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EDITORIAL

Tardor de represa SUMARI
NÚMERO 104 - OCTUBRE 2021

La nostra portada: per al butlletí 
de tardor, hem escollit per a la  
portada un detall de la pintura 
Somnis, de la Carolina Albés, amb 
colors tardorals, també. Moltes 
gràcies, Carol!

4. Les notícies de la Junta

6. Crònica de la Festa Major

8. Dels cursos d’Activitats Diverses

9. El Cava Concert 2021-2022 

10. La Secció de Teatre aixeca el 
teló

11. L’Estel de Natzaret torna i cele-
brarà el 110 aniversari

12. El Cor fa Els Miserables

13. Nova temporada de Tertúlies

14 i 15.  Memòria del Centre: 
“Història d’una escala”, per Toni 
Olivé 

16. Noms propis: Pare Joan Recas-
ens, monjo de Montserrat 

19. Noms propis

22. Reunió del patronat de la Fun-
dació Pius Bosch

23. Catalunya: Res pot ser com 
abans de l’1-O, per Joan Giménez

24. Religió: Hi ha fòbies contra les 
religions, per Francesc Romeu

25. El Poblenou no vol estar de 
moda, per Maria Favà

26. El racó del gourmet: La Ver-
ema, per Salvador Montoya

La Festa Major del barri ens dona el tret de sortida i, a l’inici de la 
tardor, el Centre ja té tota la maquinària a punt per tirar enda-
vant la gran quantitat d’activitats que desenvolupa normalment. 
Aquesta tardor torna a ser així, i no com la de l’any passat: tot el 

2020, per les circumstàncies que tots sabem, va representar un parèn-
tesi dolorós dins del nostre volgut “anar fent” habitual i continuat.  
  Així doncs, tenim tota la programació preparada per al curs que ha 
començat. Amb prudència, per si de cas, però amb la convicció de vo-
ler fer les coses que ens agrada fer. Totes les aules i tallers han iniciat 
presencialment la seves classes i podem dir que estan funcionant per-
fectament bé: des de les adreçades als més joves, com l’Aula de Músi-
ca, l’Aula de Dansa Clàssica, el Taller de Teatre Musical i l’Aula de Dibuix 
i Pintura, llista a la qual podem afegir el Taller d’Il·lustració i Còmic, fi ns 
a les que estan adreçades als adults (encara que no exclussivament!) 
com els tallers de manualitats, costura, puntes al coixí, patchwork, an-
glès i estiraments, i les classes de swing i castanyoles. I les Passejades 
amb història!
  En aquest butlletí trobareu la programació preparada per la Secció 
de Teatre, tant pel que fa a les representacions com a les lectures te-
atrals. També la programació completa de la XVII temporada del cicle 
de concerts de cambra, el Cava Concert, que enguany té el piano i els/
les pianistes com a grans protagonistes.  De les Tertúlies Literàries, ja 
us anunciem les obres del darrer trimestre de l’any (les del 2022 s’estan 
escollint i les podeu votar). El Cor Poblenou fa tornar Els Miserables al 
nostre escenari, L’Estel de Natzaret  ja s’està assajant per celebrar el 
seu 110 aniversari entre nosaltres i reemprenem les presentacions de 
llibres. Però també hi ha novetats: veureu que acollirem alguns espec-
tacles del cicle Cultura Popular als Ateneus. 
  I no tenim ben bé una entrevista, però el Pare Joan Recasens, monjo 
de Montserrat i fi ll del Poblenou, ens ha contestat les preguntes que li 
volíem fer amb un text molt interessant.  
  En fi , es tracta d’una tardor de retorn a la nostra continuada, volguda 
i esperada normalitat. Per cert, la portada d’aquest butlletí de tardor 
reprodueix un detall d’una pintura de la Carolina Albés,
també amb tonalitats de tardor. 
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Després de moltes temporades de bona feina en les tasques 
de tramoia, en Joan Colomer (en Joan Pernil, com se’l coneix) 

ha accedit a una nova feina que li ofereix major dedicació horària 
i, per tant, major compensació retributiva. En Joan ha estat una 
persona estimada al Centre per tots aquells que  el necessitaven 
a l’escenari, des de la Junta Directiva, amb el vicepresident Josep 
Navarro al capdavant, fi ns als directors i actors dels espectacles. 
Treballador, ben disposat, amable, competent. Li desitgem el mi-
llor, tant en l’etapa professional que ara comença com en l’àmbit 
personal. 
  La Junta està treballant en la recerca del relleu per a la continuïtat 
de les tasques de tramoia. 

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€.

LA JUNTA INFORMA

JOAN COLOMER 
DEIXA LES TASQUES 
DE TRAMOIA

Durant els primers dies de setembre, 
l’empresa Prefi re ha procedit a la re- 
novació del teló tallafocs de l’escenari. 
Com recordareu, el teló va ser greu-
ment danyat com a conseqüència de la 
seva caiguda, per causa d’un curtcircuit 
en el quadre que en regula el funciona-

ment. El curtcircuit es va produir com a 
conseqüència d’una tempesta la tardor 
del 2019.
   Aquesta reposició ha estat fi nançada 
en part gràcies a la recaptació obtingu-
da amb els dos sortejos fi nalistes que 
vàrem fer la temporada passada. 

La Junta Directiva ha decidit prioritzar 
aquesta actuació i destinar-hi la resta 
de diners necessaris, tot i les difi cultats 
econòmiques per la pandèmia, atès que 
és imprescindible per al compliment de 
la normativa de seguretat.

REPOSICIÓ DEL TELÓ TALLAFOCS



Oriol Junqueras, president d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, va visitar el Centre en el marc de la seva prim-

era visita al barri, després de sortir de la presó, acompanyat 
d’Elisenda Alamany, regidora de l’Ajuntament de Barcelona.
  Li vàrem presentar la nostra entitat en la seva multiplicitat 
d’activitats i un gran nombre de persones associades. En 
la seva vessant de professor d’història moderna i contem-
porània, vàrem entrar en conversa sobre els orígens històrics 
del Centre i de moltes entitats germanes, nascudes en la 
mateixa època sota l’impuls de l’església, en el marc d’un en-
torn convuls.
  Ens va oferir la possibilitat d’impartir-nos una conferència 
sobre aquest tema, acompanyat del nostre rector Francesc 
Romeu, sacerdot i periodista. Tot un luxe. 
  Esperem poder programar-la en el marc de la celebració de 
la Sagrada Família del 2022.

  Per una altra banda, el passat dia 17 de setembre hem rebut 
la visita d’Elsa Artadi, portantveu del grup municipal de Junts 
per Catalunya a l’Ajuntament de Barcelona.
  Li vam poder mostrar els espais del Centre i vam quedar de 
retrobar-nos el dia 30 d’octubre, quan tornarà a la nostra en-
titat acompanyant Josep Rull, que vindrà a presentar-hi el seu 
llibre Un dia d’octubre i dos poemes, sobre les memòries a la 
presó d’Estremera i el record de l’1 d’octubre.
  El compromís d’Artadi amb Barcelona és molt ferm. Recor-
dem que va optar per concentrar-se en la política municipal, 
tot i haver de treballar des de l’oposició, quan moltes veus 
donaven per fet que seria vicepresidenta de la Generalitat.
  Ens plaurà molt retrobar-la per seguir parlant amb ella de la 
nostra entitat, del nostre barri, de la nostra ciutat i del futur.   

ENS HAN VISITAT 
ORIOL JUNQUERAS 
I ELSA ARTADI

A l’esquerra, Elsa Artadi; i a la dreta, Elisenda Alamany, Oriol Junqueras, Josep Maria Recasens i Anna Bedmar a la terrassa
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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 continguts 

digitals del Centre desenvolupada per 
l’Equip de comunicació del Centre.
  Registra-t’hi a través de: elcentrepo-
blenou.cat/cmcplay, posant les teves 
dades i una imatge de perfil. Si ho fas, 
podràs gaudir des del mòbil i l’ordi-
nador 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

OBRES 
D’ADAPTACIÓ 
DE L’AMFITEATRE

Aquest estiu també s’han realitzat unes 
petites obres de condicionament de 
l’amfiteatre per tal de reubicar la cabina 
i adequar l’espai on poder-hi instal·lar 
una nova taula de so adquirida a preu 
molt avantatjós al grup teatral Dagoll 

Dagom.
La nova taula de so ofereix majors i mi-
llors prestacions que la que teníem fins 
ara, molt més petita i amb dificultats de 
funcionament al cap de molts anys d’ús.



Els actes protocol·laris van 
començar, com cada any, amb 
l’assistència corporativa a l’Eu-

caristia de Festa Major a Santa Maria 
del Taulat, seguida de la inauguració 
d’una exposició de  treballs  fets  pels 
alumnes dels tallers de la Secció d’Ac-
tivitats Diverses (Manualitats, Puntes 
al coixí, Costura, etc.). Però, més enllà 
de la qualitat dels treballs exposats, el 
que cal destacar és la creativitat en la 
forma d’exposar-los, consistent en uns 
grans quadres en relleu a dins dels quals 
es podien veure diversos elements per-
fectament combinats.
  Després del discurs inaugural a càrrec 
del president i d’una primera visita feta 
pels assistents que es van poder reunir 
a la sala d’audiovisuals, i en un segon 
torn per part dels que s’havien quedat 
a fora, tothom va ser convidat a un re-
fresc servit al pati de l’entitat.
  El dilluns vam poder assistir al primer 
acte artístic de la setmana, organitzat 
per l’entitat Oncolliga, i que va consistir 
en un concert de música coral en el 
qual  van participar el grup d’havaneres 
“Encís de Mar”, el Grup de Gòspel i la           
Coral Mar, ambdós del Casino l’Aliança, 
la Petita Companyia de la Fundació Pere 
Relats i el Grup de Gòspel de l’Aula de 
Música del Centre.
  El públic va omplir totalment l’afora-
ment del Centre i, com que es va fer pel 
sistema de taquilla inversa, totes les 
aportacions seran destinades a ajudar 
l’entitat organitzadora.
  I arribat el dijous vam poder gaudir de 
la ja tradicional sessió de Música a la 
fresca organitzada per l’Aula de Música 
del Centre i que es va fer dins de la sala 
d’espectacles, perquè amb els nombro-
sos assistents que es van reunir hauria 
estat impossible d’encabir-los al pati, i 
menys havent de respectar les mesures 

sanitàries.
  Hi van participar el Cor Infantil, el Cor 
de Gòspel i alumnes i professors de di-
versos instruments i també de cant.
  El dissabte al matí va tenir lloc la 
Tercera Gimcana de Festa Major del 
Centre, organitzada pel Grup de Joves, 
que comentem a la pàgina següent.
 
