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Aquest butlletí s’ha fet esperar unes quantes setmanes més del 
que ens havíem proposat i tocava, però al final ja és aquí, a 
casa vostra. Veureu que, per aquest motiu, en les seves pàgi-

nes parlem de la vida al Centre des de la Festa de la Sagrada Família, 
a finals de gener, fins a l‘acabament d‘aquesta temporada, la 2021-
2022. Un necesariament breu resum de quasi tot el que s‘ha esdevin-
gut a l‘entitat aquests primers sis mesos del 2022, que no ha estat poc. 
   Afortunadament, aquest primer mig any ha estat la constatació de 
la continuïtat de la quasi normalitat que gaudim des del setembre 
passat, vist en general, i després dels impediments sanitaris ante-
riors amb una pandèmia que encara fa la viu-viu.
  Comencem posant una galeria de fotos dels socis i sòcies que en la 
festa de la Sagrada Família van rebre ensenyes d’or i d’argent. Tam-
bé trobareu comentaris sobre l’Assemblea de socis, de les obres de 
teatre que ha presentat la Secció de Teatre, tant representades com 
en lectura, el recital del Cor Poblenou, breus notícies dels diversos 
Cava Concert, entre altres informacions de les Festes de Maig, 
els guanyadors del Campionat de Dòmino per Parelles i d’altres 
espectacles que s’han fet a la nostra sala...
  En aquest número tornem a tenir un bon llistat de “Noms propis”,  
encapçalats per l’estimat Jaume Miralles, al que hem entrevistat, un 
actor i cantant amb una presència constant al nostre escenari i de 
gran fidelitat al Centre (entre altres fidelitats, com ens confessa a la 
conversa) des que va aterrar a l’entitat a mitjans dels anys 60.  
  I si a la portada de l’últim butlletí afirmàvem que ‘el fred no ens 
atura’, ara hem de dir que la calor una mica sí: comencem les vacan-
ces quan acabin els casals d’estiu, però ja tenim molt avançada gran 
part de la programació de totes les múltiples activitats de la casa per 
a la temporada vinent.
  En aquest punt, direm que l’activitat al Centre començarà amb una 
tertúlia literària el mateix dia 1 de setembre; que el 3 hi ha la inaugu-
ració de la XVIII temporada del Cava Concert, que el 5 alguns tallers 
i cursos reemprenen la seva tasca, i que el 9 hi ha el primer 
acte de la noatra programació de Festa Major que, si tot va 
bé, enguany tornarà a gaudir de tot el seu esplendor: un con-
cert de Joan Olivé presentant el seu darrer disc. 
  BON ESTIU A TOTHOM! 
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SAGRADA FAMÍLIA 2022

Amb CMC Play, la plataforma de con-
tinguts digitals del Centre, pots tor-
nar a veure obres antigues del Cen-
tre com Nits d’estiu, però també Pel 
davant i pel darrere, o Els Miserables, 
o escoltar els concerts del cor des de 
casa, llegir els butlletins al mòbil o a 
l’ordinador! 
  Registra-t’hi a través de: elcentrepo-
blenou.cat/cmcplay, posant les teves 
dades i una imatge de perfil i gaudiràs 
de tot això des del mòbil i l’ordinador 
I recorda que pots seguir l’actuali-
tat del Centre a través de Facebook, 
Twitter, Instagram i la nostra App 
(Play Store).

Apunta’t al 
CMC Play

A mig gas
Encara no va poder ser una celebració 

de la festa patronímica com ens hau-
ria agradat. Hi havia moltes mascaretes!  
Però l’acte institucional de la Festivitat 
de la Sagrada Família d’enguany es va 
poder realitzar. Vam començar a Santa 
Maria del Taulat, amb la Missa d’Acció 
de Gràcies i en sufragi dels socis i sòcies 
traspassats durant l’any. Acabat l’acte 
religiós, ens vam desplaçar al nostre 
estatge, on, per començar, en Joan 
Martínez (veu) i en Pep Pladellorens 
al piano, ens van interpretar una selec-
ció del seu espectacle Les cançons que 
m’acompanyen, que vam poder veure 
el passat mes de setembre. 
 I tot seguit es va fer el lliurament de les 
ensenyes d’or i argent als socis i sòcies 
que han acomplert 50 i 25 anys respec-
tivament de soci de l’entitat.

ENSENYES D’OR
Anna Maria Aparicio Schwab
Marta Aznar de San Silvestre
Josep Maria Recasens Soriano
Maria Antonia Bruña Babón
Joan Murano Papiol 

Lina Pérez Rue
Rosa Maria Pellicer Sastre
Montserrat Recasens Soriano
Amparo Roldán Caballero 

ENSENYES D’ARGENT
Núria Alonso Mas
Cristina Campoy Tabar 
Lluïsa Casanova Ramon
Rosa Maria Castella Riera
Jordi Coll Tomás
Elisabet Coll Rialp
Maria Teresa Dordal Llansana
Jesús Franquesa Ventura
Àngel Gordon Ferrer
Rosa M. Gorgues Contijoch
Maria Lluïsa Lerin Castrero
Lourdes Mas Casanova
Rosa Maria Tarrós Vidal 
Arnau Vidal Roig 
Francesc Vidal Roig 
Maria Vilar Salamero 

No tots van poder venir a la festa, però 
Déu-n’hi-dó. A continuació hem posat 
un recull de fotografies dels guardo-
nats (com cada any!). No hi són tots, 
però ja ens perdonareu. Amb les mas-
caretes a vegades és dificil reconèixer o 
veure bé els guardonats. 
 El president del Centre amb

Anna Maria Aparicio (a dalt) i 
Rosa Maria Pallicer Sastre (a baix)
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Francesc Vidal i Arnau Vidal

Marta Aznar i Josep Maria Recasens Joan Murano i Lina Pérez Montserrat Recasens

Maria Antònia BruñaAmparo Roldán Maria Lluïsa Lerin Cristina Campoy

Rosa Maria Tarròs, 
Teresa Dordal 
i Rosa Maria Gorgues

Lourdes Mas, que va 
recollir la seva insígnia, 
la de la seva mare, Lluïsa 
Casanova, i la de seva filla, 
Núria Alonso

Jordi Coll i Elisabet Coll

Àngel Gordon



Assemblea general
LA JUNTA INFORMA

El diumenge 24 d’abril es va celebrar 
l’assemblea d’enguany. Les per-
sones associades assistents varen 

aprovar per unanimitat la memòria d’ac-
tivitats 2021, l’estat de comptes del 2021 
i el pressupost del 2022.
  La memòria d’activitats 2021, confegi-
da i presentada per la secretària Anna 
Bedmar, deixa constància de l’esforç 
per programar activitats i recuperar 
l’afluència de les persones associades i 
el públic en general tot i les diferents vi-
cissituds i adverses circumstàncies que 
s’anaven succeint a base d’onades de 
pandèmia i les mesures restrictives que 
s’anaven adoptant per apaivagar-ne els 
efectes. 
  La memòria també deixa constància 
d’un saldo positiu de +50 pel que fa al 
nombre de persones associades.
  Els comptes del 2021 han estat sen-
siblement millors que els del 2020 i en 
aquests moments el Centre no pateix 
dificultats econòmiques. Amb tot, hem 
pogut recuperar taquilles dels especta-
cles programats, ingressos per lloguers 
de la sala d’espectacles i altres depen-
dències, ingressos per matrícules i quo-
tes d’aules, tallers i altres activitats, etc.
  També cal agrair el suport econòmic, 
via subvencions, del Districte de Sant 
Marti de l’Ajuntament de Barcelona que 
ens ha incrementat una mica la dotació 
d’anys anteriors i, molt especialment, la 

important aportació de la Generalitat 
de Catalunya a través de diverses con-
vocatòries d’ajuts a què ens hem pogut 
acollir. 
  Finalment, pel que fa al pressupost per 
al 2022, ha estat calculat sobre la base 
d’una previsió d’ingressos i despeses 
corresponents a una anhelada superació 
definitiva de la pandèmia i a la recupera-
ció de la normalitat. Tant de bo s’acom-
pleixin. En allò que depèn de nosaltres 
hi posarem tot l’esforç.
  L’assemblea també ha acordat instituir 
un guardó de reconeixement a les per-
sones que acompleixin 75 anys com a 
associades a l’entitat.

Intervenció del president
  En la seva intervenció final, el presi-
dent Josep Maria Recasens va fer un 
breu repàs del que han estat aquests 
dos anys de pandèmia i els efectes insti-
tucionals i econòmics que n’hem patit. 
  Ha agraït la dedicació entusiasta de 
tanta gent que ha treballat de valent 
per mantenir el funcionament i les acti-
vitats en circumstàncies tan adverses i 
també ha agraït el suport rebut de les 
institucions, Generalitat i Ajuntament. 
També ha agraït la bona voluntat de la 
Fundació Pius Bosch pel que fa a l’en-
darreriment en la transferència dels do-
natius previstos.
  Per acabar, recorda que l’any que ve 

El Centre formalitza la 
inscripció a la xarxa xtac
Es tracta d’una xarxa promoguda i im-
pulsada per la Federació d’Ateneus de 
Catalunya que facilita a les entitats as-
sociades la possibilitat d’accedir a la 
programació d’espectacles de qualitat 
en condicions avantatjoses en base a la 
negociació conjunta.
  Tot i que el Centre té una gran quan-
titat d’activitat de producció pròpia, 
la pertinença a l’XTAC ens pot facilitar 
complementar la programació amb alguns espectacles externs que puguin ser 
d’interès per als nostres associats i per al públic del barri en general com, per 
exemple, els espectacles adreçats als infants.

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€.

Josep Maria Recasens

toca renovació de la Junta Directiva. Ex-
pressa la seva il·lusió que el Centre pugui 
tenir per primera vegada una presidenta. 
Considera que ja toca en una entitat en 
que 2/3 parts de les persones associades 
són dones i expressa el seu convenci-
ment que el Centre té dones capacitades 
per formar un gran equip. 
  Però això dependrà, per descomptat, 
de la candidatura o candidatures que fi-
nalment es configurin i de la decisió de 
l’assemblea en cas què hagués de proce-
dir-se a votació per concurrència d’una 
pluralitat d’opcions.
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  Per tal de millorar l’efectivitat de la 
comunicació i evitar solapaments, la 
Junta ha optat per promoure la inte-
gració de totes les persones que tre-
ballen en els diferents aspectes de la 
comunicació, tant impresa com vir-
tual, en un únic grup de treball. La persona encarregada 
d’impulsar aquest procés ha estat la Carolina Albes. S’ha 
fet l’assignació de tasques i s’ha establert el necessari can-
al de contacte i coordinació entre els membres del grup, 
que ja ha començat a funcionar com a tal.

Comunicació 
integral

Coordinació 
amb l’Aliança
  Com a conseqüència d’algunes coincidències ocasionals 
pel que fa a la programació de les respectives entitats i 
per tal d’evitar els perjudicis recíprocs que això ocasiona, 
una representació d’ambdues juntes directives encapçala-
da pels respectius presidents s’han trobat  per millorar les 
vies i els temps de comunicació, amb l’objectiu que no es 
produeixin solapaments en el futur.
  S’acorda que una persona de cada junta directiva vetl-
larà específicament per aquesta coordinació. Per part del 
Centre l’encarregat serà en Jordi Asensio, vocal adjunt a 
presidència.

