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EDITORIAL

Inici engrescador SUMARI
NÚMERO 105 - GENER 2022

La nostra portada
L’Enric Casanovas ens proposa 
aquesta imatge per a  la portada 
del número d’hivern. Feta a Les 
Bulloses, a la Cerdanya francesa, 
és un bon mirall d’aquests dies 
d’hivern

4. Les notícies de la Junta

6. Sobre el Nadal

7. L’Estel gairebé impossible

8. Dels cursos d’Activitats Di-
verses

9. Els Cava Concert

10. Els espectacles de la 
Federació d’Ateneus

11. Lectures teatrals i de poemes

12. Tertúlies literàries

13. Cor Poblenou: l’experiència 
d’Els miserables

14. La Secció de Teatre ha pre-
sentat...  

16. Entrevista a Dani Páez

19. Noms propis de la casa

20. Noms propis de visita al 
Centre

21. Necrològiques

22. El mapa de les religions a 
Cataluna, per Francesc Romeu

23. Catalunya: La llengua mal-
tractada, per Joan Giménez

24. Quan el Poblenou tenia 
mecenes, per Maria Favà

26. El racó del gourmet: Quan 
l’èxit prové d’un error, per Salva-
dor Montoya

27. Memòria del Centre: 1960,  
l’equip de futbol del Centre, per 
Toni Olivé  
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Pot semblar una exageració, però podem dir que l’inici del curs 
2021-2022 ha estat prou engrescador, malgrat tots els impon-
derables. Els darrers temps no han estat gens fàcils. Política-

ment convulsos i econòmicament complicats, s’han vist particular-
ment trasbalsats per la pandèmia declarada el març del 2020, que 
ha afectat no només la salut de molts socis, sinó també les acti-
vitats culturals presencials com les que desenvolupem. Fa temps 
que  la pandèmia dura, però al Centre hem lluitat i hem estat al peu 
del canó en la mesura de l’imprescindible control sanitari, i sempre 
mostrant un alt interès per seguir fent coses i que no se’ns encalli 
l’empenta. 

  Des de la Festa Major del Poblenou fi ns al moment de portar el 
butlletí a la impremta (fi nals de gener), no ens hem tret de sobre 
el virus, que ha anat fent de les seves, i Déu-n’hi-do la gent que ha 
donat positiu i s’ha hagut de confi nar fi ns que ha donat negatiu... 
i anar  comptant. El cas és que hi ha hagut tardes que no ha pogut 
venir cap alumne a algunes classes,  assajos que s’han fet amb més 
“ombres” que una pel·lícula fosca, funcions supeses (poquetes!), 
assistències minses a espectacles, actes i activitats que a priori po-
dia semblar que haurien d’haver convocat més gent... 

  Però no ens hem aturat. I la veritat és que el resultat palpable és 
que tot segueix funcionant a tots els nivells com quasi sempre. I, a 
més a més, al Centre hem pogut viure moments especialment emo-
tius els darrers mesos, com el retrobament dels actors i les actrius 
amb un públic fi del i còmplice, dels i les alumnes amb els professors/
es, el reinici dels assajos pendents, la continuïtat tan necessària de 
totes les activitats que es fan... I, sobretot, la comprovació de l’es-
forç i l’interès de la gent de la casa per tirar endavant amb il·lusió 
renovada els projectes coherents. Quan l’ànima perdura, tot es pot 
aconseguir.

  Al butlletí us fem cinc cèntims de tot plegat. No us estranyi si les 
paraules més repetides són pandèmia i virus. Han estat uns mesos 
intensos i de vegades complicats; però si la il·lusió no ens l’ha 
tret cap virus, ja no ens pararà ningú. 
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LA JUNTA INFORMA

L’Estel de Natzaret: 
interromput, però mai vençut
No havia succeït mai. Dues de les 

tres representacions de L’Estel 
programades per a la temporada 2021 
– 2022 han hagut de ser suspeses pocs 
dies abans de la data prevista. Molt 
a contracor, hem hagut de prendre 
aquesta decisió davant el positiu de 
COVID-19 de persones del repartiment 
en alguns dels papers clau, el caràcter 
de contacte estret d’altres actors i ac-
trius i del risc creixent de contagi en 
general.
  Per sort, es va poder fer la primera 
representació programada el 19 de de-
sembre i podem dir que la pandèmia no 
ha interromput la continuïtat de L’Estel 
a casa nostra.
  La Junta vol agrair la disponibilitat i 
l’esforç a les persones que formaven 
part d’algun o alguns dels tres reparti-
ments i també de les persones que for-
maven part dels equips tècnics de llum, 
de so i d’escenari, així com de vestuari 
i maquillatge. 
  Un reconeixement molt especial per a 
aquells actors i actrius que van fer l’es-
forç d’estudiar i d’assajar papers que 
després no van poder interpretar, en 
alguns casos per primera vegada. Som 

conscients que la suspensió ha frus-
trat il·lusions i això ens sap molt de greu. 
Moltíssimes gràcies de tot cor per la vostra 
comprensió i pel vostre compromís. 
   Si tot va com esperem i desitgem, la 
propera temporada, L’Estel brillarà no-
vament amb tota la seva esplendor. 
Comptem amb totes i tots vosaltres per 
aconseguir-ho.

FE D’ERRATES

Era el 85è, no el 
90è aniversari, 
En l’anterior butlletí, el número 104 
d’octubre del 2021, a la pàgina 27, 
en la fotografi a d’una colla de socis 
i amics al pati de l’entitat gaudint 
d’un ball de bastons, el peu de foto 
estava equivocat: deia que aquell 
moment corresponia  als actes 
de celebració del 90è aniversari 
del Centre, quan en realitat era 
del 85è. Sempre hi ha lectors que 
s’hi fi xen, i els hi agraïm, i ens han 
fet veure l’error. Moltes gràcies. 
Seguim comptant amb la votra 
complicitat.

Maria  Jové en el paper de 
Sant Miquel, Arnau Bonet en el 
de Naïm i Edgar Duran com a 
Satanàs, en la representació de 
‘L’Estel’ del 19 de desembre, l’úni-
ca que es va poder fer de les tres 
programades per a aquest Nadal
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T’agradaria tornar a veure obres anti-
gues del Centre com Nits d’estiu, però 
també Pel davant i pel darrere, o Els 
Miserables? Voldries escoltar els con-
certs del cor des de casa? Tens ganes 
de llegir els butlletins del Centre al 
mòbil o a l’ordinador? Arriba CMC 
Play, la nova plataforma de conting-

uts digitals del Centre desenvolupada 
per l’Equip de comunicació del Cen-
tre. Registra-t’hi a través de: elcen-
trepoblenou.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

- Butlletins del Centre
- Compra online de material audiovi-
sual
- 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!

Apunta’t al CMC Play

Xavier Trilles, 
nova 
incorporació 
  En Xavier Trilles s’ha incorporat al Cen-
tre per desenvolupar-hi tasques de con-
serge-ria i tramoia. Tornar a disposar d’una 
persona encarregada d’aquestes tasques 
era una necessitat pendent de resoldre des 
del traspàs d’en Miquel Barra. 
  Després d’una recerca de persones amb 
disponibilitat i idoneïtat, creiem haver en-
certat amb en Xavier, que reuneix un perfil 
adequat per la seva joventut, pel seu dina-
misme, per la seva implicació i trajectòria en 
un altre ateneu i pel seu coneixement previ 
de les tasques d’escenari.
  El podreu trobar cada tarda al Centre. Li 
donem la benvinguda i li desitgem una llar-
ga i profitosa estada entre nosaltres.

Insonorització a 
la zona d’aules
Quan aquest butlletí arribi a les vostres 
mans, ja s’haurà realitzat o estarà a punt 
de realitzar-se la insonorització de l’envà 
que divideix l’aula 52. Les dues parts que 
en resulten són utilitzades usualment 
per l’Aula de música i ocasionalment per 
a assajos i altres activitats.  L’objectiu 
d’aquesta actuació és evitar interferències 
entre les activitats que es desenvolupin si-
multàniament en ambdós espais. Respon 
a una necessitat posada de manifest per la 
direcció de l’Aula de música i s’emmarca en 
la millora contínua de les dependències on 
desenvolupen les seves activitats les nost-
res aules i tallers, establint prioritats i ten-
int en compte la disponibilitat econòmica 
de cada moment.

Enguany, nou insígnies d’or
Durant l’acte institucional de la festa de la Sagrada Família d’engua-

ny (al proper butlletí hi haurà el reportatge) han rebut la insígnia 
d’or nou persones associades que han complert 50 anys de pertinença 
a l’entitat. L’any 1971 va haver-hi una bona collita. Nombroses incorpo-
racions, moltes de les quals, com es pot veure, han perdurat al llarg dels 
anys.  
  És un bon moment per recordar i agrair la tasca de la Junta d’aquella 
època, encapçalada pel president Joaquim Vilasaró que, durant molts 
anys, va impulsar el Centre, afrontant amb encert moments difícils i in-
corporant i fidelitzant tants socis i sòcies que des de llavors han estat 
presents i actius a la nostra entitat.  

INSÍGNIES D’OR
ANNA MARIA APARICIO SCHWAB
MARTA AZNAR DE SAN SILVESTRE
JOSEP MARIA RECASENS SORIANO
MARIA ANTONIA BRUÑA BABON
JOAN MURANO PAPIOL 
LINA PÉREZ RUE
ROSA MARIA PELLICER SASTRE
MONTSERRAT RECASENS SORIANO
AMPARO ROLDÁN CABALLERO 

  INSÍGNIES D’ARGENT
NÚRIA ALONSO MAS
CRISTINA CAMPOY TABAR 
LLUISA CASANOVA RAMON
ROSA MARIA CASTELLA RIERA
JORDI COLL TOMÁS
ELISABET COLL RIALP
Mª TERESA DORDAL LLANSANA
JESÚS FRANQUESA VENTURA
ÀNGEL GORDON FERRER
ROSA M. GORGUES CONTIJOCH
M. LLUISA LERIN CASTRERO
LOURDES MAS CASANOVA
ROSA M. TARRÓS VIDAL 
ARNAU VIDAL ROIG 
FRANCESC VIDAL ROIG 
MARIA VILAR SALAMERO 
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Nadal torna sempre
En el llibre El pas de l’any d’en Joan 

Maragall, on hi ha reculls en vers 
i en prosa, hi ha un escrit dedicat 

al Nadal, i comença així: “Nadal torna, 
torna sempre”.
  En aquests moments, tenim l’àni-
ma trista i el cor encongit per tantes 
notícies que ens omplen de tristesa, i 
és per això que en el moment d’escri-
ure aquestes ratlles em venen al cap 
aquestes paraules i penso que sí, que 
malgrat tot, Nadal torna. I què vull dir 
amb això? Vull dir que, vulguem o no, 
una estranya màgia envolta el mes de 
desembre, ens ajuda a desconnectar 
una mica, només una mica, de la reali-
tat. Sí, i “la llum resplendeix en les ten-
ebres”. I, en veure aquesta llum, tots 
parem per uns moments i, poc a poc, 
sembla que tot s’ompli de claror i tot 
allò que és fosc i gris es fa petit. De sob-
te, encenem espelmes, llums, decorem 
amb cintes de plata, boles daurades i 
veiem com una sola espelma encesa 
en la foscor semblen mil espelmes que 
ressonen, una llum demanada a la Llum. 
I s’escola arreu. “I a la terra pau als 
homes de bona voluntat”.
  Pensem en els nostres familiars, amics, 
i busquem aquell detall que els pot fer 
il·lusió, i, si ens deixen, i la situació ho 
permet, ens reunim i ens trobem, pre-
parem aquells menjars que sabem que 
agradaran als nostres convidats i que 
ens complaurà que els degustin. I xer-
rarem de la vida, del món, de les nostres 
coses, d’allò que ens agrada compartir. 
I, potser, anirem a missa del gall i farem 
el pessebre o l’arbre o les dues coses. I 
decorarem la casa i posarem llums. I, da-

vant del petit infantó, demanarem que 
ens porti esperança, pau, salut i joia per 
a aquest món. 
  Perquè en arribar aquests dies, amb el 
pas una mica cansat de caminar i cami-
nar, amb el pensament engoixat amb 
tanta informació, cada ésser humà vol 
respirar un aire nou de serenor i pau 
que hem anat perdent amb el pas del 
temps. Es parla de pau i no hi ha pau, es 
reuneixen els poderosos de la terra per 
donar seguretat a un món que trontolla 
i sorgeix en nosaltres un gest dubtós, 
i potser ja no ens creiem res o ens ho 
creiem tot... I potser ja dubtem de tot 

o ja no dubtem de res. Però no dubtem 
que fa més de vint segles d’història al-
guna cosa bona va passar aquella nit 
quan els pastors van anar a adorar un 
infantó en una humil establia.
  El missatge: no perdem l’esperança, 
caminem, i fem com aquells pastors: 
creiem en les coses bones que brillen en 
algun lloc.
  I acabo aquestes ratlles amb unes al-
tres paraules del mateix escrit d’en 
Joan Maragall que us citava al principi: 
“crideu l’infant, crideu l’infant i vindrà, 
tornarà: torna sempre”.

