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Un tast
del més
destacat fet
al Centre
el passat
trimestre

60 aniversari

EDITORIAL 3

Novetats per tots cantons

P

odem començar aquestes ratlles repetint l'inici de l'editorial anterior:
"Des del passat butlletí, hem continuat vivint moments molt intensos
al país." Torna a ser evident. Com
ho és que a la nostra entitat seguim
"compromesos amb el país". La realitat és que tant Catalunya com el Centre no
parem de generar notícies. En el cas de la política, sembla que tot canviï perquè tot continuï
igual, i això no sempre ens pot deixar satisfets.
Però, en el cas del Centre, potser sí. Perquè els
objectius són i estan clars i, per això, per mantenir-los, a vegades s'han d'encarar inevitables
canvis i reestructurar algunes coses perquè tot
continuï sense aturar-se, o inclús millori.
L'evidència és que l'activitat al Centre no
s'atura i el que expliquem en aquest butlletí
n'és una bona mostra. I, de cara al curs vinent,
ja està tot més que preparat per encarar-lo amb
garanties d'èxit en tots els fronts.
Les novetats abunden i s'han hagut d'encarar
tota un seguit de canvis a fi de bé, amb la idea
que totes les activitats, habituals o no, amb història al darrere o noves de trinca, es puguin realitzar cada cop millor. I en benefici de l'entitat,
és a dir, del soci.
Aquestes pàgines van plenes d'algunes informacions respecte d'això: les obres de millora previstes en algunes dependències i que es
faran aquest agost, cursets intensius al juny-juliol de pintura i urban sketching (novetat absoluta) i el taller de teatre musical. I, a principis
de setembre, torna el taller de l'Aliciá Olivé de
teatre musical i els de l'Estudi de Dansa Clàssica han preparat un intensiu.

Pel que fa als canvis, també en tenim un munt:
s'ha nomenat oficialment com a nova secretària de la Junta Directiva l'Anna Bedmar; hi ha
canvis en la direcció de l'Aula de Música, que
comporten una nova orientació, i en la del Cor
Poblenou; estrenarem aviat el nou web del
Centre i hi haurà novetats en la comunicació
virtual, que inclou wifi per als socis dins de
l'entitat; també tenim una nova instructora en
les classes d'estiraments i nous responsables
d'organització del Campionat de Dòmino per
parelles.
En línies generals, i sense entrar en detalls,
veiem que s'està fent un gran esforç per reforçar i potenciar les tasques pedagògiques per a
infants i adults de l'entitat.
Pel que fa a l'activitat dels altres pals de paller
del Centre, les que presenten la Secció de Teatre i el Cor Poblenou, la programació projectada pinta molt bé. No ens hi cap tot el que ens
agradaria explicar, però en el proper número
del butlletí detallarem millor la programació
de la Secció de Teatre i el darrer projecte del
Cor Poblenou, amb l'actual direcció, i les expectatives dels que n'agafen el relleu; les programacions de les Tertúlies Literàries, del XIV
cicle de Cava Concert, dels cursos Passejades
amb Història, les properes excursions... així
com la constant activitat dels tallers de la Secció d'Activitats Diverses, que mantenen una
tasca sense defallença des de fa molts anys i
amb solvència.
En fi, bon estiu a tothom i fins la Festa Major
del Poblenou!
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4 LA JUNTA INFORMA

Nova etapa a l'Aula de
Música

El passat mes de setembre, en Jordi Tomás va comunicar a la Junta
Directiva la seva voluntat de deixar la direcció de l’Aula de Música
del Centre a final de curs. Li agraïm al Jordi la bona tasca desenvolupada, així com la seva lleialtat
a l’entitat. Al mateix temps, li desitgem un futur ple d’èxits en els
projectes que emprengui a partir
d’ara.
A partir del curs vinent, se’n farà
càrrec la nostra consòcia Olga
Fañanàs, conjuntament amb en
Gerard Fusté, amb trajectòria professional al capdavant d’una escola de música.
La nova direcció preveu incorporar noves ofertes que donin major
cobertura a potencials demandes i
que tinguin en compte tendències
actuals. També es farà una aposta per les classes de grup i per un
ensenyament de caire amè, mantenint un alt nivell de qualitat.
Properament en rebreu més informació, però aquest juny ja s'han
començat a fer les presentacions
del nou curs als futurs alumnes.