Les cançons del Joan Martínez
  A la tarda vam poder assistir al concert 
Les cançons que m’han acompanyat, 
ofert pel cantant Joan Martínez, acom-
panyat al piano per Pep Pladellorenç. Va 
ser una magnífica vetllada on en Joan 
va desgranar un seguit de cançons de 
diverses obres de teatre musical que 
han tingut alguna incidència en la seva 
trajectòria vital, com va explicar ell 
mateix en uns breus i emotius comen-
taris abans de cada cançó. 
  Les interpretacions van estar a un ex-
cel·lent nivell, tant per part del cantant 
com del pianista, però ens plau desta-
car que, tot i que les lletres originals de 
les cançons són en anglès, van decidir 
fer tot el repertori en català, valent-se 
d’unes extraordinàries versions sig-
nades per M. Carme Mateu, David Pintó 
i Cèsar Aparicio.  En acabar, i enmig d’un 
grup de gent que va anar a felicitar-lo, 
en Joan manifestava: “Com es poden 
transmetre idees i sentiments amb les 
cançons, si els que les escolten no les 
entenen?”

Cinema amateur
  I els actes es van cloure el diumenge 
a la tarda, amb la quarta sessió de Cin-
ema amateur, que va programar, entre 
altres pel·lícules, un petit i merescut 
homenatge a Rafael Marcó, amb tres 
obres seves. Marcó és un consoci cin-
easta, autor d’una llarga i interessant 
filmografia, que també va formar part 

Un programa emocionant
FESTA MAJOR

A dalt, un moment de l’actuació de la 
Petita Companyia de la Fundació Pere 

Relats i del concet Música a la Fresca. A 
sota, Joan Martínez en el seu show Les 

cançons que m’han acompanyat

de l’equip creador i impulsior del Trofeu 
Mans i del certamen Fantàstic, els anys 
60 i 70, dedicats al cinema amateur, que 
es van fer a la nostra entitat i que van 
gaudir d’un gran ressò, no només a Bar-
celona, sinó també a Espanya i a Europa.    
  En resum, el programa va ser molt en-
tretingut i emocionant per les diverses 
mostres que es van presentar. Menció 
especial mereix (com va merèixer els 
forts aplaudiments de reconeixement 
del públic assistent) la projecció de Tres 
en un banc, una obra realitzada per Ra-
fael Marcó el 2006, amb tres protago-
nistes d’excepció, tots ells de la Secció 
de Teatre del Centre: Josep Casanova 
Ramon, Concepció Casanova i Miquel 
Bosch, tres grans amics, tant entre ells 
com nostres, als quals enyorem molt. 



‘S’ha escrit un crim...’ 

El dissabte 18 al matí, Festa Major, 
un centenar de persones, entre 
equips d’investigació, col·labora-

cions i organització, van remoure cel 
i terra poblenoví per desentrellar el 
misteri d’un robatori inesperat: l’es-
tàtua de Sant Genís comediant (pre-
gueu per nosaltres i molta merda) 
havia desaparegut. Els sospitosos, 
personatges que trepitgen l’entitat 
cada dia: que si tramoies, que si Junta 
Directiva, que si Secretaria, que si bar 
o, fins i tot, les actrius dives de tota 
la vida. Un cas, sens dubte, difícil de 
resoldre. 
  Per sort, 12 equips d’intrèpids apre-
nents de detectius van superar les 
imaginatives proves i els reptes aven-
turers per poder anar lligant la història 
de què havia passat. Calia recuperar 
la figura icònica del santet abans de 
l’inici de la temporada teatral per evi-
tar encarrilar set anys de mala sort 
indiscutible per la falta de l’amulet 
dels intèrprets. Poc s’imaginaven les 
persones que hi eren que aquesta 
estatueta omnipresent amagava un 
tresor dolç i efímer en el seu interior: 
la diversió de ser-hi junts, altra vega-
da, passant-ho bé a casa nostra.
  La gimcana de Festa Major or-
ganitzada pel jovent del Centre s’està 
convertint, any rere any, en una acti-
vitat cada vegada més assenyalada 
on equips de sempre i nous corren, 
ballen, interpreten, dedueixen, creen, 
inventen, negocien, juguen i riuen pel 
Poblenou. Com a novetat especial, en 
aquesta edició, entitats i comerços 
del barri es van comprometre amb la 
proposta desinteressadament per as-
segurar que cap grup es quedés sense 
premi quilòmetre zero Poblenou. Una 
demostració més que les ganes de 
fer pinya i tornar a trepitjar el barri 
només havien fet que créixer durant 
el darrer any. 
  Les proves, aquesta vegada, comp-
taven amb la dinamització en viu i en 
directe de voluntaris i voluntàries del 
grup de joves interpretant amb una 
exactitud gairebé picaresca les icones 
mítiques de l’entitat. 
  D’aquesta manera,  Jubilosos, les 

El misteriós robatori de l’estàtua de Sant Genís comediant sacseja el barri per Festa Major
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La Gimcana de Fes-
ta Major, un any més 
organitzada perfecta-
ment pel grup dels Joves 
del Centre, va fer viure 
escenes de tot tipus a les 
dotze colles participants, 
que havien de fer de 
detectius per esbrinar on 
era amagada la figureta 
de sant Genís que va 
desaparèixer del seu lloc 
habitual a l’escenari i que 
va ser segrestada per 
uns desaprensius que al 
final van ser burlats.

Dis-Golfes, els Despistats, La Casa de 
Papel, els Forasters, els Micos, Karibú, 
les Millors amigues, els Pablos, Lleó, 
Pasqualines i els Gossos van poder passar 
un matí, no només divertit, sinó també 
amb aquell esperit de família, de comuni-
tat retrobada, de complicitat compartida 
que tant es trobava a faltar i que renova 
les ganes de tornar-hi l’any vinent.   



Sabeu? Quan arriba el setembre 
sempre em ve al cap aquella cançó 
“El cicle de la vida” de la pel·lícula 

El rei lleó. 
I És perquè aquest mes sembla que tot 
torna a començar, comença el curs, les 
rutines, arriba la Festa Major del nostre 
estimat barri, és a dir, tot torna.
  Ens delíem perquè arribessin les va-
cances, però després d’haver-les 
aprofitat amb ganes, cadascú a la seva 
manera, com hem pogut i com ens han 
deixat de fer, donades les circumstàn-
cies que estem passant i d’allà on venim 
i que encara hi som, ja ens ve de gust 
tornar. Sí, arriba el setembre. És hora 
de tornar a obrir les finestres, d’omplir 
la nevera, de guardar la roba d’estiu i 
de posar-nos al dia de tot: material es-
colar, roba d’entretemps, despertador, 
horaris... en fi, què seria de nosaltres 
sense les beneïdes rutines?
  I perquè ens encanta que tot torni a 
començar. Sí. Ja hi tornem a ser. Ben-
vinguts al Centre, benvinguts a les nos-
tres classes i tallers que, amb il·lusió, 
les nostres i els nostres professors han 
preparat. Us esperem amb ganes de fer 
coses, de compartir projectes i de gaud-
ir de la vostra companyia i, sobretot, 
d’aprendre. Sempre s’aprèn. Hem après 
de les experiències de l’estiu, aprenem 
dels nostres amics, del que llegim i apre-
nem entre tots compartint emocions i 
esperances.
  Com sempre, al Centre i a la Secció 
d’Activitats Diverses teniu a la vostra 
disposició les classes d’anglès, de pintu-
ra i dibuix, de manualitats, de puntes, de 
costura, de gimnàstica... on descobrireu 

nous projectes i aventures.
  Des del Centre us volem oferir oportu-
nitats per poder tenir el vostre punt de 
refugi, aquell lloc on, quan entrem per 
la porta, ens oblidem per un moment 
de la nostra quotidianitat, de la nostra 
rutina, i fem allò que ens fa gaudir, que 
ens fa ser una mica nosaltres mateixos: 
cosir, agafar pinzells o boixets, agulles i 
fils o posar-nos en forma fent exercicis 
de gimnàstica.
  Sí, malgrat tot, hi ha alguna cosa que fa 
girar aquest món i que ens empeny sem-
pre a seguir. El cicle de la vida? 
  Potser sí, una roda invisible que va gi-
rant i no s’atura. I, potser, sort d’això 
que fa que seguim caminant i seguim 
amb les nostres obligacions, deures, 
drets i, sobretot, esperances. No per-
dem mai l’esperança, la de tots, la de 

cadascú, la col·lectiva. No perdem mai 
les nostres rutines, senyal que avancem, 
que caminem... A vegades potser ens 
demanem, i cap a on caminem? Real-
ment hi ha camí? Però, com deia algú, 
“malgrat la boira, cal caminar”. O, com 
deia algú altre, “caminante no hay cami-
no, se hace camino al andar”.
  Doncs això, benvolguts amics, socis i 
companys, comencem de nou un curs, 
comencem a caminar i ens agradaria, 
que, de nou, ho féssim tots junts.
  Així que us esperem. Passeu 
per Secretaria i us informaran de tot: 
horaris, classes...
  Que tingueu un molt bon curs ple d’es-
perances i de projectes!