Núria Hombrabella

Homenatge a 
Buster Keaton 
i al cinema, 
celebrant els seus 
126 anys, de la mà 
del mestre
Bogdanovich

El 28 de desembre de 2021 es va dur 
a terme una sessió cinematogràfica, 

en commemoració dels 126 anys de la 
primera projecció pública dels germans 
Lumière, i dels 126 anys del naixement 
de Buster Keaton, un dels grans genis 
del cinema. Es va projectar el docu-
mental El gran Buster del director Peter 
Bogdanovich, cinèfil i erudit d’enorme 
categoria, a més d’actor i director de 
prestigi, autor d’excel·lents  pel·lícules  
com La última película, Texasville, Qué 
me pasa doctor, Luna de papel...
  Poques setmanes després d’aquest 
acte,  Bogdanovich va morir sobtada-

ment, de manera que El gran Buster, 
estrenada el 2018 i distingit com el 
millor documental al Festival de Venè-
cia d’aquell any, va ser la seva darrera 
pel·lícula acabada (estava treballant en 
la pre-producció d’una altra). Així doncs, 
podem considerar aquesta sessió cine-
matogràfica con un triple homentge: al 
cinema, a Keaton i a Bogdanovich. 
  Per una altra banda, ja podem anun-
ciar que la cinquena sessió de cinema 
amateur que organitza el Centre està 
prevista per al proper diumege 13 de 
març, a les 6 de la tarda. 
  Us hi esperem!

El pessebre d’aquest Nadal al Centre
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‘L’Estel’ gairebé impossible

L’article promocional que vam     
publicar en el darrer butlletí (“L’Es-
tel possible”) va ser escrit en el 

moment d’una certa distensió dels 
efectes de la pandèmia i, tot i que érem 
conscients que les representacions 
d’aquest any no podrien ser del tot com 
abans, crèiem, ingenus de nosaltres, 
que podríem recuperar el vestuari i els 
decorats dels que vam haver de pres- 
cindir l’any passat quan vam presentar 
aquell Estel somiat, que en aquelles 
condicions i amb un text molt reduït ens 
va permetre no interrompre la tradició 
de fer aquesta obra cada any.
  La cosa va començar relativament 
bé i el dia 19 de desembre passat vam       
poder fer la primera de les tres repre-
sentacions previstes amb decorats i 
vestuari i recuperant el text de sempre, 
només amb els condicionants de les 
mascaretes, les distàncies (més o me-
nys) i un cor molt reduït.
  Passat aquest dia, van seguir els assa-
jos de cara a les altres dues representa-
cions, però aviat es va començar a tenir 
constància que alguns actors havien do-
nat positiu de la covid-19 i, encara que 
es va intentar per tots els mitjans de 
substituir-los, va resultar impossible.   
  I si a això hi sumem el factor por de 
possibles nous contagis, el més elemen-
tal sentit de responsabilitat feia evident 
que la decisió més sensata –i amb tot 
el dol del món– era suspendre la repre-
sentació del dia 2 de gener i esperar a 
veure com anaven les coses de cara a la 
del dia 9. Però les coses van anar igual o 
pitjor i, amb tant o més dolor, també es 
va haver de suspendre la del dia 9.

I, si sempre és trist haver de suspendre 
una activitat prevista, és evident que 
aquesta situació ha resultat doblement 
dolorosa per a aquells actors i actrius 
que, després d’estar assajant amb la 
il·lusió de poder fer un nou personat-
ge, van veure aquesta il·lusió frustra-
da. Només el dia 19 de de desembre 
l’Edgar Duran va poder fer per primera 
vegada el Satanàs, la Gisela Villamayor 
el seu primer Sant Gabriel, en Jordi i la 
Sara Vendrell els seus primers Asvherus 
i Somiel, l’Àfrica Bonet el seu primer Ab-
daró i l’Ariadna Puig el seu primer Tasis. 
Però ni l’Elna Busquets va poder fer el 
seu primer Sant Miquel, ni en Guillem 
Cuxart el seu primer Naïm, ni en Mateu 
Busquets i ni en Guillem Arias el seu      
primer Jonàs, ni en Marçal Olivé el seu 
primer Mataties, ni les germanes Elisa-
bet i Marina Coll van poder intercanviar 
els seus personatges de Maria i Gabriel. 
Tampoc la Chia Galindo va poder fer el 
seu primer Asvherus ni la Judit Martínez 
el seu primer Somiel ni en Jordi Bonet 
el seu primer Sant Josep ni en Gerard 
Puig el seu primer Abdaró ni en Nil Grau 
el seu primer Tasis. I el mateix va passar 
amb el Benjamí de la Lia Franco i la Mar-
tina Asensio. 
  A tots ells, un immens agraïment per 
les hores dedicades a un treball que es-
peraven veure recompensat amb la in-
terpretació del seu personatge i que les 
circumstàncies van fer impossible. Però 
tinguin tots la seguretat que aquesta 
feina no haurà estat en va, perquè, si tot 
va com esperem, l’any que ve veuran la 
seva il·lusió realitzada. 
  I no podem pas deixar d’agrair l’esforç 

dels que, tot i haver fet el seu person-
atge el dia 19 de desembre, l’havien de 
tornar a fer en les representacions sus-
peses, com en Francesc Vidal, en Joan 
Gellida, en Jordi Casany, en Biel Mestres, 
en Josep F. Salcedo, l’Ariadna Puig, la 
Cèlia Encinas i la Carla Pérez.  I els que, 
tot i haver-lo fet en anys anteriors, es-
tava previst que el farien en aquestes 
representacions suspeses, com la Núria 
Recasens, la Mireia Martínez, l’Alba 
Gómez, l’Ariadna Albertos, en Bruno 
Cabrera i en Josep M. Recasens. I un 
agraïment especial per Guillem Cuxart 
que, tot i haver estat assajant per fer el 
Naím, ens va fer el favor de fer el Jonàs 
el primer dia.
  I gràcies també a la Maria Jové, la Irena 
Hervella i la Irune Roca per la seva par-
ticipació en la representació  del dia 19 
de desembre. I a la Joane Roca que va 
assajar el Nataniel i no el va poder fer 
per culpa del maleït virus.
  I a l’Anna Parcerisas, l’Erika Bru i la Judit 
Vera, que van tenir cura de la preparació 
dels joves i infants –i també als joves i 
infants– que participaven en el Pròleg, 
la Tornada de Naïm, el Ball de Pedretes, 
la Dansa de Follets i la Rondalla.
  I igualment als membres del cor i als 
equips tècnics d’escenari (tramoia, 
efectes especials i regidoria), i d’il·lumi-
nació, so i maquillatge que van prepa-
rar-se per fer tres funcions i només van 
poder fer-ne una. I és que havíem pre-
vist poder fer un “Estel possible” i va ve-
nir d’un pèl que no ens resultés impossi-
ble fer L’Estel.    

 L’equip de direcció de L’Estel

Gisela Villamayor en el paper de Sant Gabriel i l’escena del naixement de L’Estel de 
Natzaret del dia 19 de desembre
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Exposició d’activitats

Cada any, quan arriba Nadal, tenim 
el mateix desig: trobar aquell re-
gal perfecte per als qui més esti-

mem. I la decoració de casa per Nadal 
ha de ser una activitat entranyable, ple-
na de records, tradició i alegria nadalen-
ca. No van malament alguns consells 
i idees per aconseguir una decoració 
nadalenca original, acollidora i impac-
tant. Enguany, la Mònica Grau, amb els 
seus tallers trimestrals (ara ja no es fa el     
taller de Manualitats que es feia durant 
tot el curs) ens ho ha posat una mica 
més fàcil.
  El mes de desembre, la Mònica va or-
ganitzar un taller dedicat al Nadal, és a 
dir, tant podieu preparar decoració nad-
alenca (senzills llaços amb cintes de Na-
dal, corones decoratives, espelmes amb 
aromes, centres de taula...) com fer de-
talls per regalar, per a l’amic invisible, 
per a familiars, amics i saludats.   Com 
sempre, les persones assistents van 

gaudir d’unes estones agradables, com-
partint idees, dissenyant i pensant el 
detall més adequat i original. La profes-
sora va aportar algunes novetats amb 
les quals oferia més opcions per poder 
escollir i realitzar, barrejant materials, 
pintures i sobretot posant-hi il·lusió i 
ganes de compartir.
  També durant aquests dies previs a 
les festes de Nadal, i sorgint la idea 
des del Taller de manualitats, vam 
poder gaudir d’una exposició, molt 
original, que mostrava diferents pec-
es de cadascun dels tallers de la Sec-
ció d’Activitats diverses. Presentades 
com si fossin quadres, vam poder 
veure detalls de patchwork, boniques 
puntes al coixí, manualitats, i de cos-
tura ens presentaven tot el vestuari 
d’una nina i totes les combinacions 
possibles.
  En aquesta mateixa exposició, tam-
bé  van quedar representades les dif-

erents activitats del nostre Centre: 
música, il·lustració, castanyoles, etc. 
La mostra va ser molt ben acollida 
per part del públic assistent.
  Com bé podeu observar, les profes-
sores dels diferents tallers se les in-
ven- ten totes i aporten innovacions 
per tal que les classes continuïn es-
sent amenes i distretes.
  I com us dèiem, les classes de 
manua-litats ara són trimestrals, però 
les altres classes (pintura, patch-
work, puntes, costura, gimnàstica i 
anglès) segueixen tenint una dura-
da de curs, i sempre sou a temps de 
venir-nos a veure i d’apuntar-vos-hi. 
Ens agradarà molt poder gaudir de la 
vostra companyia.
  Podeu estar-ne informats mensual-
ment amb les notícies que el Centre 
ens fa arribar o bé podeu preguntar 
a Secretaria.

Núria Hombrabella
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A l’entorn del piano
La pianista Laura Miras va ser l’en-

carregada d’inaugurar, el 9 d’oc-
tubre de 2021, l’actual temporada 

del Cava Concert, la XVII, que té com 
a instrument “convidat” el piano, i 
que enguany organitza com sempre 
Foment d’Activitats Culturals, amb el 
suport de l’Aula de Música del Centre i 
de la Fundació Pius Bosch. 
  Coneixíem la Laura per diverses col·la 
boracions a casa nostra: ja havia pro-
tagonitzat, amb la soprano Gisela Villa-
mayor (una altra artista ‘de la casa’), un 
magnífic Cava Concert temps enrere, i 
també havia acompanyat al piano les 
representacions del Jesucrist Superstar 
en el concert del 2021.
 A més ha fet de professora de piano 
ocasionalment a l’Aula de Música del 
Centre.
  En aquesta ocasió va actuar comple-
tament sola i, amb un programa molt 
meditat, va demostrar les seves grans 
qualitats artístiques. El programa escol-
lit, que va titular De l’expressivitat al vir-
tuosisme, va comptar amb peces d’au-
tors com Héle de Montgeroult, bastant 
poc habitual en les vetllades pia-
nístiques habituals, però que la Laura 
té la il·lusió de reivindicar amb decisió, 
Claude Debussy, Franz Listz i Serguéi 
Prokofiev. Les seves interpretacions 
van captivar i encantar als melòmans 
assistents.
  I ja que estem amb la Laura, anirem 
fins a la tercera proposta d’aquesta 
temporada, que es va fer el 22 de ge-
ner: Gisela i Laura Duo (és a dir, Gisela 
Villamayor i Laura Miras) van oferir un 
Viatge sonor - Lied tour, un recital de 
veu i piano que va presentar un recorre-

gut per vuna gran varietat de llengues, 
cultures i estils. Així, vam poder gaudir 
de lieder en alemany (Clara Shumann 
i Richard Strauss), rus (Tchaikovsky), 
polonès (Szymanovwska), anglès (Rog-
er Quilter), francès (Pauline  Vilardot i 
Gabriel Fauré), italià (Vincenzo Bellini), 

català (Federic Mompou) i 
castellà (també Mompou, 
amb text de San Juan de 
la Cruz).  
   I la veritat és que el nom-
brós públic assitent (el 
més nombrós dels últims 
mesos penalitzats per 
la pandèmia) va gaudir 
d’allò més amb les inter-
pretacions de les dues 
joves artistes i els comen-
taris escoltats en el post-
concert i els següents dies 
van demostrar la satisfac-
ció general. 
  Entremig de les dues 
actuacions ressenyades, 
vam tenir el segon con-
cert de la temporada, el 
6 de novembre de 2021,  
amb Rafa Roca al piano i 
Pau Mercadal al violí com 
a protagonistes.  Van in-
terpretar tres obres: d’Ol-
ivier Messiaen  (“Theme 
et variations”), Alfred 
Schnittke (“Suite en estil 

antic”) i Cesar Franck 
(“Sonata en La major”). 
Aquestes peces escol-
lides van sorprendre, i 
molt, l’auditori, espe-
cialment la de Schnit-

tke, difícil d’executar i bastant compli-
cada de seguir en escoltar-la, i la veritat 
és que en totes tres el virtuosisme del 
pianista anava bastant per endavant de 
la tècnica del violinista.

