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EDITORIAL

Bones notícies!
Teniu un nou butlletí a les mans ple de bones notícies al vol-

tant d’una represa espectacular de moltes de les nostres 
activitats culturals que, durant els mesos tan difícils de 

l’any passat, van tenir diverses aturades obligades. D'això, que 
ens motiva i engresca, volem fer-ne partícips als socis i sòcies 
del Centre i també al nostre entorn social, que sabem que ens 
segueix amb atenció. Han estat temps difícils per a l'activitat 
cultural, però podem estar orgullosos d'haver-nos mantingut i 
d'haver tirat endavant! 
  A mitjans del mes de juny, hem gaudit dels engrescadors finals 
de curs de les aules de dansa clàssica, de música i del taller de 
teatre musical. Han estat esdeveniments que ens han animat 
molt i per això hem volgut reflectir en aquestes pàgines la gran 
feina feta pels seus professors i professores (d'aquestes tres 
aules, més la de dibuix i pintura) durant un curs molt difícil. Cre-
iem que cal fer un reconeixemt a la feina feta.
  I, parlant del que es farà, anunciem que, des de finals de juny i 
fins al 30 de juliol, tornem a fer el Casal de Teatre Musical per  a 
infants i joves a partir de 6 anys. I per a principis de setembre ja 
tenim preparat un casal intensiu de pintura.
  En el proper número, que volem que surti per Festa Major, 
parlarem de les novetats dels altres cursos i tallers de la casa, 
com els d’activitats diverses, que mereixen comentari propi.
  I anunciem una bona notícia: el Cor Poblenou torna a l'activitat 
amb un nou projecte (ja han començat els assajos) i temps hi 
haurà per explicar detingudament com anirà tot plegat.  
  En aquest butlletí podem tornar a parlar extensament i donar 
el protagonisme que mereixen les obres de teatre que s'han 
pogut tornar a fer darrerament.
  L’entrevista la dediquem a la Rosa Maria Lorda, tot un exem-
ple de sòcia activa i sense defallir des que va aparèixer a l’en-
titat amb 15 anys. La Rosa Maria encapçala les pàgines que 
anomenem "Noms propis", una secció del butlletí en la que 
mencionem a gent del Centre que destaca en alguna cosa fora 
del Centre, i que en aquesta ocasió tanquem amb el sentit re-
cord que fa la Maria Favà a la feina feta al Poblenou per 
l’enyorat Joan Bañeres de jove, anys abans de la seva 
vinculació al  Centre. 
  Res més. Bon estiu a tothom!
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VOLS FOTOS 
DE LES OBRES 

QUE ES
REPRESENTEN 
AL CENTRE?  

De cada obra 
representada al 

Centre es recullen 
les fotos en un CD.  
Els pots demanar 

a Secretaria, i
només per 3€.

Relleu en la gestió 
administrativa 
de l'entitat

Elisenda Alamany ens 
va visitar

La regidora Elisenda Alamany i la consellera de Sant 
Martí Lourdes Arrando, ambdues d’ERC, van visitar 
el Centre.  La Lourdes és una amiga de la nostra en-
titat i ens ha donat suport sempre que li ho hem 
demanat. En aquesta ocasió vàrem presentar el 
Centre a l’Elisenda Alamany, tant els nostres espais 
i la nostra història, com les nostres activitats i els 
nostres projectes.
  En aquest sentit, vàrem poder exposar dos projec-
tes concrets adreçats als infants del barri i de tota 
la ciutat que ens agradaria engegar la propera tem-
porada, si podem assolir la col·laboració necessària 
per finançar-los.

La Isabel Viñas, que ha estat màxima responsable de la gestió admi-
nistrativa de l’entitat durant els darrers quatre anys, ha demanat la 
baixa voluntària i iniciarà properament una nova etapa en la seva tra-
jectòria professional.
  En aquest moment, ens pertoca agrair-li la bona feina, la dedicació i 
el compromís amb l'entitat. Va assumir la responsabilitat de la gestió 
en un moment difícil, sense que l'enyorat company Tomàs hagués tin-
gut temps de poder transmetre-li tot el coneixement. Això va requerir 
una recerca i un gran esforç d'adaptació per part seva. Un repte del 
qual va sortir clarament airosa en benefici del Centre.
  Desitgem molta sort i molts encerts a la Isabel en aquesta nova sin-
gladura. També en l'aspecte personal li desitgem el millor i ens posem 
a la seva disposició en tot allò en què cregui que la podem ajudar.
  La Cecília Font assumirà la responsabilitat de rellevar la Isabel. Agre-
garem i unificarem en ella les tasques de gestió administrativa del 
Centre amb les de secretaria i atenció al públic que ja ve desenvolu-
pant.
  La Cecília s'ha integrat perfectament a la nostra entitat i ha demos-
trat el seu compromís, la seva competència i la seva actitud proactiva. 
També són remarcables el seu tracte amable i el seu  savoir faire pel 
que fa a les relacions personals i la resolució de conflictes. Creiem que, 
per sort, tenim la millor solució a l'abast.

LA JUNTA INFORMA



  T'agradaria tornar a veure obres 
antigues del Centre com Nits d'es-
tiu, però també Pel davant i pel dar-
rere, 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 Cen-
tre 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 audi-
ovisual
  - Biblioteca digital personal del 
Centre
  I recorda que pots seguir l'actuali-
tat del Centre a través de Facebook, 
Twitter, Instagram i la nostra App 
(Play Store).  Ens veiem aviat!

Apunta't al CMC Play

Assemblea 
general de socis
El diumenge 30 de maig passat es va celebrar 

aquesta assemblea que, com l’anterior, va 
tenir lloc a la sala d’espectacles a fi de poder 
mantenir les mesures Covid (control de tempe-
ratura, llistat de participants i distància preven-
tiva) i a la que van assistir 34 socis.
  Va obrir l’acte el president Josep M. Recasens 
donant la benvinguda als assistents i va donar 
pas als primers punts de l’ordre del dia (lectu-
ra de l’acta de l’assemblea anterior i memòria 
d’activitats) que van ser presentats per la se-
cretària Anna Bedmar, i als següents (estat de 
comptes de l’exercici 2020 i pressupost per al 
2021) que ho van ser pel tresorer Joan Gimènez 
i que van ser aprovats per unanimitat.
  També van ser-ho la resta de punts de l’ordre 
del dia excepte el que feia referència a la mo-
dificació d'un l’article del Reglament de Règim 
Intern en el que es disposa que les aules i els ta-
llers poden estar oberts a tothom sense l'obli-
gatorietat de ser socis de l’entitat, indicant que 
aquesta possibilitat quedi en mans de la Junta 
Directiva del moment, la qual podrà decidir 
l’aplicació d’aquesta obligatorietat si la con-
sidera adequada per al bé del Centre. Aquest 
punt va ser aprovat per majoria.
  En el seu torn, el president Josep Maria Re-
casens va fer un breu repàs a les coses que es 
van poder fer i les que no durant l'any passat a 
causa de la pandèmia.
  En el torn obert de paraules final, l’expresi-
dent Xavier Olivé i el soci Jaume Miralles, van 
felicitar la Junta Directiva per la seva gestió en 
uns moments tan complicats com els que ens 
ha tocat viure aquests darrers temps, felicitació 
que va ser compartida per tots els assistents. 
  Tot seguit, el president va donar per closa la 
sessió i, com és tradició, tothom va ser convi-
dat a prendre un refresc al cafè de l’entitat.

Col·laboració amb l'Ideal, Centre 
de Cultura Digital
El passat mes de maig vàrem convidar en Jordi Sellas, director de L’Ideal, 
a visitar el Centre. Agraïm la seva disponibilitat per establir contacte amb 
la nostra entitat, capdavantera al Poblenou tant en nombre de socis com 
en oferta cultural pròpia.
  Vàrem acordar explorar vies de col·laboració amb aquesta nova oferta 
cultural de gran projecció, situada en un espai històric del nostre barri 
com és l’antic cine “Rellisquín”. D’entrada, L’IDEAL divulgarà la seva pro-
gramació a través d’aquest butlletí. 
  També oferirà descomptes als socis del Centre en l’adquisició d’entra-
des per internet. Aquest avantatge ja l’heu pogut gaudir per visitar l’ac-
tual exposició “Klimt, l’experiència immersiva”.

Nova oferta d'espectacles 

El Centre gaudirà d'una nova oferta d'espectacles amb el suport de la 
Federació d'Ateneus de Cartalunya (FAC). En el marc del cicle de cultura 
popular de la Xarxa de Teatres d’Ateneus de Catalunya (XTAC), tenim 
previstes diverses actuacions que incrementaran la nostra oferta d’es-
pectacles.  
  La primera actuació a l’empara d’aquesta iniciativa de la Federació 
d’Ateneus de Catalunya la tindrem el dia 12 de setembre a la tarda. En 
aquesta data ens visitarà la Banda de Música del Prat de Llobregat. Així 
doncs, diumenge de Festa Major tindrem concert. Anoteu-ho des d’ara 
a la vostra agenda.
   També tenim prevista l’actuació de l’Esbart de Mollet, previsiblement 
el mes de desembre, com a inici de la programació de les festes na-
dalenques.

El Cor Poblenou reinicia l'activitat
Després d’un llarg parèntesi per causa de la pandèmia, el Cor Poblenou 
ha retornat a l’activitat el dia 1 de juny, sota la direcció de l’Anna Roma. 
  El proper projecte és força engrescador i ha mobilitzat una bona quan-
titat de cantaires. Es tracta de recuperar Els Miserables, aquest cop en 
versió concert, en col·laboració amb la Secció de Teatre.
  Si es compleixen les previsions, el Cor Poblenou espera poder oferir-
vos aquest espectacle durant la propera tardor.
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Càsting, la comèdia

Dins d’aquest periple tan especial 
d’anar fent activitats “normals” 
amb les mesures COVID corres-

ponents, el cap de setmana del 24 i 25 
d’abril la Secció de Teatre va presentar 
l’obra Càsting, de Roger Justafré, amb 
direcció de Josep Beltran.
  Com en tota activitat que es vagi fent 
realitat aquests dies, el primer que cal 
és agrair la bona disposició de tots els 
que hi van participar, ja que van dedi-
car-hi hores d’esforç, sempre pendents 
de l’ombra d’una possible suspensió per 
ordre de l’autoritat sanitària.
  L’obra, que pretenia ser una crítica del 
món dels càstings, demanava una distri-
bució de l’escenari en quatre espais: el 

saló de dues cases diferents (sug-
gerits per dos sofàs i els perfils de 
dues portes), un bar sense servei 
(suggerit per una taula i dues ca-
dires) i l’estudi on se suposa que 
es feien les proves als candidats 
a ser contractats (suggerit per un 
micròfon), ajudats per una senzilla 
il·luminació, però no vam enten-
dre el per què d’un fons d’escenari 
com si s’haguessin oblidat del de-
corat.
  Potser perquè, acceptada una 
bona intenció en l’autor, l’obra no està 
servida per una trama mínimament inte-
ressant ni un text literàriament atractiu, 
la veritat és que la representació va re-

sultar un xic feixuga, tot i la bona volun-
tat dels participants que no ens cansa-
rem de valorar com cal.