Núria Hombrabella

La roda va girant
ACTIVITATS DIVERSES 8



El piano, de nou protagonista  

9 D’OCTUBRE 2021
Laura Miras, piano
“De l’expressivitat al virtuosisme”

6 DE NOVEMBRE 2021
Rafa Roca, piano 
Pau Mercadal, violí
Lili Boukabger – Nocturn
Sergei Prokofiev – 5 melodies per a violí i 
piano
César Franck- Sonata en La major

22 DE GENER 2022
Gisela Villamajor, soprano 
Laura Miras, piano

19 DE FEBRER 2022
Neus Peris Ferrer, piano

Bach: Suite francesa n5 en sol major BWV 
816
Schubert: Sonata en la menor D 537
Mompou: Cançó i Dansa n6

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, pianista
Miguel González, trompa
Villanelle (Paul Dukas)
Theme and Variations (Strauss)
Auf de Storm (Franz Schubert, amb col.

laboració d’un tenor)
Nana (Manuel de Falla)

21 DE MAIG 2022
Jordi Vilaprinyó, piano
Les variacions Goldberg, experiència única

Aquesta que comença el 9 d’oc-
tubre, la XVII, no serà la primera  
temporada del Cava Concert en la 

qual el piano agafa un paper protagoni-
sta. Però enguany és quasi una necessi-
tat, a causa de les boníssimes propostes 
de programes que ens han fet un gran 
nombre de joves pianistes que o bé ja 
han estat amb nosaltres alguna vegada 
i en guarden un gran record, o d’altres 
que ens coneixen per referències dels 
que ja han vingut.
  Així doncs, tenim piano en tots els con-
certs de la temporada, a vegades sol, a 
vegades acompanyat. I tenim un gran 
grup de joves pianistes amb un talent 
extraordinari, com han reconegut di-
versos premis nacionals i internacionals. 
Així, sentirem tres noies pianistes: Laura 
Miras, Neus Peris Ferrer i Neus Pérez. 
La Laura és prou coneguda a la casa per 
haver fet l’acompanyament al piano de 
la versió en concert del Jesus Crist Super-
star el passat més de maig i per formar 
duet amb la Gisela Villamayor, duet que 
tornarà al mes de gener. Les dues Neus 
s’estrenen a casa nostra.  
  I dos nois que ja hem escoltat en algu-
na ocasió, en què han demostrat un vir-
tuosisme important: Rafa Roca i Miquel 
Esquinas.
  Al requadre de més avall teniu la pro-
gramació completa. Com sempre, els 
respectius programes, quan hi són, són 
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els que ens han facilitat els intèrprets 
abans del tancament de la revista. 
  I hem deixat pel final la cloenda. Com 
a colofó magistral d’aquest cicle, tenim 
l’innegable plaer i orgull que ens visiti 
un gran pianista veterà, ben conegut 
nostre i al qual també li agrada visi-
tar-nos sovint, perquè es troba molt 
a gust entre nosaltres i en l’ambient 
sonor que es produeix al vestibul de 
l’entitat: el mestre Jordi Vilaprinyó (i 

“mestre” no és en sentit figurat: molts 
joves pianistes han estat alumnes 
seus!) clourà el cicle el mes de maig, 
amb una proposta magnífica i que ens 
omple de satisfacció: Les Variacions 
Goldberg. Com ens ha confessat, “l’he 
preparat durant anys per fer-ne una in-
terpretació que sigui una experiència 
única, en comunió amb el públic, per 
anar junts tot el trajecte que suposa 
aquesta obra, de principi a fi.”

A sobre, la pianista Laura Miras.
 A la dreta. la violinista Elisa Scu-

deller i la també 
pianista Neus Peris

Miguel González i Neus Pérez



TEATRE

Amunt els ànims, obrim el teló
Quan el 13 de març de 2020 ens 
havíem de quedar a casa, poc 
podíem pensar que ara, al cap de 
tants mesos, encara no podríem 
fer les activitats completes.
Durant la temporada passada, la 
Secció de Teatre va fer el possible 
i permès per no deixar buit l’es-
cenari.

La temporada 2021/2022 ens ve 
farcida de molts espectacles 
i sobretot de molta il·lusió. I       
potser de sorpreses.

  Tots els equips estan preparats. Ac-
tors, directors, vestuari, escenografia, 
tècnics de llum, so, tramoies... Però, i 
vosaltres, el públic?
  Sense vosaltres no és mai el mateix ni 
es produeix la màgia total del teatre.
  Programes, cartells, CMC Play i més 
per trobar tota la informació. 
  Cada mes una representació de            
teatre, cada mes una lectura dramatit-

REPRESENTACIONS

16 i 17 d’octubre de 2021
L’ALEGRIA
de Marilia Samper, dirigida per Gem-
ma Novo i Josep F. Salcedo

20 i 21 de novembre de 2021
EL DESPERTAR DE LA PRIMAVERA
Musical, dirigit pels joves de la Secció

25 i 26 de desembre de 2021, Nadal i 
Sant Esteve
CARTES D’AMOR
d’ A. R. Guinea, dirigida per Carme 
Canet i Lluís Girbau

26 i 27 de febrer de 2022
TARTUF
de Molière, dirigida per Alícia Nicolàs

26 i 27 de març de 2022
T’ODIO, AMOR MEU
de Dagoll-Dagom, a partir de relats 
de Dorothy Parker i música de Cole 
Porter, dirigida per Joan Martínez

8, 9 i 10 d’abril de 2022
JESUS CHRIST SUPERSTAR
d’Andrew Lloyd Webber i Tim Rice, 
dirigida per Joan Olivé i Raquel Olivé

7 i 8 de maig de 2022
CENA PARA DOS
de Santiago Moncada, dirigida per 
Joan Asensio

28 i 29 de maig de 2022
ELS AMICS DE PETER
de Rita Rudner i Martin Bergman, 
dirigida per Carme Canet

LECTURES

10 d’octubre de 2021
3 DIÀLEGS I 4 MONÒLEGS
amb obres de: Santiago Rusiñol, Anton 
Txejov, Eva Moreno Bosch i Alexandre P. 
Maristany. Direcció de Josep Beltran

14 de novembre de 2021
ESTIMAT ALBERT, 
RECORDS, FELÍCIA
espectacle de poesia i música / dirigit 

per Carme Canet i Aina Girbau

11 de desembre de 2021
ANUNCIS ECONÒMICS
de Nicasi Camps, diri. per Antoni Roig

15 de gener de 2022
DUES DONES QUE BALLEN
de Josep M. Benet i Jornet, dirigida per 
Anna Carreño

6 de febrer de 2022
TINC UN SOMNI (I have a dream)
Evocació de Martin Luther King
amb cants espirituals negres.
Dirigit per Antoni Roig

12 de febrer de 2022
LECTURA OBERTA DE POESIA
dirigida per Carme Capeta

12 de març de 2022
ENCARA HI HA ALGÚ AL BOSC
de Anna Maria Ricard, dirigida per Ca-
terina Clos i Anna Armengol

14 de maig de 2022
LECTURA DE POEMES
Autor per determinar
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Un moment de la representació del JesusChrist Superstar de fa tres anys

zada. Aquí sota trobareu tots els títols.    
Entre tots, obrim-nos a un nou públic. 
Donem a conèixer el Centre, les activi-
tats, tallers, escoles... I nosaltres, espe-
cialment, la Secció de Teatre. 
  Escoltarem els vostres suggeriments, 

les vostres propostes i les farem nos-
tres, conscients que hem de créixer, 
progressar, modificar el que calgui i re-
forçar el treball de tots. Avancem junts!

Secció de Teatre 



Potser recordareu que ara fa un 
any, i encara en plena pandèmia, 
anunciàvem les representa-

cions properes del nostre espectacle 
nadalenc amb el títol L’Estel somiat. 
Era una expressió que ja deixava en-
devinar que L’Estel d’aquell any seria 
diferent, no per decisió pròpia, sinó 
per les circumstàncies sanitàries que 
estàvem vivint. 
  Ara, passat un any, és ben cert que 
les circumstàncies (almenys en el mo-
ment d’escriure aquest article) són 
força més positives que aleshores, 
però també és cert que no hem tor-
nat pas a la normalitat absoluta. Per 
això, al costat del títol de l’espectacle, 
afegim l’adverbi “possible”, perquè 
intentarem acostar-nos tant com ens 
sigui possible a la normalitat, tot i ser 
conscients que encara no hi serem.
  I si l’any passat va ser un risc ma-
júscul presentar L’Estel sense deco-
rats ni vestuari i amb el text reduït a 
la durada permesa, aquest any encara 
ho serà més, perquè no tindria sentit 
repetir el muntatge de l’any passat, 
però tampoc podem recuperar L’Estel 
de tota la vida, perquè segurament 
encara s’hauran d’usar les mascaretes 
i mantenir les distàncies i no seria pru-

L’Estel possible, en l’any del 
seu 110è aniversari

El proper 14 de desembre, el nostre 
consoci i prolífic autor teatral Nicasi 

Camps i Pinós celebrarà, si Déu vol, el 
seu 90è aniversari, i va ser per aquest 
motiu que un grup d’amics li vam pre-
guntar si tenia algun desig amb què 
poguéssim complaure’l. I ell, sempre 
amant de les xifres rodones, ens va dir 
que, ja que aquest mateix any 2021 en 
fa 60 de l’escriptura de l’obra Anuncis 
econòmics, que és la primera obra que 
va veure estrenada, l’any següent, a càr-
rec del que aleshores era el quadre ju-
venil de la Secció de Teatre i que dirigia 

l’enyorat Carles Mataró, se’n podria fer 
una lectura de les que es fan cada mes 
d’ençà que ell mateix va introduir aques-
ta activitat en la dinàmica de la Secció 
de Teatre. I així es farà el dissabte 11 de 
desembre, és a dir, tres dies abans de la 
data de l’aniversari.  
  Però encara ens va demanar una sego-
na cosa: que aquesta lectura es faci en 
memòria dels intèrprets de l’estrena 
que ens han deixat durant aquests anys 
(M. Dolors Mundó,  M. Eulàlia Arqué, 
M. Carme Gili, Antoni Closas, Àngel 
Argullós i Eliseu Guillamón) i que s’hi 

convidi els que encara són entre nosal-
tres (Rosa M. Ortells, Joan Viñas, Mont-
serrat Conesa, Miquel Prous i, els que 
aleshores eren infants, Lluís Casanova, 
Magda Domingo, i els germans Carme i 
Joan Carles Mataró).
  No cal ser un visionari per preveure 
que serà una vetllada entranyable per 
l’aniversari, emotiva pels retrobaments 
i divertida perquè l’obra ho és i molt.
Us hi esperem.
   

