest any: es va haver de
posposar i es va fer
a la sala d'espectacles amb
moltes mesures de
seguretat sanitària.
A l'escenari, els membres
electes de la Junta Directiva

E

l diumenge 4 d’octubre, es va
celebrar l’Assemblea General
Ordinària de Socis. D’acord amb
el que disposen els Estatuts de l’entitat, s’hauria d’haver celebrat dins del
primer quatrimestre de l’any, però
les circumstàncies especials que l’han
estat condicionant i el segueixen condicionant, van obligar a posposar-la
fins a un moment en què la situació
ho fes mínimament possible, amb el
compliment, com és lògic, de tots els
protocols de protecció exigits per les
autoritats sanitàries. Per això, es va
celebrar a la sala d’espectacles, amb
els 32 assistents mantenint la distància de seguretat, després d’haver-los
pres la temperatura i havent estat
degudament registrats amb noms i
telèfons.
I fet tot això, a les 11 del matí va començar l’assemblea, amb la presència
a l’escenari dels membres electes de
la Junta Directiva i seguint l’ordre del
dia projectat a la pantalla. Tot seguit
us n’oferim un resum.

Memòria d'activitats

Després de donar la benvinguda als
assistents, el president, Josep M. Recasens, va passar la paraula a la secretària, Anna Bedmar, que va llegir l’acta de l’assemblea anterior, la qual va
ser aprovada per unanimitat, així com
també ho va ser la memòria d’activitats corresponent a l’any 2019, llegida
també per la secretària.

Amb les precaucions
sanitàries degudes, s’han
començat a posar en
marxa algunes activitats,
tant de les seccions
com de les escoles.
Tot seguit, va donar la paraula al tresorer, Joan Giménez, que va presentar els comptes de l’exercici 2019 i el
pressupost per a l’exercici 2020, que
també van ser aprovats per unanimitat i que estan a disposició dels socis
que vulguin consultar-los a la Secretaria de l’entitat.
El punt següent feia referència a la renovació de la Junta Electoral, d’acord
amb l’article 16 del Reglament de Règim Intern de l’entitat, i que va quedar
constituïda pels socis Francesc Arias,
Elna Busquets i Lluís Casanova.
Després, ja es va entrar en el punt
de les “paraules del president” que,
evidentment, les va emmarcar en la
situació tan especial que estem vivint
d’ençà del mes de març i que tant han
condicionat la vida del Centre. Tot i
això, va valorar molt positivament la
incorporació dels joves al govern de
l’entitat, en la gestió de la comunicació virtual (que va merèixer un Premi
Ateneus 2019), en l’adequació d’algunes aules i en el control d’accés a la
sala en els actes de la Festa Major.
També va informar que, amb totes

les precaucions sanitàries, s’han començat a posar en marxa algunes activitats, tant de les seccions com de
les escoles.
Finalment, va informar d’un sorteig
per tal de recaptar fons per finançar
un nou teló tallafocs per substituir
l’actual, avariat.
I ja com últim punt de l’ordre del dia,
es va passar al reglamentari “torn de
paraules”, que va iniciar la delegada
de la Secció de Teatre, Assumpta Bruguera, presentant una programació
que estarà condicionada, evidentment, per l’evolució de la pandèmia.
El mateix passa amb les possibles
representacions de L’Estel que, en el
cas de poder fer-se, ho seran amb una
versió adaptada a la normativa que
estigui en vigor en aquell moment.
També van prendre la paraula en Tomàs Ferron, en relació amb el Campionat de Dòmino per Parelles; la Rosa
M. Lorda i la Mònica Grau, sobre les
instal·lacions i la posada en marxa de
la Secció d’Activitats Diverses; en Xavier Oliver, que va felicitar els membres de l’actual Junta Directiva per la
seva tasca en uns moments tan complicats, felicitació a la qual es va sumar
en Jaume Miralles.
Després d’agrair aquestes mostres
de suport, el president va donar per
acabada l’assemblea i va convidar a
tots els assistents a prendre un refresc al pati de l’entitat.
A. R. P.

MEMÒRIA DEL CENTRE

Records del Centre Vell

N

o sé si us hi heu fixat, però sembla que aprofitant els tres mesos
i escaig que ens han tingut confinats a casa per culpa del Collona-Virus,
perdó, el Corona-Virus, volia dir, hagin
aprofitat per enderrocar mig Poblenou.
Si això del confinament arriba a durar
més, ens trobem vivint enmig d’un gran
solar.
En una de les primeres sortides pel
barri, hem vist com han desaparegut els
edificis i locals del carrer Pallars que hi
havia entre el Passatge Caminal i el carrer Granada (hi ha gent que encara en
diu carrer Catalunya).
El que volíem recordar en aquest butlletí numero 101, és que en aquest forat,
Pallars 174, entre l’any 1939 i 1950 va haver-hi el local del nostre Centre, encara
que durant aquell període va tenir el
curt i concís nom de Centro Parroquial
de Santa Maria y de Acción católica de
Pueblo Nuevo, familiarment conegut
com Centre parroquial, i també Centre
Vell a partir de quan el Centre va tornar
al carrer Pujades, 176, on encara està.
Però tot això ho explica molt millor el
magnífic i luxós llibre del Centenari que
el Centre va editar l’any 2010 i que esperem que tots els socis el tingueu com a
llibre de capçalera.
En aquestes fotos podeu veure com
era fa uns anys (Foto1) i com ha quedat ara, (foto 2) només en queda la xemeneia, (foto 3) això sí, l’han embolicat
com si fos un regal

A dalt, el solar del carrer
Pallars, tocant a Ciutat
de Granada, on hi havia
fins el 1950 el conegut
ara com Centre Vell.
(Foto 2)
Aquí a la dreta, un detall
del mateix solar amb
més visió de la xemeneia
embolicada com a regal
(Foto 3)

I rebuscant pels nostres
arxius hem trobat una
foto d’aquells anys quan
aquí, en aquest solar
que podem veure ara, el
Centre Parroquial tenia
una vida molt activa, on
els nostres avis i/o pares
hi dedicaven tot el poc
temps que tenien. (Fotos 4
i 5).
Toni Olivé
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QUI ÉS QUI?

