BUTLLETÍ DEL CENTRE MORAL I CULTURAL DEL POBLENOU
OCTUBRE 2019

/

NÚM. 99

110 ANYS D'HISTÒRIA VIVA
 La FESTA MAJOR del pas-

sat setembre va viure l'inici
dels actes de celebració del
nostre 110 aniversari amb
una GIMCANA espectacular

 CASA i JARDÍ, la nostra

divertida contribució a les
festes de l'Aliança

Entrevista
a
JOAN OLIVÉ

Gran trobada

de corals
organitzada pel
COR POBLENOU
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EDITORIAL 3

Aires d'aniversari

A

quest butlletí hauria d’haver sortit
fa unes setmanes. Si no ha estat
així és senzillament perquè no ha
pogut ser. Però, si ens curem en salut
només començar, és per justificar que
hi trobareu alguns textos que parlen de
coses que dèiem que potser passarien
(com la "indignitat cruel", com va batejar un periodista la sentència contra els
polítics i activistes empresonats), però
que quan llegiu això ja han passat i porten cua, perquè la veritat és que n’han
passat de ben grosses. Com que ja les
sabeu o intuiu (a l’escriure això encara
no intuim totes les novetats que ja sabreu, perquè els esdeveniments van a
corre-cuita), nosaltres seguim posant el
llacet groc fins que faci falta.
Anem a les coses del Centre. Ara mateix tenim un gran nombre de jovent
català al carrer que fa coses i un bon
nombre de joves al Centre que també
en fan. I sense entrar en els detalls, que
ja s’expliquen en aquestes pàgines,
ens agrada remarcar l’entusiasme
d’aquest grup de joves i la capacitat
que manifesta de comprendre i viure
el Centre tal com és, un entusiasme i
saber fer que és d’admirar.
D'exemples no en falten, afortunadament. La Festa Major va lluïr amb els
esdeveniments que habitualment organitza la Junta Directiva. I el nou curs
'acadèmic' de les seccions de la casa
i de la gran varietat d'aules i tallers ha

començat amb empenta i il·lusió, què
és el que cal.
Com també ha començat amb moltes ganes la commemoració del 110
aniversari de la nostra entitat, que
enguany farem, i que ens portarà no
poques sorpreses. L'èxit de la gimcana dels 110, organitzada pels joves el
dissabte 14 de setembre al matí i que
va reunir un gran nombre de participants, recordant la gimcana que es va
fer pel centenari, n'és una bella i bona
mostra. Que seguim així!
Per un altre cantó, en el número passat ja esmentavem que el Centre era
'de les persones': aquest setembre, entre les diverses novetats que ofereix el
reinici de les tasques de tot tipus que
duem a terme, hem viscut alguns inevitables canvis de personal, que també
us expliquem més endavant.
I res més per ara. Que gaudiu molt
d'aquest butlletí. I ja us avancem que
el proper serà el número 100 d'aquesta època, iniciada fa 20 anys. Com ja
hem dit, dins de la celebració dels 110
anys de vida i història de l'entitat no hi
mancaran sorpreses. Fins aleshores!
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4 LA JUNTA INFORMA

Lluís San Clemente,
nou vocal de
comuniació virtual
Tornem a parlar del Lluís. Des
del mes de setembre, la Junta
Directiva ha incorporat en Lluís
de San Clemente com a vocal
responsable del web Centre i de
la presència de la nostra entitat
a les xarxes socials. En Lluís va
ser un estret col·laborador de
l’Eduard Martínez des del primer
moment. Obra seva és l’actual
web de l’entitat. La seva incorporació a la Junta garanteix la
continuïtat en les millors condicions de la bona tasca iniciada
per tots dos i per l’equip que els
dóna suport. Agraïm al Lluís la
seva disponibilitat. La seva bona
feina posicionarà el Centre a la
xarxa i ens farà arribar la nostra
extensa oferta d’activitats.
Tot i que en aquest cas la joventut d’en Lluís és circumstancial, no és menys cert que amb ell
ja són tres les persones joves que
s’hauran incorporat a tasques
directives en els darrers temps.

Marisa Yudes, nova
directora de l’Estudi
de Dansa Clàssica
La que havia estat directora de
l’estudi de ballet clàssic del Centre des dels seus inicis va comunicar la seva decisió unilateral de
rescindir aquesta vinculació a la
Junta Directiva el passat dia 25
de juny.
Immediatament, la Junta va
posar-se a la recerca d’una alternativa que permetés donar
continuïtat en les millors condicions a una activitat que durant el

Centre Moral i Cultural del Poblenou
Junta Directiva
President: Josep Maria Recasens
Vicepresident gestió d’espais: Josep Navarro
Vicepresidenta d’acció social: Gemma Novo
Secretària: Anna Bedmar
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Vicetresorera i comptadora: Montserrat Mirabet
Vocal adjunt a la Presidència: Jordi Asensio
Vocal de comunicació virtual: Lluís de San Clemente
Vocal de manteniment: Andreu Aldea
Vocal de L'Estel de Natzaret: Antoni Roig
Delegada de la Secció de Teatre: Assumpta Bruguera
Delegada de la Secció d’Activitats Diverses: Rosa M. Lorda
Delegada de la Secció Foment d’Activitats Culturals: Carolina Albés
Delegat del Cor Poblenou: Antoni Rofes
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curs passat va tenir 87 participants.
La vicepresidenta
Gemma
Novo,
amb el suport inestimable de la responsable de gestió i administració
Isabel Viñas, va fer
una eficaç recerca i una negociació fructífera.
Gràcies a la
bona feina de la
Gemma i la Isabel, només tres
setmanes després de la renúncia de l’anterior directora, vàrem poder convocar les mares i
els pares de les alumnes per comunicar que Marisa Yudes, fundadora i directora d’una de les
escoles de dansa de referència
a Catalunya, assumeix des d’ara
la direcció de l’estudi de dansa
clàssica del Centre. Una solució
de màxim nivell, amb la voluntat
de continuar oferint aquest servei
al barri. A www.dansamarisayudes.com podeu veure la seva
trajectòria professional i artística.

VOLS FOTOS DE
LES OBRES DE
TEATRE 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€.

secretaria@elcentrepoblenou.cat - info@elcentrepoblenou.cat
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LA JUNTA INFORMA 5

Relleu a la
consergeria
del Centre

El nostre estimat amic Antoni Brotons, "l’Antoniu”, posa fi a la seva
llarga trajectòria com a conserge del Centre. Durant molts
anys l’hem pogut veure, atrafegat per tenir-ho tot a punt. Sempre amable, sempre al peu del
canó, sempre disposat a ajudar
i a complaure. Quan la salut li
ha minvat significativament, ha
procurat mantenir aquestes mateixes actituds, amb gran esforç
per part seva. Ara li pertoca descansar i cuidar-se i seguir venint
al Centre tant com vulgui, a jugar
al dòmino, a participar en qualsevol altra activitat o, simplement,
a trobar-se amb tanta gent que
l’aprecia i que espera no perdre’n
el contacte.
A partir del mes de setembre,
s’incorpora a les tasques de consergeria el Sr Miquel Barra que, a
més, donarà suport al vicepresident Josep Navarro en la gestió
de l’escenari. Ja l’anireu veient i
coneixent.

Els joves del Centre pinten les aules de
la segona planta de l'edifici

Tenir un grup de joves com el nostre és una gran fortuna. Poques
entitats tenen un relleu generacional garantit com el té el Centre, amb nois i noies que palesen el seu compromís amb l’entitat.
La darrera prova d’aquest compromís ha estat dedicar bona
part del seu temps lliure d’aquest darrer juliol a pintar l’ala de la
segona planta on hi ha les aules.
Ha estat una feinada dura, feta amb una calor infernal. La Junta els ho agraeix de tot cor, tant per la seva actitud de servei,
com per la bona feina que han fet i l’estalvi que ha suposat per
a l’economia de l’entitat.

LOTERIA DE NADAL

58621
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L'Esteles de
Natzaret
representarà els
diumenges 15 i 29 de desembre de 2019
i 12 de gener de 2020
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6 FESTA MAJOR

Festa Major 2019

Sopar de germanor /a dalt a l'esquerra), acte institucional amb Ferrant
Mascarell (a la dreta del tot de la foto de dalt a la dreta), inaugurant les
exposicions, entre molts altres esdeveniments.. la Festa major és un no parar!

E

ls actes de celebració de
la Festa Major del Poblenou
d’enguany es van viure a la
nostra entitat en les seves dues
vessants habituals: la institucional i la lúdica.
La primera es va iniciar amb el
Sopar de Festa Major, que es
fa al pati de l’entitat el primer
dissabte, i que, ves a saber per
què, va aplegar menys socis
que en anys anteriors. Amb tot,
l’ambient va ser el de sempre,
amb la gent compartint menges
i gaudint d’una vetllada molt
agradable.
L’endemà, i després d’assistir
a la Missa de Festa Major a la
parròquia de Santa Maria del
Taulat, es va procedir a la inauguració de les dues exposicions
de les que aquest any hem gaudit: la de pintures a l’oli, a la sala
d’audiovisuals, a càrrec d’alumnes del Taller de Dibuix i Pintura
que imparteix la professora Neus
Martín Royo, i la que aplegava,
al vestíbul, Manualitats, Puntes
al coixí, Patch-work i Costura
que imparteixen les professores
Mònica Grau, Carme Mirabete i
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Fina Alcàntara. I tot seguit
tothom va sortir al pati a
disfrutar del també tradicional Vermut de Germanor
que va compensar, més
que sobradament, la minva d’assistència al sopar
del dia abans ja que no hi cabia
ni una agulla.
Lamentablement, el darrer acte
previst, la Trobada de Puntaires
que cada any es fa a la vorera
del Centre el dia 11 de setembre, es va haver de suspendre a
causa de la pluja.
La vessant lúdica va començar
també el primer dissabte amb la
tradicional exhibició de country
en línia al jardins de la ludoteca M. Gràcia Pont organitzada
pel nostre Taller de Country que
comanda la Montserrat Recasens i que, curiosament, també
va aplegar un xic menys de balladors que en anys anteriors. I
diem curiosament perquè les
dues activitats amb menys assistència van coincidir el mateix
dia. Devia ser un dissabte “maleït”.
El dijous a la nit, al pati de l'entitat, vam poder assistir a un concert que amb el títol “Música a
la fresca” van oferir professors i
alumnes de l’Aula de Música
del Centre que dirigeixen l’Olga
Fañanàs i en Gerard Fuster que

van actuar juntament amb els
professors Anna Roma i Genís
Llopart i un llarg estol d’alumnes
de les diverses disciplines que
s’imparteixen a l’Aula.
I el segon dissabte, festa grrossa per partida doble. Al matí,
la Gimcana del 110 aniversari,
preparada amb gran encert pel
grup de joves del Centre i amb
una altíssima participació (que
ens va fer recordar la gimcana
organitzada pel Centenari) i de
la que en teniu més comentaris
en un article a part.
I per la tarda, un altre concert.
En aquesta ocasió, i també al
pati, vam tenir una nova actuació del grup Persicorum amb la
repetició de l’espectacle que ja
havien presentat abans de l’estiu en una sessió de Cava Concert i en la que vam poder tornar a gaudir de la seva altíssima
qualitat.
L’endemà a la tarda, amb una
nova representació de l’obra
Agost, que tan bon record va
deixar en la seves primeres funcions del mes de maig passat,
es va cloure oficialment la Festa
Major d’enguany, malgrat que,
extraoficialment, encara quedava la tradicional degustació de
xocolata amb xurros en tornar
del focs artificials.
I fins l’any que ve, si Déu vol.
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Crònica d’una gran gimcana

DISSABTE,
14 DE SETEMBRE,
9 DEL MATÍ.