A. R. P.

Almacenados
El mes de maig van tornar a pujar a l'escenari les ac-
trius Carme Mataró i Mireia Martínez per fer dues no-
ves representacions d'Almacenados, l'obra de David 
Desola que, dirigida pel Joan Asensio, ja va programar 
la Secció de Teatre el febrer del 2020 i que, per les 
qüestions de l'atzar, van ser les darreres per l'estat 
d'alarma. Com ja va passar aquell febrer, l’última set-
mana de feina de la senyora Lina i l’aparició de la seva 
substituta, la jove Nin, van captivar una vegada més el 
públic assitent.

Carme Mataró i Mireia Martínez, 
a Almacenados

TEATRE VIST

Guillem Cuxart, Chía Galindo, Esther Rodríguez, Alícia Nicolàs i Jordi Vendrell, els cinc protagonistes de Càsting



J. C. Superstar en concert

Doncs sí, aquest any va tornar el 
musical rock Jesus Christ Supers-
tar, que es va haver de suspen-

dre l’any passat per culpa de la ditxosa 
COVID-19.
  Però, a causa de la pandèmia (aquesta 
senyora ja ens té ben farts), es va fer en 
un nou format, que en van dir format 
concert. 
  I quin gran enCERT aquest conCERT! 
(rodolí).
  La cosa va consistir en un highlights 
(es diu així?) del Superstar. O sigui, una 
selecció de les millors cançons i que, a 
part del Judes i Jesús, van poder ser in-
terpretades per diferents actors/actrius 
“cantants/tantes”. Va haver-hi de tot i 
força: algunes amb música en playback, 
d’altres amb guitarra en directe o amb 
piano i, fins i tot, el Cor de gòspel de 
l’Aula de Música del Centre. 
  Hi ha qui en doni més?
  Això sí, la qualitat dels intèrprets va es-
tar sempre a l’alçada adequada i, fins i 
tot, m’atreviria a dir (m’atreveixo?) a un 
molt bon nivell professional. (M’he atre-
vit, m’he atrevit...!)
  En ser en un format concert es van po-
der desdoblar personatges, i així vam 
tenir dues Maries Magdalenes. Millor 
dues que una, oi? I l’emblemàtica cançó 
Getsemani, sempre cantada pel perso-
natge Jesús, va ser interpretada per una 
actriu-cantant, l’Olga Fañanàs que es 
va incorporar l’últim dia sense pràctica-
ment assajar, ja que la Gisela Villamayor, 
que era l’anunciada al programa, des-
prés de l’assaig general es va haver de 

confinar per culpa de la maleïda COVID 
dels coll... No patiu, no va ser res, falsa 
alarma, però la Gisela es va quedar sen-
se el Getsemaní. Els que vam assistir a 
l’assaig general vam poder gaudir de la 
seva també esplèndida interpretació. 
Com també vam poder gaudir de les 
expressives mostres d’entusiasme del 
sempre apassionat Jaume Miralles, que 
li va caure la llagrimeta en sentir l’Olga. 
El primer Jesús del Centre saltant de la 
butaca entusiasmat amb l’últim Getse-
maní va ser molt simptomàtic.
  Vol dir això que al Centre tenim “pe-
drera” (cantera) per fer el Jesus Christ 
Superstar per molts anys? Jo diria que 
sí. I no estaria gens malament seguir per 
aquest camí. “Un altre cop?”, dirà algun 
lector i/o espectador. I li podem contes-
tar: “Que no veniu a veure L’Estel cada 
any? I ja en fa mes de cent que el fem! 
Bé, nosaltres no, eh? Que no som el Ma-
tusalem, però sí els nostres avis i pares, 
que des del 1910, més o menys, cada 
any s’han anat posant les túniques, les 
barbes, les banyetes i ...  "Pastorets amb 
alegria anem tots cap a Betlem... Ja hi 
anem, ja hi anem...” Doncs això. També 
podem estar cent anys fent el Supers-
tar. Bé, ni tu, lector, ni jo, però potser 
sí els nostres fills, nets i netes, besnets, 
besnetes, etc.
  I si a Olesa, Esparraguera o Cervera fa 
anys que donen la tabarra amb les se-
ves passions, nosaltres, al Centre Moral 
i Cultural del Poblenou, ens farem famo-
sos per fer el J.C. Superstar, per sempre 
i sempre (forever and ever)! Què conxu!

  I cada any es poden incorporar noves 
veus i noves generacions. Com aquest 
any, que vam poder veure un magnífic 
Herodes, ja de la nova fornada, en Gui-
llem Arola, o les noves Magdalenes, 
l’Eli Coll i la Irena Hervella i... i... i...  I no 
acabaríem d’anomenar tothom que hi 
va participar, però millor deixar-ho aquí 
per no oblidar ningú. 
  Voldria destacar la bona idea de fer sor-
tir el cor i alguns personatges, que, altre 
cop per culpa de la COVID, no podien 
sortir, gravats i projectats a l’escenari i 
interactuant amb els que sí que eren en 
directe. 
  I és que això de les tècniques moder-
nes i les xarxes i d’Internet no té atura-
dor, no senyor!
  I per acabar aquest rotllo que només 
ha servit per dir coses bones del J.C. 
Superstar (ho sento, no sóc imparcial, 
és el meu musical preferit i el primer que 
vaig tocar en directe ja fa anys, al segle 
passat!), vull fer constar que, des del pri-
mer J.C. Superstar del 1993 fins ara, hem 
pogut veure, sentir i gaudir fins a l’infinit 
de 3 Jesús, 3 Judes, 7 Maries Magdale-
nes, 5 Ponç Pilat, 4 Herodes... Tenim o 
no tenim cantera (de cantar i de pedre-
ra)  per estona?
  Ara sí que podem dir allò tan suat i poc 
original entre els tertulians de ràdio i 
tele:
  El J. C. SUPERSTAR, al Centre, HA VIN-
GUT PER QUEDAR-S’HI!

Hagiografista:
Toni Olivé Cabré
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Badant per Barcelona 
i per la seva història

No us ha passat mai que heu pas-
sejat  mil vegades per un carrer 
de Barcelona i no heu aixecat la 

mirada per observar els esgrafiats d’un 
edifici, els balcons modernistes d’un al-
tre o els mil ornaments d’aquell altre?
  Doncs això és el que fa, més o menys, 
el grup de les Passejades amb història.
Ja fa prop de sis anys que una colla del 
Centre ens trobem cada dimecres i la 
historiadora Maite Garcia ens ensenya a 
mirar els vells i coneguts indrets de Bar-
celona amb ulls del passat. És així com 
descobrim llocs, edificis, carrers, barris, 
jardins, palaus i museus amb una altra 
mirada. 
  En comptes de passejades, també en 
podríem dir “badant per Barcelona”, ja 
que bàsicament és això el que fem. Hem 
passejat i badat per la Bàrcino romana, 
la Barcelona medieval, la Barcelona gò-
tica i barroca, la Barcelona industrial, 
obrera, científica, etc. La Barcelona de 
les bullangues, les revoltes, la guerra 

civil, trepitjant els mateixos llocs que 
van trepitjar els nostres avantpassats. 
Tanta, tanta història, però sempre amb 
l’amenitat de fer una passejada per la 
Barcelona d’avui dia.
  I així continuarem, si no ens ho impe-
deix una altra pandèmia. 

Pàtria, a la tertúlia literària
El 4 de març i en un format diferent 

de l’habitual, sense sopar, amb 
mascaretes i distància, hem gaudit 

d’una nova tertúlia literària. Aquest cop 
hem comentat la lectura de Pàtria de 
Fernando Aramburu, escrita l’any 2016 i 
coneguda recentment per la sèrie tele-
visiva que se n’ha realitzat. La novel·la 
tracta de la vida de dues dones basques 
que es coneixen i són amigues íntimes 
de tota la vida, i que s’enfronten pel con-
text polític (i concretament, el terroris-
me en la forma de l’existència i accions 
d’ETA). Els fets que es donen: assassinat 
del marit d’una d’elles, presó del fill de 
l’altra, i silencis per part d’amics i cone-
guts marquen la trajectòria d’aquestes 
dues famílies. Amb elles dues, són tam-
bé protagonistes les dues famílies amb 
els seus integrants: marits i fills. S’expli-
ca el patiment de les dues famílies. 
La novel·la s’inicia amb l’anunci del final 

de la lluita armada d’ETA (octubre de 
2011), moment en què una de les dues 
protagonistes decideix tornar al seu po-
ble, on havien matat el seu marit. La no-
vel·la, però, transcorre des de la segona 
part dels anys 80 (1985) fins als voltants 
d’aquesta data. Està organitzada en or-
dre no cronològic i en capítols curts, que 
podríem dir que són gairebé estampes. 
En aquest ordre, hi ha dos moments que 
marquen l’abans i el després: l’assassi-
nat del Txato i l’anunci del final d’ETA. La 
lectura es fa senzilla i amena.  
  La tertúlia ha estat molt activa i s’han 
debatut diversos temes interessants: la 
manera com l’autor dibuixa els perso-
natges, si és o no una novel·la escrita 
prenent part per una de les parts en con-
flicte, si el fet de donar veu a les perso-
nes que han patit el conflicte pot ajudar 
a la reconciliació... Amb el que hem es-
tat tots d’acord és que el conflicte basc 

va estar tan present i va colpejar tanta 
gent, que tothom va veure’s obligat a 
prendre partit sense poder-ho evitar, 
amb el patiment que això ha generat a 
la societat basca actual. 

Eulàlia Bassedas

PASSEJADES AMB HISTÒRIA / TERTÚLIES LITERÀRIES

PROPERES TERTÚLIES

2 de setembre, Mares i fills, de Theodor 
Kallifatides.

7 dóctubre, La memòria de l'arbre, de 
Tina Vallès.

4 de novembre, Ballàvem el black bot-
tom, de Joan Rendé.

