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C

om cada any, en aquest butlletí de setembre, hi tro-

bareu, a la pàgina 4, la crònica corresponent dels actes de Festa Major que enguany ha estat diferent perquè no hem pogut veure cap espectacle al nostre escenari
amb motiu de les reformes exigides per l’Administració en
matèria de seguretat. Però, superada ja aquesta situació,
volem comentar algunes de les propostes que ens esperen
aquesta nova temporada, un cop ja enllestides les reformes
esmentades i que es detallen en la pàgina 18.
Aquest començament de curs, hem pogut llegir i escoltar
als espais dedicats al món de l’espectacle dels mitjans de
comunicació que aquesta serà, a nivell professional, una
temporada teatral amb molts muntatges musicals, des dels
de gran format, com Scaramouche de Dagoll-Dagom, fins
a alguns de molt petits com una versió super-reduïda de
Flor de Nit.
Però com que a partir de l’obtenció del Premi Max, nosaltres ja estem en la cresta de l’onada d’aquest món, encara que sigui a nivell amateur, no hem volgut ser menys
i se’ns presenta una temporada 2016-2017 farcida també
d’espectacles musicals. A l’octubre hem encetat el curs amb
noves representacions de l’òpera-rock Jesus Christ Superstar; al febrer ens espera Flor de Nit, però no pas en un
muntatge reduït sinó com a gran espectacle, al que seguirà
la sarsuela Los Gavilanes ja dins del mes de març, i encara
ens quedarà el muntatge anual dels joves de la Secció de
Teatre que estan preparant el musical Grease. Déu n’hi do!
Però no tot han de ser musicals i, entremig, podrem veure
diverses obres de teatre de text (teniu tots els títols de le
obres previstes per aquesta temporada teatral al Centre a
la pàgina 7).
Però no podem cloure aquest comentari sense retornar
als espectacles musicals i, concretament, al nostre musical
per excel·lència i que sempre correm el risc de deixar-nos,
perquè, és clar, no és cap novetat si tenim en compte que fa
més de cent anys que es representa. Ens referim, naturalment, a L’Estel de Natzaret que tornarà al nostre escenari
pels volts de Nadal.
Que tinguem, doncs, una bona temporada 2016-17!

LA PORTADA
En aquest número hem apostat per tornar a la
il·lustració (el Centre és ple de bons il·lustradors!).
Hi veureu una creació del Dani Páez, un artista
“múltimèdia”, que tant podem veure al Jesus Christ
Superstar, a la tele en un anunci de cotxes o anunciat a la cartellera d’art de Barcelona.
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La Festa Major dels espais petits

E

ls lectors fidels d’aquesta publicació sabeu prou bé que la crònica dels actes de la Festa Major
és cada any més o menys igual. Però
la d’aquest 2016 ha estat diferent perquè ha coincidit amb les reformes que
s’han hagut de fer a la sala d’espectacles
i a l’escenari per deixar-los d’acord amb
les normes de seguretat exigides per la
normativa vigent, i és per això que no
s’hi ha pogut programar cap espectacle
i ens hem hagut de conformar amb els
actes que sempre es fan en els espais
més reduïts com el saló vestíbul, la sala
d’audiovisuals i el pati.
I començant per aquest darrer, direm
que ens hi vam reunir per fer el tradicional Sopar de Festa Major i, com ja és
habitual als darrers anys, es van haver
d’improvisar taules a la vorera perquè la
cabuda del pati aviat va ser superada pel
nombre de “sopadors” que hi van acudir. I encara s’hi va afegir una convidada inesperada: la pluja, que va obligar a
obrir els para-sols que romanien plegats
en un racó. No cal dir que, tan bon punt
van estar desplegats, la pluja va parar.
L’endemà, el diumenge, ens hi vam tornar a reunir per un altre acte gastronòmic: el Vermut de Germanor, però com
que aquest es fa a peu dret s’hi van poder
encabir tots els assistents que, a més de
degustar les tapes i les begudes preparades per l’amic Jordi, van participar del
tradicional sorteig de dues manualitats
donades per Activitats Diverses.
I el dijous, i aquesta va ser la novetat,
va acollir la Lectura Teatral i que els organitzadors van batejar com Lectura a
la Fresca. L’assistència va ser massiva
i, a més de les cadires previstes davant
de l’empostissat on van actuar els actors, hi havia gent asseguda a l’escala i
fins a la porta del vestíbul. La lectura
estava basada en unes quantes escenes
d’un dels espectacles del grup argentí
Les Luthiers amb cançons intercalades
i la veritat és que vam riure a cor què
vols tant per la gràcia dels textos com
per la interpretació dels actors, Francesc Vidal, Jaume Miralles, Josep A.
Conesa, Josep F. Salcedo i Lluís Girbau
(que també n’era el director) i els músics
que els van acompanyar: Caterina Clos
i Toni Olivé.

I una altra de les novetats va ser traslladar
a la sala d’audiovisuals
i al segon diumenge la
tradicional sessió de
vídeos del nostre consoci Rafael Marcó que
sempre es feia a la sala i
el dimarts. Es van projectar cinc pel·lícules,
dues de fantasia, una
d’argument i dues
més de viatges. La segona de fantasia estava basada en la mort
d’Antoni Gaudí i s’hi
entrellaçaven imatges de tramvies com
el que va matar el genial arquitecte, el seu
taller i enfocaments
més que agosarats de
l’edifici. La d’argument
- “Ivana”, basada en un
conte de Txèjov, era
una producció de l’any
1971 plantejada més
amb criteris més simbolistes que realistes. I
els dos reportatges de
viatges ens van permetre gaudir de magnífiques panoràmiques
d’Islàndia i dels Emirats Àrabs.
I ja només ens queda
referir-nos al saló-vestíbul on va estar oberta
durant tota la setmana
l’exposició de treballs
de la secció d’Activitats Tres moments de la nostra Festa Major: el tradicional sopar,
la lectura teatral i un aspecte de l’exposició de treballs
Diverses amb mostres
presentats per la secció d’Activitats Diverses
de manualitats, puntes
de coixí i patch-work,
envoltades de diverses teles dels alumnes
150 puntaires participants i la ludoteca
del taller de pintura a l’oli.
Gràcia Pont que un any més va acollir
Potser us preguntareu, com és que
la concentració d’afeccionats al country.
encara no han dit res de la Trobada de
I aquí s’acabaria la crònica del prograPuntaires del dissabte, dia 10 al matí,
ma oficial, però tots sabem que cada any
ni de l’exhibició de Country en línia del
hi ha dues activitats més, però d’àmbit
segon dissabte? Doncs perquè aquestes
“íntim”: la paella i la xocolatada en tordues activitats s’escapen al titular ja que
nar dels focs artificials. Per un “si de cas”,
van ser fetes no pas en espais petits sinó
farem veure que no van existir. Però....
ben grans, com són la vorera de davant
punyeta, que n’estava de bo l’arròs i que
de l’entitat on s’hi van encabir les més de
bona la xocolata!
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Torna el campionat de dòmino

U

n any més, i van
29 edicions ja,
torna a convocarse el Campionat Social de
Dòmino per Parelles, una
modalitat d’entreteniment
ben arrelada a la nostra
entitat. La inauguració
serà el proper divendres
28 d’octubre a les 8 de la
tarda.
En la passada edició, va
resultar guanyadora la
parella formada pel matrimoni Maria Vilar i Tomàs
Ferrón.
Com cada any, el Campionat està patrocinat pel
Menjador del Centre, que
organitza un gran sopar
de cloenda en què es lliuren els guardons als guanyadors.

Jordi García, Miquel Estapé, Maria Vilar, Tomàs Ferrón i el president de l’entitat,
Josep M. Recasens, en el sopar de lliurament de premis als guanyadors de la 28a
edició del trofeu que patrocina Menjador del Centre
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Noies de calendari

Carme Pous, Gemma Novo, Carme Canet, Eulàlia Giol, Neus Medina i Teresa Navarro, en una de les escenes de l’obra

A

mb Noies de calendari de Tim
Firth, es va cloure la temporada teatral 2015-2016 al Centre.
Una obra emotiva i divertida basada
en la història real d’un grup de dones
britàniques que es van fotografiar despullades per a un calendari en benefici
de la lluita contra la leucèmia. Un repte
exigent per la Secció de Teatre, l’Alícia
Olivé —la directora— i totes les actrius i
actors que van interpretar l’obra.
Dic això perquè Noies de calendari és
una obra de teatre de la qual, sense ser
especialment popular, tothom n’ha sentit parlar i en té una opinió més o menys
formada gràcies a la pel·lícula Calendar
Girl de Nigel Cole, que va popularitzar
l’obra de teatre i el tema, i la multitud de
calendaris amb finalitats solidàries de
dones i homes nus que cada any inunden les prestatgeries de les llibreries.
Per començar, el cartell amb l’anunci
de l’espectacle ja va causar una expectació palpable. No en va fins ara sempre
s’havia dit que un nu en escena era l’únic
que faltava per mostrar-se a l’escenari de
la Sala Poblenou. Seria aquesta la primera vegada? El resultat, com s’esperava,
van ser uns nus perfectament afaiçonats
per no ensenyar res que ofengués el de-

Lourdes Mas i Isabel Viñas (a dalt), i
Òscar Monclús i Caterina Clos (a baix)

còrum, en una llarga escena que es configura com la part central, que marca un
abans i un després de la trama.
Noies de calendari és una obra llarga.
Comença en un to amable per, de mica
en mica, i explicades la malaltia i la mort
—de càncer, que tots tenim molt present
i proper— del marit d’una de les noies,
anar virant fins una sensació agredolça,
però sense dramatismes.
En la part final, retorna l’optimisme
inicial i algunes bromes que el públic al
final agraeix. Per alguns espectadors, la
part de l’entremig es va perllongar massa. D’altres, en canvi, la van trobar adequada per aconseguir l’efecte necessari.
Representar Noies de calendari proposa un repte especial: és una obra amb
molts canvis d’escena i de vestuari. La
feina és gran. I aquests canvis de vestuari identificaven l’estil i la personalitat de
cada personatge. Les actrius no paren ni
un moment i això és una dificultat afegida que no sempre es valora suficientment. A nivell d’interpretació, les veteranes van estar al seu nivell habitual,
mentre que les noies “debutants” van
sorprendre agradablement.
Eduard Martínez

vida de l’entitat

/ teatre

/

7

A principis d’octubre s’han tornat a fer quatre representacions de l’òpera rock Jesus Christ Superstar
que tant èxit va assolir el passat mes de febrer. No
ens cal afegir res als comentaris que ja vam poder
llegir en l’anterior butlletí, només afegim un comentari de la Judit alhora que volem remarcar l’alt nivell

assolit per tots els involucrats en aquest muntatge.
En l’última representanció, com ja va passar en l’anterior, es va fer un homenatge als qui l’havien interpretat fa 23 anys al Centre, amb un bis final a càrrec
de Jaume Miralles (el Jesús de fa quasi un quart de
segle), acompanyat del d’ara, Damià Capella.