.J. L. G.

Laura Miras en un moment del seu concert en solitari  
del 9 d’octubre “De l’expressivitat al virtuosisme”

PROPERS CONCERTS DE LA XVII TEMPORADA

Neus Peris Ferrer

19 DE FEBRER 2022
Neus Peris Ferrer, piano

Bach: Suite francesa n5 en sol major BWV 816
Mussorgsky - Quadres d´una exposició

19 DE MARÇ 2022
Miquel Esquinas, piano
Elisa Scudeller, violí

Sonata Op.78, Brahms
Sonata per a violí i piano, Debussy
Scherzo de la sonata FAE, Brahms

30 D’ABRIL 2022
Neus Pérez, piano
Miguel González, trompa

Villanelle (Paul Dukas)
Theme and Variations (Strauss)
Auf de Storm (Franz Schubert, amb col·labo-
ració d’un tenor)
Nana (Manuel de Falla)

21 DE MAIG 2022
Jordi Vilaprinyó, piano

Les variacions Goldberg, experiència única
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Banda del Prat i

El dia 7 de novembre de l’any pas-
sat vam poder gaudir al Centre de 
l’actuació de la Banda de Música 

del Prat, formació integrada majorità- 
riament per joves estudiants de música, 
al costat d’altres instrumentistes ja més 
veterans i que, sota la direcció del me-
stre Joan Carles Chordà Escrivà, ens van 
oferir un atractiu programa titulat Un con-
cert de pel·lícula, integrat, com el mateix 
títol suggereix, per temes de bandes so-
nores de diverses pel·lícules, i que va ser 
executat amb un alt nivell artístic, trac-
tant-se d’un conjunt amateur.
  Aquest concert s’emmarcava en la 
campanya organitzada per la Federació 
d’Ateneus de Catalunya amb la finalitat 
d’oferir a les entitats federades actu-
acions que puguin complementar les 
pròpies de cada una d’elles i oferir, al-
hora, la possibilitat de donar sortida a 
col·lectius que, com la Banda de música 
del Prat, veuen recompensat així l’es-
forç fet en moltes hores d’assaig.
  I, si en l’aspecte artístic hem de valorar 
molt positivament la vetllada, no podem 
fer el mateix amb la presència de socis 
del Centre entre el públic, que va ser 
gairebé testimonial, com, dissortada-
ment, és ja habitual en espectacles fets 
per artistes de fora de casa.  

 I dins de la mateixa campanya organitza-
da per la Federació d’Ateneus de Catalu-
nya, el dia 12 de desembre passat ens va 
visitar l’Esbart dansaire de Mollet, for-
mació folklòrica que arribava precedida 
d’unes notícies molt positives sobre el 
seu alt nivell artístic, tant en la proposta 
de noves coreografies com en la qualitat 
dels dansaires. I la veritat és que el que 
vam poder veure va confirmar amb es-
creix aquestes expectatives.
  El programa estava integrat per qua-
tre coreografies: una suite basada en 
els Balls de Gitanes; una altra inspirada 

en el món de les havaneres; una tercera 
en les festes de Carnestoltes, i la darre-
ra en una dansa típica de les Terres de 
l’Ebre com és la jota.
  Segons ens van comentar els seus        
responsables, era la primera actuació 
que feien després del parèntesi provo-
cat per la pandèmia, i això es va fer 
evident amb la massiva assistència de 
molletencs que van pràcticament om-
plir la sala. Esperem que en properes 
temporades puguem tornar a gaudir 
d’aquest magnífic esbart al nostre es-
cenari.

Esbart dansaire de Mollet

Ens trobareu al carrer 
Llull, número 200, 

entre Rambla 
del Poblenou i Marià Aguiló

SUPERMERCAT
www.bonpreu.cat

PROPERES 
PRESENTACIONS 

DE LA SECCIÓ 
DE TEATRE

26 i 27 de març
T’ODIO, AMOR MEU

de Dagoll-Dagom, a partir de 
relats de Dorothy Parker i amb 
música de Cole Porter.
Dirigida per Joan Martínez

8, 9 i 10 d’abril
JESUS CHRIST SUPERSTAR

d’Webber i Rice.
Direcció: Joan i Raquel Olivé

7 i 8 de maig
SOPAR PER A DOS

de Santiago Moncada.
Dirigida per Joan Asensio

28 i 29 de maig
ELS AMICS DE PETER

de Rita Rudner i Martin Berg-
man. Dirigida per Carme Canet
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Per molts anys, Nicasi!

La sessió del mes de desembre pas-
sat d’aquesta activitat de la Secció 
de Teatre va ser realment especial, 

ja que,  més enllà de l’estricta lectura 
d’un text teatral, va estar dedicada a 
l’autor de l’obra, l’amic i consoci Nicasi 
Camps, amb motiu del seu 90è aniver-
sari.
  L’obra llegida va ser Anuncis econòmics, 
un text escrit l’any 1961 i estrenat el se-
tembre de 1962 pel que aleshores era el 
Quadre Juvenil de la Secció de Teatre 
que dirigia l’enyorat Carles Mataró.
  Però la tria de l’obra no va ser pas una 
decisió dels que la van presentar, sinó 
una petició expressa del propi Nicasi  
recordant que aquesta va ser la prime-
ra obra que va veure estrenada i que, si 

ell complia 90 anys (un número rodó), 
l’obra en feia 60 (un altre número rodó) 
que havia estat escrita.
  I encara va fer una darrera petició, que 
va ser acceptada immediatament, com 
no podia ser d’altra manera: que la lec-
tura es fes en memòria de les actrius i 
els actors que la van estrenar i ens han 
deixat al llarg d’aquests seixanta anys 
i es convidés a la sessió els que encara 
són entre nosaltres. I així es va fer i així 
es va tenir un record per a la M. Eulàlia 
Arqué, la M. Carme Gili, la M. Dolors 
Mundó, l’Àntoni Closas, l’Àngel Argullós 
i l’Eliseu Guillamón, i unes tristes circum-
stàncies van fer que també s’hagués de 
fer memòria de la Mercè Oltra, que ens 
havia deixat de manera sobtada feia 

molt poc temps i que havia  d’interpretar 
un dels personatges en aquesta sessió. 
Hi van ser presents la Rosa M. Ortells 
i en Joan Viñas i van excusar la seva 
assistència la Montserrat Conesa i en 
Miquel Prous.
  En acabar la lectura, la Junta del Cen-
tre, en nom de l’entitat, va obsequiar 
en Nicasi amb un ram de flors que ell 
va agrair amb un breu i emocionat par-
lament. I permeteu-nos cloure aquest 
comentari tal com van fer-ho els intèr-
prets al final de l’obra, expressant el 
sentiment de tots els assistents, que 
van dirigir-se al protagonista de la ses-
sió dient-li: “Per molts anys, Nicasi!”

A. R. 

La sessió de Lectures Teatrals del 
mes de novembre, oferta el dia 14, 
va ser, en realitat, un muntatge en 

el qual es van combinar tres elements: 
la lectura de textos, un acompanya-
ment de piano i unes projeccions.
  Amb aquests elements es va fer un 
repàs de la vida i l’obra de la poetessa 
i pintora Felícia Fuster en el centenari 

del seu naixement i, alhora de la seva 
relació artística i d’amistat amb el pin-
tor i també poeta Albert Ràfols Casa-
mada.
Els textos van ser llegits per l’Aina Gir-
bau i Canet i la Carme Canet i Capeta, 
que, a l’inici de la sessió, van repartir 
entre els assistents unes boniques pos-
tals que reproduïen algunes obres de 

la pintora. L’acompanyament al piano 
va anar a càrrec de Ferran Cullell i Mas-
sallé.
La doble activitat (pintura i poesia) de 
Fuster i Ràfols era descrita, al dors de 
les postals, amb una frase que ho ex-
pressava molt bé: “Tots dos utilitzaven 
el llapis i el pinzell per dibuixar poemes 
o per escriure quadres”. 

Estimat Albert. 
Records, Felícia

En fotografies de Lourdes Mestres, en Nicasi parlant a l’auditori en acabar la funció, i a la 
dreta escoltant l’Assumpta Bruguera que va fer un bonic homentage amb tots els actors i actrius



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.

LA BRUTÍCIA NO SE'NS RESISTEIX 25 ANYS DE SERVEI ENS AVALEN

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 

2 - Absentismes Laborals, Baixes, substitucions, Vacances, Formalització de Contractes 
3 – Tenir que estar pendent dels serveis i la seva realització 

1 – Tranquil·litat per tenir contractada una empresa Seriosa i Solvent davant Seg  Social i d'Hisenda
2 – Saber que la seva oficina/casa estan sempre impecables 
3 - Tenir un servei de neteja perfecta a les seves necessitats i possibilitats 

especialistes a rebaixar els costos als nostres clients 
estudis econòmics gratuïts

XANUIS@XANUIS.ES C/ AUSIAS MARC, 144 – 08013 BARCELONA XAVIER MOLINA 93 300 08 06
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Joan Rendé revisitat
Les tertúlies literàries s’han po-

gut anar celebrant sense massa 
entrebancs des de l’nici del curs 

acadèmic i així, aquests últims mesos 
hem parlat de les novel·les  Mares i fills, 
de Theodor Kallifatides (2 de setem-
bre), La memòria de l’arbre, de Tina 
Vallès (el 7 d’octubre), Ballàvem el black 
bottom, de Joan Rendé (el 4 de novem-
bre,  amb la presència de l’autor), Clea, 
de Lawrence Durrell, el 2 de desembre, 
i T’imagines la vida sense ell?, d’Isa-
bel-Clara Simó, el 13 de gener.
  Aquesta última autora, desaparegu-
da fa dos anys, és la més “llegida” en 
la història de les tertúlies, ja que ja ha 
protagonitzat 4 trobades. A la primera 
temporada, a la sessió número 6,  el 
6 de març del 2003, es va comentar 
aquest mateix títol que s’ha tractat ara 
al gener. El segon va ser el 3 de juny de 
2010, Homes. I el tercer, el dijous 1 d’oc-
tubre de 2015, en què vam parlar sobre 
L’amant de Picasso, amb la presència de 
la mateixa autora, que va ser convidada 

a venir a la tertúlia per estar 
entre nosaltres per en Joan  
Giménez i la Maria Jesús 
Prades, que també es van en-
carregar d’anar-la a buscar en 
cotxe  i, acabada la tertúlia, 
tornar-la a casa seva.  