2 de desembre, Clea, de Lawrence 
Durrell

Redescobrir el bonic recinte de les anti-
gues instal·lacions de l'Hospital de Sant 
Pau va conformar una de les sessions 

del darrer cicle de Passejades amb 
història 
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Quatre concerts remarcables

Quartets amb 
piano 
  El dissabte 20 de març, i a la sala d'es-
pectacles, el quartet amb piano fomat 
pels joves Paola Ríos (cello, a la foto de 
dalt), Marcel Corbella (violí), Josep En-
ric Puig (viola) i Miquel Esquinas (piano, 
i ja conegut d'aquest cicle de concerts)  
van interpretar el Klavierquartett K478 
de Mozart i el Klavierquartett Op.60, de 
Brahms. El nombrós públic va quedar 
gratament sorprès per les magnífiques 
versions assolides pels joves intèrprets 
de cada una de les obres del programa, 
ben diferents entre sí pel caire i l'execu-
ció. Les introduccions explicatives sobre 
les peculiaritats de cada una de les obres 
fetes per Miguel Esquinas van arrodonir 
una vetllada musical magnífica que es-
perem retrobar properament.  

La flauta 
francesa
  El dissabte 17 d’abril -i encara a la sala 
d’espectacles- vam poder assistir a una 
sessió de Cava Concert en la que el flau-
tista Carlos Muñoz (professor de la nos-
tra Aula de Música), acompanyat al pia-
no per Judit Morral, va oferir un concert 
que va titular La flauta francesa per la 
relació amb el país veí que havien tingut 

els diversos autors programats tot i que 
la majoria d’ells no eren francesos com, 
per exemple, Gluck, Schubert o Enescu. 
Cal deixar constància, també aquesta 
vegada, de l’alta qualitat de les inter-
pretacions de l’instrumentista molt ben 
acompanyat per la pianista.

Jugant amb 
el piano
  Amb la doble sessió del dissabte 8 de 
maig, els Cava Concert van retornar a la 
seva ubicació habitual del saló vestíbul. 
Sota el títol Quan la veu i la flauta juguen 
amb el piano va ser, sens dubte, una de 
les sessions amb un aplec d’intèrprets 
més nombrós -si deixem a banda les 
corals- ja que hi van participar dues so-
pranos, un tenor, dos pianistes i una vi-
oloncel·lista.
  La primera part va anar a càrrec de la 
soprano Natàlia Sánchez (que ja havia 
estat en el Cava Concert del Cor Al·lira), 
el tenor Marc García i el pianista Saul 
Churcher que van oferir una selecció 
d’obres de Haydn, Mozart, Schumann, 
Fauré i Britten.
  I la segona ens la van oferir la soprano 
Beatriz López, la flautista Gemma Vigo, 
la pianista Valèria Blasco i la violoncel·lis-
ta Ariadna Besalduch intepretant obres 
de Caplet, Martin, Gaubert, Hüe i Ravel.
Si bé el nivell artístic general es va man-
tenir en la bona línia d’aquesta tempora-

da, el rendiment va ser un xic desigual, 
cosa comprensible si tenim en compte 
el conjunt tan nombrós i variat d’intèr-
prets.

Una original 
proposta final  
  Encara dins del mes de maig, el dissabte 
22, i com a cloenda de l’actual tempora-
da, vam assistir, també al vestíbul, a un 
concert de piano que s’anunciava amb 
un títol força atractiu, Clàssics i convi-
dats, i que va oferir el pianista Rafa Roca.
  En el programa hi figuraven els clàssics 
Dave Brubeck, Sergei Rachmaninoff, 
Maurice Ravel, Philip Glass i Friedrich 
Gulda, i els convidats eren Pau Serrallon-
ga i el mateix Rafa Roca.
  Però la proposta original no només es-
tava en el programa sinó en el fet que 
les set obres que el composaven van ser 
interpretades sense interrupció. I com 
que el pianista ja devia intuir que possi-
blement alguns dels oients, poc familia-
ritzats amb aquestes peces musicals, no 
sabrien distingir-ne unes de les altres, va 
avançar que quan s’aixequés del piano 
voldria dir que el concert s’havia acabat. 
Bromes a part, pel que fa a la interpre-
tació hem de reconèixer que totes les 
peces van estar servides per una tècnica 
d’alt nivell amb uns fortíssims que van 
ser una constant al llarg de tota la sessió.  

L'últim trimestre del curs d'aquesta 
XVI temporada, vam tenir quatre 
cava concerts, per allò de poder reu-

bicar els que es van haver d'ajornar per 
les dificultats que ja coneixem. Aquest 
darrer motiu també era el determinant 
de què les sessions es fessin repartides 
entre la sala d'espectacles i el vestíbul, i 
sempre sense els enyorats, cava, pastes 
i espelmes, que són el toc característic 
d'aquest tipus de concert (i que alguns 
habituals troben tant a faltar), i que ben 
segur tornaran la temporada que ve.  El 
que cal remarcar és   el nivell de la gran 
majoria dels intèrprets i de les interpreta-
cions d'aquest curs, com queda reflectit 
en la petita crònica de cada un d'ells.  

La cellista Paola Rios durant la seva actuació en el concert de març
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Lectures
teatrals 

Lectura oberta de poemes 
amb l'Elogi de la lectura

Les dues lectures teatrals d'aquest tri-
mestre passat van ser dues repeticions 
de lectures ja fetes mesos enrere.  Al 

març, Volem anar al Tibidabo, de Cristi-
na Clemente, un text que ens apropa a 
l’Alzheimer amb molta tendresa i un xic 
de comicitat, i amb la presència sobre 
l'escenari de tres joves actrius de la casa: 
Elisabet Coll, Judit Martínez i Laura Ven-
drell, dirigides per Alícia Nicolàs. 
  Al maig, vam poder tornar a gaudir d' Ani-
mals de companyia, una obra agredolça 
d'Estel Solé, amb Jordi Vendrell, Mercè  Gili, 
Alícia Nicolàs, Caterina Parera i Jordi Casany   
amb la narració d'Elisabet Coll, i amb adap-
tació i direcció de Jordi Casany.
 

Enguany, la Lectura oberta de 
poemes de la Secció de Teatre i 
l’Elogi de la lectura de la Secció 
de Foment d’Activitats Culturals 
que es celebra per Sant Jordi es 
van donar la mà en una vetllada 
cultural en què molts van ser pro-
tagonistes i principals actors. 
  Els textos, triats i interpretats 
pel públic assistent, van donar 
el clima entrenyable de l'acte, el 
qual va estar amenitzat per unes 
escaients peces musicals. 

Carol Albés, delegada del FAC, Assumpta Bruguera, delegada de la Secció de Teatre, 
Carme Capeta i  Pere Tamboleo, a l'nici de l'acte conjunt.

LECTURES TEATRALS I POÈTIQUES

A dalt, Elisabet Coll, Laura Vendrell i Judit Martínez.
A sota, Jordi Casany, Caterina Parera, Mercè Gili,

Alícia Nicolàs i Jordi Vendrell
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El Centre organitzava, a la dècada 
de 1970, el certamen Fantastik per 
a films de terror i de ciència ficció, 

i el Trofeu Mans per a arguments i re-
portatges. Amb aquesta estima prèvia 
pel cinema hem iniciat una nova etapa, 
gràcies a les facilitats del mitjans digitals.
  Cinema amateur és aquell que es re-
alitza per amor a l’art, sense afany de 
negoci, també anomenat "no professi-
onal", potser perquè amateur s’ha as-
similat, despectivament, a "aficionat". 
En l’actualitat, però, aquesta definició 
clàssica s’ha de comentar més. Encara 
existeixen cineastes amateurs purs, que 
mai els ha passat pel cap el salt al cine-
ma comercial, gent que treballa amb un 
petit grup o només amb la parella, i amb 
una càmera, un trípode i poca cosa més, 
dedicats sobretot als reportatges i/o do-
cumentals, per als quals les càmeres ac-
tuals faciliten molt les realitzacions. Des 
de finals del segle XX, i en part gràcies a 
la implantació del vídeo, hi ha uns cine-
astes que provenen d’escoles de cine-

ma i que participen en els festivals per 
acumular experiència, prestigi i, un dia, 
poder professionalitzar-se. Els conside-
rem amateurs perquè no són professio-
nals, encara. Les seves realitzacions són 
impecables tècnicament per les eines al 
seu abast. Una altra cosa són les histò-
ries que expliquen. Com sempre hi ha 
cinema bo, no tan bo i dolent.
  Tres sessions avalen l’afirmació inicial 
que el cinema ha tornat al Centre. Els 
vídeofilms, una manera d’anomenar 
els films en vídeo, provenen dels títols 
seleccionats en els certàmens del Cen-
tre Excursionista de Catalunya, entitat 
pionera del cinema amateur i una de les 
que encara manté aquesta activitat. Les 
sessions es programen com a Mostra de 
cinema amateur actual, si bé comencen 
amb la projecció d’un títol anterior als 
anys 80, rodat amb 8/S8 o 16 mm per un 
nom històric, per allò de no perdre els 
orígens. Els títols programats són de do-
cumentals, relacions humanes i drames 
amb temes actuals (immigració, mal-

tractament, guerra), comèdies i cinema 
de viatges, alguns amb argument afegit. 
D’aquesta manera, els socis i amics del 
Centre Moral tenen l’oportunitat de 
gaudir d’un món desconegut per a la 
majoria, ja que els curtmetratges no te-
nen difusió.
  Com a cirereta cinèfila, el passat 28 de 
desembre 2020 vàrem celebrar els 125 
anys del cinema, aniversari de la primera 
projecció pública dels Lumière a París, 
considerada la data de naixement del 
cinema. Vàrem projectar 90 min. d’imat-
ges captades pels operadors dels Lumi-
ère per tot el món entre el 1895 i el 1901.
Per acabar, l’any que ve es commemora-
rà el centenari del naixement del cinema 
amateur. Va ser el 1922 que els germans 
Pathé varen crear les pel·lícules, les cà-
meres i els projectors de 9,5 mm, (Pathé 
Baby), i van posar així el cinema a l’abast 
de molta gent. Ho celebrarem, també.

Gabriel Bohigas
Pere Parera

El cinema amateur ha 
tornat al Centre

L'ou balla a la parròquia 
de Santa Maria

Aquest any, per primera vegada a la història, i per la diada de Corpus, a Santa 
Maria del Taulat han tingut la bona pensada de fer ballar l'ou i posar una catifa 
de flors. Tothom qui ho va veure va expressar la seva admiració, perquè el re-
sultat va ser realment espectacular. A les fotografies, podeu veure a Francesc 
Romeu observant la magnífica escultura floral i l'ou ballant, i la catifa de flors, 
amb diferents escuts, que es va situar a l'atri. 
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Júlia Baena
  Ha estat una mica complicat tot 
l’any, per tota la situació. Hem 
pogut adaptar una mica el fet de 
no poder fer les classes presen-
cialment i les hem fet online des 
de casa. Hem intentat fer molt 
de grup i això ha estat molt im-
portant: veure com estaven les 
nenes i els nens a cada moment, 
com ho vivien... Hem volgut fer 
molt de grup i que se sentissin 
molt a gust, i hem fet més en-
trenament corporal, preparació 
física, perquè a casa, amb els ter-
res, és molt difícil saltar i que no 
es facin mal a l’esquena, que no 
rellisquin amb les puntes... Hem 
intentat seguir, en la mesura del 
possible, no parar del tot. Després 
vam poder tornar a fer les classes 
presencials i va costar una mica arrancar 
amb tots els grups, perquè primer podi-
en venir pocs alumnes, després en van 
poder venir més, i vam haver d’organit-
zar com anaven tornant i que coincidís 
que vinguessin els mateixos dies... Ara 
hem notat que hem fet l’embranzida fi-
nal, tot i que ja s’acaba el curs, i és com 
si estiguéssim a la meitat, però bé, ens 
ha servit per unes altres coses, per fer 
grupet, per treballar d’una altra mane-
ra i renovar-nos una mica. Jo considero 
que la dansa pot aportar moltes coses. 
Els alumnes venen molt contents i és el 
que els agrada. Tant per a la gent que en 
sàpiga com per a la que no, i més aquí 
que tenim grups de totes les edats, des 
dels 3 anys fins a adults, la dansa és una 
molt bona manera d’airejar-te i d’aclarir 
la ment.