Nova monitora
d'Estiraments

També tenim relleu en aquesta activitat que fins ara ha portat l’Elisabet Bohigas. L’Elisabet ha hagut
de deixar-ho per incompatibilitat
horària sobrevinguda amb la seva
feina. A partir d’ara se’n farà càrrec l’Esther Masramon, coneguda i
estimada a casa nostra per la seva
trajectòria com a professora de
l’Estudi de Dansa Clàssica.

Cursos intensius d'estiu:
teatre musical i pintura

Enguany, el Centre oferirà, un
cop més, una nova edició del curs
d’estiu de teatre musical, “Casal
de Teatre 2018”, adreçat a infants
i joves, que tant d’èxit ha tingut els
darrers estius. Es desenvoluparà
durant quatre setmanes, del 25 de
juny al 20 de juliol.
Aquest any també s’incorpora a
l’oferta d’activitats d’estiu l’Aula
de Dibuix i Pintura. La professora
Neus Martín Royo proposa una activitat intensiva de “Pintura i Urban Sketching”, des de mitjans de
juny fins a mitjans de juliol. Quan
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llegiu aquest butlletí ja n´haureu
rebut informació més extensa a
casa vostra i, fins i tot, potser haureu pogut assistir a les sessions
informatives programades per als
dies 4 i 6 de juny.

Més millores a l'estatge
social a l'agost

Aquest estiu finalitzarà la segona fase de les obres de millora i
d’adaptació a la normativa al nostre estatge social. D’una banda, es
farà la remodelació necessària en
l’accés a l’espai de la segona planta
que acull la Junta Directiva, la Fundació Pius Bosch i la gestió administrativa de l’entitat.
De l’altra, s’iniciarà la tercera i última fase de les obres, per a la qual
l’Ajuntament de Barcelona ja ens
ha atorgat, també, una subvenció.
La primera actuació serà senzilla,
però tindrà efectes importants, atès
que consistirà en la completa insonorització de l’aula 53. Per tant, a
partir del curs vinent, aquesta aula
podrà ser utilitzada per a assajos
i altres activitats, sense els condicionaments que actualment ens
imposa el civisme i la convivència
pacífica amb els veïns.
L’estiu del 2019 es clourà la tercera fase de les obres amb la remodelació de l’amfiteatre, una operació
d’envergadura que en millorarà la
seguretat, però també la comoditat, tant del públic com de l’equip
tècnic que treballa la il·luminació i
el so dels espectacles.

Wifi gratuït per als socis
a l'entitat

Quan rebeu aquesta revista, potser
tot just s’hauran instal·lat, o estaran a punt d’instal·lar-se, uns nous
equips amb capacitat per donar
servei de wifi amb bona cobertura
a gairebé totes les dependències
del nostre estatge social. Serà d’ús
exclusiu per als socis del Centre,
amb una clau d’accés establerta
amb aquesta finalitat.

EXCURSIÓ 5

A Santes Creus i a Tarragona
vam passar una bona estona

E

L DISSABTE 3 DE
març, uns quants socis de la nostra entitat vam tenir el goig
de participar en una
excursió proposada
pel director de l’Aula de Música del
Centre, Jordi Tomás, que incloïa
una visita matinal al monestir cistercenc de Santes Creus i, després
de dinar, una altra a la catedral de
Tarragona.
A les 8 de matí gairebé en punt,
l’autocar es va posar en marxa camí
de Santes Creus, on es va arribar
després de fer una breu aturada per
esmorzar en una àrea de servei de
l’autopista. Els viatgers, després de
“driblar” els venedors de formatges
i embotits instal·lats a la porta del
monestir i que oferien tastets temptadors dels seus productes, vam
entrar-hi a través d’una moderna
dependència que ens va introduir
en l’espai on vam gaudir d’un audiovisual que explica la història del
monestir des de la seva fundació, al
segle IX, fins al dia en què van marxar-ne els darrers monjos. Aquest
audiovisual era molt més visual
que la majoria, ja que no consistia
només en imatges projectades, sinó
que també comptava amb la reproducció d’escenaris naturals amb
elements reals: materials i sistemes
de construcció, el menjador, les formes de conservació dels aliments,
els llocs i formes del treball dels
monjos, etc.
Un cop vist l’audiovisual, vam
passar al claustre del monestir, i
allà van començar les documentades i amenes explicacions d’en
Jordi, que van continuar a dins de
l’església i que van culminar en les