Antoni Roig

Lectures teatrals 
Nicasi Camps: 90/60
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dent pujar i baixar més de vint decorats 
amb l’expansió de pols que això sig-
nifica. Per tant, podem dir que serà un 
mix però que, gràcies al lliurament amb 
cos i ànima de tots els que hi partici-
paran (actors, actrius, tècnics i equips 
diversos), us podem assegurar que us 
estem preparant unes representacions 
que segur que us complauran i, un any 
més, podrem seguir mantenint aques-
ta tradició tan entranyable, fet molt 
important, atès que celebrarem el 110è 
aniversari de la seva primera repre-

sentació, l’any 1911.
  Així doncs. farem L’Estel “possible”, 
però us podem assegurar que estem 
fent l’impossible perquè aquest “possi-
ble” sigui fantàstic. I, si veniu a veure’l, 
comprovareu que ho serà.
           Assumpta Bruguera i Antoni Roig 
    

L’ESTEL DE NATZARET  es representarà 
els diumenges 19 de desembre de 2021 i 

2 i 9 de gener de 2022
dirigit per Antoni Roig i 

Assumpta Bruguera

Una escena de la darrera representació de L’Estel somiat de l’any passat, muntat  en 
funció de les circumstàncies sanitàries que s’estaven vivint



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.

Torna Els Miserables
El darrer cap de setmana del proper 

mes de novembre, a la nostra sala 
d’espectacles i amb les mesures 

sanitàries que calguin, tornaran a sonar 
les precioses melodies del gran musi-
cal Els Miserables, de les quals ja vam 
poder gaudir l’any 2005, quan el Cor, en 
col·laboració amb la a Secció de Teatre, 
les va programar per primera vegada.
  Els que hi van poder assistir recorda-
ran que es va presentar en una versió 
de concert teatralitzat inspirada en el 
vídeo editat per la productora de l’obra 
amb motiu del 10è aniversari de la seva 
estrena a Londres i presentat al Royal 
Albert Hall de la capital britànica.
  I serà aquest mateix muntatge el que 
podrem veure els dies 26, 27 i 28 del 
novembre proper i que el Cor ha pro-
gramat per dos motius: per reprendre 
l’activitat, després de l’aturada forçosa 
a causa de la pandèmia de la Covid-19, 
amb un projecte potent i engrescador, 

i per celebrar el seu 30è aniversari. I tan 
engrescador ha resultat el projecte que, 
sense comptar els 13 solistes, la plantil-
la del Cor s’acosta als 50 integrants, 
amb l’afegitó que alguns personatges 

tenen més d’un intèrpret que es repar-
tiran les representacions. I encara cal 
sumar-hi una parella de narradors que, 
amb  brevíssimes intervencions, aniran 
lligant el fil de la història.
  Esperem que aquest projecte us des-
perti la mateixa il·lusió per venir a gau-
dir-lo, que a nosaltres ens mou la seva 
preparació i el desig d’oferir-vos-el, i 
poder compartir així el goig de cele-
brar 30 anys d’activitat musical d’ençà 
d’aquell primer Mikado de 1991.
     

Anna Roma, directora musical
Antoni Roig, director escènic

26, 27 i 28 de novembre de 2021
ELS MISERABLES

Musical de Claude-Michel Schönberg, 
basat en la novel·la de Victor Hugo. 

Col·laboració entre el Cor Poblenou i la 
Secció de Teatre

COR POBLENOU

XANUIS@XANUIS.ES C/ AUSIAS MARC, 144 – 08013 BARCELONA XAVIER MOLINA 93 300 08 06
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TERTÚLIES LITERÀRIES

XIX anys de tertúlies literàries
La Trena
  
  A la darrera tertúlia del curs 2020/2021 
a principis de juliol hem parlat de la 
novel·la La Trena, òpera prima de la     
guionista i cineasta Laetitia Colombani. 
  La novel·la ens presenta la vida de tres 
dones que aparentment no tenen res 
a veure; són de cultures diferents, per-
tanyen a classes socials diferents i  viuen 
en continents diferents. Les trobem en 
un moment difícil de les seves vides, i en 
totes elles es dona un desencadenant 
extern que les porta a buscar un canvi 
que les faci sentir millor. Per a la Sarah, 
es tracta d’una malaltia i els problemes 

laborals; per a 
la Smita, el mal-
tractament cap 
a la seva filla i 
el desig d’una 
millor vida per a 
ella i, finalment, 
per a la Giulia, la 
desaparició del 
pare i el desig 

de buscar una sortida al negoci familiar. 
Tal com suggereix el títol al llarg de la 
novel·la, les històries es van trenant i, al 
final, la relació entre elles es resol d’una 
manera interessant. 
  La novel·la va interessar i agradar a tots 
els assistents a la tertúlia i ens va portar 
a parlar de molts temes que l’autora in-
trodueix a la novel·la: la situació de la 
dona a l’Índia, el negoci que existeix al 
voltant dels cabells i el seu ús, i la immi-
gració, entre d’altres.
  També vam ressaltar la cura del llen-
guatge per part de l’autora, que, amb 
paraules dolces i planeres, ens parla de 
situacions difícils, que fan que la lectura 
de la novel·la sigui plaent, malgrat la du-
resa d’algunes escenes. 
  Us animem, doncs, a iniciar la lectu-
ra d’aquesta novel·la! I, si us agrada, 
podeu continuar aprofundint en el 
coneixement de l’autora, ja que té al 
mercat una altra novel·la, que també va 
agradar a algunes de les persones pres-
ents a la tertúlia. 

Eulàlia Bassedas
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Les tertúlies literàries del Centre co-
mencen aquest octubre la seva XIX 

temporada. Va ser l’octubre del 2002, 
amb el llibre La mort a Venècia, quan es 
va celebrar la primera cita mensual del 
primer dijous de cada mes, al voltant 
d’un sopar. 
  Els llibres previstos per aquest últim 
trimestre del 2021 són:
7 d’octubre, La memòria de l’arbre, de 
Tina Vallès.
4 de novembre, Ballàvem el black bot-
tom, de Joan Rendé, amb la presència 
de l’autor
2 de desembre, Clea, de Lawrence 
Durrell.

Joan Rendé ens acompanyarà en la tertúlia del 4 de novembre en 
la que parlarem de la seva novel·la Ballàvem el black bottom 



Història d’una escala No. No és que vulgui fer una crítica teatral 
sobre l’obra de Buero Vallejo. No, ni molt 
menys. El que pretén aquest butlletí, que 

teniu entre mans i que no heu de deixar de llegir 
tothora, és fer una cosa més senzilla i fer-vos 
veure i mirar l’escala del pati del Centre amb 
uns altres ulls i pensar que, des del 1926, any en 
què es va inaugurar l’actual edifici del nostre 
Centre, fins ara, som innumerables els socis que 
ens hi hem fotografiat. Ja tarda l’actual Junta a 
posar-hi una placa commemorativa!
  Qui no s’ha fotografiat davant de l’escala del 
CMC? 
  En aquestes fotos, hi podem trobar els nostres 
avis, pares, tiets, germans, cosines... en definiti-
va, tota la gran família que és el nostre Centre.
(Ara m’he emocionat, ves tu!)
  Avui volem posar tot un seguit de fotos de 
grups que s’hi han fotografiat. Entre ells podem 
veure L’Esbart Montseny, l’Orfeó Virolai, Grups 
d’exercicis espirituals, el que en deien “L’Aspi-
rantat”, etc.
  Ah, i una cosa! Us animem que busqueu entre 
els vostres àlbums i ens feu arribar fotos de 
l’escala del Centre, si en teniu.

Toni Olivé

Ara anem pels peus de les fotos. 
Un comentari afegit: l’escala ha estat un magnífic 
decorat per a fer fotos de tota la colla, i també de 
fotos més familiars i íntimes.  Aquí us en posem 
una mostra de tot plegat.
  A dalt, començant per l’esquerra, quatre noies de 
l’Esbart Santa Maria, el 1943 (foto de Maria Mas).  
  Al seu costat, un grup de joves dels exercicis 
espirituals dels anys 40, amb el capellà al mig. 
(abans semblaven més grans!).
  Més a la dreta, Mossèn Pius Bosch, amb so-
tana, amb els homes d’Acció Catòlica. Darrera 
mateix de Pius Bosch s’hi pot reconèixer a Antoni 
Casanova (del que celebrem els seus 100 anys a la 
pàgina 19).
  A la fila del mig, nois i nens de l’Orfeó Virolai 
(1950); la Magda Sió l’any 1957; i tota la colla de 
l’Orfeó, desbordant l’escala per tots cantons, amb 
el mestre Andreu Recasens, director de l’Orfeó, el 
primer a baix a l’esquerra. 
  A sota, l’escala tal com és ara i al seu costat una 
foto dels anys 30, amb cinc persones, no sabem 
qui, cedida per la Cinta Mas Olivé. 
  A la pàgina 27, amics, socis, família, i polítics en 
el 90è Aniversari del Centre.

MEMÒRIA DEL CENTRE
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NOMS PROPIS 
Pare Joan Recasens, 
monjo de Montserrat 

El 2025 se celebrarà el mil·lenari del Mo-
nestir de Montserrat, un lloc emblemàtic en 
la història de Catalunya i entranyable per 
a molts catalans. Hem volgut parlar una 
mica de tot això amb el Pare Joan Reca-
sens, monjo de Montserrat, ben conegut 
de molts socis del Centre i bon amic de la 
nostra entitat. Fill del Poblenou i cunyat del  

mestre Andreu Recasens, sempre ha estat 
un bon mitjancer entre la comunitat bene-
dictina i la nostra entitat. Durant els actes 
del nostre centenari va participar decidida-
ment en la preparació d’alguns dels esde-
veniments organitzats conjuntament pel 
Centre i Montserrat i, en el sopar del cen-
tenari, va ser el representant del pare abat 
d’aleshores, quan aquest últim va rebre el 
reconeixement de soci d’honor. Vam pen-
sar a fer-li una entrevista, però ell ha escollit 
contestar-nos amb un text, que reproduim. 

“S’ha volgut que Montserrat 
fos un fogar d’espiritualitat i 
de cultura.”

Em resulta una mica difícil de parlar 
de 88 anys de la meva història, de 
totes maneres miraré de fer-ne un 

resum que pugui respondre a les pre-
guntes que m’heu adreçat.
  
  Vaig néixer en el si d’una família de tre-
balladors al Poblenou. El meu pare era 
forner i treballava al forn del seu pare, 
situat al número 63 de la Rambla del 
Poblenou, vora el carrer Pere IV. Eren 
originaris de la Pobla de Montornès. La 
meva mare era carnissera i treballava a 
la carnisseria que hi havia al xamfrà en-
tre la Rambla i el carrer Pallars. Era néta 
d’uns fabricants de blondes establerts 
al Poblenou de tota la vida.
  