Un bell record d’una altra època

E

l dissabte 5 de marc vaig anar a
veure l’adaptació que la Secció de
Teatre del Centre ha fet del musical Jesus Christ Superstar i em va agradar molt. Vaig trobar que l’ambientació
reflectia molt bé la pel·lícula que Norman Jewison va fer basant-se en l’òpera
rock d’Andrew Lloyd Weber i Tim
Rice. La decoració i el vestuari revivien
l’època hippy en què es va rodar aquest
film, que va despertar certa polèmica
entre els sectors més tradicionals de
l’Esglèsia Catòlica durant els anys 70.
Els actors del Centre també van estar a
l’alçada en les coreografies trencadores
que tenia la pel·lícula i en les cançons
força ben entonades.
Va ser una estona molt agradable que
em va portar a fer un viatge al passat: jo
era una adolescent quan van estrenar la
pel·lícula que vaig anar a veure amb els
pares i germans; em va agradar tant que
després em van regalar el doble vinil
que va acabar ratllat de tants cops que
el vaig escoltar.
Com a bona adolescent de l’època, vaig
tenir el póster de Ted Neely, que interpretava el paper de Jesucrist, penjat als
peus del llit molt de temps. La participa-

Joan Olivé, director d’aquest muntatge, en el paper d’Herodes, dut en braços per
Irene Hervella, Elisabet Bohigas, Eulàlia Giol (tapada en part), Marina Gras, Anna
Parcerisas i Alícia Olivé, coresponsable de la coreografia

ció de l’actor en aquest musical el va fer
famós i el va convertir en una mena de
sex-símbol del moment.
Avui la pel·lícula, tot i veure’s desfasada, segueix sent un referent per la seva
bona música, la força d’algunes de les

seves cançons i perquè reflecteix un
marc històric en què el moviment hippy
i tota la revolució que va comportar començava a perdre pistonada.
Judit Argullós

Els títols d’aquesta temporada

J

a sabem els títols de les obres que estan preparant directors i actors per a
aquest curs 2016-2017 i que si tot va bé
seran representades al nostre escenari.
Després de les representacions de Jesus Christ Superstar i per a la nit de
Nadal i el vespre de Sant Esteve, un cop
més en Lluís Casanova ens farà una
proposta de comèdia: recupera un títol
que vam poder veure el 1995, No et vesteixis per sopar.
Per descomptat, pels vols de Nadal (18

de desembre i 8 de gener) assistirem a
les representacions de L’Estel de Natzaret, un any més dirigit per l’Elvira Fernàndez.
Pel febrer hi ha anunciat el musical de
Manuel Vázquez Montabán (lletra) i
Albert Guinovart (música) Flor de Nit,
dirigit a casa nostra per Noèlia Ortega,
Joan Martínez i Lourdes Mas.
El març podrem gaudir de l’obra de Josep M. Benet i Jornet, Elisabet i Maria,
dirigida per Josep Beltran.

L’enemic del poble, d’Henrik Ibsen, és
el títol que podrem veure el més d’abril,
dirigida per Xavier Oliver.
Per al maig, els més joves de la casa
estan preparant Grease, el conegut musical de John Travolta i Olivia NewtonJohn, dirigit per l’equip format per Teresa Navarro, Eulàlia Giol i Carme Canet.
I la temporada es clourà ja el mes el
juny amb l’obra Bona gent, de David
Lindsay-Abaire, dirigida per Carme Rovirosa.
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La gran tasca de les lectures teatrals
Sempre ens fem el propòsit de referenciar les lectures teatrals de cada mes, i que fa tantes temporades
que s’estan llegint a la nostra entitat. Però la veritat
és que no ho fem tan sovint com voldríem. Volem

acabar amb aquesta dinàmica i en aquest butlletí us
oferim uns breus comentaris d’algunes de les lectures que s’han programat aquest any. No hi són totes,
però intentarem ser més puntuals a partir d’ara.

Desaparegut sobre el canal

L

a lectura del mes de gener va ser de
l’obra Desaparegut sobre el canal
original del periodista Albert Suñé i dirigida per Antoni Roig.
L’acció de l’obra s’esdevé el dia de la desaparició del músic nord-americà Glenn
Miller mentre volava sobre el Canal de
la Mànega en direcció a París, el desembre de 1945. A través d’unes curioses
relacions sentimentals entre quatre personatges imaginaris de l’entorn del gran
trombonista i compositor, l’autor deixà
anar fortes crítiques contra l’estament
militar i ho embolcallà tot amb una
acurada banda sonora confegida bàsicament amb temes de la banda militar
que Miller va crear quan va ser destinat
a una base militar nord-americana a
Anglaterra.
Els personatges van ser interpretats per
Núria Recasens, Marc Grau, Joan Serras
i Xavier Oliver amb el mateix autor fent
les acotacions. Menció especial mereix
Toni Olivé que va tenir cura d’una precisa banda sonora que combinava els
temes musicals amb alguns efectes sonors indispensables per seguir l’acció de
l’obra.

El retaule del flautista

I

l’Elvira Fernàndez s’ha atrevit una
vegada més. Aquest cop, amb cants i
tot! Dones més grans, dones més joves...
les dones del Centre han dramatitzat
una altra lectura teatral, El retaule del
flautista, dirigida per l’Elvira Fernàndez i amb la col.laboració al piano de
Montserrat Plans.
El 9 de febrer, el vestíbul del Centre
estava ple de gom a gom, i la cridòria
de les dones, (de les dones-dona i de
les dones-home), la vitalitat escènica,
els cants prou ben entonats, el bon text
i l’entusiasme van fer passar una estona
ben agradable al públic assistent.

Un moment de la lectura de La visita de la vella dama que, dirigida per Josep
Beltran, va aplegar un munt d’actrius, entre elles les que surten a la foto: d’esquerra
a dreta, Esther Rodríguez, Mercè Masjuan, Elena Font, Mercè Oltra, Maria Antònia Bruña, Caterina Parera, Alícia Nicolàs, M. Rosa Martínez, Magda Sió, Carme
Rovirosa i Anna M. Moragues.

El fantasma de Montcorb

L’ós i El prometatge

A

E

la lectura teatral del mes de maig
es va llegir El fantasma de Montcorb, de Prudenci Bertrana, adaptació
del conte d’Oscar Wilde El fantasma de
Canterville. La direcció va anar a càrrec de l’Elvira Fernàndez. El fantasma
de Montcorb és una divertida història
sobre la decadència de l’aristocràcia i la
puixança de la burgesia entesa, més que
com a classe social, com a signe i símbol
de la modernitat.
Tretze actors-lectors es van repartir els
papers de l’obra: Magda Sió, Marc Ribalta, Guillem Arola, Toni Olivé, Jaume
Arola, Marçal Olivé, Dani Páez, Francesc
Conesa, Sara Vendrell, Isabel Viñas, Tere
Bou, Mireia Martínez i Lluís Girbau.
Gràcies a la seva traça com a lectors i als
efectes sonors que amenitzaven la lectura (tempestes, grinyols, renills, crits...),
les gairebé dues hores de text van passar
com una revolada, amena i entretinguda. Tot i la dificultat del text —escrit fa
més 100 anys— la frescor interpretativa
va aconseguir que no es perdés ni una
engruna de la burla cap a una societat i
uns arquetips que, si els traslladem als
temps actuals, també sabrem trobar.
Eduard Martínez

n la sessió de Lectures Teatrals del
passat mes d’abril, la Secció de Teatre va presentar dues obres breus de
l’autor rus Anton Txékhov, titulades
L’ós i El prometatge. Aquestes obres
es presenten, habitualment, acompanyades d’una tercera -L’aniversari- però
potser per no excedir la durada habitual
d’aquestes sessions, els responsables van
decidir prescindir-ne.
Aquestes peces breus, d’estil humorístic, les va escriure Txékhov entre 1888
i 1891, i van ser interpretades magníficament per un mateix tercet de protagonistes: Alícia Olivé, Gerard Flores i
Jaume Miralles, sota la direcció de Carme Rovirosa. Val a dir que els intèrprets
van saber treure tot el suc còmic als seus
personatges que, en alguns moments,
vorejava l’astracanada i el públic s’ho va
passar molt bé.
Potser per això, perquè ens ho vam
passar tan bé, i tenint en compte que la
sessió es va acabar prou d’hora, molts
vam sortir del Centre pensant: Quina
llàstima no haver pogut gaudir de la
tercera obra d’aquest conjunt de peces
breus de Txékhov!
Antoni Roig
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Novetats dins la continuïtat
Nova vocal a la Junta

s’ha fet en aquesta primera fase als socis
que vulguin assistir-hi. Aquestes visites
seran els divendres 21 i 28 d’octubre, a
les 7 de la tarda. Les guiaran en Josep
Navarro i en Josep Gili.

Maria Jové, col·laboradora d’aquest
butlletí, s’incorpora a la Junta Directiva del Centre com a vocal per tal
d’encarregar-se de la coordinació i
l’impuls de la nostra difusió a través
d’internet i de les xarxes socials. La
Maria és professional de la comunicació i podrà aportar criteri i bona feina
en aquest camp. Néta del nostre estimat
exvicepresident Carles Mataró, la Maria
renova el compromís de la seva família
amb les responsabilitats directives a la
nostra entitat.

Isidre Carbonell
El que fou durant molts anys vicepresident del Centre amb el president Joaquim Vilaseró, ens ha visitat novament
aquesta Festa Major i ha compartit amb
nosaltres la inauguració de l’exposició i
el vermut amb que els socis del Centre
ens retrobem per Festa Major del Poblenou després de les vacances i abans
de l’inici del nou curs. Si l’any passat es
va fotografiar amb els tres presidents de
l’entitat per separat, enguany la foto ha
estat amb tots tres alhora. Isidre Carbonell segueix igual d’animat i amb el cap
ben clar. Farà 100 anys el mes de febrer
de l’any vinent i en uelles dates ho celebrarem amb ell.

Registre de les marques

L’Isidre Carbonell amb els tres
últims presidents del Centre
(Xavier Oliver, Josep Gili i Josep
M. Recasens) i en Josep Navarro,
actual vicepresident

Obres i millores al Centre
Durant aquest estiu s’han realitzat
nombroses obres de condicionament de
les nostres dependències d’acord amb el
projecte que ens va aprovar l’Ajuntament
de Barcelona. En un article d’aquest butlletí trobareu informació més extensa i
detallada sobre les actuacions que s’han
dut a terme. Al mateix temps, la Junta organitzarà visites guiades a finals
d’octubre per mostrar i explicar el que

“Sala Poblenou del CMC” i “El Centre Poblenou” ja estan registrades per
protegir-ne l’ús exclusiu i, si s’escau, poder oposar-nos a l’ús de denominacions
que, per similitud, puguin induir a confusió. Doncs bé, el nostre agent, Sugrañes, ens comunica en data 22 d’agost de
2016 que l’Oficina Espanyola de Patents
i Marques ens ha concedit el registre a
nom del Centre de les marques esmentades.

Nou rètol lluminós al patí
Segurament ja haureu vist que aquest
estiu també hem renovat el rètol lluminós del pati, el col·locat sobre la porta
que dona accés a la sala d’espectacles a
través del vestíbul. El rètol anterior, antic i deteriorat, ha estat substituït per
un de nou que incorpora el nou logotip del Centre i la denominació “Sala
Poblenou” en blanc sobre un fons blau.
S’aprofita doncs aquesta renovació per
adaptar el rètol als colors corporatius de
la nostra entitat.

Estil de vida saludable

A

quest trimestre, dins de la Secció
d’Activitats Diverses, presentem
el taller de “Tècniques de relaxació i estil de vida saludable”. L’objectiu
d’aquestes sessions és donar a conèixer
trucs senzills, tècniques que ens permetin en qualsevol moment i circumstància poder controlar una situació d’estrés.
Conèixer els nostres punts més febles,
en el moment en què una situació que
ens posa nerviosos ens posa a prova, per
poder atenuar els seus efectes i poderlos suportar amb més tranquil·litat.
El curs consta de diverses parts i te-

màtiques totes elles orientades a reforçar la nostra actitud i potenciar la
nostra força positiva. No són tallers en
què practicarem ioga o relaxació pròpiament dita, sinó exercicis pràctics,
xerrades, musicoteràpia, escriptura,
etc... Aprendrem a descobrir els nostres
lladres del temps i a procurar gestionar
millor el nostre temps d’oci tan important per poder alleujar la càrrega diària
de les nostres obligacions.
També orientarem algunes sessions,
sempre depenent del públic assistent i
les seves necessitats, a les quals intenta-

rem ajustar-nos, a perdre la por a parlar
en públic, fer presentacions de projectes, si és el cas, en el nostre àmbit laboral
i quines tècniques podem aplicar per a
sortir-nos-en amb èxit.
Amb totes aquestes intencions us convidem a provar-ho i entre tots gaudir
d’un espai i una estona, on, aprenent i
compartint experiències, ens enriquim i
en sortim reforçats per afrontar millor
el nostre dia a dia, les nostres circumstàncies i procurar assolir els nostres objectius amb serenitat i fermesa.
Núria Hombrabella
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El piano, protagonista del nou cicle