E

l grup de joves havíem quedat a les portes del Centre
per començar a organitzar-ho tot: penjar els cartells pel
barri, preparar les taules de les
inscripcions, parlar dels premis
que repartiríem i, en definitiva,
acabar d’ultimar els detalls per
assegurar-nos que la gimcana
fos un punt de partida de la nostra acció al Centre memorable.
Volíem entrar per la porta gran,
fer que fos una activitat on la
gent es divertís i recordés.
10 del matí. Sorpresa! Moltíssima gent a la porta! No sabíem
quanta gent vindria ja que les
inscripcions es feien el mateix
dia i per la nostra sorpresa, més
de 84 persones van confiar en
nosaltres i es van apuntar a la
gimcana. Gràcies!
A LES 10.30 donàvem el tret de
la sortida de la gimcana amb
un petit centre d’interès: enguany el Centre fa 110 anys, i
algú havia robat el pastís de la
celebració. Els participants havien d’anar pel barri escanejant
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A l'esquerra, Mireia i Judit
Martínez i Lluís San Clemente,
donant les explicacions als
participants abans de començar
l'aventura; a sobre, les quatre
noies de l'equip guanyador:
Judit Bonjorn, Mònica Esteve,
Irena Hervella i Laura Vendrell.
A la dreta, la concepció Casanova, amb el barnús en una de
les proves de la gincama pels
carrers del Poblenou

codis QR per
tal de superar un seguit
de proves i
intentar endevinar qui
era la persona que havia
esguerrat la
celebració.
Ah! I també
havien
de
solucionar el problema!
Després de dues hores de gimcana, on els participants van recórrer tot el barri, ens vam trobar
al Centre, i allí vam fer uns pastissos per tal que, quan arribés el
president a lliurar els premis, no
se n’adonés que el pastís original
havia estat robat.
Tots els grups van fer una feina
extraordinària, i totes les respostes a l’activitat planejada van
ser molt positives!
Els guanyadors de la primera
edició de la gimcana van ser:
• En tercer lloc, les GOLFES! Teresa Navarro, Cristina Campoy,
Aina Bertran, Eulàlia Giol, Carme
Canet, Martí Vidal, Eloi Vidal i
Berta Mateos.
• En segon lloc, les QUEENS!
Montse Peña, Daise Fritz, Ariadna Madurell, Laia Madurell i Lila
Ferreiro.

• I en primer lloc... les
PROVENÇ! Judit Bonjorn, Mònica Esteve, Irena Hervella i Laura
Vendrell!
Des del grup de joves, volem
agrair a totes aquelles persones
que van poder participar de
la nostra primera gimcana de
Festa Major la seva col·laboració, motivació i acollida. Estem
molt satisfets de la rebuda que
hem tingut per part dels socis de
l’entitat i estem sorpresos de la
motivació i ganes que té la gent
del Centre de fer coses! Això ens
ha fet posar les piles i tenir ganes
de seguir fent-la grossa! Estigueu
atents a les properes convocatòries!
Elisabet Coll
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8 LECTURES

Lectures teatrals

A

mb la lectura L’Hostal de la
Glòria, de Josep M. de Sagarra, en la sessió del mes
de maig passat, es va cloure la
temporada 2018-19 d’aquesta
activitat de la Secció de Teatre.
La vetlada es va iniciar amb
una intervenció de l’Assumpta
Bruguera i l’Antoni Roig que van
fer una breu aproximació històrica d’aquesta obra en vers,
considerada una de les més importants del teatre clàssic català, seguida d’una descripció del
decorat on l’autor situa l’acció
(un hostal de Ripoll) i del vestuari propi de l’època (segle XIX).
L’Antoni, com a director, també
va dir que se’n faria una lectura
estàtica ja que el text suggereix
perfectament el moviment dels
personatges i així, amb l’ajut de
la ja esmentada descripció del
decorat i del vestuari, cada espectador es podria “representar” l’obra en la seva imaginació.
A això hi van ajudar definitivament les actrius i els actors que
van interpretar-la i que van ser la
Carme Mataró, en el destacat
paper protagonista de la Glòria,
acompanyada d’en Joan Asensio en el d’Andreu, el seu marit,

l’Eulàlia Batlle en el de Rosa, germana de Glòria, la Magda Sió en
el de la minyona Gertrudis, Josep
M. Recasens com el jutge Forcadell, Mercè Oltra i Pere Tamboleo en els del matrimoni Flora i
Ventós, Sara Vendrell i Guillem
Arias com els dos joves trapelles
Angeleta i Rupit, Jordi Vendrell
en el de Torelló, pretendent de
la Roser, i Josep F. Salcedo i Jordi
Casany en els dels vilatans. I una
vegada més, en Toni Olivé hi va
afegir unes encertades pinzellades musicals.
A l’acabar la lectura i després
d’agrair els aplaudiments, l’Antoni Roig va preguntar als assistents si havien trobat a faltar algun tipus de moviment escènic i
tothom va convenir en què, precisament pel fet que la lectura
fos estàtica, res els havia distret
de poder gaudir de la força i la
bellesa del text sagarrià magníficament recitat per tots els intèrprets.

Lectures 2019-2020

Per a questa temporada està
previst també combinar le slectures de peces teatrals amb les
de les poesies.
La temporada va començar

l'octubre amb Salamandra, de
Josep M. Benet i Jornet, dirigida
per la Carme Canet, acte amb
el que s'iniciava un seguit d’activitats per commemorar el 80è
aniversari d'aquest autor que se
celebrarà el 20 de juny de 2020.
Al novembre es farà una lectura de poemes de Joan Brossa,
commemorant el centenar del
seu naixement, dirigida per l'Assumpta Bruguera.
Per al desembre, l'obra de teatre escollida és Animals de companyia, d'Estel Solé, que dirigirà
Jordi Casany. El gener, Alícia
Nicolàs dirigirà la lectura de Volem anar al Tibidabo, de Cristina
Clemente. El febrer, Dues dones
que ballen se suma a l'any Benet
i Jornet de la mà d'Elvira Fernàndez i Anna Gras.
El març tindrem una nova edició de la lectura oberta de poesia., i a l'abril Josep Beltran dirigirà la lectura de Crònica d'una
soledat de Nicasi Camps,
El maig està previst que el Grup
de Joves ens presenti una obra
de teatre encara per escollir.
9 al junt, l'Antoni Roig ens proposa l'espectacle que combina
paraula i música Martin Luther
King.

Petjades poètiques

E

19 de setembre, a la biblioteca Manuel Arranz, es va fer
una lectura de poemes de
Jordi Pàmias a càrrec d’Assumpta Bruguera. El recital anomenat
El brollador de l’ànima va consistir en una tria de versos de vàries
èpoques de l'autor.
Per a mi, l’assistència a aquesta lectura poètica va representar una estona molt agradable.
L’ambient a les fosques de la sala
de la biblioteca, on només hi havia la llum al faristol de la rapsoda, estava molt aconseguit. Escoltàvem recitar l’Assumpta, que
ho va fer molt bé, mentre podíem

Boletín 99.indd 8

observar les imatges que el Xavier Saragossa anava mostrantrelacionades amb els temes. També
hi havia dos músics que amb la
guitarra i la flauta acompanyaven alguns fragments de la lectura i tot plegat, predisposava a
relaxar-se i només escoltar els poemes de Jordi Pàmias.
Per finalitzar, es va donar la paraula a l’autor que va mostrar-se
molt content per com havia estat
l’acte i agraït per haver-lo convidat al Poblenou. Va comentar
l’edició d’un nou llibre anomenat
Paraula i cant que és una obra fonamental de la seva poesia per-

què en ella hi ha treballat molts
anys. Després, Jordi Pàmias va
llegir un poema seu “La llengua i
les arrels” elogi a Àusias March i
Jacint Verdaguer, que va escriure com homenatge a la literatura
catalana. L’autor també va voler llegir aquest poema perquè li
semblava un tema força actual
ja que parla de les agressions forànies que rep la nostra llengua,
tot i que acaba amb una mostra
d’esperança quan esmenta que
la “llengua no mort i que continua”.
Judit Argullós
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TEATRE VIST 9

		

Casa i Jardí, anada i tornada

D

ins dels actes de celebració del 150è aniversari del
Casino l’Aliança del Poblenou, el cap de setmana del 28
i 29 del setembre passat es van
fer les dues primeres representacions d’aquesta curiosa barreja
de dues obres de teatre que, en
realitat, podrien considerar-se
com una de sola.
Intentant fer una crònica simpàtica d’aquest curiós esdeveniment, començarem per explicar
que cada una d’aquestes obres
es va representar en un escenari
diferent: la “casa” al Centre Moral i Cultural i el “jardí” a l’Aliança. I així, quan un personatge
sortia per la porta de la casa (és
a dir, del Centre) representava
que entrava per la porta del jardí
(o sigui de l’Aliança). I viceversa.
Que les dues funcions es fessin
en paral·lel al mateix moment
no hauria estat res d’estrany si
els intèrprets haguessin estat diferents, però EREN ELS MATEIXOS!
I això volia dir que s’havien de
desplaçar d’un lloc a l’altre pel
mig de la Rambla el més ràpid
possibl valent-se de qualsevol
mitjà de transport: la bicicleta, el
patinet, el i... les cames! I com
és fàcil de suposar, això va comportar una feinada per part de
les regidories de les dues entitats
que van coordinar-se on-line durant tota la durada de les obres.
Aquesta col·laboració des del
punt de vista logístic va anar
acompanyada de l’artística. Es
va confegir un ampli repartiment
integrat per components de les

seccions de teatre
de les dues entitats que van oferir
unes interpretacions molt reeixides i
francament esgotadores, dirigides,
amb una precisió
gairebé
d’orfebreria, per en Jordi
Vendrell “el jardí” a
l’Aliança, i en Joan
Asensio “la casa” al
Centre.
Cal dir que les
dues obres són comèdies simpàtiques
amb moments força còmics i giren al
voltant de les relacions de parella. Cadascuna d’elles és
una obra sencera
que permet copsar
tot el seu contingut
sense necessitat de
veure l’altra però, si
L'Aina Girbau i la Montse Martí, cadascuna en el seu
la veus, t’assabenpatinet, per la Rambla per anar corrents de l'Aliança al
tes del que fan els
Centre la nit de l'assaig general
personatges quan
surten d’escena –
que és l’altra obra–
ca amb el simpàtic comentari
i això no deixa de tenir la seva
d’un espectador que, després
gràcia.
de veure “la casa” el primer disPel que fa al muntatge escènic
sabte i “el jardí” l’endemà, va dir
cada entitat va aportar els seus
que encara li quedava per gaurespectius equips tècnics amb
dir d’un tercer espectacle el cap
l’excepció dels elements corde setmana següent: asseure’s
poris dels dos decorats que van
en un banc de la Rambla i veuser tots construïts per l’equip del
re els actors i les actrius corrent
Centre que comanda en Josep
d’un lloc a l’altre, és a dir, de la
Navarro.
“casa” al “jardí”. I viceversa.
I acabarem aquesta cròniA. R. P.