  A casa nostra vivíem els meus pares, 
l’àvia materna, la meva germana i jo. He 
de confessar que, gràcies a l’àvia, vàrem 
poder participar tant la meva germana 
con jo mateix, a la vida de la parròquia 
i a la de l’antic Centre Moral del carrer 
Pallars, ja que les activitats laborals dels 
pares no els permetien poder ser sem-
pre amb nosaltres.
 
   Les relacions amb els familiars, tant 
els de la part del pare com amb els de 
la mare, varen ser sempre molt cordials.
De petit vaig freqüentar el Col·legi de 
les monges Franciscanes, on vaig apren-
dre la doctrina i on em feren la prepa-

ració per a la pri-
mera comunió. Els 
diumenges ajudava 
a la Missa fent-hi 
d’escolà mut.
  
  Després, en ser 
més gran vaig fre-
qüentar l’Acadèmia 
del senyor Arnau, 
als 4 Cantons. Més 
tard, a causa de la 
insistència d’una 
professora parenta 
nostra, vàrem te-
nir la sort de poder 
anar, tant la meva 
germana com jo i la 
Magdalena Puig, a 
l’Escola 26 de Gener 
al Guinardó, on aca-
bàrem els estudis 
i on vàrem rebre 
una educació hu-
manística i de país 
que ens ha servit tota la vida.
  El Poblenou de la meva època el re-
cordo com un lloc on es podia viure i 
on ens coneixíem tots, i tot i reconèix-
er el tarannà de cada u, ens ajudàvem 
a fer una bona comunitat de veïns, so-
bretot amb aquells que eren del barri i 
més propers a la nostra manera de ser 
i de pensar, i que freqüentàvem assídu-

ament tant la parròquia com el Centre 
situat provisionalment al carrer Pallars.

  Jo vaig marxar del Poblenou als anys 
50, quan tenia 17 anys, i recordo que en 
aquell moment, en el nou Centre del 
carrer Pujades, s’hi representava l’obra 
El ferrer de Tall. Per tant, puc dir que, 
des d’aquell moment fins ara, hi ha ha-
gut molts canvis que, per segons quins 

El pare Joan, en una foto recent
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aspectes, ha millorat molt, però per al-
tres aspectes, ha perdut aquell sentit 
que conservava com de poble de fora 
de Barcelona.
  
  Després d’una breu experiència com 
a aprenent de mecànic a una fàbrica 
de màquines de calcular, que es deien 
Famosa, d’on era director un parent de 
la nostra família, vaig adonar-me que 
aquell no era el meu camí i que desitja-
va  dedicar-me a uns altres ideals que no 
corresponien a la feina per a la qual em 
preparava per a la meva vida futura. És 
en aquest moment que decideixo fer-
mament d’intentar d’entrar com a mon-
jo a Montserrat. Us podeu preguntar: 
per què a Montserrat i no al Seminari? 
Hi va haver unes circumstàncies que ho 
afavoriren.
  
  De petit l’àvia ens portava cada any, 
a la meva germana i a mi, a passar uns 
dies a Montserrat, i jo recordo que es-
tava atret per aquell ambient, tot i que 
pensava que era una cosa massa alta 
per a mi, ja que, segons l’opinió dels pro-
fans, al monestir de Montserrat només 
hi entraven xicots amb unes condicions 
determinades, que jo no tenia. Amb 
tot, em vaig atrevir, als 16 anys, a trucar 
a la porta del Monestir per manifestar 
el meu desig i, aquelles portes que em 
semblaven infranquejables, se’m van 
obrir i, al setembre de l’any següent, ja 
entrava com a postulant de la Comuni-

tat, malgrat l’oposició ferma del meu 
pare, que s’havia imaginat altres pro-
jectes per a la meva vida futura.
  Al monestir de Montserrat hi segue-
ixo tot l’itinerari de la vida monàstica, 
seguint l’ideal de Sant Benet de l’ora et 
labora, que traduït vol dir “prega i tre-
balla”. Després de seguir tots els estudis 
de formació i la d’haver fet la professió 
monàstica definitiva, el 4 d’octubre del 
1959, vaig ser ordenat sacerdot, amb 5 
companys més, pel bisbe de Barcelona, 
Dr. Modrego.

    La vida de monjo i de sacerdot de 
Montserrat es va desenvolupar nor-
malment, exercint diversos treballs i 
ocupacions dins del monestir i al servei 
del Santuari, fins que l’Abat Brasó, suc-
cessor de l’Abat Escarré, em demanà 
d’anar al Santuari del Miracle amb un 
petit grup de monjos, per poder donar 
vida nova a la Comunitat d’aquell   san-
tuari monestir. Durant aquest període 
de l’estada al Miracle, l’abat del mo-
ment, el P. Cassià Just, m’envià a estudi-
ar Catequesi i Pastoral a l’Institut Lumen 
Vitae de Brussel·les, que portaven els je-
suïtes. Allí trec la llicència en Pastoral i 
Catequesi. Tornat a Montserrat i sense 
deixar El Miracle, l’abat em demanà de 
ser secretari del Prior Maur Boix i segon 
hostatger de Montserrat. Això va durar 
fins a l’any 1975, que és quan el superi-
or del nostre monestir de Sant Miquel 
de Cuixà, el P. Oleguer Porcel, demanà 

ajuda a Montserrat per reforçar aquella 
comunitat i l’abat m’hi envià a mi i a un 
altre monjo per tal de poder servir les 
necessitats d’aquella petita comunitat.
  La meva vida a Cuixà, tot i ser molt 
diferent de la de Montserrat i la del 
Miracle, segueix el seu ritme normal de 
pregària i de treball. A Cuixà m’ocupo 
de l’hostatgeria, de les visites al mon-
ument històric, de la biblioteca i trebal-
lo, quan em queda temps, al taller de 
ceràmica. Organitzo algunes trobades 
de reflexió amb joves de Catalunya, del 
Rosselló i d’Itàlia, que per  a mi varen ser 
força interessants i tinc entès que per a 
ells també, perquè permetien d’obrir-
los nous horitzons referents a la fe i a 
les pràctiques religioses.
  
  Alguns vespres de la setmana, dono 
classes de català a alguns ciutadans de 
Prada del Conflent.
  
  La meva estada a Cuixà va durar fins al 
1985, quan vaig ser cridat des de Roma 
per poder exercir el càrrec de rector de 
l’església de l’Ateneu Internacional de 
Sant Anselm dels benedictins. A Sant 
Anselm hi vaig viure 18 anys. A més de 
ser el rector de l’església, on, dit de 
passada, vaig celebrar més de 2.000 
casaments, ja que la nostra església era 
una de les preferides per celebrar-hi els 
casaments dels joves romans, em vaig 
ocupar també de la llibreria de l’Ateneu, 
o sigui, la de la venda de llibres per als 

A la foto de dalt, i en la taula presidencial del sopar de celebració del 
Centenari del Centre, el pare Joan, a la dreta, al costat del Joan Enric 

Vives, bisbe de la Seu i copríncep d’Andorra. 
A la dreta, amb el papa Joan Pau II
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estudiants i professors de l’Ateneu. Vaig 
ser nomenat soci del P. Prior. Això com-
portava ocupar-me d’un grup d’estudi-
ants de l’Ateneu.
 En complir els 70 anys, segons les 
normes de Sant Anselm, el monjo ha 
de retornar al propi Monestir, això vol 
dir que, des del 2003, torno a ser d’una 
manera fixa a Montserrat, després d’ha-
ver pogut servir les necessitats dels 
llocs on he estat destinat temporalment, 
tot i ser ben conscient i convençut que la 
veritable casa meva ha estat Montserrat.
  En aquest nou període de la meva vida, 
procuro estar al servei del què se’m 
demana, i és per això que, segons els 
suggeriments de l’Abat, ara m’ocupo 
de l’Arxiu de Fotografia del Monestir, 
informatitzant tot el material que hi 
ha. M’ocupo també com a responsable 

de la cuina del Monestir i, a més, sense 
esperar-m’ho, l’abat em va demanar de 
ser soci del seu consell i sotsprior del 
Monestir. 
  I fins aquí el meu curriculum vitae.

A l monestir de Montserrat, com 
en la majoria de cases religioses, 
s’experimenta una minva de vo-

cacions, fruit dels corrents secularitzats 
del nostre món modern. Amb tot, he de 
dir que Montserrat és el monestir que, 
al dia d’avui, encara hi ha alguns joves 
que  truquen a la porta per poder en-
trar-hi com a monjos.
  Jo crec, i n’estic convençut, que un 
dels objectius més imminents de l’Es-
glésia, en general ha de ser el de donar 
més protagonisme a les dones, ja que 
elles són, i poden ser-ho encara més, 
un bon puntal per a l’Església dels nos-
tres temps. Tinguem present que en els 
evangelis les dones són les primeres que 
reben la missió d’anunciar als apòstols 
la resurrecció del Senyor.
  L’Església ha estat sempre la missat-
gera de la bona nova de salvació, i la 
seva missió és la de proposar una nova 
manera de viure segons el missatge de 
Jesucrist basat en l’amor, en la fe, l’es-
perança i la llibertat. La nostra missió 
com a cristians hauria de ser, segons la 
nostra manera de viure, ser testimonis 
ferms de l’ideal proposat per Jesucrist.
Segons una de les últimes preguntes 
que em feu sobre com viu la comunitat 
de Montserrat el procés independen-
tista català, he de dir que Montserrat 

ha estat sempre arrelat al poble català 
i amb el què això representa. Les nost-
res arrels estan fonamentades amb els 
ideals de l’Abat Oliba i amb la de molts 
altres prohoms del nostre poble. Nosal-
tres som fills d’un poble i hem de defen-
sar la nostra identitat amb constància, 
però pacíficament. Som catalans, però 
ens agrada respectar les altres identitats 
per tal de poder conviure pacíficament. 
  Montserrat, a més de ser un Monestir, 
és també un santuari internacional, i vol 
estar sempre obert a acollir tots els 
peregrins que hi venen per venerar San-
ta Maria, siguin d’on siguin.
  Ja des de l’abat Antoni M. Marcet, 
com tots els altres abats del mone-
stir, han volgut que Montserrat fos un 
fogar d’espiritualitat i de cultura i han 
procurat donar la possibilitat als seus 
monjos de formar-se, tant a les univer-
sitats del país com a les de l’estranger, 
en tots els àmbits de les ciències, tant 
eclesiàstiques com profanes. La biblio-
teca del Monestir, l’escolania, els arxius 
i el museu en són un petit exemple.
Us invito a pregar per tal que Montser-
rat no deixi mai de ser el què és i el que 
ha de ser, gràcies al suport de tot el po-
ble català i, si alguna vegada ha semblat 
que ens n’hem desviat una mica, us de-
manem perdó.
  Em sembla que amb tot el que he dit he 
respost, encara que molt sintèticament, 
totes les preguntes que em formulàveu. 
Crec, i n’estic convençut, que també el 
Centre procura ser fidel a les finalitats 
per a les quals va ser fundat.
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Ens trobareu al carrer Llull, 
número 200, entre Rambla 
del Poblenou i Marià Aguiló

SUPERMERCAT
www.bonpreu.cat

NECROLÒGIQUES

Raquel Bruña Babón
  Germana de la Maria Antònia Bruña. La 
Raquel va ser, durant molts anys, actriu de 
la Secció de Teatre del Centre, fins que va 
marxar a viure a Canàries.