Maricel Pons durant la seva actuació

L

a soprano Olga Miracle i el pianista Jordi Tomás van protagonitzar
la cita del passat mes d’abril de la
XI temporada de Cava Concert. La seva
proposta d’enguany va consistir en un
recital d’obres del compositor i pianista
català Enric Granados, homenatjant el
músic lleidatà en el centenari de la seva
mort, esdevinguda el 24 de maç de 1916
al Canal de la Mànega.
Amb el gust i l’encert que els caracteritzen, soprano i pianista van anar desgranant bellíssimes peces del compositor
lleidatà.
Així, vam poder escoltar i seguir amb
atenció les Tonadillas en estilo antiguo
(amb text de F. Periquet), La maja de
Goya, El tralalá y el punteado, El majo
discreto, Canciones amatorias (text de
L. de Góngora), Lloraba la niña, Serranas de Cuenca, Danza lenta (piano
sol), Cançó d’amor (text de J. M. Roviralta), L’ocell profeta (text de I. M. de
Castellví i Gordon, comtessa de Carlet
i del Castellar), Cançoneta (text d’ A.
Mestres) i Elegia Eterna, peça que inicialment hauria de tancar el programa.
Però el recital va continuar amb diversos bisos espectaculars que va reclamar
un entusiasta públic que va donar mostres d’haver gaudit d’allò més.
J. Ignasi Gras

Jordi Tomás i Olga Miracle van dedicar el seu concert a Granados

Una magnífica cloenda

El dissabte 14 de maig va tenir lloc la
sessió de cloenda de la XI temporada
de Cava-concerts amb l’actuació de la
pianista Maricel Pons, professora de la
nostra Aula de Música.
A la Maricel, ja vam poder sentir-la
en una sessió anterior fent duo amb la
violoncel·lista Laura Sanz en la que ja va
deixar ben palès el seu alt nivell interpretatiu, que vam poder confirmar amb
escreix en aquest concert protagonitzat
per ella sola.
Cal celebrar també el seu encert a
l’hora de confegir el programa que es
va iniciar amb la sonata Les Adieux,
de Beethoven, seguida dels Moments
musicals, de Schubert. I després d’un
brevíssim descans, ens va oferir un potentíssim i, alhora, emotiu Preludi, de
Rachmaninov, per acabar amb Tres preludis, de Gershwin en els quals l’autor
nord-americà combina magistralment
la música clàssica amb elements jazzístics. Uns forts i llargs aplaudiments
van premiar la magnífica actuació de la
Maricel i ella hi va correspondre amb la
repetició del segon dels preludis de Gershwin.
Certament va ser una molt bona cloenda d’aquesta onzena temporada.
Antoni Roig

Programa de la
XII Temporada
En aquest curs el piano és l’instrument
protagonista i comptem amb la participació de diversos intèrprets vinculats a
la nostra entitat. El dissabte 19 de novembre s’inaugurarà la XII Temporada
de Cava Concert amb una retrobada
ben especial: el mestre i pianista Jordi
Tomás, director de l’Aula de Música del
Centre, en oferirà un recital per al que
ha preparat diverses peces de música
ibèrica per a tecla.
El 14 de gener, la coneguda arpista poblenovina Cristina Badia interpretarà
obres de Händel, Dussek, Nederman i
Tournier. El 18 de març, el Duo Concertant, format per Francesc Puche (violí) i
Albert Flores (viola), ens oferirà obres de
Mozart i Bach. El 22 d’abril gaudirem del
recital del pianista i professor de l’Aula de
Música del Centre Mario Miralles. El 27
de maig, la pianista polonesa Martyna
Wisniewska interpretarà peces de Rameau, Haydn, Chopin, Rachmaninov i
Prokofiev. I el 3 de juny podrem gaudir
del duet de violins que lidera l’Eloi Ortells. Com en les darreres temporades, els
concerts són en dissabte i començarant
puntualment a les 7 de la tarda.
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Històries d’amor a la Provença

E

l Cor Poblenou ha començat a
preparar la sarsuela Los Gavilanes. Al cap de 22 anys de marxar
a Amèrica a fer fortuna, un home torna
ric al seu poble d’aquesta regió del sudest de França on va deixar la noia que
estimava. I quan ella, que és vídua d’un
matrimoni desgraciat, s’il·lusiona pensant que recuperarà aquell amor de joventut, es troba que l’Indiano s’enamora
de la seva filla que ja està promesa amb
un xicot del poble. I encara que tothom
li vol fer veure que això és un disbarat
i un propòsit indigne, ell, fatxenda, diu
que amb diners ho aconseguirà. Finalment s’imposa el seny i acaba reconeixent que no es poden comprar amb diners ni la joventut ni l’amor.
Aquest és, superconcentrat, l’argument
de la sarsuela Los Gavilanes que el Cor
Poblenou presentarà al nostre escenari
els dies 11 i 12 de març de l’any vinent.

Diversos són els motius que ens
han portat a decantar-nos per
aquest projecte. El primer és que
era l’acte que ens faltava per cloure la celebració el nostre 25è aniversari i que consistia en muntar
un espectacle ja que va ser amb
un espectacle, concretament amb
l’opereta El Mikado que va néixer
el Cor.
Un altre motiu va ser el bonic que
tots teníem de les dues sarsueles
muntades ja fa uns anys: La Dogaresa, el 2004, i Cançó d’Amor i de
Guerra, el 2007.
I el tercer motiu, i el que ens fa
més il·lusió, és poder comptar amb
la participació de l’estimat i recuperat Esbart Montseny.
En propers butlletins us anirem explicant com avança la preparació d’aquest projecte que estem segurs

que us complaurà com ho van fer els dos
anteriors.			
Antoni Roig

ELIMINAMOS LA SUCIEDAD
25 AÑOS DE SERVICIO NOS AVALAN
* Relizamos estudios económicos gratuitos
* Somos especialistas en rebajar los costes a nuestros clientes

XANIUS es una empresa de servicios
de limpieza con un gran equipo de profesionales y una larga experiencia en la
gestión de limpieza de edificios y locales:
-Comunidades de propietarios
-Oficinas
-Industrias
-Comercios
-Bancos
-Colegios / Academias
-Farmacias / Centros sanitarios
-Polideportivos / Gimnasios
-Teatros
-Centros Comerciales
-Limpieza letreros
-Parkings
-Limpieza de Hogar
-Pulidos
-Limpiezas de suelos y pavimentados

Si desea/n olvidarse de:
1-Problemas de limpieza y de personal
2-Conflictos laborales - CEMAC - Juzgado de lo Social
3-Absentismos laborales, bajas, substituciones, vacaciones, formalización de contratos
4-Reclamar a su proveedor facturas, TC2 pagados, certificados
de Seguridad Social, certificados de Hacienda
Si desea/n:
1-Tranquilidad por tener contratada una empresa seria y solvente ante la Seg.Social i Hacienda
2- Que cada dia le realizemos el servicio de limpieza sin tener
que reclamar absentismos
3-Tener un servicio de limpieza perfecta a sus necesidades y
posibilidades

XANUIS SERVICIOS DE LIMPIEZA

SERIOS, PROFESIONALES Y CUMPLIDORES
C/ AUSIAS MARC, 144 - 08013 BARCELONA

EMAIL: XANUIS@METAL-SERVICE.NET “ XAVIER MOLINA “ TEL: 93 300 08 06
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Bones novel·les estiuenques
Una escletxa de llum

U

na escletxa de llum d’Andrea Camillera va ser la novel·la que es
va llegir a la tertúlia del mes de maig.
D’entrada, Una escletxa de llum, és una
novel·la negra, una novel·la policíaca.
Però per poc que ens introduïm en la
història veurem que és molt més que
tot això. És una novel·la que aborda el
conflicte humà quan, a la maduresa de
la vida, has de triar, has d’escollir entre
dos camins sense possibilitat de tornar
endarrere.
Andrea Camilleri, escriptor nonagenari de brutal actualitat gràcies a l’èxit
de la saga de llibres protagonitzats pel
comissari Montalbano, sense que ens
n’adonem i barrejat enmig d’una —aparent— intranscendent novel·la de lladres
i serenos, pitja els ressorts necessaris per
fer-nos posar en marxa la matèria gris. I
no pas per descobrir qui és l’assassí, no,
sinó per interpel·lar-nos sobre allò que
vols fer i allò que cal fer.
Majoritàriament, els tertulians opinaren que en Montalbano, com a ésser conservador que és, triarà allò que
s’espera d’ell encara que no n’estigui convençut del tot. La gratitud, l’honestedat,
el respecte, la lleialtat són qualitats que
pesen més que el desig, la novetat o, fins
i tot, l’amor. Altres, en canvi, van pensar
que no la va acabar d’encertar del tot i
que hi ha moments en què cal dir: bon
vent i barca nova.
Una tertúlia una mica filosòfica però
molt sincera. Això ajuda a conèixer-nos
entre nosaltres una mica millor. Gràcies
Senyor Camilleri.
Eduard Martínez

Un cop morta

E

n la tertúlia del mes de juliol vam
gaudir de la companyia i els comenaris de la Laura Tejada, una jove escriptora catalana que ha sorprés agradablement molts lectors amb la seva
opera prima, la novel·la Un cop morta.
L’obra, que s’ha catalogat entre el drama
i el thriller, gira al voltat de la relació
entre la Clara, una farmacèutica solte-

L’escriptora Laura Tejada durant la seva participació en la tertúlia literària al Centre

ra que s’acosta als quaranta anys, un pèl
maniàtica i més aviat pàmfila, i la seva
mare, la Dolors Planas, una vella malèvola, manipuladora, estricta i creient
fins a l’extrem que, en el mateix moment
d’enviudar, pateix una caiguda que la incapacita temporalment.
La Laura va rebre amb gran atenció
els diversos comentaris que se li van fer
per part dels tertulians i va explicar el
procés d’elaboració de la seva novel·la i
diverses anècdotes sobre la creació dels
personatges, les vicissituds que cada un
d’ell viuen, i també dels premis que ha
obtingut, com per exemple El Lector de
l’Odissea 2015.
J. Ignasi Gras

Joana E.

E

l dijous 4 d’agost d’enguany, cap a
les deu de la nit aproximadament,
després de muntar taules i posar-hi totes
les bones menges i begudes al damunt
que havia portat cada tertulià —com
fem cada agost— va ser quan per primer
cop, vaig presentar un llibre: Joana E. de
Maria Antònia Oliver.
Vaig pensar que l’agost seria un bon
mes per estrenar-me, que hi hauria
menys persones a la tertúlia i tot seria
més fàcil. Però anava ben errat, potser
érem 25 al voltant de la taula i semblava que tots havien llegit el llibre. Hi va
haver el petit moment de por escènica,
però en haver mig llegit i explicat l’escrit
de presentació tot va ser més fàcil.
Tinc la impressió que, en general,

tothom es va sentir proper a la novel·la,
malgrat estar ambientada a l’illa de
Mallorca. A la majoria els va agradar
el llibre, tot i que això és molt habitual
en les nostres tertúlies. No els va molestar gaire que estigués escrit en mallorquí. Quasi tothom va dir-hi la seva,
com també és habitual, i a la majoria el
personatge de Joana E els va semblar
molt interessant, excepte alguna veu
discrepant a qui no va agradar la manca
de caràcter de la protagonista, en especial quan era jove. Van destacar-se, per
bé i per mal, la resta de personatges de
la novel·la, però com que tots estàvem
d’acord no va provocar cap debat.
Va agradar molt, la descripció de la
vida a la Mallorca dels anys 20. Una Mallorca rural a l’hora que una Mallorca de
ciutat, però sempre des del punt de vista
d’una família benestant. Aquest punt va
deixar sobre la taula diferents intervencions interessants i, com quasi sempre
algunes vivències personals.
Bé, per acabar aquesta crònica, vull
dir que penso que va ser una tertúlia
agradable, sobre un llibre que parla
d’unes terres que no ens són llunyanes
però sí que ens són força desconegudes,
deixant de banda l’aspecte turístic. Unes
terres que generen certes comparances
entre nosaltres i els nostres cosins del
mig de la mar.
Entre onze i quarts de dotze vam aixecar la sessió, per començar ja a llegir el
llibre de la tertúlia del següent mes, el
setembre.
				
Joaquim Surribas
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“La religió s’ha de respirar...
no només ha d’inspirar!”