Sopar de gala pels 150 anys de l'Aliança

E

l 19 de setembre, L'Aliança
va organitzar un sopar de
gala en commemoració dels
150 anys de l'entitat. El Centre
va estar representat per el vicepresident Josep Navarro i el vocal adjunt a presidència Jordi
Asensio, amb les seves esposes
(a la fotografia amb el presi-
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dent de l'Aliança). Va
ser un acte molt reeixit
que van aplegar unes
150 persones, entre
elles diverses autoritats
del país i de la ciutat i
diversos socis del Centre, que va lliurar una
placa al·legòrica.
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10 COR POBLENOU

Gran trobada de corals

E

l Cor Poblenou del Centre
torna a reeixir amb renovada força i alegria, amb
el sentiment de superar, si més
no, el llarg recorregut dirigit per
en Toni Roig juntament amb les
Montserrats, Segarra i Plans, tancant una exitosa etapa que va
començar i acabar amb la representació del musical El Mikado intercalant, entremig, òperes,
musicals, sarsueles i repertoris de
música catalana i folk, durant
més de vint-i-cinc anys.
Per tal de no perdre’s aquesta
bona tradició coral, la direcció
del Centre ha assumit el repte
de donar-li continuïtat, contractant per a la seva direcció musical les professores de l’Aula de
Música Anna Roma i Aurora Miró.
En aquests moments, el Cor
compta amb vint-i-vuit cantaires: 10 sopranos, 8 contralts, 3 te-

nors i 7 baixos. Des d’aquí, volem
fer una crida per animar a socis
i amics del Centre a formar-ne
part; i com podeu veure, sobretot ens calen tenors!
Portem quasi un any assajant
i preparant el nostre repertori, i
ja hem fet algunes actuacions
en públic amb resultats molt esperançadors i que ens han animat molt. Vàrem representar El
Cant de la Sibil·la, la nit de Nadal, a l’església de Santa Maria
del Taulat; presentàrem un tast
dels nostre repertori per la festa
del Centre el dia de la Sagrada
Família, i participàrem també,
convidats, a una trobada de
corals a l’Aliança del Poblenou
en commemoració del 150è aniversari de la seva fundació.
Animats per la rebuda dels assistents a aquests actes, per seguir endavant per la qual cosa

hem convocat una trobada de
corals, aquest cop al nostre estimat Centre, el proper dia 10
de novembre a les 18h. Hi participaran tres corals convidades:
la Coral Vingis, de Vilanova i la
Geltrú, la Coral Polifònica de la
Sagrada Família, de Barcelona,
i la Coral del Casal de la Font
d’en Fargues, del barri barceloní
d’Horta.
Totes tres, molt amablement i
cordialment, no s’han fet pregar
gens per cantar junt amb nosaltres, acceptant de bon grat des
del primer moment aquesta participació.
Pensem que aquest acte pot
ser força atractiu per a tothom,
donada la qualitat coral dels
nostres convidats.
Us hi esperem!
Antoni Rofes

15è cicle de Cava Concert
PROGRAMACIÓ
15 de setembre 2019
Persicorum, grup vocal
16 de novembre 2019
Trio Fuster
Violí, violoncel i piano
18 de gener 2020
Jordi Vilaprinyó, piano
Òscar Vilaprinyó, violí

L

a nova temporada de Cava
Concert del Centre es va inaugurar el 14 de setembre, segon
dissabte de Festa Major, amb
el mateix grup que va assolir un
gràn èxit artístic i de públic el
passat mes d'abril. La novetat
va consistir en que es va fer el
concert al pati, incorporat en els
diferents actes que organitza la
nostra entitat per Festa Major.
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Les noies de Persicorum van
tornar a encantar el public (a
dalt). Al costat teniu un requadre amb la programació prevista pe aquesta nova temporada,
que uneix músics prou coneguts
d'aquests cicles (Vilaprinyó, Badia...) amb altres que venen per
primera vegada, entre els que
destaquem el baríton: Roger
Casanova.

15 de febrer 2020
Roger Casanova, baríton
Miquel Esquinas, piano
28 de març 2020
Duet de piano i violoncel
18 d'abril 2020
Rafa Roca, piano
16 de maig 2020
Cristina Badia, arpa antiga
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Projectant L’Estel de Natzaret
(i una mica d’història)

S

egur que pensareu -i amb
raó- que el titular és un contrasentit perquè si el verb
projectar expressa sempre una
idea de futur, com es pot projectar una cosa que fa més de
cent anys que es realitza? Com
ja haureu suposat, es tracta d’un
innocent joc de paraules per explicitar una novetat de L’Estel
d’aquest proper Nadal. Creiem
que per copsar-ho bé serà bo
de fer, abans...

... una mica d’història.

Des de temps immemorials i
fins a finals dels anys cinquanta,
L’Estel es feia amb uns decorats
de paper que es llogaven cada
Nadal a un d’aquells antics magatzems d’escenografia instal·
lats, la majoria, als voltants del
Paral·lel, cosa lògica ja que era
en aquest barri on hi havia la
majoria de teatres de Barcelona fins a meitat del segle passat.
Però a causa de la desaparició
de molts d’aquells teatres, d’una
considerable davallada en les
representacions de teatre amateur i, sobretot, a la incorporació
d’escenografies corpòries que
van anar substituint els decorats
de paper, alguns d’aquells magatzems es van veure obligats
a tancar i un d’aquests va ser el
que llogava els decorats al Centre. Tanmateix, abans de tancar,
va proposar als seus clients habituals si volien aprofitar la circumstància per comprar, a bon
preu, alguns decorats i la Junta
del Centre d’aquells moments
va decidir comprar els de L’Estel.
I així, amb decorats “de propietat”, es va seguir fent fins a finals dels anys seixanta en què,
per diversos motius, es va deixar
de fer durant un breu espai de
temps.
Quan passat aquest temps es
va poder reprendre, els qui van
agafar-ne la responsabilitat es
van adonar que aquells deco-
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rats de paper estaven en unes
condicions més que precàries
perquè, al ser tan vells, només
de tocar-los alguns se’t desfeien
als dits. Va ser aleshores que van
decidir de presentar L’Estel amb
una combinació dels decorats
de paper que encara “s’aguantaven” amb elements corporis
(aplics, cortines, plafons, tarimes, etc.) i així fins a finals dels
vuitanta quan, amb motiu d’un
nou canvi en la direcció, el Centre va decidir encarregar un nou
joc de decorats, ara pintats sobre tela, que són els que s’han
vingut utilitzant fins avui, és a dir,
els que fa trenta anys que veiem cada Nadal. Però, aquest
any, s’han produït nous canvis
en l’equip de direcció i aquest
equip creu que potser ja hagi arribat el moment de combinar...

... tradició
i noves tecnologies.

Tots sabem que L’Estel és un espectacle tradicional que barreja personatges metafísics, com
són els àngels i els dimonis -que
permeten deixar volar la fantasia- amb històries humanes com
les de Maria i Josep i la del fill
pròdig que passen en uns llocs
i en uns moments històrics concrets i, encara que avui sembla
que tot estigui permès, ni ens
ha passat per la imaginació la
possibilitat de vestir-los amb samarretes i texans ni substituir els
boscos i altres paisatges per ambients d’una pseudo-ciència-ficció, però sí que ens hem atrevit
a fer una proposta un xic agosarada i que ha estat ben acceptada per la Junta Directiva. Es
tracta de substituir els decorats
pintats per la projecció d’imatges, algunes estàtiques i altres
en moviment però totes espectaculars, i ja s’està treballant en
la seva recerca i “captura”. Això
permetrà deixar el dalt l’escenari (el “telar” que en diem) lliure

dels 21 decorats que fins ara s’hi
penjaven i omplir-lo de focus i
obtenir així un òptim rendiment
del magnífic equip d’il·luminació del que ara disposem. I serà
amb la utilització de les noves
tecnologies, és a dir, dels respectius programes d’ordinador,
que es podran mantenir el ritme i
la cadència dels successius canvis d’imatges i dels jocs de llum.
Però res d’això tindria cap sentit
si no poséssim ...

... les persones al davant de tot.

Per a aquestes properes festes
de Nadal, s’han programat tres
representacions i ens plau poder
anunciar que podrem disposar
d’un repartiment diferent per a
cadascuna d’elles amb la incorporació de nous actors. I, al seu
costat, el cor de diables i pastors, els infants del “Ball de les
Pedretes”, els de la “Rondalla”
i els de la “Dansa dels Follets” i
no ens oblidéssim pas de tota la
gent que no actua però que és
imprescindible per fer possible
l’espectacle: els equips d’escenari, de vestuari, de maquillatge,
d’efectes especials, de so, d’il·
luminació i, aquest any, de projecció. I els traspunts, els regidors
i els directors responsables dels
apartats musical, coreogràfic i
escènic. En definitiva: una “moguda” de més de 100 persones!
Per tot plegat creiem que l’eslogan de promoció de L’Estel
2019-2020 no pot ser cap altre
que aquest: Tradició, noves tecnologies i, sobretot, persones!
Us hi esperem i tingueu la seguretat que, a més de sorprendre-us, us ho passareu bé. I
L’equip de direcció
L'Estel de Natzaret es representarà els diumenges 15 i 29 de
desembre de 2019
i 12 de gener de 2020
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L'empenta dels 17 anys
En el passat butlletí dèiem que les tertúlies
literàries havien arribat a les 200 cites mensuals. Durant aquest anys hem patit diverses pèrdues d'amics i amigues tertulians,
però la darrera, la del coordinador Eduard
Martínez, ha estat especialment dolorosa i

L'ordre del dia

E

l mes de juliol vam comentar
el llibre L’ordre del dia novel·
la de l'autor francès Éric Vuillard,
per la qual va rebre el prestigiós
premi Goncourt de novel·la publicada l'any 2017.
Tota l’acció d'aquesta novel·la,
està centrada en el que va passar en dues dates importants en
l'ascens de Hitler:
-el 20 de febrer de 1933, dia
que Hitler i Göring es reuneixen
al Reichstag amb 24 empresaris
influents per demanar-los que
contribueixin econòmicament al
partit nazi i a la campanya electoral.
-l'11 de març de 1938, data de
l’annexió d’Àustria per part de
l’exèrcit i el govern nazi.
El que es va subratllar durant
la tertúlia va ser la comparació
amb aspectes de l'actualitat,
com per exemple la força amb
la que els poders econòmics influeixen a la política. També es
va ressaltar la capacitat de presentar de manera gairebé humorística alguns moments que
malauradament van portar desgràcies a molta gent.
Es va valorar positivament que
a través d'anècdotes, l'autor
aconsegueix interessar-nos i portar-nos a entendre fets importants de la nostra història.
Eulàlia Bassedas

El conte de la
serventa

H

abitualment s’etiqueta la
canadenca Margaret Atwood, l'autora d'aquesta novel·la,
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sentida. En altres pàgines d'aquesta revista
en parlem extensament, però calia també
fer-ne menció aquí. Com també cal mencionar, l'Eduard ens ho hauria fer celebrar,
que amb la trobada d'octubre vam fet 17
anys. I, naturalment, seguim endavant.

com a feminista, malgrat ella ho
nega. A les seves obres hi trobem uns temes recurrents com:
l'explotació social i econòmica
de les dones, les relacions de dones entre si, les relacions de les
dones amb els homes, els drets
humans i els assumptes mediambientals.
La novel·la reflecteix un estat
teocràtic que pren com a dogma el culte a una religió severa,
basada estrictament en parts
de l’Antic Testament, que implanta una mena de xaria-ultrareligiosa. L’acció està situada a
la zona de Boston després d’un
conflicte nuclear.
Els pilars d’aquesta societat es
fonamenten en: la repressió dels
drets fonamentals de l’individu,
el control total sobre els estaments socials, per la qual cosa
els organitzen seguint una estricta distribució de rols que no
poden ser qüestionats ni canviats pel règim disciplinari que es
fonamenta en una llei absoluta
que es justifica d’una manera
divina i beneeix la lluita constant
contra els elements sediciosos.
Una societat organitzada en
castes que són inqüestionables,
que tenen assignat un rol molt
concret, que es distingeixen pel
color de la roba i perquè cadascuna ha de seguir un sistema de
protocol concret.
Cada estament té assignats uns
llocs i unes funcions, fins i tot els
dissidents que acaben, si tenen
“sort”, a les Colònies i, si no, al
“Mur dels penjats”.
La dona ha perdut tots els seus
drets, és la despersonalització
més absoluta, només serveixen
com elements reproductors.
El llibre està escrit com si fos el
diari de la protagonista, s’hi pre-

senten fets i poquíssimes vegades traspua sentiments. L’escriu
per salvar el seu record, perquè
les generacions futures el llegeixin i no oblidin tot el que ha passat i perquè sapiguem què l’ha
manté viva.
Tot el llenguatge de l’obra és
cru i mancat de sentiments. El
tracte entre els personatges és
distant i fred quan no és amenaçador. No es tracta d’una
novel·la sentimental. Està escrita en primera persona i amb un
llenguatge eixut, essencial.
L’autora fa servir flashbacks entre el passat i el present de la protagonista. Són breus seqüències
retrospectives, producte dels records de la protagonista i serveixen per explicar com s’ha arribat
fins a la situació “present”.
És un llibre que m’ha fet venir
esgarrifances perquè les situacions que s’hi expliquen es podrien situar en el nostre temps i
espai històric.
Actualment, homes i dones
gaudeixen,
majoritàriament,
dels mateixos drets i deures a la
nostra cultura, però gran part de
les dones del planeta estan molt
lluny d’aconseguir-ho o el que és
pitjor, els pocs que tenien els han
perdut.
Hi ha canvis que, a vegades, no
es veuen venir i portem uns anys
assistint impassibles a retallades
de drets i llibertats fonamentals
en països suposadament democràtics. D’aquests exemples la
història del segle XX i XXI n’està
plena... fins i tot al nostre Estat.
Aquest llibre ens fan pensar:
què podria passar a la societat
occidental (la real, no la de la
ficció) si es van imposant, poc a
poc, les tesis de la ultradreta?
Què faríem nosaltres si les nos-
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tres llibertats s'anessin reduint
progressivament? Protestaríem i
sortiríem al carrer o faríem com
la granota del conte a qui van
pujant de mica en mica la temperatura de l'aigua de l'olla?
Em quedo amb la sensació que
un dels factors que afavoreix la
presa del poder en la novel·la és
el conformisme de la població
perquè pensa que les situacions
que es van produint de moment
no l'afecten... i la por.
I això és precisament el que no
ha canviat.
És un llibre dur però que recomano llegir.
Isabel Soler Batalla

