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NOU ESCLAT DE LES ACTIVITATS AL CENTRE

EDITORIAL
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Salut i empenta
i ha ganes de fer coses. Un dels conceptes més repetits

H

en el butlletí a l’hora de reflectir la vida de la nostra entitat és el de normalitat, i tots estarem d’acord que aquesta normalitat en el desenvolupament de la vida del Centre és
un actiu important perquè vol dir que hi ha molta gent que
dia a dia treballa i col·labora en allò en què s’ha compromès.
Hem passat un any en què la normalitat que ens encanta no
l'hem tinguda, i no precisament per manca d'interès de les
persones a fer coses.
En el moment d'enviar aquest butlletí a impremta, podem
dir que les activitats de les seccions i de les aules i tallers s'han
reactivat gairebé totes, si tenim en compte que aquests darrers mesos la programació habitual del Centre s'ha vist molt
afectada. Però el primer trimestre de l'any ja va ser un seguit
d'anar incorporant puntualment algunes activitats, perquè,
de ganes, no en faltaven.
El dia a dia del Centre continua condicionat en bona part
per les mesures sanitàries per fer front a la pandèmia, però
la veritat és que, si mirem les coses amb optimisme, déu-n’hido tot el que ha desenvolupat el Centre des de Nadal fins a
mitjans de març. En teniu cròniques i comentaris en aquest
butlletí, així com una entrevista a la Carme Pous, que va rebre la insígnia d'or pels seus 50 anys com a sòcia.
Sí, hem pogut fer moltes activitats, i ara, des de fa quatre
dies, n'hem començat a poder fer més encara, com algunes
classes presencials de ballet i de música, assajos de les obres
de teatre previstes, etcètera. Estem segurs que la resta de
l'any ens depararà com a entitat aquesta normalitat somiada
gràcies a la il·lusió i a l’esforç de tants i tants socis.
I, amb la confiança de viure amb plàcida normali
tat, esperem que tothom pugui fer, com gairebé sempre, tot
allò que té previst.
Salut i empenta!
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LA JUNTA INFORMA
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Ens en sortim. Ens en sortirem

R

ecordareu que en la represa controlada de finals
de novembre s’havia previst un pla de desescalada de quatre fases que acabava passat Reis.
Malauradament, la realitat va ser molt diferent. La
mala evolució de la pandèmia va obligar la Generalitat
a adoptar noves mesures restrictives a partir del 7 de
gener. Això ha afectat totes les activitats grupals d’aules, tallers i aquesta amalgama multidisciplinar que
anomenem “activitats diverses”.

a 10 i de totes les activitats, tal com era possible abans
del tancament de finals d’octubre.

Això no obstant, vàrem poder representar una
adaptació de l’Estel de Natzaret; programar sessions
cinematogràfiques, celebrar la festivitat de la Sagrada Família en un format adaptat i amb el suport d’en
Benjamí Conesa i el seu grup de “trincos”; mantenir la
nostra activitat de cava-concert (sense cava ni pastes),
les tertúlies literàries (sense sopar); les lectures dramatitzades (a la sala d’espectacles) i el darrer cap de
setmana de març, us oferirem una versió en concert
de Jesucrist Superstar, promoguda i dirigida per Joan i
Raquel Olivé.

A això cal afegir el suport econòmic rebut des de l’inici
de la pandèmia del Departament de Cultura de la Generalitat (fins ara gairebé 16.000€) i del Districte de Sant
Martí de l’Ajuntament de Barcelona (6.000€). També
hem d’agrair a la Fundació Pius Bosch, propietària de
l’edifici del nostre estatge social, la seva comprensió
per l’endarreriment en les aportacions anyals compromeses.

En el moment d’escriure aquestes ratlles, també hem
pogut reiniciar les aules i tallers amb participants de
fins a 12 anys i en grups màxims de 6. Esperem que en
un futur no llunyà podrem recuperar els grups de fins

Pel que fa a la situació econòmica de l’entitat, hem
pogut captar, malgrat tot, alguns lloguers de sala i dependències que suavitzen la caiguda d’ingressos per
aquest concepte. La pandèmia no ens ha generat moltes baixes de socis i procurem ajustar les despeses el
màxim possible.

Seguirem gestionant el Centre amb la necessària
prudència econòmica, però amb determinació, programant i oferint espectacles i activitats d’acord
amb el marc normatiu aplicable en cada moment.
Us encoratgem a assistir-hi, sabent que el Centre
adopta totes les mesures de prevenció i seguretat
necessàries.

Centre Moral i Cultural del Poblenou
Junta Directiva
President: Josep Maria Recasens
Vicepresident gestió d’espais: Josep Navarro
Vicepresidenta d’acció social: Gemma Novo
Secretària: Anna Bedmar
Tresorer: Joan Giménez
Vicetresorera i comptadora: Montserrat Mirabet
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Vocal de L'Estel de Natzaret: Antoni Roig
Vocal d’Activitats Diverses: Mercè Masjuan
Delegada de la Secció de Teatre: Assumpta Bruguera
Delegada de la Secció Foment d’Activitats Culturals: Carolina Albés
Delegats Grup Jove: Elisabet Coll i Guillem Arias
www.elcentrepoblenou.cat
secretaria@elcentrepoblenou.cat - info@elcentrepoblenou.cat

VOLS FOTOS DE
LES OBRES DE
T EAT RE QUE ES
REPRESEN T EN
AL CEN T RE ?
De cada obra
representada al
Centre es recullen
les fotos en un CD.
Els pots demanar a
Secretaria, i només
per 3€.
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Mercè Masjuan, nova
vocal responsable
d'Activitats Diverses

A

questa gran diversitat de disciplines lúdiques i formatives que
anomenem “activitats diverses” tenen una nova vocal que les coordina i vetlla per la seva bona marxa en representació i per encàrrec
de la Junta Directiva. A proposta del president, ratificada unànimement per la junta directiva, la Mercè Masjuan va assumir aquesta responsabilitat rellevant la Rosa Lorda, que a finals de l’any passat havia
comunicat la seva voluntat de deixar el càrrec.
La junta vol agrair públicament la dedicació i la bona feina feta durant anys per la Rosa Lorda. Una tasca complicada que requereix
capacitat de coordinació, d’impuls i gestió, ma esquerra i, fins i tot, en
ocasions puntuals, aptituds per resoldre conflictes. De tot cor, moltes
gràcies Rosa.
La Mercè inicia la seva tasca en plena pandèmia i amb els efectes
que això comporta en les “activitats diverses”. Tindrà un paper clau
en el seu restabliment, a mesura que sigui possible i en el retorn a la
normalitat.

Premi Ateneus
per a la Gimcana
Feta amb una aplicació mòbil,
la gimcana de Festa Major ha estat
guardonada als Premis Ateneus 2020

L

a gimcana organitzada pel nostre grup de joves per la Festa Major
2020 va ser guardonada en el marc dels Premis Ateneus 2020 per
la seva capacitat d’adaptació a les circumstàncies i per la capacitat
d’innovació i incorporació d’eines tecnològiques, aportant seguretat
i modernitat a una activitat de caire tan tradicional.
Els joves del Centre són el futur de l’entitat, però també són ja un
actiu de present, com ho demostra el reconeixement de les seves iniciatives en els Premis Ateneus per segon any consecutiu.

Elogi
compartit
Lectura oberta de poemes
i Elogi de la lectura
s'uneixen per celebrar
Sant Jordi

P

er commemorar la Diada de Sant
Jordi, la Lectura oberta de poemes de la Secció de Teatre i l'Elogi
de la lectura de la Secció de Foment
d'Activitats Culturals es donen la mà
en una vetllada cultural en què vosaltres sereu els principals actors.
Trieu aquell poema, aquell fragment
de novel·la o aquella cançó que més
us agradi i veniu a compartir-la amb
tots nosaltres.
La trobada, que es farà garantint totes les mesures sanitàries establertes,
tindrà lloc el diumenge 18 d'abril, a 2/4
de 7 de la tarda, a la sala d'espectacles.
Per motius d'organització, us demanem que, en la mesura del possible,
tots aquells que tingueu previst participar-hi com a lectors, us poseu en
contacte amb algun dels membres
de les dues seccions organitzadores o
bé que envieu un missatge a l'adreça
info@elcentrepoblenou.cat.
Tothom hi és convidat!
Us hi esperem!

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

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

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

SAGRADA FAMÍLIA 2021
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De l’homilia de Mn Francesc Romeu en la celebració de la Festa de la Sagrada Família del Centre Moral i Cultural del Poblenou,
del passat diumenge 31 de gener del 2021, a l’església parroquial de Santa Maria del Taulat, n'hem extret aquest paràgrafs

Les famílies del nostre
Centre són el més
important!
Com a Centre no podem oblidar les nostres famílies i hem de
donar-los suport en tot el que ens sigui possible.

P

enso –des de ja fa anys– que
va ser un gran encert posar
la Sagrada Família com a patrons del nostre Centre Moral
i Cultural del Poblenou. En primer lloc,
com a model i com a exemple i, en
segon lloc, com a incentiu per vetllar
per les nostres famílies. La família és
la primera cèl·lula de la nostra societat. I també ho va ser per a Jesús de
Natzaret. Avui en dia, els sociòlegs
i antropòlegs ens diuen que són les
nostres “entitats socialitzadores”. El
nostre escultor Josep Ricart, traspassat recentment, ho va saber interpretar molt bé en els plafons que hi ha a
la paret del vestíbul del nostre teatre.
Aquest any passat, 2020, ha estat un
any en el que hem viscut menys activitats al nostre Centre, per culpa de
la pandèmia; però hem viscut més a
casa que mai. Hem viscut més en família. Hem estat més tancats a casa, sense poder sortir, confinats –primer, totalment, i ara, més parcialment, però,
Déu n’hi do-. D’aquest fet, m’agradaria assenyalar alguns punts:
Primer, davant de la pandèmia, la
família ha esdevingut el nostre lloc
de confinament. Per tant, les nostres
famílies han estat un refugi, una empara davant de l’epidèmia que s’estenia pels nostres carrers i pels barris. Ha estat un lloc per protegir-nos,
per curar-nos, per preocupar-nos per
l’entorn. I també ha estat el lloc d’estimar-nos. Els qui s’estimen ho han passat millor (ho diu Albert Camus, a la
seva obra La peste. Diu ell, que mentre
uns s’espantaven, d’altres s’esperaven, però als que s’estimaven, l’amor
els preservava del pànic).