Xavier Mestres Camps
Consoci des del seu naixement, en Xavier 
era fill i nebot, respectivament, dels també 
consocis Amat Mestres i Nicasi Camps. 

 
 Descansin en pau. Rebin els seus familiars i 
amics el nostre més sentit condol.

Antoni Casanova Ramon

El Ton Casanova va fer 100 anys el passat mes d’agost. No 
només és un dels socis més grans de la nostra entitat, 
sinó que també és el més veterà: va ser un  dels primers 

socis de la nostra entitat. No en va és membre d’una gran 
saga familar dins del Centre.
  Segurament és menys conegut per les noves        gener-
acions de l’entitat que el seu germà Josep. Però  l’Antoni 
també va estar estretament vinculat a la nostra entitat des 
del seu naixement, l’any 1921, és a dir, quan el Centre era a 
la Rambla, on després hi hauria el cinema Califòrnia i actual-
ment un basar xinès. Amb una memòria envejable, recorda la        
inauguració del nou edifici l’any 1926, en el solar on encara 
ens trobem. Ja de jove, va ser un d’aquells socis entusiastes 
que, després del daltabaix de la guerra i en plena postguerra, 
va fer molta feina al que anomenem “Centre Vell”, al carrer 
Pallars, des d’on van agafar la responsabilitat de fer el pas 
endavant per assolir un renovat Centre Moral i Cultural l’any 
1950, quan l’entitat va poder renèixer a l’actual estatge. En 
la dècada dels 50, la feina i la família li fan prendre la decisió 
de deixar les tasques al Centre, del qual havia estat vicepres-
ident un temps, a la Junta de Joan Montaner. 
  A partir d’aquí, comença una llarga etapa dedicada a l’estudi 
i a l’ensenyament que, en part, encara continua. En Ton (com 
els veterans del Centre l’anomenen) Casanova, fa anys que 
viu a Premià i ve molt poquet al Centre.
  Però confessa que el Centre sempre ha estat un     referent 
per a la seva família, i la família per al Centre, i sempre com a 
cosa natural, res imposat. El seu pare, Joan Casanova Casas, 
ja era un enorme      referent nostre abans de la guerra. Vist 
amb la perspectiva que donen els anys, el seu pare va ser el 
creador d’una importantíssima nissaga de Casanova vincula-
da al Centre. 
  Ell, en Ton, va tocar moltes tecles al Centre aquells anys. Una 
de les que més li agradava eren els cercles d’estudi: “Érem 
una colla molt ferma i apreníem molt”, ens va dir. En Joaquim 
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Fernàndez era el “mestre i ens trobàvem a casa seva, fèiem 
reunions culturals amb poetes i escriptors...” També durant 
un temps va fer la revista ¡Alerta!, un avantpassat del butl-
letí que fem ara. 
  En Ton no és una persona que es pugui estar quieta. Ha 
tingut moltes aficions i s’ha cuidat de moltes coses. Ha es-
tudiat molt sempre, economia i política de més jove, teolo-
gia de més gran. I també li ha agradat formar, i ho ha pogut 
fer tant en l’àmbit laboral, a la banca on va treballar molts 
anys, com a l’església. Quan es va jubilar, va començar a es-
tudiar Teologia i, dins de la Teologia, l’especialitat de Cristo-
logia. Enhorabona  i moltes felicitats!

   En el butlletí 88, d’octubre de 2016, 
podeu llegir una extensa entrevist que li vam fer
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Julia Paya
  La Julia, actriu del grup de joves de la 
Secció de Teatre (i que podreu veure en 
les representacions de El despertar de la 
primavera), ha fet un pas endavant en 
la seva carrera com a model i està sent 
model de grans fi mes de moda. Enhora-
bona!

Nil Martín
  Aquest jove actor, que es va formar 

en els cursos de teatre del Centre,  ha 
participat en l’obra  El paradís del relat, 
dirigida per Jorge-Yamam Serrano, que 
s’ha representat al Teatre Eòlia. 

Júlia Jové
  De setembre a novembre, i al Teatre 
Condal de Barcelona, la Júlia és una de 
les dues protagonistes d’Una llum tími-
da, dirigida per Marilia Samper (l’autora 

de L’alegria, l’obra que la Secció de Te-
atre presenta el 16 i 17 d’octubre).

Maria Favà
  L’Institut Ramon Muntaner (IRMU) i la 
Federació d’Ateneus de Catalunya han 
concedit la VIII Beca de Recerca Històri-
ca Terra d’Ateneus a l’obra L’Aliança del 
Poblenou i l’Ateneu Colón, la coordinació 
i les diferències de dues entitats popu-
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Enguany, la gala Catalunya aixeca el teló, la XX, i que es va 
celebrar al Liceu de Barcelona i es va retransmetre per TV3 el 
mateix dia 6 de setembre, va ser especial. Sobretot pel que 
signifi cava de sensació d’obert retrobament dels teatres ob-

erts i potser les platees plenes. Per a la gent del Centre, però, 
va ser més especial encara, doncs vam poder veure els tres 
amics Teresa, Roc i Cesca que van tenir una actuació destaca 
en alguna o altre part de l’espectacle.  

Teresa Navarro, Roc Olivé i Francesca Sala



Aquest any en fa 126 de la primera 
projecció pública dels germans Lu-
mière a París i, com una premonició, 
aquell mateix any 1895 a Kansas va 
néixer Joseph Frank “Buster” Kea-
ton, considerat un geni del cinema. 
La seva comèdia física, les seves per-
secucions sense fre varen revolucio-
nar el cinema. Per recordar-lo i per 
presentar a les noves generacions 
aquest superdotat de la comèdia, i 
projectarem una selecció comenta-
da de 90 min. de la seva elaborada 
i restaurada filmografia. Això serà  
el 28 de desembre, a 2/4 de 7 de la 
tarda. 
  Keaton entrà al món del cinema el 
1917 sota el guiatge del mestre de 
l’slapstick (‘pallassades’) Roscoe Ar-
buckle, al costat del qual aprengué la 
tècnica cinematogràfica, alhora que 
anava polint, progressivament, el 
caràcter estoic del seu personatge. 

lars, presentada per la periodista i 
col·laboradora d’aquest butlletí Ma-
ria Favà. El Centre la va avalar en el 
seu moment.  

Amat Mestres

L’amic Amat, veterà cantaire (vegeu 
el número 88 d’aquest butlletí), va 
ser un dels participants en la darrera 
edició de Canta Gran!  que es va cele-
brar a l’Auditori de Barcelona. També 
va cantar amb la Coral Petita Com-
panyia de la Fundació Pere Relats el 
passat dilluns 13 de setembre, en el 
concert que corals del barri van oferir 
al Centre en benefici de l’Oncolliga. 

Neus Martín Royo
Hi torna! El suplement número 100 de 
Cultures de La Vanguardia li va dedi-
car un bon espai.

Ricard Reguant
L’11 de setembre, TV3 va tornar a 
emetre la versió fílmica que Ricard 
Reguant va fer, el 2012, de la diverti-
da obra El retaule del flautista i que 
ens va permetre tornar a veure el seu 
repartiment amb moltíssimes cares 
conegudes del nostre Centre. 

Anna Gras
  El passat 9 
de setem-
bre, TV3 
va emetre 
El pare de 
la núvia, 
l’obra de 
Joel Joan 
que es va estrenar al Teatre Condal 
l’octubre de 2019 i que, amb les in-
terrupcions provocades per la pan-
dèmia, s’ha allargat fins l’estiu passat. 
El pare era en Joan Pera i l’Anna era 
la núvia.  

Xènia Jové Mataró
Guillem Muntané Jiménez

  La nostra consòcia Xènia i el Willi s’han 
casat. La nostra més gran enhorabona als 
dos joves i a tots els seus familiars i nom-
brosos amics que van fer una celebració 
espectacular.

Buster Keaton va ser un dels grans 
creadors de l’època daurada de la 
comèdia americana
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Celebrarem el 126 aniversari del 
cinema i del genial Buster Keaton



El passat dia 28 de juny es va celebrar la reunió del Patro-
nat de la Fundació Pius Bosch per tractar diversos te-
mes, entre ells l’aprovació dels comptes anuals. També 

es van aprovar canvis en la pròpia composició del Patronat, 
atès que, recentment, va morir la senyora Montserrat Ri-
bera i Monroset (e.p.r.), que ostentava la representació de 
la Família Ribera, juntament amb el seu cosí, en Joan Maria 
Vallvé i Ribera, com a membres vitalicis, d’acord amb el que 
preveuen els Estatuts de la Fundació. En el transcurs de 
la reunió es va manifestar, per part de la resta del Patronat, 
el més sentit condol per la defunció de la Montserrat i l’agraï-
ment per la seva dedicació durant els anys en què n’ha format 
part.
  Present a la reunió, la senyora Mercè Vallvé i Ribera, ger-
mana d’en Joan Maria Vallvé, que es presentava com a nova 
component del Patronat en el seu càrrec vitalici de represent-
ació de la família Ribera, se li donà la més cordial benvinguda, 
i la resta del Patronat es posà a la seva disposició per a tot 
allò, referent a la Fundació, que pugui ser-li necessari, agraint-
li la seva disponibilitat per formar-ne part.
  Així mateix, i a proposta del senyor Josep Maria Recasens, 
president del Centre, que actuava en nom propi i també en 
representació de la Junta Directiva, es renovà com a patró 
de la Fundació el senyor Josep Gili i Diego, en representació 
del Centre, i fou presentada com a nou membre del Patro-
nat, també en representació del Centre, la senyora Assumpta 
Bruguera i Casas, en substitució del senyor Lluís Casanova, 
que fou nomenat patró de designació directa del Patronat. Es 
donà la benvinguda a l’Assumpta, sobradament coneguda i 
estimada per les persones que ens movem pel Centre.
  En consideració al que s’ha expressat més amunt, en el 
requadre adjunt, podeu llegir com queda composat el Patro-
nat de la Fundació.
  Recordem que la Fundació Pius Bosch és una institució 
sense afany de lucre que, amb paraules del seu president, en 
Xavier Oliver i Casanova, vol ser la salvaguarda de l’edifici on 
s’ubica el Centre. La Fundació i el Centre són dues entitats 
jurídicament diferents, però agermanades amb uns objectius 
comuns.