Borja, Papa

A

la tertúlia literària del mes de
setembre vàrem comentar
el llibre Borja, Papa, de Joan F.
Mira (1939). Sobre l’autor no cal
dir gaire cosa, ja que és prou
conegut. Sabem que és una
persona molt culta, que escriu
amb molta precisió històrica i
que s’ha dedicat, a part d’escriure, a l’ensenyament universitari. També sabem que és una
persona molt compromesa amb
la llengua i cultura catalanes
des del seu lloc natal, el País Va-

lencià.
El llibre va agradar molt a la majoria de tertulians, ja que descriu,
d’una manera perfecta, una
època i un lloc apassionant: la
Roma del Renaixement, amb les
intrigues polítiques, guerres entre
famílies, nous descobriments, i
enmig de tot, el papa de Roma,
com un sobirà més. La novel·la
està escrita en primera persona,
com si es tractés d’una autobiografia escrita pel mateix Roderic de Borja, Papa Alexandre VI,
però com diu l’autor “en aquestes memòries un 90% és història i
fets documentats -la crònica de
la vida d’un home i dels successos d’una època- i tan sols un
10% -“els sentiments i les reflexions del papa, i la major part de
les poques converses”- és atribuïble a la imaginació de l’autor”.
El llibre comença explicant la
seva elecció com a Papa i les
lluites entre les diferents famílies
nobles italianes. Als següents
capítols torna endarrera en el
temps i descriu, en ordre cronològic, el relat de la seva infantesa, joventut, la seva família de
València, el seu oncle, també
escollit Papa i la seva pròpia progressió dins l’església catòlica
fins arribar al Papat. Ens mostra
un home molt pacient, que sap
esperar el seu moment i que va
fent i desfent aliances polítiques

al llarg de la seva vida per anarse col·locant a primera fila. Una
persona pràctica i que sap gaudir de les coses bones de la vida,
que, com ell mateix diu són: “la
caça, les dones i la conversa
amb els amics”.
Va sorprendre molt a tothom la
forma d’escriptura, amb frases
molt llargues, sense quasi punts.
Això va molestar a alguns tertulians, que varen comentar que
els havia costat en alguns moments seguir el fil de la història. Es
va comentar que estava fet expressament per tal que semblés
un monòleg oral. També es va
comentar que la gran quantitat
de dades i detalls històrics potser
feien una mica feixuga la lectura, tot i que a altres tertulians els
va agradar.
Al final tothom va coincidir en
dir que es tracta d’un llibre molt
ben escrit i interessant per l’època que descriu i també perquè
l’autor ha volgut explicar, amb
fets històrics, que l’anomenada
llegenda negra dels Borja, és totalment injusta. La conclusió és
que van ser una família més, de
la seva època, amb els defectes i les virtuts, de l’apassionant
moment històric que els va tocar
viure.
Montserrat Parera

'Contrapunt i fora!'

É

s amb aquesta expressió de
qui fa les funcions de cap
de colla i amb el que s’acaba sempre la ballada d’una
sardana. Avui acomiadem amb
tristor una activitat que s’ha
mantingut durant molts anys a
la nostra entitat. Va començar
amb la constitució formal d’una
colla veterana que acudia a
totes les trobades que podia de
les que es fan arreu però que,
degut al pas dels anys i l’envelliment dels seus components, un
dia van decidir deixar d’anar a
aquestes trobades com a colla
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veterana oficial del Centre però
continuar trobant-se un cop a
la setmana per seguir gaudint
de la seva afició sense deixar
de seguir oferint-se per ensenyar a ballar sardanes a qui ho
desitgés independentment de
l’edat. Però, com diu la dita, tot
el que comença arriba un dia
que s’acaba i han cregut que
havia arribat l’hora de cessar la
seva activitat.
No cal dir que ens sap molt de
greu a tots que una pràctica tan
bonica i tan nostrada com ballar
sardanes deixi de figurar en el

catàleg de les activitats del Centre i no podem fer altra cosa
que agrair immensament la dedicació de tots els socis i amics
que hi han participat durant els
anys que ha durat i, sobretot,
als qui han assumit la responsabilitat, especialment en Joan
Grau, de mantenir-la mentre ha
estat possible. Gràcies a tots!
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Borrull-Rodríguez: 40 anys en aquesta casa

A

quest setembre passat, i per
gràcia de Déu i del Nicasi
Camps, ha fet 40 anys que vam
aterrar al Centre els Borrull-Rodríguez.
Per la festa major de l'any 1979,
es va incorporar en Toni Borrull
fent el Julià de Les Dones Sàvies,
dirigit per l'Antoni Roig.
El curios és el que us comentaré ara: un dia pels voltans de finals d'octubre/novembre, érem
esmorzant a la feina, i llegíem el
diari. Llavors vem veure un anunci: "El Centre Moral i Cultural del
Poblenou demana cor per intervenir a L'Estel de Natzaret". Vam
quedar sorpresos ja que no en
sabíem res. Vam parlar amb en
Toni Roig, que era el director de
L'Estel i ens va fer la proposta.
Amb la participació de la família Borrull-Rodriguez es va fer
el cor aquell any. Alguns ens hi
hem quedat fins ara.
En el programa d'aquell any, po-

Boletín 99.indd 14

dem llegir
els seguents
noms. Pel
que fa a
personatges:
Montse Borrull (verge
Maria, embarassada
de 5 mesos)
Jordi Borrull
(Asvherus)
Toni Borrull
(Somiel)
Pel que fa
a diables i
pastors veiem:
Ignasi Borrull (actualment mossèn a l'església Sant Josep, de
Badalona)
Javier Borrull (actualment mossèn de Can Ruti)
Isabel Borrull (actualment monja carmelita a Conca)
M. Carmen Martínez, esposa

de Jordi Borrull
Esther Rodríguez (jo mateixa)
F. Xavier Rodríguez, germà meu
Margarida Sánchez, companya
de feina nostra
I ja teniu la pastorada BorrullRodriguez: 40 anys en aquesta
santa casa. I espero que molts
més.
Esther Rodríguez
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avui, l’última de les quals al seu avi a qui, va dir,
deu la seva profunda vocació de servei al país.
Cal dir que aquestes cartes també serveixen per
descobrir en el president Torra un molt bon escriptor.

Joan-Marc García Bosi

En Joan-Marc, fill del Jordi i la Roser del bar del
centre, ha estat escollit per ser ajudant de cuina
en el restaurant Oria, del reconegut xef Martín
Berasategui, que ha estat guardonat amb una
estrella Michelin.

Quim Torra

El passat 25 de juny, el Centre va acollir la presentació del llibre Honorables, una obra del
president de la Generalitat Quim Torra (a la foto
a l'escenari del Centre), que va arribar a la nostra
entitat gairebé una hora més tard de prevista,
perquè venia de rebre els presos polítics en el seu
retorn a la presó de Lledoners. Cal dir que mai una
espera tan llarga s’havia “perdonat” amb l’entusiasme que es va manifestar quan va entrar a la
sala.
L’acte el va obrir el president del Centre, Josep
M. Recasens, donant la benvinguda als assistents,
a la llibreria Etcètera i a l’ANC Sant Martí per
haver-lo organitzat i, naturalment, a l’autor del
llibre que s’anava a presentar. Immediatament, el
president Torra va excusar-se pel retard i va donar
la paraula a la nostra consòcia i periodista Carme
Canet que va conduir l’acte fent la presentació
del llibre en un format tipus entrevista que va donar peu a unes explicacions de l’autor certament
interessants.
L’obra consisteix en unes cartes imaginàries que
l’autor dirigeix a 20 personalitats de la història de
Catalunya, totes ja traspassades, però que l'autor
considera transcendentals per entendre on som

NOCES

Núria Coma Plans
Josep Cano

Anna Gras Carreño

L’Anna és la núvia
en la comèdia escrita
per Joel Joan i Hector
Claramunt, El pare de
la núvia, que dirigida
per el primer es representa des de l'octubre
al teatre Condal, amb
en Joan Pera fent de
pare. Paral·lelament,
està participant en la gravació de la tercera temporada de la sèrie original de Berto Romero Mira
lo que has hecho, en la que interpreta el paper de
Rosa, la germana de l’esposa del Berto. Li desitgem un gran èxit i molta sort.

Júlia Jové Mataró

Aquesta tardor la filla de la Carme Mataró i en
Joan Jové s'incorpora al repartiment d'un dels
gran èxits de la passada temporada, l'espectacle
musical Maremar de Dagoll Dagom. Serà al teatre Poliorama de Barcelona.

La Coma, ha fet un pensament i s'ha casat
amb la seva parella, en Josep. I això va ser
el passat 28 de setembre al Mas Gorgoll, de
Palamós. Sens dubte va ser un casament molt
emotiu.

Aina Girbau Canet
Ferran Cullell

L'Aina, filla del Lluís i la Carme s'ha casat
aquest estiu amb en Ferran Cullel, pianista que
vam poder escoltar en concert el passat 1 de
juny a la nostra sala. La celebració es va fer a
Salas i poc fesprés del viatge de noces l'Aina
es va incorporar al repartiment de les representacions de Casa i Jardi.
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Eduard Martínez Hidalgo
L'Eduard va morir el passat més de juliol. Marit de la Mercè Gili
i pare de la Mireia i la Judit, ha deixat un gran buit a la seva
família, entre els seus amics i companys i en la nostra entitat.
En record seu, us proposem les emocionades paraules de la
Junta Directiva i un resum del sermó que li va dedicar mossèn
Francesc Romeu en la missa exequial del 13 de juliol. Aquí farem cinc cèntims de la seva activitat al Centre.
L'Eduard era company en la redacció d'aquest butlletí des
de quasi l'inici d'aquesta etapa (fa 19 anys). Igualment, es va
incorporar ben aviat a les tertúlies literàries de les que des del
seu desè aniversari n'era el coordinador i des d'on va imaginar
i crear L'Elogi de la lectura la diada de Sant Jordi, que enguany ha celebrat la sisena edició. També va participat activament en la preparació dels Cava Concert fins que la malatia li ho va permetre. I també havia participat ocasionalment
en algunes representacions i lectures teatrals. Des de feia dos anys era el vocal de comunicació virtual
de la Junta Directiva, i s'havia encarregat de posar en marxa la versió inicial del nou web que ara tenim.