Un any més el barri del Poblenou va 
organitzar les Festes de Maig, i 

enguany va ser força lluïda, perquè 
després de les restriccions sanitàries  
molts s‘hi van voler apuntar. 
  Com el Centre que, per un cantó, va in-
stal·lar l‘habitual paradeta a la Rambla, 
amb tota la informació per als vianants i 
curiosos del què es cou a l‘entitat (i a la 
Fundació Pius Bosch): totes les nostres 
seccions, les obres de teatre que s‘hi 
representen, els concerts que es pro-

gramen, les altres activitats culturals 
i recreatives (com una mostra de les 
puntes al coixí), i la qualitat i quantitat  
de l‘oferta dels tallers i les aules que 
oferim.   
  Però enguany, aquesta mostra d‘algu-
nes de les activitats que desenvolupem, 
es va veure magníficament complemen-
tada a l‘entarimat que va muntar el Cen-
tre al costat de la Ludoteca García Font  
en la que els més joves de la casa van 
presentar les seves habilitats cantant 

i ballant, amb representació de tots 
aquells grups en els que això es practica 
d‘una manera o altra: els joves de la Sec-
ció de Teatre (van interpretar  cançons 
de La Família Addams, que es represen-
taria pocs dies després), el alumnes de 
l‘Aula de Música, el Cor Infantil i els nois 
i les noies del Taller de Teatre Musical. 
  La proposta va tenir l‘èxit que es merei-
xia i va captar molt l‘atenció.
  A la fotografia de dalt veieu l‘actuació 
d‘un grup d‘infants de la casa. 

Festes de Maig
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Creix l’interès sessió a sessió

Enric Montón (1937-2018), fou un ci-
neasta que es va especialitzar en 

cinema etnogràfic, centrat en aspectes 
religiosos de l‘Espanya rural. D‘aquest 
autor es van projectar Zancos y sayas 
(1976, super 8, 10 min.), sobre les festes 
de la Magdalena en el poble d‘Anguia-
no (La Rioja), i El latido de los cencerros, 
1982, super 8, 12 min., que retrata el 
carnaval dels pobles de Navarra Ituren 
i Zubieta.
  El retorn de Némesi (Joan Simó, 1990, 
14 min.), és una pel·lícula que ja parlava 
d‘ecologia quan només en parlaven els 
progressistes. Némesi és la personifica-
ció de la venjança divina en la mitologia 
grega.
  La convivència entre les persones és la 
temàtica que aborda Fernando Usón. A 
Extinción II-La cuadratura de los círculos 
(2010, 11 min.) després d‘una discussió, 
una parella descobrirà, tard, que la vida 
s‘ha de prendre d‘una altra manera.
  Pel seu cantó, els germans José i Manuel 
Lagares fan cinema des de ben petits. 
Fins i tot varen fundar la primera acadè-
mia d‘animació amb plastilina d‘Espa-
nya i han fet passos en el món professi-
onal. Vam poder gaudir de la seva obra 
Sense cos (2006, 5 min.).
  El cineasta amateur és qui capta la vida 
de les entitats i els oficis artesans. En 
aquest camp, vam poder veure Visita 
de l‘AAFCB al Metro de Barcelona del 

nostre amic Pere Parera (2000, 22 min.), 
guiats pel poblenoví i ferroviari integral 
Lluís Bruguera (germà de la delegada de 
la Secció de Teatre del Centre Assumpta 
Brufguera) i Can Biel (2012, Miquel 
Cervera, 25 min.) sobre aquesta forja 
artística de L‘Espluga de Francolí.
 Aquesta cinquena sessió va finalitzar 
amb una comèdia sobre l‘amor i les afir-
macions compromeses: Te quiero, de 
Sergi Portabella (2010, 10 min.).

La sisena mostra, 
dedicada al documental

  Després de la cinquena, ja és a punt la 
sisena. 
  La sisena mostra de cinema amateur 
actual es durà a terme el divendres 16 
de setembre proper a les 7 de la tar-
da, dins la programació d‘activitats per 
Festa Major. 
  Aquesta sessió estarà dedicada al cine-
ma amateur documental i començarà  
amb dos títols anteriors al vídeo, com 
diem sempre, per no perdre els orígens:
A family‘s history London“ (1971, 22 

min.), un dels falsos docu-
mentals de Carles Barba 
(1923-2020) amb els seus 
comentaris burletes. I les 
Estampes montserratines 
(10 min.) de Joan Capdevila 
Nogués (1921-2012), que ens 
traslladaran al monestir un di-
umenge qualsevol de... 1957!

  Seixanta dos anys després tornarem 
al Santuari gràcies a Montserrat vídeo 
d‘Antoni Viñas (2019, 19 min.).
  A continuació projectarem  Semántica 
(2003, 6 min.) de Conflictivos Produc-
tions. Es tracta d‘un documental per 
entendre expressions castellanes en 
clau còmica.
 Pel seu cantó, Petites abraçades (Little 
hugs) (2019, 5 min.) de Francine Sterck-
man, ens explica com es fabriquen les 
nines de joguina.
  La vila de Cotlliure a la Catalunya Nord 
ha estat motiu d‘inspiració per a pintors 
gràcies a la seva llum. Miquel Cervera 
ens ho va glossar a  Els colors de Cotlli-
ure (2019, 19 min.).
  Finalment recuperarem el documen-
tal de viatges amb un argument afegit 
per fer-lo més interessant, un invent de 
Ramon Font. Aquest cop ens portarà 
a Nova Zelanda amb Moeraki (2003, 31 
min.), un viatge i una història d‘amor.
  Aquesta nova sessió també és orga-
nitzada amb la col·laboració del Centre 
Excursionista de Catalunya.
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TEATRE
REPRESENTACIONS TEATRALS
LECTURES TEATRALS
RECITALS DE POESIA

COR POBLENOU

ACTIVITATS DIVERSES
PATCHWORK
PUNTES AL COIXÍ
COSTURA
IOGA

ESTIRAMENTS
ANGLÉS
DÒMINO PER PARELLES

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

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

Visita de l‘AAFCB al Metro de 
Barcelona, de Pere Parera 
(2000, 22 min.), guiats pel 
Lluís Bruguera

La Mostra de Cinema Amateur actual que 
s‘està desenvolupant al Centre va arribar 
a la cinquena sessió, organitzada amb la 
col·laboració del Centre Excursionista de 
Catalunya. Per no perdre els orígens, la 
sessió començà amb dos films anteriors
a l‘era del vídeo (1980 aprox.)
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Luxes de la música de cambra

Com s‘havia preparat, aquesta XVII 
temporada del Cava Concert estava 

protagonitzada completament pel pia-
no, sol o acompanyat. Però per diverses 
circumstàncies al final la programació va 
haver de ser lleugerament modificada, 
sense que se‘n resentís, òbviament, la 
qualitat dels concerts que es van oferir.
   Així, el quart concert del cicle 2021-
2022, el del dissabte 19 de febrer, va 
comptar, com estava previst, amb  
l‘excel·lent pianista Neus Peris Ferrer, 
que ens va interpretar magistralment 
dues obres de gran atractiu: la Suite 
Francesa n5 en Sol Major BWV 816, de 
J. S. Bach, i Quadres d´una exposició, de 
Modest Mussorgsky, que van aixecar 
molta expectació des del primer dia 
que es van anunciar (sobretot la sego-
na, cal dir) i que van portar molt públic 
al concert, que també s‘ha de dir que 
va quedar  impressionat per la magní-
fica interpretació de la Neus. Alhora, la 
Neus Peris també va quedar gratament 
sorpresa per les característiques del 
nostre Cava Concert i ja vol repetir, i ens 
ha propossat un nou concert de piano 
que segurament podrem programar per 
a la temporada que ve (sempre és qüe-
stió de dates lliures!). I és que, no hi ha 
dubte, aquest petit format de concerts 
de cambra que ofereix el Centre té un 
punt especial i enamora als músics que 
venen i també al públic que el coneix. 
  De fet, gran part de la programació 
de les properes temporades es podria 
fer amb les noves propostes dels mú-
sics que han vingut i volen tornar. Com 
va ser el cas del cinquè concert de la 

temporada: el 19 de març va tornar el 
vibrant pianista Miquel Esquines, que ja 
ens havia sorprès anys passats amb un 
quartet impressionant, però que aqu-
esta vegada va venir acompanyat de la 
violinista Elisa Scudeller.  Van  tocar la 
Sonata Op.78, i l‘Scherzo de la sonata 
FAE, ambdues de Brahms, i la Sonata 
per violin i piano, de Debussy. La inten-
sitat en la interpretació dels dos músics, 
que ja coneixíem pel que fa a Esquinas 
però que vam descobrir en el cas de la 
jove violinista Scudeller, va entusiasmar 
a l‘auditori. 

Recitals de lied
  Per al següent concert teniem prevista 
l‘actuació de Neus Pérez al piano, acom-
panyada del Miguel González, trompa. 
Però per uns problemes de visat pel 
tema de la pandèmia pocs dies abans 
de l‘actuació la van haver de cancel·lar. 
De manera que teníem la tarda lliure. La 
jove soprano Natàlia Sánchez, prou co-
neguda de la casa, ens havia demanat 
de poder fer el seu recital de fi de car-
rera al Conservatori del Liceu (grau su-
perior de cant clàssic) al dia 1 de juny i, a 
la vegada, ens havia propossat un altre 
recital, també de lied, per a la propera 
temporada. Com que teníem el dia lliure 
li vam demanar d‘avançar aquest últim 
i va poder acceptar: de manera que el 
30 d‘abril vam vam gaudir d‘un concert 
de luxe: la Natàlia Sánchez ens va ofer-
ir un recital de lied, acompanyada de la 
guitarrista Emma Campà. Les boniques 
i tendres cançons escollides de Turina, 
Ferran Obradors, Ferran Sor, John Du-

arte, Enric Morera i Robert Gerhard, a 
més d‘unes quantes cançons sefardís, 
van omplir d‘encant i bellesa el vestíbul 
del Centre amb un ambient acollidor i 
relaxant.
  I el dissabte 14 de maig, com estava pre-
vist, vam tenir un altre concert de luxe: 
el mestre pianista i amic (al que li agraga 
visitar-nos de tant en tant) Jordi Vilapri-
nyó ens va interpretar la seva versió de 
Variacions Goldberg, de J. S. Bach, que 
va fer de la vetllda un veritable plaer.
  I per acabar la temporada, i també com 
estava previst, el dimecres 1 de juny va 
tornar la Natàlia, ara acompanyada per 
Leyre Sáenz de Urturi al piano i l‘Oriol 
Ramos al clarinet, amb un programa 
que va incloure lied alemany, melodie 
francesa i cançó catalana.
 Com ens va dir ella: “Aquest any tanco 
la meva etapa com a estudiant al Con-
servatori del Liceu on m’he format al 
llarg de 4 anys. La formació d’un músic 
és per tota la vida i ara tot just comença, 
com aquell qui diu. Aquesta nit us pro-
poso fer un passeig per diferents mo-
ments de la història del Lied o cançó, 
passant també per diferents tradicions: 
l’alemanya, la francesa i la catalana. To-
tes aquestes cançons tenen en comú 
que m’han inspirat i acompanyat durant 
aquests darrers anys de formació, i avui 
espero que us puguin inspirar i acompa-
nyar també a vosaltres”. 
  Aquella tarda vam sentir cançons 
de Franz Schubert, Jörg Widman, R. 
Strauss, R. Schumann, F. Liszt, C. Debus-
sy i E. Granados. 

A l‘esquerra, Emma Campà, guitarra, i Natàlia Sánchez, soprano, amb les dues nenes que els hi van lliurar el ram. Al mig, Elisa 
Scudeller, violí, i MIquel Esquinas, piano, en un moment del concert. A la dreta, Jordi Vilaprinyó presentant les Variacions Goldberg
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El dia 4 d’abril de 1968, a la ciutat de 
Menphis, va ser vilment assassinat 

Martin Luther King, el gran líder del mo-
viment d’alliberament de la raça negra 
als Estats Units. I com passa sempre 
amb personatges de gran transcendèn-
cia social, immediatament van aparèixer 
infinitat d’articles i molts llibres combi-
nant dades biogràfiques amb reculls de 
textos i discursos seus, a més de repor-
tatges d’accions portades a terme per 
ell i els seus col·laboradors, algunes de 
gran importància com, per exemple, la 
marxa sobre Washington del 28 d’agost 
de 1963, en la que va pronunciar un dis-
curs encapçalat per la frase que figura 
com a titular d’aquest article i del mun-
tatge que es va presentar el dia 22 de 
maig al nostre escenari.
  Dels llibres editats en aquell moment 
en va destacar La força d’estimar que 
vaig tenir el goig de poder llegir i que 
de seguida em va suggerir la possibilitat 
de covertir-lo en una mena d’espectacle 
si, a més, es podia combinar amb cants 
espirituals negres ja que, en aquells mo-
ments, estava engrescat en un projecte 
musical amb persones a les que ens 
agradava molt aquest tipus de música.
  I el dia 13 de juny de 1970, i a la desapa-
reguda església de Sant Bernat Calbó, 
vaig tenir el goig d’estrenar un modest 
-i molt emotiu- muntatge interpretat 
per set persones, sis actors-cantants i 
un pianista.
  Quan a finals de l’any 2019 i havent ja 
deixada, després de 28 anys, la direcció

Tinc un somni (I have a dream)

Nou recital 
poètic obert 
a tothom
El dissabte 12 de febrer es va 
fer la ja tradicional Lectura 
de poemes oberta a tothom 
que vulgui participar-hi, orga-
nitzada per la Secció de Tea-
tre i dirigida un any més per 
la Carme Capeta i Pere Tam-
boleo.