tombes del rei Pere el Gran i la del
seu fill Jaume II i la seva esposa
Blanca d’Anjou.
I, tot i que vam estar submergits
més de dues hores en un ambient
d’austeritat, com és el de l’orde del
Císter, en sortir, gairebé tothom va
caure en la temptació de llançar-se
a comprar botifarres i formatges. I
cap a l’autocar que ens va traslladar
al poble d’Alcover, on ens esperava
una suculenta i generosa calçotada que vam endrapar amb fruïció
a risc de cometre algun altre pecat.
I gairebé amb la crema catalana a
la boca, corrent altra vegada cap a
l’autocar perquè ja fèiem tard a la
visita a la catedral de Tarragona,
on ens esperava un guia oficial que
només va poder ser amb nosaltres
una estoneta, ja que, com hem dit,
vam arribar-hi més tard de l’hora prevista. Però com diu l’adagi
castellà, "no hay mal que por bien no
venga", i això va propiciar que la
visita la poguéssim completar amb
les explicacions d’en Jordi, que, tot
i que no ho tenia previst, ho va fer
ben content i amb gran satisfacció
dels assistents.
I acabada la visita a la catedral,
altra vegada cap a l’autocar, i ara
ja sense cap aturada, directes cap a
casa, on vam arribar als voltants de
les 8 del vespre, tal com preveia el
programa.
Fins aquí la crònica “física” de
l’excursió. Però pensem que també
pot ser interessant conèixer els sentiments que va generar en els assistents i, com a mostra, publiquem
un poema que ens ha fet arribar un
d’ells, concretament el nostre consoci Jordi Trepat.
Antoni Roig

Paracrònica naïf, d’estar per
casa, com fotogrames solts
d’un film llarg…

El Centre crida a trobada:
excursió a llocs de renom,
que ha plagut a tothom,
perquè ha estat molt preparada.
Primer de tot, Santes Creus.
Guia culte amb parla viva
que no deixa alternativa:
o et passeges o t’asseus…
Molt pensat tot el trajecte,
hem fruït de la visita,
on tot el conjunt invita
a entendre allò de “perfecte”!
El dinar —quedi constància—
ens reposa i ens compensa:
una calçotada densa,
compartida amb abundància.
A Tarragona hem tancat
un passeig per la història,
que ens ha regalat memòria
d’un antic i bell passat.
Ja ho sabem i queda clar:
al nostre Centre Moral
s’estima el to cultural
quan sortim a viatjar.
Acabada l’excursió,
estarem tots ben d’acord:
ens ha deixat bon record
i francs moments d’emoció.
Amics, companyes, companys:
doncs això, que per molts anys!

I del 8 al 16 de setembre, festa major del Poblenou,
amb programació especial del Centre

Jordi Trepat
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Poc a poc i amb bona lletra

E

L DIUMENGE 22
d'abril es va fer l'Assemblea General de
Socis. En línies generals, direm que
va ser plàcida i els assistents, una
cinquantena, van anar aprovant tot
allò que se'ls demanava aprovar:
l'acta de l'Assemblea de l'any passat, la memòria d'activitats 2017,
l'estat de comptes de l'exercici 2017
i els pressupostos per al 2018 (tot
això, evidentment, després de la
seva presentació a l'Assemblea), i
les noves quotes socials, que per als
socis numeraris passarà a ser de 75
euros a partir del gener que ve.
Prèviament s'havia ratificat la nova
secretària de la Junta Directiva,
l'Anna Bedmar, que, com a vicesecretària, va agafar el càrrec interinament arran de la mort del plorat
Tomàs Giol.
I, posteriorment, també es va aprovar el nomenament de soci de mèrit a Josep Navarro, que es va fer
per aclamació, i de soci d'honor al
filòsof i professor Francesc Torral-

ba, amb una mica més de debat, en
aquest cas.
Acabat tot aquest bloc, va arribar el
torn del president. En Josep Maria
Recasens va parlar en detall de la
situació econòmica de l'entitat, que
en resum és bona, tot i l'esforç que
s'ha hagut de fer per atendre totes
les necessitats que s'han presentat.
A continuació, va fer un resumit
balanç de l'estat de les obres dutes a
terme a les instal·lacions del Centre
des de l'estiu passat, de les previstes
per a aquest agost, i una pinzellada
de les que s'han deixat per a més endavant.