"Tot seguirà igual"

É

s impossible fer ara una biografia d’un home que
feia tantes coses i tan ben fetes. És impossible. I
cadascú dels qui estem aquí només coneixem algun dels aspectes de la seva vida. (...) Però sí que
procurarem descobrir algunes coses interessants
de l’Eduard, alguns trets característics, que ens poden ajudar justament a parlar avui de Jesús. (...) El
seu pare Joan va dir del seu fill i de la família del
seu fill una cosa molt bonica: “Tothom parla bé de
vosaltres!”, referint-se a com en parlava la gent de
la Coral dels Caputxins.
No em vull deixar d’esmentar una cosa que tots
coincidirem a dir: l’Eduard ha estat un gran lluitador. I ens recorda molt la lluita de Jesús contra el
mal. La lluita de l’Eduard va ser contra la malaltia
(de la mateixa arrel de la paraula “mal”). Hem de
donar gràcies per l’exemple que ell ens ha donat.
Ha lluitat contra el càncer enèrgicament. Hem vist
com la malaltia li anava retallant la seva vida; però
l’hem vist com no ha deixat mai de moure’s. Ho ha
intentat tot: primer la pròtesi, la cadira de rodes,
les crosses, la cama ortopèdica, el cotxe adaptat...
tot per seguir fent les mateixes coses, per anar a
treballar, per caminar per la muntanya, per seguir
anant a buscar bolets, per mantenir les relacions
humanes. I també per estar amb nosaltres. No s’ha
deixat anar mai. Sempre lluitant, fins a final.

Però es va conformar a saber viure al dia, a aprofitar l’instant. Aquesta és la lliçó que ens deixa. No
ens ho perdem. Recollim el seu valuós testimoni. Un
home lluitador, treballador, discret, familiar, atent,
creient, compromès, gran lector, documentat, interessat per tot,... Ha valgut la pena conèixer un
home així! Gràcies Eduard!
(...) L’amor de l’Eduard era l’amor de Jesús. I
l’amor de Jesús és el que ha alimentat fins fa unes
poques hores la vida de l’Eduard.
Tots sabem que molts moments que hem viscut
amb l’Eduard no passaran, viuran per sempre, són
eterns. Com la vida de Jesús. Com la vida de l’Eduard.
Avui, amb la Mercè, volem fer una feina de veure
tot el que ens ha donat i ens ha deixat l’Eduard.
Aquestes dues filles, la Mireia i la Judit, deia ella.
Són la seva vida. I tants i tants records que seguiran
igual: com el seu cotxe, que ara utilitza la Mercè.
Els racons de casa seva. Les activitats del Centre
Moral, la tertúlia literària, el butlletí del Centre... La
xarxa d’aigües de Catalunya i un interconnector
de Molins de Rei (que m’explicava el dimarts passat)... La segona lectura que llegia en les misses del
diumenge, justament aquí. Tot seguirà igual.
Francesc Romeu

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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Gràcies, Eduard

E

ns has deixat, malgrat el teu coratge i les teves ganes de viure. Els qui hem compartit amb tu la Junta,
el butlletí o les tertúlies literàries, t’hem vist afrontar la
malaltia com un senzill entrebanc que, quan es complicava, t’impedia realitzar accions concretes en la
teva dedicació a l’entitat.
Segur que a tu et costava molt mantenir aquest bon
to i aquesta actitud, però has estat fins al final un testimoni de què la vida té ple sentit i val la pena mentre
mantinguem l’esperit de lluita i la voluntat de servei,
la voluntat d’aportar el nostre petit gra de sorra a la
construcció d’una societat més culta i, per tant, més
justa, més pròspera i més solidària.
Amb la teva actitud, ens has recordat que la vida
només té sentit si en podem marxar pensant que hem
contribuït, en la mesura de les nostres possibilitats, a
deixar un món una mica millor del que vàrem trobar
o, si més no, que ens hem esforçat al màxim per aconseguir-ho. En definitiva, que si se’ns han donat cinc talents, en tornem deu.
Tu, Eduard, has estat un exemple de tot això. Malgrat
que has disposat d’un temps massa breu, la teva vida
ha estat plena fins al final. Has estat un exemple que
mai oblidarem.
Gràcies company, gràcies, amic.
Junta Directiva

Salvador Galobardes Bolós
En Salvador Galobardes va estar
estretament vinculat des de ben jove
a la nostra entitat i durant molts anys.
Va ser entusiasta dansaire de l'Esbart
Montseny durant els anys 50 i 60 i als
anys 80 va formar part de la reinstaurada Secció de Cultura. Paral·lelament, i durant els últims anys de la
Junta presidida per Joaquim Vilaseró,
també va ser Vocal de Manteniment.

Baltasar Vendrell Vergès

Pare d'en Jordi Vendrel, sogre de
la Mireia Queraltó i avi de la Sara i la
Laura Vendrell.

M. Dolors Puigarnau Ortir

La Maria Dolors era mare del nostre
enyorat Toni Borrull, mare del Toni Borrull, sogra de l’Esther Rodríguez i àvia
del Roger i l’Elisenda Borrull.
Rebin totes les seves famílies i amics
el nostre més sentit condol.

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 Seg. Social i d'Hisenda
2 - Saber que la vostra oficina/casa estan sempre impecables.
3 - Tenir un servei de neteja perfecta per a les vostres necessitats i possibilitats.

■
■

Som especialistes a rebaixar els costos als nostres clients.
Realitzem estudis econòmics gratuïts.

XANUIS@XANUIS.ES
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"Estimo amb bogeria el
teatre i és gràcies al Centre"

E

n aquest número hem volgut entrevistar a Joan Oliver, en Joanet encara per a
molts dels socis del Centre. No en
va porta vinculat a l'entitat, fent
teatre, des de ben petit de la
mà de la seva família. No calen
gaires presentacions, de manera
que comencem...
Carol Alvés / Núria Recasens

“Comencem pel principi.” Tu
mateix ho escrius en la teva primera publicació a Instagram
(foto de petit a dalt]. Dius: “Éste
soy yo. Joan Olivé Fernàndez.”
Com és aquest nen?
Aquest nen era borde, em comenten. Es veu que de petit,
com que era rosset i tenia aquestes galtes, la gent em parava pel
carrer i, quan em feien allò d’“ai,
que mono”, jo contestava “Deixa’m!” o “Aparta!” o “No em
toquis”. Això m’ho explica ma
mare, perquè jo no em recordo
de res, tinc una memòria desastrosa. Ara bé, ja cantava, ja
m’agradava el teatre, tot això ja
ho sabia, aleshores.
Quan ets seduït pel teatre?
Doncs al Centre. Jo tinc records
al Centre de fa molts anys, de
L’Estel... De petit, vaig començar
amb la meva mare, amb els infantils que es feien aquí, i ja m’ho
passava pipa. I llavors també veies els més grans i t’hi emmirallaves. I entre la meva mare, el meu
pare, els meus germans, els meus
cosins, que són tots artistes, i després venies aquí i veies gent com
el Gabi Roca o els Conesa, i pensaves “que bé que ho fan! Que
divertits que són!”... I quan m’hi
vaig enganxar del tot i vaig decidir dedicar-m’hi va ser amb el
Somni d’una nit d’estiu que vam
fer ja d’adolescents. Em van donar el Píram, que és un paper
brutal, perquè és un comediant,
és un actor dintre d’escena, i a
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mi això em va flipar. A més, la
resposta del públic va ser que
la sala s’omplia, tothom reia... I
vaig descobrir que això m’enganxava, em divertia i que m’ho
passava molt bé. I va ser això.
Tot és culpa del Centre, eh!
Decideixes estudiar al Col·legi
del Teatre de Barcelona. Vocació i professió van juntes?
Sí, totalment. Jo penso que totes les professions haurien de ser
vocacionals. En el meu cas és
claríssim, perquè, si no, no ho
aguantes. Perquè ara, amb la
crisi, tothom està igual: tens una
feina i no saps quant de temps
la tindràs. Jo ja he viscut així
sempre. Ja tenia aquest neguit.
Acabar una feina de tres mesos
i no saber què vindrà o què faré.
Llavors, si no ho estimes molt, ja
pots dir adéu.
Quan vaig entrar al Col·legi del
Teatre era el més petit de la classe. Vaig començar amb 17 anys,
i tenia molts companys de 30
anys que eren boníssims. Jo sempre deia: “n’hi ha de més bons
que jo, aquí!”. I al cap dels anys
molts han deixat de dedicar-s’hi
perquè van abandonar. Perquè
és una feina que o aguantes o
abandones. Jo sempre pensava
que no és ser el millor de la classe, és persistir, aguantar, ser-hi
en el moment indicat... Hi havia
gent més bona que jo i que em
fa pena que ho hagin deixat,

però van decidir tirar per una
altra banda. Al Col·legi hi vaig
anar per en Marc Miramunt, perquè jo era molt jovenet i aleshores hi havia molt poques escoles
privades (ara n’està ple). Hi havia l’Institut, que havies de ser
major de 18 anys o tenir el batxillerat, i jo no tenia ni 18 anys ni el
batxillerat. I el Marc em va portar
al Col·legi. Vaig entrar-hi i vaig
veure tot de gent jove, era la
generació del David Verdaguer,
de l’Albert Prat, hi havia el Joan
Enric dels Amics de les Arts... Tot
de gent jove amb les guitarres,
cantant... I vaig dir: “Però què és
això? Si és el meu dia a dia, però
aquí en professional!”. I sí, sí, hi
vaig entrar i va ser una experiència molt xula, el Col·legi.
Què diries, talent o esforç?
Jo crec que hi ha una mica de
tot. Les coses artístiques s’aprenen a tot arreu. Jo sempre ho dic:
pots trobar una escola de teatre
que et vagi fatal i que no et serveixi cap professor ni res del que
et diguin, perquè amb les coses
artístiques cadascú té les seves.
Un serà molt bo cantant, un serà
molt bo ballant o un tindrà una
manera d’actuar molt diferent,
que potser crea escola i cap
professor sap dir-li què ha de fer.
Jo sempre dic que tu aprens tant
a l’escenari, com a una classe,
com a un teatre amateur, com
al carrer, amb un barret a terra i
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rebent monedes. S’aprèn de tot
arreu. En les coses artístiques els
anys donen experiència i, amb
la interpretació, com més experiències has viscut, més saps
representar després.
Però jo no crec que les coses
neixin d’algú. Penso que l’esforç
sí que hi influeix. A vegades l’esforç es relaciona amb una cosa
molt sacrificada, i esforç pot voler dir haver estat tota la vida en
un Centre Moral fent obres de
teatre, o jo, que, quan estic 3
mesos sense feina, em faig una
obra de teatre per a mi. Potser
algú diria que és esforç.
La balança pesa més pel teatre
musical?
No! De fet jo em dedico al teatre musical de rebot. Tinc molt
de trauma amb cantar. Jo canto perquè a casa canten i perquè he cantat, però jo al Col·legi del Teatre vaig entrar perquè
és una escola de text, allà no es
fa musical. A mesura que avancen els anys, a més a més, cada
cop veus gent que al·lucines de
com canten. Jo sempre dic que
sóc un actor que canta. Jo faig
text. Què passa? Que al teatre
professional no hi ha càstings
d’obres de text. Només entres si
algú t’enganxa de rebot o per
endoll. És així, no n’hi ha. És un
món més reduït.
El món dels musicals és més
obert. És molt més anònim, també. No hi ha tantes cares conegudes. I, les que ho són, ho són
per mi, que sóc de la professió o
pels que són friquis. Però els que
no ho són, no coneixen els noms
de Toni Vinyals o Mariona Castillo, que són grans actors.
El primer càsting de musical que
vaig fer va ser per a El Mikado.
Com que l’havia mamat aquí,
vaig anar a Dagoll Dagom i vaig
dir que volia fer el càsting, i em
van dir que, per perfil, faria el
Nanki Po. I els vaig respondre:
“Me’l sé de memòria i no el puc
cantar. És impossible. No hi arribo ni podria fer-ho mai. Us faré
el Ko-ko, que és el somni de la
meva vida.” Em van dir que era
massa jove per fer el Ko-ko, i jo
els vaig dir: “M’és igual, però jo
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vull fer-vos un bon càsting”. I els
vaig fer el càsting, els va encantar i llavors em van trucar pel
següent projecte, que era La nit
de Sant Joan. Cançons de Sisa.
I, a veure, és que ho porto a la
sang, perquè la meva família,
amb Melodrama, van estar amb
Sisa, jo l’he escoltat tota la vida i
La nit de Sant Joan, a més, s’ha
fet aquí... No és Els Miserables.
No faré mai uns 'Miserables' perquè no tinc la veu per fer-lo i sóc
conscient de les meves limitacions i del que puc fer. He fet musicals que són del meu rotllo.
T’hem vist també en pantalla. És
més còmode el filtre de la càmera?
Per als “teatreros” és complicat.
En el primer que vaig fer així més
important, que va ser La Mari, el
primer que et deien era: “Menys,
menys, menys!”. Perquè tu estàs
allà i els dius: “Però és que jo parlo així!”. I et diuen: “No, no, no,
no; molt petit, molt petit.” Ara
em veig amb els anys i penso:
“Massa petit, hauria d’haver fet
el que em donava la gana.”
Amb els anys també acabes
fent el que et dóna la gana. A
Centro Médico, que era un lloc
que arribaves i et deien “Va, que
rodem!”, i t’havien passat el guió
i no hi havia ni el text com a tal,
eren idees i tu havies d’improvisar la meitat, vaig fer el que em
va donar la gana i, quan em
veig m’agrada més.
És una altra feina totalment diferent, són coses molt diferents.
En el teatre, jo no separo el musical del text ni del familiar, el teatre infantil. Jo faig la mateixa
feina. En televisió sí que és molt
diferent. I en publicitat molt més
encara. Perquè a les sèries encara fas una mica d’assaig i et
trobes actors... Però la publicitat
és mil·limètrica. Si has d’agafar
una cosa, et fan la manicura.
Ets un mer objecte i et posen
allà perquè quadres. A mi em
fa molta gràcia perquè sempre
m’agafen per “chico normal”. Al
càsting del meu primer anunci,
que el va dirigir el Bayona i era
de Cola-Cao, hi posava “chico
divertido, chica valiente... chi-