Reconeguem-ho, ha estat en el si de
les nostres famílies on hem viscut els
nostres sentiments aquests mesos
passats. Cada casa ha estat un món
(com diem en català). Ha estat: “el
nostre món”. Això és cert!
En segon lloc, també hi ha hagut
molts inconvenients. Per exemple,
tristament, hem sabut que –degut a

Les nostres famílies
han estat un refugi,
una empara davant de
l’epidèmia que s’estenia pels carrers

aquesta situació- també han augmentat els casos de violència a dins de
les famílies. Això també és un advertiment i un consell per tal que, entre
tots, tinguem molta més cura de la
nostra convivència. Hem d’educar-nos
en la convivència i en el respecte. Ben
segur que el nostre Centre aquí hi té
molt a dir i hi té molt a fer.
En tercer lloc, però, i també al costat
de tot això, hi ha hagut molts actes de
generositat i molts gestos heroics i de
solidaritat. Hi ha hagut moltes persones que aquests mesos han treballat
–i encara treballen– d’una manera
exemplar. Hem aplaudit els nostres
sanitaris. Però també hem de tenir
en compte molts altres professionals:
des de la neteja fins al menjar, des de
les escoles fins a les nostres residèn-

cies d’avis. Molts d’aquests professionals han fet un servei de suplència
de les famílies i de comunicació amb
les famílies, posant en comú els seus
mitjans personals: els seus telèfons
mòbils, les seves tabletes o els seus
ordinadors, les xarxes de wifi... I sobretot, donant la mà i mantenint una
conversa, transmetent pau. Això ha
estat exemplar!
Finalment, en quart lloc, recordem
que també hi ha hagut famílies que
han patit molt. Sobretot aquelles famílies que –per culpa de la COVID-19han sofert la pèrdua de persones
estimades. Que han vist com se’ls hi
escapaven de les mans éssers ben
estimats. Sense poder estar al costat
seu, allunyades de les seves famílies.
Sense poder-se’n acomiadar. Sense
poder fer una cerimònia d’enterrament o un funeral. O, si els hi ha estat possible, només ho han fet en un
grup extremament reduït de persones. Reconeguem-ho: s’ha patit molt!
A aquesta distància encara hi hem de
sumar, a més a més, el dolor. En molts
casos, han estat els nostres sanitaris i els professionals de les nostres
residències d’avis els qui han fet de
família de proximitat, assumint el risc
de contagi i posant en perill les seves
pròpies vides. Tenim gent exemplar!
Com a Centre, no podem oblidar les
nostres famílies i hem de recolzar-les
en tot el que ens sigui possible. Des
del món del lleure i de la cultura, tenint molta cura –en totes les nostres
activitats– hem de vetllar sempre per
la formació i el respecte.
Francesc Romeu
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FOTO DE FAMÍLIA. No tots els guardonats van poder assistir, però a un quants sí podem veure'ls aquí en la foto de família(sense mascareta!, per reconèixer-los millor), amb algunts membres de la Junta Directiva, al final de l'acte.
Drets, i d'esquerra a dreta: Anna Bedmar (secretària), Gemma Novo (vicepresidenta), Isabel Viñas (que va recollir la insígnia d'or de
la seva mare Rosa M. Ortells), Josep Maria Recasens (president), Carme Canet (argent), Josep Navarro (vicepresident), Xavier Aznar
(or) i Jordi Campos (or). Assegudes, i començant per l'esquerra: Neus Riera (or), Helena Morales (or), Carme Pous (or, l'entrevistem
en aquest butlletí), Maria Salvador (argent), Regina Carreras (argent) i Eva Mañé (argent)

INSÍGNIES D’OR
(socis des de 1970)
Xavier Aznar de San Silvestre
Jordi Campos Sansilvestre
Helena Morales Linuesa
Carme Pous Badellino
Neus Riera Herrero
Rosa M. Ortells Ferrer

INSÍGNIES D’ARGENT
(socis des de 1995)
Regina Carreras Salvador
Núria Hombravella Teruel
Adelina Teruel Cervera
Eva Mañé Bellavista
Victòria Masot Fausellas.
Maria Salvador Benito
Elisenda Vives Prats
Carme Canet Capeta
Sergi Molina Gol

Seguint la tradició
que els passats ens llegaren...

L

’últim diumenge de gener, el Centre va celebrar la seva festa patronímica
i, com totes les activitats que s’han pogut dur a terme durant aquests
darrers mesos, va ser molt diferent de les celebracions habituals.
Va començar amb la tradicional assistència a l’Eucaristia a Santa Maria del
Taulat durant la qual Mn Francesc Romeu, soci també de la nostra entitat,
va fer referència, en diversos moments de la celebració, a les nostres activitats animant-nos a continuar la tasca cultural i social que el Centre fa al
servei del barri, de la ciutat i del país, tenint també un entranyable record
dels socis traspassats durant l’últim any (a la pàgina de l'esquerra podeu
llegir un extracte del seu parlament).
Tot seguit es va fer a la sala d’espectacles i aplicant totes les mesures de seguretat establertes, el breu acte de lliurament de les ensenyes d’or i argent
a les persones que complien cinquanta o vint-i-cinc anys com a sòcies del
Centre, acte que es va iniciar amb una divertida i superdinàmica actuació del
grup Carlos, Benjamí & Hector Show (l'epectacle més trinqueru!), capitanejat pel nostre consoci Benjamí Conesa, i que es va cloure amb un parlament
del president, Josep M. Recasens, i el cant de l’Himne del Centre.
Esperem que l’any vinent puguem retrobar-nos fent el Vermut de Germanor del migdia i gaudint del Festival de Seccions de la tarda ja que això significarà que haurem pogut foragitar aquest malson que estem vivint.

NADAL 2020
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Els Reis es van portar bé,
l'huracà va xiular i...

E

n els dies que corren, tu proposes i... Però el Centre va fer la
seva particular carta als Reis, i va
programar diversos actes pels dies de
Nadal, sempre sense fer volar coloms
i tocant de peus a terra, d'una manera
completamet curiosa i adequada a les
circumstàncies que estem vivint, de
manera que es van poder fer totes les
activitats programades.
Evidentment, vam tenir L'Estel, un
Estel somiat, original i diferent (del
que en parlen els seus directors en la
pàgina del costat), però del que cal i
volem destacar l'entrega, l'esforç i
l'entusiasme de tots els participants
malgrat l'evident dificultat d'adaptació, que va emocionar el públic en les
dues representacions.
La presència de L'Estel es va arrodonir amb la projecció, a la sala d'espectacles, d'una de les representacions
que d'aquesta tradicional obra es va

preparar pel Centenari del Centre, el
Nadal de 2010, un Estel molt especial,
ja que el mateix personatge va tenir,
en cada representació, diferents actors o actrius que es van repartir les
diferents escenes.
L'habitual obra de teatre de Nadal
i sant Esteve no es va poder representar, però des de casa, i gràcies a
aquest invent del Centre a Casa (que
ara s'ha ampliat amb el CMC Play) es
va poder tornar a gaudir de Nadal a
cal'ls Cupiello, d'Eduardo De Filippo,
que es va fer el Nadal de 2013.
També es va voler celebrar el 125 aniversari del cinema amb la projecció a
la sala d’espectacles de Lumière, un
documental entranyable i molt ben
fet sobre la mirada dels germans Lumière, a base d'un recull dels primers
films de la història del cinema.
Com a novetat d'enguany, direm que
tots els nens i les nenes que ho van

La bústia pel Carter Reial

desitjar van poder dipositar la carta
als Reis Mags d’Orient a la bústia que
el Carter Reial va instal·lar a tal fi al
vestíbul del Centre.

Una plataforma de futur

L

’altre dia em preguntava com
deu estar la Cecília a la secretaria
del Centre cada tarda sense activitat presencial. M’adonava que, igual
que jo, la majoria de socis i sòcies de
l’entitat havíem hagut de deixar de
venir pel Centre, ara un espai sense
bar, sense extraescolars i gairebé sense programació. En pensar-hi sentia el
ressò d’una gotera que s’escolava del
sostre a les rajoles mancades de corredisses des de setmanes enrere.
Acostumat a rialles, suor, escales
amunt i escales avall, dringar de gots
i plats i projectes en dansa... el Centre
deu fer eco quan està buit.
Hi reflexiono i penso: què és un teatre sense teatre? El teatre, i tota l’activitat, dona vida a l’edifici centenari.
M’imagino aquest espai sense la seva
habitual vida sumit en la penombra,
tornant-se blanc i negre en un atac
d’imaginació cinematogràfic.
De cop i volta, però, en aquest miratge de pel·lícula, un bri de vida que
havia quedat enganxat a les portes de

la sala del dòmino ha aconseguit escapar-se. D’una empenta ha pujat les escales fins a l’escenari i hi ha donat un
parell de voltes. S’ha trobat un guió
que aquella noia va perdre i no se’n
va adonar perquè s’havia après el paper. Després ha descobert una copa
amagada entre cametes que recordava una aventura secreta de mesos
enrere, i ha saltat al pati de butaques.
El bri de teatre ha aprofitat el corrent
d’aire de la ventilació per fer volar un
trosset d’entrada oblidat a les llotges,
i li ha servit per mirar amunt i recordar
confessions i riures nerviosos al galliner, que fan ballar els peus que no
toquen a terra quan s’espera, innocent, l’arribada de l’escena que farà
baixar de nou.
El vestíbul majestuós seguia omplint
de màgia un esperar abans de sortir,
abans d’estrenar o abans de començar la peça de dansa. I el bri de vida,
la mica de teatre ha sortit a la terrassa com si amics i amigues l’esperessin
després del gran debut.