Canvis i novetats

A continuació, va parlar dels molts
canvis i novetats que s'estan produint i que es produiran properament a la nostra entitat, com és el
cas de l'ampliació de l'oferta educativa, amb nous cursos i tallers que
s'han posat en marxa, del nou web
que s'estrenarà en breu, de la nova
direcció de l'Aula de Música, de la
nova professora de dibuix i pintu-

ra, de la nova instructora d'estiraments... (vegeu més informació a la
pàgina 4).
En aquest moment va parlar de
l'anunciat adéu al Cor Poblenou de
l'Antoni Roig, un adéu que es farà
efectiu en acabar el darrer projecte
en marxa: una nova tanda de representacions d'un dels espectacles
emblemàtics del Cor, El Mikado, que
estan previstes per al proper mes de
febrer.
En aquest punt, el president va cedir la paraula a l'Antoni Roig, que
va explicar que era un adéu lògic,
no només per l'edat, sinó també
motivat per la decisió de la Montserrat Segarra, que feia temps que
manifestava la necessitat de passar
el testimoni, i que ell va dir: "sense
la Montse no sóc res".
De manera que havien pensat a fer
aquest mutis conjunt amb un punt
final engrescador per a molts, com
ja va resultar engrescador per al Cor
i per al Centre en les dues ocasions
anteriors que s'havia posat en escena, els anys 1991 i 2001.
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LES CARTES D'HÈRCULES POIROT

No va ser el majordom...

E

L MES DE FEBRER, la Secció de Teatre ens
va oferir l’obra de Jaume Fuster Les cartes
d’Hèrcules Poirot. Una obra policíaca inspirada en el gran detectiu belga creat per Agatha
Christie, instal·lat per uns dies —per descansar— en un balneari de la Cerdanya, durant
la postguerra. L’obra fou escrita com a guió televisiu a finals dels 70 i finalment s’emeté l’any 79 per RTVE.
La primera dificultat de l’obra, dirigida per Jordi Vendrell
i amb actors del Centre i del Casino, fou reconvertir un
producte televisiu, pensat en termes de capítols i seqüències, en una obra de teatre en què els actes i les escenes són
el format que pertoca. Encara que no ho pugui semblar, el
llenguatge no és el mateix, i la translació del format televisiu al teatral no és una cosa gens senzilla.
Potser aquesta va ser la raó que l’obra pequés un xic de
lentitud en algunes escenes i, en sentit contrari, n’hi hagués d’altres en les quals l’espectador no s’hi hagués situat
encara i ja s'acabessin.
Història enllaçada
Un altre hàndicap que no cal menystenir va ser convertir
una obra que no deixa de ser una relació epistolar (suposada entre Hèrcules Poirot i Agatha Christie) en una història
enllaçada representable dalt d’un escenari. Per aquestes
dificultats que acabo d’exposar, la feina del director i del
seu equip és especialment ressenyable.
No obstant aquests inconvenients disculpables, l’obra
va circular amb suficient lleugeresa per retenir l’interès
de l’espectador. La barreja d’història policíaca amb l’acció
dels maquis i la guàrdia fronterera manté el públic ben
atent a l’acció fins al sorprenent desenllaç final que, com
els espavilats ja havien endevinat, no podia ser altre que
culpar el clero.
Fins a 14 personatges apareixen en escena a Les cartes
d’Hèrcules Poirot. Alguns interpretats per persones ben
conegudes i alguns per d’altres no tant conegudes.
Amb tants actors i actrius, és ben evident que no podem
fer un repàs individualitzat de les qualitats interpretatives
de cadascun, però sí que podem deixar dit que tots van
posar el màxim d’esforç per fer del seu personatge un personatge creïble (fins i tot els difunts).
Per acabar, no voldria deixar d’esmentar la feina dels escenògrafs per definir els diversos ambients de l’obra: el menjador, l’exterior, l’escriptori; ni tampoc dels encarregats de
les tasques auxiliars, protagonistes a l’ombra i col·laboradors necessaris per garantir l’èxit de la representació.
Ara sí, per acabar: Les cartes d’Hèrcules Poirot va ser un espectacle entretingut i alliçonador. Entretingut perquè vam
passar una bona estona. Alliçonador perquè ens va recordar la necessitat de fugir d’on sigui que hi hagi un gran
detectiu —ni que sigui de vacances—, si vols estalviar-te
algun bon ensurt i, si les coses van maldades, conservar la
vida intacta.
Eduard Martínez

LES FOTOS:
A dalt, Sara Vendrell i Albert Gellida.
Al mig, Jordi Casany, Àfrica Bonet, Jordi Bonet, Albert
Gellida, Marta Aldea i Edgar Duran.
A baix, Carme Canet, Edgar Duran i Josep Casanova.
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SOM ALS ANYS 60!