Penso que deu ser una excursió de poc després de la guerra, entre 1940-1945, si em fixo
en per la pinta que té el meu pare,que encara
no devia estar casat.
No sabem esbrinar tots els noms, però dels
que n'estem segurs són:
1.- Baltasar Olivé Marquès (el meu pare)
2.- Jaume Masjuan Domingo
3.- Jesús Climent (era pianista i tocava a
L'Estel)
4.- Francesc Codina (l'oncle Sisco). Es va
casar am la germana de la meva mare
5.- Josep M. Sans
6.- Josep Casanova Ramon
7.- Em sembla que és un germà petit del
Sr. Guardino que se'n va anar als Estats
Units
8.- Joan Guardino (molt borrós)
9.- Antoni Olivé Marquès (No soc jo!, és el
meu tiet. Havia fet de tramoia al Centre)
10.- Francesc Morer
11.- Pau Freixa, que era el el fotògraf habitual, i per això és a primera fila, perquè
posava el disparador automàtic i corria a
estirar-se a davant de tot.
Toni Olivé
FOTOS: De dalt a baix, i seguint el text del Toni
Olivé, foto 4 (tota la colla en gran), foto 5 (la
mateixa, però amb números identificatius) i
foto 1, la façana de l'edifici on hi havia el Centre
Parroquial del carrer Pallars.

ENTREVISTA A ANNA GRAS CARREÑO
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"És al Centre on aprenc l'ofici"

L

'Anna (@annacarreno_ ) va trepitjar l'escenari del Centre de
ben petita, primer amb l'escola
de puntes de l'Esbart Montseny
i després amb les obres que preparava
la Roser Contreras per als més petits
de la casa. De nena, va anar apareixent
en diverses obres de teatre infantil i a
finals del 2000, l'Elvira Fernàndez li
va donar la senyora Scrooge a Conte
de Nadal de Dickens. Actua regularment amb la colla de joves d'aleshores i aviat s'incorpora als muntatges
dels "grans", com ella diu. Estudia en
el Col·legi del Teatre i en un moment
donat, fa el gran pas a la professionalització.
Carol Albés
Núria Recasens
Anna Gras Carreño, actriu de teatre,
televisió i cinema. Sòcia del Centre
des de fa 28 anys. Filla i neta de socis.
Podem dir que la teva vocació pel teatre neix al Centre?
Sí, cent per cent sí, perquè jo, tret del
que he fet professional, només he fet
teatre aquí. Fins que no vaig començar a estudiar al Col·legi del Teatre, només havia fet teatre al Centre. I si bé a
l’escola, amb la Joaquima Aulet, havia
fet altres tipus d’activitats artístiques,
com solfeig, música, piano... de teatre, només n’havia fet aquí. I és aquí
on jo aprenc l’ofici.
Conte de Nadal, El somni d’una nit
d’estiu, El metge a garrotades i Snoopy són les primeres obres. Quin record tens d’aquella època?
Tot són infantils que vaig fer amb
l’Elvira Fernàndez. Doncs el record és
el millor del món. Per mi l’Elvira és la
primera peça de l’engranatge de la
meva vida com a actriu. Gràcies a ella
aprenc, perquè ella em dona papers
llargs, on puc desplegar les meves habilitats.
La teva adolescència com la vius, al
Centre? Recordem obres com Àcid
dolç, Pigmalió, El cafè de la Marina,
T’estimo, ets perfecte, Revolta de
bruixes, Dones, saunes, mòbils i divorci...
Puc dir que ha estat molt guai viure-la

al Centre. Per mi, molt millor estar al
Centre que estar a discoteques ballant. En comparativa, quan arribaves
dilluns a l’institut i et preguntaven
què havies fet el cap de setmana, jo
sempre explicava que havia estat amb
els meus amics, amb la meva colla
d’aquí, fent el que a mi m’agradava, ja
fos jugant a qualsevol cosa o cantant
amb les guitarres... I, a més a més,
fèiem teatre. L’adolescència a mi em
va fer pensar que potser podria dedicar-me a això, perquè sempre feia coses aquí i era el que més feliç em feia.
Estudiava i treballava i després venia
al Centre. Per mi el millor del dia, començava a les 10 de la nit.
I amb aquesta colla encara hi convius,
encara t’hi relaciones?
Sí, sí, amb tota la colla i amb la meva
germana i la meva cosina Maria. sí,
clar. A més a més, vaig tenir la sort de
fer teatre “amb els grans” i també encara parlo amb el Gabi, amb la Natàlia,
amb la Cristina Campoy...
Més endavant al Centre també hi fas

Àtic, El lleó a l’hivern, L’hostalera,
L’hereva,
L’avar,
Sola en la foscor, Perdidos en
Yonkers...
Això és com una
altra etapa. Ja
són papers més
seriosos i això et
reafirma molt on
realment vols posar l’atenció. Són
papers més complicats, que impliquen
aprendre’t
més
text i estar més
atent al que estàs
fent. Tu pots venir
al Centre a passar-t’ho bé, a riure
i a fer una birra, o
pots venir al Centre a voler treballar
realment. I és el
que ens passava a
molts de nosaltres.
Vull dir, que no només era venir a fer
teatre perquè sí, era una implicació
molt més gran. A Sola en la foscor,
per exemple, jo feia de cega. Van fer
venir un senyor cec. Per mi allò era
brutal! Jo pensava: “Això ho hauríem
d’estar fent al TNC!”. Però nosaltres,
eh! Al final és el mateix un teatre gran
que un teatre petit, depèn de tu, de
la intenció que tu tinguis i del que tu
vulguis fer.
I què me’n dius, de L’Estel?
L’Estel és un bàsic. Jo des de petita
volia fer el Sant Miquel. Van passar no
sé quants anys fins que el vaig poder
fer. I per mi va ser una súper il·lusió. I
La gent de fora no ho comprèn. Et diuen “però com pot ser que...?”. “Que
callis, que no saps el que és!”. És bàsic
fer L’Estel i és un luxe fer de Sant Miquel.
Quan fas el “clic” de descobrir que et
volies dedicar al teatre? És herència
familiar, pel teu avi?
Mira, és una pena perquè no vaig
conèixer el meu avi, que havia fet molt
teatre aquí, al Centre, a les dècades
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A la pàgina esquerra, l'Ana a l'escenari del Centre durant l'entrevista. A dalt, a l'esquerra en el pesonatge de La heredera
(2009) i a l'escala dels vestidors amb la capelleta de Sant Genís comediant