Sembla que aquí ningú l’espera en uns
dies, però el teatre, quan hiverna, és
per créixer. Per això aquest polsim de
teatre despistat s’ha decidit a trobar
una nova casa. I com escollir, si es pot
anar a casa de tothom? Si creiem una
mica en la màgia, per què no somniar
una mica amb els ulls oberts? Mentre
esperem poder veure i fer teatre de
nou, mentre ens acontentem amb
propostes en comptagotes entre ombres i eco en sales d’assaig que no veuen la llum del sol, per què no recordar tot el que sí que hem fet, sí que
hem cantat, sí que hem vist o sí que
hem interpretat?
Avui somiem en tres dimensions perquè el Centre ens ofereix un espai per
tornar a veure i tornar a escoltar el
teatre que s’ha fet a la nostra entitat.
Una plataforma del futur que viatja
al passat mentre el present ens sigui
ombrívol. En vols saber més? Elcentreproblenou.cat/cmcplay.
Judit Martínez

L'ESTEL DE NATZARET
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Tot el repartiment d'una de les representacions de L'Estel d'enguany. A baix, sant Gabriel i la Verge Maria

Despertant
d’un somni

E

l diumenge 3 del passat gener,
als voltants de les 8 de vespre,
una bona colla de persones ens
vam despertar del somni d’haver pogut mantenir la tradició de L’Estel tot i que la situació motivada per
la pandèmia ens ho havia fet dubtar.
Però el dubte només va durar un segon perquè ningú al Centre volia que
aquesta tradició es trenqués. I per
això, immediatament, ens vam posar
a pensar com poder fer-ho possible i,
un cop decidit, proposar-ho a qui ho
havia de portar a la pràctica.
I com ja avançàvem en l’article publicat en el número anterior (L’Estel
somiat), la resposta d’actors, actrius i
tècnics va ser no tan sols positiva, sinó
fins i tot entusiasta. I ¿podem afirmar
que aquest entusiasme va ser només
pel fet de poder mantenir la tradició?
La resposta és que en part sí, però
també hi va influir, i molt, que la proposta comportava participar en un Estel que, sense deixar de ser-ho, seria
en certs aspectes diferent i que, per
tant, seria un repte apassionant perquè obria un interrogant sobre com
ho rebria el públic.
I així va arribar el diumenge 20 de
desembre de l’any passat i, a les 6 de
la tarda, un imaginari Ramon Pàmies
travessava la platea, pujava a l’esce-

nari i ens explicava, “des de finals
del segle XIX”, que feia temps que
somiava escriure una obra sobre
el naixement de Jesús i que es titularia L’estel de Natzaret. I, immediatament, començava a sonar la
introducció musical mentre entraven, també per la platea, tots els integrants del repartiment vestits de
carrer, es situaven dalt d’un escenari totalment despullat però magníficament il·luminat i esclatava el primer dels molts aplaudiments que
van petar al llarg de la representació.

Petits detalls
de vestuari
Després, tots els actors i les actrius
es retiraven als costats de l’escena, es
col·locaven uns petits detalls de vestuari (una capa, una samarra, un mantell...) definitori del seu personatge i
començaven a sonar els versos i les
cançons més coneguts de l’obra que
duraria una hora i mitja sense interrupció i que es clouria amb la retirada
dels intèrprets pel mateix lloc per on
havien entrat després d’acomiadar-se
l’imaginari Ramon Pàmies.
El repte estava plantejat i el somni,
que s’havia fet realitat, es mantindria
fins el diumenge 3 de gener quan, com
dèiem al principi, ens vam despertar i,

com a responsables del projecte, només podem tenir paraules d’un infinit
agraïment a tots els participants pel
seu entusiasme i per tot l’esforç fet
per poder dur-lo a terme.
I una última reflexió sobre el públic.
En un Estel sense la participació massiva d’infants (ni Ball de Pedretes, ni
Rondalla, ni Follets) i tal com està la
situació, que més de dues-centes persones vinguéssiu a veure’l és una prova evident que hi havia “ganes d’Estel” no només entre els que el vam fer
possible. Gràcies immenses també a
vosaltres.
Assumpta Bruguera
Antoni Roig

CAVA CONCERT
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Un magnífic recital de lied

E

l dissabte 16 de gener, el Centre
va poder gaudir d’una nova sessió d’aquesta activitat que, com
tantes altres, també es va veure alterada en el moment de l’aparició de la
pandèmia del Coronavirus.
Per tal de complir amb la normativa
imposada per les autoritats sanitàries
en relació als aforaments i la distància de seguretat, es va fer a la sala
d’espectacles i, lògicament, no es va
poder oferir als assistents la copa de
cava que dona nom a aquesta activitat.
Però l’aspecte més important, que és
l’artístic, no va reduir pas l’alt llistó de
qualitat que ve sent habitual últimament i vam poder assistir a un magnífic recital d’aquesta especialitat del
cant líric, que es defineix amb el mot
alemany de lied, ofert per la nostra
consòcia Gisela Vilamayor, soprano,
i Laura Duo acompanyades al piano
per Laura Miras.
El programa era molt atractiu amb
obres dels compositors Montsalvatge, Falla, Rodrigo, García Morante i
Toldrà sobre poemes de Luján, P. Valdés, Lope de Vega, Quevedo, Carner,
Maragall, García Lorca i Sagarra, que

ens van arribar
a través d’una
veu ideal per
aquest gènere
com és la de
la Gisela que,
a una perfecte
dicció i musicalitat, hi suma
elements interpretatius que
denoten la seva
experiència
teatral adquirida gràcies a la
seva participació en diversos
musicals dels
que s’han fet a
casa nostra. Cal
Laura Miras al piano i Gisela Villamayor en un moment del
dir que l’acomrecital que es va celebrar a la sala d'espectacles
panyament de
la pianista, que
es va haver
d’enfrontar a algunes partitures ceramb una bona assistència de públic
tament exigents, va ser també d’un
que va premiar amb intensos i llargs
altíssim nivell.
aplaudiments la interpretació de les
En resum, una vetllada artística molt
dues artistes.
interessant i que, tot i la situació tan
Antoni Roig
especial que estem vivint, va comptar

Cor Al·lira, proposta original

E

l dissabte 20 de febrer vam poder assistir a una sessió de Cava
Concert de les que se n’han

presentat molt poques al llarg de la
història d’aquesta activitat artística i
que són les protagonitzades per un

conjunt coral. En aquest cas es tractava del cor Al-lira, un conjunt creat
l’any 2019 i integrat per quinze mem-

CAVA CONCERT / AULA DE MÚSICA
bres entre professionals i amateurs,
dirigits per Narcís Perich i que, més
enllà de la vessant musical, volen donar a la seva activitat una dimensió
social.
Com es deia en la presentació que
figurava al dors del programa, aquest
cor treballa per projectes i el que ens
van presentar en aquesta vetllada
responia al títol The Spring Time of
the Year i les dotze cançons que l’integraven formaven part del folk britànic versionades per compositors de
música clàssica i estaven distribuïdes
al llarg d’un cicle complert de les estacions de l’any: Primavera, Estiu, Tardor i Hivern, tancant el cicle una nova
Primavera.
La interpretació va ser força acurada
– tot i que les veus femenines sonaven més bé que les masculines– amb
els cantaires col·locats en semicercle
i seguint la posició clàssica: sopranos,
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Carlos Muñoz, flauta, i Aaron Lara, saxo, professors de l'Aula de Música
que van protagonitzar el concert

Sorpresa musical

E
contralts, tenors i baixos, situació
que, en el cas de dues cançons, es va
alterar ja que es van barrejar i va ser
una llàstima que només fos en dos
casos ja que el so va ser molt més reexit. I si algun “però” hi hem de posar
és que la majoria de les cançons eren
molt semblants, tant harmònicament
com de tempo lent, i anaves esperant
que la propera fos diferent, fet que
no va arribar fins amb la que tancava
el programa.
I hem deixat pel final d’aquest comentari el fet que, de tant en tant,
entre cançó i cançó alguns cantaires
van recitar alguns poemes i interpretar alguns textos.
Amb tot va ser una vetllada plaent i
que va reunir un bon nombre d’assistents, la qual cosa, tenint en compte
els temps que estem vivint, va resultar molt gratificant.
Antoni Roig

l dissabte 27 de febrer vam poder assistir a un concert que,
amb el títol Els vents de l’Aula
de Música del Centre van oferir els
professors Carlos Muñoz, flauta, i
Aaron Lara, saxo, acompanyats al
piano per Daniel García.
Qui subscriu ha de confessar
la seva curiositat per veure com
s’acoblaven dos instruments que,
tot i pertànyer a la que orquestralment se’n diu Secció de Fusta, un
-la flauta- s’identifica principalment
amb la música simfònica, i l’altre
-el saxo- amb la música lleugera i
el jazz. Però la primera sorpresa
va ser que no van tocar junts sinó
que van fer-ho individualment. I
així vam poder gaudir, en primer
lloc, de dues interpretacions del
flautista amb l’acompanyament del
pianista.
Van ser una Sonata, de Poulenc,
i una Fantasia basada en l’òpera
Carmen. Després va ocupar la tarima el saxofonista que, en primer
lloc, va interpretar una obra breu
per a saxo tenor solo i, tot seguit,
i amb el saxo alt i acompanyament
de piano, la Rapsòdia Bretona i unes
Czardes. I aquesta va ser la segona
sorpresa: el saxo al servei d’unes

interpretacions de música clàssica.
I tercera sorpresa. Quan ja donaven per perduda la possibilitat de
comprovar com sonaven junts, van
cloure el concert amb el pasdoble
Pepita Jiménez interpretat per tots
dos.
I encara una altra sorpresa, que
no seria la quarta sinó una de general: l’extraordinària qualitat que
van exhibir els dos instrumentistes
principals ja que les peces que van
triar eren d’una altíssima exigència
tècnica que van superar amb escreix, sense oblidar-nos del pianista que va complir amb solvència el
seu paper d’acompanyant.
En resum, un concert magnífic i
que va fer evident que a la nostra
Aula de Música gaudim d’un professorat de gran nivell i esperem
que demostracions com aquesta
convencin a nous possibles alumnes que si s’inscriuen a la nostra
Aula rebran una sòlida formació
musical.
Ah, i no ens podem oblidar de dir
que l’assistència va ser considerable amb un esperançador detall: hi
havia molts infants.
Antoni Roig