S

egurament menys conegut per
les noves generacions del Centre
que el seu germà Josep, l’Antoni
Casanova Ramón també va estar
vinculat a la nostra entitat des del
seu naixement, l’any 1921, és a dir,
quan el Centre estava a la Rambla, on
després hi hauria el cinema Califòrnia
i actualment una magatzem xinès.
Amb una memòria envejable, recorda
la inauguració del nou edifici l’any
1926, en el solar on encara estem. Ja
de jove, va fer molta feina al que anomenem Centre Vell, al carrer Pallars, i
més endavant va ser un d’aquells socis
entusiastes que després del daltabaix
de la guerra i en plena la postguerra
van agafar la responsabilitat de fer el
pas endavant per assolir un renovat
Centre Moral i Cultural l’any 1950
quan va tornar a l’actual estatge. En
la dècada dels 50, la feina i la família
li fan prendre la decisió de deixar
les tasques al Centre. A partir d’aquí
comença una llarga etapa dedicada a
l’estudi i a l’ensenyament que encara
dura. En Ton (com els veterans del
Centre encara l’anomenen) Casanova, amb 95 anys complerts, ens va
rebre a casa seva, a Premià, i amb ell
vam parlar, entre altres temes, de les
etapes de la història del Centre que ell
va viure intensament.
-Anem al principi. La famíla és la família.
Sí. El Centre sempre ha estat un referent per a la meva família, i la família
per al Centre, però sempre com a cosa
natural, res imposat. El meu pare, Joan
Casanova Casas, ja era un enorme referent al Centre d’abans de la guerra. Vist
amb la perspectiva que donen els anys,
el nostre pare va ser el creador d’una
importantíssima nissaga de Casanova
vinculada al Centre, una nissaga que es
va desenvolupar amb els seus fills, sobretot amb el meu germà Josep, i amb
mi durant un temps, com a protagonistes principals, i va continuar amb els
fills del Josep, amb els seus néts i amb
els besnéts. Tots ells sí que són història
viva del Centre. Jo no tant; no és que no

hi hagi estat, però a
partir de principis
dels anys 50 no em
mantinc en allò que
podríem anomenar
el teixit del Centre.
I deixa’m recalcar
una altra cosa: el
que va arribar a fer
el meu germà Josep
per l’entitat no té
preu i no sé si s’ha
arribat a valorar
prou.

El president de la Fundació Pius Bosch, Xavier Oliver, amb
el seu oncle Antoni Casanova, el dia de l’entrevista

-Però vostè hi va
fer molta feina al
Centre, i hi va deixar petjada. Insisteixo, anem al principi.
Mira, el primer record que tinc vinculat al Centre és que, molt petit encara,
jugava al gran solar ple d’herbes del
carrer Pujades on s’hauria d’edificar
el nou estatge del Centre inaugurat el
1926, i on també es reprendria l’activitat
després de la postguerra el 1950. Des
d’aquell solar, es veia la paret de darrere
del Centre d’aleshores. I en aquella paret hi havia un gran forat, més que no
pas una finestra, on acudien els actors
en el descans de les representacions
per fumar. Tinc gravada la imatge de la
meva mare i jo saludant des del solar al
meu pare que s’havia acostat a aquella
finestra.
-El 1926 s’inaugura un nou estatge, i
vosté ja hi és.
Recordo molt bé aquell dia. Em va
semblar una sala molt gran! El dia de la
inauguració es va fer una tómbola molt
maca, amb cara i ulls, per recaptar diners per pagar les obres. Recordo que jo
anava jugant fins que em van dir que

“No hi ha color
sense pintura
i no hi ha matèria
sense esperit.”

deixés de fer-ho perquè no paraven de
tocar-me premis. Un d’ells va ser un recollidor de molles de pa amb dibuixos
japonesos.
-Naturalment, va anar a l’escola del
Centre.
Sí, sí. El meu germà i jo hi vàrem anar.
Em sembla que només hi podien anar
nois, de manera que diria que les meves germanes no hi eren. L’ensenyament
en aquella escola es basava en la forma
d’educació del sistema Montessori. Recordo que teníem dues senyoretes a primer. Una era una Gili, filla de l’aleshores
president del Centre. Hi havia dues classes més, amb una senyoreta i un professor, que després es van casar. També hi
havia una classe superior. I on ara hi ha
la secretaria era la sala gran, hi havia els
pàrvuls.
-El sistema Montessori el va marcar.
Doncs sí. En tinc molt bon record.
Hi havia una característica que em va
marcar de per vida. Encara ara, si no ho
toco, se’m fa difícil d’entendre qualsevol
cosa! Les idees, els conceptes, en certa
manera són matèria i a classe teníem
unes peces de fusta i per sumar, sumaves barres, per restar treies barres... Avui
dia encara “veig” les coses, i això trobo
que falta en general en la societat actual.
S’aprenia cantant i les lletres amb paper
de vidre. Tocaves! En escrits de l’edat
mitjana veuràs que els filòsofs diuen
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La sala d’actes del Centre als anys 30, abans de la guerra civil, que tan magnífica li va semblar al nen
Antoni Casanova el dia de la seva inauguració l’any 1926

“de la matèria tal”; ara sembla que tot
és espiritual o material, i no és veritat:
l’home és una síntesi total entre matèria
i cos. No hi ha color sense pintura i no
hi ha matèria sense esperit. Aquest esperit de síntesi és el que respira Montessori i el cristianisme modern, que hi està
basat. Tot l’espiritual és tocable.
De jove s’integra al Centre?
No d’entrada. Nascut l’any 1921, sóc un
home d’entreguerres i això m’ha limitat i
marcat, no puc evitar-ho. Quan va acabar la guerra civil em vaig tancar molt a
casa i em vaig centrar en els estudis. Uns
anys més endavant m’hi vaig anar integrant, sempre d’una manera que jo qualifico de díscola, un tarannà que m’ha
durat tota la vida. Potser per ser fill del
Poblenou, que sempre ha tingut unes
característiques pròpies, molt singulars.
Amb un pare i un germà grans actors,
com no li va agafar per actuar?
No, jo crec que no serveixo. Això sí,
sortia cada any a L’Estel de Natzaret.
Alguna vegada havia fet de Nataniel,
compartint escena amb un oncle meu,
l’Enric Vivas, casat amb una germana
del meu pare –per cert, que d’aquella

branca de la família tenim la Mercè
Oltra. I quan jo deia allò de “Pare, estic cansat”, recordo que en Vivas obria
el sarró i ens donava als menuts fruits
secs, figues, ametlles, panses, nous... que
a mi m’agraden molt encara ara.
En altres obres no va sortir?
En molt poques. I podríem dir que
sempre en papers curts i muts! Una obra
en la que vaig participar es deia La confesión del rey, en la que jo era el confessor i em tallàvem la llengua perquè no
digués el que em va dir el rei Jaume I
en confessió. Si no recordo malament,
va ser la primera obra que l’Acció Catòlica va muntar al Centre parroquial de
Pallars i va impactar molt perquè estava
muntada en diversos plans alhora, separats amb cortines. En aquell moment
la relació entre els membres d’Acció
Catòlica i els del Centre era molt fluida. De manera que nosaltres vam dir:
“Voldríem fer una obra!”, i ens van contestar: “Feu-la!”. I així anaven les coses
entre els dos grups, tot i que a vegades
podia semblar un de sol perquè molts
membres érem els mateixos. Recordo
una altra obra en la que vaig ser molt
aplaudit! Era un sainet, una peça curta

en la que vaig tenir molt “èxit”. Al decorat hi havia una porta i a sota la porta
un llistó perquè no s’obrís sola. Jo faig
la meva entrada, m’entrebanco amb el
llistó i quasi caic de morros a terra...
Em van dedicar un aplaudiment brutal.
Però, teatre a part, participava en moltes
altres coses.
Quines?
Una de les que m’agradaven molt eren
els cercles d’estudi. Èrem una colla molt
ferma i apreniem molt. En Joaquim Fernàndez era el “mestre” i ens trobàvem
a casa seva, fèiem reunions culturals
amb poetes i escriptors... Amb en Quim
Fernàndez vam tenir una relació molt
bona, inclús em va fer pintar decorats!
En aquell temps la cosa anava així i
potser no ha canviat tant. S’havien de
fer decorats per a les obres de teatre?,
doncs els pintàvem. Posàvem el paper a
terra, retallat, i amb un llapis feiem quatre ratlles de referència i els pintàvem.
També durant un temps vaig fer la revista ¡Alerta!, un avantpassat del butlletí que feu ara.
Com va sorgir això?
Un company, en Ramon Enric, feia
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la revista “¡Alerta!” amb una gran
qualitat, però la veritat és que era una
col·laboració difícil de mantenir. En un
moment en què ja es donava per morta
la publicació, la vaig agafar jo i vaig proposar fer un butlletí molt senzill. La imprimien a Gràfiques Godesard... i, com
que a mi sempre m’ha agradat fer coses
i tocar-les, anava a la impremta i posava
els tipus dins de les caixes. Era bonic de
viure i va sortir la revista, molt més senzilla, però vam aprofitar el que teníem.
He mencionat en Nàndez (Joaquim Fernàndez), però un altre company que va
ser mestre meu en moltes coses va ser
en Baltasar Olivé.
Una altra saga familiar de referència al
Centre. Per què ho diu?
Ho era pel seu sentit social. En aquells
anys el sentit social que havia nascut al
poble, havia penetrat en l’Església gràcies a l’Encíclica “Rerum Novarum” de
Lleó XIII el 1891, molt a favor dels necessitats, i que es va estendre a Catalunya
gràcies al govern que hi havia en aquell
moment. L’Olivé va ser un dels secretaris de l’Escola del Treball, al carrer Urgell. Aquella institució es va crear amb
sentit cristià i del treball en va fer ciència. En Baltasar va ser un professor per
mi, vam tenir una bona relació personal
i cultural i jo me l’escoltava molt. Era un
moment en el que dins del cristianisme
es buscava una relació més intensa entre les classes obreres i les patronals per
evitar que anessin a garrotades, que és el
que va passar. L’Olivé explicava molt bé
com la manifestació cristiana de la vida
es tradueix en la mateixa forma de vida.
Jo en aquest tema sóc del parer d’una
presència cristiana més important a la
societat. Que el cristianisme es respiri. No parlo d’una presència imposada,
naturalment, però més respirar i menys
inspirar.
Va estar en la creació de l’actual Centre Moral i Cultural que es va inaugurar l’any 1950.
La postguerra va ser molt dura, hi havia moltes pors i posicions enfrontades,
famílies trencades. Els d’Acció Catòlica
i els dels Centre compartíem el local
del Centre Parroquial del carrer Pallars.
Malgrat les normals divergències que
podien haver-hi, a l’hora de la veritat teníem molta complicitat. Haig de dir que
tots els presidents d’aquells anys es van

L’Antoni Casanova, el passat 11 de setembre

“Als llocs que m’han
donat obertura,
és en els que sempre
m’hi he trobat bé.”
portar molt bé amb els d’Acció Catòlica
i ens deixaven fer. Potser sí que hi havia
certes reticències, però era evident que
s’anava evolucionant. I quan van arribar els anys en què ja es “respirava” una
mica millor, ja es palpava més que mai
la diferent evolució.
En aquest context, hi va haver una reunió al mig del carrer...
Com diu?
Sí, sí, al mig del carrer. Em sembla que
era a la cruïlla de Pujades amb Lutxana,
que ara es diu Roc Boronat. La veritat
és que aquells dies no circulaven tants
cotxes! Bé, el cas és que vam fer una reunió en Montaner i en Batlle per una
banda, i en Morera i jo d’Acció Catòlica,
i allí es va pactar que ells se n’anaven i
quedàvem els d’Acció Catòlica.
Però seguíem amb molt bones relacions. Inclús en Joan Montaner, primer
president del nou Centre, em va demanar que fos vicepresident i vaig dir
que sí. Però no vaig durar gaire! A les
reunions de la Junta em divertia amb
en Sarsanedas i amb el meu germà, que
aprofitava les reunions per a fer les liquidacions de les obres de teatre, però
amb les reunions amb uns i altres per-

dies molt de temps, i jo treballava moltes hores i m’havia casat feia poc, de manera que em vaig desvincular de la feina
al Centre per les altres obligacions.
Vosté mai no ha estat quiet!
He tingut moltes aficions i la veritat
és que m’he cuidat de moltes coses. He
estudiat molt sempre, economia i política de més jove, teologia de més gran.
I també m’ha agradat formar, i ho he
pogut fer tant en l’àmbit laboral, a la
banca on he treballat molts anys, com
a l’Església. Quan em vaig jubilar vaig
començar a estudiar Teologia i, dins la
Teologia, l’especialitat de Cristologia.
Després de jubilar-se?
Cert. Quan s’acostava la jubilació vaig
pensar que m’havia de preparar. Passa
sovint que et jubiles i et mores. I això no
té cap valor. M’havia de buscar alguna
cosa i vaig pensar que podria perfeccionar el meu català. Quan t’expresses bé,
penses bé. I vaig anar a buscar classes
de català al Seminari de Barcelona. Allà
em vaig trobar Mn Guiteras, amic meu
de tota la vida i encara ara, que em va
preguntar si no volia estudiar teologia.
I vaig matricular-me a l’Institud de Teologia, del que, ja diplomat, vaig acabar
sent secretari i vam portar l’Intitut molt
amunt. Em sembla que no n’hi havia
cap altre tant gran al món. Als llocs
que m’han donat obertura, és en els que
sempre m’hi he trobat bé.
J. Ignasi Gras
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Amat Mestres i Llansó
A cadascú el que sigui seu