dels 50 i 60. A Pigmalió vaig coincidir
amb algú que me’n va parlar molt, del
meu avi. Però dubto que sigui herència familiar, perquè a casa meva ningú
no és artista. Si et vols dedicar a una
cosa, a vegades si ho tens a casa és
més senzill; en el cas de la meva germana i meu, hem triat coses que a
casa no en tenien ni idea. I el “clic” el
faig quan estic estudiant magisteri. Jo
faig la vida “que s’espera”, ESO, Batxillerat, carrera... I, quan estava fent
la carrera, la meva parella d’aleshores
em va dir “no sé com ho veus, però és
que t’aixeques plorant cada dia, amb
20 anys que tens”. I allà ho vaig veure súper clar. Aleshores jo estava fent
tercer de magisteri musical i tenia
dues tutores del projecte de final de
carrera. La d’educació primària i la de
música. I aquesta última, a més a més,
era psicòloga. I recordo que un dia em
vaig presentar a les pràctiques i li vaig
dir: “Demà no vinc”. I em va dir: “No
passa res”. I li vaig dir: “No, no, és que
no vindré demà, ni l’endemà, ni cap
altre dia”. Perquè jo no volia fer allò,
jo volia ser una altra cosa, i estava allà
perquè era el que tocava fer. Però la
qüestió és que no m’interessava allò.
I llavors aquesta noia em va dir: “Crec
que arribaràs on vulguis i faràs el que
vulguis, si realment aquesta és l’actitud que tens davant de la vida”. I allà
vaig fer el “clic”, vaig aconseguir feina
a Gestmusic, a la gira de càstings, de

“corre, ve i díle” (fins que no em van
donar una regidoria va passar temps).
I entre això i treballar per les tardes en
una botiga, vaig aconseguir els diners
per pagar-me l’escola d’interpretació
i allà ja vaig començar. Perquè el Joan
Olivé, que estava al Col·legi del Teatre
i que sabia el que m’estava passant,
em va agafar un dia de la maneta i
em va dir: “Jo l’únic que et puc oferir
i ensenyar és on estic jo. I penso que
aquí tu també seràs feliç.” I sí, feliç,
feliç. Van ser els tres millors anys de
la meva vida.
Què t’agrada mirar des de la llotja i
què prefereixes representar des de
l’escenari?
Des de la llotja m’agrada mirar-ho
tot. Qualsevol cosa. Jo m’assec i ho
veig i m’ho passo bé. Però tot és tot,
eh! Circ, acrobàcies, un concert, un
drama, un musical... M’agrada gairebé
tot. Representar... també et diria que
m’agrada representar-ho tot, però hi
ha coses que jo no sé fer, de moment.
Aleshores no ho puc fer tot. M’agrada
molt el teatre de text. M’agrada explicar-te una història amb paraules. Te la
puc explicar amb cançons, te la puc
explicar tocant la guitarra, te la puc
explicar ballant? Sí. Però hi ha diàlegs
que, per mi, mereixen tota l’atenció
del món. Hi ha gent que posa les paraules una darrere l’altre tan ben posades... que el que vull fer és això: sa-

ber aprendre a dir aquestes paraules
tan ben posades i que tenen tantes
capes; això és l’important. No surts
i dius la frase i ja està. És per què la
dius, a qui la dius, com la dius, quina
relació tens amb aquesta persona a
qui la dius, des de quan, quins conflictes hi ha hagut... La vida és això, no?
Hi ha moltes coses darrere d’una frase i això és el que m’agrada.
Com vius la situació cultural d’aquest
moment de pandèmia?
Molt malament. Pensa que jo sempre m’he buscat la vida de mil maneres i no he deixat mai de treballar. El
problema és que a tot el que m’he
dedicat és al sector terciari: al teatre,
a regidories, a la restauració... Arriba
la pandèmia i a mi se m’acaba tot. De
cop, t’adones que tota la vida has estat intentant valer-te per tu mateixa
i amb la pandèmia veus que no pots
fer res de totes les coses que tu has
arribat a fer. I, en l’àmbit cultural,
crec que la gent no ha sabut valorar
el que realment és la cultura. Perquè
a moltes cases estic segura que moltes famílies s’haguessin tirat els plats
pel cap, si no haguessin tingut Netflix
o Filmin o HBO o... I tot això són moltíssimes persones treballant, des de
les oficines,de producció, des de la
gent que se’n va a buscar localitzacions, maquilladors, encarregats de càtering, foquistes, càmeres, i els actors

ENTREVISTA A ANNA GRAS CARREÑO
també, clar, però hi ha moltíssimes
persones allà al darrere que mengen
d’això.
Ara entrarem al món professional.
Has treballat en teatre, cinema i televisió. Els nervis són diferents?
Ui, sí, sí, sí. No tenen res a veure. El
teatre per mi és “casa”. Jo estic molt
acostumada a fer teatre aquí. He fet
més obres de teatre aquí que a fora.
Si sabessis la prestatgeria de guions
que tinc de totes les obres que he fet
al Centre...! I clar, això et dona ofici, i
els nervis que tens són perquè t’agrada el que estàs fent, perquè et posa
catxonda, com aquell qui diu, sortir a
l’escenari. És una adrenalina diferent.
No és un nervi de por.
Ara, davant de la càmera, sí. Amb
la càmera jo ho passo fatal. Assajo a
casa, des que faig la sèrie (Mira lo que
has hecho). He de superar aquesta
por. Veus la càmera tan a prop, i la
gent tan a prop... I has d’intentar no
moure’t gaire, i jo sóc una persona
molt expressiva, a mi em costa. Berto Romero em deia que no mogués
les mans perquè es veia moltíssim! És
molt diferent. És un altre llenguatge.
Amb qui et quedes, amb la Srta.
Caswell de La Ratonera o amb la núvia de El pare de la núvia?
Amb la Caswell. És que em va enamorar. I mira que era un paper súper
petit. Però és que les circumstàncies
també eren diferents. Jo vaig fer la
Caswell per primera vegada a Madrid,
perquè la noia que ho feia ho va deixar a un mes d’acabar la producció. I
jo vaig anar allà a fer el mes i per mi va
ser una experiència molt guai. Primer,
perquè no coneixia ningú i a mi m’encanta conèixer gent nova. Segon,
perquè era una altra ciutat. I abans de
marxar de Madrid, el director em va
explicar que tenien intenció de fer La
Ratonera a Barcelona i que els agradaria que jo fes el mateix paper aquí.
I quan la vam fer a l'Apolo, amb la resta del repartiment ens portàvem tots
molt bé. Pensa que quan anàvem de
gira no buscàvem hotels, buscàvem
cases per estar tots junts. La Ratonera em va donar molta experiència
perquè eren molts dies, em va donar
diners, perquè van ser molts mesos,
i, per tant, em va donar una tranquil·
litat que no sempre pots tenir en la
meva professió. Sóc molt afortunada
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pretat. I a partir d’aquí, ja es poleix el
personatge.
A la televisió has fet Mira lo que has
hecho, La vida en dolç, Polònia, Señoras que... Ets polifacètica?
S’ha de fer el que t’arriba. Que et
toca posar-te una perruca? Doncs te
la poses. Jo no sóc una persona a qui
truquin a casa. Jo no puc escollir, jo
vaig a buscar. Has de trucar a moltes
portes.