Recull de cançons de Broadway

E

L MUSICAL d’aquest
primer trimestre de
2018 va ser Som als
anys 60, remix de
tres musicals —Nine,
Hairspray i Company— que centren
la seva trama en aquesta dècada
del segle passat. Som als anys 60
va ser més un concert teatralitzat que teatre musical,
fet que no treu cap mèrit a
l’obra. Al contrari, l’espectacle escull els moments més
brillants dels musicals originals i permet gaudir dels
moments més aconseguits
de les tres obres. Sí que és
veritat que no s’hi trobà fil
argumental ni cap continuïtat evident entre les obres,
però la mancança quedà
compensada per la qualitat
intrínseca de les peces musicals i la interpretació de cantants,
músics i cor.

Obra coral

Som als anys 60 és una obra coral
amb moltes hores d’assaig al darrera. Molts solistes, molts arranjaments musicals i una tasca immensa
del cor, que aguanta tot l’espectacle
dalt de l’escenari cantant, ballant o
immòbil (que potser és el que costa
més). El director, en Joan Martínez,
va aconseguir acoblar totes les pe-

A l'esquerra, un dels espectaculars
moments dels balls dels més joves,
amb un nombrós grup de cantaires i els
músics al darrera; a dalt, l'Aina Bertran
i el Francesc Vidal. A baig, la Marta
Aldea i el Marc Miramunt,

ces fins a aconseguir un espectacle homogeni, vistós i, a voltes,
brillant.
Posats a trobar-hi pegues, potser sí
que alguna persona va anar al Centre pensant que escoltaria cançons
de la seva joventut, quan festejava,
o que hagués estat bé introduir els

de qualitat contrastada i una cinquantena de secundaris que, com
hem dit abans, no van deixar l’escenari durant tota l’obra. Cinquanta
secundaris que són l’essència del
Centre. Actrius i actors amateurs
amb el dimoniet de l’espectacle
a la sang. Persones disposades a
quedar en segon pla pel
bé del conjunt. Gent compromesa, capaç de dedicar
hores i més hores per aconseguir que les coses surtin
bé. Un deu.

Bon rotllo

diversos musicals amb una breu
explicació —encara que fos en una
transparència, com a decorat— de
l’argument de les obres. Però, realment, no era necessari. Som als anys
60 va ser més un bany de sensacions
que una obra argumentalment sòlida. Només calia deixar-se endur per
l’ambient, fruir i divertir-se. Amb
això n’hi havia prou.
Som als anys 60 va tenir una multiplicitat de solistes, tots bons i ben
escollits, mitja dotzena de músics

No és fàcil tenir tanta gent
dalt de l’escenari sense que
es destorbin ni ensopeguin
ni facin la sensació d’embolic superb. No obstant
això, entre la direcció i el
sistema de grades que es
va empescar l’equip del Pitu Navarro, van aconseguir un espectacle
plàstic i harmoniós d’una gran dignitat. Les llums de les grades una
mica kitsch, però ja casaven amb
l’espectacle. Igualment molt bé la
posició de l’orquestra, ben visible
per a tothom.
En resum, vam passar una molt
bona nit de dissabte i una molt bona
tarda de diumenge. Com tantes vegades.
Eduard Martínez
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OCELLS I LLOPS

Muts i a la gàbia!, diu Sagarra

A la foto gran, els actors i actrius a l'acabar la funció: d'esquerra a dreta, Josep F. Salcedo, Òscar Monclús, Guillem Àries, Lluís
Cananova, Carme Mataró, Núria Recasens, Maria Jové i Noèlia Ortega. A la de la dreta, Núria Recasens i Carme Mataró.