  Olga Fañanàs
  La veritat és que nosaltres hem anat 
bé. Ens van tancar el 13 de març del 
2020 i el dilluns se-
güent ja estàvem 
online. La gent va 
respondre molt bé. 
Pràcticament tots 
els alumnes van 
seguir online. Vam 
seguir fent el cor 
online, que és una 
cosa que no havíem 
fet mai, però ens 
vam haver d’adap-
tar. També és ve-
ritat que quan ens 
vam poder reincor-
porar presencial-
ment quasi tothom 
va voler venir aquí, i 
ara fem algunes 

classes online de manera puntual, 
però molt poquetes, perquè la gent 
té ganes de venir. Vam quedar molt 
sorpresos de la resposta dels alum-
nes, perquè pensàvem que potser 
hauríem de parar, que tindríem mol-
tes baixes, que la feina de captació 
d’alumnes que havíem fet se n’aniria 
en orris... I la veritat és que no. El pri-
mer any vam començar amb 24 alum-
nes i vam acabar amb 60. El segon 
vam començar amb 60 i vam acabar 
amb 80 i aquest any vam començar 
amb 80 i l’hem acabat amb 112. Fem 
de tot. Fem piano, guitarra elèctrica i 
clàssica, ukelele, flauta, saxo, bateria, 
violí, cant modern i líric, cor infantil, 
cor de gòspel, i també fem assigna-
tures teòriques. Ara ha començat 
un grup de combo, en què hi ha un 
alumne de piano, un de guitarra, un 
de bateria i un cantant, i un grup de 
música de cambra, amb un saxo i un 
flautista que també toquen junts. Ens 
hem adaptat una mica al que vol cada 
alumne.

Nota alta per un fi de curs d'un any dur
A causa del que tots ja sabem i ens hem repetit fins a 
l'avorriment, el que anomenem el curs escolar 2020-21 de 
les nostres aules i tallers ha estat una carrera d'obstacles 
de la que, un cop finalitzada, i amb els festivals de fi de 
curs realitzats, hem de dir que no només l'hem superat  
adequadament, sinó que també l'hem fet amb nota, 

gràcies sobretot a la implicació i dedicació de professors 
i professores que han fet un gran esforç de constant ade-
quació a les circumstàncies canviants i a les diferents ne-
cessitats de les classes en moltes ocasions.  Els hi hem 
volgut donar una mica de protagonisme i aquí teniu les 
seves reflexions. 

La Júlia amb algunes de les seves alumnes de 
dansa clàssica

L'Olga amb una alumna de classe de cant

AULES I TALLERS



Nota alta per un fi de curs d'un any dur

Ariadna Suñé
  Ha estat un any complicat en molts 
sentits. De cop i volta estàvem muntant 
un taller i no es va fer. Estàvem prepa-
rant Grease, Chicago... i tot va quedar 
completament tallat. Aquest any ja vam 
començar plantejant-nos què havíem 
de fer: rescatar el que teníem i intentar 
fer-ho o començar un projecte nou. Lla-
vors vam decidir començar, veure com 
estava la gent i decidir com ho gestionà-
vem. Vam veure que la gent tenia mol-
tes ganes de fer coses, els nens tenien 
moltes ganes de fer teatre, tot i que hi 
havia una mica d’incertesa perquè no 
sabíem si es podrien fer els espectacles, 
i finalment els de l’any passat no es van 
poder fer perquè no es podia fer res, 
tots els teatres estaven tancats. 
Vam començar el curs 
i el mes de novembre 
ens van tornar a tan-
car. Llavors vam deci-
dir fer classes online, 
cosa que no havíem 
fet durant el primer 
confinament, i van 
funcionar bastant bé, 
i això ens va perme-
tre, d’alguna mane-
ra, mantenir el vincle 
entre els alumnes, tot 
i que no s’hi van apun-
tar tots. Hi ha hagut 
moltes baixes, però 
també moltes altes. 
Hem hagut d’anar fent una mica sobre 
la marxa. Nosaltres sempre ho tenim 

tot molt planificat des de principi de 
curs i aquest any hem hagut d’anar re-
fent el trencaclosques i anar modificant 
el programa. També hi ha coses que 
m’han sorprès positivament. De pen-
sar com es podria fer una classe de te-
atre amb mascareta, sense poder-nos 
tocar, si estem expressant i sempre 
demanem als alumnes tot el contrari... 
Doncs això, en realitat, ens ha fet tre-
ballar des d’una altra posició, des d’una 
manera més física, i hem treballat altres 
coses que potser d’una altra manera no 
haguéssim treballat. Normalment co-
mencem a assajar una obra el mes de 
gener i la representem el mes de juny. 
Vam començar a obrir les classes i no 
sabíem si es podria representar res. I 
finalment, en lloc de fer una obra sen-
cera, farem petites escenes per poder 
assajar l’últim trimestre, en 8 classes, 

perquè els nens puguin pujar a l’esce-
nari i treure’s l’espineta de l’any passat.

El Cor infantil de l'Aula de Música, 
dirigit per Gerard Fusté, en un 

moment de la seva participació al 
Festival de Fi de Curs

La Neus a l'aula de pintura

L'Ariadna al peu de l'escenari amb alumnes del taller 

Neus Martín 
  
  Ha sigut un curs difícil, perquè 
hem estat tancats durant un 
temps a causa de la COVID, però la 
veritat és que hem crescut molt en 
nombre d’alumnes, especialment 
pel que fa als nens i nenes. Ha es-
tat exponencial. Crec que la gent 

té ganes de fer activitats, i més en 
aquests moments. La gent té ganes 
de fer el que li agrada. I la veritat és 
que vam començar sent un petit 
grup i realment, a aquestes alça-
des del curs, tot i les dificultats de 
la pandèmia, estem molt contents. 
Hem anat creixent com a escola i 
cada cop som més. Ara en aquests 
moments tenim diferents edats: te-
nim infants de 6-7 anys fins a adults. 
El fet d’haver crescut sobretot en 
nens i nenes és molt bo, perquè és 
la llavor per fer que l’escola tingui 
bona vida i creixi.
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Una 'redacció' 
al menjador 
de casa 
Sembla que aquell dia, i segur que no va 
ser l'únic, el menjador del pis del senyor 
Baltasar Olivé, encara al carrer Pere IV, 
es va convertir en la redacció del butlletí 
Alerta, un dels nostres predecessors.  
A la foto, s'ha de reconèixer que una mica 
atrotinada, i començant per l'esquerra  
veiem un jove retallant paper amb unes 
tisores (deu ser per allò de tallar i engan-
xar) que no reconeixem. El que està de 
cara amb ulleres i que tapa parcialment el 
pessebre (tot fa indicar que era els volts 
de Nadal) és en Joaquim Fernàndez Car-
bonell (Nàndez, signava i molts l'anome-
naven així), el pare de l'Elvira Fernàndez. 
El que està teclejant amb un dit la màqui-
na d'escriure és en Ramon Enrich, que di-

uen les cròniques que anava molt sovint 
a casa dels Olivé i es va acabar casant 
amb una cosina d'ells, la Cinta Mas. I el 

que està dret i mig tapat per l'anterior, 
és l'anfitrió, en Baltasar Olivé.   

PROBLEMA 
ENDÈMIC ! 
 Que hi ha molta gent 
al Centre fent coses 
no és cap novetat. 
I les dificultats per 
trobar l'espai per 
a dur-les a terme 
tampoc. En aquesta 
vinyeta publicada en 
un butlletí de l'any 
1979 i amb errors 
ortogràfics ja es fa 
humor amb aquesta 
problemàtica. 
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"Podríem dir que la meva vida 
ja va començar al Centre"

Carolina Albés
Núria Recasens

Neixes al Poblenou i sou quatre germa-
nes, totes vinculades de ben jovenetes 
al Centre. Com hi arribeu?
  Com a anècdota, podem dir que ja els 
meus pares es van casar al Centre i a 
mi em van batejar aquí, també, perquè 
la parròquia de Santa Maria encara no 
estava reconstruïda. Jo recordo vaga-
ment la imatge d’un altar a la sala que 
ara en diem dels socis o d'audiovisuals. 
Devia ser molt petita, però ho recordo. 
Així que podríem dir que la meva vida ja 
comença aquí. 
  El primer record que tinc de la sala d'es-
pectacles, de l’escenari, per exemple, és 
la imatge del foc de l’Estel de Natzaret, 
que devia venir a veure amb la meva fa-

mília, però encara no érem sòcies. Pas-
sen els anys i comencem a venir al Cen-
tre perquè la que més endavant seria la 
meva sogra, la senyora Oriol, era amiga 
de la meva padrina, la Rosa Bòria Lorda, 
que era cosina germana del meu pare. 
La senyora Oriol li va dir que ella tenia 
un fill que ballava a l’Esbart Montseny. 
I així és com als 15 anys vaig aterrar al 
Centre. De fet, la primera persona que 
hi vaig conèixer va ser el Jaume Roca. I al 
final ens vam casar! Vaig començar amb 
el grup juvenil de l’Esbart, que ens por-
taven la Roser Penya i la Maria Calderón.

Vas treballar a Can Ribera. 
  Hi treballava des dels 15 anys i hi havia 
un ambient que era com un col·legi. I 
mira si hi ha amistat encara, que les com-
panyes del despatx ens seguim trobant 
un cop a l’any per fer un dinar.

Com vius la teva època de joventut, 
aquí al Centre?
  Doncs molt bé, molt familiar. Quan te-
nia 18 anys va morir el meu pare i, al cap 
d’uns dies, recordo venir a veure una 
obra de teatre i ens hi vam sentir molt 
acollides, perquè recordo que ens va 
rebre el Nàndez (Joaquim Fernàndez), 
vam entrar amb ell... Al Centre hi vaig 
trobar molt de caliu.