  Recordem també que els objectius fundacionals, destinats a 
atendre necessitats socials i culturals del nostre barri, concre-
tats en els Estatuts de la Fundació, es poden acomplir gràcies 
als donatius de diverses persones associades o no al Cen-
tre. Els socis del Centre podeu vincular la vostra solidaritat 
amb les persones vulnerables del nostre entorn més proper 
a través de la Fundació. Si voleu participar-hi, demaneu a la 
Secretaria del Centre la butlleta per poder aportar les 
vostres donacions; són molt necessàries i contribuireu a una 
bona causa.

Carme Mataró i Puig
Secretària del Patronat de la Fundació Pius Bosch

Reunió del Patronat 
FUNDACIO PIUS BOSCH

D’esquerra a dreta: Assumpta Bruguera, Mercè Vallvé, Joan Maria Vallvé, Joan Jové, Mercè Masjuan, Lluís Casanova, Joan 
Giménez, Xavier Oliver, Carme Mataró, Josep Gili i Josep Maria Recasens

NOU PATRONAT DE LA 
FUNDACIÓ PIUS BOSCH

1 President Xavier Oliver i Casanova
2 Vicepresident Lluís Casanova i Iborra
3 Secretària Carme Mataró i Puig
4 Tresorer Joan Giménez i Roger
5 Vocal  Josep Gili i Diego 

(designat pel Centre)
6 Vocal Joan Jové i Prats
7 Vocal Mercè Masjuan i Domingo
8 Vocal Josep M. Recasens i Soriano 

(President del Centre)
9 Vocal Mercè Vallvé i Ribera 

(càrrec vitalici)
10 Vocal Joan M. Vallvé i Ribera 

(càrrec vitalici)
11 Vocal Assumpta Bruguera i Casas 

(designada pel Centre)
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Les relacions entre Catalunya i l’Estat espanyol, con-
siderant tot el que ha esdevingut d’ençà de l’1-O, mai po-
dran ser com abans i, si no, recordem:

  Recordem els cops de porra que la Guàrdia Civil i la Policia 
Nacional espanyola —o, si ho preferiu, els “piolins”— infe-
rien contra persones indefenses que només volien votar. Re-
cordem les empentes escales avall, les estirades de cabells, 
els cops a les parts més sensibles del cos, els crits d’“a por 
ellos” que se sentien quan es dirigien cap a Catalunya amb 
l’ordre d’apallissar catalans. 
  Recordem els crits que feien “els piolins” des d’uns hotels 
de la costa del Maresme, amb aquelles cares d’odi (alló sí que 
era odi) quan cridaven “que nos dejen actuar, que nos de-
jen actuar”. Actuar? Per què? Per continuar apallissant més 
persones? O ves a saber què ens haguessin arribat a fer, si la 
vergonya internacional no els hagués aturat.
  Recordem l’empresonament dels Jordis, en Jordi Cuixart, 
president d’Òmnium i en Jordi Sànchez, president de l’Assem-
bla, dues persones pacífiques, plenes de voluntat democràti-
ca, dirigents d’institucions socials culturalment molt arre-
lades a la societat catalana... molt arrelades als fonaments de 
la cultura i a la història del nostre país i de la nostra gent.
  Recordem la desfeta de la cúpula de la política catalana com 
a conseqüència del seu empresonament i exili, obligats per la 
parcialitat de la judicatura espanyola, que ha pres actituds i 
procediments totalment antidemocràtics i contraris a la justí-
cia imperant a tot Europa i que, poc a poc, es va demostrant 
totalment inapropiada.

Canviar la seu de lloc
  No podem oblidar que algunes de les grans empreses 
catalanes amb seu a Catalunya —particularment la banca— 
es van veure impel·lides a canviar la seva seu a les espanyes, 
a petició de la corona borbònica, i a continuar agenollant-se 
davant dels poders fàctics centralistes i colonialistes estatals 

i d’una monarquia que no deixa de donar proves i més proves 
de la seva corrupció. Quan actuarà l’alta judicatura espanyola 
i també la fiscalia —tan diligents per anar contra Catalunya— 
per aclarir aquesta corrupció en la qual està abocada la co-
rona espanyola i que afecta a tothom? Tinguem ben present 
que la monarquia, a Espanya, hi és perquè Franco ho va voler 
per tal d’assegurar-se el seu “atado y bien atado”.
  Recordem l’esforç que vàrem fer la majoria del poble català 
per poder realitzar la consulta de l’1-O: amagant les urnes 
fins a l’últim moment, defensant els col·legis electorals de 
dia i de nit, proveint de material perquè no manqués res i les 
persones poguéssim votar, finançant totes les despeses i ju-
gant-se el físic, deixant-se apallissar pels “piolins”, en un acte 
totalment democràtic i pacífic, que no podem ni hem d’obli-
dar per preservar la dignitat de la nostra gent i la sobirania del 
nostre poble.

Som els que paguem
  Cap catalana ni cap català podem oblidar el que ha passat i 
el que està passant. Particularment els qui no poden oblidar 
tot el que està patint Catalunya, per culpa de la repressió de 
l’Estat i l’alta judicatura espanyola, són els polítics indepen-
dentistes que formen, a l’actualitat, la majoria del Parlament 
català, ni deixar-se comprar per les falses promeses d’aero-
ports d’incerta construcció o taules de diàleg mudes. El que 
ha de fer l’Estat és lliurar a Catalunya tots els serveis públics 
que, en definitiva, som nosaltres qui els hem de gestionar, 
perquè som qui els paguem i qui millor coneixem les nostres 
necessitats.
  Res no podrà ser com abans de l’1-O perquè ja vàrem fer un 
referèndum i el vàrem guanyar i, si no ho resolem, està en joc 
la supervivència i la dignitat del poble català.

Joan Giménez i Roger

Res pot ser com abans de l’1-O
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Hi ha ‘fòbies’ contra 
les religions!
En l’article del número passat del nostre Butlletí us parla-

va del pluralisme religiós. Us deia que és una autentica 
riquesa per a les nostres societats desenvolupades i aca-

bava emplaçant-vos per a un nou article en què us parlaria del 
respecte cap a totes les creences i religions i de com es lliga 
això amb la llibertat d’opinió. Som-hi!  
  Mirem-nos-ho des de Catalunya. El maig passat, el Grup de 
Treball Estable de les Religions (GTER), un grup que es tro-
ba dins del Consell Interreligiós de Catalunya, va presentar 
el manifest Fòbies Antirreligioses: drets i límits de la lliber-
tat d’expressió, on detectaven i denunciaven els casos 
de menyspreu vers les diferents religions, alguns de subtils 
i altres de més visibles, en forma de discriminació i de fòbies 
religioses. A més, es detectaven casos en què la llibertat d’ex-
pressió s’ha monopolitzat i ha entrat en conflicte amb la 
llibertat religiosa. 
  Davant d’aquesta situació, aquest Consell exposava en el 
seu manifest que, en primer lloc, “la societat catalana és plu-
ral, que la llibertat d’expressió permet comentaris sobre el 
fet religiós amb l’únic límit del respecte als sentiments de l’al-
tre i el manteniment de la convivència, així com la no incitació 
a l’antisemitisme, la islamofòbia, la cristianofòbia o altres fò-
bies religioses”. En segon lloc, “que la llibertat d’expressió i la 
llibertat religiosa, ambdues llibertats, en societats modernes, 
tenen la potencialitat de conviure harmònicament”. 
  En tercer lloc, els representants d’aquestes religions a Cata-
lunya es comprometien a dedicar esforços per denunciar i 
mirar de trobar remei a les fòbies cap a les religions i per tre-
ballar en la defensa d’aquest aspecte fonamental de la digni-
tat humana. I, finalment, en quart lloc, manifestaven que cal 
que s’entengui “que el respecte d’una llei fonamental univer-
sal, com és el dret a la llibertat religiosa, és un valor que tots 
junts, administració, societat civil, creients i no creients, hem 
de protegir”. 
  Com   a president d’aquest grup, Antoni Matabosch, en la 
presentació, va parlar de la doble intenció d’aquest manifest: 
“d’una banda, com a toc d’atenció i de presa de conscièn-
cia de les fòbies que hi ha entre nosaltres; i, d’altra banda, 
com una crida a posar-hi remei, perquè aquestes situacions 
–com hem vist– sempre van de poc a molt i a vegades arriben 
fins i tot a la persecució religiosa. És com una herba que 
va creixent i de la qual ara només veiem el que en són uns 
brots”. 
  Alguns estudis ens diuen que aquests fets “augmenten en 

caiguda lliure” a escala mundial i sobretot en alguns països, 
on ja han passat de la discriminació als assassinats i atemp-
tats. Pel que fa a Catalunya, Matabosch va manifestar molt 
rotundament que “hi ha discursos d’odi, tot i que hi ha una 
realitat d’un clar pluralisme, a causa d’una creixent diversitat 
de la realitat religiosa entre nosaltres”. 
  Però ell va diferenciar que, “mentre que hi ha pau entre les 
religions, també hi ha brots exteriors, des de fora, des de la 
societat, contra cristians, jueus i musulmans”. Per això cal dis-
tingir entre la dimensió ètica i la dimensió jurídica, és a dir, en-
tre allò que cal fer (ja sigui bo o dolent), i allò que està permès 
de fer o no. Tant és així que Matabosch va dir que la llibertat 
d’expressió no és un dret absolut, perquè és un dret que ha 
de defensar els altres drets superiors, com, per exemple, la 
llibertat religiosa, i va acabar reclamant una bona “ètica de la 
convivència” en la vida social. 
   Finalment, per acabar, vull recordar que aquest Grup de Tre-
ball Estable de les Religions (GTER) està format per uns 
representants oficials, no a títol personal, sinó nomenats per 
les mateixes religions. Les religions que en formen part són 
les mateixes que el govern espanyol ha considerat de “no-
table arrelament” i que, a més, tenen acords signats amb 
l’Estat espanyol. Es tracta de jueus, protestants, musulmans, 
catòlics i ortodoxos.  
  Precisament, aquest text del qual us parlava es va presen-
tar la mateixa setmana en la qual el diputat d’ERC al Congrès 
Gabriel Rufián deia en la seu parlamentària aquestes paraules 
als líders de Vox: “¿Cuántos de ustedes son católicos? Por lo 
tanto, creen en serpientes que hablan, en palomas que em-
barazan y que si nos portamos mal llegará una lluvia de fuego 
y nos quemará? Y vienen a dar lecciones de normalidad y 
adoctrinamiento”. 
  En una piulada a Twitter, el cardenal de Barcelona i president 
de la Conferència Episcopal Espanyola, com a resposta, deia: 
“Els catòlics lamentem les paraules de burla d’un polític en 
què menyspreava els catòlics, alguns dels quals també l’han 
votat o són companys de partit. Si us plau, tractin els temes 
que afecten greument la societat: treball digne, habitatge, 
cohesió social, família...”.
   En un proper article, m’agradaria parlar-vos de com està el 
mapa de les religions i les confessions a Catalunya.