TERTÚLIES LITERÀRIES
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Les hem pogut tornat a fer!
A

quest trimestre passat hem pogut reunir-nos a partir
de febrer per fer la tertúlia: la represa ha estat condicionada per les mesures antipandèmia. Aquests mesos
hem avançat el seu inici a les 8 del vespre (a les 10 tots a
casa!) i sense sopar. Però s'han fet, que és el que molts
enyoravem, amb l'ajuda i el recolzament implícits d'altres
seccions de la casa, especialment de la delegada de teatre, Assumpta Bruguera, que ens ha cedit l'espai que els
hi tocava a ells. El dos llibres que hem llegit són: Canto jo
i la muntanya balla, d'Irene Solà (el febrer) i Pàtria, de Fer-

El llibre de
la senyoreta
Buncle

D

AL CENTRE
HI TROBARÀS

esprés dels mesos de confinament i anul·lació a causa de la
pandèmia de la Covid-19, finalment el 3 de setembre vàrem poder
realitzar la tertúlia literària programada pel mes d’abril: El llibre de la
senyoreta Buncle, de Dorothy Emily
Stevenson.
L’autora va néixer a Escòcia el 1892
i hi va morir el 1973. El seu pare era
cosí del novel.lista Robert Louis Stevenson. Ella va començar a escriure
als vuit anys en secret i més tard va
voler matricular-se a la Universitat,
cosa que el seu pare li va impedir, ja
que no estava d’acord amb l’educació
de les dones.
El 1934 va publicar aquest llibre, que
va tenir un gran èxit. A partir de llavors va escriure una nova novel·la
cada any i va tenir uns grans èxits de
vendes a Gran Bretanya i als Estats
Units. Entre elles, hi ha les dues continuacions d’aquesta d’avui, titulades
El matrimoni de la Srta Buncle i Els dos

Abbott. Al final de la seva vida havia
publicat 43 llibres i com he dit, molts
d’ells amb gran èxit i popularitat.
Una curiositat de l’autora és que
utilitza molts dels seus personatges
en diferents novel.les. És a dir, els
personatges van apareixent de forma recurrent en moltes de les seves
obres, com si es tracts de gent de la
vida real representant el seu mateix
paper en diferents obres. Podríem
dir que la seva obra té com una certa unitat temàtica, que seria la representació de la vida quotidiana del seu
moment vital. Potser la seva obra no
té una gran transcendència literària o
això semblaria, però el que està clar
és que hi trobem una descripció molt
intel.ligent de la societat, feta amb
gran sentit de l’humor i ironia.
En El llibre de la Senyoreta Buncle
hi trobem un retrat típic d’aquesta
societat rural anglesa de l’època: un
poblet idíl·lic, on mai hi passa res important i en el que la vida flueix tranquil·lament. Però quan una senyoreta
“solterona” i avorrida decideix escriure un llibre per tal de guanyar-se
uns calerons que necessita molt, es
destapa la veritable realitat del poble.
Descriu ingènuament com és i què fa
la gent del seu poble, canviant noms,
és clar, però en les històries que expli-
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nado Aramburo (el març), novel·les que estaven previstes
des de fa mesos. Tot i que el nou horari ha estat ben vist
per alguns tertulians, els quals s'han mostrat partidaris de
mantenir-lo, esperem que la situació sanitària millori i puguem tornar aviat a fer les nostres reunions com era habitual, per tal de no complicar més la reserva dels espais del
Centre, molt necessaris per als diferents grups de l'entitat.
Aquí us proposem el comentari que ha preparat la Montserrat Parera sobre la novel·la que va presentar ella mateixa el setembre passat.
ca s’hi veuen les enveges, interessos,
frustracions, odis i amors de les persones que hi viuen.
El llibre va agradar molt a tots els
tertulians, que en varen lloar el seu
fi sentit de l’humor i la crítica social
que hi trobem, delicada però aguda a
la vegada. El llibre diverteix i sorprèn
a la vegada. Hi ha moments en què
no saps si estàs llegint el llibre de la
senyoreta Buncle, el que va escriure
la Dorothy o el que escriu el seu personatge protagonista. Fins i tot veiem
com els personatges “reals” i els ficticis s’influencien uns i altres.
Els personatges d’un i altre llibre acaben barrejant-se i ja no saps si n’estàs
llegint un o l’altre. Hi ha una confusió
entre la realitat del llibre que estem
llegint i la ficció del que ha escrit el
personatge que acaba fent-te parar
boig. La mateixa senyoreta Buncle es
transforma en el seu personatge! Els
personatges del seu llibre fan canviar
la gent i la vida del poble.
En definitiva, un llibre molt recomanable per passar unes bones estones,
no deixes de somriure mentre el llegeixes. I si us agrada, no patiu que
podeu llegir El matrimoni de la Srta
Buncle i seguir disfrutant.

IOGA
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Perucho, també poeta

A

mb motiu d’acomplir-se el centenari del naixement d’aquest
poeta i escriptor, el diumenge 28 de febrer, i amb el títol Avança
d’una branca a l’altra, un grup d’actrius
i actors integrat per Elna Busquets,
Jaume Miralles, Carme Pous, Josep
M. Recasens, Núria Recasens i Magda
Sió, i dirigit per l’Assumpta Bruguera,
van oferir un recital de poesies seves.
També hi va participar Toni Olivé amb
la projecció d’imatges relacionades
amb alguns dels poemes.
La sessió va obrir-la l’Assumpta, qui
després d’oferir-nos alguns dels detalls més significatius de la biografia
de l’autor, va donar pas al recitat d’una
selecció dels seus poemes, uns poemes demostratius d’una gran riquesa
lèxica i imaginativa però que, a criteri
de qui signa, no contenien gaires (en
molts casos, cap) moments emotius
que els fes connectar amb l’audiència
i, per això, ni les magnífiques intervencions dels recitadors van poder evitar
una certa sensació de fredor que, tot i
reconèixer els seus mèrits literaris, els
feia distants.
Ja ho va dir l’Assumpta a la intro-

Un seguit de projeccions de fotografies, molt ben triades, van recolzar aquest
recital. D'esquerra a dreta, Jaume Miralles, Elna Busquets, Núria Recasens,
Josep Maria Recasens i Carme Pous. Només hi falten la Magda Sió i l'Assumpta
Bruguera.

ducció: Perucho, com Foix o Palau i
Fabra, van ser “trencadors” de l’ortodòxia. I és evident que no tots els poetes han de ser com Maragall, Sagarra o Salvat-Papasseit. Però potser la

poesia de Joan Perucho sigui més per
gaudir-la llegint-la que escoltant-la. És
una opinió.
Antoni Roig

SEAMS
SEAMS és el nom de
l'espectacle de dansa
que vam poder veure al
Centre el passat 23 de
gener a càrrec de la Dance Korpo Project dirigit
i coreografiat per Kirill
Radev.
La representació va fer
omplir la sala d'espectacles (comptant sempre
amb les mesures de prevenció sanitària corresponent) i va entusiasmar
a l 'auditori, molt nombrós format en gran part
per gent de la professió i
familiars dels ballarins i
ballarines (que estan a la
foto de l'esquerra).

MEMÒRIA DEL CENTRE
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Campionat
de dòmino
per parelles
Joan García i Jordi Campos
van guanyar la primera edició
d'aquest popular campionat,
celebrada el 1988

U

ELS PREMIATS EN LA PRIMERA EDICIÓ
Començant per dalt, i d'esquerra a dreta, Jordi Campos, Josep Navarro, Lluís
Braut; al mig, Joaquim Vilaseró (president del Centre aleshores) i Joan Grau;
entre ells dos, Àngel Aparici; i a baix, Joan García i Jaume Roca.

na de les activitats del Centre
que s'ha vist més afectada per
la pandemia és el Campionat Social de Dòmino per Parelles, que el mes
de març del 2020 (temporada XXXII, de
2019-2020) es va haver d'interrompre i
encara no s'ha pogut reprendre. I tampoc n'ha començat una de nova.
Per això volem fer un gran recordatori
d'aquesta activitat que s'ha anat celebrant ininterrompudament any rere any
des del 1988.
Hem recuperat la fotografia (que es
veu una mica fluixeta) dels guanyadors
de la primera edició del Campionat, feta
a l'escala del vestíbul, una escala que ha
estat el 'marc incomparable' de moltes
fotografies que s'han fet a l'entitat, com
abans (i ara: mireu l'entrevista a la Carme Pous) ho havia estat l'escala que hi
a la terrassa.
En aquella primera edició va guanyar la
parella formada per Joan García i Jordi
Campos (que en aquesta darrera celebració de la Sagrada Família d'enguany
ha rebut la insígnia d'or).
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Un record de la
Dora Sánchez