I després podríem dir que l’Esbart 
Montseny va ser la teva vida. 
 El Jaume també va intentar que fes tea-
tre, però jo tinc terror escènic. Recordo 
fer La tieta Guillermina, amb el Nicasi, i 
alguna altra coseta, que feia de minyo-
na, però la veritat és que  ho passava tan 
malament! L’esbart, en canvi, era una 
altra cosa, ballaves i no havies de parlar 
en públic, i m’hi sentia molt més còmo-

Rosa Maria Lorda és tot un exemple de 
sòcia activa i abnegada. I des de fa molts 
anys. La primera anècdota amb el Centre 

és que els seus pares s'hi van casar i ella ja hi 
va ser batejada. Eren aquells anys després de 
la guerra, en els quals el local del Centre feia 
de parròquia de Santa Maria del Taulat, abans 
que al 1950 s'inaugurés la reconstrucció de 
l'església al seu lloc habitual. La Rosa Maria 
recorda que va venir de petita a veure repre-
sentacions teatrals. A partir dels quinze anys, 
ja no se n'ha mogut. Va venir amb les seves 
tres germanes i aquí va trobar en Jaume Roca, 
amb qui es va casar, i una colla d'amics que en-
cara hi són. Els seus quatre fills també hi van 
fer estada, i algun d'ells, com el Gabi, segueix 
a la Secció de Teatre, amb la seva parella i les 
seves dues filles.
  Entre aquestes quatre parets, la Rosa Maria 
va participar molt, fins que es va casar, a l'Es-
bart Montseny, i després a la Secció de Cultu-
ra, dels anys 1985-1995, en els Antics Dansai-
res de l'Esbart, i ha estat vinculada des dels 
seus inicis, l'any 1988, en el Campionat Social 
de Dòmino per parelles del qual va ser orga-
nitzadora durant molts anys, i ha estat dar-
rerament delegada de la Secció d'Activitats 
Diverses. La Rosa Maria a l'escala de la terassa, que tants bons records li porta 
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da. Tot i que reconec que m’hagués 
anat molt bé fer teatre, perquè t’ajuda 
a tenir seguretat. Jo tota la vida he sigut 
molt tímida i potser això m’hagués aju-
dat.
  També recordo de més joveneta les re-
vetlles, que anàvem al Poble Espanyol, i 
llavors el meu pare no m’hi hagués dei-
xat anar, però l'Antoni Gras li va dir que 
no es preocupés, que ell ens hi portava, 
que es faria càrrec de nosaltres i que vi-
gilaria que no ens passés res.

Així que la teva joventut aquí al Centre 
està molt lligada a l’esbart. I en aquesta 
activitat fas una colla d’amics. Aquest 
grup d’amics es manté al llarg de la 
teva vida?
  Sí. És el que jo anomeno “la basca”.  
Són el Pitu, la Maria Rosa, la Carmeta... 
El cuquet de l'esbart sempre l'hem dut 
a sobre i amb tots ells, i més gent, clar, 
fem la Secció del Antics dansaires de 
l'Esbart, que també va ser una època 
molt maca. Quan em vaig casar vaig 
plegar de l’esbart. Quan va ser el 25è 
aniversari hi va haver un homenatge 
al  Sr. Comes, que va ser durant anys el 
director de l'Esbart en el meu temps, i 
no sé si va ser aquella època (no recor-
do les dates) que es va crear una Secció 
d’Antics Dansaires, i fins i tot vam anar 
fent algunes actuacions. I als 50 anys de 
l’esbart vam participar tots, també.

I del 1985 al 1995 formes part de la Sec-
ció de Cultura. Com és aquell moment?

  La colla que érem llavors era la joven-
tut que hi havia al Centre, i llavors vam 
començar a organitzar la revetlla de 
Sant Joan, la festa de Cap d’Any... Si no-
saltres no les organitzàvem, les coses 
no es feien. També hi havia les excursi-
ons que organitzava l'Isidre Carbonell i 
vam començar a muntar-les nosaltres 
també... I, a part d’això, amb la Secció 
de Cultura es van fer moltes activitats! 
  El que recordo més és el Concurs Li-
terari per a nens i nenes de les escoles 
del barri, del que en vam fer set con-
vocatòries amb molt d'èxit, i en el qual 
col·laborava en Josep Ignasi Gras, que 
també va començar a fer amb el Tomàs 
Giol i, dins de la Secció, un nou butlletí 
del Centre; també vam organitzar un 
concurs de còmics, amb l'ajuda del Toni 
Olivé, del qual es van fer cinc convoca-
tòries; també en aquella època vam fer 
diverses provatures que podríem dir 
que van ser l'embrió del que ara són els 
Cava Concert, i altres actes culturals i de 
lleure de tot tipus. I el Campionat social 
de Dòmino per parelles també va co-
mençar en aquella època.  

En Jaume mor i, ja en la maduresa, por-
tes el teu segon marit al Centre.
  Sí. Va arribar aquí i es va fer soci de 
seguida. D’això ja fa 20 anys i s’hi troba 
molt bé, tot i que ell és una mica tancat 
i reservat. Ell venia de Sant Feliu de Llo-
bregat i quan va arribar aquí em deia 
“és que ets amiga de tothom!” i, és clar, 
és que el Centre és com la meva segona 

casa!.I a l’escala del pati li tinc un carinyo 
especial, perquè recordo una foto del 
casament dels meus pares, que surten 
ells dos al mig de l’escala. I quan vam fer 
la festa del nostre casament, em va fer 
il·lusió fer-la aquí i fer-la al pati i fer-nos 
les fotos a l’escala.

Els teus fills també han viscut el Centre 
des que van néixer.
  Sí, de fet el Gabi, l’Alba i la Laia també 
van estar a l’esbart de petits, eh! I les 
meves netes també segueixen aquí, 
fent ballet, i la petita també fa dibuix, i 
també fan teatre. I el meu net Gerard 
també fa teatre aquí al Centre.
Estic contenta perquè, tot i que dues de 
les meves filles viuen fora de Barcelona 
i no poden participar tant a les activitats 
del Centre, tinc nets i netes que van 
continuant i és un goig veure que hi ha 
un relleu generacional i que cada vega-
da hi ha més joventut.

Has estat molts anys al Campionat de 
dòmino per parelles.
  No me n’he mogut! Són 33 anys i sem-
pre hi he participat. I jo no sé jugar al 
dòmino! Vaig començar jugant amb la 
meva germana, però no en vam apren-
dre mai. A part de participar-hi, amb el 
Miquel en vam portar 10 anys l’organit-
zació, quan ho va deixar el Joan Grau.

Has estat delegada de la Secció d’Acti-
vitats Diverses fins al curs passat.
  Sí, després de la Magda. Hi vaig estar 9 

Fotografia de l'esquerra: el Dia de l'Esbart, la festa anual de l'Esbart Montseny, s'esco-
llia la Reina de l'Esbart:  la Rosa Maria va tenir el seu tro i el seu ram de flors. A la de 
la dreta, recollint l'ensenya d'or pels seus 50 anys de sòcia amb l'aleshores president 
Josep Gili
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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 

anys i hi vaig estar molt a gust. Són uns 
anys que m’han passat molt de pressa. 
Els primers anys, que vaig estar a Junta 
amb el Josep Gili com a president, van 
estar molt bé, perquè a més a més és 
una de les persones de la meva colla 
d’amics de tota la vida, que han estat 
al meu costat en tot moment. I després 
vaig seguir amb el Josep Maria Reca-
sens com a president. Però la gent s’ha 
d’anar renovant, jo hi vaig estar durant 
aquests anys, però s’ha de fer foc nou i 
ara ho porta la Mercè Masjuan, que se-
gur que ho farà molt bé.

Què recordes d’aquesta etapa?
  Recordo el fet d’haver d’estar una 
mica per tot. I a més també eren acti-
vitats que a mi m’agraden. Aleshores 
hi havia pintura, que ara és una escola 
a part, manualitats, patchwork, puntes 
al coixí, sardanes (que es van deixar de 
fer fa uns anys)... I també estiraments, 
que ara és ioga i estiraments, que jo els 
segueixo fent, i també ens va molt bé. I 
ara en temps de pandèmia ho hem se-
guit fent per Zoom. Era una mica incò-
mode, fer-ho a casa amb tots els mobles 
pel mig, però buscaves un racó i ja està. 

Ara ja ens hem reincorporat presencial-
ment, però n’hi ha 3 o 4 que ho seguei-
xen fent virtualment.
  És una secció que ha anat creixent, 
perquè fa un parell d’anys, per exem-
ple, va començar l’activitat de costura, 
que també té molt d’èxit. Llàstima que 
aquest any passat, a causa de la pandè-
mia, no s’ha pogut fer cap exposició, ni 
la trobada de puntaires de Festa Major.

Parlem de records. Amb quina etapa et 
quedes?
  Home, per mi l’etapa més maca va ser 
l’etapa de l’esbart. Jo vaig entrar l’any 
després que l’esbart anés a Suïssa, però 
com que, per edat, de seguida vaig pas-
sar al grup de grans, l’any 1962  vam anar 
a Montpeller. En aquella època l’esbart 
no parava. Vam fer moltes actuacions 
pels pobles de la costa i, a vegades, hi 
havia actuacions dos dies seguits o, fins i 
tot, havíem arribat a fer dues actuacions 
en un mateix dia.

I ara, en el present, com veus el Centre?
  Diferent. Però bé, amb empenta. Ara hi 
ha joventut de totes les edats, amb les 
escoles i tot plegat.

Com t’agradaria que fos el Centre per 
als teus nets i netes?
  M’agradaria que fos un Centre en què 
hi pogués participar tothom. Obert a 
tothom, tal com s’intenta fer ara. Que la 
gent s’hi trobi a gust. Que, encara que 
tinguin colles fora del Centre, no deixin 
de tenir un vincle amb l’entitat i de vo-
ler-hi venir.
  Jo estic molt agraïda a la meva padrina 
per haver-m’hi portat, perquè crec que 
ens va fer molt de bé. I jo tinc ganes de 
seguir venint i de participar en tot el que 
pugui: amb els estiraments, amb el dò-
mino, encara que no guanyi mai... Bé, 
amb el Miquel recordo que el primer 
any que vam participar-hi junts vam te-
nir un tercer premi!

Com veus el Centre dins del barri?
  Jo crec que bé. Abans es parlava molt 
que era una entitat molt tancada, però 
més aviat fa la impressió que la cosa va 
canviar i que es va obrint a tothom.