Francesc Romeu 
Rector de Santa Maria del Taulat i periodista

RELIGIÓ

VIDA CREIXENT
POSEM VIDA ALS ANYS

Un grup de socis i simpatitzants del Centre ens trobem el tercer dimarts de cada mes a tres quarts de cinc de la
tarda per tal de compartir les nostres vivències en un clima d’amistat.

TOTS HI SOU CONVIDATS
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Estar de moda no és cap ganga. 
Vol dir més pressió. Vol 
dir que tot é s 

més car. Vol dir 
que han de-
s a p a r e g u t 
els tallers 
que ens 
donaven 
s e r v e i 
per a la 
v i d a 
quo-
t i d -
iana (fus-
ters, planxistes, 
metal·listes...) i que s’han 
substituït per empreses fashion, 
que sovint venen més fum que una altra 
cosa, i moltes botigues de roba i molts bars. Vol 
dir que el passeig per la Rambla s’ha convertit en una 
drecera desvestida i amb flaire d’after sun. Estar de moda vol 
dir que el jovent no es pot quedar a viure al barri perquè no 
troba lloguers assequibles. D’això se’n diu gentrificació. I això 
és el que posava en dubte un senyor que es diu Jorge Carrión, 
que va publicar un article el 22 d’agost a La Vanguardia afir-
mant que el nou Poblenou, que és fantàstic, “trata de evitar 
la gentrificación”. Més aviat al contrari. Les polítiques munici-
pals dels últims anys han afavorit el fenomen que expulsa els 
veïns de tota la vida i els espais que aquests deixen buits, i ara 
també espais de nova construcció, són ocupats per persones 
d’un poder adquisitiu més alt. 
  Anem a pams. Aquest senyor acostuma a dir coses sorpre-
nents, com ara que en el passatge Caminal, el petit passatget 
que abans anava de Pujades a Pallars i que ara és un cul de 
sac, s’hi va lliurar una batalla naval el segle XVIII. Ho vaig sen-
tir jo mateixa en una visita guiada que havia organitzat amb 
aquest senyor la llibreria No Llegiu. Devia ser una batalla de 
vaixells de paper, perquè un aiguamoll no té la fondària per a 
res més. La visita va continuar amb aquest mateix to, diguem-
ne màgic, i quan vam arribar a la Flor de Maig vaig deixar de 
flagel·lar-me i vaig tornar a casa.
  En l’article de La Vanguardia glorifica les virtuts del nou Po-
blenou, i en algunes d’aquestes gràcies tots hi podríem estar 
d’acord, però d’altres són molt discutibles. Està molt bé 
el talent i les iniciatives que han vingut de fora, però cal re-
cordar que aquí no érem indis i que abans que ens descobrís-
sim aquests hispters, els nadius ja havíem fet molt de camí. 
  Exalta les passejades embadalides dels dramawalkers (que 
són unes visites guiades per auriculars i promogudes per la 
Sala Becket), però de visites guiades, i crítiques, fa molts anys 
que els autòctons ja n’organitzàvem. Va començar la revis-
ta 4 Cantons, va continuar l’Associació de Veïns, els joves 

del casal Octubre, els joves de Can Ricart... i ara ho fan, amb 
molta professionalitat i de franc, membres de l’Arxiu Històric 
que mai s’atrevirien a dir que en el passatge Caminal hi va ha-
ver un a batalla naval. Carrión lloa també l’Ideal i diu que ha 

seguit la tradició del barri. Com? Fent un documental 
sobre el Poblenou que no s’entenia ni s’hi veia 

res. I que no ha estat capaç de fer inda-
gacions serioses sobre el nom de 

“Rellisquín”, que és la de-
nominació popular 

de l’Ideal.
  

T a m -
b é 

c a n t a 
les ex-

cel·lències 
de la supe-

rilla. Sobre el 
paper estava 

molt bé, però 
el resultat no és gens bo; hi 
aparquen cotxes, hi circulen cotx-
es... Jo ja no m’atreveixo a portar-hi els nets. 
També mira amb les ulleres de color rosa l’Eix Pere 
IV, que està molt empantanegat i amb els opis informatius 
tots vandalizats. El famós Festival de la Llum potser és molt 
atractiu per als forasters, però per als veïns és una molèstia 
perquè sovint la xerinola dura tota la nit.
  Posa com a exemple a seguir empreses que s’han instal·lat 
aquí recentment, però que  no tenen res d’ecològiques ni de 
justes, com Glovo, que es mofa dels drets més elementals 
dels treballadors. O Amazon, que amb la seva venda online 
està aconseguint desertitzat les ciutats de tot el món. I afirma 
que el carrer Granada és encantador. Que m’ho m’expliquin 
a mi que hi vaig néixer i que ara està més brut que mai. Amb 
indigents que malviuen a la cantonada de Pujades i amb un 
escamot de manguis multinacionals que acampen a la boca 
del metro d’aquesta mateixa cantonada (estació de Llacuna) 
a l’espera d’esquilar algun incaut. 
  Ah!, això sí, visca la llengua. Però no la nostra. L’anglès està 
dominant la retolació del barri, com ja vaig denunciar fa uns 
mesos en aquest butlletí, en detriment del català, però també 
del castellà. Fixeu-vos en els rètols de les botigues i de les em-
preses noves i en la gran quantitat de barbarismes que conté 
l’article del Carrión, que no es talla ni un pèl i inventa mots i 
expressions noves com “vecinismo cosmopolita” . I nosaltres 
que estàvem tan satisfets amb el nostrat “moviment associa-
tiu o moviment veïnal”...

Maria Favà

El Poblenou no vol 
estar de moda
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TEATRE
REPRESENTACIONS TEATRALS
LECTURES TEATRALS
RECITALS DE POESIA

COR POBLENOU

ACTIVITATS DIVERSES
MANUALITATS
PATCHWORK
PUNTES AL COIXÍ
COSTURA

IOGA
ESTIRAMENTS
ANGLÉS
DÒMINO PER PARELLES

ACTIVITATS CULTURALS
TERTÚLIES LITERÀRIES
CONCERTS DE CAMBRA
PRESENTACIONS DE LLIBRES
VISITES CULTURALS
CONFERÈNCIES
GRUP DE VIDA CREIXENT

AULES I TALLERS
TALLER DE TEATRE MUSICAL 
AULA DE MÚSICA
COR DE GOSPEL
COR INFANTIL
AULA DE DANSA CLÀSSICA
AULA DE DIBUIX I PINTURA
CURS DE CASTANYOLES
PASSEJADES AMB HISTÒRIA
TALLER D’IL·LUSTRACIÓ  
 MODERNA I CÒMIC
SWING

EL RACÓ DEL GOURMET

Temps de verema
La verema consisteix en la 

recol·lecció o collita de raïm 
per a la producció de vi o 

bé per consumir com a aliment 
l’anomenat raïm de taula. De raïm 
se’n cull a gairebé tot el nostre 
planeta. A l’hemisferi sud, entre el 
febrer i l’abril; al nostre hemisferi, 
el nord, entre el juliol i l’octubre. 
El raïm blanc generalment madura 
abans que el raïm negre. La verema 
es pot fer manualment o mecàni-
ca. De com i quin és el moment 
oportú de veremar depèn de la 
varietat del raïm, del tipus de vi que 
es vulgui produir, de les condicions 
climàtiques i del punt de maduració del raïm.

Any de verema, bodega plena.
El setembre és veremador i es fa vi del bo i millor.

En temps de verema, tots cistells són bons.
La sardina escabetxada vol bona vinada.

Madura el raïm a l’agost 
i al setembre dona el most.

No és bo el most collit per l’agost.
No és bon juliol, si no deixa verol.

Passat l’agost, a collir el most.
Pel veremador el gotim millor.

Pel veremar, la cabra s’ha de matar.
Per la Mare de Déu de setembre [dia 8], 

els raïms són bons per prendre.
Quan la formiga treballa, raïms i vi a la parra.

Qui no fa un cistell, mai omple un cove.
Quan madura la mora, la vinya ja és veremadora.

Qui plega de fosc, no trascola el most.

Qui no té tina ni cup, 
la meitat del blat i del vi perdut.

Qui té el celler descuidat, té una part del vi llençat.
Qui treballa la vinya amb pocs jornals, farà 

veremes de pocs grans.
Qui treballa la vinya, de la vinya ha de menjar.

Raïm mullat no és bo per ser guardat.
Raïm mullat, per vinagre aprofitat.

Setembre assolellat, bon vi assegurat.
Tan aviat és figa com raïm.                                                                      

Verema en mullat i et sortirà vinàs, 
verema en eixut i tindràs vi pur.

Verema tard i sembra aviat.
Verema acabada, paner i portadora trencada.

  Bona verema!
  Ara us deixo, que tots plegats tenim prou feina.

Salvador Montoya Viñas
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MEMÒRIA DEL CENTRE

Ve la la pàgina 15.
Amics, socis, familiars i polítics en el 
90è aniversari del Centre 
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