F

aig aquest escrit perquè crec que
tinc el deure moral de fer-lo i, el
més important, perquè el personatge
s’ho mereix. També he d’aclarir que no
és la meva missió parlar del concert que
el Cor del Centre va fer al Casino amb
motiu dels seus 25 anys. Veus més autoritzades ja en parlaran d’aquest acte,
però sí que cal aclarir que una cosa va
lligada amb l’altra.
L’Amat Mestres Llansó és un cantaire
nat. Sempre té una tonada o altre als
seus llavis o en el seu pensament. El
vaig conèixer cap a finals del 1947 en
el Centre Vell del carrer Pallars 178, en
aquell primer pis industrial que va acollir el Centre Moral durant 11 anys, en el
qual fins es va arribar a representar “La
Passió”.
Allí hi vaig trobar, a part d’ell, altres
socis de l’entitat que encara son vius
com Josep Cisa, Carles Mataró, Salvador Montoya i Tomàs Recasens (l’actual
monjo de Montserrat Dom Joan Maria
Recasens), a part dels germans Joan i
Andreu Recasens, el primer amic meu
d’escola i qui en va introduir al Centre,
i el segon que tot seguit seria el que ens
uniria a tots cantant i després formaria
el futur Orfeó Virolai, que entre moltes
altres coses notables, va reobrir la nostra
sala d’espectacles el setembre de 1950.
En efecte, l’Andreu era un jove i entusiasta músic i amb tot el jovent de
l’entitat va formar un petit cor per cantar Caramelles. Després dels dijous i divendres de Setmana Santa venia el

Dissabte de Glòria, o sia l’actual Dissabte Sant. que era quan, a la nit, es sortia
a cantar les Caramelles. Costum que encara perdura en alguns barris, pobles i
viles de Catalunya.
No recordo cap ni una de les peces que
cantàvem, només en memoritzo una de
molt especial per a tots nosaltres.
Surten avui les caramelles
que canten i passen fred
sota el flam de les estrelles
que, galants, li fan l’ullet.
Demano perdó a l’Elvireta Fernàndez,
perquè segurament aquest fragment era
la tornada i hi deuen mancar les estrofes
de les que ni l’Amat ni jo en recordem
cap.
Però ja que evoquem i parlem de persones ben vives, és just que n’evoquem
d’altres que ja no són amb nosaltres,
però que ens han ajudat a viure, com
en Joaquim Fernàndez (Nandez, pels
amics) amb la seva poesia i l’Andreu
Recasens amb les seves melodies de les
que, no cal dir no en recordo ni una sola
nota. Ni jo ni l’Amat, a qui ja he titllat
de cantaire nat, i si l’esmento és perquè

NECROLÒGIQUES

Pere Parera Casanovas

Pare de la Montserrat, vinculada al Cor, i en Pere Parera
Rodríguez, i avi de l’Elisabet Bohigas, de la Secció de
Teatre.

Carmen Vilar Tarradas

Ha mor als 93 anys. Pintora, durant una llarga temporada
va ser mestra d’aquesta modalitat artística al Centre.

Joan Romeu Pellicer

Pare de Francesc Romeu, rector de Santa Maria del Taulat i col·labrador habitual del nostre butlletí.

parli d’ell, ja que he dit molts noms, però
molt poc d’ell mateix. I encara que se’m
pugui acusar de nepotisme (en el meu
cas deuria ser de cunyanisme) ho assumeixo plenament. No en va l’Amat és el
meu cunyat, com tothom sap, i és el pare
dels meus cinc nebots i l’avi dels tres renebots.
L’Amat és un home callat, que més
s’estima passar desapercebut, que no
vol presumir de res, que no li agrada, ni
vol, destacar massa. Pencaire i formal,
després d’aquelles caramelles, i també
amb l’Andreu Recasens i amb les seves germanes, va passar a formar part
de l’Orfeó Virolai primer i, posteriorment del Cor Poblenou que dirigeixen
l’Antoni Roig i la Montserrat Sagarra,
que ara celebra el seu 25è aniversari. Per
això, quan al final del concert en Roig el
va esmentar per la seva llarga dedicació
al món de la música i el cant, el públic
el va aplaudir amb entusiasme.
I encara diré dues coses més.
Primera: A part de l’Orfeó i del Cor, el
seu amor al cant i a la música el va dur
a fundar i cantar també a la Coral del
Joncar.
Segona: Des del Centre Vell on
s’assajaven les caramelles, l’Amat es
va afegir al cor de pastors i diables de
L’Estel de Natzaret. Un dia vaig comentar als directors d’aquell espectacle que
amb els anys que portava fent de comparsa-cantant -o sigui de dimoni i de
pastor- de ben segur que era la persona
que més cops havia sortit a l’Estel. Però
ningú em va escoltar. Per això quan, per
sorpresa meva, vaig sentir al Roig dir
el seu nom, em vaig emocionar i posar
a aplaudir. Res, el que deia: nepotisme
pur; coses de família.

Concepció Iborra Mas
La Concepció ens ha
deixat als 91 anys. Vídua
d‘en Josep Casanova Ramon, ha format part d’una
llarga nissaga familar de
l’entitat que continua amb
força amb els seus fills,
néts i besnéts. Sempre
recordarem la simpatia
i amabilitat amb les que
tractava tothom, que es reflectien en vitals actuacions dalt
de l’escenari i, darrerament, en les partides de dòmino.
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Joan Viñas
Rosa Ortells
La parella formada per
Joan Viñas i Rosa Ortells
han celebrat el seus primers 50 anys de matrimoni. Rebin la nostra més
efusiva enhorabona!

El pati del Centre va
ser el bonic escenari -sembla que per
primera vegada en la
seva història- d’una
cerimònia de casament. La Mònica el va
escollir per rodejar-se
de familiars i amics.

A

quest any li ha tocat al Centre fer
de pregoner de la Festa Major perquè estem d’enhorabona amb el Premi
Max. Així que es va proposar al Toni
Olivé com a representant del Centre
i, tal com ell va dir: “M’han llençat al
“ruedo”. Això és un marrón.”
Acompanyat per 4 guardaespatlles
(Roc, Joan i Marçal Olivé i Dani Páez),
en Toni va fer una introducció amb un
humor molt seu i després va “tirar un
euro” a la màquina del temps, és a dir,
se’n va anar al 1920 per a recordar la
història de la nostra Festa Major amb
paraules d’un nen de 5 o 6 anys a qui va
identificar com el seu pare, el Baltasanet. En guardo una part:
El meu carrer es guarnia amb papers
de colors, es muntava un entaulat amb
taulons de paleta i s’arreglava una mica
el terra, doncs com que no era empedrat,
els carros hi deixaven marcades unes roderes que calia dissimular amb pedres i
sorra. Era un carreró estret, però s’hi feia
“Gran Ball d’orquestra” i festes infantils.
Al “Gran Ball d’orquestra” del dissabte al

Antoni-Miquel Borrull Rodríguez

Fill de l’Elisenda Borrull i per tant nét de l’Esther Rodríguez
i de l’enyorat Antoni Borrull i nebot del Roger. Si tot va bé, el
veurem de Nen Jesús a L’Estel del desembre.

Jordi Ortells Fructuoso

Berenguer Vidal Giol

És el primer fill de l’Eulàlia Giol i en Carles Vidal. Per tant nét
del Tomàs i la Mercè. Ja se l’ha contractat per a fer de Nen Jesús
a L’Estel, però ell va voler iniciar-se amb una escena en l’última
representació del Jesus Christ Superstar.

Artur Monclús Gili

En Josep M. Fitó s’ha jubilat (Germans Fitó, La
Tieta) i ha fet arribar el seu agraïment al Centre per
l’exposició del pintor Ventura que vam acollir.

Toni Olivé
Pregoner

NAIXEMENTS

És el segon fill de l’Eloi Ortells i la seva esposa Laura. De
manera que en Manel i la Montserrat Sagarra veuen crèixer el
nombre de néts.

Mònica Grau Sió

Família Fitó Gombau
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L’Artur és el segon fill de l’Oscar i la M. Rosa i per tant nét del
Josep Gili Diego i la M. Rosa Martínez. També està previst que
puguem descobrir les seves dots teatrals en L’Estel d’enguany.
Enhorabona a pares, mares i familiars !

vespre, no hi anava perquè era petit.
Quan m’ho passava “bomba” era el
diumenge a la tarda. Es feien carreres de
sacs, es trencava l’olla i ens embrutàvem
la cara amb xocolata, sucant melindros
que amb els ulls tapats havíem de ficar
a la boca del company que teníem al davant. Després, dins d’uns cubells de fusta
plens d’aigua, hi posaven fruita, que
nosaltres, els menuts, havíem de mirar
d’enxampar-la amb la boca.
Al mig de la Rambla en dues fileres
hi havia els “caballitos”, les xurreries i
les ruletes de llaminadures, on per deu
cèntims –“siempre toca”- podies tenir la
sort d’emportar-te una custòdia feta de
caramel vermell. O sinó sempre et tocava
un bitxo de caramel. Que també li dèiem
“El pirulí de l’habana, que se come sin
gana!”
A la rodona del carrer Llull, recordo els
millors “caballitos”, amb música d’orgue.
La meva admiració era escoltar el so de
flautes i “La Madelon”, que era la cançó
que sonava a tot hora.. Encara quan la
sento, em recorda aquells “caballitos”.
El nus del seu pregó va ser per al Centre, recordant la seva història i arribant
al Premi Max. Tot seguit, va aportar
una sèrie de propostes de cara a futures

festes majors que segurament deurien
entusiasmar a la senyora Colau, present
a l’acte, tot i que a alguns els va semblar
que se li havia anat l’olla al pregoner,
com ara es diu.
Al final, per sort, el pregó va tenir un
to diguem que més o menys “solemne”
amb el record d’ uns versos de quan era
petit:
Poblenovins,
agafeu els orins!
Porteu-los a Camarassa
que us els pagaran a preu de tassa
Ja veureu com amb tant de pixum
no s’acabarà mai la llum!
Llarga i pròspera vida a la Festa
Major!
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Detall de les obres al nostra estatge