co normal”. I era jo. I fèiem la
conya amb el Bayona. “Pero a
ver, ¿ésto yo cómo lo interpreto? ¿Cómo hago “chico normal”?”. “Normal, así como eres
tu! Ni guapo, ni feo, ni gordo, ni
flaco...”. Per això als anuncis funciona molt algú molt neutre, que
tothom s’hi pugui identificar una
mica.
Ets cantant, compositor del grup
Splac, amb 3 discos...
I Anna Allen, el quart disc de
Splac, que és d’un musical, però
que l’hem tret ara i que em fa
molta il·lusió perquè és el millor
disc del món!
Et consideres més músic o més
actor?
Actor i de teatre, si pogués triar.
Tot i que la música és una part
molt important, eh! Ho separo
molt del musical. A mi crear, en
general, és el que més m’agrada. I ara, a més a més, estic dirigint molt, i em considero molt
creador i director. I, pensant
amb projecció, ara fa dos anys
em vaig dir que volia acabar
dirigint, perquè hi ha moltes gires que són dures i que dius:
“d’acord, ara ho puc fer, 5 anys
més ho puc fer...”, però hi veus
un final. Estic encaminat a acabar dirigint i creant. També amb
el Roc hem creat tota la vida i
amb el meu germà també creem i és el que m’agrada, siguin
cançons, sigui escriure, sigui fer
el que sigui.
Quins projectes tens en marxa?
El 29 febrer estrenaré un musical que es diu 2 de cors a l’Orfeó
de Badalona i que estarà en gira
per la xarxa d’ateneus de Catalunya; al febrer i al març estaré
fent El somni d’una nit d’estiu al
teatre Regina; el 22 d’abril estreno Mistela, Candela, Sarsuela al
Maldà i, a més a més, durant tot
l’any estaré en gira amb els espectacles El vestit Pop de l’Emperador, Aladdin #thepopmusical, La llegenda de Sant Jordi i
Hansel i Grettel, tots ells espectacles de “La Roda Produccions”.
Com a director, fins al 6 d’octubre, Microescape kids Escuela
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de magia a l’Almeria teatre; tots
els dissabtes d’octubre Materia
Extraña, de Nacho Zubizarreta,
a la sala Porta4; tots els caps
de setmana, Microescape kids
El Misteri de Houdini, al jove teatre Regina; el 23 de novembre
estrenem l’espectacle Els músics de Bremen, d’Ever Blanchet,
produïda per Versus teatre, i que
es representarà al teatre Gaudí. A part de fer-ne la direcció,
n’he fet la música i hi sortiré com
a actor en algunes funcions. I, finalment, el 3 de febrer estrenem
l’obra Un encuentro sobrenatural, escrita per Joaquim Bundó
i protagonitzada per en Roger
Pera i l’Andrea Montero, al teatre del Raval.
Com veus la situació actual del
món teatral?
Cada temporada és un món.
Aquesta, per exemple, hi ha molt
poca producció, poca gent que
arrisqu. Perquè l’any passat, per
exemple, es va estrenar Maremar, entre d'altres, però aquest
quasi tot el que hi ha són reposicions. Per altra banda, això
també ens deixa via als que som
creadors i tenim ganes de provar coses, perquè som la novetat. Jo em moc molt per les sales
B, per les sales mitjanes, i penso
que és el futur. No crec que el
públic disminueixi, sinó que crec
que es diversifica. Ara a Barcelona tenim 80 sales i tu pots triar
el que vulguis. A mi la sala petita
m’agrada més.
Què és més plaent i què més
complex de la vida de l’actor?
Una de les coses més plaents
és que la feina és molt agraïda.
Jo sempre faig la broma que no
a totes les feines t’aplaudeixen
quan acabes. I una altra cosa
molt plaent és que realment
crees uns vincles molt forts, cosa
que amb altres feines també
costa que passi. Crees vincles
molt forts amb la companyia.
Tant forts que t’estimes i t’odies
potser en el marge de 3 mesos.
Passen mil coses i això és preciós.
I vas canviant i coneixes molta
gent.
El més dur és que tu ets l’eina. I
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això crea complexes,
més dels que ja té la
societat avui en dia.
Tu ets l’eina, tu surts
a una foto, és la teva
veu, si surt una crítica,
parlen de tu... Tot és
cap a la teva persona i és molt agressiu,
això. Ho has d’aprendre a gestionar.
Per què sempre barret?
Un dels meus traumes de complexes i
coses d’aquestes són
els cabells. Jo odio
els cabells arrissats i,
en canvi, els que tenen els cabells llisos
se’ls arrissen. Odio
els cabells arrissats,
odio anar despentinat... Sempre he
tingut coses amb els
meus cabells. De fet,
em fa gràcia això
del barret, perquè
és relativament de
fa poc, però els que
em coneixen molt saben que
d’adolescent sempre portava
gorra. Després em vaig tenyir
els cabells de blau. I no un any,
no. Dos anys! Després vaig portar rastes i trenes. De fet, he fet
de Jonàs amb rastes. Sempre he
tingut problemes amb això. I un
dia a un rodatge em van posar
un barret i em va agradar. Tinc
una col·lecció de barrets que
no te l’acabes. Tinc un penjador
només pels barrets. Com aquest
que porto en tinc 3 exactament
idèntics.
Ara anem al Centre. Jesucrist
Superstar ha esdevingut un clàssic. T’ho imaginaves?
No. Bé, ja ho és, un clàssic. Ja
ho era quan ho va fer el Roig.
Quan ho va fer el Roig es va fer
moltes vegades i era espectacular. Però no, no, que es faci cada
any no m’ho imaginava!
Repassem la teva trajectòria al
Centre.
A veure, primer L’Estel. Ho hem
mamat a casa meva. El vers de

l’avi... I tothom de la meva família hi ha participat molt i s’hi
ha implicat molt. Recordo estar
penjat, quan abans es penjava
el Nen Jesús, recordo molt això.
Vaig començar de molt petit, el
Benjamí, i tot això em va marcar
molt.
Després fer teatre amb ma
mare, els infantils de ma mare i
les cançons del meu pare. Me
les sé totes. Me les sé més que
ells. Me les posava en VHS. M’encanten totes. De fet, sempre he
tingut al cap fer alguna reposició o algun concert, de cantar
totes les cançons, perquè hi ha
participat tanta gent que sempre m’ha fet molta il·lusió celebrar-ho.
Recordo molt el Cyrano de Bergerac, de la meva mare, també.
Lluitaven amb espases i a mi això
em fascinava. I, és molt friqui
això, eh, però jo de petit era molt
fan del Cyrano de Bergerac del
Flotats. Mirava això. Els Goonies
i el Cyrano en VHS. Després tot
el que eren musicals em flipava,
també. La botiga dels horrors, El
Mikado, Jesucrist Superstar...
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I després, ja de més adolescent,
tinc molt bon record de començar a fer obres amb el Lluís Girbau i el Salcedo. Per mi era dels
millors moments de fer teatre,
m’ho passava molt bé. Amb el
Lluís Girbau n’hem fet tres i m’ho
passo teta, amb ell. Em va donar
el dolent de La soga i és un dels
papers amb què més bé m’ho
he passat. I el Salcedo és molt
divertit dirigint i molt bo. Amb el
Salcedo vaig aprendre molt.
Després l’Snoopy amb la Núria
Olivé, les obres de ma germana,
que vam fer El mort es deia Manolo, que era una obra del meu
avi i la va dirigir ella.
I després ja ve la tongada de
l’adolescència, amb la meva
mare, també. I amb aquestes
obres ve la colla. Vénen tots els
amics, els amics de “per sempre”. D’aquí han sortit els amics
de tota la vida, que són com la
família.
Tens algun projecte pensat per
fer al Centre?
Sí, i molt gros, a més. El que passa és que anem fent el Jesucrist
i vull seguir amb això, no vull deixar-lo de crear. Vull que cada
ÜESTIONARpassin coses noves,
que hi hagi repartiment nou...
Però sí, tinc un projecte molt
gran, que em fa molta il·lusió,
però... no m’atreveixo a dir-lo. És
un musical molt gros.
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QÜESTIONAR PRIVAT
Obra teatral preferida? Estic
enamorat d’El Mikado.
Un actor o actriu? Jordi Mollà.
Una música? Melodrama.
Un cantant? El Damià Capella.
Un indret? Gaià. O el Poblenou. És molt difícil.
El teu millor projecte realitzat?
Tots som Anna Allen.
El teu projecte somiat? Un
musical que faré d’aquí a un
parell d’anys, espero, que és
un musical sobre Edip.
Un missatge per als lectors
d’aquest butlletí? Que estimo
amb bogeria el teatre i és gràcies al Centre. El teatre no és
només sortir a l’escenari, ser
actor i que t’aplaudeixin, sinó
que aquí he après a fer moltes
coses del teatre. Aquí he après
Queda com un secret?
Sí. És un musical molt gros i seria
de creació especial per al Centre. Només es podria fer aquí.
Alguna bogeria per dur a terme?
Aquí? És aquesta! És una bogeria molt gran! I després hi ha
un altre projecte que tinc, que
no sé si aprofitar per dir-ho, perquè ho volia parlar amb la Comissió, que és instaurar, com es
va fer amb les lectures en el seu
moment, el microteatre. Perquè
trobo que hi ha molta gent i,
amb les obres, som tants que

a fer escenografies, amb el Pitu
i amb tramoies d’aquí de tota
la vida... Hi ha gent que t’ensenya a fer això. O gent com
l’Andreu Aldea o el Toni Olivé,
que t’ensenyen a fer anar una
taula de llums o de so. Directors que ens han ensenyat a
actuar o a gestionar, a dirigir
equips, a fer pinya, a trepitjar
escenari... Jo al Jesucrist he
pogut saber fer-ho tot. Aprendre a fer-ho tot. El Centre no
és només venir i fer teatre, sinó
que pots aprendre a fer qualsevol cosa, perquè hi ha molta
gent molt professional, encara
que ells es diguin amateurs,
que és mentida, perquè són
molt professionals. I vull dir a la
gent que ho aprofiti, perquè és
una sort molt gran que tenim
aquí al Centre.
al final se’ns queda petit. I mira
que som el centre que fem més
obres del món. Quan dic que
fem una obra al mes, la gent
al·lucina! Jo sempre dic que
les lectures estan molt bé, a mi
m’agraden i he descobert moltes obres de teatre venint-hi .
Però penso que el microteatre,
que són 15 minuts, podria barrejar més grups de gent. A més, no
només seria actuar. Una obreta
de 15 minuts, potser algú s’atreviria a escriure-la. Jo sé que el
Toni Olivé té escrits, o l’Àfrica...
Llancem la idea des d’aquí. r
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Records de la Guerra Civil
Us presentem la segona part d'aquestes experiències personals de la Guerra Civil del Nicasi Camps.
Quan ha fet 80 anys de l’entrada de les tropes de
Franco a Barcelona, ha cregut que era el moment més oportú per a donar-la a conèixer.
La primera part la vam publicar en el butlletí 98.

dejada, potser pels mateixos que ens volien metrallar a nosaltres. Una bateria antiaèria pretén atacar
l’aviació franquista. Unes dones de les barraques
veïnes, que fan cua per agafar aigua d’una font,
animen els artillers, mentre jo penso esporuguit:
“si cau un avió ple de bombes, encara farà més
mal...” Però, per bé o per mal, no n’encerten cap.