 

Un moment de la representació de  del 22 de maig al Centre

del Cor Poblenou, i tenint en compte 
que el juny de 2020 es compliria el 50è 
aniversari de la seva estrena i que en-
cara, gràcies a Déu, mantenia el con-
tacte amb cinc de les set persones que 
van estrenar aquell muntatge, els vaig 
proposar de celebrar-ho amb una nova 
versió en què podrien actuar integrats 
en un grup més ampli. Tots van estar-hi 
d’acord i el mes de desembre de 2019 
vam fer un primer assaig i vam continu-
ar després de les festes de Nadal. Però el 
mes de març va arribar la pandèmia i tot 
va quedar estroncat. De totes maneres 
vam anar mantenint el contacte esperant 
que algún dia podríem reprendre el pro-
jecte. I així ha estat. I després de Festes 
ens hi vam tornar a posar i presentar aqu-

est nou muntatge el 22 de maig. 
  Si bé no vam poder celebrar el 50 anys 
de l’estrena, perquè n‘ha fet 52, l’interès 
dels textos (escrits a mitjans del segle 
passat però que semblen escrits avui 
mateix) i la bellesa dels cants confegei-
xen un espectacle important per ell ma-
teix més enllà de qualsevol aniversari. 
  El diumenge següent vam tenir el goig 
de poder oferir aquesta evocació a la 
Sala Noble de l’hostatgeria del Mone-
stir de Montserrat invitats pel col·lectiu 
FORUM JIC que hi feia la seva trobada 
anual, invitació que també va incloure 
compartir el dinar al menjador de la ma-
teixa hostatgeria. 

                                                     Antoni Roig

Encara hi ha algú al bosc, d’Anna Ma-
ria Ricard, va ser la lectura del dis-
sabte 12 de març.  Amb direcció de 
Caterina Clos i Anna Armengol, va 
comptar amb les veus de Carme Can-
et, Eulàlia Giol, Anna Vergara, Jaume 
Arola, Anna Armengol, Caterina Clos 
i Lluís Girbau. L’obra és el relat de les 
supervivents de la violència sexual a la 
guerra dels Balcans en diàleg amb una 
autoficció de la dramaturga Anna Ma-
ria Ricart Codina i l’equip de Cultura i 
Conflicte. Va passar al cor d’Europa, a 
dues hores d’avió de Barcelona, quan 
aquí gaudíem de l’eufòria olímpica. Anna Vergara, Lluís Girbau i Eulàlia Giol

Encara hi ha algú al bosc
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  El 21 de maig l‘Esbart Català de 
Dansaires, el més antic de Catalunya, 
va celebrar al Centre la seva Ballada del 
Soci  2022. Cada any, per celebrar el seu 
aniversari, fan la Ballada del Soci amb la 
participació de  tots els dansaires de les 
diferents seccions i aprofiten la troba-
da per a fer el reconeixement als socis 
amb 25 i 50 anys d‘associats. A l‘acte 
també es va presentar el dics Músiques 
del Mercé Dansa volum III.

Rambla de Poblenou, 46   |   08005 Barcelona   |   Tel. 93 309 18 69   |   Fax 93 309 19 41   |   mprats002@cofb.net

Farmàcia

Dermofarmàcia

Línia infantil

Nutrició i dietètica

Homeopatia

Ortopèdia

Ortesis

Pròtesis

Ajuts tècnics

Màgia jove

    El dissabte 5 de març, a les 7 de la tar-
da, cinc joves mags que es preparaven 
per participar en el Congrés Nacional de 
Màgia 2022, van fer al nostre Centre una 
petita residència escènica per assajar els 
números de màgia que van escollir per 
presentar al concurs. I ens els van oferir en 
aquesta sessió que va omplir la nostra sala 
d’espectacles. Els noms dels mags: Alex 
Gilabert, Didac Haro, Álvaro Cortés, Daniel 
Sánchez i Roger Sala. Els tres últims men-
cionats han estat guardonats amb el pres-
tigiós Premi Jove Li-Chang el 2018, 2019 i 
2020 respectivament.

Festa de l‘Esbart 
Català de Dansaires

Korpo Dance Projec 
  El diumenge 23 de febrer, a la tarda, vam tenir un magnífic espectacle de 
dansa a càrrec de la companyia Korpo Dance Projec (que ja va venir el darrer 
any) amb dues coreografies: La boira, un recull de les sensacions que caracte-
ritzen la boira: partícules en suspensió, volàtils i exposades al joc del vent i del 
temps, extrapolades en una representació corporal fràgil. I Jeux, un poema a 
la dansa, amb l’atracció del joc que hi ha en la relació que uneix música i dan-
sa. El so ve de la llum musical de Glass que combina amb el llenguatge plàstic 
coreogràfic de Radev, fascinant i trepidant. La música la van servir Andrey 
Chaporov i Philip Glass. Kirill Radev va ser el responsable de la coreografia i 
direcció artística, i va estar assistit per Marta Ludevid.



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’edi�cis i locals

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

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

■ Som especialistes a rebaixar els costos als nostres clients.

XANUIS@XANUIS.ES C/ AUSIAS MARC, 144 – 08013 BARCELONA XAVIER MOLINA 93 300 08 06
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Marta Marín-Dòmine 
va participar a la tertúlia 
Els llibres protagonistes de les 

tertúlies literàries que s’han fer des 
del febrer són aquests:
Al mes de febrer, Consumits pel foc, de 
Jaume Cabré. Al març, Mestissa, de Ma-
ria Campbell
  A la següent sessió, la CCXXV, el mes 
d’abril, vam tenir la sort de gaudir de la 
companyia de Marta Marín-Dòmine, au-
tora del Fugir era el més bell que teníem. 
Aquesta escriptora catalana i canaden-
ca, actualment és directora del Born 
Centre de Cultura i Memòria, però tam-
bé és una realitzadora de documentals 
i instal·lacions artístiques, traductora i 
professora de literatura i cultura penin-
sular espanyola, així com estudis de la 
memòria a la Universitat Wilfrid Laurier 
a Ontàrio, Canadà. La veritat és que va 
ser un plaer i un orgull per a la tertúlia li-
terària del Centre  comptar amb la seva 
companyia. 

  Al maig vam llegir L’aigua que vols, 
de Víctor García Tur.
 El juny vam debatre sobre les bon-
dats del periodisme després d’haver 
llegit Se sabrà tot, de l’escriptor i peri-
odista Xavier Bosch. 
  I el juliol vam parlar de El fibló, de Síl-
via Soler.
  Totes aquestes tertúlies s’han pogut 
fet al voltant d’una taula preparada 
pel Menjador del Centre.

Les properes tertúlies
  El llistat de títols previstos per a se-
tembre en endavant és el següent, per 
si els voleu anar preparant:
T’agrada Brahms?, de Françoise Sagan 
(setembre)
Les possessions, de Llucia Ramis (octub-
re)
Terres mortes, de Núria Bendi¬cho 
(novembre) 

Marta Marín-Dòmine, autora de Fugir era 
el més bell que teníem 

Com fer-se fastigosament ric a l’Àsia 
emergent, de Mohsin Hamid (desem-
bre)
Olive Kitteridge, de Elizabeth Strout 
(gener 2023)
El banquer anarquista, de Fernando 
Pessoa (febrer)
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A Caldes de Montbui 
Convidats pel Cor del Centre de 

Caldes de Montbui, el passat 24 
d’abril vàrem fer un concert conjunt, a 
aquesta vila amb aquest cor i la Coral 
Almond Singers de l’Atmella del Vallés.               
Aquest concert estava previst per  
l’abril del 2020 i es va ajornar per la 
pandèmia. Va tenir lloc en el magnífic 
marc de la sala noble de l’Espai Can Rius 
(l’antic menjador del Hotel-Balneari Can 
Rius) i amb l’assistència del batlle  de la 
vila i del vice-president del Moviment 
Coral Català (Cors de Clavé). Va ser el 
primer concert sense mascareta.
  Va obrir el Concert la presidenta del 
Cor del Centre per donar la benvinguda 
i agrair la participació dels cors, la del 
batlle de la vila , del representant del 
Moviment coral i al públic assistent. Tot 
seguit prengué la paraula el vice-pre-
sident citat insistint en la vitalitat dels 
cors i celebrant la tornada a l’activi-
tat plena, remarcant els esforços fets 
durant la pandèmia.
  Seguidament començà el concert amb 
l’actuació del cor de l’Atmella dirigit 
per Andreu Brunat, que oferí una bona 
interpretació de temes d‘Els Pets, Lluís 
Llach i una corranda còmica catalana.
  Desprès d’una petita presentació feta 
pel Jaume Miralles, vàrem actuar el Cor 

Poblenou del nostre Centre, fent  el 
programa següent: Dona nobis pacem 
(Cànon) i els Nocturns (1, 2 i 3) de Mo-
zart i Va pensiero de l’òpera Nabucco 
de Verdi. Pels aplaudiments del públic i 
pels comentaris que posteriorment ens 
van dedicar membres dels altres cors i 
persones del públic,  es pot dir que vam 
obtenir un èxit important.  
  Tancà el concert l’actuació de Cor del 
Centre de Caldes de Montbui, dirigit 
per Mireia Miralles, amb un repertori de 
cançó catalana moderna i de musicals 

obtenint una bona resposta del públic.
  A continuació la presidenta del Cor 
del Centre convidà al batlle a dirigir la 
paraula, el qual va remarcar  en el seu 
parlament la importància del concert 
dins dels actes fets durant la setmana 
de Sant Jordi i agraint també la partici-
pació dels cors i l’assistència del públic.
  Tancà l’acte la presidenta del Cor de 
Caldes demanant als directors la presèn-
cia a l‘escenari on se‘ls va lliurar la tradi-
cional rosa de Sant Jordi.

Josep Panadès

Finalitzades les representacions d’Els 
Miserables, els membres del Cor 

Poblenou, i a proposta de la direcció, 
decidiren per una àmplia majoria que 
el proper projecte seria el Requiem de 
Gabriel Fauré (1845-1924), per baríton, 
soprano, cor i orquestra. El Requiem 
en re menor Op.48 és una de les misses 
més populars de requiem. Va ser escri-
ta entre 1886 i 1888, i interpretada per 
primera vegada a principis de 1888 a 
l’església de la Madeleine, com a mis-
sa i el maig d’aquest mateix any com 
a concert. Normalment es fa la versió 
amb orquestra, però nosaltres, més 
modestos, ho farem amb l’acompanya-
ment de piano. 
  Casualment ens vàrem assebentar mit-
jançant el nostre pianista Josep Muñoz, 
que és alhora sots-director del Cor Jove 

de la Societat Coral La Badalonense que 
ells l’havien assajat i  no van poder inter-
pretar-la per la pandèmia del COVID-19. 
Aleshores va sorgir la posibilitar d‘ inter-
pretar-lo conjuntament. 
  El primer concert serà a la nostra seu 
el dia 9 d’0ctubre i el dirigirà la nostra 
directora Anna Roma. I després a partir 
de novembre i en data encara per de-
terminar ,a l’ Església de Santa Maria de 
Badalona dirigit pel director de La Bada-
lonense Juan Carlos  Márquez.
  La durada d’aquest  requiem és d’uns 
35 minuts, per això completarem el pro-
grama amb una primera part en la que 
La Badalonense oferirà Tres Poemes de 
l’obra Estimada Marta de Miquel  Martí 
Pol, que ha composat per a cor el seu 
director. Per part nostra oferirem els Sis 
nocturns per a piano i cor de Mozart. La 

segona part començarà amb Après un 
rêve de Fauré en versió per a violoncel 
i piano, i seguirà amb el Requiem en re 
menor.
  Els intèrprets d’Après un rêve seran 
Paola Rios, violoncel, i Josep Muñoz, 
piano. El solistes del Requiem seràn Sal-
vador Molins, baríton, proposat per no-
saltres i Gabriela Bermúdez, soprano, 
per part de La Badalonense. Al piano 
Josep Muñoz, i els dos cors; tots ells di-
rigits per Anna Roma. 
  Aquest Requiem, el nostre cor el va in-
terpretar per primera vegada el dia 9 de 
juny del 2007, com a cloenda de la tem-
porada del Cava Concert d’aquell any.
  Us animem a trobar-nos el dia 9 d’octu-
bre! 