"Crec que el Centre,
més que el Col·legi
del Teatre, em va
donar la possibilitat
de formar-me en
diferents àmbits."
d’haver tingut aquesta tranquil·litat.
I el personatge que hi feia, tenia un
rotllo elegant i sensual... Em quedo
amb la Caswell pel pack de tot. Però
la núvia d’El pare de la núvia també
m’agrada molt.
Ja has fet 16 obres de teatre professional amb directors com Paco Mir,
Joel Joan, Víctor Conde, Cuco Afonso
i els nostres Ricard Reguant i Joan
Olivé. Al final, qui construeix el paper,
l’actor o el director?
Entre tots. Bé, depèn. Depèn del director. El director potser té pensada
una cosa, te l’explica i tu la fas. Mai
serà el que ell té al cap, si no és que hi
tens una súper entesa perquè fa molts
anys que treballeu junts, i llavors quasi
que escriu el text veient-te a tu. Però,
si no et coneixes de res, hi ha un text
que parla i les paraules descriuen el
personatge, la seva manera de parlar,
la seva manera de moure’s. Després,
hi ha el que el director vol que el teu
personatge digui i després tu ho fas a
la teva manera, com tu ho has inter-

El Polònia devia ser divertit...
El Polònia era divertit, però el més
divertit i graciós del món va ser el
Señoras que... Era una sèrie que feien el Carlos Latre, el Jordi Ríos, el
David Fernández i el Josema Yuste.
Imgina-te’ls vestits de dona i amb perruques. I la sèrie anava de “señoras
que se cruzan la bata para decir algo
importante”, o “señoras que se ponen una bolsa de plástico en la cabeza
cuando llueve”... coses així. I jo feia la
neboda de les quatre senyores, és a
dir, quatre personatges diferents. Si
el Josema Yuste portava una perruca
rossa, a mi em posaven una perruca
rossa; si el David Fernández portava
una perruca de rínxols, doncs a mi em
posaven una perruca de rínxols. Jo em
pixava de riure. Va ser molt divertit,
molt, estar amb aquell còctel!
I al Got Talent?
Al Got Talent vaig fer una regidoria.
En el món de la regidoria també he
rigut molt. Clar, tu també adoptes un
altre paper. A mi la regidoria em dona
molta més seguretat que ser actriu.
Has de tenir un rol que consisteix a
aconseguir que et facin cas, i hi ha uns
timings que, si no es compleixen, et
demanaran explicacions a tu, i, si falta alguna cosa, és culpa teva... És un
altre rol. El Got Talent era meravellós,
perquè venia cada personatge a fer el
càsting...
Alguna atenció especial de cos, veu,
relaxació per pujar a l’escenari o alguna superstició abans d’entrar a escena?
Doncs ara riuràs, però sempre que
faig una obra de teatre, li prego a Sant
Genís comediant, al que tenim aquí a
l'escenari del Centre, absolutament
en totes les obres que he fet cada dia
de funció. I això ho faig perquè m’ho
va ensenyar l’Elvira. És l’única supers-
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A l'altra pàgina,
en el paper de
Sant Miquel,
de L'Estel de
Natzaret, i aquí
al costat, l'Anna
amb el Gabi Roca
a T'estimo, ets
perfecte, ja et
canviaré (2005)

tició que tinc. Però no ho faig perquè
sí, eh! No, no, ho faig amb convenciment! Exercicis i així, també, sóc de les
que sempre escalfa. M’agrada moure
el cos, m’agrada fer respiracions traient so... I això que ara anem amb micro, que és una cosa que no m’agrada
gens, però és obligatori...
I ara quins projectes tens ?
Si tot va bé, he d’acabar El pare de la
núvia. També he demanat de fer una
prova per a una obra a Madrid, però
no sé si me la donaran perquè és bastant possible que hi posin una cara
coneguda, i he presentat un projecte
personal a Bito. Ja veurem si m'agafen, perquè la cua que hi ha...
T'hem vist com a Anna Gras, Anna
Gras-Carreño i Anna Carreño...
Ara ja no. Però va passar i té una explicació. Jo començo a treballar com a
Anna Gras, perquè és com em dic. I resulta que hi ha una altra actriu amb el
mateix nom que em diu que em canviï
el nom perquè, si no, ens confondran.
Llavors em vaig posar Anna Gras-Carreño. Però la gent no m’escrivia el que
hi havia darrere el guionet. I aleshores
la representant em va dir: “S’ha acabat!”, i em vaig quedar Anna Carreño.
Quins aspectes negatius creus que té
la teva professió?
Mira, la Kate Winslet, en una entrevista, va dir que, quan havia fet Sentit
i sensibilitat amb l’Emma Thompson,
aquesta li va dir que no s’oblidés mai
d’una cosa: que és igual d’important
treballar que no treballar. Jo d’això
entenc que tu, si ets actriu, ho ets siguis on siguis. Em sento actriu ara per-

què he entès això. Però hi ha moltes
vegades que, si no et trobes dins de
cap cercle ni tens amics amb qui fer
una obra, estàs a casa deprimit. I sí,
tu ingresses diners per qualsevol altre feina, però la teva sensació i el
teu sentiment és que ets una merda
i que no tornaràs a treballar mai més,
perquè per més portes que piquis,
no hi ha lloc per a tu. I això un dia i
un altre i un altre... I vas a càstings i
et diuen que no... Això és fatal per a
l’autoestima si no ho saps gestionar.
Durant molt de temps, ho he gestionat molt malament, però ara n’he
après. Ara, quan em sento així, miro
enrere, veig el meu currículum i veig
que he fet coses i que puc estar tranquil·la, i que ja en faré més, si no és a
un lloc serà a un altre. Però a vegades costa molt arribar aquí, sobretot
si el teu entorn no és “artista”, perquè tampoc et poden comprendre.
Has de ser molt fort, jo crec.
T’agradaria afegir alguna cosa?
Una cosa que crec que és molt
important. Crec que el Centre, i no
el Col·legi del Teatre, em va donar