E

n el darrer número del nostre
butlletí vaig publicar un curt
i emocionat record de la que
va ser admirada actriu de la
nostra Secció de Teatre Dora Sánchez
amb motiu del seu traspàs, i que es
cloïa amb un adolorit poema del seu
marit Ezequiel. Però em vaig quedar
amb el desig de poder-hi afegir, algun
dia, unes vivències, sens dubte més
lleugeres, esdevingudes amb motiu
de la gran amistat que ens unia. I ho
faig avui, passades unes setmanes i
comptant també amb l’aprovació de
l’Ezequiel.
Com es deia a l’entrevista que li vaig
fer i que es va publicar en el número
80 (de març del 2017) del butlletí, la
Dora va debutar al Centre als 16 anys
fent papers d’ingènua, papers que
va seguir fent durant molt temps i és
arran d’això que em fa goig recordar
dos fets força curiosos.
Eren els primers temps de la televisió a casa nostra i l’únic canal que
hi havia (la 1) s’emetia un programa
que s’enregistrava als estudis de Miramar titulat Un millón para el mejor.
Era un concurs en el que s’enfrontaven un home i una dona que havien
de superar diverses proves. En una
d’elles la noia havia d’interpretar fragments d’una tragèdia grega i el noi
l’escena del balcó de Romeu i Julieta
de Shakespeare. Per acompanyar la
concursant fent dos altres papers,
van ser contractades dues actrius del
Centre, la M. Eulàlia Arqué i la Joana
Soms, que em van convidar a assistir
a la gravació juntament amb la Dora i
en Miquel. Però a l’hora d’enregistrar

l’escena del noi, l’actriu
professional contractada
per fer de Julieta no s’havia presentat. Gran daltabaix! Però les actrius del
Centre van trobar la solució: la seva companya Dora
Sánchez podia fer la Julieta perfectament. Abans "Un millón para el mejor" va ser un concurs de TVE de
gran èxit que presentava Joaquín Prat
que suspendre l’enregistrament, els responsables
del programa van acceptar
la proposta i, mentre la vestien i la
amb motiu del seu casament, li vaig
maquillaven, la Dora va anar meescriure un llarg monòleg en què,
moritzant el text i així va fer el seu deaparentment, era una dolça mestresa
but a la televisió en un programa de
de casa però que, en realitat, posava
màxima audiència.
unes banyes enormes al marit. Amb
Tot i que en el primer muntatge de
això volia expresssar-li el meu absoLa casa de Bernarda Alba el seu direclut convenciment de la seva ductilitat
tor, l’Antoni Roig, li va donar el paper
i que, més recentment, va fer-se ben
de la recargolada Martirio, seguien
palesa en dues lectures que li vaig diridonant-li papers de bona persona i,
gir: La heredera i la meva Viure amb un
potser perquè estava fins el monyo
cor transplantat.
d’aquesta situació, ella i la M. Eulàlia
Gràcies, Dora, per aquestes i tantes
Arqué, que estaven passant les vaaltres vivències! Fins…
cances a Eivissa, em van enviar una
postal en la qual la Dora em demanaNicasi Camps i Pinós
va que li escrivís un paper de prostituta. I un servidor, sempre disposat a
complaure a les persones estimades,
NOTA
la va complaure… a mitges. Vaig escriure una comèdia en la que ella hi
(1) Aquesta obra, escrita l’any 1968, es
tenia un paper molt bo i que fins i
va titular Amb un regust amarg i es va
tot incloïa una cançó musicada per
representar només una vegada al Cenen Rossend Conesa. A l’obra hi havia
tre i en cap altre lloc i tampoc s’ha pudues protagonistes, la Lali Arqué que
blicat. A més, el text s’ha perdut i nointerpretava una dona “de moral dismés en queda el record que en puguin
treta” i la Dora n’era una altra, però…
tenir les persones que la van interprepenedida (1). Li vaig demanar perdó
tar o que la van poder veure, records
i, en contrapartida i aprofitant l’hoper a mi molt valuosos. Gràcies, amics.
mentatge de simpatia que se li va fer

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

ENTREVISTA A CARME POUS BADELLINO
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"Tot i que l’han girat com un
mitjó, el barri és la meva vida"
La Carme Pous ha complert 50 anys de
sòcia del Centre, mig segle en el qual,
des de ben petita, pràcticament no ha
parat de participar a l'entitat en una
o altra faceta artística: dansa rítmica
i contemporània, cant, teatre, teatre
musical, L'Estel, lectures teatrals i poètiques... la seva presència ha estat
constant. S'ha d'afegir a tot això un petit detallet: aquí hi va conèixer en Toni
Olivé, un altre artista fora i dins de l'entitat. De manera que la Carme també
ha estat i està al costat de les activitats
de la seva parella (quan no les han fetes junts), que no són poques entre una
cosa i l'altra, i de les dels seus tres fills,
que també li han sortit artistes, i que
participen sovint en les activitats de la
casa. Té encara una altra característica:
dona suport al Centre a través de la tasca social al barri sempre que pot, i com
a espectadora de tot tipus d'espectacles o participant a les assemblees, per
exemple.
Carol Albés
Núria Recasens
Carme, 50 anys de sòcia del Centre.
En aquesta darrera Sagrada Família,
has rebut la insígnia d'or. Què representen tants anys de córrer per
aquesta casa?
La veritat és que no era conscient
que ja feia 50 anys, perquè com que
no sóc conscient de l’edat que tinc...
Quan m’ho van dir vaig pensar que no
era jo. Però vaig fer la suma i vaig dir:
“doncs sí, sí que és això, sí”.
Aquest any ha estat una celebració
atípica a causa de la COVID. Com vius
aquest malson, emocionalment?
No gens bé. Quan ens van confinar,
els primers dies eren una mica com
una aventura, com si no t’acabessis
de creure el que estava passant. Però
va haver-hi una mort ràpida propera, i
això em va deixar feta pols, perquè al
principi la gent moria molt sola. Després van continuar amb el tema de les
tauletes i els mòbils, però al principi
era horrorós. I tot això em va quedar

a dintre, la situació s’està allargant
molt i no ho visc bé. Hi ha dies que
estic molt desanimada, que em fa mal
rotllo trobar-me amb molta gent...
De nena vas començar aquí al Centre
a fer rítmica...
Sí, amb uns 10 anys van apuntar-me
a dansa rítmica amb la Montserrat
Segarra. M'ho passava pipa, m’encantava. També vaig fer classes de dibuix, i també m’ho passava bé, però
estar-me quieta no m’agradava tant,
preferia més bellugar-me.
Vas entrar al grup Promoció 70 de
dansa contemporània, amb el Carles
Ibáñez.
Però no hi vaig entrar l’any 70, perquè
aleshores jo era una nena que feia rítmica i no podies entrar-hi si no tenies
més o menys uns 14 anys. Quan els
vaig complir hi vaig entrar i m’ho vaig
passar molt bé, perquè a mi tot això
de ballar m’encantava.

Va ser quan vas conèixer el Toni Olivé
aquí al Centre? Com va anar?
El primer contacte que vaig tenir amb
ell va ser a les classes de dibuix, quan
jo tenia 10 anys i ell 15. Ell anava a una
classe diferent perquè era més gran i
feia un altre tipus de dibuix i, clar, jo el
veia com una persona més gran, com
un germà gran. Després, quan jo tenia
uns 13 anys, amb la Laura Pérez Cabrero, que era una amiga de l’escola que
també va venir a Promoció 70, vam
fer un duet que cantàvem cançons
amb guitarra. Llavors vam pensar que
podríem agafar algú més i vam parlar
amb el Lluís Casanova i amb el Toni
per fer una actuació, i el Lluís tocava
la flauta i el Toni la guitarra.
I “el roce hace el carino”.
Va trigar, encara, eh! És que encara
el veia com un germà gran, no com
a parella. Però a l'any o a l'any i mig
me’l vaig començar a mirar amb uns
altres ulls.
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A "¡Ay Carmela!", amb en Lluís Casanova, i en una
dansa del grup de Promoció 70

De ben joveneta comences a fer teatre professional.
Des del 1978. Coneixia el Ricard Reguant des de feia molt de temps, del
Centre, també de Promoció 70. Ell ja
no corria tant per aquí, però anava
venint i anava muntant cosetes. Quan
em vaig casar, el 1978, jo no tenia feina i ell muntava uns pastorets. Ens va
dir al Toni i a mi si hi volíem col·laborar
i vam dir que encantats, que en teníem moltes ganes. Ens ho vam passar
molt bé. Eren molt divertits de ferlos, divertit de muntar-los, divertida
la companyia... I a partir d’aquí vaig
començar a fer coses infantils amb el
Ricard, amb el teatre a les escoles, i
cada any feia una de les obres del trimestre o dues o les tres. Actuant professionalment vaig estar fins al 90-91.
I aquí al Centre, quines obres recordes que t’hagin marcat?
És que a mi m’han marcat totes les
obres que he fet, perquè m’agradava
molt fer teatre. Per a mi totes eren
agraïdes de fer. Si jo deia que sí, és
perquè la volia fer. Si ja hi havia alguna cosa que no em quadrava, doncs
deia que no i punt.
Alguna que et passi pel cap.
A mi em va agradar molt un paper
molt petit que vaig tenir a Luces de
bohemia, que era la “madre del niño
muerto”, em va encantar. Eren 3 o 4
minuts de paper, però em va encantar. En els musicals també m’ho vaig
passar molt bé. La botiga dels horrors,

per exemple, la vaig fer en una època
de la meva vida en què jo estava passant un mal moment i assajar-la em
costava molt. Però per una altra banda, també t’ajudava a desconnectar
una mica dels problemes del dia a dia
que tenies. La nit de Sant Joan també
va ser fantàstica, vaig fer el paper de
la senyoreta González, i va ser genial
que després el fes l’Alícia amb pràcticament la mateixa roba que havia
portat jo. Era com veure una Carme 2.
I ¡Ay, Carmela!, evidentment.
Sí, clar! Era l'any 1991 i va ser una experiència brutal. Amb el Lluís (Casanova) i l’Elvira (Fernàndez) vam treballar-ho molt i vam disfrutar molt
tots tres. A nivell personal també va
representar un creixement com a actriu, pensar que realment podia fer
alguna cosa que emocionava la gent.
Vam fer representacions fora del Centre i la vam fer com a teatre a les escoles. Vam haver de fer-ne una adaptació perquè no podia durar més d'1
hora i quart i va funcionar molt i molt
bé. I va ser una experiència de contacte amb nanos que eren de l'ESO, de
Batxillerat, de Cicles Formatius... que
al principi sempre estaven com a l’expectativa, però un cop hi entraven, ja
els tenies. Va ser molt gratificant.
Ara potser no vols fer teatre, però
t'acavem de veure en una lectura de
poemes de les quals ets assídua des
de fa anys.
M’encanten les lectures perquè no