L

’anterior Junta Directiva, la presidida per Josep Gili, va demanar,
per l’acord aprovat pels socis en
l’Assemblea ordinària de l’any 2013, a
l’empresa Implanta, l’estudi, redacció
i realització del Projecte Executiu del
Pla de Mobilitat i d’Autoprotecció de
les obres necessàries per adequar les
instal·lacions del Centre a les normatives de Seguretat, Prevenció d’incendis i
Medi ambient per tal de poder obtenir
la Llicència d’Activitats definitiva.
Aquest Projecte va ser aprovat el mes
de gener del 2015 per Bombers, Patrimoni, Medi Ambient i pel Col·legi
d’Arquitectes de Barcelona i els Serveis
tècnics del nostre Districte.
Gràcies a això es va poder concursar
a la subvenció que l’ICUB ( Institut de
Cultura de Barcelona) donava a les Entitats de Barcelona que ho sol·licitaven i
que finalitzava el 28 de febrer del 2015.
Aquesta subvenció va ser sol·licitada per
la Junta Directiva anterior.
La sol·licitud estava dividida per fer
les obres en dues fases per tal de poder
assolir millor, econòmicament, les despeses que representaven aquestes millores. La subvenció atorgada per l’ICUB
va ser del 60% del cost de la primera
fase. (Actualment estem pendents de
l’atorgament de la subvenció de la segona fase ).
La Junta Directiva actual ha agafat la
torxa de la Junta anterior i ha portat a
terme les diferents obres i modificacions
programades en aquesta primera fase,
que s’han realitzat durant els mesos de
juliol, agost i setembre d’enguany.
Aquestes són:
-Instal·lació de nous trampillons
metàl·lics a l’escenari.
-Insonorització de les màquines situades al terrat de l’aire condicionat.
-Cortina tallafocs a la boca de l’escenari
-Exutoris de la teulada de l’escenari.
-Modificació de la cortina d’aigua de
l’escenari.
-Ruixador d’aigua de sota l’escenari.
-Detectors de fum a la sala d’espectacles.
-96 detectors de fum a la resta de
l’edifici.
-Centraleta de detectors de fum.
-Adaptació de la instal·lació elèctrica a

Aspecte de les obres per instal·lar la cortina tallafocs a la boca de l’escenari

la normativa vigent.
-Aïllament ignífug de la coberta de la
sala d’espectacles.
-Construcció d’un accés viable amb
porta tallafocs a la coberta de la sala.
-Modificació dels lavabos d’homes i
dones per adaptar-los a la normativa
vigent.
-Aïllament acústic de la sala 53 del primer pis.
I, com sempre passa, quan en una casa
es fan obres, pel camí s’han realitzat petites reformes que eren necessàries per
al millor servei al soci, com són:
-Canvi dels focus del pati per uns de
leds de menor consum.
-Canvi del focus del vestíbul pel mateix
motiu.
-Pintura de la sala del soci.
-Pintura de l’oficina del secretari.
-Electrificació d’una nova barra de focus de l’escenari.
-Trasllat de la caldera de la calefacció.
Totes aquestes modificacions i
instal·lacions han estat realitzades per
diferents empreses especialistes en cada
un dels temes que hem detallat i supervisades per un equip format pel vicepresident Josep Navarro i l’enginyer Joan Se-

rras, consoci de la casa, i la col·laboració
especial de l’expresident Josep Gili. Els
dies 21 i 28 d’octubre a les 7 de la tarda
es podrà fer una visita guiada per poder
comprovar aquestes millores.
Com és natural les obres han representat un esforç tant econòmic com de molèsties per tota l’entitat i volem agrair als
socis la paciència que han tingut mentre
s’estaven realitzant. Estem molt satisfets
perquè aquesta primera fase ha contribuït d’una manera essencial a la seguretat de la Sala Poblenou i de l’escenari,
com també a la seguretat de tota la
resta de l’edifici i molt especialment´, a
pal·liar les molèsties que el desenvolupament de les nostres activitats poden
ocasionar al veïns del Centre.
Actualment estem preparant tota la
documentació tècnica i de permisos de
cara la segona fase, que segurament es
realitzarà durant els mesos de juny, juliol, agost i setembre del 2017 i que és
més costosa econòmicament i tècnicament que la primera, perquè repercuteix d’una manera directa a l’accés a
totes les plantes de l’edifici, ja que s’ha
de fer l’escala nova i aïllar-la dels vestíbuls d’accés des de totes les plantes.
També es procedirà a la tan desitjada
instal·lació de l’ascensor i de les portes
tallafocs de la resta de l’edifici.
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Teatre vs públic o públic vs teatre

A

l teatre, en particular, l’espectador té
una importància fonamental no només
com a destinatari de la representació
sinó també per la comunicació privilegiada
que s’estableix entre ell i l’actor que en escena
interpreta un paper i transmet unes intencions.
En un espectacle en viu, la condició òptima
per a l’èxit és l’empatia entre el que actua i el que
mira, fent que la persona del públic participi en
la narració.
En certes representacions artístiques, com
en el mateix teatre, és molt important la
col·laboració dels espectadors a l’hora de desenvolupar l’espectacle.
La interactivitat que s’hi estableix fomenta
una millor connexió i entreteniment entre allò
que vol dir l’autor i el que acaba essent percebut
per l’espectador.
Probablement tots els que anem a teatre, tant
professional com al Centre, notem un cert públic amb una falta de respecte als actors i a hauríem de seguir unes normes estrictes un cop
iniciada la representació. la resta d’espectadors.

L’autor de l’article creu que s’hauríem de seguir unes normes estrictes un cop
iniciada la representació. En la foto, un moment del muntatge de La casa de
Bernarda Alba, representat al Centre l’any 2013

TEATRE VS PÚBLIC
Com a entitat hauríem de seguir unes normes estrictes un
cop iniciada la representació. Ja no dic les mateixes que el teatre professional, que un cop iniciada la representació ja saps
que no pots entrar. Però sí que seria una bona mesura que el
públic que arriba tard no pogués asseure’s al seu seient fins a la
finalització d’una escena o fins a acabar un dels actes. Si hi ha
seients buits a les últimes files, ha de ser el personal de sala qui
ha d’acomodar al públic en aquests seients. Si no ho fem així,
paguen justos per pecadors, es castiga el que arriba puntual i
es premia el que arriba tard, distraient la resta d’espectadors
i no deixant-los ni empatitzar, ni sentir, ni concentrar-se en
el que s’està representant en aquell moment. És una falta de
concentració per a l’actor, pel públic i no fa cap servei a la bona
marxa de la representació, ni de l’espectacle en general, sinó al
contrari, el públic nou que ens pugui venir a veure pot deixar
de venir i no tornarà per aquesta manca de respecte.
Una altra bona mesura és que comencéssim amb la màxima
puntualitat possible, per anar acostumant el nostre públic a ser
puntual a les representacions teatrals. De fet, tothom sap que
no som puntuals i arriben tard per no haver d’esperar els 10 o
15 minuts que ens puguem retardar.
PÚBLIC VS TEATRE
Quan arribem al teatre professional i veiem davant de la
porta diversos autocars aturats i un munt de gent baixant, el
primer que ens passa pel cap és que de poc ens servirà haver
anat a teatre i que no ens assabentarem de gairebé res. Per què?
Doncs perquè és públic que ve a veure un espectacle, no teatre.
Estic totalment d’acord que hi ha teatre espectacle on s’hi va
a passar-s’ho bé i en aquest cas tant uns com altres ja saben
el que van a veure. Però en el teatre de text això no hauria de
passar; el públic hauria de prendre consciència que no s’ha de
parlar durant la representació i si porten caramels amb paper

de cel·lofana que els tenen ficats dins de la bossa, fan soroll
per trobar-los, fan soroll per obrir-los, fan soroll menjant-los;
resultat final que tu estàs a les files posteriors i no t’assabentes
de res i no et deixen concentrar en la obra representada. Si
us plau, ajudem el nostre teatre per tal que aquestes coses no
passin, hem de sol·licitar amb educació que per favor el text
que venim a escoltar és el de l’obra, no el d’ells, que els efectes
especials són els de l’obra, no els caramels, que els timbres són
els de la funció, no els dels seus mòbils i que els llums són els
de l’escenari, no els de les llanternes buscant els caramels o els
mocadors dins de la bossa.
Ajudeu-nos que aquestes coses no passin ni en els nostres
teatres professionals ni a la nostra sala del Centre. Tenim molt
merescudament un Premi Max, per l’aportació centenària
d’autors, actors, actrius, directors i tècnics des del nostre humil
teatre amateur a les escenes professionals. Ara és el moment
també que el nostre públic sigui mereixedor del millor Premi a
la Secció de teatre, l’EMPATIA.
Aprofito per donar les gràcies a la Fundació SGAE i a
l’Acadèmia per haver concedit aquest valuós premi a la nostra
secció de teatre i felicitar el Centre Moral i Cultural de Poblenou, a tota la seva Secció de Teatre i a tota la massa social per
aquest merescut XIX Premi a la millor companyia de Teatre
Amateur d’Espanya.
No m’agradaria acabar sense tenir un record molt especial
per tots aquells autors, directors, actors, actrius, tècnics i
col·laboradors que ja no són entre nosaltres, però que durant
més de cent anys han estat els nostres MESTRES i gràcies a ells
també tenim aquest reconeixement. Vostre també és aquest
grandiós èxit.
Moltes gràcies a tots.
Xavier Oliver
Un director de la Secció de Teatre
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La importància de caminar

T

othom sap que caminar és un dels exercicis més recomanables i menys costosos que podem fer per estar en
forma i sentir-nos bé. Per ser un exercici aeròbic serveix
per cremar aquest greix de més que acumulem amb el pas del
temps, alhora que enforteix les articulacions i els músculs, ens
fa estar més lleugers i cuidem el cor.
Gairebé sense adonar-nos-en, és un exercici que realitzem tots
els dies, amb més o menys intensitat i d’allò més avantatjós: és
barat perquè només hem de portar un calçat adequat. Es pot
practicar en qualsevol moment i en qualsevol lloc, tant és que
estiguem en el camp o a la ciutat, i sempre ens podrem beneficiar dels dos llocs passejant entre arbres i respirant aire pur,
o anant de botigues per als menys ecològics... És un exercici
bastant segur perquè és molt difícil que es produeixin lesions;
tot dependrà que trepitgem ben ferm a terra i que seguim unes
instruccions bàsiques com a vianants. I, a més, podem fins i tot
comptar els nostres passos utilitzant un senzill podòmetre que
ens ajudarà a saber quant hem recorregut en el dia, i així poder
superar-nos poc a poc.
Caminar millora la qualitat de vida perquè millora el sistema cardiovascular i també millora el sistema respiratori: els
pulmons s’eixamplen i al cor li arriba més oxigen i més sang
perquè aquesta s’activa i circula molt millor. A més, caminant
perdem pes i això fa també que es disminueixin els riscos de
trastorns cardíacs, càncer, diabetis, etc. I, per si fos poc, estimula el colesterol “bo” (HDL) i disminueix el colesterol “dolent” (LDL), que provoca acumulació de plaques en les parets
de les artèries.
Caminar està recomanat per a totes les edats: des dels nens
petits que han d’aprendre a caminar per enfortir les seves cametes, fins als més grans que han de passejar diàriament per
mantenir-se en forma, evitar una vida sedentària i tenir major
mobilitat i autonomia, tot i l’edat. S’ha comprovat també que és
una excel·lent forma de protecció contra les possibles fractures
de maluc que se solen produir en persones grans. A més no és
un exercici que s’hagi de realitzar durant molt de temps: els
metges aconsellen 30 minuts al dia per millorar l’estat d’ànim i
fins i tot el son. A partir d’aquí, tot el que es pugui.