Ballàvem el black 
bottom
  Per parlar d’aquest llibre 
va tornar a visitar-nos un 
bon amic i vell conegut, en 
Joan Rendé, del qual hem 
llegit dos llibres abans i que 
ha col·laborat amb les ter-
túlies, a part de venir de tertulià, “cap-
tant” de tant en tant per a les tertúlies 
grans escriptors, com el seu “cosí” Jau-
me Cabré.
  Aquesta trobada de novembre va ser 
bàsicament un divertit i fructífer diàleg 
entre el Rendé i la seva presentadora, 
la periodista Maria Favà, col·laborado-
ra del butlletí i amiga d’en Rendé des 

que tots dos van començar a treballar 
al diari Avui quan aquest va aparèixer (i 
d’això ja fa anys!).
  Naturalment, el vibrant diàleg va versar 
sobre els personatges de la novel·la, i els 
“mencionats”, personalitats del Poble-
nou que anaven apareixent en la conver-
sa i que es van situar com a fil condutor 
d’una vetllada apassionant, com feia 
temps  no gaudíem a les tertúlies. 

TERTÚLIES LITERÀRIES

Joan Rendé i Maria Favà en l’animada conversa 
(FOTOGRAFIA DE PERE PARERA)
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L’experiència d’Els miserables

Els dies 26, 27 i 28 del novembre 
passat es van poder escoltar no-
vament al nostre escenari, i al cap 

de setze anys de la primera vegada, les 
melodies del gran musical Els misera-
bles, en una producció promoguda pel 
Cor Poblenou del Centre i realitzada en 
col·laboració amb la nostra Secció de 
Teatre.
  Però, més enllà de l’espectacle, hi ha 
dues qüestions que confluïen en aquest 
esdeveniment. La primera és que, amb 
la seva realització, es commemorava el 
30è aniversari del Cor que, recordem-ho, 
va néixer, gairebé de forma inesperada, 
amb les representacions de l’opereta El 
Mikado la tardor de l’any 1991. I la sego-
na és que significava el retorn a l’acti-
vitat coral després del parèntesi forçat 
per la pandèmia.
  I aquí és on s’inicia el que ens hem 
permès denominar experiència i que 
comença amb una reunió a la qual as-
sisteixen una vintena llarga de cantaires 
i en la qual es proposa muntar Els mis-
erables, pensant en l’èxit que va tenir 
la primera vegada que es va presentar 
i esperant que pogués convertir-se en 
un projecte prou engrescador per recu-
perar antics cantaires i fins i tot incor-
porar-ne alguns de nous. La proposta 
va ser acceptada i, després d’una sessió 
de vídeo perquè qui no hagués vist el 
muntatge de fa setze anys el conegués 
i perquè els que el van viure o ja 
l’haguessin vist el poguessin recordar, 

es va fixar la data 
del primer assaig 
per al dimarts 
8 de juny i, sor-
presa!, ja hi van 
aparèixer alguns 
antics cantaires i 
ja s’hi van anun-
ciar noves incor-
poracions per als 
propers dies.   
  I amb un incre-
ment que es va 
anar intensificant passat el parèn-
tesi estival, va arribar el dia de l’estrena 
amb un cor de 48 membres que, junta-
ment amb els onze personatges prin-
cipals i els quatre instrumentistes, van 
sumar un total de 63 intèrprets que van 
actuar sota la direcció de l’Anna Roma, 
actual directora del Cor Poblenou.
  I ja que hem fet referència als personatges 
principals direm que alguns van repetir 
el mateix paper de fa setze anys (com 
la M. Mar Maestu fent la Cosette, l’Aina 
Bertran fent l’Eponine i en Jaume Mi-
ralles fent de Javert); un en va fer un 
altre (en Francesc Vidal va fer de Jean 
Valjean) i van intervenir-hi per primera 
vegada la Gisela Villamayor fent de Fan-
tine, la Natàlia Colet fent de Madame 
Thenardier, en Gerard Fusté fent de 
Marius, l’Edgar Duran fent de Combe-
ferre i en Genís Lleopart fent de Feully. 
I hem deixat per al final els personatges 
que van tenir més d’un intèrpret, pro-

va evident de l’atractiu del projecte. I, 
així, vam poder veure dos Thenardier: 
en Gabi Roca i en Benjamí Conesa; dos 
Gavroche: l’Eloi Vidal i en Nil Conesa, i 
tres Cosette nena: la Irune Roca, l’Ai-
tana Maestu i la Lia Franco. Sense obli-
dar-nos dels dos narradors: la Gemma 
Novo i en Joan Serras.
  En resum, podem dir que l’experiència 
va resultar prou positiva com per ani-
mar el Cor Poblenou a continuar la seva 
activitat musical esperant poder gaudir 
de nous projectes.
     
 Antoni Roig

A la fotografia de dalt de la pàgina, 
alguns cantarires del Cor Poblenou amb 

Oriol Junqueras. A la de sota, uns quants 
protagonistes: Cesc Vidal, Gisela Villa-

mayor, Maria del Mar Maestu, Gerard 
Fusté i Sergi Conejero



TEATRE VIST

Tot i que la pandèmia ha fet de les seves en una part de la 
pogramació dels espectacles previstos pel Centre (dues de 
les representacions anunciades de L’Estel de Natzaret es van 
haver de suspendre: llegiu la pàgina 7), les tres obres pro-
gramades per la Secció de Teatre per al darrer trimestre del 
2021 es van representar quasi sense problemes.  L’alegria a 
l’octubre, El despertar de la primavera al novembre i Cartes 
d’amor per Nadal i Sant Esteve van poder obrir el teló.  

ELS PROTAGONISTES 
A dalt a l’esquerra, Noèlia Ortega i Guillem Cuxart, a 

‘L’alegria’.
A sobre d’aquestes línies, Carme Canet i Lluís Girbau, 

a ‘Cartes d’amor’.
A la pàgina de la dreta, la colla al complert d’‘El des-
pertar de la primavera’ (d’esquerra a dreta i de dalt a 
baix): Ruben Albadalejo, Roc Gussinyer, Alba Gómez, 

Biel Mestres, Guillem Arola, Clara Sánchez, Abril Ma-
gem, Mar Sebastià, Neus Franquesa, Roger Figueras, 

Julia Pacha, Clara Mira i Marc Ribalta
A sota, Eva Mañé i Xavier Martínez, els altres dos 

protagonistes de ‘L’alegria’. 
L’alegria
  De Marilia Samper, dirigida per Jo-
sep F. Salcedo i Gemma Novo i inter-
pretada per Noèlia Ortega, Guillem 
Cuxart, Eva Mañé i Xavier Martínez. 
Els protagonistes de l’obra viuen als 
marges de la ciutat, on ningú vol anar 
a viure. On no arriba el metro. L’Eli, un 
noi amb paràlisi cerebral, es passa tot 
el dia tancat a casa perquè sa mare, la 
Júlia, ja no pot pujar carregada amb la 
cadira de rodes els nou esglaons que 
separen el pis del carrer. Li cal una 
solució i decideix que s’ha de posar 
una rampa a l’edifici. Però necessita 
que els seus veïns hi estiguin d’acord, 
i això vol dir que hauran de pagar-la 
entre tots. Aquí es on comença la 
lluita de la Júlia, perquè en un barri 
on a tothom li costa arribar a final de 
mes, no és fàcil que s’entengui que 
“nosaltres” som els altres.

El despertar 
de la primavera
  Un musical basat en l’obra de Frank 
Wedekind, amb llibret i lletres de Ste-
ven Sater i música i orquestracions 
de Duncan Sheik. Es va representar 
la versió adaptada per David Pintó i 
amb un equip de direcció format per 
Roger Figueras, Clara Mira, Neus Fran-
quesa, Marc Ribalta, Guillem Arola i 
Biel Mestres. A l’altra pàgina hi ha un 
comentari de la Judit Martínez sobre 
aquestes representacions. 

Cartes d’amor
  D’A. R. Gurne, amb direcció i espai 
escènic de Laia Girbau, i interpretada 
per Carme Canet i Lluís Girbau, és una 
comèdia tendra, romàntica, que parla 
de l’amistat, en paraules de la Canet, 
que afegeix en el text del programa: 
“En una època en què en la major part 
d’amics i familiars ens comuniquem 

de forma virtual i immediata, Cartes 
d’amor és un text que ens situa en 
èpoques en què la comunicació era 
o presencial o epistolar. Potser hem 
perdut una gran part de totes dues 
formes. Saber què sentim i expres-
sar-ho és una tasca difícil ara i ho era 
abans. Escriure i llegir, però, són dues 
coses que la pandèmia no ens ha pres. 
Escriure per dir el que sentim i el que 
volem sentir de l’altre. Llegir per sen-
tir la proximitat dels qui estimem i ne-
cessitem.”



El Despertar de la primavera o 
com fer caure de cul els socis 
“tribunerus”

Ja sabíem que assajaven. De 
veure’ls els dijous a la tarda a què 
hi fossin cada dia, al bar, a l’esce-

nari, a la sala de socis, a l’entrada ulti-
mant la cigarreta... això volia dir alguna 
cosa. I amb gent nova, ara que al Centre 
es respira un temor per la falta de relleu 
generacional. Els rumors han anat cor-
rent per tot arreu des dels inicis: “es veu 
que es fan petons en escena”, “vols dir 
que amb Covid ho faran?”, “que sí, que 
sí, i diuen paraulotes”, “i l’obra és de l’off 
Broadway, vols dir que la podran fer bé? 
Si són uns marrecs”. 
  I, efectivament, persona que llegeixes 
aquestes línies, el 19, 20 i 21 de novembre 
vam caure de cul a terra i no vam anar 
més avall perquè la dignitat d’una enti-
tat centenària dedicada a la cultura no 
ens ho va permetre.  Tretze (i tot el que 
ens ressona amb aquest número) joves 

desacomplexats es van autodirigir (amb 
petites espurnes d’ull extern) en un Des-
pertar de la primavera guanyador de di-
versos premis Tony, Grammy i aspirants 
a Assumpty, si seguim l’analogia.  
  El Despertar de la primavera narra la 
història d’uns adolescents alemanys a 
finals del segle XIX en la descoberta de 
la sexualitat. L’adaptació al Centre va 
resultar ser un exercici de fotocòpia 
exacte del muntatge de fa uns anys de 
David Pintó al Teatre Gaudí i al Victòria, 
que és, com a mínim, per treure’s el 
barret.   L’exigència imposada era alta, 
donada la dificultat del text i de la músi-
ca i l’energia explosiva requerida en tot 
moment i especialment en les coreogra-
fies. I perquè no dir-ho, el tema tractat 
implicava una sensibilitat desvergonyida 
d’aquelles de “si no ho hem de fer bé, val 
més no fer-ho”, on en argot de la casa 
“la vergonya de la nostra derrota serà 
eterna, i això jamai (jamai!) ho hem de 
permetre”. 

Energia extrema
  Les cançons, amb múltiples veus, re-

querien precisió absoluta dels intèrprets 
en escena, i per això van decidir enregis-
trar les veus de cor. 
  Calia brillar al màxim en el nostre esti-
mat Centre i quedar al record dels socis 
i sòcies que es van atrevir a venir a un 
espectacle d’altíssima qualitat, cru i sen-
sible al mateix temps. I és que els per-
sonatges del Despertar es fan preguntes, 
experimenten, s’enamoren, s’exciten, 
sofreixen, s’equivoquen i paguen les 
conseqüències d’una societat conser-
vadora i edatista amb la vida a ritme de 
pop-rock. No tan lluny del nostre avui.  
  En resum. Energia extrema que seria 
capaç de rebentar la primera, segona, 
tercera i quarta paret de l’escenari. En 
especial perquè aquesta colla van decid-
ir acabar l’espectacle als morros dels de 
primera fila cantant asseguts al marge de 
l’escenari per fer-nos oblidar les males 
llengües de ‘tribunerus’, la pandèmia i el 
mal de ronyons després de dues hores 
llargues amb un “Purple Summer” que 
arribaria per quedar-se al nostre Spotify. 

Judit Martínez

El despertar...



ENTREVISTA A DANI PÁEZ

Una lliçó d’optimisme. És el que 
desprèn en Dani Páez. Té 41 anys, 
se sent jove, i està fent tot el que 
volia i sense pressió. En aquest 
sentit és molt ric. “Mai he forçat 
res a la meva vida. Vaig fluint i la 
veritat és que m’han anat sortint 
coses meravelloses. De petit tenia 
por per com seria jo de gran, 
perquè no volia una vida normal.” 
Diu i afirma que “aquest rotllo 
atemporal que té el meu univers 
té molt a veure amb el cinema.” 