SEGONA PART

20. Ja és negra nit quan arribem a la rambla del
barri, que aleshores es deia paseo del Triunfo. Malgrat tot, es veuen algunes finestres o vidrieres amb
tires de paper, una cosa estranya per a mi i que em
sorprèn. El pare m’ho explica: és per evitar l’esclat
del vidre, si alguna bomba cau molt a prop. Ho
entenc a mitges. Molts anys després d’aquest fet,
em serveix de guia, estant de servei a l’AHPN, per
descobrir l’any d’una fotografia. Sí, era del 1938.

24 de gener
de 1939
Nicasi Camps i Pinós
15. L’intent del pare de venir a recollir-nos a Terrassa era per evitar una possible separació dels fronts
entre les dues poblacions segons el curs de la guerra. Però era massa tard. Els trens ja no anaven entre Barcelona i el Vallès. Vam emprendre el camí a
peu. Però, abans de sortir de la vila, encara en ple
centre urbà, les bombes esclataven prop nostre.
Una veïna ens va fer entrar a casa seva per protegir-nos de les bombes de Franco. Era el primer
bombardeig de Terrassa.
16. Passat el perill, reiniciem el camí. En sortir de la
ciutat, passem per davant del cementiri. Ningú no
va dir res, però segur que tots quatre pensàvem en
la mare, que ja no hi era.
17. Ningú no circulava, fins que un camió descobert, carregat d’homes armats, s’aturà davant
d’aquell grup inesperat. Ens interpel·len. El pare els
parla. Els fem llàstima. Ens fan pujar al camió. Els
petits amb la tropa al descobert. És la nostra gran
sort! Fins i tot ens donen xocolata!
18. Però l’alegria dura poc. L’aviació franquista
que anava, o tornava, de bombardejar, veu el
camió amb homes armats i ens metralla. El camió
s’atura i tots ens hem d’amagar al marge de la cuneta de la carretera. Passem molta por, però sortosament no hi ha víctimes. El camió fa un altre camí
i ens deixa.

21. Arribem al número 70 (ara és el 90) d’aquesta
rambla, on vivia el pare. El corrent estava tallat per
mor dels bombardejos. Tot fosc com la gola d’un
llop. Cremava el ble d’una ampolla de benzina
per fer un fil de llum en una escala de sis pisos. Nosaltres que vivíem en un primer...!
22. Arribats a la sisena planta, ens saluda la patrona del pis on viu el pare i ens col·loca a la quarta
porta del mateix replà. Ens explica que hi vivien
“unos rojos” (el pare ho matisa com “uns republicans”) que havien fugit per por de represàlies.
23. Sense cap més record evident, s’acaba el dia.
Suposo que durant tota la jornada, en algun moment o altre, deuríem menjar i beure quelcom.
Però no recordo haver-ho fet. Paraula.
24. Al dia següent començo a conèixer el barri
(que aleshores s’escrivia com a Poble Nou). Tot és
nou per a mi. Per les parets del passatge Cantí, a
tocar de casa, veig unes lletres escrites amb quitrà
que no sé què diuen i m’intriguen. Les germanes
m’ho diuen: “Boicot a la Damm”. (?)
25. El dia 26 és el dia clau. Les tropes de Franco
entren a Barcelona. El desconcert i/o l’alegria és
total. Ningú no sap si riure o plorar. Al pare, Manuel
Camps Isart, un republicà de pedra picada, amb
virulents articles contra Franco publicats a Terrassa,
li cau el món a sobre.
26. La història no s’acaba. Només és el primer esbós.

19. Arribem al Forat del Vent. Tenim Barcelona a tocar. Una visió negra. Expectant. Està sent bombar-
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Proactiva Open Arms

F

a pocs dies que s’han complert 6 anys des que 368 persones van morir ofegades enfront de Lampedusa. Semblava
que aquest fet remouria la consciència de molts polítics sobre el
tema però no ha estat així. Aquest
estiu, aquests tràgics fets s’han an
at repetint diverses vegades i es
calcula que aproximadament són
20.000 persones que han mort a la
Mediterrània. A més, actualment
molts polítics i governs europeus
estan realitzant o permetent una
campanya d’assetjament a les organitzacions que ajuden a salvar
vides. Per exemple, a l’Estat espanyol la Fiscalia de l'Audiència Nacional ha acceptat investigar la
denúncia que el partit ultradretà
Vox ha fet a Proactiva Open Arms que considera
que ha violat les lleis marítimes i col·labora amb el
tràfic de persones.
Proactiva Open Arms és una ONG de Badalona,
destinada a salvar vides humanes al mar. Va ser
creada l'octubre de 2015 i la seva primera acció
va ser ajudar els refugiats sirians que escapaven de
la guerra i volien arribar a l'illa de Lesbos. Va ser
arran d’aquesta crisi de refugiats que el seu fundador, Òscar Camps, i tres membres més, van decidir
intervenir. Fins aquell moment, Proactiva era una
empresa de serveis marítims especialitzada en seguretat aquàtica amb molta experiència en vigilància en platges.
Davant la falta d'organització a Lesbos per acollir
els refugiats i fer front a les morts que es produïen al
mar, van establir-se a l’illa i oferir ajuda. En un principi, disposaven de molts pocs mitjans, però l’equipament va anar millorant gràcies a les donacions
de la gent al crear l'ONG Proactiva Open Arms i
a una campanya de micromecenatge. Van estar
molts mesos ajudant i gestionant el salvament en
aquesta illa, on van salvar de morir ofegades gairebé 150.000 persones. Això els va fer plantejar la
necessitat d’actuar a la Mediterrània i el 2016, Proactiva va decidir destinar un vaixell, l’Open Arms,
per al salvament marítim.
Amb el temps, l’existència d’aquest vaixell i d’altres que s’hi han sumat, ha mostrat les mancances
dels líders polítics europeus d’articular una resposta comunitària i s’ha anat generant molta polèmica, fins al punt que algunes veus han al·legat que
aquests salvaments potencien la immigració i la
venda de passatges de les màfies de tràfic d'éssers humans.
Aquest estiu, l’antic ministre d’interior italià, l’ul-
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tradretà Matteo Salvini,0 va tancar els ports italians
per al desembarcament de més vaixells de diferents ONG. Per tant, no va permetre que l’Open
Arms desembarqués en costes italianes. Durant
disset dies, el vaixell va estar pendent de poder
desembarcar els rescatats tot i tenir una sentència
judicial favorable per poder-ho fer. Tampoc va rebre cap tipus d’ajuda del govern espanyol i això va
crear una situació molt complicada perquè no es
veia viable navegar fins a les Balears a causa de la
salut i els ànims dels rescatats.
Al final, es va solucionar amb l’arribada d’un buc
de l'Armada espanyola que va viatjar fins a Sicília i
va recollir-los.
Però Òscar Camps es va haver de sentir per part
de la vicepresidenta Carmen Calvo que s’hauria
d’enfrontar a una sanció perquè va dir que ell no
tenia permís per rescatar a aquestes persones. El
Govern espanyol és un dels governs europeus que
es nega a ajudar a aquests rescatats i a sobre posa
traves al Govern de Catalunya que sí que ho vol
fer. La vigília de la Diada, el Parlament va lliurar
la Medalla d'Honor en la categoria d'or a Carola
Rackete, capitana del vaixell ‘Sea Watch 3’ i a Òscar Camps, fundador i director de l'ONG Proactiva
Open Arms per la seva tasca de rescat i salvament
de les embarcacions de persones refugiades a la
mar Egea i al conjunt de la Mediterrània.
Penso que això s’ha de tenir present a l’hora
d’anar a votar el 10 de novembre al Congreso de
los Diputados perquè no estic parlant de desavinences polítiques, ni de 155, ni de pactes incomplerts, ni d’amenaces, ni de presos polítics sinó de
deixar morir persones que l’únic que volen és una
vida millor.
Judit Argullós
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Ho tornarem a fer

T

enim la presidenta del Parlament de Catalunya empresonada pel fet de deixar debatre,
en el propi Parlament, sobre la llibertat del nostre país. Aquesta gran ignomínia l’han perpetrat
des de les espanyes que no entenen, o no volen
entendre, que en democràcia, precisament en
democràcia, el lloc per debatre el temes de la nació catalana, és el Parlament de Catalunya, donat
que quan s’han portat propostes a la Villa i Corte,
no n’hem tret aigua clara. Per dignitat i per respecte a la persona de la Carme Forcadell, no podem
oblidar la nostra responsabilitat i, si la situació no
canvia, tenim l’obligació moral i humana de tornar-ho a fer.
Tenim la cúpula del Govern de Catalunya empresonada i a l’exili, per defensar uns valors de llibertat que quedaven ben explicitats en els respectius
programes electorals, quan es varen presentar a
les eleccions del 27 de setembre de 2015. Aquests
programes electorals van ser votats per la majoria
de la societat catalana i el compliment d’aquest
mandat va provocar la reacció inhumana d’empresonar els polítics amb més responsabilitats del
Govern de la Generalitat. Els catalans no podem
mirar cap un altre cantó i, si això no s’esmena, hem
de tornar-ho a fer.