Amb totes les formes que existeixen per realitzar exercicis
aeròbics i la gran popularitat de l’entrenament amb peses,
l’activitat de caminar ha quedat en un segon pla per a molts esportistes. Hi ha un tipus de mentalitat que creu que caminar és
només una pèrdua de temps, però que és totalment incorrecta.
És veritat que altres tipus d’exercicis són potents per impulsar
el nostre metabolisme, perdre pes o, més generalment, tenir
un estil de vida més saludable, però l’acte de caminar té una
gran quantitat de beneficis per aportar.
Els principiants en el món de l’esport inicialment, no tenen
la capacitat suficient per a realitzar exercicis molt intensos. Ja
sigui per excés de pes o per haver estat un llarg període sense
fer cap tipus d’exercici físic. A més, si per algun motiu poguéssim fer un entrenament molt intens, seria totalment esgotador
i això tindria un efecte negatiu sobre nosaltres. Per això, caminar és una excel·lent manera de començar a entrar en el món
de l’exercici, acostumant i adaptant el cos a realitzar altes càrregues d’intensitat física. És, a més, una activitat amb un baix
impacte sobre el cos, en el qual és molt difícil patir una lesió.
No obstant això, caminar no només és per a principiants. Té
també una altra sèrie de beneficis que la fan una perfecta activitat per incorporar a la nostra rutina:
• L’índex de mortalitat és un 22% menor en aquelles persones
que caminen al voltant 15 quilòmetres a la setmana.
• Caminar una hora i mitja per dia disminueix un 18% el risc
de malaltia coronària i un 35% la probabilitat de patir un atac
de cor.
• A més, també disminueix un 34% la probabilitat de patir un
vessament cerebral.
Com veiem, són motius prou importants com per tenir en
compte la incorporació d’una rutina diària per caminar.
Xavier Oliver Casanova
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L’Evangeli de Judes

C

om una conspiració astral, a finals de febrer van caure
a les meves mans —i als meus ulls— dos textos que giren al voltant de la figura de Judes Iscariot, el deixeble
traïdor segons la tradició que hem rebut dels evangelis canònics. Un va ser l’opera rock Jesus Christ Superstar que es va
representar durant dues setmanes a la sala Poblenou del Centre amb un ple absolut en totes quatre representacions, i l’altre
la publicació de llibre Els evangelis apòcrifs: textos gnòstics
(edició a cura del biblista i rector de l’Ateneu Universitari Sant
Pacià, Armand Puig i Tàrrech, amb la col·laboració de l’expert
en llengua copta i litúrgies orientals Xavier M. Vicens i Pedret), entre els quuals figura l’Evangeli de Judes.
Comencem per aquest darrer. L’Evangeli de Judes és un
text gnòstic de finals del segle II en el que es presenta a Judes
Iscariot com el deixeble predilecte de Jesús i dipositari únic,
d’entre els apòstols, d’una revelació singular que li va transmetre directament el mateix Jesús en un discurs secret. De tots els
apòstols, Judes és l’escollit per alliberar Jesús del món material
i posseir el coneixement de la veritat que condueix a la plenitud. La traïció de Judes fou, doncs, el mitjà per aconseguir la
destrucció del cos material del Salvador i obrir les portes del
camí cap a la divinitat a aquells que en tenen el coneixement
transmès els fidels gnòstics.
En canvi a Jesus Christ Superstar Judes és una ànima turmentada que no entén perquè Jesús no utilitza el seu poder
de convocatòria i convenciment per organitzar una revolta i
alliberar el poble escollit del jou romà. “Perquè vas permetre
que això anés malament” es lamenta acusant Jesús de passivitat. Judes no comprèn la veritable missió que Déu ha encomanat a Jesús i en un atac de follia i de ràbia, el traeix. El traeix
perquè en aquell moment d’obnubilació Judes veu en Jesús un
veritable traïdor al seu poble? O bé, el traeix perquè va enten-

dre —i acceptar— la missió que
Déu li havia destinat? Penedit de
la seva acció i incapaç des suportar el futur que l’espera, es penja.
A Jesus Christ Superstar tot és
molt terrenal, tot són emocions i
sentiments intensos; tot es viu a
flor de pell, tràgicament i esperançada.
Per contra, com ja hem comentat anteriorment, en els evangelis
canònics Judes és el gran traïdor
que per instigació del dimoni
entrega Jesús a la mort. Malgrat
que la traïció i la mort de Crist
és imprescindible per a la bona
nova de la resurrecció, Judes és
culpable sense disculpa possible.
Jesús i Judes, en les
On vull arribar amb aquesta exrepresentacions
posició? No voldria que us penal Centre
séssiu que m’ho he fer venir bé
per posar dubtes, per polemitzar, sobre la figura de Judes. No,
aquesta no és la meva intenció. La voluntat és incidir sobre
l’acte que va fer Judes: la traïció. La traïció i les diferents visions
que d’una mateixa acció hi pot haver si es mira des de diferents
prismes. I he pensat que un exemple tant pretèrit facilita la
percepció de la complexitat sense haver de prendre partit, i
pot ajudar a comprendre —a empatitzar dirien els psicòlegs
moderns— amb totes les corrents de pensament. O haguéssiu
preferit que hagués pres com exemple els fets del banc okupat
de Gràcia?
Eduard Martínez
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Onze de setembre del 2016: A punt!

A

punt! Era el lema de l’última manifestació de la Diade lluita. “Però si cal tornarem”, deia algú mentre marxava.“I
da , i ja en va cinc. Des de fa cinc anys els catalans
tant..”, contestàvem els altres, còmplices i orgullosos, “I tant...
sortim al carrer l’un de setembre i reclamem un Estat
Les que calguin”.
propi. Fa cinc anys que estem aconseguint una mobilització
Però també fa cinc anys que aquesta voluntat del poble catasense precedents, la més multitudinària feta a Europa, pacílà a Madrid és menystinguda. Fa cinc anys que fan el mateix:
fica, oberta a tothom i decidida en les seves reivindicacions.
neguen l’evidència, no escolten i amenacen manipulant la JusFa cinc anys que al voltant d’un milió de persones sortim al
tícia i fent servir el Tribunal Constitucional. No han canviat
carrer disposades a fer el que ens demanin:
gens la seva manera d’actuar, ans el contrari;
una cadena humana, omplir la Diagonal,
quan més significatiu és el gest sobiranista,
“Esperem que sigui
omplir la Meridiana... Aquest any tocava
més forta és l’amenaça o represàlia. Això
descentralitzar la manifestació a cinc ciutats
arriba fins a tals límits que avui a Catalunya
l’última...
de Catalunya: Lleida, Berga, Salt, Tarragona
tenim una Presidenta del Parlament imputaEsperem
i Barcelona, totes coordinades entre sí. A les
da per haver permès una votació en aquest
17’14 hores les campanades de la seu Vella
hemicicle. I un President, 2 exconselleres
no haver de
de Lleida anunciaven l’inici. Després es llei un diputat, també imputats per realitzar
tornar...
gia un manifest i en acabar tots els convouna consulta no vinculant el 9N del 2014 i
cats al Parc del Segre començaven a moure
haver posat les urnes com demanaven els
Ja en portem
els punts fent l’efecte d’un batec al ritme de
ciutadans. A més, com més complicada és
la música. Aquesta acció es va repetir desla governabilitat de l’Estat espanyol i més
cinc...”
prés a Berga, a Salt, a Tarragona i per acabar
properes semblen unes terceres Eleccions
a Barcelona.
Generals, més s’acarnissa el Govern en funJo era a la plaça Tetuan prop d’una pancions amb el Govern de la Generalitat. Cert
talla gegantina que ens permetia veure com
és que a hores d’ara, la formació de Govern a
anava evolucionant la manifestació als altres punts i també
Espanya està bloquejada i en bona part això és a causa de la nepodíem sentir els parlaments que es feien. Feia una calor imgativa que manté el PP sobre el referèndum a Catalunya. Però
pressionant i estava ple a vessar. La gent feia servir els punts
és també aquest mateix punt el que no permet al PSOE ser una
que havíem de moure per tapar-se el cap, per ventar-se i fins
alternativa al govern de Rajoy. Pels socialistes i sobretot pels
i tot, hi havia qui l’usava de barret lligat amb gomes per no
barons d’aquest partit, la “unidad de España” és un tema inperdre’l. L’ambient era com ha estat en les darreres quatre manegociable. I així estem, en aquest impàs, esperant que des de
nifestacions: de festa, de reivindicació alegre i pacífica. El crit
Madrid s’adonin que desencallar aquest bloqueig polític passa
d’”Indepèndencia” era clar i desacomplexat, tothom que estava
per deixar decidir democràticament als catalans el seu futur.
allà sabia què cridava, sabia què volia. Potser això va fer que
Mentre a Catalunya, també esperem. Esperem el sí de la CUP
en més d’un moment se’m fes un nus a la gola, se’m posés la
a la moció de confiança del president Puigdemont i desitgem
pell de gallina i m’emocionés. La manifestació va acabar desque això sigui previ a una aprovació dels pressupostos del 2017
prés d’haver cantat “Els Segadors”. La gent comentava: “Espeque permetin l’empenta final al Procés per poder començar a
rem que sigui l’última... Esperem no haver de tornar... Ja en
fundar la República catalana ben aviat.
portem cinc...”. Però en cap cas eren paraules de desànim ni
de cansament. Eren paraules de desig, de voluntat, de força,
Judit Argullós
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Són capaços de tot

E

l cap d’estat espanyol, quan encara ho era el borbó Joan
Carles I, va manifestar que la llengua castellana mai havia estat imposada. Va ser capaç de dir tan gran fal·làcia
quan tothom sap que a les escoles franquistes no es podia estudiar en català perquè estava prohibit. Si un cap d’estat és capaç
de mentir tantdescaradament només pot voler dir dues coses:
o que és un inepte o bé una altra cosa molt pitjor que em reservo per dignitat. La voluntat que tenen és destruir la llengua
catalana que és la base de la nostra cultura i és el nostre principal tret com a poble.
Recentment, en les converses entre Daniel De Alfonso, Cap
de l’Oficina Antifrau de Catalunya i el “ministret” Fernández
Díaz, De Alfonso va ser capaç de dir-li que ja ens havien destrossat -als catalans- el sistema sanitari i semblava que quedava
a l’espera que el ministre li ordenés de fer una nova malifeta
contra Catalunya. De Alfonso li va dir textualment “Les hemos
destrozado el sistema sanitario, les hemos acusado, estamos
jorobándoles el CTTI (Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació). En fin, yo soy espanyol, lo tengo
claro”.
Abans de les eleccions municipals de l’any passat, i amb moltes
maniobres on s’asseverava que al darrere hi havia el Ministeri
d’Interior, es va difamar en Xavier Trias, fent córrer mentides
contra ell en el sentit que es volia fer creure que tenia diners
en paradisos fiscals. Tot i ser una contundent mentida tal com
s’ha confirmat després, de ben segur que aquesta fal·làcia el va
perjudicar, i molt, de cara a les eleccions.
Recentment l’expresident de Banca Privada d’Andorra (BPA),
Higini Cierco, ha denunciat, davant del jutge, “amenaces i extorsions” contra ell i l’exconseller delegat de l’entitat per part
de comandaments policials espanyols amb la finalitat que els
facilitessin informacions sobre Pujol, Mas, Junqueras i les seves respectives famílies, assegurant que els van amenaçar que
si no cooperaven actuarien contra l’entitat bancària fins i tot a
través del FinCEN del Departament del Tresor nord-americà.
Al darrere de tot aquest joc brut hi havia, segons assegura el
grup Cierco, el Comissari en Cap del departament d’Afers Interns de la policia espanyola, depenent del ministeri d’Interior,
del que ja sabem qui és el “mandamás”.
Quan a Catalunya -i a Espanya suposo que també- hi ha famílies que no poden pagar la despesa que representa donar el
servei de menjador escolar al seus fills, des de l’Espanya profunda s’autoritza un pagament de vuit mil euros mensuals a la
Casa Reial com dotació econòmica a una criatura a la qual els
seus pares poden cobrir sobradament totes les seves necessi-

tats, que per això els mantenim entre tots.
Quan a Madrid disposen d’unes xarxes ferroviàries amb tot
confort i efectivitat, a Catalunya penso que no cal que detalli
el caos ferroviari que pateixen els milers i milers de persones
que cada dia s’han de desplaçar per anar a treballar utilitzant
aquest nefast servei que els dona RENFE o ADIF o qui dimonis sigui que ho comanda tot des de l’Estat espanyol, perjudicant-los, dia si dia també, sense cap perspectiva de millora.
De ben segur heu sentit parlar del General Baldomero Espartero que va ser President del Consell de Ministres espanyol i
regent durant la minoria d’edat d’Isabel II, entre els anys 1837
i 1843. Degut a la crisi de la indústria cotonera, va haver-hi
un aixecament popular a la ciutat de Barcelona el novembre
de 1842 i aquest “personatge” va resoldre la situació amb un
bombardeig indiscriminat sobre la ciutat, afirmant que per al
bé d’Espanya era convenient bombardejar Barcelona almenys
un cop cada 50 anys. Aquesta voluntat de bombardejar el Cap
i Casal de Catalunya com a mínim cada 50 anys, l’han expressada altres mandataris espanyols. Per tenir sotmesa la ciutat
Felip V ja havia fet construir la fortalesa de la Ciutadella que
juntament amb el Castell de Montjuïc s’utilitzaven regularment per al sotmetiment de la població.
Quan a la resta d’Espanya gaudeixen d’una gran xarxa
d’autovies i autopistes, la immensa majoria gratuïtes, a Catalunya les estem pagant dues vegades, amb l’impost que ens
apliquen al comprar la benzina i amb els peatges que se’ns imposen a les nostres autopistes.
Quan l’Estat se’ns queda més de quinze mil milions d’euros
anuals, tirant pel cap baix, corresponents a més de dos mil euros per persona a l’any, que marxen de Catalunya per no tornar, quina cara volen que fem els catalans; quines ganes podem
tenir de continuar sotmesos a la tirania d’un estat que no vol
saber res de nosaltres excepte per cobrar-nos impostos.
Em deixo molts més exemples dels que he descrit però crec
que això és més que suficient per entendre que, des de l’Estat
espanyol, han canviat la forma de fer-nos arribar els tancs i
és ben clar que són capaços de tot. Són capaços de qualsevol
malifeta per anar contra Catalunya i els seus habitants. No ho
podem permetre! És més que evident que l’únic camí és la independència.
Recordem-ho en les nostres actuacions i actituds del dia a dia
i, sobretot, quan siguem cridats a les urnes.
Joan Giménez i Roger