Josep Panadès

Ara ve... el Requiem de Fauré



TEATRE VIST

Bon nivell
Les obres de teatre que hem pogut veure fins ara aquest any 
presentades per la Secció de Teatre han estat:  
  Tartuf, de Molière, un homenatge a aquest autor, de qui en-
guany celebrem el 400 aniversari del naixement, en adaptació i 
direcció d‘Alícia Nicolàs. 
  Jesus Christ Superstar, el musical que volem representar i 
veure cada any, va tornar amb tot el seu esplendor, després de 
les restriccions pandèmiques, de la mà del Joan Olivé. 
  Després de dos intents fallits, per fi es va poder representar 
T‘odio amor meu, dirigida per Joan Martínez. 
  Sopar per a dos, de Santiago Moncada, traduïda al català per 
Lluís Girbau i dirigida per Joan Asensio i Laura Clarós. 
  La darrera va ser La família Addams, un musical dirigit pels 
joves Marc Ribalta, Roger Figueres, Roc Gussinyer i Guillem 
Arola, i interpretat per uns encara més joves. 
  La Judit ens proposa un text sobre el T’odio... i en els peus de 
foto hi hem especificats tots els actors de cada comèdia, tret 
de la gran colla del Jesus Christ. 

LA FAMÍLIA ADDAMS. D‘esquerra a dreta: Aina Billares, Iria Castañal, Pep Sarriàs, Ariadna Puig, Aina Lorda, Mar Mira, Nil Grau, 
Irune Roca, Gemma Pérez, Aina Aixandri, Gerard Puig i Claudia Lora 

TARTUF. A la foto de l‘esquerra, Àfrica Bonet. I en la gran: Judit Martínez, Arnau Bonet, Sara Vendrell, Laura Vendrell, Jordi 
Bonet, Mireia Martínez, Bruno Cabrera i Guillem Arias

SOPAR PER A DOS. Maria Rosa Gili, Carme Mataró 
i Lluís Girbau



T’odio, amor meu, per cantar 
feliç, amb els teus amics, i a 

sobre tan bé.

  Joan Lluís Bozzo i Anna Rosa Cis-
quella van estrenar el 1995 el musical 
T’odio amor meu, un compendi de pin-
zellades de la vida amorosa de dones 
pels voltants dels anys vint, a partir de 
música de Cole Porter. El cap de setma-
na del 26 i 27 de març, prop d’un segle 
després que Dorothy Parker n’escri-
gués els relats, l’escenari del Centre 
va acollir aquestes còmiques i musi-
cals anècdotes d’amor i convivència 
d’unes quantes parelles nord-ameri-
canes; un T’odio, amor meu d’una qua-
litat musical i interpretativa a l’altura de 
Dagoll Dagom. 
  El T’odio del Centre ens va recordar 
de seguida a un Friends: The reunion. 
Era un secret a veus que la colla eren, i 
són, amics. Fins les tietes més eferve-
scents de platea van saber percebre 
el que anys de confiances i repetits in-
tents d’estrena de l’espectacle van ge-
nerar en l’ambient distès i natural. Esta-
va claríssim, això seria una escudella de 
talents diversos que només podria que 
portar sorpreses interpretatives, qua-
litats musicals inesperades i aparicions 
estel·lars memorables. Sense cap mena 

de dubte és un gust trobar en escena la 
complicitat contagiosa que destil·lava 
aquest equip, principal font de finança-
ment dia i nit del Menjador del Centre 
les últimes setmanes abans d’estrenar.
L’estètica de la proposta bevia clara-
ment dels feliços anys dels vestits de 
setí, guants i fins i tot alguna cinta amb 
plomes. Però l’aposta específica poble-
novina tenia un què d’Euphoria, la sèrie 
de moda, perquè excepcionalment en 
l’univers dels vestits, el maquillatge i els 
pentinats hi vam veure un sincer plaer 
compartit de guarnir-se i engalanar-se 
per simple gaudi personal. 
  Des de la butaca vam agrair el més 
que segur buscar i compartir vestits, 
pijames i complements, i l’aposta per 
incomptables canvis de vestuari només 
per fer-ho més divertit. A més, en la pro-
posta s’hi respirava una cura en la ges-
tualitat i el moviment, per aconseguir 
allò de sentir-se còmode però poderosa 
al mateix temps. I aquests detalls, per 
molt que seguis al galliner, es noten.
  Potser un gran muntatge i molta feina 
ho és tot, però malauradament tot ha 
de ser dit, també. Sovint trobem tex-
tos programats que anys enrere eren 
d’una celebritat reconeguda, però que 
avui tenen més d’antiquat que de retro 
o vintage. El text en si de T’odio, sense 

la brillant i gens desmerescuda posada 
en pràctica de l’equip del ja cèlebre Joan 
Martínez, tampoc se salva d’enfangar-se 
en les arenes de l’era moderna. De mica 
en mica el públic del Centre ja sabem de-
tectar quan s’està pressuposant un mo-
del heteropatriarcal, s’està ridiculitzant 
la salut mental tractant-la d’histèria 
o paranoia femenina, o sabem veure 
línies vermelles en fer humor del con-
sentiment, de la pressió estètica o de 
la victimització d’un agressor. Compte, 
portem-ho sota la pell. És molt bon se-
nyal i el primer pas en una cursa de fons 
que ho detectem, ens xoqui i decidim 
treballar-ho, tant des de l’equip artístic 
com des de les butaques. Au, fem-ho, 
regalem-nos un breu però sonat aplau-
diment!
  En definitiva, T’odio amor meu va ser 
una demostració de tècnica i qualitat a 
les que ens estem acostumant perillo-
sament. Cançons que ho van petar, sí, i 
també una escenografia d’aquelles que 
ens agraden de menys és més, amb una 
polifacètica passarel·la d’Eurovisión a 
mida. Que no sigui dit, més de dos anys 
d’esforços, tenen recompensa. Feli-
citats equip, per fer-ho tan bé i per cui-
dar-vos tant en el procés. 

Judit Martínez

T’odio, amor meu 
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LA FAMÍLIA ADDAMS. D‘esquerra a dreta: Aina Billares, Iria Castañal, Pep Sarriàs, Ariadna Puig, Aina Lorda, Mar Mira, Nil Grau, 
Irune Roca, Gemma Pérez, Aina Aixandri, Gerard Puig i Claudia Lora 

Gerard Fusté, Natàlia Colet, 
Olga Fañanàs, Marc Grau, 

Noèlia Ortega, Sergi Conejero, 
Maria Rosa Gili i Josep Gili

JESUS CHRIST SUPERSTAR. Guillem Arias en el paper de 
Jesús
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Núria Recasens
J. Ignasi Gras
 
Ets del Poblenou de tota la vida i a més 
has estat sempre molt arrelat al barri.
  Del Poblenou de tota la vida, nascut 
al carrer Joncar, jo vaig néixer a casa 
meva. I ara deu fer uns 65 anys que sóc 
soci d’Icària, l’any que ve en farà 50 que 
sóc soci del Centre (no ha estat aquest 
any perquè em vaig donar d’alta un 2 de 
febrer) i també deu fer 35 o 40 anys que 
sóc soci de l’Aliança.

Com vas conèixer el Centre?
  A mi al Centre m’hi va portar el Miquel 
Bosch. Jo ja havia actuat en un parell 
d’obres al Centre amb l’escola. Des-
prés, quan es feien les Selecciones, el 
meu pare pintava els decorats, i jo ja 
hi vaig sortir a cantar una vegada. Lla-
vors en Josep Casanova, el meu “pare 
teatral”, ens va fitxar a la Lina Pérez i 
a mi. I el primer que vaig fer amb ell va 
ser el Sargento Huelva a El comprador 
de horas, que la protagonitzava en Lluís 
Parcerisas.

Abans actor que cantant, doncs?
  I tant! Jo vaig començar a ser cantant 
amb el Toni Roig. El primer que vam fer 
va ser El Mikado, l’any  1991, després va 
venir el cor. I després va venir el Jesus 
Crhist Superstar, que va ser maquíssim. 
El Manel Ortells va fer unes passarel·les 
per sobre de les llotges i veure tota la 
gent cantar des d’allà va ser un especta-
cle. I després Els Miserables, Golfus de 
Roma, Els Pirates, Joseph i l’increïble 
abric en tecnicolor, Cançó d’amor i de 
guerra... He fet molts musicals, aquí, i 
molt bons.

En Bosch el vas conèixer a Icària? 

  Sí. En Miquel Bosch el vaig 
conèixer ballant ballets a 
l’esbart d’Icària. Ell era més 
gran que jo, però com que 
no tenia una alçada consi-
derable i en aquella època 
jo tampoc la tenia, quan 
sortien parelles, sortíem ell 
i jo, amb les noies, natural-
ment. I vam anar creixent i 
ens vam estimar molt. Era el 
meu “tete”.

Parlem de l’època del teatre 
de text.
  En aquella època érem 
el trio Parcerisas – Viñas – 
Miralles. I quan acabàvem 
les obres en Josep Casa-
nova sempre deia “no faré 
mai més una obra amb tots 
tres!”, perquè era un no 
parar d’acudits i de riure. Josep Casano-
va era molt bon director. Era un direc-
tor que et marcava, que t’ensenyava a 
moure’t per l’escenari, a no donar l’es-
quena al públic... T’ensenyava a fer de 
borratxo. A mi el primer dia que vaig fer 
de borratxo em va dir “no, no no... Els 
borratxos, al teatre, no van així”. Era 
excepcional. Llavors es feia una obra 
cada mes. Teníem „concha“ i anàvem 
amb apuntador, que llavors era el Xavi 
Pàmies, que era molt bo: sabia tot el 
teu paper, et deia quan et tocava... ho 
portava tot amb una perfecció abso-
luta. 

De totes aquestes obres que vas fer als 
anys 70, quina et va marcar més?
  He de dir que gairebé totes les obres 
que he fet m’han agradat. N’hi ha que 
les he tingut més a dins que unes altres, 
com per exemple Dotze homes sense 

pietat, on jo feia de dolent i el que feia 
de bo era l’Albert Mundó. També hi va 
haver l’Arlequí (o Criat de dos amos), 
que primer la vam fer aquí al Centre i 
després la vam fer davant de Sant Ber-
nat. I també he fet moltíssimes obres 
del Nicasi. I de més endavant també re-
cordo molt El Florido Pensil, que la vam 
fer com a homenatge al Miquel Bosch i 
que a mi em va entusiasmar, i això que 
hi tenia un paperet curtíssim.

Com ha estat la teva relació amb L’Estel 
de Natzaret?
  El primer paper que hi vaig fer va ser 
de Sant Josep, no sé si un any o dos. 
Després ja vaig passar a fer de Jonàs, 
amb el Miquel Bosch fent de Mataties. 
Després vaig passar a fer de Somiel un 
parell o tres d’anys. I quan vaig deixar 
de fer-hi papers, vaig continuar cantant 
al cor de pastors.