haig recordar el text i puc llegir-lo i el
puc interpretar.
I pel que fa al Toni, us ajunteu dos artistes. Pot ser difícil per una banda,
però, a l’hora de la veritat, sembla
que ho heu portat molt bé!
Ha anat molt bé perquè penso que les
parelles han de tenir com més coses
en comú millor. Perquè si a un li encanta anar al teatre i l’altre ho odia,
es poden estimar, jo no dic que no,
però ja hi ha coses importants que
no comparteixes. Has de tenir coses
en comú, i nosaltres ho tenim tot en
comú, moltes aficions comunes. A mi
m’agradaven els còmics que li agradaven al Toni, ell m’ensenyava còmics, jo
me’ls llegia, el fet de poder fer teatre
junts... És que és tota una vida junts!
És compartir-ho tot.
Què li has aportat al Toni?
Molts mals de cap!, perquè jo era molt
"trasto", jo no havia fet els 15 anys...
Però entre els dos hi havia alguna
cosa, una cosa que no es podia explicar, potser això que en diuen amor. És
una cosa que fa tirar endavant. Potser li he aportat una manera de viure
el que és la societat. Socialment, les
coses se les mira d’una altra manera.
Abans era més passota. Ara es preocupa més per la societat, s’hi involucra més... O sigui, que ara té preocupacions que abans no tenia. És tota
una vida junts, uns 42 anys de casats i
4 més de "nòvios" compartint-ho tot.
A la vida passes per moltes èpoques,
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tens alts i baixos, però ara nosaltres
dos estem en una època dolça. Estem
vivint un nou nuviatge. Ens tenim a
nosaltres, a tots dos, els fills van i venen amb la seva vida, tenim una certa
estabilitat econòmica, perquè ell esta
jubilat i jo treballo...
No hi ha hagut retrets? Allò de “ara
has d’anar al Centre?”
Mai! Sabem que ens agrada a tots
molt i mai hi ha hagut problema. Mira,
en Toni va tenir l’oportunitat d’entrar
a treballar a Correus i això ens va aportar un sou fix, però li agradava la música i va continuar fent coses de música.
A l’any de casats, ell va anar a Sevilla
amb el Sisa! Mai vaig dir “home no ho
facis!”. Amb quina cara li podia haver
dit això, jo? Segons quines èpoques
ell ha vingut més al Centre, perquè té
més facilitat per les llums i el so. Quan
els nens eren petits, intentàvem de
no coincidir els dos a la mateixa obra,
perquè era una despesa extra el tema
del cangur!
Parlem dels fills. Mare de tres artistes
de la casa. El Roc, l’Alícia i el Marçal.
Com és possible que els tres fills tinguin aquesta facultat artística? És hereditari o de què ve tot això?
És normal, la cultura i l’art l’han mamat a casa des que van néixer. Podria
ser un component hereditari, però
penso que possiblement heretes una
mica la facilitat perquè t’entri la cosa
artística, o facilitat per dibuixar, o facilitat per la música... però sobretot
penso que es treballa quan ets petit,
perquè els tres han mamat teatre, han
mamat música, han mamat museus...
Les coses artístiques, el cinema, la
cultura, els llibres... a casa sempre ens
han agradat molt i, per tant, sempre
hem fet coses amb els nostres fills basant-nos en això. El Centre hi ha ajudat
molt, perquè podien veure molt de teatre gràcies al Centre, i això és insubstituïble. Poder tenir una sala de teatre
aquí al barri on puguis portar els teus
fills un cop al mes com a mínim i que
vegin obres de teatre, d’adults i infantils, és brutal.
També has participat moltes vegades
a L’Estel, en el pròleg com a dimoni.
Què és per a tu L’Estel, aquí al Centre?
L’Estel és una tradició. Per a mi també
ha estat com una continuïtat, en el

PARE, MARE I
FILLA
El Toni Olivé, la
Carme Pous i
l'Alícia Olivé, en
una fotografia
que es va fer
al final de la
representació
de "Nit de Sant
Joan", del 2017,
on l'Alícia feia de
Senyoreta González, el mateix
paper que va fer
la seva mare el
1996. En Toni en
va ser el director
en les dues ocasions.

tan tu.
sentit que els meus fills han vingut al
Centre i han participat tots a L'Estel,
en un o altre paper.
Com els veus a cada un d'ells?
El Roc és molt especial. Jo crec que
és el que s’assembla més a mi, encara que ell ho negui. Xerra molt, tenim
punts que ens uneixen i, com que ens
assemblem més en segons quines
coses, xoquem més. El Roc, per definir-lo en una paraula, és "la alegría de
la huerta", és alegre, quan ell entra a
un lloc ja no cal posar la ràdio. L’Alícia
és un tros de pa, en això no ha sortit
a mí!, i és molt pencaire i molt organitzada, molt formigueta. I el Marçal jo
diria que és la discreció personificada,
és com l’Alícia, s’han criat molt junts.
Va fent les seves coses, pam, pam
pam...
Què et representa més, la teva faceta d’actriu o la teva faceta laboral a
l’ICS?
La vida, com diuen, “es puro teatro”.
Tot el contacte que tens amb l’altra
gent, si no és que és una gent molt
propera, que formi part de la teva
vida i que llavors et veuen “despullada”, la resta és anar trampejant. Tu
no pots estar convivint hores i hores
amb els de la feina, a vegades més
estona que amb la teva família, i ser
realment tu mateixa. Tot i que jo ho
sóc bastant, però això també pot portar problemes. Al principi ets molt tu;
amb els anys aprens que no pots ser

Per tant estàs fent teatre.
També has estat cantaire del Cor Poblenou. Encara segueixes cantant?
Fins a la pandèmia sí. Fins aleshores
jo formava part (o formo, perquè no
ens hem dissolt) d’una coral de dones
que vam muntar a la La Flor de Maig
i també fèiem actuacions on ens ho
demanaven. Sense cobrar ni res, eh,
a actes feministes o per donar suport
a alguna cosa... és una coral de caire
social.
Poblenovina de cap a peus. Què és
per a tu el teu barri?
És la meva vida. Jo vaig néixer a casa,
a més a més, al carrer de Lope de
Vega. Aquí he conegut el meu marit,
he fet la família, m’hi he volgut quedar
a viure, i, tot i que ara l’han girat com
un mitjó, el barri és la meva vida.
T’agrada menys, ara?
Sí. Hi ha coses que m’agraden més,
com la platja. Amb la platja és indiscutible que hi hem guanyat moltíssim. El
Toni i jo anàvem a festejar a la platja
rodejats de runa, de porqueria... i tot i
així hi anàvem! No coneixíem res més
i, per tant, ens semblava normal. I ara,
quan veus aquest mar, el parc que
està preciós, tots els ocells que s’han
recuperat... això m’agrada. El barri,
com a barri, m’agrada molt menys.
I el Centre, com t’agradaria que fos el
CMC postpandemia?
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Doncs igual que el prepandèmia. El
Centre no canviarà. Perquè dins de la
seva estructura, els estatuts i de tot,
és el que ha de ser. Si vens al Centre
has de ser-ne conscient. Penso que
amb els anys ha avançat molt en certs
temes, coses de teatre, per exemple,
però té la deriva, per a mi conservadora, que ha tingut sempre.
Independentment
del
tarannà
del Centre, que hi estiguessis més
d’acord o no, tu sempre has estat
allà, donant suport... Vens fins i tot a
les assemblees.
Potser a nivell personal puc discrepar en alguns temes, però hi ha una
cosa que és el respecte. Pots conservar el respecte per la gent sense necessitat d’enfrontar-t'hi. Jo respecto
les creences de la gent, sempre que
no me les imposin, i dins d'aquesta
entitat que m'ha acollit faig el que
penso que pot ser útil. A les assemblees també vinc, no tant perquè
pensi que puc canviar res, sinó per
respecte a la gent que les munta i
que vol tirar el Centre endavant, que
per a mi és una cosa molt important.
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molta sort de tenir un local com el
nostre, on han pogut desenvolupar
tantes coses... I els pares també tenim molta sort de poder deixar anar
els nostres fills al Centre. Sabies que
els tenies aquí, amb la colla, fent
activitats o de festa. Crec que és important tirar el Centre endavant! Per
moltes raons. Caram, el meu marit
és d'aquí, el meu germà va coneixer
l'Helena aquí. Tot és molt com una
família que es dona suport.

La Carme a "Noies del calendari"

Mira com han acabat altres entitats
del barri! Precisament per això vinc
a les assemblees, perquè hi ha gent
que s’està trencant les banyes perquè el Centre continuï. Penso que
els nostres fills i filles han tingut

I això no s'entén gaire a fora.
Quan em pregunten, per exemple a la
feina: "Com és que els teus fills fan coses amb tu?", els dic que estic en una
entitat en què es fa teatre i altres activitats artístiques intergeneracionals...
Quan vam ocupar la Flor de Maig perquè la volíem per al barri i no que acabés de loft per a rics, vaig notar que
hi havia certa reticència cap al Centre,
així que vaig intentar trobar punts
d'unió i que no veissin el Centre com
una cosa tancada. Vaig obrir camins, a
poc a poc, amb respecte i diàleg.

NOMS PROPIS
Joan Olivé

Àlvar Cervantes

Amb el nom artístic de Joanet del Poblenou, el nostre
consoci Joan Olivé ha iniciat un nou projecte en solitari
i ha estrenat el seu primer clip, que porta per nom "El
meu pati".

Aquest gran jove actor, que no ens cansarem de
recordar que va iniciar la seva afició teatral a la Secció
de Teatre del Centre, ha quedat entre els 5 nominats a
millor actor secundari als Premis Goya. Enhorabona!

Pau Olivé

Col·laboració amb L'Estel de
Sarrià

El nostre consoci Pau Olivé també ha iniciat un projecte musical en solitari i ha poblicat el seu primer EP,
sota el títol de Stranger Things, que ja teniu disponible a
totes les plataformes.

Joan Surroca Solà
L'Aliança volia retre des de fa temps un homenatge
al qui va ser president d'aquesta entitat durant molts
anys, en Joan Surroca Solà. I per fi ha pogut ser: se l'ha
nomenat President Honorari de l'Aliança, i s'ha aprofitat per celebrar els 25 anys del Club dels 60, que va
crear en Joan. Malgrat les constriccions motivades per
la pandèmia, va ser un acte molt emotiu i entranyable.
Enhorabona! També hi havia el nostre consoci Jaume
Rius, que va ser un dels pioners del Club dels 60.

Les nostres consòcies Elisabet Coll, Marina Coll i Núria
Recasens han tornat a col·laborar en les representacions de L'Estel de Natzaret al Centre Parroquial Sant
Vicenç de Sarrià, en els papers de Verge Maria, Sant
Gabriel i Sant Miquel, respectivament.

Roger Corredera
El 29 de gener va arribar als cinemes el documental
Maragall i la Lluna, que narra la trajectòria personal i
política de Pasqual Maragall, i el Roger n'és el director
de fotografia. A més, amb aquesta producció, ha estat
nominat als Premis Goya d'enguany en la categoria de
Millor Direcció de Fotografia.