CAROL ALBÉS
NÚRIA RECASENS

Il·lustrador i actor, ens fas un breu per-
fil de la teva biografia?
  Vaig néixer a Sant Vicenç dels Horts, 
que està molt bé, molt a prop de Bar-
celona, però sí que és veritat que era 
un lloc on no hi havia massa moviment 
cultural i jo de petit ja era un nen una 
mica diferent. M’agradava molt el cine-
ma i dibuixar i vaig veure que allà no hi 
estaria gaire temps. I així va ser.     
  Després d’acabar la primària, ja vaig 
anar a fer disseny gràfic al Josep Serra i 
Abella, després a Esplugues també a fer 
disseny gràfic i d’Esplugues a la Llotja. 
Allà va ser com l’explosió de cultura i de 
gent i de tot. A la Llotja també estudia-
va el Roc Olivé, un infame miembro del 
Centre, i poc a poc va començar a por-
tar-me per Poblenou amb la seva colla, 
que era del Centre. I a partir d’allà va 
començar a fer xup-xup el que podria 
ser una carrera com actor, però jo mai 
havia fet teatre.

Vas començar a fer teatre al Centre?
  Sí, amb 28 anys.

I amb quina obra, la recordes?
  Va ser Els Pirates. Però, de fet, la prime-
ra va ser una del Roc i del Joan (Olivé). 
Em van dir que fes un personatge i que 
me l’inventés. Era com per fer l’inici de 
l’obra. Em vaig inventar un personatge 
que era un ultra fatxa , ianqui…vaig fer 

un esperpento i el que havia de ser una 
mini presentació de minuts, es va con-
vertir en un monòleg. 

O sigui, tu vas veure que aquí al Centre, 
era un lloc on es podien projectar dues 
de les teves passions: la pintura i el te-
atre.
  Sí, sí, totalment.

Comencem pel teatre. Ara em ve al cap 
la trencada de cama del Mamma mia.
  Va ser un moment èpic. Va ser una 
“mala pata” però li va donar una mà-
gia al fet de com vaig haver de sortir de 
l’entuerto. M’ho vaig passar molt bé, 
perquè tenia un atrezzo més. Les cros-
ses donaven un joc increïble. De fet, 
vaig anar al metge i curiosament havia 
vist el Mamma mia i em va dir que pen-
sava que aquesta cama trencada forma-
va part de l’obra. Quan em va veure em 
va dir: “Si jo t’he vist al Mamma mia!”

Quines obres recordes de les que has 
representat aquí?
  Pràcticament totes, i de totes en guar-
do molt bon record. Sobretot perquè 
anaves coneixent a la gent amb la que 
participaves i el fet de compartir molts 
moments, l’assaig, el procés i tot això 
és mític i crea una connexió que és su-

perforta. Jo recordo a toth-
om amb qui he participat. 
Una obra que recordo  amb 
molt de carinyo és El Verdu-
go. La recordo molt perquè 
jo era molt fan de la pel·li i 
al final em van deixar també 
crear un personatge. Perquè 
clar, quan l’obra ve del cine-
ma, el personatge està molt 
marcat i al final vaig fer una 
cosa una mica més esperpèn-
tica i m’ho vaig passar molt 
bé, perquè hi havia humor 
negre, i també hi havia mo-
ments molt tristos…

Però jo sempre et veig amb 
aquell perfil d’actor còmic.

  Sí, aquell que arriba i “besa el 
santo” i marxa i deixa la pen-
ya amb el ‘marrón’ de tota 
una obra de teatre darrere. 

I a partir d’aquí comences a fer obres i 
aleshores entres a fer anuncis publici-
taris. Com et ve aquesta faceta?
  De fet, m’ho van recomanar quan ja 
portàvem un temps amb els Tes Tistos 
Tigues del Joan, del Roc i del Damià. 
Em van dir:  “ei, tu, la publi, ojo, eh!”. 
Vaig començar molt accidentament. Em 
vaig apuntar a una agència i hi va haver 
un moment que estava com a quatre 
agències i un dia amb l’Òscar Monclús 
vam anar “amb tota la jeta del món” a 
Farándula que té molt de “caché” aquí 
a Barcelona, a “calzón quitao” i em van 
agafar i vaig agafar exclusivitat amb 
aquesta agència. Des de llavors, tiro 
amb ells.

I t’han sortit moltes feines o què?
  Sí, déu-n’hi-do! M’han sortit paperets 
en pel·lícules, sèries de televisió. De fet, 
avui he gravat amb un actor que ja me 
l’havia trobat a Pulseres vermelles i en 
una altra pel·li. He repetit amb ell tres 
vegades. Avui he gravat amb el Roger 
Coma i companyia per al  Com si fos ahir.

Pel que veig, tens vinculació amb gent 
del Centre?
  Sí, i tant. Jo ja no visc al Poblenou, però 

“La vinculació amb el Centre 
ja difícilment es trencarà”
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encara continuo venint. Fins i tot estic 
donant classes al Centre.

Sí, d’això també en parlarem. On vius 
ara?
  A Draçanes. Amb un cop de bici sóc 
aquí.

Entrem ara a il·lustració. Si hagués de 
definir els teus quadres, diria que 
representen el realisme de l’estranye-
sa. Amb què et quedes: surrealisme o 
realisme màgic?
  Jo amb realisme màgic sempre. Jo 
vaig créixer amb realisme màgic tant 
a la literatura com al cinema. Perquè 
jo vinc molt infuenciat sobretot pel 
cinema. Cien años de soledad, quan Re-
medios, la bella  de cop i volta al mig 
del llibre puja al cel i després ningú en 
torna a parlar… és una dona que està 
estenent la roba i surt disparada al cel. 
O Léolo, una pel·lícula meravellosa que 
l’any 92 va guanyar un premi a Cannes, 
una  dona que queda embarassada d’un 
tomàquet… aquest rotllo atemporal 
que té el meu univers, té molt a veure 
amb el cinema.

Els personatges de les teves obres són 
melancòlics, que pateixen. Com una 
noia que llepa un càctus, un home amb 
un ganivet clavat a l’espatlla… per què? 
Què els hi passa?
  Jo sempre dic que no són tristos. Són 
personatges que estan buscant alguna 
cosa. 

Busquen una vida millor o què busquen?
  Són metàfores sobre el que et depara 
la vida. Potser sí, el dolor del moment, 
però van a la recerca d’alguna cosa més 

gran que ells mateixos. A mi sempre 
m’ha passat això que quan dibuixo no 
em sento trist. El meu sentiment quan 
dibuixo no és de tristesa, al contrari, 
de fet jo em trobo molt complert quan 
pinto. Em puc enfadar amb un quadre i 
la gent dir: “però com que el deixes?!” 
Estan tan facits de detalls, símbols i és 
com si, al mirar-los, cada quadre et gen-
era com una pel·lícula darrera, un món. 
Jo sempre dic que són fotogrames de 
vides.

I d’on parteixen? Del que tu vius?
  Veig les imatges i les tinc superclares 
al cap. Hi ha un procés. Al principi, quan 
ets més jove, no saps com quedarà, 
sempre hi ha una certa incertesa, però 
ara ja no em passa;  sé quan faig un qua-
dre, al mil·límetre com quedarà. El 
teatre, el cinema… això sí que és sortir 
de la meva zona de confort. Dibuixar, 
he dibuixat tota la vida i no em compor-
ta gaires problemes.

Però per exemple, quan et ve la inspi-
ració, ets dels que agafa la llibreta i 
l’anota?
  Sí, però me’n recordo perfectament. 
Ara m’ho apunto tot. De fet avui , no sé 
on he vist una màscara de gas i d’aques-
ta màscara he pensat que bonic que 
d’aquesta obertura que té, fer com si 
estiguessis regant i com si les llàgrimes 
l’anessin omplint. Les idees sempre són 
molt anàrquiques.

Dels grans temes com l’amor, el dolor, 
la felicitat, la soledat… podries dir que 
l’amor és el leitmotiv de la teva obra?
  Sí, sempre. Però per a mi i per a qual-
sevol. Les cançons, el cinema… tot el 

que més t’arriba és l’amor. Jo sempre 
m’he mort d’amor.

Abans has comentat que t’inspirava 
una pel·lícula, un llibre… Tu ets un fan 
del cinema.
  Sí, de manera total. Jo era petit, arri-
bava l’estiu, obria el diari i m’apunta-
va totes les pel·lícules i estava fins a 
les quatre de la matinada empalmant 
pel·lícules.

Quina és la teva preferida?
  Per pel·lícula perfecte perquè diria que 
ho té tot és Allò que el vent s’endugué. 
Per una persona que li agrada la il·lus-
tració, la fotografia, aquells contral-
lums… em sembla meravellosa. A més, 
té amor, desamor, la guerra… és una 
bogeria. Però després m’han marcat 
moltes pel·lícules a la meva vida.

I una novel·la? Una obra literària?
  Jo em vaig iniciar amb la literatura 
adulta amb Edgar Allan Poe i sempre 
n’he tingut un record meravellós. Ara 
bé, em va marcar moltíssim Cien años de 
soledad, però tot i així no ha estat l’obra 
que més m’ha agradat. M’agrada més 
El amor en tiempos de cólera, perquè la 
història t’enganxa més. I el llibre que 
més m’he llegit a la meva vida és Sin no-
ticias de Gurb. És una meravella com un 
autor tan increïble baixa amb els mor-
tals i fa una novel·la tan divertida. Molt 
fan.

Hem parlat molt de la il·lustració, però 
no t’hem preguntat, si ara anessis a una 
exposició, de quin pintor t’agradaria 
que fos?
  Jo sóc un enamorat de Caravaggio, i no 

A l’esquerra, un 
moment d’ ‘El ver-
dugo’, que el Dani i 
la Núria Recasens 

van protagonitzar el 
novembre del 2018.

A la dreta, una il·lus-
tració feta pel Dani.
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s’assembla a mi. De Caravaggio em que-
do sobretot amb aquella foscor i jugar 
amb llum d’aquella manera. Vaig anar 
a Roma a un palau-museu a veure un 
quadre seu. De fet, la meva xicota em 
va deixar allà durant dues hores mirant 
aquell quadre.   
 
Ara estàs donant aquí, al Centre, un 
taller d’il·lustració els divendres. De 
què va?
  Em sembla que és una manera perfecta 
d’ensenyar. Jo dono classes al Voramar 
amb normalitat, però el que fem aquí és 
pura màgia perquè és que tothom que 
ve em pot dir què vol fer. Si no tenen 
la idea, jo els ajudo. Si una persona em 
ve i em diu, a mi m’agrada això, i és una 
aquarel·la, doncs li puc ensenyar com 
arribar fins allà. Surten coses que són 
increïbles. L’altre dia em van emocionar 
moltíssim una colla de mares de nenes 
que potser no són tan obertes i em van 
dir que aquí han fet un grup molt maco.

Fa molt que imparteixes aquestes 
classes?
  Vaig començar just quan va començar 
la pandèmia. Al principi amb pocs 
alumnes, però ara ja hem triplicat els 
alumnes, canalla i gent gran. 

Quants fronts oberts que tens! Classes 
al Voramar, el taller d’il·lustració al Cen-
tre, la teva galeria...
  Sí, tinc aquí la meva galeria, Platafor-
ma, que la Clàudia Costa em porta i a 

botigues tinc les meves reproduccions, 
com aquí a Inusual. Tot molt relacionat 
amb el Poblenou. Em bellugo en un radi 
d’expansió molt petitó.

Penses que avui  l’Instagram és el mil-
lor mitjà de publicitat?
  Sí, a mí m’ha anat molt bé, però també 
he de dir que ho porto fatal, sóc un de-
sastre amb això. Una amiga em va dir: 
“eres el artista de mierda”, però això 
té un motiu, perquè em va enviar un 
reportatge que parlava de l’artista que 
només es dedicava al seu art. Jo quan 
penjo qualsevol cosa és pràcticament 
per obligació. Hauria de tenir algú que 
m’ho portés, jo sóc un desastre.