A  l'esquerra, Jordi García amb en Miquel i la Rosa Maria en una  celebració del final d'un Campionat de Dòmino. A la dreta, Carme 
Viñas, Montserrat Lorda, Isabel Rialp, Rosa Maria, Maria dels Àngels Lorda i M. Rosa Martínez en una actuació dels Antics Dansaires 
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Jaume Miralles
Montserrat Mirabet
  La Montse i el Jaume van complir 50 anys de matrimoni el 4 d’abril. 
A la foto, els podem veure molt ben acompanyats pels seus dos nets 
amb el pastís de celebració. Enhorabona i per molts anys!

'Dramawalker '

  Els socis del Centre Francesc Romeu, 
Pere Parera, Maria Cinta Bohigas, Mag-
dalena Puig, Anna Gras, Mercè Oltra, 
Lina Pérez, Elvira Fernàndez i J. Ignasi 
Gras han col·laborat en la recopilació 
d’històries del Poblenou dins del projec-
te Dramawalker, orientat a crear 

ficcions sonores geolocalitzades, com a 
memòria viva de les ciutats, que impul-
sa el Centro Dramático Nacional en col-
laboració amb la Sala Beckett, Grupo 
Chévere i el Centro Dramático Galego. 
La matèria primera del programa són 
les històries explicades pel veïnat dels 

barris. A partir de les seves trobades 
amb els dramaturgs i dramaturgues del 
programa, es crearan una sèrie de ficci-
ons sonores, interpretades per actors i 
actrius, entre elles l’Anna Gras Carreño, 
que prenen vida de forma interactiva 
quan transiten pels carrers protagonis-
tes. El resultat del procés es presentarà 
durant el mes de juliol en el context de 
l’Obrador d’Estiu de la Sala Beckett.

Gerard Fusté
  El director de l’Aula de Música és un dels com-
ponents del cor Resonart Vocal Ensamble, que va 
oferir un concert el 4 de juny a la nostra sala. La 
recaptació de l’espectacle (390€) es va donar ínte-
grament al projecte internacional EARTH, que vol 
portar la música a infants amb pocs recursos i en 
zones de conflicte.
 

Àfrica Ragel
  Aquest Sant Jordi s’han pogut tornar a fer algunes 
de les coses que són típiques, com signar llibres. 
L’Àfrica va signar a la llibreria Etcètera el seu darrer 
llibre, Si demanes ajuda a la bruixa bona d’un conte, 
un llibre per a nens i nenes, il·lustrat per Kim Amate. 

Nicasi Camps Pinós
  El dia 30 del passat mes de maig, i després de su-
perar moltes dificultats a causa de la pandèmia, un 
grup de teatre amateur de la localitat de Sant Joan 
Despí va representar l’obra del nostre consoci Viure 
amb un cor transplantat. És interessant fer constar 
que 17 membres d’aquest grup que la va represen-
tar havien assistit a una de les representacions que 
es van fer al Centre el mes d'octubre del 2019. Da-
vant de l’èxit assolit, la van tornar a representar el 
dia 27 de juny. 
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Andreu Aldea
  Coneixem prou bé la infatigable tasca 
de l’Andreu en la il·luminació dels espec-
tacles del Centre i, darrerament, també 
com a vocal de Manteniment de l’actual 
Junta Directiva de la nostra entitat. Però 
ara hem començat a saber d’una altra 
activitat del nostre amic, en part gràcies 
a un documental de TV3 on s’explicava 
que l’Andreu és voluntari de Rodamunt, 
una associació sense ànim de lucre per 
a la promoció i organització d'activitats 
de senderisme de muntanya destinada 
a persones amb mobilitat reduïda, uti-
litzant les cadires Joëlette. En concret, 
l’Andreu és un dels qui porten amunt i 
avall per la muntanya, de la manera que 
faci falta, aquestes persones amb mo-
bilitat reduïda, possibilitant-los la parti-
cipació en activitats públiques organit-
zades per altres entitats o institucions, 
on la mobilitat sigui un obstacle. Roda-
munt ofereix un servei gratuït a l'usua-
ri, per tant es finança amb aportacions 
de fundacions, institucions i empreses 
privades. Aquestes aportacions poden 
ser tant monetàries, com de suport lo-
gístic o de productes de consum. L'asso-
ciació s'ocupa d'aconseguir i optimitzar 
aquests recursos. info@rodamunt.cat / 
Mòbil: 678 44 27 52

Maria Jové Mataró
Marc Cabanes

    

La Maria i en Marc es van casar el dissabte 19 de juny, amb una celebració, ofici-
ada pel Francesc Romeu, i  una festa a continuació molt lluïdes. Entre els amics 
assistents, una bona colla de gent del Centre, que van fer-se la foto 'de família' 
fent comèdia, per variar. A la foto, i acompanyant els nuvis, drets : Berenguer, 
Carles, Eulàlia, Diana, Roc, Damià, Marina, David, Roger i Alícia. Ajupits, Pere, 
Alba, Joan i Anna.
  La nostra més cordial enhorabona als nuvis i a les seves famílies.

Adrià Parcerisas
  L’Adrià, responsable principal que el 
Centre gaudeixi d’un excel·lent pro-

grama de disseny i maquetació per als 
programes, cartells i butlletins, aquest 
passat mes de juny es va doctorar en en-
ginyeria biomèdica i ha publicat la seva 
tesi Estudi, desenvolupament i validació 
d’eines avançades per a la gestió de la dia-
betis. Enhorabona!

Benjamí Conesa
  El Benjamí és el director i un dels tres 
actors de la nova etapa d'un vell cone-

gut espectacle, que ara s'anomena Car-
los, Benjamí & Héctor Show, etapa amb 
el Carlos Franganillo i l’Héctor Borland, 
que van escollir l'escenari del Centre per  
fer-ne el tret de sortida. Molta merda, 
amics! En Benjamí, per altra banda, ha 
actuat en el musical Las chicas del Coro 
(llegiu la peça de la Caterina a sota). 

Caterina Clos
  La Caterina ha participat a Las chicas 
del coro, un musical de nova creació que 
s’ha estrenat aquest juny a l’Almeria Te-
atre de Barcelona, de Ferran González i 
Las Fernandas i direcció de Rubén Yuste.

Joan Olivé
  En Joan és un no parar de fer projectes. 
Entre ells, volem destacar que el Centre 
va tenir la preestrena de He matado a 
Paco, una delirant comèdia escrita per 
Joaquim Bundó i que, dirigida per en 
Joan, va encantar al nombrós auditori 
que va acudir a la representació. Entre 
les actrius, vam poder veure la Montse 

Miralles. En Joan també ha dirigit l'obra 
Oficinats, del mateix Bundó.

Roc Olivé
Ja ens té acostumats als seus dibuixos 
d'animals antics i moderns. Ara ha fet 
un pas més enllà i ha fet les il·lustracions 
del llibre Excrementos de la fauna ibérica. 
Introducción a su reconocimento, editat 
per l'editorial Tundra, que segur que té 
el seu públic.   

Neus Martín Royo
  Una altra que no para. El setembre del 
2022, coincidint amb la Festa Major del 
Poblenou, inaugurarà una exposició so-
bre la transformació urbanística espero-
nada pels Jocs Olímpics de Barcelona, 
esdeveniment del qual commemora-
rem els 20 anys.  La pintora ha captat el 
canvi durant aquests decennis de trajec-
tòria artística. Joan Carles Luque i Jordi 
Fossas relitzen la tasca de documenta-
listes de l'exposició en els espais pintats 
per la Neus. 
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 NECROLÒGIQUES

Montserrat Ribera i Monroset
  Consòcia del Centre i patrona de la Fundació Pius 
Bosch. Era cosina del Joan Maria Vallbé, soci de mèrit 
del Centre i també patró de la Fundació Pius Bosch, 
ambdós en representació de la família Ribera.

Esteve Puigdengolas Armengol
  Marit i germà de les nostres consòcies Ester i Marta.

Anna Maria Herrera Badenes
  Mare de la nostra consòcia Arlet Ferrando Herrera, 
cantaire del Cor Poblenou i del Cor de Gòspel de l’Aula 
de Música.

Maria Mas Olivé
  Consòcia nostra, i recordada també com a vídua de 
Claudi Andani, cosina germana dels Olivé Cabré i cosina 
de la Lourdes Mas.   
  Rebin els seus familiars i amics el nostre condol.

Jaume Batlle Albes
   El dia 11 de maig ens va deixar aquest consoci nos-
tre, marit de la també consòcia Antònia Fillol, membre 
del Cor Poblenou. En 
Jaume va estar molt 
vinculat al Centre en 
diverses activitats ar-
tístiques, sobretot en 
la vessant gràfica, com 
a dissenyador de por-
tades per al Butlletí, 
felicitacions de Nadal 
i d’elements decora-
tius per a escenografi-
es teatrals. I també va 
fer breus incursions en 
el món de la interpre-
tació, entre les quals 
recordem el seu paper 
de “El Niño” en l’obra La casa de las chivas de Jaume Sa-
lom i el de Sant Josep a L’Estel de Natzaret. Darrerament 
també participava a les Passejades amb història. 
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L’Associació de Veïns del Taulat va néixer el 1970 per llui-
tar contra el Pla de la Ribera i allà vaig conèixer el Joan 
Bañeres. Era el moment àlgid de les impugnacions, de 

l’assemblea multitudinària al Casino, del concurs de projecte 
per fer front al Pla... Per explicar-ho amb poques paraules, 
aquell projecte era la versió dura del que després va ser el 
pla de la Vila Olímpica. Pretenia enderrocar el Poblenou des 
del carrer Enna (avui Ramon Turró) fins al mar i construir una 
via rapida elevada que faria de barrera entre el barri vell i la 
Copacabana que somiava l’alcalde Josep Maria de Porcioles.
  Aquell pla va aconseguir mobilitzar el veïnat per primera 
vegada sota el franquisme. Amb el que em va explicar ales-
hores en Joan Bañeres vaig escriure un article que Manuel 
Vázquez Montalbán va publicar a la revista CAU del Col·legi 
d’Aparelladors. A més de ser un tema que m’afectava a mi 
i a tots els meus veïns, va ser un dels meus primers articles 
cobrant, i això no s’oblida. Després d’aquella primera troba-
da i durant els següents quaranta-cinc anys, vaig continuar sa-
ludant per la rambla el Joan i la Maria Rosa. I quan vaig saber 
que ja no sortia a passejar, el vaig anar a veure a casa seva. Era 
la primavera del 2019. El Joan, malgrat que em deia que ja no 
tenia memòria, va recordar perfectament perquè es va crear 
aquella primera associació de veïns que va néixer al barri.
  “Arran del Pla de la Ribera va sortir l’associació de veïns i vam 
treballanr molt sobre el pla. Tothom al barri estava interessat 
que el pla no tires endavant: veïns, botiguers, empresaris...Els 
primers socis que va tenir l’associació van ser els de la coope-
rativa Montseny. Vam recollir 8.000 impugnacions, fet que en 
aquells temps va ser un rècord. Vam passar tota una nit a casa 
de l’advocat Buxadé acabant les impugnacions que havien 
d’anar timbrades i no sé quantes coses més. El  moment cul-
minant va ser quan vam poder presentar les impugnacions. Va 
ser un gran moviment veïnal, el primer, que va servir d’exem-
ple per a molts dels qui van venir després. El Porcioles? Ell tenia 
les seves idees. No hi podies parlar de gaires coses; per una 
orella li entraven i per l’altra li sortien.”
  La primera vegada que em vaig trobar amb el Joan, que ales-
hores era el secretari de l’associació i portava el pes de la cam-
panya, li va explicar a la debutant que era jo que els impulsors 
del pla eren les grans empreses que hi havia a la zona de l’avin-
guda Icària (durant el franquisme es deia Capitán López Vare-
la), que ja feia temps que tenien previst marxar i que el que 
pretenien era fer el gran negoci amb la requalificació i la venda 
dels terrenys. No m’ho podia explicar més clar i més curt.
  En la nostra última conversa, va recordar amb nostàlgia que, 
quan el pla es va arxivar definitivament el 1975 ,“nosaltres ja no 
teníem res més a fer”.  Però aquí sí que la memòria li va fallar, 
o potser va ser la seva modèstia, perquè aquell any ell era el 
president i l’entitat va continuar fent reivindicacions i protes-
tant. Això sí, amb un to més baix. Aquesta associació, que mai 
ha d’estar inclosa en la llista de les anomenades associacions 
de bombillaires que es dedicaven només a guarnir carrers, va 