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

TOTS HI SOU CONVIDATS
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Un trosset de cel

s vull proposar una endevinalla. Us faré cinc cèntims d’un indret poblenoví i haureu d’intentar
esbrinar on és. Voleu jugar?
Ja us avanço que és un lloc on tots els que llegiu
aquest butlletí, els que llegiu aquest article, hi heu
estat alguna vegada. Hi ha qui més i hi ha qui
menys. Hi ha qui passa i saluda i hi ha qui
s’hi queda. Hi ha qui s’ho mira des de fora
i hi ha qui s’hi endinsa. Hi ha qui el té present però no el visita i també hi ha qui hi fa
vida. Però a tots ens agrada perquè diuen
que tenir-ne un d’aquests indrets a l’abast
és “mitja vida”.
Si hi aneu, podreu veure el sol i la lluna, i
el cel i les estrelles. Si us hi quedeu, patireu
els mosquits a l’estiu i la pluja a la tardor. A
l’hivern només ve de gust estar-hi quan fa sol.
Gaudireu de bones viandes i de l’aire fresc. Si us hi
quedeu, però, sempre, sempre, sempre, serà per voluntat
pròpia.
És un lloc envoltat d’història, com qualsevol altre lloc
del barri. Sí, ja sé que amb això no us dic gaire cosa, però
potser algú de vosaltres ja l’ha endevinat i, fins i tot, el
visualitza.
La pista definitiva us la donaré al final, mentrestant

us diré que els sorolls que s’hi poden sentir són els de
les fitxes del dòmino fregant-se entre elles, els crits
d’alegria dels nens, el xiuxiueig d’alguna obra de
teatre que s’assaja, un piano al lluny, el xoc
agut d’una tassa descansant damunt d’un
plat, el dring d’un brindis de felicitat,
els petons i les abraçades dels que
es retroben... En definitiva tots els
sons que podríeu trobar si anéssiu
al paradís.
Sí, ja sabeu on és, oi? Ja sabeu de
quin trosset de cel us parlo? Per si
de cas encara no ho heu esbrinat,
com a darrera pista, us diré que, si
hi aneu i demaneu un cafè, val més
que hi aneu ben pentinats perquè de
ben segur que acabeu protagonitzant
una selfie amb el somriure de la cambrera.
Va, no us feu els distres, que ja sabeu on és! És
un lloc comPATIble amb la felicitat on us atenen amb
simPATIa. Va! Que us he vist allà asseguts, prenent la
fresca i compartint els bons moments.
Àfrica Ragel
africaragel@hotmail.com
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Cadascú al seu lloc

E

l passatge Masoliver, entre Pujades i Llull, ara és d’allò
més fashion. Hi donen les finestres dels lofts del Vapor
Llull que abans era una fàbrica ben pudent que feia productes químics; l’han ocupat empreses de tecnologia que han
arreglat les façanes; hi ha pilones perquè els cotxes no hi aparquin i sovint és utilitzat com a escenari d’espots publicitaris i
de pel·lícules perquè encara evoca, de forma sofisticada, el seu
passat industrial que no era precisament idíl·lic.
A la dècada dels cinquanta era brut i llardós. Donava entrada
a fabriques i tallerets gens glamorosos. Els nanos el fèiem servir per a les nostres guerres entre carrers, perquè era terreny
neutral; per recollir-nos, per explicar “aventis” i per amagar la
llenya dels focs de Sant Pere i Sant Joan per tal d’evitar que ens
la prengués la camioneta dels municipals.
Els habitatges de planta baixa eren l’imperi dels rellogats i
estava ple de gats pollosos. Una merda, vaja, segons els canons
europeus del segle XXI. Però també un paisatge acollidor per
als nens que veiem passar la història com un joc; els vaguistes del 1956, les xinxes del Cànem sempre corrent, les dones
dels carretons que anaven a buscar les fulles d’afaitar Iberia per
posar-les en capsetes a casa...
Aquells gats estaven tant desnodrits com algun dels meus
companys de joc que en lloc de mitjons portaven els peus,
embolicats amb paper de diari. No n’hi havia cap que portés
collar, que estigués vacunat o que mengés llepolies. És menjaven les restes del àpats i els ratolins, que no escassejaven. A
mi m’agradaven molt els gats i algun d’aquells pobres animals
petaners del passatge em va encomanar unes “pupes” que van
costar déu i ajuda guarir. No he oblidat mai les cures a que em
sotmetia l’àvia a base, sobretot, de pipí.
Després d’aquella feta m’han continuat agradant els gats. I els
gossos. I els cavalls que teníem a casa. Malgrat que un cavall de
la guàrdia urbana muntada un dia, mentre esperàvem el Borbó
per inaugurar una fira a Montjuic, em va obsequiar amb una
bona queixalada al braç.
Però a casa, els gats, els gossos, les gallines, els conills i els
cavalls estaven al seu lloc. A baix, a la quadra. Menjaven bé,
estaven vacunats i carreters i establers –els que tenien cura de
la quadra- els tractaven com una eina valuosa de treball. Els
cavalls de Can Favà eren tan llestos que sabien tornar a casa
des del moll, de buit, amb el carreter dormint la mona darrere.
I quan estaven massa vells per treballar, l’avi es cuidava bé prou
que no anessin a morir esventrats a la plaça de braus. Una gran

“Que els nens
hagin de compartir
i competir amb
els gossos trobo
que va contra
natura.”

contradicció en un paio
com ell que era tortosí
de naixement i un gran
aficionat als toros.
La resta d’animals de
casa que no anaven a la
cassola també tenien un
enterrament digne però
sense passar-se.
Vaig començar a intuir
que les coses estaven
canviant quan vaig veure un gos pel carrer que portava sabates. La pobre bestia anava
patinant i nomes s’aguantava perquè la mestressa, una cacatua
humana, l’aguantava per la corretja. Em vaig consolar pensant
que estava a 6.000 quilòmetres de casa i que això no passaria
mai en aquest país nostre tan assenyat. El temps s’ha encarregat de fer-me obrir els ulls.
Per veure com ha canviat la nostra relació amb els animals
només cal anar a qualsevol parc de la ciutat. Els socis del Centre poden travessar el carrer i anar a l’illa interior que hi ha
entre la Rambla, Pujades i Pallars. Em puja la pressió arterial
cada vegada que hi vaig. Porto sovint el meu nét a un espai
que és exclusiu per als nens més petits, que té el terra semi tou
i uns jocs infantils adaptats a la seva mobilitat encara dubitativa. Hauria de ser un espai net i polit perquè els destinataris
van per terra i tots s’ho posen a la boca. La neteja ja no es pot
avaluar amb una nota gaire alta per culpa, en part, dels acompanyants dels nadons que hi llencen les puntes de cigarretes,
els papers de caramels... però que els nens hagin de compartir/
competir amb els gossos trobo que va contra natura.
Jo entenc que ser mare, treballar a casa i a fora no deu cansar
prou i que per acabar de fer el pes, s’ha de ser propietari d’un
gos ben gros i tenir-lo tancat durant la major part del dia en un
pis de 70 metres quadrats. I per treure’l a pixar, cal lligar-lo al
cotxet del nen i passejar-los plegats. Allà pel·lícules. Cadascú
es cansa i es moca com li dóna la gana. Però a mi no em faci
aguantar el seu gos; faci el favor de treure’l de l’espai on hi ha el
meu nét; que no em vingui a llepar que li donaré una puntada
de peu; posi-li un morrió i porti’l lligat pel carrer que és el
que marquen les ordenances; i que calli que els seus lladrucs,
sovint de solitud, no em deixen dormir.
Maria Favà Compta

Resum del que diu l’ordenança de Barcelona
sobre els gossos a la via pública
Article 24. Condicions dels animals de
companyia a la via i als espais públics.
És prohibida l’estada d’animals de companyia en els parcs infantils o jardins
d’ús per part dels infants i el seu entorn
per tal d’evitar les deposicions i miccions dins d’aquests espais, llevat dels
gossos d’assistència. (Es refereix als gossos pigalls, els dels cecs).
A la via i als espais públics, tot in-

cloent-hi també les parts comunes dels
immobles col·lectius, als transports públics i als llocs i als espais d’ús públic en
general, els animals de companyia han
de complir els requisits següents:
Estar proveïts de la identificació amb
microxip. En el cas que es requereixi
la documentació d’identificació de
l’animal per part d’un agent de l’autoritat,
s’ha d’oferir a la persona propietària o
posseïdora un termini de quinze dies

per presentar-la a les dependències de
l’autoritat competent.
Han d’anar lligats per mitjà d’un collar o arnès i una corretja o cadena que
no ocasionin lesions a l’animal, llevat de
les zones especialment indicades per al
lleure dels animals de companyia, així
com en aquelles vies i zones, en horaris
determinats, que siguin establertes per
decret d’Alcaldia.
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Aquest és un nou espai suggerit i realitzat per
un grup de joves del Centre que pretén oferir un
espai d’entreteniment als lectors.

Esperem que us agradi i us animem a resoldre
els enigmes que s’hi plantegen.

Anna Armengol, Aleix Bonet, Andreu Martínez,Marçal Olivé, Anna Parcerisas i Sara Vendrell

CERT O FALS?

ENDEVINALLES

Digueu si les següents
frases són certes (C)
o falses (F)

Què en saps de les obres
de teatre que s’han fet o es
faran al Centre?

1. Es comenta que han posat un
ascensor secret durant les obres
que s’han dut a terme aquest estiu.

a) Quin era el nom de la peculiar

2. En el musical Flor de nit es
confirma que no hi surt cap flor
ni passa de nit.

b) Quin és el nombre total de representacions del musical Mamma
Mia?

3. S’ha instal·lat una pantalla
ignífuga a l’escenari.

c) Quantes vegades es va representar el musical Mikado? Quins anys?

4. A Flor de nit surten dos policíes d’un
atractiu enlluernador.

d) Quantes obres de la secció de
teatre hi ha, normalment, en una
temporada? Exceptuant les repeticions de setembre.

Endevinalles
1. F, 2.C, 3.C, 4.F, 5.F, 6.C

Cert o Fals

6. Als nous lavabos d’homes, et pots donar la mà amb el teu company quan estàs assegut a la tassa.

RESPOSTES
a) Kling i Klang.
b) 8.
c) 2 vegades, al 1991 i a 2001
d) 9 obres per temporada

5. La directora de L’Estel d’enguany ha
pres la irrebocable decisió que ella interpretarà el paper de Satanàs.

parella de policies de Pippi Langstrum?

AL CENTRE HI TROBARÀS
SECCIONS

TEATRE
COR POBLENOU
ACTIVITATS DIVERSES
FOMENT D’ACTIVITATS CULTURALS
ESBART MONTSENY

ACTIVITATS SOCIALS

CAMPIONAT DE DÒMINO PER PARELLES
GRUP DE VIDA CREIXENT

AULES I TALLERS

AULA DE MÚSICA
ESTUDI DE BALLET CLÀSSIC
TALLER DE TEATRE MUSICAL
TALLER DE COUNTRY EN LÍNIA
CURS DE CASTANYOLES
CURS DE CLAQUÉ

GRUPS RESIDENTS

COLLA SARDANISTA NOVA IL·LUSIÓ
PETIT COMITÈ (música a capella)