“Això és una família, una 
família que m’agrada.”

Vam fer l’entrevista pocs dies abans que la pa-
rella Jaume Miralles - Montserrat Mirabet celeb-
rés els seus primers 51 anys de matrimoni. I, 
en gran part, tota l’entrevista que li dediquem 
és una prova/mostra de les diverses fidelitats 
que manté el Jaume “durant tota la vida”, d’un        
festeig constant amb el Poblenou, l’Agrupació 

Excursionista Icària, el Casino l’Aliança, el Cen-
tre i a un gran nombre d’amics. La que tenim 
més propera i documentada és la seva vincula-
ció amb el Centre, on no ha parat de fer “acti-
vitats” des dels anys 60, no totes ben conegu-
des. N’hem intentat fer un necessàriament breu 
repàs en aquestes pàgines. 
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Parlem dels musicals.
  Recordo El retaule del flautista, que 
vam fer amb la Lina, l’Arbat, el Parceri-
sas, el Manel Ferrer... I també el Pigat, 
que va dirigir el Ricard Reguant. I des-
prés tots els musicals dirigits pel Toni 
Roig i el cor. De fet ara estic assajant el 
Luther King amb ell i segueixo cantant 
al cor sota la nova direcció.

Explica’ns com vas viure aquell Mikado 
de l’any 91.
  El Mikado comença amb la introduc-
ció musical, s’obre el teló i comença a 
cantar el cor. Quan el vam fer nosaltres 
el 1991, abans aquí només l’havia fet Da-
goll-Dagom, i van venir a veure’ns 3 o 4 
persones de la companyia. I quan van 
veure que s’obria el teló i hi havia 40 
cantants a escena dient “Presentar-nos 
és un plaer” es van quedar parats per-
què ells només eren 12. Molta gent va 
quedar parada. En vam fer moltes re-
presentacions i també vam fer bolos.

I amb el Jesucrist també va passar el 
mateix.
  El Jesucrist (nosaltres vam posar el títol 
en català) em va impressionar a mi i tot 
quan el vaig veure filmat per l’Ortells. 
Del muntatge, l’escenografia, els movi-
ments... Jo aquí al Centre no havia vist 
res igual. 

Després a Els Pirates cantes una cançó 
dificilíssima!
  Sí! [la canta] La vaig aprendre amb la 
Mertitxell Coma, que és molt bona. Em 
feia posar un llapis a la boca i me la feia 
cantar. I em deia: “no t’he entès de res! 
T’has de posar el llapis a la boca i t’he 
d’entendre”. I a la quarta, cinquena... o 

desena vegada ja se’m va començar a 
entendre. 

De Nanki-Poo, de Jesucrist, de Javert a 
Els Miserables, de Mariscal a Els Pirates, 
de Faraó al Joseph i l’increïble abric en 
tecnicolor... Tens un currículum de càr-
recs! No has tingut mai ganes de dedi-
car-t’hi professionalment?
  No. Potser perquè sempre he tingut 
feina. Per mi el teatre sempre ha sigut 
venir a passar una bona estona.

I mai has volgut ser director?
  No... A veure, jo crec que he ajudat 
molt a directors i a actors, donant-los 
consells d’interpretació, de com mou-
re’s per l’escenari... Clar, és que a mi me 
n’han ensenyat, també! Però dirigir una 
obra pròpiament no se m’ha acudit mai.

Has fet moltes obres, a part de les que 
has protagonitzat: La viuda alegre, Flor 
de nit, Los gavilanes... 
  I també les que he fet al Casino, que les 
dirigia en Josep Casanova. El primer que 
vam fer allà va ser L’auca del senyor Es-
teve, que també hi sortia en Parcerisas. 
Amb en Parcerisas ens estimem moltís-
sim, però era per matar-lo! Perquè arri-
baves un dia a assajar una obra de te-
atre i tu anaves amb el guió i ell anava 
amb les mans a la butxaca perquè ja 
s’ho sabia tot el primer dia! S’ho llegia 
un parell o tres de cops i ja ho tenia! I li 
demanàvem que fes veure que no s’ho 
sabia per no fer-nos quedar malament! 
Després també vam fer La reina del 
mercat, on sí que hi vaig fer de protago-
nista. I també La reineta ha relliscat, on 
vaig cantar un playback i també hi sortia 
enl Joan Viñas, que hi feia un majordom 

divertidíssim! És molt bo. Tant en Lluís 
com ell són molt bons. Hi ha hagut ac-
tors i actrius molt bons. La Dora, la Lali 
Arqué... Amb la Dora vam fer La corbata 
de l’Alfonso Paso. Amb la Dora recordo 
un dia que estàvem fent una obra i re-
presentava que ella i jo érem cunyats i 
discutíem. Li vaig dir una frase que no 
tocava i ella ho va reconduir i va salvar 
l’escena.

Hi ha alguna altra anècdota que recor-
dis?
  Moltes! En diré una de fa relativament 
poc. De quan vaig fer Escenes d’una 
execució  amb la Carme Canet. Repre-
sentava que ella m’havia de donar una 
bufetada i, en lloc de fer-ho de menti-
da, em va fotre una hòstia...! Després la 
vaig esperar a dins i va venir de seguida 
dient: “Perdona, perdona, perdona, no 
sé què m’ha passat!” Després una de fa 
50 anys a El color del maillot. Aquesta li 
va passar al Miquel Bosch. Era un poble. 
Hi havia el capellà, que era el Miquel, el 
cabo de la Guàrdia Civil, l’alcalde i el far-
macèutic, i representava que cada tarda 
jugaven a cartes. I llavors algú que no 
recordo qui era havia d’entrar al bar i, 
en referència a l’equip de futbol, ha-
via de dir: “S’ha de canviar el color del 
maillot!” I, en lloc de dir això, va entrar i 
va dir: “S’ha de canviar el colló del mai-
lot!”. Llavors el Miquel va començar 
a riure i van haver de marxar d’escena 
perquè no podien aguantar-se. Es va 
quedar l’escenari buit! Se’n van anar a 
riure i al cap d’un moment van tornar.

Hi ha alguna obra que s’hagi fet al Cen-
tre que t’agradaria haver fet i no has fet?
  Per exemple, el Mamma Mia!.

En Jaume Miralles, a l‘esquerra, en una actuació del Cor i, a la dreta, en el paper de Nanki-Poo en El Mikado de 1991
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 Parlem del Cor Poblenou.
  Jo crec que el cor ha estat una mica 
desaprofitat. Però és que tampoc sé 
com van la resta de cors. La trajectòria 
del cor és boníssima i, a més a més, el 
que hem cantat ha estat boníssim, i 
quan vam fer el Rèquiem de Mozart 
a Santa Maria del Taulat, que va venir 
el Brotons a dirigir-nos, vam agafar el 
millor i ho vam fer molt bé. En aquella 
època érem 80 veus. 

Després va venir el Rèquiem de Fauré.
 Sí, el Rèquiem de Fauré el farem ara 
amb el cor. Quan es va fer la primera 
vegada jo no el vaig fer. Farem això i els 
Nocturns de Mozart.

També has fet lectures de poemes. Re-
alment t’apuntes a tot!
  Oh, també, també, perquè em criden! 
Jo m’estimo el Centre i tot el que sigui 
anar-li donant vida, jo el que faci falta!

Com dir “molt bé!”
  Com dir “molt bé”, exacte! És que 
m’empipa dir “bravo” o “brava”! I a 
vegades et venen i et diuen: “escolta, 
avui no t’he sentit, eh!”. Jo sempre que 
dic “molt bé!” és perquè m’ha agradat. 
El T’odio, amor meu, per exemple, va 
ser una obra d’art. Ja li vaig dir al Joan 
Martínez que en cap teatre professional 
el farien millor. Allà vaig dir “molt bé!” 
diverses vegades. Amb el Joan precisa-
ment ara estem assajant Verdaguer, om-

bres i maduixes. Som tot el jovent i jo.

Tens parella des de fa molts anys. Us 
vau conèixer al Centre amb la Montse?
  No, ens vam conèixer a les festes de ca 
l’Iborra. Nosaltres no anàvem a discote-
ques i el fill de Plásticos Iborra feia festes 
allà els diumenges. Vivíem al costat i no 
ens havíem vist mai. De fet ella vivia a 
Marià Aguiló i jo a Joncar i ens veiem per 
les galeries. Però no ens vam començar 
a veure fins que no vam començar a sor-
tir. Vam començar molt jovenets i ara ja 
hem fet 51 anys de casats.

També vas fer el pregó de Festa Major.
  L’any que Icària va fer 100 anys, la Co-
ordinadora d’Entitats va demanar-nos 
que féssim el pregó de Festa Major. 
L’Àfrica Ragel havia fet un escrit al diari 
amb motiu d’aquest centenari, i em van 
dir que el fes servir com a pregó. Però fi-
nalment vaig llegir un text escrit per mi, 
que parlava del que és una xiruca, un es-
cudellòmetre... del que era el pa nostre 
de cada dia quan sortíem d’excursió.

Sempre feu els Caps d’Any al Centre.
  I tant! Des de fa una pila d’anys. Fem 
el cap d’any amb la colla al vestíbul del 
Centre i ens muntem els nostres balls... 
Però sempre hem deixat dit que el soci 
que vulgui venir té la porta oberta.

Sou bons ballarins tu i la Montse?
  Hem sigut molt bons ballarins. Quan 

era Carnestoltes i altres festes, sempre 
guanyàvem tots els concursos, de rock, 
de tango... Fins i tot vam guanyar un 
concurs a la Costa Brava, que era una 
revetlla de Sant Joan i ens van regalar 
una coca. I d’aquí ve tot, he cantat, he 
ballat, he llegit, he fet teatre... He si-
gut un actor bastant complet: si havia 
de ballar, ballava; si havia de cantar, 
cantava; si havia de tocar la guitarra, la 
tocava. Per exemple, recordo una obra 
de teatre que vaig fer amb l’Antoni Bor-
rull. Representava que érem a un bar 
de pescadors i vam cantar l’havanera 
del Vell pescador. El Toni tenia una veu 
excepcional i jo li feia les segones veus. 
I quan va acabar l’obra, tothom ens va 
venir a felicitar per l’havanera.

Pots imaginar la vida sense el Centre?
  No! Per això vull que el Centre tiri enda-
vant. Un dia vaig venir a assajar amb al 
Joan Martínez i, per trobar on era, vaig 
entrar a la sala de socis i hi havia gent 
assajant. Vaig entrar al vestíbul i hi havia 
gent ballant. Vaig anar a la sala i estaven 
assajant el Jesucrist, vaig pujar a dalt i 
també estava tot ocupat... I vam haver 
d’anar a l’àtic! Que hi hagi aquesta vida i 
aquest moviment al Centre és meravel-
lós! I a més a més, hi ha gent molt vàli-
da en aquesta casa. I si vens, ho veus. 
Veus com tothom treballa. Això és una 
família que està plena de germans, de 
cosins, de tiets... És una família i, a més, 
és una família que m’agrada.

A l‘esquerra, en Jaume en el paper del Mariscal en el musical Els Pirates, del 2010. 
A la foto de la dreta: el febrer i el març del 2016 es va tornar a muntar JCS al nostre Centre, aquesta vegada dirigida pel Joan Olivé. 
Acabada la representació del segon diumenge, el director va fer pujar a escena al Jaume, que havia representat el paper de Jesús 
en el muntatge de 23 anys enrere, que dirigit per l‘Antoni Roig tan bon efecte va causar en els joves d‘aleshores que va impulsar 
aquestes noves representacions. Aquell vespre, en Jaume va tornar a encartar l‘auditori amb la seva versió del tema Getsemaní. 
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NAIXEMENT

Greta Gras Giménez

  La Greta va néixer el 24 de 
maig i és filla de la Marina Gras 
i del David Giménez, neboda de 
l‘Anna Gras i néta de la Paqui-
bel i el Josep Ignasi. 
  Moltes felcitats a tots el seus 
familiars i amics!   