la possibilitat de formar-me en diferents àmbits. Quan vaig anar al
Col·legi no només hi havia gent que
no havia pujat mai a un escenari, hi
havia gent que no sabia què eren les
bambolines, ni el fos, ni el que era
l’atrezzo o un tramoia. I clar, jo aquí
he pogut fer d’adjunta de direcció,
he pogut fer “utilleria”, he cantat,
he ballat, he vist com feien el vestuari... Ho toques una mica tot. I és la
gràcia, si t’agrada aquesta professió.
Aquí, si t’hi fixes, tots els que treballem, ho fem tot. Jo he après a cantar aquí, i he après a fer teatre aquí.
Quan vaig anar al Col·legi del Teatre, em van dir que tenia molt bona
dicció, i aquesta dicció l’havia après
aquí. I, a més a més, una cosa molt
guai és que pots fer teatre amb gent
d’altres edats, i això és una riquesa
impressionant. Al principi sí que fas
infantils, però, per exemple, fer Àcid
dolç amb el Lluís Casanova per mi
va ser un regalàs. Perquè el Lluís té
una manera de ser molt guai, i haver
assajat amb ell, tantes hores, t’encomana. O igual que amb l’Elvira o amb
el Pitó, per exemple. t

NOMS PROPIS
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NOCES D'OR
Josep Gili Diego
Maria Rosa Martínez
Jordi Asensio
Concepció Ferret
Les dues parelles han pogut celebrar
aquest any els seus primers cinquanta
anys de matrimoni. Moltes felicitats als
quatre i a les seves famílies!

Gemma Nierga
La reconeguda periodista,
consòcia nostra i bona amiga,
ha estrenat un nou programa a
Radio4 i TV2 de 8 a 10 h. que es
diu "Un cafè d'Idees amb
Gemma Nierga".
Des d'aquí li desitgem
molta merda!

NAIXEMENTS
Nil Cullell Girbau
L'Aina Girbau Canet ha tingut un nen, que es
diu Nil. Per tant, la Carme Capeta és besavia,
en Lluís Girbau i la Carme Canet són avis, i l'Alba i la Laia Girbau són tietes.
Enhorabona a tota la família!

Neus Martín Royo
La directora de l'Aula de Dibuix i Pintura del Centre, ben
reconeguda en els ambients artístics, va inaugurar l'octubre passat, una exposició en solitari, titulada Barcelona,
la ciutat del silenci, a la Galeria Jordi Barnadas de Barcelona.
Diu el poeta Joan Perucho:
“Vaig conduint-te, ciutat.
Tu vares fer-te per mans precipitades
en profundes, nebuloses centúries.
No podries, ciutat, fer-te més encisera?
Mes jo t’estimo massa, Barcelona. T’estimo.
Les llàgrimes inunden el meu retrat d’infant.”
Es fa fosc. La ciutat queda buida. Mica en mica la gent es
reclou a casa. Passa sempre quan arriba la nit, i la nit és
portadora d’una altra vida.
Ara els edificis són els protagonistes. Però aquests,
quan hi toca el sol, ens mostren totes les formes i colors.
No els mirem amb la pressa de la feina, del tràfec del dia
a dia. D’això i de molt més ens parla l’última exposició de
Neus Martin Royo “Barcelona, la ciutat del silenci”.
Façanes, indrets, detalls que ja no recordem però que fa
anys que hi són.

Quina vida hi
ha o hi havia
en l’interior
d’aquests
edificis?
Amb el nostre
desconeixement
podem imaginar històries que potser, fins i tot,
s’assemblen
a les reals.
En l’obra de la Neus no hi veiem només colors. És plena
de música de diferent sonoritat, que entra suaument i et
motiva. Una nota musical en el món de la pintura; una
nota ritmada, compassada, amb silencis i sons.
El gest et convida a penetrar en cada quadre i a passejar-hi.El color de la realitat es transforma en el color de
la vida.
Descobrir cada petit detall és cosa de cadascú. Contemplar l’obra de la Neus i rellegir la nostra pròpia història.
Assumpta Bruguera

NECROLÒGIQUES
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Joan Bañeres Clavell

E

l proppassat dia 8 de novembre i a l’edat de 93 anys ens va deixar aquest consoci nostre, autèntica personificació de la bonhomia i l’afabilitat. Tres van ser les fidelitats a les quals va dedicar
la seva vida en Joan: en primer lloc i per damunt de tot a la família;
després al Barça, club del que era soci des dels 12 anys, i al Centre,
entitat de la que va ser vicepresident durant l’etapa del president
Joaquim Vilasaró, membre de la Junta Electoral i creador i primer
responsable del Campionat de Dòmino per parelles.
La gran família del Centre el trobarà molt a faltar perquè sempre
es troben a faltar les persones de la seva categoria humana. Rebin
la seva esposa Maria Rosa, tota la família i els amics que ploren
la seva absència, el nostre més sentit condol. Que en pau reposi!

Dora Sánchez Alcalà

Carles Mataró i Dora Sánchez, que van protagonitzar junts moltes obres, en la comèdia
Baixant dels núvols, de Joaquim Fernàndez
Carbonell, que la Secció de Teatre va estrenar per les festes de la Mercè de 1959, amb
direcció artística de Josep Casanova Ramon
i direcció escènica de Joan Guardino

Per Nadal i Sant Esteve
amb“El Centre a casa”

NADAL A CA'LS
CUPIELLO
d'’Eduardo De Filippo
l’obra del Nadal del 2013

S

í. Ha estat durant aquesta pandèmia. Segurament no ha estat
a causa d’ella. Però sí, ha estat durant aquesta malaltia. El 16 de setembre de 2020, ens va deixar una
de les primeres acrius que va tenir
el nostre quadre escènic.
El seu nom era Isidora Sánchez Alcalá. Va debutar al nostre Centre de
molt joveneta. Renuncio a explicar
la seva vida al Centre, ja que va quedar ben detallada en el número 80,
de març del 2017, del nostre Butlletí, en una entrevista que li vaig fer.
Per tant, voldria detallar-ho més
endavant, quan tot estigui amb més
calma. Podria reproduir detalls, fins
i tot quasi còmics, teatralment parlant. Records inoblidables per explicar. Ara em conformo a esmentar la
vetllada poètica que se li va dedicar
el mateix divendres, el dia del seu
enterrament. El nostre president
va fer un encès i emotiu discurs en
honor seu. Mentre els rapsodes
professionals pregonaven, fins i tot
algun amateur es va atrevir a su-

mar-s’hi amb un algun petit poema
seu, que evocava aquell divendres
amb un “Dissabte gris i trist”.
Tot i així, vaig trobar a faltar un
petit poema que el seu marit, l’Ezequiel, li va dedicar. El vaig trobar tan
emotiu, tan sentit, que... ara no em
puc estar de reproduir-lo, després
de demanar-li permís. Diu així:
Amor eterno
Llora aquel día, admirado:
“hasta muy pronto, María,
espérame, mientras tanto”,
seguro que ellos se amaron,
de la mano caminaron,
horas largas, convivieron.
Ella se iba en silencio,
él quedaba desolado.
Hoy le despedia llorando,
¿y mañana?
Mañana la hallará riendo,
y se seguirán amando”.
		