En algun moment, no sé on ho he llegit, 
vas dir “ soy un mercenario de las ar-
tes”. Per què?
  Sí, perquè faig de tot i n’estic encan-
tat. No seria mercenari perquè al final 
estic  gaudint de tot el que faig. Per ex-
emple, allà al col·le hi va haver una set-
mana que no hi havia classe i vaig estar 
muntant taules i també m’ho vaig pas-
sar teta. Sí, crec que aquesta frase em 
defineix molt bé.

Quin dels teus quadres penjaries avui 
en aquesta entrevista?
  N’hi ha un que potser no és el que més 
m’agrada, però hi entren molts sen-
timents, que és el de la noia que està 
apunyalant un osset de peluix. A la web 
està amb el fons verd, però després el 

vaig canviar a rosa. Em vaig tornar a 
enamorar d’aquest quadre. Realment 
el que segurament  m’ha donat més 
alegries és el de Ciento volando, el de la 
noia que li surten els ocells del pit.

Voldries afegir alguna cosa més?
  Sí, jo voldria afegir que del Centre he 
tret una professió, la d’actor, he trobat 
gent meravellosa i he fet grans amics 
que encara mantinc. I moltes ganes de 
fer teatre que és el meu ‘gusanillo’. La 
vinculació amb el Centre ja difícilment 
es trencarà.

Dani Páez al complet. Alegre, però tam-
bé profund.
  Bé, l’alegria és herència de la meva 
mare, que mai l’he vist trista. Hi ha una 
part de mi que la vomito sobre el qua-
dre, però, quan estic amb gent, vull 
que la gent estigui bé amb mi i jo amb 
ells. Mai he forçat res a la meva vida. 
Vaig fluint i la veritat és que m’han anat 
sortint coses meravelloses. De petit te-
nia por per com seria jo de gran, perquè 
no volia una vida normal. Tinc 41 anys, 
em sento jove, estic fent tot el que volia 
i sense pressió. Sóc molt ric en aquest 
sentit. No tinc deutes, visc al moment, 
amb la gent que vull i faig el que sempre 
he volgut. Viure de la il·lustració per a mi 
és un regal.

Moltes gràcies, Dani, i molts èxits.

A la fotografia de l‘esquerra, el Dani, juntament amb la Marta Aldea, a l‘obra ‘Els versus Fènix‘. A la fotografia de la dreta, un 
instant del musical ‘Mamma Mia‘, on veiem el Dani amb la cama enguixada, juntament amb l‘Andreu Martínez, el Francesc 
Vives, l‘Eulàlia Giol, la Chia Galindo i el Toni Olivé
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Miquel Mateu Ballesté
  A proposta del Consell de Districte 
de Sant Martí, en Miquel, soci del 
Centre,  cantaire del Cor i membre 
de l’actual equip coordinador de 
les tertúlies literàries, va ser guar-
donat amb la Medalla d’Honor 2021 
de la ciutat de Barcelona, distinció 
que se li va lliurar el dimarts 30 de 
novembre de 2021. En Miquel és un mil-
itant actiu en la defensa dels drets i les 
llibertats de les persones i dels pobles. 
Des de fa més de 10 anys viu al Poblenou, 
on està vinculat a diverses entitats, com 
ara l’Associació de Veïns i Veïnes, l’Ate-
neu La Flor de Maig, l’Arxiu Històric i el 
Centre, en les quals participa de forma 
activa en el seu dia a dia. Com a veí del 
Poblenou va col·laborar amb les accions 
a favor dels refugiats de l’església de 
Sant Bernat Calbó i en diversos assenta-
ments del districte. Com a barceloní, ha 
contribuït en la promoció internacional 
de la ciutat de Barcelona. En els darrers 
anys impulsa la participació de Barcelo-
na en el projecte Europeu de World Cit-
ies, tancant projectes de col·laboració 
amb institucions de diverses ciutats 
asiàtiques.

        

NAIXEMENTS

Alba Saussol Pallàs
  
  Filla de la nostra consòcia 
Mar Pallàs i de la seva 
parella Phillippe Saussol.

Toni Olivé Cabré
 
 Ja reconeixem de sempre els 
seus estrets vincles amb el món 
de la música i a la Secció de Te-
atre com a director, actor i di-
verses tasques més. Ara bé, des 
de fa anys hem d’afegir a tot això 
que és un dels homes més poli-
facètics dins del Centre. Potser 
ja ni ens n’adonem, perquè es-
tem acostumats a veure’l ocupat 
en les tasques de fer que el so 
funcioni en els espectacles de la 
casa, formant part de la colla de 
l’equip de so. Però cal saber que 
moltes vegades és l’il·lustrador 
de capçalera dels cartells d’obres 
teatrals i altres activitats que es 

fan al Centre, però tam-
bé s’ha de reconèixer 
que, sempre, sempre, 
també és el màxim en-
carregat dels pòsters 
de carrer de les obres 
de teatre i altres activi-
tats del Centre i de pen-
jar-los a les dues vitrines 
que hi ha al costat de la porta d’entrada (vegeu la foto), una feina que acostuma 
a fer acompanyat de l’Andreu Aldea. A més a més, col·labora assíduament en el 
butlletí amb els seus reculls de fotografies de diversos aspectes de la història de 
l’entitat. També és un dels fixos a l’equip que s’encarrega de fer el pessebre de 
l’entitat (que enguany ha estat anomenat en l’opuscle dedicat a la cultura pop-
ular del Nadal de l’Ajuntament de Barcelona) i també de desmuntar-lo i guardar-
lo correctament per a l’any que ve. Tampoc es perd els cursos trimestrals de 
Passejades amb història... Doncs bé, enguany pot afegir al seu llarg currículum 
de feines fetes a l’entitat un nou punt i a part. Ha fet, amb molta acceptació, per 
cert, una ‘activitat’ nova: ha dissenyat la imatge de la nadala 2021 del Centre. 
Tot un luxe comptar amb socis i amics com ell. Enhorabona i gràcies, “germà”!

Núria Olivé Casanova
  
La Núria ha participat en un dels 
espectacles del Petit Liceu Esco-
lar d’aquesta temporada, amb 
Trencanous-Jazz, un espectacle 
de titelles en el qual es recrea 
aquest clàssic des d’una mirada 
actual, plural i inclusiva.

Eloi Ortells Segarra

  L’Eloi ha publicat dos nous singles. 
El passat 26 de novembre va sortir 
“Nostàlgia”, composat amb lletra 
de Marc Miramunt.  I, des del 17 de 
desembre, tenim a totes les plata-
formes digitals EPA (Estrany Pro-
jecte d’Afecte), també amb lletra 
de Marc Miramunt.

Xavier Oliver Casanova
  
  L’expresident del Centre i actual 
president de la Fundació Pius Bosch 
té una gran afició: pintar quadres. I, 
des que s’ha jubilat, pinta més que 
mai! I a més a més, amb molt d’èx-
it: a part dels molts encàrrecs que li 
cauen, va inaugurar una exposició en 
una galeria de Sant Feliu de Llobregat 
i, des d’abans de Nadal, té una peti-
ta mostra de la seva obra penjada al 
Menjador del Centre. 
  A part de gaudir-ne, en podeu com-
prar algun quadre, si us ve de gust.
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Rull i Forcadell 
van presentar 
els seus llibres
Els dos ja havien estat al Centre en altres mo-

ments. El desembre del 2014, la Carme va venir 
a fer una xerrada-col·loqui en un acte que va 

ser molt impactant, i l’Antoni Roig va aprofi tar per 
entrevistar-la al butlletí núm. 81. En Josep Rull ens 
va fer una curta visita poc temps abans d’entrar a 
la presó. Però aquesta vegada van venir a presentar 
els seus llibres. 
  El dissabte 30 d’octubre de 2021, Josep Rull va pre-
sentar 1 dia d’octubre i dos poemes. Va estar acom-
panyat per l’Elsa Artadi i la sala es va omplir de gom 
a gom. Els podem veure a la foto de dalt, realitzada 
per Joaquim Surribas, del Fotoclub Poblenou. 
  I el dissabte 11 de desembre, l’expresidenta del Par-
lament i de l’ANC Carme Forcadell, va venir a pre-
sentar la seva obra Escrivim el futur amb tinta lila. 
Va acompanyar-la Dolors Feliu, sòcia del Centre i 
subdirectora general de Qüestions Constitucionals. 
Va aprofi tar per fer un cafè al amb dones de l’enti-
tat, i en la foto de la dreta podem veure la Carme 
Forcadell amb la Lourdes Arrando, la Gemma Novo, 
l’Assumpta Bruguera i la Mercè Masjuan. 
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Mercè Oltra i Vivas
NECROLÒGIQUES

Acabava de participar com a traspunt 
a les representacions de L’alegria i 

ja havia començat a preparar una altra 
obra i, de sobte, ens va deixar la Mercè. 
El coneixement de la seva sobtada mort, 
aquell divendres a la nit, va causar primer 
estupor i incredulitat, i després una pena 
enorme.  I sempre la trobarem a faltar. 
  A la cerimònia de comiat, es van adreçar 
als nombrosos assistents l’Antoni Roig, 
amb una llarga i estreta vinculació artísti-
ca i amical amb la Mercè, i la Noèlia Or-
tega, la qual ens van oferir les primeres 

i emocionades impressions. Més a 
baix reproduïm el text que va lle-
gir la Noèlia. 
  Al butlletí número 92 d’octubre 
del 2017 la vam entrevistar i allà 
podeu rellegir la seva biografi a ex-
plicada per ella mateixa i la vinculació 
que, des de nena, va tenir amb el Centre, 
i que va continuar de gran amb una de-
stacada activitat d’actriu i directora de 
teatre que compta amb una relació de 
títols d’obres que tots recordem.  
  Cal dir, també, que fa anys va cedir a 

l’entitat una bona part de la seva biblio-
teca, amb una excel·lent col·lecció de 
llibres sobre la cultura catalana que ens 
enorgulleix de tenir i ampliar.
 Volem manifestar el nostre més sentit 
condol als seus fi lls, la Mireia i la Natàlia 
Colet, consòcies nostres, i al noi, l’Alexis, 
i a tota la seva família. 

ANTONIO FRÍAS NOGUERA
 Era el pare de la nostra consòcia Mònica Frías, sogre de 
Josep Gili Martínez, avi de Miquel i Oriol Gili, i consogre 
de Josep Gili Diego i M. Rosa Martínez, tots ells també 
consocis nostres.

MONTSERRAT JANER VIDAL
  Una de les nostres consòcies més veteranes.  

ISABEL DÍAZ LÓPEZ
  Consòcia i mare dels també consocis
Carles i Lourdes Nieto.

JOSEP SASTRE MATEU
  Germà de la nostra consòcia Rosa Sastre, i familiar de 
diversos amic i consocis. 

  Realment quan ho  vaig saber, em vaig 
quedar sense paraules. Com a molts, 
em costava assumir i assimilar que ja no 
hi eres, que el teu “bon dia” del matí, 
seria l’últim.
  Parlar de tu se’m fa difícil, perquè vol-
dria parlar de tot, però hi ha massa…
Sobretot teatre. Perquè vàrem compar-
tir escenari tants cops!
  Divendres vas fer la teva darrera 
funció, però, com em va dir l’Elvira, no 
vas seguir el guió i et vas saltar unes 
quantes pàgines.
  Quan et vaig conèixer em feies 
respecte tota tu, tota lliure, forta, 

llesta, alta…i quan et veia dalt de l’es-
cenari, amb tanta presència, veu, saber 
estar…Buff !, eres un referent.
  Però també et vaig conèixer com 
a Mercè, la mare de la meva amiga 
Natàlia, i vas passar a ser una mica “ma-
rona” per a tota la colla i, com a tal, vas 
esdevenir família, i per mi això ho és tot.
T’escoltaré fent l’ocellet.
  Et pensaré asseguda donant lletra en-
tre caixes, quan et necessiti.
  I et recordaré com una dona sàvia, 
com la gran Katisha amb un omòplat 
esquerre d’encant prodigiós, com la Re-
mei dels cigrons a Quan la ràdio parlava 

de Franco, remenant les sardines  a Pel 
davant i pel darrere, veient com crema 
el teatre d’E.R. després de dir-me que 
tens pipí i que ara tornes, com la sofer-
ta M’Lynn del Magnòlies d’acer o dirigint 
a una colla de Pirates, però sempre al 
teatre, a dins i fora d’ell, i sempre amb 
nosaltres.
  Per damunt de tot, enyoraré una gran 
dona, de cor immens, de caràcter fort, 
alegria, força i empenta, una gran com-
panya d’escena, generosa i de gran tal-
ent.
  T’estimo, Mercè.