Defensa de la llibertat

Tenim en Jordi Sànchez i en Jordi Cuixart també
empresonats, per promoure campanyes en defensa de les llibertats fonamentals com els drets humans, els drets del pobles, la cultura, llengua i la
història del nostre país. Seria inhumà que oblidéssim
aquestes persones i no ajudéssim que es revertís la
situació tan injusta i poc creïble que dos activistes socials i culturals romanguin a la presó durant
dos anys sense sentència. Cal mantenir-nos fidels
a aquestes persones i concloure que ho hem de
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tornar a fer si la seva situació no canvia.
Tenim la justícia espanyola que fa tot el contrari
del que fa la justícia europea en els casos que ens
afecten. Per què aquestes diferències d’actuació,
quan els empresonats i els exiliats no han fet res
més que defensar políticament i democràtica les
seves idees? Per què aquestes actituds que tenen
tot el caire de revenja contra Catalunya i els catalans? Per què aquest rigor contra els presos polítics
quan només els donen sis hores de llibertat per veure néixer el fill? Si aquestes preguntes no tenen una
resposta mínimament humana, cal que ho tornem
a fer.
Potser quan es publiquin aquestes línies ja s’hauran manifestat altres actuacions que poden ser
molt tristes per a Catalunya però, no oblidem, que
aquestes persones empresonades injustament i
també els exiliats, estan patint enormement per
defensar els drets i llibertats del nostre poble i que,
nosaltres, hem de donar-los tot l’escalf i tot l’ajut
que sigui a les nostres mans, tot treballant al seu
costat per fer que assoleixin la llibertat i, amb ella,
la llibertat de Catalunya.
Des de la presó, en Jordi Cuixart ens diu:
"La presó no ha estat un topall en les aspiracions
democràtiques de la societat catalana, així que
no tingueu cap dubte que utilitzarem les condemnes del Tribunal Suprem com a palanca de transformació. En cap cas representaran la visualització
de cap derrota, sinó un pas imprescindible més en
el llarg camí a la llibertat."
Les paraules de Jordi Cuixart ens omplen d’esperança i, tingui o no resposta la situació actual, ho
tornarem a fer i... ens en sortirem!
Joan Giménez i Roger
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El llegat de Joan Anton Solans

L

’urbanista Joan Anton Solans, el
seny ordenador de Catalunya i
de Barcelona, va morir atropellat
el passat 2 de setembre mentre descarregava les maletes del seu cotxe
per començar les vacances. Va ser
el deixeble avançat de l’enginyer
Albert Serratosa amb qui va revisar
el Pla Comarcal. (Albert Serratosa
era fill del Poblenou. La casa familiar
estava a la cantonada de la Rambla amb el carrer Llull).
Quan Barcelona dediqui un carrer a Solans haurà de recordar que
amb la complicitat de l’alcalde Josep Maria Socias Humbert, va fer
possible la compra més gran de sol
que ha fet mai l’Ajuntament. Aquesta operació va servir, anys més tard,
Una colla de periodistes del Poblenou , entre ells Maria Favà (segona per l'esper obrir parcs públics i fer places i
querra, amb ulleres fosques) en una cantonada del barri,
equipaments. Marc Andreu Acebal
amb l'urbanista Joan Anton Solans
(també veí del Poblenou) ha calculat que va comprar 126 hectàrees
en només dos anys (1977-1979) per
tred’altres peces, el Parc de l’Oreneta, el de
un import de 3.000 milions de pessetes.
les Aigües, els parcs de l’Estació del Nord, de l’EsHe conegut poques persones com ell. Era un mespanya Industrial, de la Pegaso, la planta asfàltica
tre. Un home molt intel·ligent que tenia tot el país al
de 9 Barris, els terrenys de Renfe Meridiana... I al
cap però que parlava molt baixet.
Poblenou, que en aquells moments no ens tocava
Albert Serratosa ha passat a la història com l’artímai res, també va rebre regals: en els límits del barfex de la revisió del Pla Comarcal de 1953, però els
ri, els terrenys de la Maquinista de la Barceloneta
qui en saben afirmen que va ser el seu coordinai els terrenys de la Renfe del Clot que Dani Freixa
dor, Solans, la persona que va transformar aquell
va convertir en parc. I dins del barri, i escoltant la
planejament en una eina imprescindible per reprimera reivindicació històrica de l’Associació de
cuperar sol. Malgrat els mil entrebancs que hi va
Veïns del Poblenou, Solans va tancar amb el miposar l’alcalde Josep Maria de Porcioles i el seu
nisteri de Justícia la compra de la Prote, que avui
delegat d’urbanisme, Xavier Subias, que actuaven
és un Institut, una llar d’infants, un parc infantil i un
a les ordres dels grans propietaris.
hort escolar a més de pistes d’esport.
I com que Solans coneixia de primera ma aquest
Però el tripartit que es va aprofitar políticament
pla, quan el 1977 va entrar com a delegat d’urbad’aquelles compres, va fer fora ben aviat Solans
nisme en el consistori de l’alcalde Socias, va poque va plegar de l’Ajuntament el 1980. No es van
der executar el que preveia l’ordenament. Amb la
entendre amb el tinent d’alcalde del PSUC Joan
connivència de l’alcalde i amb les arques muniMiquel Abad. Hagués estat una gran pèrdua si a
cipals buides i endeutades va comprar tot el que
partir d’aquell moment s’hagués dedicat a la dova poder i el que reivindicaven les associacions de
cència. Però Pujol el va nomenar director geneveïns. Les seves víctimes principals van ser la Renfe
ral d’urbanisme i es va mantenir en aquest càrrec
i l’Exèrcit que pretenien que es canviés la qualifiquasi vint anys. Va ser el flagell dels alcaldes que
cació dels terrenys que desocupaven per poder-hi
pretenien saltar-se la llei. Jordi Pujol el va defensar
construir. Però Solans es va avançar.
fins que ho va deixar de fer. Solans fou cessat quan
El més insòlit és que es van signar les cessions però
Pere Macias va arribar a la conselleria de Política
no es van pagar de forma immediata perquè no
Territorial i Obres Públiques.
hi havien diners en aquell ajuntament de transició.
Com diu el periodista Juanjo Caballero (i ja van
Quan el tripartit municipal va guanyar les primeres
tres veïns del Poblenou), Barcelona té un deute
eleccions el 1979, es va trobar amb un bon deute
amb Solans i Socias, que van fer possible, -deixant
però també amb un lot magnífic de terrenys que
a banda les obres que es van executar per als
ja eren de l’Ajuntament i que van utilitzar per a la
JJOO-, la Barcelona d’avui.
seva pròpia propaganda. El balanç però va ser
beneficiós per a la ciutat perquè va guanyar, enMaria Favà Compta
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26 RACÓ DEL GOURMET

“Umami”, sabor deliciós

M

att Goulding, cuiner i escriptor nascut a San
Francisco, Califòrnia, i que fa quasi bé deu
anys que viu a Barcelona, va ser el protagonista de la popular entrevista de la contraportada del diari La Vanguardia, La Contra. El periodista Víctor Amela, va centrar el seu interviu en què
Goulding expliqués les excel·lències de la cuina
asiàtica incidint en la japonesa, de la qual n´és una
autèntic devot i expert. Segons aquest conegut escriptor gastronòmic, la cuina japonesa es caracteritza d’una banda, per tenir cura obsessiva en
els detalls a taula, i d’altra banda per convertir un
aliment, a priori de rebuig, en un plat sublim. Inevitablement en les respostes del qüestionari d’Amela
no va tardar en sortir el terme “Umami”.
Els cinc sabors bàsics que reconeixem tradicionalment són quatre. El dolç, el salat, l’àcid i l’amarg.
I cada un d’aquests gustos els detectem en una
part concreta de la nostra llengua. Doncs ves per
on, en tenim un cinquè, l’Umami. És una paraula
que en japonès significa “sabor agradable”. Va
ser descobert per un químic, en Kikunae Ikeda que
va construir una paraula composta amb el terme
“umai”(deliciós) i “mi”(sabor). Aquest professor de
la Universitat de Tòquio, va observar que tant el
brou d’alga Kombu com el bolet Shitake tenien un
sabor específic i molt diferent a tots els altres sabors
coneguts fins aquell moment.
Encara que sembli estrany tenim molt a prop aliments que degut al seu alt contingut de glutamat
tenen aquest sabor, com, per exemple, la llet materna, verdures com els espinacs, bolets com els xampinyons i hortalisses com els tomàquets madurs. Són
umamis. Tanmateix, aliments que en la seva elabo-

ració estan
sotmesos
a fermentacions
com
els
formatges
entrarien
en aquesta
classificació de sabor. També
hi podríem
encabir els
brous, rostits i el marisc.
Us proposo un àpat fàcil: “Un umami amb barretina”, una coca de recapte on la combinació de
les verdures escalivades, les arengades i la llonganissa rostida faran com mai que us retrobeu amb
aquest sabor deliciós “umai mi”. I per acompanyar
un vi d’aquí ben a prop del Penedès, Celler Bertha, grans cavistes que elaboren vins tranquils de
molta qualitat, com aquest, l’Umami blanc amb
un cupatge de fins cinc varietats de raïm, que li
confereixen aquest sabor meravellós. Una sensació
subtil de sabor, aroma i suavitat. Un vi de fermentació lenta i baixa graduació, ideal com sempre per
compartir en bona companyia.
En fi a gaudir. Ara us deixo que tots plegats tenim
prou feina.
Salut amistat i vins amb ànima.
Salvador Montoya Viñas

DISSABTE 14 DE DESEMBRE, a les 12 h.
Presentació del llibre

DIVENDRES 29 DE NOVEMBRE, a les 19 h.
Presentació del llibre de memòries

La història viscuda

L'oligarca camuflat

El gran historiador, fill del Poblenou, explica la intimitat
amb personalitats de la nostra història actual

"Quan els oligarques camuflats diguin prou,
Catalunya serà independent"

de Joan

AL CENTRE
HI TROBARÀS

SECCIONS
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d'Alfons

B. Culla

TEATRE
REPRESENTACIONS TEATRALS
LECTURES TEATRALS
LECTURES DE POEMES

COR POBLENOU
ACTIVITATS DIVERSES
MANUALITATS
PATCHWORK
ANGLÈS
ESTIRAMENTS

PUNTES AL COIXÍ
COSTURA
CAMPIONAT DE DÒMINO PER
PARELLLES

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

Duran-Pich

AULES I TALLERS

AULA DE MÚSICA
ESTUDI DE BALLET CLÀSSIC
TALLER DE TEATRE MUSICAL
AULA DE DIBUIX I PINTURA
TALLER DE COUNTRY EN LÍNIA
CURS DE CASTANYOLES
CURSET DE CLAQUÉ
PASSEJADES AMB HISTÒRIA
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Fundació Pius Bosch

E

n la darrera reunió del Patronat de la Fundació Pius
Bosch, celebrada el passat
dia 28 de juny, es va nomenar
la Carme Mataró i Puig, nova
membre de la Fundació. La
Carme és filla de Carles Mataró
(a.c.s.), que va morir a finals de
l’any 2018 i que fins aleshores va
ser-ne vicepresident. Com a nou
vicepresidenes va nomenar en
Lluís Casanova i Iborra, anterior
secretari, i la Carme fou nomenada secretària del Patronat, en
substitució seva.
Conseqüentment el Patronat
de la Fundació Pius Bosch, quedà constituït per les següents
persones:
1. Xavier Oliver i Casanova, president
2. Lluís Casanova i Iborra, vicepresident
3. Carme Mataró i Puig, secretària
4. Joan Giménez i Roger, tresorer
5. Josep-Maria Recasens i Soria-
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no, vocal (president del Centre)
6. Joan Jové i Prats, vocal
7. Josep Gili i Diego, vocal
8. Montserrat Ribera i Monroset,
vocal (càrrec vitalici)
9. Joan-Maria Vallvé i Ribera, vocal (càrrec vitalici)
10. Mercè Masjuan i Domingo,
vocal
Com marquen els seus estatuts,
la Fundació Pius Bosch té per objecte el foment d’activitats culturals, recreatives, socioculturals,
docents i benèfiques, encaminades a desenvolupar l’esperit
cristià a la societat de la barriada del Poblenou.
L'objectiu principal de la Fun-

dació Pius Bosch és donar suport
a activitats culturals del Centre
Moral i Cultural de Poblenou. A
tal fi la Fundació ajuda a diverses activitats culturals que organitza el Centre.
Paral·lelament, ajuda a paliar
dèficits socials al barri. Entre altres accions, subvenciona diverses beques-menjador per a famílies amb pocs recursos d'una
escola del Poblenou.
Per poder realitzar els mandats
fundacionals, a part d'altres
ingressos, la Fundació rep donatius de diversos benefactors;
alguns ho fan periòdicament i
d'altres puntualment per alguna
acció en concret.
Des d'aquí, la Fundació us demana que l'ajudeu a seguir
mantenint les seves actuacions.
Podeu demanar els fulls de collaboració a la secretaria del
Centre, els dies laborables de
2/4 de 6 de la tarda a 2/4 de 9
del vespre.
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