NECROLÒGIQUES
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Des del darrer butlletí hem de lamentar
el traspàs d'aquests amics i amigues.

Paquita Barceló
La Paquita era la mare del nostre consoci Joan Asensio,
sogre del Jesús Corredera, i àvia dels també consocis
Anna, Joan i Marc Asensio, i Roger i Ariadna Corredera. La
senyora Paquita era habitual en les partides de dòmino.

Núria Molinos Carbó
Mare i àvia, respectivament, dels nostres consocis Ricard
Reguant i Xènia Reguant.

Jaume Canet Capeta
Fill de la Carme Capeta, germà de la Carme Canet, cunyat
del Lluís Girbau, i tiet de l'Aba, Aina i Laia Girbau.

Antoni Colomer Colomer

Albert Mas Morera

Pare del nostra company en les tasques d'escenografia
Joan "Pernil" Colomer.

L'Albert va exercir durant anys de tresorer de la Junta
Directiva del Centre presidida pel Xavier Oliver. Era l'espòs de la Lluïsa Casanova, el pare de la Lourdes Mas i l'avi
de la Núria Alonso, totes elles consòcies. I, per parentiu,
doncs, també estava vinculat familiarment amb molts
altres socis i sòcies de l’entitat.

Marta Valls
Mare de la Gemma Novo, sogra de l'Andreu Aldea i àvia
de la Marta Aldea.

Isabel Tolrà Massabeu
Mare de la Isabel i el Carles Rialp, sogra del Jordi Coll i
àvia de l'Elisabet, el Jordi i la Marina Coll.

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

Farmàcia
Dermofarmàcia
Línia infantil
Nutrició i dietètica
Homeopatia

Ortopèdia
Ortesis
Pròtesis
Ajuts tècnics
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Raïm amb bon formatge,
el millor maridatge

T

ot i que les teories més fiables situen l'origen del formatge fa més de 10.000 anys, sí que està clar que la
seva elaboració i el seu consum són mil·lenaris. De
fet, els grecs en consumien molt i els romans ja en perfeccionaren la tècnica d’elaboració. Remuntar-nos en el
temps a la recerca de proves que documentin que a casa
nostra es consumia llet i formatge és una mica complicat.
Les referències a aquests aliments no són gaires, si tenim
en compte que tenien poc pes específic en les economies
del moment. Els agricultors tenien porcs, cabres i ovelles,
als quals s'hi podia afegir alguna vaca, bou, mula i, ocasionalment, algun cavall. Tots ells es feien servir com a
muntura i força de tir per treballar la terra. El blat, la cura
de la vinya i el vi, com a principal derivat d’aquesta, eren les
principals fonts d’ingressos. Tot i així, els derivats de la llet
sobrera d’alimentar el bestiar sí que s’aprofitaven per fer-ne
formatge, sobretot d’ovella i de cabra. Hi podríem sumar alguns aliments més, però no és ben bé fins al segle xx que el
consum de llet i de formatge tenen un pes específic.
El formatge és un aliment fresc o madurat, sòlid o semi
sòlid, obtingut per separació del sèrum després de la coagulació de la llet. La llet més habitual és de vaca, ovella,
cabra i búfala. Es conserva molt bé i, a més, en assecar-se,
en moltes ocasions se'n milloren qualitats. D’estils i de
sabors n’hi ha a munts. En funció de les races de bestiar
que s’empri, dels diferents nivells de nata, de bacteris i
floridures, si està fumat o si es condimenta amb herbes i
espècies, obtindrem un tipus o altre d’aquesta meravella
gastronòmica.
El formatge és un producte del pobre i del gourmet, però
de molta versatilitat. Com tot, però, sortiu de les vostres
zones de confort i dels maridatges tradicionals. Us proposo que experimenteu amb els maridatges de contrast.
Tasteu formatges blaus de França, d'Itàlia o d'Anglaterra

amb vins de Porto i de Madeira o amb els olorosos de Xerès (ja se’m neguen els ulls). Formatges de vaca de pasta
tova amb vins d’Alsàcia i d'Alemanya, com els Riesling i
Gewürztraminer (“gallina de piel”). Un formatge d’ovella
curat amb un vi blanc del Priorat, que n’hi ha que et posen com una cabra de bons (ara estic de genolls). Serrats
de la Garrotxa amb Lledoners de l’Empordà. Formatges
de cabra amb un rosat de Sumoll de Barberà de la Conca
(us guanyareu un bon beset perquè el rosat sempre fa romàntic).
Compreu formatge, tot el formatge que pugueu, poseu-lo ben bonic en una safata d’aquelles que tots guardem per un dia, decoreu-la amb nous, grans de raïm blanc
i negre, alguna maduixeta per allà estirada, una que altra
figa i proporcioneu-vos un cava. Un bon escumós (si ho
demaneu així a la botiga, fardareu més) de llarga criança
i que porti Chardonnay us esgarraparà una mica la butxaca, però què carai, home, un dia és un dia! Us alegrarà, de
ben segur, la panxa i l’esperit. Això sí, mai sols, sempre
compartiu-los amb qui sigui. Encara que sigui amb la sogra, però compartiu sempre el bon menjar i el bon vi. A
més, si ho compartiu amb la sogra, no us faltarà conversa.
Almenys amb la meva.
En fi, gaudiu com pugueu, amb formatge o sense, perquè últimament el que ens fa falta és poder xalar, tocar-se (sense excedir-se, que tampoc és qüestió d’anar
abraçant-se amb tothom qui et vagis trobant pel carrer),
veure aquell i l’altre, somriure, plorar o cridar, xafardejar,
fer safareig, el que calgui per tal de fer la nostra vida una
mica més distreta i animada.
Ara us deixo que tots plegats tenim prou feina.
Salut, amistat i vins amb ànima!
Salvador Montoya Viñas

CATALUNYA
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Vols ser voluntari per
la llengua?
Si parles català i tens una estona per conversar amb una persona que el vol practicar, fes-te voluntari o voluntària. I si el que
necessites és practicar-lo, fes-te aprenent
o aprenenta!

V

oluntariat per la llengua (VxL) és un programa per
practicar el català a través de la conversa. Es basa
en la creació de parelles lingüístiques formades per
un voluntari o voluntària, que parla català fluidament, i un
aprenent o aprenenta, que en té coneixements bàsics i vol
adquirir fluïdesa.
El VxL ofereix dues modalitats: presencial (les parelles han
d'assistir al lloc de trobada que hagin acordat) i virtual (les
parelles fan les trobades per mitjà d'Internet, a través de
plataformes de videotrucada).
L'equip de professionals del VxL t'assignarà la parella lingüística i et donarà el suport que necessitis durant les trobades.
El programa va néixer l’any 2003 i ja hi han passat més
de 150.000 parelles. És un programa reconegut per la Unió
Europea i adoptat a l’Aran, Perpinyà, Andorra, el País Valencià, les Illes Balears i, també, a Bolzano (Itàlia) i Flandes
(Bèlgica).
Tant si vols participar al programa com a voluntari o voluntària o vols fer-ho com a aprenent o aprenenta, tant si
tries la modalitat presencial com la virtual, has de ser major
d'edat, has de disposar d’un mínim d’una hora a la setmana
durant 10 setmanes i tenir ganes de parlar.
IMPORTANT: Si ja t'hi has inscrit alguna vegada i vols tornar a participar-hi o actualitzar les dades de la teva fitxa,
escriu un correu a vxl@cpnl.cat.

SOBRETOT, no t'hi tornis a inscriure amb un altre document perquè això dificultaria el bon servei que et volem
oferir.
La modalitat virtual del Voluntariat per la llengua (VxL) va
néixer l’any 2017 per facilitar la pràctica del català a través
de la conversa per mitjà de plataformes de videotrucada.
Es basa en la creació de parelles lingüístiques formades
per un voluntari o voluntària, que parla català fluidament,
i un aprenent o aprenenta, que en té coneixements bàsics
i vol adquirir fluïdesa a l’hora de parlar-lo. Les trobades es
fan per videotrucada.
Pots participar-hi si ets major d’edat amb coneixements
bàsics d’Internet que es comprometin una hora a la setmana, durant deu setmanes, a conversar en català de manera
virtual.
Apuntar-s’hi és molt fàcil. Només cal emplenar la fitxa
d’inscripció i triar la modalitat virtual a https://www.vxl.
cat/participa-hi.
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50 anys de l'Assemblea
de Catalunya

E

l dia 7 de novembre de 1971 —enguany farà cinquanta anys— es va constituir l’Assemblea de Catalunya
a l’església de Sant Agustí de Barcelona. Prèviament,
però, cal tenir en consideració que, al desembre de 1970
va tenir lloc, a l’Abadia de Montserrat, la Tancada d’Intellectuals, com a protesta contra la petició de cinc penes de
mort en el consell de guerra celebrat a Burgos. Aquesta
tancada ja va obrir les portes a futures reivindicacions,
com és la constitució de l’Assemblea de Catalunya.
L’Assemblea de Catalunya va saber coordinar i agrupar
moviments polítics i socials molt diversos, ateses les seves
diferències programàtiques, com són: les associacions de
veïns, els col·lectius universitaris, els dels treballadors, els
culturals, els pagesos, els incipients moviments polítics...
posant de manifest que, tot i la repressió franquista del
moment, la societat catalana no va deixar mai de lluitar en
contra del règim, totalment dictatorial i repressiu, que es
vivia en aquell temps.
L’Assemblea de Catalunya se sustentava bàsicament en
quatre punts programàtics essencials: la reivindicació de
les llibertats socials i polítiques, la petició d’amnistia per als
presos polítics de la dictadura, el restabliment a Catalunya
de l’Estatut d’autonomia, com a pas previ per a l’autodeterminació i, finalment, la coordinació de les esmentades
accions amb les organitzacions democràtiques dels altres
pobles de l’estat espanyol.
Durant els anys setanta, l’Assemblea de Catalunya va liderar la resistència social contra la dictadura, organitzant
les principals accions realitzades contra els poders descarnats i molt repressius de l’estat espanyol. Cal recordar
la primera celebració de l’11 de Setembre de 1976, després
de la mort del dictador, a Sant Boi de Llobregat, i, per damunt de tot, la de l’11 de Setembre de 1977 al passeig de
Gràcia, amb més d’un milió de manifestants, sota el lema
“Llibertat, Amnistia i Estatut d’autonomia”. Aquelles persones que tenim una certa edat, ho recordem amb molta
claredat.
Una fita important de l’Assemblea fou aconseguir, amb
Entesa dels Catalans, quinze senadors a les eleccions de
1977. Llavors, els grups que havien obtingut representació parlamentària, van constituir l’Assemblea de Parlamentaris, amb la voluntat de procedir a la redacció d’un
nou Estatut per a Catalunya, i, en aquell moment, van decidir, també, dissoldre l’Assemblea de Catalunya, donat que
albiraven poder assolir les fites de llibertat per a Catalunya llargament desitjades. Finalment, el Règim del 78 no
ha satisfet aquelles expectatives, ans al contrari, ens han
abocat a la situació actual, amb uns poders públics espanyols que es manifesten tant o més anticatalans i repressius que en l’època franquista, a l’actualitat disfressats de
demòcrates.
Els catalans, no només lluitem ara, lluitem des de fa
molts segles. Lluitem des que el rei espanyol, Felip IV, el