Ezequiel
Adeu, Dora, adeu... Fins aviat!
Nicasi Camps

Jaume Dilla Pellicer
El senyor Jaume era el pare de la Cristina Dilla i, per tant, avi del
Bernat Grau.

Rectificació
En les necrològiques del passat butlletí s’informava de la mort de
l’actriu Amada Perelló, antiga component de la nostra Secció de
Teatre, a la que es va relacionar, erròniament, amb la família Conesa-Alonso a la que presentem les nostres excuses.

DEL POBLENOU

22

Estem venent Poblenou en anglès

L

a llengua anglesa està guanyant la batalla del carrer. Van
començar les botigues del passeig de Gràcia, que volien demostrar que estaven més "a la page”, però ara la tendència
s’ha estès arreu del país i s’ha convertit en una plaga. I el Poblenou n’és l’exemple perfecte. En la zona del barri que els polítics
van tenir la pensada d’anomenar 22@, l’anglès és la norma i ja
ha guanyat la guerra dels rètols. I està deixant enrere fins i tot
el castellà. Això que escric no és una apreciació subjectiva: durant el mes d’octubre i novembre, he sortit a passejar amb boli
i llibreta i anava posant palets quan veia un rètol. I, si en lloc de
fer el comptatge en època de pandèmia que moltes persianes
estan baixades, ho hagués fet en ple funcionament dels negocis
i de les oficines, estic segura que encara hagués trobat més invasió d’anglès en els cartells interiors afixats en els vidres, en els
horaris, en els avisos dels vestíbuls... Aquesta anomalia agreuja
encara més l‘arraconament del català. I ara, també, del castellà.
Al carrer Ciutat de Granada, hi ha un total de 20 rètols en anglès
i, fins i tot, hi ha pintades en aquesta llengua, la més gran en un
solar a l’alçada del carrer Llull. En anglès i català, set, i el mateix nombre en anglès i castellà. Al carrer Roc Boronat, nou en
anglès. Al carrer Llacuna, guanya el castellà amb catorze rètols,
seguit del català en dotze i l’anglès en set. Al carrer Badajoz,
guanya el català amb setze, seguit del castellà amb quinze i l’anglès amb deu. Al carrer Àvila, torna a guanyar el català per poc,
davant del castellà, però l’anglès va augmentant. Al barri de la
Plata és on hi ha menys rètols en anglès, i el català i el castellà
van empatats.
La Llei de normalització lingüística de Catalunya es va aprovar
al Parlament el 6 d’abril de 1983 amb 105 vots a favor i una abstenció d’un polític centrista que la història ja ha oblidat. Aquesta
llei i les modificacions posteriors, que l’han anat descafeïnant,
obliguen a retolar botigues i negocis en la llengua del país, és a
dir, en català. Però no es compleix. Buscant, buscant, he trobat
que els darrers expedients per infringir la llei són del 2012, però
tampoc tinc constància que aquests es convertissin en multes.

El resultat d’aquesta desídia el tenim a la vista. I ara, per acabar-ho d’emmerdar, amb perdó, entra l’anglès en la batalla. Al
cor comercial del Poblenou tenim la prova que la llei no es compleix.
Al carrer Llull, quasi tocant a la rambla, hi ha un restaurant
que només està retolat en anglès i castellà. Davant per davant,
un HairSalon per duplicat i, al costat, una botiga de fumadors,
també en anglès i castellà. De perruqueries retolades en anglès
n’hi ha dues més al carrer Marià Aguiló; una es diu HairRoom i
l’altra Hairdresser. Passada la rambla, hi ha un “supermercado
asiatico”, tot en castellà, i un botiga que ha perdut l’oportunitat de retolar la façana amb un mot tan bonic com “titella”.
Al carrer Marià Aguiló, en direcció al mercat, hi ha botigues en
què tot està en castellà (la gestoria Aliaga, una de roba que es
diu Tatto i que estan liquidant, una de roba de nen...), i el ple el
fa “Calma House”, que anuncia la newcollection autum-winter.
Encara no sé què venen. En canvi, el Kebab de la cantonada
amb Joncar té alguna coseta en català i el perruquer pakistanès ho té tot en català, el preu, el servei... La tradicional La Palma practica el bilingüisme català/castellà i la botiga Amapola
només retola en castellà el nom, la resta ho fa en anglès.
Torno enrere i faig una pausa a la llibreria Etcètera, i l’amo
em diu que el pitjor són els establiments que pel rètol no hi
ha manera de saber què hi venen. A pocs metres de la llibreria, trobo un exemple del que m’ha dit el llibreter:“Institute ofnext, by Infonomia, ThecatalystSpace”. I, com que les
persianes estan abaixades, no puc endevinar què hi venen.
De Marià Aguiló/Llull en direcció a Pere IV, hi ha molts establiments només en castellà: la lavanderia del número 69, La
Picantería, la botiga de pasta italiana, un restaurant de cuina
mexicana... El forn grec usa les tres llengües, la de bicicletes
del número 66, l’anglès i el castellà, l’antic Sisco també s’ha
apuntat a la moda de l’anglès. Però el que més m’agrada és
“El mercat àrab”, que ho retola tot en català i àrab. Àrab clàssic, "of course".
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Un cas en el que la retolació és adequada

Al restaurant del carrer Llull cantonada Pujades, només tenen en català un “Can...” en el rètol. Tota la resta de la
informació, els menús, els horaris... són en anglès. Com que
soc veïna, em vaig atrevir a suggerir que estaria bé que hi
posessin alguna cosa en català. El que han afegit és un banc
a tocar de la façana i més taules del que marca la llei a la
voravia i que entorpeixen el pas dels vianants. Quan intento
passar per aquesta cantonada, m’he de convertir per uns
moments en cantant d’òpera per sol·licitar via lliure per al
cotxet dels meus nets.
Maria Favà Compta