Noèlia Ortega

Sense paraules

A la foto de 
l’esquerra, un 
instant de la 
representació 
de ‘Magnòlies 
d’acer’, on veiem 
la Mercè amb la 
seva filla Natàlia 
i la Carme 
Mataró.
A la dreta, un 
retrat de la 
Mercè, fet per 
l’Enric 
Casanovas
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El mapa de les religions 
a Catalunya 
Seguint amb els meus articles anteriors sobre el plural-

isme religiós i les “fòbies” contra les religions, ara us 
convido a entrar a la pàgina web de la Direcció General 

d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya, dins del De-
partament de Justícia, i que us mireu amb molta atenció el 
Mapa Religiós de Catalunya, municipi per municipi, atès que 
aquest any presenta un nou format i també perquè s’han ac-
tualitzat totes les seves dades. 
  Aquest mapa és un projecte impulsat des de l’any 2004 i 
finançat per la Direcció General d’Afers Religiosos de la 
Generalitat, i que té per objectiu identificar i donar a conèix-
er amb profunditat les comunitats religioses i els llocs de culte 
de les confessions presents a Catalunya. Ara s’han actualitzat 
les dades de fa dos anys, del 2020, i es tracta d’un treball re-
alitzat pel grup de recerca d’Investigacions en Sociologia de 
la Religió (l’ISOR), de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

Evangèlics i musulmans dupliquen els seus centres
  Si mirem les dades, el resultat és que dels 7.251 centres de 
culte que hi ha a tot Catalunya, la seva majoria, i pel seu pes 
dins la tradició històrica, un 80%, és a dir, 5.802 centres, són 
esglésies catòliques. Algunes d’elles sense comunitat o amb 
un culte esporàdic. Per tant, el catolicisme és la religió ma-
joritària i alhora la de més tradició entre nosaltres. 
  En segon lloc, amb la dada més significativa i amb un creixe-
ment extraordinari, hi ha l’església evangèlica, que ha dupli-
cat els seus centres, i ha passat de 341 centres, l’any 2004, als 
788 que té actualment. Per tant, és una confessió en contínua 
expansió. En tercer lloc, també es dupliquen els centres is-
làmics, que passen dels 139, l’any 2004, als 284 oratoris que 
tenen actualment i esdevenen la tercera confessió més rep-
resentada al país. 
  La quarta confessió cristiana amb més arrelament al país 
són els Testimonis Cristians de Jehovà, amb 115 sales del 
Regne a tot Catalunya. Seguits, en cinquè lloc, però amb 
una certa distància, pels centres budistes, que ja són 68. El 
sisè lloc l’ocupen les esglésies orientals, que compten amb 
57 espais de culte, majoritàriament capelles cedides o com-
partides amb l’Església catòlica. En setè lloc es recompten 
26 centres hinduistes. El vuitè lloc és per a l’Església Ad-
ventista del Setè Dia, que compta amb 26 esglésies. El 
novè lloc l’ocupa l’Església de Jesucrist dels Sants dels Dar-
rers Dies, que compta amb 13 esglésies. Per ordre quanti-
tatiu, en desè lloc, segueix el sikhisme, amb 10 gurdwares. 
L’onzè lloc és per la Fe Bahà’í, que té 10 punts de reunió. El 
taoisme, que compta amb 4 nous centres, és la que ocupa 
el dotzè lloc; seguit del judaisme, que també té 4 centres 
ubicats a Barcelona, alguns d’ells molt històrics, que ocupa 
el tretzè lloc. 
  Per acabar, en el catorzè lloc, i a banda de les confessions 
esmentades, hi ha 44 llocs de culte més que no pertanyen 
a cap d’aquestes religions. Es tracta de centres de culte 
que tenen particularitats doctrinals que no els permeten 

identificar-se amb cap de les confessions majoritàries i que 
són les minories religioses a Catalunya.

Creix la diversitat i el diàleg interreligiós 
  Finalment, per acabar, si anem a les conclusions, veurem que 
se’n concreten sis. La primera és que la diversitat religiosa 
comença a viure una situació tímidament normalitzada, pas-
sant d’una clandestinitat inicial (durant el franquisme) a uns 
drets reconeguts (des de la democràcia) i recollits en les 
diferents legislacions estatals, autonòmiques i locals. 
  En segon lloc, hem de reconèixer que, a causa del creixe-
ment de la immigració, s’ha experimentat l’augment de la di-
versitat religiosa, sobretot amb les persones provinents de 
l’Amèrica Llatina, de l’Àfrica i de l’Àsia, així com de tota l’Eu-
ropa de l’Est. 
  En tercer lloc, tot i que es comença a detectar un procés 
d’institucionalització d’aquestes religions, algunes molt mi-
noritàries, s’observen unes grans dificultats de visibilització 
d’algunes d’aquestes religions i confessions en l’esfera públi-
ca (perquè encara resten amagades dins de naus industrials 
en polígons o en locals comercials).
  En quart lloc, aquests centres de culte exerceixen una gran 
funció com a espais de sociabilitat d’unes minories socials i re-
ligioses, perquè són llocs on poden seguir mantenint les seves 
tradicions, cultures i idiomes dels seus respectius països d’ori-
gen i alhora són el lloc d’integració entre nosaltres. 
  En cinquè lloc, hem de reconèixer que aquests centres són 
impulsors d’una intensa tasca social, amb activitats a vegades 
adreçades als membres de la comunitat però també obertes 
a altres ciutadans o amb ONG a favor dels seus països d’ori-
gen. 
  Finalment, en sisè lloc, es reconeix que hi ha hagut un aug-
ment de les relacions interreligioses entre comunitats en 
aquests darrers deu anys. 

Francesc Romeu
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La llengua maltractada
Des de petit, molt abans de tenir consciència de quina 

llengua parlava, ja vaig començar a estimar la llengua 
catalana. La meva àvia materna, nascuda a Xerta, co-

marca del Baix Ebre, quan veia que jo gaudia i m’ho passava 
bé, em deia: “si que xales, xiquet”. Aquesta paraula, “xalar”, 
em va començar a obrir els horitzons de la meva parla i, des 
de llavors, no he deixat d’estimar aquesta forma de parlar, de 
pensar i de viure.
  A l’escola no fèiem res en català, però tots els companys 
i companyes el parlàvem i, cosa que ara rarament passa, 
jugàvem sempre en català. Els mestres igualment ens par-
laven en català, però, com dèiem, no teníem ni una sola as-
signatura en la nostra llengua; varen ser uns temps molts fos-
cos dominats pel franquisme més patètic i a la vegada més 
inhumà. Ara, a l’escola, segons diuen i ens fan creure, tot és 
en català, tret del 25% del castellà; però ja s’està parlant que 
ho han de revisar, al·legant que sembla que, a secundària, i 
ves a saber si a primària també, les classes de català no són 
les que haurien de ser, d’acord amb el que assenyala la nor-
mativa vigent. Fa la impressió que al Departament d’Educació 
se li ha escapat de les mans.
  Ara la forta ofensiva contra l’escola catalana dels que es dis-
fressen com a constitucionalistes (però que en realitat són 
nacionalistes espanyols) i el que diuen que demanen són més 
hores de castellà a l’escola, però la realitat és una altra: el que 
volen és menys català, no només a l’escola, sinó a tot arreu. 
Aquests nacionalistes espanyols de Vox, del PP o de Cs, amb 
molt poca presència al Parlament de Catalunya, el que real-
ment persegueixen és esgarrapar uns vots a l’Espanya pro-
funda, atès que sempre els dona bons resultats anar contra 
els catalans. Persisteixen a mostrar una falsa realitat de les 
escoles a Catalunya amb una gran irresponsabilitat, com van 
fer a l’institut de Sant Andreu de la Barca, després de l’1-O, 
que fa pocs dies s’ha descobert que va ser una gran fal·làcia.
  El Borbó fugit deia (entenem que es dirigia al poble català) el 

següent: “Nunca fue la nuestra lengua de imposición (la cas-
tellana), sino de encuentro; a nadie se le obligó nunca a hablar 
en castellano: fueron los pueblos más diversos quienes hi-
cieron suyo, por voluntad libérrima, el idioma de Cervantes.” 
O aquest tipus és un brètol o un ignorant o les dues coses, 
atès que ja ens n’ha donat suficients proves. I entre el PSOE, 
que governa Espanya, el PP i VOX, el mantenen atrinxerat i 
ben acomodat a la seva poltrona de privilegi.
  Només cal repassar la història i podrem comprovar que està 
farcida de prohibicions contra la llengua catalana, provinents 
dels poders estatals aferrats a la Castella dominadora. Des 
de Felip V, amb el “que se consiga el efecto sin que se note 
el cuidado” fins al franquisme, i no cal dir des que ens diuen 
que som en un estat democràtic, els atacs i maltractaments 
a la llengua catalana són innombrables, persistents i ma-
quiavèl·lics; si en féssim un llistat, quedaríem esgarrifats. Ja 
ho deia Machado: “Castilla miserable, ayer dominadora, en-
vuelta en sus harapos, desprecia cuanto ignora.” Ara bé, avui 
d’“harapos” res, atès que a Catalunya, anualment, ens deixen 
de retornar uns setze mil milions d’euros.
  La veritat és que cada vegada se sent parlar menys en català, 
particularment al jovent, tot i que hi ha grups que sí que el 
parlen: al Centre en tenim una bona representació. Però es-
tiguem atents: què fem els catalans per revertir la situació 
atenent que és evident que el català es troba en regressió? 
Moltes vegades, quan ens dirigim a alguna persona que no 
coneixem, ho fem en castellà. Hem de tenir ben clar que així 
no ajudarem que el català recuperi l’ús social que li corre-
spon. Hem de prendre consciència que el tret fonamental de 
la nació catalana és la seva llengua. Si perdem la nostra parla, 
el català, perdrem el fonament i l’essència del nostre ésser, la 
nostra història i la nostra cultura.
  No ho deixem tot en mans dels polítics, nosaltres hi tenim 
molt a dir i molt a fer.

Joan Giménez i Roger



DEL POBLENOU

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

Quan el Poblenou 
tenia mecenes
El diccionari diu que un mecenes és una persona rica que 

patrocina generosament les arts, les ciències, una em-
presa cultural, un artista... Però en el barri, el concepte 

de mecenes és més ampli. Són aquelles persones, riques o 
pobres, que donen el que bonament poden, gratia et amore, 
per engrandir una obra en la qual creuen. En tenim una bona 
colla en nòmina. Alguns han cedit un local, han venut un 
terreny a baix preu, han pagat uns Jocs Florals; uns altres han 
regalat unes làmpades, el seu temps o la seva feina; Joaquim 
Batlle, Caterina Massaguer, Andreu Oliva, la família Ribera, 
Josep Coral, Albert Serratosa (pare), Joaquima Raspall, Camil 
Riu, Joan Agustí Carreras,  Andreu Balius, L’Africana... la llista 
és més llarga. Un dels més esplèndids va ser el constructor 
Joaquim Batlle, en Quimet Paleta, segons la denominació 
popular, que va ajudar les tres entitats del barri que han arri-
bat a centenàries: L’Aliança, l’Ateneu Colon i el Centre Moral. 
  En el número de gener de 1926 la revista Poble Nou va publi-
car una entrevista amb el president del Centre Moral, Josep 
Gili Muset, en la qual esmenta “el mestre de cases Batlle i el 
conegut industrial Andreu Oliva”.
  Aquesta revista, d’una gran qualitat tant pel que fa al disseny 
com al contingut, hauria de ser de lectura obligatòria per als 
nois dels instituts, per tal que vagin fent boca sobre la història 
del barri. Compaginava l’alta cultura, amb les millors firmes 
catalanes, amb el repàs i la crítica dels problemes quotidians 
del Poblenou. Un dels seus redactors era Xavier Benguerel, 
el novel·lista que, abans de ser famós i exiliat, feia de Sant 
Miquel a L’Estel de Natzaret del Centre. El més veterà dels re-
dactors, amb 22 anys, era Salvador Roca i Roca, que va morir 
al camp de concentració d’Argelers. Ramon Calsina dibuixava 
portades i il·lustracions, també l’escultor Enric Casanovas, i 
fins i tot Carreras Candi era un col·laborador habitual. I mal-
grat ser una publicació tirant a “menjacapellans”, sempre va 
tractar amb un gran respecte el Centre i lloava especialment 
el teatre del quadre escènic de la casa.
  Aquesta entrevista que va publicar la revista el gener de 1926 
era per parlar, sobretot, del nou estatge que estava constru-
int el Centre al carrer Pujades i que havia de donar aixopluc a 
les escoles. Les obres van començar el 7 de desembre de 1925 
i Gili deia que havien d’estar enllestides per al curs següent. I 
així va ser i l’octubre d’aquell any la revista obria amb un edi-
torial molt elogiós sobre aquestes escoles. Lloances que van 
continuar en edicions posteriors, quan informava que el pro-
fessorat aplicava el mètode Montesori. “Tindrem alumnes 