7 de novembre de 1659, d’amagat de les autoritats catalanes va signar, amb el rei de França Lluís XIV, el tractat
dels Pirineus, cedint les comarques de la Catalunya nord
als francesos, sense que els catalans no poguéssim fer-hi
res. Lluitem des que l’altre rei Felip V, per la força de les
armes i amb el Decret de Nova Planta i una pila de morts al
darrere, va abolir totes les llibertats del nostre poble.
Continuem lluitant amb el rei Felip VI, que el dia 3 d’octubre de 2017 va amenaçar el poble català perquè, pacíficament, havia organitzat un referèndum, amb un clamorós
resultat a favor de la sobirania de Catalunya, tot i els cops
de porra de la policia estatal... tenim mala sort amb els “Felipons”.
La premsa madrilenya, i també alguna de catalana, que
donen informació molt interessada als lectors sobre les
reivindicacions totalment legítimes del poble català, hauria de recordar que els catalans fa segles que lluitem, que
no és cosa d’aquests darrers anys i que ho tinguin ben
present- no deixarem mai de lluitar per una causa justa i
farem tot el possible i l’impossible, si cal, per aconseguir la
plena sobirania de la Nació Catalana, molt més antiga que
l’espanyola i de gran tradició democràtica, tenint en consideració els 131 presidents que han passat pel Govern de
la Generalitat, quan a Espanya només han desfilat alguns

reiets de mal record com els “Felipons” i gaire cosa més.
La dita que el poble feia córrer en època de Felip V, “Quan
el mal ve d’Almansa a tots alcança” és ben certa i ara
aquest mal queda molt centralitzat en el poders de l’estat
espanyol: els polítics, els jurídics i els militars. Aquests últims, ja han expressat recentment i sense ser denunciats
legalment, que haurien de morir vint-i-sis milions de persones.
No badem i anem per feina!
Joan Giménez i Roger
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Ja hi tornem a ser:
més cases esquerdades

E

l mes de febrer, els veïns del número
46 del carrer Llacuna van haver de
marxar de casa perquè l’edifici s’esquerdava per culpa de les obres que s’hi
estaven fent al solar del costat. Quan els
bombers els van desallotjar el divendres
dia 12, la previsió era que poguessin tornar
als seus pisos en un termini de tres o quatre
dies però no va ser possible. Per fer-ho més
greu, dimecres dia 24 va caure també la paret pluvial. En el moment de tancar l’edició
d’aquest butlletí, encara no han pogut tornar.
Aquest cas té moltes similituds amb casos anteriors d’esquerdes provocades per
obres en el subsòl, però aquí hi ha un tret
diferencial que crec que juga en contra dels
veïns. En incidents anteriors el veïnat va
protestar sorollosament. En aquest cas, no
piula i quan he preguntat directament als
afectats, em diuen que no poden parlar i
que ho pregunti a l’empresa. I aquesta es
defensa dient que ha fet totes les coses bé.
Quan els bombers van fer sortir a cuita-corrent els veïns la nit del 12 de febrer, ja feia
dies que el bloc tenia esquerdes, algunes
eren molt grans i les portes dels pisos no
tancaven. Dels 32 d’habitatges que hi ha en
aquest bloc de cinc plantes, alguns veïns ja havien marxat a
començament de setmana per por de mals majors.
El meu net Pau, que té cinc anys, sap que el Poblenou era
antigament una zona d’aiguamolls i que la capa freàtica
està molt alta. Tant que quan es fan cates de seguida es
troba sorra i aigua. I si enlloc de cates, el que es fa és un
gran forat per un pàrquing subterrani de vàries plantes,
el que passa és que l’aigua surt a la superfície, la sorra es
mou i descalça els edificis dels voltants. Això és el que ja
va passar el 2007 a Can Gili Vell i el març del 2017 al carrer
Llull entre Roc Boronat i Llacuna a cent metres de la casa
del carrer Llacuna que ara s’hagut de desallotjar per perill
d’enfonsament.
Encara que els nens de primària sàpiguen això dels aiguamolls perquè també els hi expliquen a l’escola, és possible
que no ho sabessin els tècnics que van projectar l’edifici.
D’acord. Però van fer cates? L’Ajuntament els va advertir
que això podia passar si no ho feien amb cura? Els hi van
donar permís per fer un forat tan profund o bé els responsables de l’empresa van tirar pel dret? Preguntes i retrets

que es faran les respectives companyies d’assegurances
que trigaran mesos a resoldre. I de tot aquest embolic els
qui sortiran més malparats seran els veïns del bloc que es
veuen obligats a viure fora de casa seva.
El primer cas sonat, que no és el primer, de sorres que es
van desplaçar i van provocar molts estralls va ser el 2007
a Can Gili vell del carrer Ciutat de Granada. Aquí es va enderrocar la major part de vella fàbrica i es va construir un
bloc d’oficines i una nau de planta baixa es va reconvertir
en casetes unifamiliars. Però abans de res es va fer un gran
forat. Durant moltes setmanes, l’empresa constructora va
estar bombejant aigua cap al clavegueram. Es veia i es sentia des del carrer. Tanta aigua van treure que les sorres es
devien desplaçar molts metres i van provocar que la calçada del carrer Josep Trueta, entre Ciutat de Granada i Roc
Boronat, s’obrís com una magrana. El carrer va estar mesos
tallat.També es van fer esquerdes en els blocs d’habitatges
d’aquest tram del carrer Josep Trueta, de Ciutat de Granada i del passatge Mas de Roda. Tres anys després, el 2010,
els veïns de les casetes del passatge denunciaven en els diaris que encara tenien esquerdes i que l’empresa, malgrat
les promeses, no les havia arreglat.
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El març del 2017, els bombers també van haver de
treure cuita-corrents els veïns de tres blocs del carrer Llull, els números 153, 155 i 157, que tenen un total
de dinou habitatges. Els veïns del 153 i 157 van poder
tornar aviat però els del 155, el bloc més afectat, van
trigar. La causa va ser la construcció de dos hotels
de 13 plantes en alçada i tres o quatre de subterrànies en l’illa del davant. Ja abans del desallotjament,
les vibracions causades per les obres feien tremolar
i indignar els veïns. Les vibracions se sentien d’una
hora lluny i van fer caure el sostre del subterrani de
la finca número 155 del carrer Llull.
Quan els bombers van desallotjar els veïns, un arquitecte municipal va certificar “problemes estructurals greus” en el número 155 del carrer Llull i va
anotar que s’havien “obert dues escletxes a costat i
costat de les parets i que els fonaments havien baixat 30 centímetres”. Durant moltes setmanes, una
mànega que entrava per la porta de l’escala va estar
injectant ciment en els fonaments de l’edifici.
Però en aquest cas els veïns van ser molt actius, van
acudir als mitjans, es va tallar el carrer, van rebre el
suport del barri... El més xocant és que les obres de
reparació no les va pagar la constructora de l’hotel,
que va ser la causant del mal, sinó l’Ajuntament. És
a dir, vostè i jo. Per als veïns afectats, la història va
acabar més o menys bé, però en l’ambient sempre
ha quedat el temor que es podrien repetir els enfonsaments. Com així ha estat just a la cantonada.
Maria Favà Compta

Aquesta vegada les esquerdes a l'edifici del costat han aparegut
al carrer Llacuna, entre Pujades i Llull (darrere del Centre),
en el solar que estan edificant on fa anys hi havia
un túnel de rentat de cotxes.

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.

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

C/ AUSIAS MARC, 144 – 08013 BARCELONA

XAVIER MOLINA 93 300 08 06
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ELS MÉS DESTACATS
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quest darrer trimestre hem tingut moltes visites a les nostres xarxes, perquè la cosa s'ho
valia i estàvem molt a l'aguait de les circumstàncies que ens obligava a estar una mica a mig gas pel
que fa a les activitats en general, tot i no voler-ho.
Però si n'hem de destacar algunes són les dedicades al premi guanyat per la Gimcana de Festa
Major organitzada pels joves de la casa, que va
rebre un Premi Ateneus 2020
per la seva capacitat d’adaptació a les circumstàncies i
per la capacitat d’innovació i
incorporació d’eines tecnològiques, aportant seguretat i
modernitat a una activitat de
caire tan tradicional.
Un altre bloc especial van ser
les felicitacions pel retorn de
les activitats presencials! (Que
ja s'han reprès en quasi la totalitat de les programades habitualment).
L'espectacle de dansa SEAMS
va tenir molta repercusió
(pàg. 13), com també la mostra de treballs de les activitats
diverses, en especial les de
patchwork.

ELS TOP DE LES XARXES

Voramar:
Ramon Turró, 130
08005 Barcelona
Telf: 93 225 13 24
info@voramar.cat
www.voramar.cat
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Voramón:
Pg. Garcia Faria, 73
08019 Barcelona
Telf: 93 595 34 00
info@voramon.cat
www.voramon.cat

@escolavoramar