NOU SORTEIG
PRO-TELÓ
TALLAFOCS
Fem un nou sorteig per renovar el teló tallafocs
de la sala d'espectacles.Participeu-hi i guanyeu
un val de 300€ del Bon Preu i un de 200 euros en
entrades d'espectacles propis del Centre.
Ajudeu-nos amb l'adquisició d'aquest números i la
sva distribució entre amics i familiars.
Dos números: 5 €

És en aquests moments tan complicats que estem vivint com a conseqüència de la Covid-19 que ens hem
vist en la necessitat d’adreçar-nos a totes i tots vosaltres, veïnes i veïns del barri.
Després de dos anys de la nostra creació com a Agrupació Oncolliga Barcelona-Poblenou, i després d’un
seguit d’activitats per donar-nos a conèixer al barri i
obtenir recursos per a la Fundació, ara ens hem vist
obligats a suspendre i restringir els actes i contactes
que fins fa molt poc havíem anat desenvolupant.
No obstant i malgrat les dificultats socials del moment, ens mantenim organitzats com a agrupació, i
ens formem personalment per poder atendre i ajudar, quan arribi el moment, persones afectades pel
càncer i les seves famílies, proporcionant-los acompanyament i donant-los suport en les seves necessitats.
Aquest és doncs l’objectiu inicial del nostre projecte.
De moment, totes les persones que formem part de
l’Agrupació Oncolliga Barcelona-Poblenou ens hem
anat reunint presencialment al Casal de barri (Rambla
del Poblenou, 49, telèfon 933091969) quan ha estat
possible i, en moments més complicats, a través de
les videoconferències. La nostra actitud continua essent activa malgrat els entrebancs que ens venen de
fora. Estem en permanent contacte i atents als esdeveniments per tal de continuar així que sigui possible
la nostra activitat habitual.
I, en aquests moments, necessitem més que mai ser
a prop de totes les veïnes i veïns, per tal de poder-nos
mantenir, tant com sigui possible, visibles al barri. Al
mateix temps, volem expressar el nostre desig d’ampliar el cercle de contactes amb tothom qui vulgui col·
laborar i formar part del nostre grup, ja que entenem
que com més àmplia sigui la nostra xarxa, més ajuda
podrem oferir i a més gent podrem arribar.
Per acabar, fem esment de les dues activitats en què
hem estat presents i que han estat totes dues relacionades amb el Dia Mundial del Càncer de Mama: presència en algunes farmàcies del barri a través de la
venda de polseres i col·laboració virtual amb el CEM
Can Felipa en una classe de Zumba, de la qual s’ha fet
difusió a través de les xarxes.
La nostra voluntat de ser presents al barri i d’oferirnos en l’ajuda i l’acompanyament de malalts i les seves famílies continua ben viva!
Contacta amb nosaltres a través de poblenou@oncolliga.cat, o bé trucant a:
Jaume: 696400747 / Hermínia: 680904609 / Al-

bert: 606051127
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L'estrebada
Sense desobediència no hi haurà independència

S

i Catalunya vol recuperar la llibertat que ja tenia
abans de 1714, ha de desobeir l’Estat espanyol.
Sense desobediència no hi haurà independència.
Hi ha algú que pugui pensar que, des dels poders estatals, no faran mans i mànigues per tenir-nos lligats i ben
lligats, com l’“atado y bien atado” del dictador? De fet
ja ho estan fent: ens van desfer la sanitat pública (fet
reconegut per ells mateixos), van apallissar el poble
català que volia votar pacíficament, van desmuntar el
sistema de caixes d’estalvis catalanes amb la voluntat
de tenallar la nostra economia i, a més, es queden, any
rere any, amb la majoria dels nostres impostos. Fins
i tot la Caixa s’ha passat a “el Oso y el Madroño”, al
quilòmetre zero de la Puerta del Sol. Francesc Cabana,
expert en economia, ja ho denuncia habitualment en
els seus escrits al diari El Punt Avui. Podria continuar
fins a l’infinit amb els greuges que infringeix l’Estat espanyol a Catalunya, però es faria massa llarg...

Plena llibertat

L’Estat espanyol compta i se sustenta amb la conxorxa entre la Guàrdia Civil i l’aparell de la cúpula judicial
—hereus del dictador— disposats a “todo por la patria” i a l’”a por ellos”. La Guàrdia Civil, amb un dels
seus caps, el tinent coronel Baena, acompanyat del
també coronel Pérez de los Cobos, ja es van cuidar,
en les seves declaracions davant del Tribunal Suprem,
que el seu relat, carregat de falsedats, fos del tot incriminatori per als acusats de l’1 d’octubre i, com a conseqüència, la cúpula dels polítics catalans és a la presó
i a l’exili. Ningú dirà a aquests coronels que van come-

tre perjuri? Ningú els
jutjarà?
La llibertat no ens
Mossèn Josep Maria Ballarín (a.c.s.),
la regalarà ningú,
en unes declaracions
l’assolirem amb
publicades al diari
Ara, va dir textuall’esforç de totes
ment: “Hi ha un dia
i tots nosaltres
que hi ha d’haver una
estrebada, perquè
si hi ha d’haver la independència, no ens
la donaran per vots,
no. Hem de fer una
estrebada nosaltres. M’explico?” Doncs això: cal fer
una estrebada. Ens hem de preparar per fer-la. Hem
de trobar la manera d’arribar a la independència de
Catalunya, perquè és ben lícit i ben humà que una nació històrica com la catalana aspiri, maldi i treballi, per
assolir la seva plena llibertat. Ho tenim a les nostres
mans, només hem de saber anar tots a una “como los
de Fuenteovejuna”.
Nosaltres, com a poble, ens hi hem d’implicar a fons.
Com deia, la llibertat no ens la regalarà ningú, l’assolirem amb l’esforç de totes i tots nosaltres, que som la
base d’un poble oprimit des de fa més de tres-cents
anys. Amb la nostra aportació de petites pedretes podem fer una gran muntanya; una gran muntanya des
d’on albirarem la total sobirania del poble català.
Joan Giménez i Roger

Montserrat Carulla, en el cor
Montserrta Carulla va morir el passat mes de novembre. La
gran actriu catalana va venir al Centre, el 2013, a recollir el premi Ramon Aramon i Serra a la Lleialtat Lingüística que atorga
l’associació Llengua Nacional. Naturalment, vam aprofitar la
seva presència entre nosaltres per entrevistar-la.
“Sóc Montserrat Carulla: actriu, catalana i independentista",
ens va dir, afirmació contundent amb la qual mesos enrere
s'havia presentat a l'auditori a l'hora de recollir el premi Gaudí d’honor que li va lliurar l’Acadèmia del Cinema Català, i que
va repetir tantes vegades com l'han volgut escoltar, que no ha
estat sempre.
Nosaltres, el butlletí, vam fer l'habitual crònica de l'acte del
2013 per al nostre butlletí, i no vam perdre l'ocasió de demanar-li una estoneta per fer-li una entrevista. La Montserrat va
accedir-hi molt amablement.
Fins sempre, Montserrat!