baixar la persiana el 1998.
  En acabar la seva tasca a l’associació, va passar per la coor-
dinadora d’entitats i va entrar al Centre Moral i Cultural del 
Poblenou: “allà vaig conèixer el Joaquim Vilaseró, em va pro-
posar anar al Centre com a secretari i m’hi vaig quedar 25 anys 
com a directiu. Un dia, parlant amb la Secció de Cultura vaig dir: 
mira, podríem fer una cosa perquè ens coneguéssim entre no-
saltres, i vam posar en marxa la competició de dòmino, que hi 
intervenien totes les seccions i ens vam anar coneixent. N’estic 
molt satisfet, d’això. I ja porten 31 anys jugant al dòmino”.
  També va ser un membre molt actiu de la Cooperativa Mont-
seny. Explicava que, en acabar les obres dels pisos, van quedar 
uns diners i, per tal que no se’ls quedés el govern, es van unir 
amb l’Escola Montseny i el fons va anar per als nens.
  En la nostra última trobada va recordar la detenció del Huer-
tas: “Em van telefonar a les tantes de la nit i vam anar tots a 
veure què podíem fer. I vam decidir protestar l’endemà. I l’en-
demà hi havia la reunió del Premi Sant Martí amb el regidor 
Canalda... Després van detenir mossèn Joan Soler i el Proc-
haska...”
  El pare del Joan Bañeres era calderer i treballava a Cal Miquel 
Domini del carrer Pere IV. El Joan va néixer el carrer Taulat el 
28 de gener de 1927, i després va anar a viure al carrer Indepen-
dència (avui carrer Badajoz), entre Pujades i Pallars. Va entrar a 
treballar als 16 anys a la fabrica de sacarina Morató i Cia, i s’hi va 
estar quaranta anys, fins que l’empresa va tancar.
  L’Arxiu Històric del Poblenou ha proposat al Districte que es 
col·loqui una placa en el paviment de la rambla en homenatge 
al líder veïnal que va ser Joan Bañeres. 

Maria Favà

Joan Bañeres contra 
el Pla de la Ribera

DEL POBLENOU

Joan Bañeres i la seva esposa quan van fer 50 anys de casats
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Les hores greus és el títol del llibre que va escriure el presi-
dent Quim Torra durant el seu confinament a la Casa dels 
Canonges, del 15 de març al 30 d’abril de 2020, on es va 

enfrontar amb una situació impensable, afectat ell mateix per 
la COVID-19. Us en recomano la lectura. Realment el president 
Quim Torra va patir, en solitud, les hores més greus de la pan-
dèmia, amb una situació política també impensable, atès que 
des de l’Estat espanyol van aprofitar per centralitzar les deci-
sions, fet que va afectar enormement i directa la llibertat de 
gestió que, en referència a sanitat, ja teníem a Catalunya.
  Les hores greus, els dies greus i els anys greus que patim a 
Catalunya ja venen de lluny, però darrerament es van agreu-
jant de diverses maneres per l’esperit de revenja que domina 
els poders de l’Estat espanyol. Anar contra Catalunya i els cata-
lans sempre els dona bons rèdits. Podríem destacar l’actuació 
d’un aparell judicial que mostra la seva cara més cruel, ja que 
que, en lloc de cercar la justícia, la imparcialitat i la concòrdia, 
fa bandera de la venjança, la privació de llibertat i la persecució 
dels polítics catalans, saltant-se el propi reglament de la insti-
tució penitenciària. A la jerarquia judicial espanyola no li fa cap 
vergonya el ridícul que fa davant la justícia europea, que deixa 
sense aplicació les seves euro ordres. De la cúpula de l’aparell 
judicial espanyol es diu que és la tenidora final de la governa-
bilitat d’Espanya i que acaba manant més que el propi govern 
estatal, que és com dir que a Espanya hi governen les togues.
  També per la imparcialitat de la molt qüestionada corona bor-
bònica que, en lloc de posar pau, va tirant benzina al foc, ma-
nifestant-se ben obertament en contra del poble català, com 
ho va fer el tres d’octubre de 2017, en resposta a un poble que 
va fer una acció totalment democràtica com va ser posar les 
urnes per votar. Els borbons actuals són dignes descendents 
del tristament famós Felip V, artífex de la Guerra de Successió, 
on es van arrabassar tots els drets de Catalunya com a nació.
 Les hores greus venen també per la reacció de la majoria de polí-
tics centralistes que, quan algú parla de l’amnistia o dels indults 
dels presos polítics catalans, es revolten i mostren les seves ac-
tituds més inhumanes, quan, en altres ocasions que afectaven 

presos de la 
seva corda, 
o no, la seva 
actitud era 
totalment 
d i f e r e n t , 
ben favo-
rable als in-
dults.
  Faig meves 
les paraules 
que va dir 
la vicepresidenta d’Òmnium, Marina Llansana, al diari El Punt 
Avui el dia nou de maig passat: “no es pot canviar una cultura 
d’estat-imperi que necessita clavegueres per funcionar, que 
utilitza la justícia per protegir un rei corrupte i alhora per engar-
jolar dissidents polítics, i que (aquest estat-imperi) no ha pas-
sat mai comptes amb el seu passat totalitari. Espanya no vol ni 
pot canviar perquè ja s’agrada com és.” Només ens cal afegir 
que el problema d’aquesta Espanya és la mateixa Espanya.
  Malgrat totes aquestes gravetats, des dels poders estatals 
saben que Catalunya és una nació i que, a la curta o a la llarga, 
assolirem les nostres llibertats com a poble sobirà. També ho 
saben els botiflers que ens envolten per aquí, que el dia que 
Catalunya assoleixi la plena sobirania, tot anirà molt millor per 
a tots els catalans, ells inclosos. Però no sé per quins set sous 
s’encaparren a defensar un estat que ens oprimeix i ens explo-
ta, a ells també.
  Ara falta que els polítics catalans es conscienciïn ben plena-
ment que Catalunya és una nació i la sàpiguen portar fins a la 
total consecució de la seva plena sobirania. 
  Si pot ser, sense baralles internes.

Joan Giménez i Roger

Les hores greus
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• Si desitgeu oblidar-vos de:
1 - Problemes de neteja i de personal.
2 - Absentismes laborals, baixes, substitucions, vacances, formalització de contractes.
3 - Haver d'estar pendent dels serveis i de la seva realització.

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

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

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

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

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.

A vegades, per molt que siguem de teatre de tota la 
vida, ens costa anar al teatre de veritat, i en fem un 
espectacle sense voler. Això li passa a la Dolors, i una 

mica a totes!
  L’altre dia, vam anar amb les amigues del Tresc a La Villarro-
el, que és una sala que ens agrada molt perquè és moderna. 
Érem quatre: la Carmen, la Maria, la Rosa i jo. Bé, quatre i les 
altres, però, com que no ens veiem al gimnàs, no hi tinc tanta 
confiança.
  La veritat sia dita, després d’aquesta vegada, la Rosa i jo 
hem pensat que ja no convidarem més la Carmen, que sem-
pre espera a avisar la seva filla perquè no li truqui —com si 
li anés a trucar— just quan la gent ja fa silenci i sembla que 
ens avisaran que apaguem els telèfons. Si almenys escrivís 
de pressa… però no hi veu gaire, la pobra. I, escolta, que jo 
al teatre em poso les sabates bones, el santcristo d’ort i el 
llacet dels presos. M’estic una estona arreglant-me, que ja 
m’agrada, però, escolta, prefereixo que em mirin perquè 
brillo de joies, que no per la llum del whatsapp.
  En fi. El noi de les entrades va ser molt amable i ens va indi-
car els llocs, perquè això de grada A i B ens embolica, ¿saps?. 
A més, jo venia baldada, perquè havíem passat el dia amb els 
nets, i hauria preferit veure el Crimen en el paraíso a la tele, 
però, escolta, que la cultura és molt important. A part que, si 
un dia no vens, ves a saber si et tornaran a avisar a la propera. 
Doncs ja hi érem. Nosaltres, sempre que podem, agafem la 
primera fila, perquè així la Maria hi sent millor i, a mi, què vols 

que et digui, si em toca algun capellanet del Manrique, em 
fa més il·lusió. Doncs això, que la Rosa i jo vam seure l’una al 
costat de l’altra, perquè de vegades ens agrada comentar si 
ho fan molt bé, i així, fluixet, no molestem gaire. I, apa, ¡que 
empiece el espectáculo!, que diuen. 
  Mira, quan aquella nena de la cadira de rodes del Ventdel-
plà, que feia paper de malvada, va acabar el monòleg i li sal-
taven les llàgrimes, em vaig sobresaltar una mica i vaig mirar 
la Rosa. De l’emoció, li va dir a cau d’orella a la nena: “Oh, que 
dolenta!”. Potser em vaig despistar una mica durant l’obra, 
però, és clar, si no té mitja part, no tens moment d’estirar les 
cames. Això sí, ella estava tan emocionada que vaig tenir la 
sensació d’haver gaudit com mai. Com mai. Ai, si vam aplau-
dir aquell dia! Dreta tota l’estona! 
  