ELS NUVIS AMB EL JOVENT DEL CENTRE QUE VA ANAR A LA FESTA
  No podia faltar una foto com aquesta, i n‘hem triat una en la que estan riallers però 
força  formals, sense fer el burro, en un marc difícil de veure en aquest saraus: la bibli-
oteca de l‘hotel. D‘esquerra a dreta, i drets: David Giménez, Marina Gras, Masha, Damià 
Capella, Diana Torné, Roc Olivé, Alícia Olivé, Roger Llorens,  Marc Cabanas i Maria Jové. 
Ajupits: Pedro Ibáñez, Alba Girbau, Berenguer Vidal, Carles Vidal i Eulàlia Giol. 

Roc Olivé 
Diana Torné
  Del Roc tenim moltes coses que explicar 
darrerament. Però ens quedarem només 
amb dues per no allargar la cosa. Prime-
ra: s‘ha casat!, i ho ha fet amb la Diana, la 
seva parella, i ho van celebrar en un hotel 
de Barcelona (vegeu la foto a dalt)  el dia 
de Sant Jordi.  El mateix dia que havia de 
signar a les paradetes de les llibreries ex-
emplars de la seva primera novel·la,  L‘Al-
bert i l‘enigma de l‘ou daurat, una no

vel·la per a joves que va presentar al Cen-
tre uns dies abans, amb el vestíbul ple de 
familiars i amics, acte en el que va estar 
acompanyat per la Gemma Nierga, i qua-
tre actors joves de la casa que van llegir 
fragments de l‘obra: Marçal Olivé, Anna 
Parcerisas, Guillem Arias i Laura Clarós. La 
primera correcció de la novel·la la va dur 
a terme Carolina Albés, que també col·la-
bora  i corregeix aquest butlletí. 

Maria Favà
  La periodista i col·laboradora habi-
tual d‘aquest butlletí ha publicat un 
nou llibre: La mina de la mort, editat 
per Editorial Gavarres. El llibre és la 
reconstrucció històrica de l‘accident 
que va succeir el 1944 a una galeria 
de carbó de l‘Espà, al Bergadà, on 
van morir 34 miners, l‘accident amb 
més víctimes mortals de la història 
de la mineraia a l‘Estat espanyol. 

Pau Olivé
  
  El 22.2.22 Pau Olivé va presentar un 
disc doble titulat Pop 22 (autoeditat) 
amb 22 cançons. El disc és el resultat 
d‘un procés que va començar en-
cara no fa un any.  Diu en Pau: “He 
estat nou mesos fent cançons, des 
que vaig treure l’anterior disc. Són 
totes noves i no he reciclat res que 
ja tingués. És un disc més lluminós, 
alegre i vital que l’anterior. Suposo 
que després d’un període de fos-
cor tenia ganes de mostrar aquesta 
altra cara meva. Són cançons més 
ràpides, més divertides… més de 
banda. De les 22 cançons, només 
n’hi ha dues de lentes. La resta té 
una base feta amb baix i bateria que 
fins i tot té un punt punk”.

Laura Aznar
Òscar Solans
Una altra parella que s‘ha 
casat darrerament és la for-
mada per la nostra consò-
cia i periodista Laura Aznar 
i l‘Òscar Solans. La Laura és 
neboda de la Marta Aznar, 
esposa del president Josep 
Maria Recasens. 

Dolors Feliu
  Dolors Feliu és la nova presidenta de 
l‘Assemblea Nacional Catalana (ANC) 
en subtitució d‘Elisenda Paluzie, des-
prés de les eleccions d‘aquesta entitat 
a finals de maig. La Dolors és ben cone-
guda al Centre, ja que ha vingut sovint 

i ha intervingut en diversos actes de la 
casa: l‘últim va ser la presentació a fi-
nals de l‘any passat del llibre Escrivim el 
futur amb tinta lila de la presidenta del 
Parlament, Carme Forcadell.
  La nova presidenta de l’ANC ha asse

gurat que el gran objectiu del seu man-
dat serà “reactivar” l’independentisme 
“posant-li una data a l’horitzó”. “Això 
ho haurà de fer l’ANC perquè no sembla 
que els partits tinguin un projecte per 
assolir la independència”, va declarar.
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Neus Martín Royo
   
      

La Neus ha dedicat més de 130 quadres 
al nostre barri, en el que va crèixer i se-
gueix residint (i en el que ensenya: com 
ja sabeu és la responsable de la nostra 
Aula de dibuix i pintura). Amb la seva 
obra ha seguit la dràstica transforma-
ció que ha sofert dia a dia el Poblenou 
els darrers anys. Amb moltes d‘aques-
tes obres el proper setembre protago-
nitza un ambiciós projecte expositiu: La 
memòria pictòrica del Poblenou que ha 
estat considerat un dels més atractius 
de l‘any per la crítica especialitzada.  que 
combinarà una selecció de la pintura de 

l‘artista amb abundant documentació 
històrica i fotogràfica del barri. Es farà 
en quatre espais:  la Torre de les Aigües, 
en la que s‘ubica l‘Arxiu Històric del Po-
blenou; l‘edifici Oliva Artés, una de les 
seus del Museu d‘Història de Barcelona; 
la Fundació Palo Alto i Can Felipa. I té 
quatre comissaris: Jordi Fossas, Joan C. 
Luque, Marta Pérez i Gloria Muñoz.

Joan Olivé
  
  En Joan és d‘aquests que no para mai 
d‘endegar projectes i, per tant, és un del 
habituals d‘aquesta secció (i només cal 
veure les vegades que surt mencionat 
en aquest butlletí). Ara volem anunciar 
que ha tret el seu primer disc en solitari! 
Món de plàstic, de Joanet del Poblenou 
(ell mateix, vaja) que ja està disponible 
a totes les plataformes. Va fer la presen-
tació al Teatre L‘Eixample on va estar 
acompanyat de familiars i amics.  Ara 
bé, Joanet del Poblenou fa el seu pri-
mer concert al Poblenou en format gran 
acompanyat per MUSIX BCN i la col·la-
boració del seu pare Dionís Olivé. I ho fa 
al Centre, casa seva, com no podia ser 
d‘una altra manera. Un concert, el 9 de 
setembre, a les 9 del vespre, per obrir 
la Festa Major on tocarà els seus hits El 
meu pati, Ets com l‘all i oli, Tu t‘ho perds 
i també una mica de paxangueo popu-
lar, perquè: què seria d‘una Festa Major 

sense paxangueo? Doncs queda dit: Dia 
9 del 9 a les 9, al Centre Moral i Cultural 
del Poble 9, concert de festa major del 
Poble 9, amb Joanet del Poble 9!

Jesús García
  
  El nostre consoci Jesús F. García ha 
tingut una primavera enfeinada pen-
jant els seus quadres a dues galeries 
d‘art. En concret, el mes de maig va 
protagonitzar l‘exposició Abstraccions 
orgàniques, a la galeria d‘art Patricia 
Cancelo, de la Travessara de Gràcia de 
Barcelona. I al juny, va participar en una 
exposició col·lectiva, a la Galeria 106 - 
Patricia Cancelo, del carrer Torrent de 
l‘Olla, també de Barcelona.

Un berenar amb
la colleta
O potser és un esmorzar. En Toni Olivé no 
para mai de trobar documentació sobre 
la història del Centre (entre d‘altres 
històries!). I regularment posem una foto 
que té l‘amabilitat de facilitar-nos. 
Fa poc ens va dur aquesta imatge d‘una 
colla de jovenetes a l‘hora d‘esmorzar o 
berenar, a l‘època del Centre Vell. De la 
fila de dalt, hem reconegut la tercera, la 
Brau, que té a la seva esquerra la Flora 
Badia i la Nuri Monzó. 
Assegudes hi ha Anna M. Puig, Anna 
Guanter, Maria Rosa Claret i Magda Puig. 
La de la dreta del tot encara no hem 
descobert qui és. 

MEMÒRIA DEL CENTRE
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NECROLÒGIQUES

Asunción Cot
‘Sunsi’
   
  Anaves al Centre i la Sunsi sempre hi 
era. De fet, crec que ella era una part 
important del que era el Centre. Era 
el somriure que et rebia a les tardes 
quan passaves pel Centre amb qual-
sevol excusa. La que ajudava als 
pares maldestres a fer els monyos de 
les nenes, la que t’aconseguia unes 
sabatilles de ballet quan les 
oblidàvem, la que tenia una paciència infinita escoltant les 
“turres” de la mainada, la que guiava als més petits a les 
classes com si fos la mare Oca, tots en fila darrera seu...
  Avui el somriure és menys somriure. 
  Fins sempre Sunsi.
     Gabi Roca

La Sunsi ens va deixar de sobte. I ha deixat un gran buit 
a la casa i molta gent apenada.  Trobarem a faltar el seu 
tarannà a l’hora de realitzar les diverses tasques dins del 
Centre que ha tingut encomanades: des del seu amable  
vigilar i acompanyar la canalla a les aules, cuidant d’obrir 

i tancar el Centre quan algú necessitava espais fora 
d’hores d’obertura, o estar a la sala els dies d’espectacle. 

Joan Jové Santaularia
  Era el pare del Joan Jové Prats, sogre de Carme Mataró 
Puig i marit de la Caterina Prats. I també familiar i amic de 
molts altres socis de l’entitat. 

Antoni Casanova Ramon
  L’any passat li dedicàvem un bon espai a “noms propis”  
per celebrar els seus 100 anys. Ara hem de lamentar la 
mort d’aquest vell soci, germà de la Lluïsa Casanova Ra-
mon i familiar i amic de molts altres consocis de l’entitat.

Dominica Rius Ginestà
  La senyora Dominica era la mare i la sogra, respectiva-
ment, dels nostres consocis Jordi Casany i Alícia Nicolàs.

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

Ricard Reguant
  En Ricard ha publicat el llibre Clasificada S, una recopliació 
d‘anècdotes i històries inversemblants d‘aquell cinema que sota 
l‘etiqueta de S es va produir a Espanya durant sis anys, i en la rea-
lització del qual en Ricard va ser un membre destacat. El cinema S 
es va fer aprofitant certa permissivitat governamental que va obrir 
una mica la màniga abans d‘autoritzar l‘exhibició de pel·lícules por-
no (ja sabeu: segons les autoritats l‘espectador espanyol no estava 
preparat!). La presentació es va fer a la Filmoteca de Catalunya (en 
la foto podeu veure el Ricard amb l‘actor Pep Munné) i va aple-
gar un gran nombre d‘actors,  actrius i tècnics que van participar 
en aquelles pel·licules i que van aprofitar l‘acte per reivindicar el 
record d‘un tipus de cinema evidentment ja caducat i desfasat, i 
del que molta gent renega i ni volen recordar, però que va gaudir 
d‘un gran èxit econòmic (no pas artístic) a tot l‘estat al connectar 
amb una demanda de pit i cap de costella després de molts anys 
de prohibicions absurdes.  Segur que gràcies a aquesta obra del 
Ricard se‘n tornarà  a parlar i valorar en els seus propis valors i que 
proposava uns títols d‘allò més suggerents i inolvidables. 

Xavier Oliver
  En el darrer butletí explicàvem que l‘expresident del 
Centre i actual president de la Fundació Pius Bosch 
Xavier Oliver manté una selecció de les seves obres 
pictòriques al bar del Centre. Ara hem d‘anunciar que 
els darrers mesos ha fet exposicions de la seva obra en 
diverses galeries d‘art de Catalunya. 