Montserral Carulla el 2013 a l'antiga Llar del Teatre del
Centre, on l'Antoni Roig, la Carol Albés i la Maria Jové la
van entrevistar per al butlletí.
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El Poblenou es queda sobtadament
sense l'amiga Aurora Chamorro

L

’Aurora va morir de sobte un dissabte
del passat mes d’octubre als 66 anys
per un problema cardíac. L’Aurora Chamorro es va fer molt famosa a finals dels
anys 60 com a nedadora vinculada al Club
Natació Poblenou, que aleshores tenia la
piscina al que ara és la plaça Dr. Trueta, de
la que queda una graderia a la cantonada
Llul-Espronceda.
En concret, va guanyar 30 campionats de
Catalunya i 28 estatals, i va ser internacional amb la selecció espanyola de natació
en trenta-nou ocasions, va batre catorze
rècords de Catalunya i deu d'Espanya entre
1969 i 1972, i va participar en els campionats
d’Europa de 1970, del Món el 1973 i als Jocs
Olímpics de Munic de 1972. I tot això en uns
anys que no hi havia ni recursos ni ajudes, ni
CAR, ni res per l’estil. Poca conya.
Però més enllà de les seves formidables
gestes esportives, aquells que ens il·lusionàvem quan la
veiem guanyar en una tele en blanc i negre i en la que per
primera vegada sentíem els locutors mencionar el nom del
nostre barri, la recordarem sempre com a entranyable amiga i veïna.
En aquest aspecte també va guanyar molts més guardons
que en cap altre. L’Aurora era una excel·lent persona. Això
es diu molt sovint, i a la babalà, quan es parla d’un mort;
però en el seu cas es feia palès a cada instant, en el seu

Va guanyar 30 campionats de Catalunya i 28 estatals, va
batre 14 rècords de
Catalunya i 10 d'Espanya entre 1969 i
1972. I tot això en
uns anys que no hi
havia ni recursos ni
ajudes, ni CAR, ni res
per l’estil

afable i senzill tracte quotidià, petant la xerradeta amb el
grup de passejadors de gossos, fent l'esmorçar o el berenar amb la colla, muntant els sopars de germanor que fessin falta, anant i tornant xino-xano a les manifestacions...
Això, que era reconegut per tothom, la feia ser molt estimada.
Els veïns, els amics del barri i les persones de les nombroses entitats en les quals va col·laborar, que no van ser poques, la trobem molt a faltar.

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

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

• Si desitgeu:

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

■ Som especialistes a rebaixar els costos als nostres clients.
■ Realitzem estudis econòmics gratuïts.
XANUIS@XANUIS.ES

C/ AUSIAS MARC, 144 – 08013 BARCELONA

XAVIER MOLINA 93 300 08 06
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Els més clicats del trimestre
En la part superior d'aquesta pàgina i a la de la dreta, us reproduïm alguns
dels posts més vistos, valorats i clicats de les nostres xarxes social de les
darreres setmanes. Entre elles, podem descobrir la de la gimcana de Festa
Major, la del Centre a Casa i la de la Mercè Masjuan. i la dels sortejos: la
rifa pro-teló tallafocs i la del Menjador del Centre.

“Ésto qué son, señor, ¿croquetas?”

C

ruixent. Es pot tastar freda o calenta, ovalada o rodona, de carn, de peix o de vegetals. Avui servida a
totes les taules del món, d’aperitiu, d’entrant o, fins i
tot, de primer plat. Tot i que els romans ja menjaven alguna
cosa semblant, no és fins a finals del segle XVIII i principis
del XIX que es té constància de ser servida com actualment
la coneixem, a les taules de la cort francesa.
La seva creació s’atribueix a l’anomenat rei dels xefs i xef
dels reis, el cuiner Antonin Carême, una icona en l’origen de
l’alta cuina francesa. Aquest plat neix en una època en què
imperava la necessitat i la farina era abundant. S’elaboraven per aprofitar la carn sobrant dels cuits i estofats, per la
qual cosa aquesta és una de les receptes d’aprofitament a
la qual més es recorre. El seu origen etimològic prové de la
paraula francesa croque, que significa cruixir.
Bàsicament, s’elabora fent una porció de massa, més o
menys arrodonida, amb diversos ingredients ben picats,
que, un cop ben lligada amb salsa beixamel, s’arrebossa
amb ou i pa ratllat i es fregeix en oli abundant i ben calent.
Actualment, és tal la integració d’aquest plat a la nostra
cuina, que cada vegada són més els xefs i restauradors
que, amb la seva creativitat i innovació, hi incorporen nous
ingredients (marisc, formatges, bolets...), tant a la massa
com a la cobertura. No obstant això, encara són molts els

qui se segueixen decantant per les tradicionals de pernil o
de carn. El geni Ferran Adrià en fa fins i tot unes de líquides!
Com totes les fritures, són grans amigues dels vins blancs
joves, d’acidesa pronunciada i aromàtics, com els xarel·los
del Penedès o les garnatxes de la Terra Alta. A Andalusia
són venerades amb el famós fino, un vi blanc evolucionat,
salí, de baixa graduació i elaborat amb la varietat palomino
fino que, ben fred, se’l prenen tothora d’aperitiu.
No les hem de confondre amb les d’en Michael Laudrup
que, quan jugava al Barça, van donar nom al seu driblatge
més característic. En feia del dret i del revés i feia anar els
defenses de bòlit.
D’altra banda, sí que ens referim a les que esmenta en un
monòleg memorable en Joan Capri, a “Els savis”, imprescindible a totes les meves sobretaules familiars compartides
amb el meu enyorat Ramon Parera. L’actor i humorista les
defensa, gairebé amb força, en un vernissatge d’una sala
d’art, on aprofita per anar a sopar de gorra i així estalviar-se
un àpat. Traient-se de sobre una dona que li volia prendre
les últimes que quedaven i irritat, li etziba: “sí, señora, ésto
son croquetas, pero éstas están ocupadas!”.
Ara us deixo, que tots plegats tenim prou feina.
Salut, amistat i vins amb ànima.
Salvador Montoya Viñas
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