Judit Martínez

Aquest article de ficció de la Judit Martínez Gili es va publicar 
l’octubre de 2020 a Fila Zero, un fanzine sobre arts escèni-

ques. Podeu llegir el número sencer a través d’aquest codi QR 
o comprar-ne la darrera edició a filazero.bicartel.com 

La tieta va al teatre
FICCIÓ 24



Degut a la constant onada de la immigració, 
que jo veig com a necessària, han arribat en-
tre nosaltres moltes persones que porten a 

la seva maleta altres cultures, tradicions i també 
religions. I aquesta nova situació crec que ens pot 
ajudar molt a canviar la nostra realitat social, però 
també la mental. Mai com ara se’ns demana un 
canvi de mentalitat. Una mentalitat oberta.
  La Generalitat de Catalunya té el Consell Assessor 
per a la Diversitat Religiosa, que és un organisme 
vinculat directament a la Direcció General d’Afers 
Religiosos, dins de la Conselleria de Justícia, que 
tot just acaba de publicar un document titulat Di-
versitat religiosa i mitjans de comunicació. Una ex-
pressió de la voluntat de diàleg.
   Aquest consell assessor, format per diversos membres de les 
diferents tradicions religioses que hi ha a Catalunya, en teoria, 
és un òrgan consultiu de la Generalitat que treballa analitzant 
i aconsellant l’administració en totes aquelles qüestions que, 
d’una manera confidencial, se li plantegin. Però, aquests dar-
rers anys, també ha estat un organisme de treball i propositiu 
en molts temes que afecten la relació de les religions amb l’ad-
ministració, la societat i els mitjans de comunicació. 
  Llegint tot el document, m’he adonat que hi ha hagut com un 
cert canvi o un traspàs del que fins ara eren els “drets individu-
als” que defensàvem, com el de la llibertat religiosa o el de la lli-
bertat de culte (que tant s’han esgrimit davant de les mesures 
sanitàries de la COVID-19) per passar actualment a uns valors 
molt més socials o més col·lectius, com són els de la pluralitat 
i la diversitat religiosa. Com diuen ells, “per a una societat com 
la nostra, les religions són una riquesa i hem entès que és un 
bé que cal defensar i hem de fer visible que els valors religiosos 
són patrimoni del conjunt de la societat”.
  De fet, aquest ja és el cinquè document que presenta aquest 
consell assessor, des del setembre del 2013, en què es va pre-
sentar el primer. El document assenyala ara la presència en els 
grans mitjans de comunicació de les grans religions i de les tra-
dicions religioses més consolidades entre nosaltres, però alho-
ra també denuncia la invisibilitat en què poden caure algunes 
minories religioses. 
  En primer lloc, hem d’assenyalar els grans canvis que ha ex-
perimentat el món de la comunicació. En concret, jo n’assenya-
lo dos. El primer és el fet que les noves tecnologies i les xarxes 
socials han propiciat que en aquests moments tothom pugui 
ser un periodista i tothom pugui ser vàlid per captar un esdeve-
niment, per fer-lo públic o per donar-ne l’opinió. 
  En segon lloc, aquestes noves tecnologies i les xarxes socials 
han donat un altre temps als mitjans, que han de respondre 
amb molta més rapidesa i immediatesa a les coses que passen, 
tot afirmant que “no necessàriament el temps amb el qual tre-
ballen les religions és el temps dels mitjans de comunicació”, 

que han de ser molt més ràpids, atenent a la instantaneïtat 
més que no pas a l’actualitat, com dèiem abans. 
  Per altra banda, hem de defensar que els mitjans de comu-
nicació són absolutament necessaris per a la construcció de 
la realitat i de la nostra imatge social, fins al punt que, “per a 
molta gent, allò que no apareix als mitjans és invisible” o bé 
no existeix.
  El que em sembla més interessant és la part propositiva del 
document pel que fa a les religions. Seguint el que hem dit fins 
ara, s’aconsella a les comunitats religioses que entrin de ple en 
aquesta “cultura participativa” en la que vivim i, per tant, se les 
convida a passar de ser uns simples usuaris dels mitjans per ser-
ne uns actors i ser creatius, “sense limitar-se només a replicar 
la informació que no ens sembla correcta, sinó a saber generar 
contingut”, fins al punt que tothom, de qualsevol creença, és 
una persona vàlida per intervenir en els mitjans i per parlar de 
qualsevol tema. Fins i tot es recomana a les comunitats religi-
oses que vetllin “per ser presents en el món mediàtic, creant 
fòrums interns i també cercant mitjans per fer-se visibles”. 
  Pel que fa als mitjans de comunicació, se’ls demana de seguir 
en la línia del respecte a tota creença i religió, tal com es pro-
posa en els diversos codis deontològics dels col·legis professio-
nals sobre la consideració a les persones i a les seves creences; 
així com també a seguir les directrius que ja es donen en els 
diferents llibres d’estil dels diversos mitjans de comunicació. 
  Penso tot això perquè una entitat cultural com la nostra, com 
el Centre Moral i Cultural, no en pot restar al marge, ni pel que 
fa al reconeixement del pluralisme religiós ni al respecte a tota 
creença, sigui majoritària, com és el cristianisme entre nosal-
tres, o minoritària, com és el cas dels nouvinguts. Tothom me-
reix respecte. Fins i tot, i en parlaré en un proper article, aquest 
respecte està molt per sobre de la llibertat d’opinió.  

Francesc Romeu 

Benvingut sigui el 
pluralisme religiós
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De vegades tanco els ulls i penso en l’època que feia el 
recorregut per anar a l’escola. Podria descriure totes les 
aromes i olors que desprenien les sis travessies des de 

casa fins a l’escola. Jo vivia al carrer Joan d’Àustria, creuava el 
pas a nivell i ja sentia l’olor de les vies i dels rails. Després pas-
sava per davant d’Industrias Titan, on molts dies feia olor de 
vernís. A la cantonada de Pamplona, hi havia un restaurant de 
barri que hi feia una olor especial del vapor que sortia de la cui-
na que donava a la vorera. De bon matí, allà els treballadors be-
vien carajillos i barretxes i fumaven caliquenyos. Carrer Enna, 
direcció cap a la rambla, passava per la “prote” i, al davant, hi 
havia una fundició. Des de fora el carrer, es veia la producció 
de les bigues roents de ferro, que desprenien una olor carac-
terística. També recordo l’olor de mar i el soroll que feien les 
gavines, però només l’olor, perquè l’era olímpica ni s’insinuava 
i a la platja no s’hi anava. Recordo la tardor i les fulles que que-
ien a munts i que semblaven mars de color marró. Arribant al 
carrer Àvila, ja sentia la ferum de la Solsona, on feien galetes, 
i després els camions de les agències de transport. L’olor dels 
clavells del cementiri, quan anàvem a arreglar el nínxols fami-
liars. Aquestes olors i aromes encara ara les tinc ben presents. 
Quant a sabors, recordo una vegada que la meva tieta Rosa 
em va fer un arròs a la cubana amb plàtan fregit, l’olor de net 
del Bar Marçal, on la meva tieta Carmeta em feia un bistec amb 
patates boníssim i hi tenien en Roberto, un lloro que parava els 
taxis i deia paraulotes! Els callos de la tieta Lola, insuperables, 
les trenes de xocolata del forn Sol de la Sra. Elena, al carrer 
Wad-Ras, on ens vigilava des d’una finestra superior i deia “al 
sobrino de la Lola le das un croissant de mas que son de la Pla-
ta”. Les truites de la mare del Jesús, la nata de bullir llet que la 
Sra. Satur ens guardava quan anàvem al Montseny. I què dir de 
la coca del Surtidor que portava el Quilis al cole!
  De memòria olfactiva i gustativa en tenim tots, i només es 
perd quan es pateix alguna malaltia greu. El nostre cervell està 
dissenyat perquè associem aromes i sabors que ens agraden o 
no a experiències vivencials al llarg de la nostra vida. Si voleu 
saber-ne més, només heu de navegar per les xarxes i flipareu 
de fins on es pot arribar a manipular el personal amb les aro-
mes i les olors. I, en aquesta línia, els professionals del món del 
vi i la gastronomia s’entrenen amb tot un seguit de tècniques, 
essències i trucs per poder interpretar les virtuts i els defectes 
del vi i del menjar. Ara bé, si girem la truita, també us puc asse-
gurar que no cal ser un expert en el tema per gaudir i assaborir 
tant el beure com el menjar. Fugiu d’aquells que hi troben la 

tòfona, la fruita tropical, les essències herbàcies i els retrogus-
tos a liti i tinta xinesa i l’ànima de la lluna sobreposada sobre el 
sol (l’ànima que t’aguanta). Arrambeu-vos sempre a les perso-
nes que cuinen, que serveixen taules, botigueres, viticultors, 
sommeliers... En definitiva, a tots els professionals que inter-
venen quan ens asseiem a una taula a menjar i beure. Gent a 
qui no els cauen els anells quan us expliquen amb generositat 
les seves elaboracions, amb calma, amb paraules senzilles, 
sense esnobismes, que us els deixen tastar i no catar, gaudir 
i no degustar. En definitiva, gent amb ànima! No us atabaleu, 
home, que ningú no neix ensenyat, i decanteu-vos per allò que 
us fa sentir còmodes a vosaltres i sobretot amb qui compartiu 
el que mengeu i beveu. 
  Un mos de pa amb oli i sucre amb una presa de xocolata ne-
gra, un petricó de vi ranci amb quatre avellenetes, unes figues 
amb una ametlla torrada a dins, un bon fuet o llonganissa amb 
una mossegada d’alls tendres, un cava fresquet amb un for-
matge, un vi blanc, negre o rosat, un cóc ràpid amb mistela, 
són plaers immensos, senzills, de proximitat i, amb mesura, 
saludables. Només heu de buscar on els elaboren, on els  ve-
nen, comprar-los i compartir-los. Vivim en un país que no ens 
l’acabem, ple de cooperatives agrícoles, productors centena-
ris, elaboradors de productes brutals, clàssics i innovadors. 
Només hem de treure’ns la mandra del damunt, posar-nos la 
mascareta al cap (abans la manta), sortir de casa i, au, cap a 
veure món! I a menjar-nos-el!
  En fi, ara us deixo que tots plegats tenim prou feina.
  Salut, amistat, consumiu cultura, i vins amb ànima!

Salvador Montoya Viñas

Aromes i sabors
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TEATRE     
  REPRESENTACIONS TEATRALS
  LECTURES TEATRALS 
  RECITALS DE POEMES  

COR POBLENOU

ACTIVITATS DIVERSES     
  MANUALITATS
  PATCHWORK 
  ESTIRAMENTS

  PUNTES AL COIXÍ 
  COSTURA  
  IOGA 
  DÒMINO PER PARELLES

ACTIVITATS CULTURALS
  TERTÚLIES LITERÀRIES
  CAVA CONCERT 
  VISITES CULTURALS, 
  EXCURSIONS 
  CONFERÈNCIES

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