gratuïts, els 
professors dels 
quals ignoraran 
les condicions 
d’aquests... Hem 
tingut compte de 
fer-ho així per tal 
que a classe no hi 
hagi cap mena de 
distinció entre un 
i altre alumne”, 
anunciava Gili i afe-
gia “que hi haurà 
uns quants socis 
protectors que es 
captindran de re-
munerar l’escola 
per a cada alumne 
gratuït”. Llàstima 
que no revelés els 
noms d’aquests socis protectors ni de les onze persones 
que van posar els diners per comprar el solar del carrer Pu-
jades, que era propietat de Josep Font de Rubinat, que tam-
bé era un soci protector de l’entitat. 
  De la generositat del paleta Batlle tenim el testimoni de les 
tres entitats que va afavorir. En el llibre del Centenari del 
Centre es diu “...Qui sap si hauríem vist el Centre acabat, si 
no hagués existit la magnanimitat de l’afavoridor de la nos-
tra entitat, el senyor Joaquim Batlle, mestre d’obres que 
construí l’edifici, a qui mai podrem agrair l’interès que tingué 
i els sacrificis que va fer perquè arribés a terme el nou estat-
ge”. Si ens capbusséssim en els llibres d’actes i en els acords 
de junta d’aquells anys, potser es podria saber l’abast del seu 
despreniment.
  Per a l’Ateneu Colon també devia fer moltes i bones coses, 
perquè el 1950 l’entitat es va plantejar fer-li un homenatge, 
en el qual volia que les altres entitats s’adherissin, segons ha 
quedat reflectit en les actes de la junta. No sabem si l’home-
natge es va arribar a fer perquè s’han perdut els llibres dels 
mesos següents. Però on es parla amb més extensió del Qui-
met Paleta és en les actes de l’Aliança. Per a aquesta entitat 
sabem que va avançar diners, material i feina des de 1928, 
quan es va començar a construir el nou edifici de la Rambla. 
En el butlletí L’Eco de l’Aliança es parla sovint de  la seva “bona 
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voluntat” i l’entitat el va acabar nomenant “soci honorari com 
a gran benefactor”. 
  El 1933, quan s’estava construint la planta noble de l’Aliança, 
la situació econòmica de la casa era angoixant. Batlle, que 
estava aixecant aleshores aquest pis, en lloc de cobrar feia 
préstecs a l’entitat. N’he trobat un de 6.000 pessetes “per-
què es poguessin pagar les factures més urgents”. Va deixar 
els diners a un 5% d’interès que l’Aliança es va comprometre 
a retornar aquell mateix any, però el paleta no va acabar de 
cobrar els préstecs i les obres fins al 1942. Lluís Navarro, 
secretari de L’Aliança, en escriure el febrer del 1933 el 
balanç de l’any anterior, fa un gran elogi de Joaquim Batlle, 
a qui qualifica de “protector i primer entusiasta de la nostra 
societat”, i diu que ha fet molt per a la casa, que continua fent 
molts esforços i que encara en farà més. I demana als socis 
que siguin dignes de la confiança “que ens ha dipositat”. 
  El mateix Gili també va ser un mecenes, perquè en l’entrev-
ista de Poble Nou es revela que va estar pagant de la seva

VOLS FOTOS DE LES OBRES QUE ES REPRESENTEN AL CENTRE?

De cada obra representada al Centre es recullen les fotos en un CD.
Els pots demanar a Secretaria, i només per 3€.

A l’esquerra d’aquesta pàgina, Joaquim Batlle i Ferrer, 
en Quimet el Paleta, en la foto que tenen penjada a la 

galeria de fotos de L’Aliança en memòria dels pres-
idents d’aquella entitat i d’alguns dels seus prohoms 

benefactors. 
A dalt, el president Josep Gili Muset al costat de 

Mossèn Pius Bosch, en una fotografia de la Junta Di-
rectiva del Centre de l’any 1926, quan es va inaugurar 

la seu actual de la nostra entitat
A la pàgina de l’esquerra, la portada d’un número de la 

revista ‘Poble Nou’

butxaca i durant mesos un local de la rambla per tal que 
l’entitat pogués abandonar “la cofurna del carrer Pallars”.   
   Es diu que Andreu Oliva Lacoma va ser una de les onze per-
sones que van posar diners per comprar el solar del carrer 
Pujades. El que sí que està provat és que va signar l’avant-
projecte de la construcció de l’edifici. Trenta anys després, 
el 1950, va ser un dels promotors dels Habitatges del Con-
grès que va impulsar el Bisbat de Barcelona. Una neta seva, 
Llúcia Oliva de la Esperanza, periodista i professora, va venir 
al Centre el 2016 a estrenar el seu documental Santuari de 
l’antifranquisme sobre els religiosos que es van oposar a la 
dictadura franquista en els anys seixanta i setanta del segle 
passat. 

Maria Favà Compta 
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Quan l’èxit prové d’un error 
L’error, el descuit o el que inicialment era una peça rebut-

jada per mal elaborada poden passar de fracàs a èxit. 
L’anàlisi, l’estudi, la perseverança o la imaginació són fac-

tors importants perquè passem de la desfeta a fer forrolla.
  Per exemple, el Champagne és considerat en l’actualitat com 
la beguda del luxe. El seu invent s’atribueix a un monjo 
benedictí cec anomenat Dom Pierre Pérignon. En realitat no 
pretenia elaborar vi escumós, la seva intenció era la d’innovar 
en l’època i elaborar vi blanc a partir de raïm negre.
  Ho va aconseguir, però va aparèixer un problema: moltes 
vegades sorgien bombolles a les ampolles del seu vi. El germà 
Pierre no s’explicava el que passava. De fet, es va passar gran 
part de la seva vida intentant eliminar aquelles bombolles 
emprenyadores. Tot i això, els anglesos a qui els monjos en-
viaven vi blanc preferien la versió “dolenta”, és a dir, els agra-
dava més el vi escumós que rebien.
  La regió de la Champagne era molt freda i humida, i el raïm es 
veremava molt tard perquè tingués més temps de maduració. 
La fermentació s’atenia a l’hivern quan feia fred, però per a 
aquell moment ja havien embotellat el vi. Llavors pujaven de 
nou les temperatures i la fermentació s’iniciava de nou, però a 
l’interior de l’ampolla. Per aquest fet era comú que esclatessin 
moltes ampolles, perquè el gas d’aquesta segona fermentació 
no podia escapar de l’ampolla i el vidre de l’època era feble i 
de gruix escàs. Es produïa una reacció en cadena, quan una 
explotava, n’explotaven moltes més. Llavors,  Pérignon va 
estudiar i perfeccionar el procés. La inestabilitat d’aquest “vi 
boig” va ser la causa de moltes preocupacions, però afortun-
adament va utilitzar unes noves ampolles amb el vidre més 
gruixut. Per al tap, va utilitzar un tancament similar al de 
les cantimplores usades pels peregrins, elaborades amb una 
peça metàl·lica i un tap de suro (s’especula que el suro era 
català, ja que en aquella època ja era molt preuat). D’aquesta 
manera va deduir que podia ser el material ideal per tancar 
les ampolles de vidre de forma gairebé hermètica i evitar així 
la fuita de gas. Avui, el vi escumós més conegut de tot el món 
s’anomena Dom Pérignon.
  Aquí en va un segon exemple. Aquest més aviat és el resultat 
d’un descuit. Diu la llegenda que hi havia un cabrer d’Astúries 
que estava munyint a la primavera a la muntanya les seves 
cabres, i va passar una pastoreta que el va deixar Astorat per 
la seva bellesa. El molt barrut va deixar els motllos amb la llet 
acabada de munyir en una cova i va marxar darrere d’aquella 

noia que pel que es veu tenia un clatellet que li va fer perdre 
el senderi. Després de diversos mesos d’abundància i amor 
desenfrenat va arribar l’hivern, l’escassetat i la fam, i suposo 
que com deia aquell, “l’amor...se’n va”. Va ser llavors que el 
despistat pastor es va recordar de la llet que havia guardat a 
la cova. L’atzar, la natura, l’amor o segons qui s’encarregui 
de contar la història, havien transformat la llet en una peça 
grumollosa i florida, però la gana li va poder més i, en tastar-
lo, el que semblava un nyap resulta que es va convertir en el 
deliciós i també reconegudíssim formatge de Cabrales.
  I perquè no, un tercer exemple. El Rosal és un obrador de 
galetes i coses bones i dolces, un espai de treball inclusiu on 
es dona ocupació a persones amb dificultat i risc d’exclusió. 
Formen part del projecte social de l’Associació Alba, entitat 
que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones 
amb discapacitat i malalties mentals de l’Urgell i la Segarra, 
oferint serveis i atenció integral en tots els àmbits de la seva 
vida, des d’una escola d’atenció especial, passant per serveis 
d’habitatge, centres ocupacionals, activitats de lleure i es-
port, formació laboral i inserció.
  L’any 2009 es va crear un dels productes estrella de l’ob-
rador: els arrugats. Quan en Lluís, treballador de l’obrador, 
intentava fer neules li sortien sempre defectuoses i, al final 
del dia, tenia muntanyes de galetes arrugades. Però un dia la 
responsable de l’obrador es va adonar que aquelles galetes 
tan imperfectes eren cruixents i boníssimes! Les van cobrir de 
xocolata i les van posar a la venda. Del petit fracàs d’en Lluís, 
d’una  imperfecció, en va sorgir un gran èxit.
  Actualment,  l’arrugat representa el 70% de la producció del 
Rosal. El periodista Carles Capdevila va escriure un conte inspi-
rat en la història dels arrugats d’en Lluís que es va publicar i va 
suposar una gran campanya de promoció per a l’entitat.
  En realitat podria posar un munt de casuístiques en la gas-
tronomia en què un error, descuit, o una maldestra mani-    
pulació han esdevingut una meravella gastronòmica. Suposo 
que en altres ordres de la vida també. No sé si us sona el con-
cepte de “l’assaig-error”.
  Doncs ja ho tenim: un escumós ben fresquet, un formatge 
intens i cremós i unes galetes dolces amb xocolata, no sé si 
per acabar errant, però sí gaudint un munt. Una proposta 
imbatible per compartir. Ara us deixo, que tots plegats tenim 
prou feina. Salut, amistat i vins amb ànima.

Salvador Montoya Viñas
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Segueix-nos: 
 
 

@escolavoramar
www.voramar.cat

Infantil, Primària i ESO
Ramon Turró, 130
Telf: 93 225 13 24 

info@voramar.cat

Batxillerat internacional
Pg. Garcia Faria, 73 

Telf: 93 595 34 00
info@voramon.cat

Som una escola catalana
i concertada del barri del
Poblenou des del 1966

Vine a
conèixer
el projecte

Fotografia de 1960, del fons de la família Olivé cedit a l’Arxiu Històric del Poblenou, i d’autor desconegut. Podem veure l’equip de 
futbol del Centre en el camp que en dèiem del Centre, que estava al que ara és el Parc del Centre del Poblenou! Al fons, intuïm la 
fàbrica laminadora. D’esquerra a dreta, drets: Andreu Clemente, Joan Maria Boada, Jaume Sió Masjuan, Salvador Galobardes, en 
Cifré, Josep Maria Coronel. Ajupits: Lluís Lacambra, Manel Varela, Ramon Latorre, Toni Coronel i Jordi Asensio.  