La terrassa del Centre és un bon lloc de trobada. 
La tarda que una col·laboradora ocasional va fer 
la fotografia van coincidir sense proposar-s‘ho 
uns quants veterans del Centre, amics tots des de 
fa anys i que han participat plegats, en una feina 
o altre, en no poques representacions teatrals al 
nostre escenari: són Toni Olivé, Joan Murano, Manel 
Soler, Lluís Casanova i Andreu Aldea, i naturalment 
van aprofitar per fer petar la xerradeta.
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Volem harmonia entre religions
La primera setmana del mes de febrer, com cada any des 

del  2011-, se celebra la Setmana Mundial de l‘Harmonia 
Interconfessional entre totes les religions, confessions i 
creences. Va ser l’Assemblea General de les Nacions Unides 
(l‘ONU) que el 20 d’octubre de l’any 2010 va proclamar la ce-
lebració d’aquesta setmana, amb una resolució que afirma 
que “la comprensió i el diàleg entre les religions constitu-
eixen unes dimensions importants de la cultura de la pau”. 
  Amb la celebració d‘aquesta setmana es vol posar en relleu 
la necessitat imperiosa que les diferents confessions i reli-
gions dialoguin perquè hi hagi més comprensió mútua, més 
harmonia i cooperació entre les persones i que els imperati-
us morals de totes les religions, conviccions i creences inclo-
guin la pau, la tolerància i la comprensió mútua.
  Per aquest mateix motiu, aquest l’any, la Generalitat de Ca-
talunya, a través del Departament de Justícia, on s’hi englo-
ba la Direcció General d’Afers Religiosos, ha fet pública una 
declaració on destaca la pluralitat religiosa del nostre país i 
reconeix i valora moltes de les iniciatives de diàleg interreli-
giós que s’hi han realitzat. 
  El text diu que “moltes d’aquestes iniciatives han nascut 
de les mateixes comunitats religioses; d’altres, de la societat 
civil. I, en ocasions, han estat les diferents administracions 
públiques les que han posat els mitjans per facilitar aqu-
ests intercanvis. Tots aquests àmbits demostren tenir una 
consciència compartida, pel que fa a la importància de crear 
llaços entre els diferents col·lectius de creients. I també pel 
que fa a la necessitat que dialoguin i que estableixin xarxes 
de col·laboració amb altres entitats i col·lectius socials. Uns 
vincles que són essencials per mantenir una societat forta i 
unida”.
  Pel que fa a Catalunya, aquesta declaració reconeix que “al 
llarg de les darreres dècades s’ha viscut una transformació 
econòmica i social important que també ha afectat l’àmbit 
religiós. Una transformació que, a diferents ritmes, afecta el 
conjunt  d’Europa i que ens configura com una societat amb 
uns nivells de pluralitat elevats pel que fa a les creences de 
la ciutadania. A dia d’avui Catalunya acull més de tretze con-
fessions religioses. Més de 7.000 centres de culte presten 
servei a tots els ciutadans que professen alguna creença i 
centenars d’entitats vinculades a les diferents tradicions 

religioses fan una aportació essencial al teixit associatiu del  
país.  La  diversitat  religiosa ha passat a ser un fenomen fà-
cilment perceptible als carrers dels nostres pobles i ciutats”. 
  Ara bé, això també comporta uns riscos. I per això la de-
claració assenyala que “el desconeixement de les noves re-
alitats pot ser un factor que doni lloc a l’aparició de recels 
o desconfiances alhora que les mirades de sospita poden 
conduir algunes persones o col·lectius a tancar-se en elles 
mateixos. Temors, en definitiva, que suposen un risc per a la 
cohesió social i que tercers actors poden aprofitar amb l’úni-
ca voluntat d’obtenir-ne beneficis particulars. La història ens 
ha donat múltiples exemples de les terribles conseqüències 
que pot tenir la difusió de prejudicis en l’àmbit religiós; una 
evidència que hauríem de tenir present en el nostre dia a 
dia per prendre les mesures que estiguin al nostre abast per 
evitar-ho”. 
  Pel que fa als reptes de futur, la declaració de la Generalitat 
diu que cal “fer  passes endavant en  aquest  sentit.  L’impuls  
d’iniciatives  que  fomentin  el  coneixement  del fet religiós 
i la concòrdia entre les diferents confessions  és, i continu-
arà sent en el futur, una necessitat peremptòria; una crida 
que evidentment apel·la les entitats religioses, però que va 
molt més enllà. Les administracions locals, les associacions, 
els mitjans de comunicació, els partits polítics o el mateix 
Govern de la Generalitat tenen un paper essencial a l’hora 
de convertir l’harmonia interconfessional en una prioritat 
de país. Uns reptes que tenen a veure amb la societat que 
volem construir, amb el  futur  que volem donar als joves o 
amb el model de convivència que desitgem que imperi entre  
la ciutadania. Uns reptes que afecten el cor de la nostra soci-
etat i que marcaran el país que volem. L’harmonia intercon-
fessional entre totes les religions, confessions i creences és 
avui més necessària que mai. Només si ens hi impliquem tots 
plegats serà una realitat també en el futur”.
  Moltes vegades penso que tots els espais culturals, con el 
nostre Centre Moral, tenim molta feina a fer en aquest sentit 
i val la pena que tot això es visualitzi clarament en tot el que 
fem i organitzem: músiques, danses, obres de teatre, llibres, 
tertúlies, jocs... 

Francesc Romeu, periodista i sacerdot
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Per dignitat, els catalans hem de continuar lluitant pacífi-
cament, ara més que mai, amb la màxima dedicació i el 

màxim esforç, per aconseguir la plena sobirania del nostre 
poble. Si, ara més que mai, atès que les accions que porten 
a terme els nostres polítics, els d‘aquí, els que diuen que 
compleixen el mandat que van rebre de les urnes, els del 
52%, faci tota la impressió que no prenen el camí que asse-
nyalen els seus respectius programes electorals de portar 
Catalunya cap a la independència ans, al contrari, porten el 
camí cap al vassallatge més servil a l’Estat Espanyol.
  Per dignitat hem de continuar lluitant perquè la nostra 
parla sigui respectada i puguem decidir lliurement com 
aplicar el seu ensenyament a les escoles de Catalunya, 
sense les interferències de les lleis espanyoles que han 
estat dictades per anar-hi en contra, i, escoltant les ma-
nifestacions que ens arriben del PP que volen un cin-
quanta per cent de castellà a les aules, això pinta molt 
malament. Des de l’Estat saben que el català està en 
regressió i, en lloc d’ajudar, encara llencen més llenya 
al foc. I no ens hem d’estranyar, sempre ha estat així i 
continuarà sent així... però nosaltres, els catalans, hem 
de saber reaccionar, en el dia a dia i a cada instant, amb 
totes les diverses maneres que hi puguem influir.

Entendre i parlar el català
  Per dignitat hem d‘aconseguir que totes les persones 
que ocupin càrrecs públics a Catalunya -per damunt de 
tot els càrrecs públics estatals- tinguin l‘obligació, no 
només d’entendre el català, sinó de parlar-lo. En aquest 
sentit caldrà treballar, i molt, en les instàncies judici-
als on l’alta judicatura sembla que no hi està a favor i 
la prova és que hi ha una gran diferència entre els judi-
cis tractats en llengua castellana i els judicis tractats en 
llengua catalana.

  Per dignitat hem de rebutjar que se‘ns imposi una mo-
narquia corrupta que poden jutjar al Regne Unit però 
no a l‘Estat espanyol. Que ha donat i continua donant 
proves fefaents de les seves males praxis i de com, a 
conseqüència dels fets de l‘1-O, el Borbó es va posicio-
nar del tot en contra de Catalunya quan la seva actuació 
havia de ser de total imparcialitat. Una monarquia que 
ha demostrat abastament que ha actuat al marge de la 
llei i que, al llarg de la seva història borbònica ha mal-
tractat Catalunya, les seves institucions i la seva gent. 
  Per dignitat hem de treballar perquè l‘església a Ca-
talunya sigui realment l‘església que demana el poble 
català:  propera, que acompanyi, que entengui i compar-
teixi les necessitats de la seva gent. Això ja es fa des de 
les parròquies, però la imposició de bisbes allunyats que 
porten en el seu ADN les directrius de la Conferència Epi-
scopal Espanyola, amb la tendència “de una grande y lib-
re” i amb la clara voluntat de desdibuixar els sentiments 
de religiositat del nostre poble i la seva catalanitat, ens 
allunya, cada vegada més, d’una església realment ca-
talana.
  Per dignitat hem d’ajudar a què els nostres polítics, que 
fa tota la impressió que caminen cap a la seva autodes-
trucció, no s’acabin autodestruirt. No és fàcil mantenir 
la confiança en ells, però ho hem de fer. Hem de man-
tenir l’esperança que, tard o d’hora, prendran el camí 
correcte per garantir la llibertat del poble català. Però 
per ara no se n’albira cap, de camí.
  Per dignitat, hi hem de posar tot el que puguem de la 
nostra part.

Joan Giménez i Roger

Per dignitat
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La dona de l’abric vermell 
que atropella iaies
Un dia de finals de febrer caminava amb el carro d’anar al 

mercat pel carrer Pujades entre la Rambla i el carrer Ma-
rià Aguiló i una dona d’uns quaranta anys que anava amb bici-
cleta i vestida amb un abric vermell -una peça poc adequada 
per aquest mitjà de transport- em va passar a frec d’orella. 
Un mil·límetre més i vaig per terra. (No sé vostès, però jo no 
camino amb un retrovisor enganxat al clatell). Quan em vaig 
recuperar de l’ensurt, li vaig cridar : “Ves pel carril bici mala-
sort”. Aquest era un renec de la meva iaia. El que vaig cridar 
va ser més dur. Cal recordar que en el carrer Pujades hi ha do-
ble carril de bicicleta i segons l’ordenança municipal està ex-
pressament prohibit que les bicis vagin per la voravia quan en 
un carrer hi ha carril per aquest mitjà de transport. El mateix 
val per als patinets elèctrics que encara són més perillosos.
  En arribar al forn del Baluard vaig veure que la dona de 
l’abric vermell fermava la seva bici en el tronc d’un taronger 
amarg dels que es van plantar en el carrer Marià Aguiló i es 
dirigia cap a la porteria del costat del forn, la que té el núme-
ro 9. M’hi vaig acostar i li vaig dir que havia estat a punt d’en-
vestir-me. No em va mirar, va obrir la porta amb clau i va pu-
jar escales amunt. Vaig compensar en certa manera la meva 
frustració posant-li una nota, lligada amb un cordill, amb el 
meu nom i el telèfon a la cistella de la bicicleta. No em va 
telefonar. M’agradaria molt que li arribés aquest article que 
no és una venjança. És un toc d’atenció per a ella i per a tots 
els energúmens que enlloc d’anar pel carril bici, van per la 
voravia driblant vianants.
  Segons la web de l’Ajuntament, els ciclistes de Barcelona 
disposen ara de 1.000 quilòmetres de “vies pacificades per 
on circular amb bicicleta” comptant amb els 240 quilòmetres 
de carril bici més els carrers i les zones 30 i els carrers de pla-
taforma única. En els pròxims mesos és previst arribar als 300 
quilòmetres. L’objectiu de l’equip de govern d’Ada Colau era 
que tots els ciutadans tinguessin un carril bici a menys de 300 
metres de casa seva, objectiu que ja s’ha complert.
  L’Ajuntament de Barcelona va aprovar una primera or-
denança sobre la circulació de bicicletes el 1982 que no es va 
fer complir mai. El 2015 es va elaborar una nova ordenança 
però es va prorrogar la seva aplicació varies diverses fins al 
2019.  A partir del gener d’aquell any està prohibit circular per 
la voravia quan el carrer te carril bici. Quan per circumstàn-
cies especials, el carril bici estigui damunt la voravia, la veloci-
tat màxim ha de ser de 10 quilòmetres per hora. L’ordenança 
diu que “és una infracció molt greu circular amb la bicicleta 
per vies o zones prohibides. Les multes poden arribar als 500 
euros.” M’agradaria saber quantes se n’han posat. Tot i les 
prohibicions, els ciclistes continuen circulant per les voravies 
i a velocitats superiors a les que marca la llei.
  L’ordenança també diu que és obligatori dur timbre per 
avisar i prevenir els accidents i “no per molestar els vianants”. 
I recorda que en zones de vianants i voreres la preferència 
és sempre dels vianants. També és obligatori que la bicicleta 
porti llums, de color blanc davant i vermell darrera i elements 
reflectors quan es circula de nit.  Els llums i els reflectors 

“han d‘estar 
homologats 
degudament 
i han de ser 
f à c i l m e n t 
visibles per 
a vianants 
i conduc-
tors”. Es 
r e c o m a n a 
portar casc i 
és obligatori 
per als me-
nors d’edat. 
Ta n m a t e i x 
està prohibit circular agafat a altres vehicles en marxa, amb la 
bicicleta recolzada en una sola roda o amb auriculars, deixar 
anar el manillar, circular fent ziggues-zagues entre els vehi-
cles o carregar la bicicleta amb paquets grans que dificultin 
les maniobres o redueixin la visibilitat.
  Entre el 2010 i el 2019 es van produir 7.577 accidents de bici-
cleta a la ciutat de Barcelona i en el 45% dels accidents hi van 
estar implicats  vianants. Aquesta estadística la va elaborar 
l’Àrea de Mobilitat de l’Institut d’Estudis Regionals i Metro-
politans de Barcelona amb dades del Servei Català de Trànsit 
i de la Àrea Metropolitana de Barcelona. Potser esperen que 
mori un vianant cada setmana per endurir les mesures.
  Segons un estudi elaborat pel Reial Automòbil Club de Ca-
talunya (RACC), el 2018  el nombre d‘accident a Barcelona en 
els que hi va haver bicicletes implicades havia crescut un 110% 
des de l‘any 2010. En el mateix  interval el nombre de viatges 
amb aquest transport va créixer un 56%. L’informe revelava 
que el 12% dels ciclistes havien patit un accident alguna ve-
gada i el 45% havia tingut un ensurt el 2018. En l‘anàlisi sobre 
la utilització d‘aquest tipus de vehicle també es posava de 
manifest que el principal fre per a l‘expansió de la mobilitat         
ciclista era la falta d‘aparcaments segurs. I pel que fa al civis-
me dels seus usuaris, el 83% del col·lectiu opinava que s‘havia 
de sancionar els ciclistes que incomplissin la normativa.
  El RACC va elaborar un nou estudi el 2021 i segons aquest 
Baròmetre del Ciclista Urbà a Barcelona, el 38% dels ciclistes 
que circulen per Barcelona desconeixen la normativa, un 36% 
admet que porta auriculars i un 24% reconeix que fa ús del 
mòbil quan va en bicicleta. En presentar aquest informe, el 
president del RACC, Josep Mateu, va demanar més formació 
per garantir la convivència entre els diferents usuaris de la 
via pública. I també va plantejar la necessitat que els ciclistes 
i els usuaris dels patinets elèctrics tinguin carnet per poder 
circular.
  El més curiós d’aquest estudi és que el que 71% dels ciclistes 
enquestats diuen que se senten insegurs de circular al costat 
dels patinets elèctrics. Doncs que preguntin als vianants el 
pànic que els hi tenim.

Maria Favà
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Fem Gala del Poblenou

Coincidint amb el 30è aniversari de la 
seva creació, la Fundació Pius Bosch 

va organitzar la primera edició de Fem 
Gala del Poblenou, una gala solidària al 
Centre Moral i Cultural del Poblenou 
amb l’objectiu de recaptar fons per 
continuar i ampliar la tasca social i de 
promoció de la cultura al barri que duu 
a terme la Fundació des de fa anys. 
  També es va voler aprofitar l’efemèri-
de per donar a conèixer les dues enti-
tats (Fundació i  Centre Moral) i cridar 
a sumar-s’hi.
  Fer gala d’alguna cosa és fer-ne osten-
tació. I la Fundació va creure convenient fer gala del compro-
mís amb la cultura, el compromís amb la gent del barri, del 
talent que tenim i de la solidaritat que rebem.
   Però també van voler transmetre festa i celebració. En el 
fons, tots teníem ganes de tornar a celebrar, de tornar a 
cantar, i de tornar a gaudir. 
  L‘acte es va fer el dilluns 16 de maig,  i els beneficis obtinguts 
es van destinar, com ja s‘havia anunciat prèviament, a Càri-
tas Poblenou, una de les entitats amb més demanda d’ajut 
actualment al barri. La direcció de l‘acte va ser del Joan Olivé  

i la producció de la Maria Jové. I en va 
fer la presentació la periodista Gemma 
Nierga. 
  L‘esdeveniment benèfic va consistir 
en un seguit d‘actuacions d’artistes 
prou coneguts vinculats d‘una manera 
o altre al Poblenou i a les dues entitats, 
mencionades. 
  Així, Xènia Reguant, Marta Tomasa, 
el grup de flamenc jazz Sarsalé, Ro-
ger Pera, Júlia Jové, Gisela Villamayor, 
Mònica Macfer, Iker Montero, Marc Ri-
balta i Scorpio, entre d‘altres, van anar 
fent les seves actuacions d‘una mane-

ra dinàmica i molt atractiva que va entusiasmar el nombrós 
públic que va acudir a la cita, fent que tot plegat fos un gran 
èxit.
  El delegat de Càritas al districte va parlar breument per do-
nar les gràcies a convocants i artistes, així com també ho va 
fer el president de la Fundació, Xavier Oliver, que va remarcar 
la necessitat de poder seguir fent aquestes ajudes i l‘esforç de 
tots els participants, del director, de la productora, de tots els 
artistes que s‘hi van sumar i dels tècnics que van fer possible 
l‘espectacle.

Ens trobareu al carrer 
Llull, número 200, 

entre Rambla 
del Poblenou i Marià Aguiló

SUPERMERCAT
www.bonpreu.cat

A dalt, bona part del personal que va participant a l‘acte saludant al final de l‘espectacle. I a baix, Marta Tomasa i Xènia Reguant 
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L‘entrepà
Contràriament al que explica la versió que 

atribueix la invenció del sandvitx a John 
Montagu al 1762, el seu origen remunta-

ria a l‘era precristiana i el seu creador seria un 
Rabí. Montagu era un home de política que 
també era molt afeccionat a jugar als jocs de 
cartes. Es veu que tot sovint, i per tal de no 
perdre temps a la taula de joc, es feia preparar 
dues llesques de pa anglès amb qualsevol tall 
a dins, generalment carn o formatge. El nostre 
amic John era el Duc de Sandwich. El què hi ha 
de llegenda o de dada històrica, ves a saber! El 
que és ben veritat és que l’entrepà és un dels 
plats més consumits al món sencer.
  Entrepà, rua, badall, panet, cantó o cantell, 
mescla o pa amb oli, més el nom de l’embo-
tit que l’acompanyi, és un tipus d’aliment que consisteix en 
llesques de pa, o un pa obert per la meitat, untat o regat amb 
un greix com l’oli o la mantega i, normalment, entre llesca i         
llesca s’hi afegeix embotit, formatge o alguna conserva de 
peix. A més, molt sovint, amb algun tipus de verdura o hor-
talissa com tomàquet, ceba, enciam, confitats i alguna salsa.  
Poden ser també farcits de codonyat, de torró tou, de xocol-
ata o d‘altres coses dolces, especialment si són per esmorzar 
o per berenar.   Sembla ser que el mot entrepà se li atribueix a 
l‘escriptor Pere Quart que en un viatge pel País Valencià quan 
demanà un sandvitx la venedora els va dir: “Aixina, què hi 
voldran, entre pans?”.
  Habitualment, el mot sandvitx s‘usa només quan el pa és 
anglès (pa de motlle), i entrepà fa referència, als de barra o 
fets amb dues llesques de pa de pagès. L‘entrepà amb pa 
de motlle més conegut entre nosaltres és el biquini, que és 
calent, amb pernil cuit i formatge, a més del menorquí, amb 
sobrassada i en principi formatge de Maó, també calent, i el 
biquini amb pernil salat en comptes de cuit.
  Un entrepà és una bona opció per a preparar-se un àpat que 
es pugui emportar (a l‘escola, a la feina, d‘excursió) o ràpida-
ment per a menjar a casa. És un àpat complet, que té les vita-
mines de l’hortalissa que s’hi posi, a Catalunya per exemple 
hi refreguem tomàquet madur, els hidrats de carboni del pa, 
els greixos que conté l’oli d’oliva i les proteïnes del que s‘hi 
posa al mig.
  Alguns entrepans són típics d‘algunes cadenes americanes 
de menjar ràpid, com l‘entrepà de salsitxa de Frankfurt o el 
d‘hamburguesa. Els entrepans d‘hamburguesa a l‘americana 
se solen servir en panets rodons de crosta tova, amb quetxup 
i mostassa, i els de salsitxa de Frankfurt en panets allargats, 
també de crosta tova, també amb quetxup i mostassa.
  Cuiners de prestigi ara consideren aquests entrepans de tota 

la vida com a Good Food, és a dir com la Slow Food però de 
preparació simple i curta, i el contrari de la Fast Food quant a 
filosofia, estil i qualitat.
   Ara que tots hem de ser una miqueta modernets, no us re-
comanaré el de pa amb tomàquet i llonganissa de Vic, que 
per altra banda és excels, sinó un que m’agrada molt i que em 
vaig mig inventar arran de conèixer per casualitat a través de 
les xarxes que s’elabora amb Pastrami.
  El pastrami és un embotit fumat d’origen jueu elaborat amb 
carn vermella (generalment carn de vedella o d‘ovella) sot-
mès a un procés amb salmorra. El procés d‘elaboració del 
pastrami és senzill: es premsa per treure l’aigua i la sang de 
la carn i es posa en salaó a assecar i se li afegeixen algunes 
herbes i espècies com ara all, pebre negre, marduix, alfàbrega 
i, finalment, es fuma. 
  A Nova York és molt popular el pastrami elaborat de vedella. 
Se serveix calent en un entrepà de pa de sègol, sovint amb 
una amanida i una salsa (russian dressing, una mena de mai-
onesa barrejada amb quètxup). A mi m’agrada molt agafar 
dues llesques de pa de motlle que no sigui industrial o un pa 
de pagès bo. Untar-les amb salsa tàrtara, hi afegeixo un parell 
de bocins de tomàquet confitat italià, rocola i dues o tres ro-
danxes de pastrami a  temperatura ambient. Ho tallo en dues 
parts, “m’apalanco” una bona cerveseta artesanal d’estil IPA, 
fresqueta, amb força grau i ben amargant. 
  Això sí, sempre aprofito per menjar-me’l ben acompanyat, 
perquè un ritual d’aquesta mena no es pot fer sol. Seria pecat. 
Bé, de fet crec que sí, que amb aquesta proposta es peca una 
mica de gula. Però i què? Què hem de fer sinó? A més, diria 
que la gula és un pecat venial.
  En fi, què hi farem, com deia aquell, el món és així. I ara si em 
permeteu us deixo que tots plegats tenim prou feina.
  Salut , amistat i, avui, cerveses amb ànima.

Salvador Montoya Viñas

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



SOPAR DEL DÒMINO 

25

27

Segueix-nos: 
 
 

@escolavoramar
www.voramar.cat

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

info@voramar.cat

Batxillerat internacional
Pg. Garcia Faria, 73 

Telf: 93 595 34 00
info@voramon.cat

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

Vine a
conèixer
el projecte

FESTA DE CLOENDA DEL XXXIII CAMPIONAT DE DÒMINO PER PARELLES 
  El 29 d‘abril es va convocar la festa de cloenda del XXXIII Campionat de Dòmino per Parelles, el tradicional sopar 
del dòmino, amb el lliurament de premis als guanyadors. La parella formada per Lluís Casanova i Josep García 
va guanyar aquesta trenta-tresena edició. En segona posició, amb molt bona puntuació també, van quedar Lluís 
Albes i Andreu Aldea. I en tercera posició va quedar la parella formada pel matrimoni María del Carmen Álvarez 
i Ramon Vázquez. A la foto, i d‘esquerra a dreta, Andreu Aldea, Lluís Albes, Lluís Casanova, Maria Vilar, M. del 
Carmen Álvarez, Ramon Vázquez, Josep García i Tomàs Ferrón que, com darrerament, es va ocupar de l‘organitza-
ció. L‘acte va estar patrocinat una vegada més pel Menjador del Centre.