E

L CAP de setmana del
21 i 22 d’abril, la Secció
de Teatre ens va oferir
dues
magnífiques
representacions
de
l’obra Ocells i llops, de
Josep M. de Sagarra. Aquesta obra,
estrenada al teatre Apolo de Barcelona el dia 15 de novembre de 1948,
pertany a l’anomenada època de
crítica social de l’autor, que inclou
títols com Galatea, L’alcova vermella o
La fortuna de Sílvia, i diuen els estudiosos del teatre de Sagarra que s’hi
poden trobar influències d’autors
coetanis d’altres països com, per
exemple, els francesos Jean Cocteau
i Jean Paul Sartre o el nord-americà Tennessee Williams, i, fins i tot,
un cert paral·lelisme amb La casa de
nines, d’Ibsen, en el personatge del
doctor, més confessor que metge.
Tornant a l’obra representada al
Centre, creiem que s’hi poden distingir tres aspectes força evidents:
un és el text, que, com sempre en
Sagarra, és ric i potent i un regal
per als intèrprets; un altre és que les
temàtiques que s’hi tracten (la infidelitat, l’homosexualitat i l’avortament) no han resistit massa bé
el pas del temps, tot i que portar
aquests temes a l’escenari va comportar que la hipòcrita societat del
seu temps no ho acceptés i l’obra

fos retirada del teatre
pocs dies després de
l’estrena, i el tercer és
la presència d’un nou
gran personatge femení sagarrià, la Lucrècia, com ho són la
Glòria de L’Hostal de
la Glòria, la Caterina
d'El cafè de la Marina,
l’àvia de L’hereu i la
forastera i tants altres.
LluÍs Casanova, Carme Mataró i Noèlia Ortega
Un altre element que
cal considerar és el
gruix humà de tots els
el doctor Lluís Casanova, la minyopersonatges, des de la protagonista
na Noèlia Ortega i el xantatgista Joabsoluta, com és la mare vídua que
sep F. Salcedo, sense oblidar-nos de
vol mantenir la ficció d’una família
l’Abelard i l’Eloïsa, els dos ocellets
burgesa tradicional ben avinguda
(vius) confidents de la Lucrècia.
però perfectament conscient de la
I pel que fa a la direcció d’en Xavipodridura que l’envolta, fins als
er Oliver, m’atreviria a dir que, en
tres fills, la nora i el doctor, sense
aquest tipus d’obra de pocs persooblidar els dos secundaris: la minatges i amb decorat únic i tradicionyona i el xantatgista.
nal, el millor elogi que se li pot fer és
I ja referint-nos a les representacidir que “no es va notar”, ja que això
ons de la nostra Secció de Teatre, val
vol dir que els moviments van ser
a dir que vam gaudir de dues molt
els justos, ni més ni menys que els
bones sessions, potenciades per un
adequats, i que les indicacions als
text literàriament important, com ja
actors va ser clares i perfectament
hem dit, i per unes excel·lents interassumides per ells. I alguns sabem
pretacions de tot el repartiment, coprou que aconseguir això pot semmençant per la Lucrècia de la Carblar fàcil, però és molt difícil.
me Mataró i seguint pels tres fills:
Òscar Monclús, Núria Recasens i
Antoni Roig
Guillem Àrias, la nora Maria Jové,
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El Born revisitat

E

l juny de 2017 el polític i escriptor Alfred Bosch havia de
presentar-nos el seu llibre Les
set aromes del món a les Tertúlies Literàries del Centre. No fou, però, possible per les vicissituds polítiques
que es van viure en aquelles dates.
Per “compensar-nos” la seva absència, l’Alfred ens va proposar fer-nos
de cicerone en una visita guiada pel
Born; i nosaltres encantats.
Finalment, el 18 de març d’enguany
vam poder fer la visita promesa. Al
devessall de coneixements històrics
de l’Alfred Bosch s’hi van afegir els
de la Montserrat Iniesta (directora
del Born Centre de Cultura i Memòria) i de diversos membres del seu
equip, que van completar les explicacions de l’Alfred d’una manera
molt didàctica i sense menystenir
del rigor científic. Tot un privilegi
poder comptar amb la dedicació i la
paciència dels màxims responsables

d’aquest equipament cultural.
No cal dir que
la jornada va ser
molt
profitosa
per a tots els assistents, que no
van desaprofitar
l’ocasió de visitar un espai tan
emblemàtic
de
la nostra ciutat
guiats per alguL'Alfred Bosch fent les explicacions, amb l'Andreu Aldea
nes de les persones que més bé el
telefònica o s’havien escrit per via
coneixen.
telemàtica, però mai no s’havien
Per acabar-ho d’adobar —i per una
vist. El Jaume, doncs, va aprofitar
d’aquelles casualitats que a vegal’ocasió per presentar-se i regalar-li
des dona la vida— resulta que el
l’original del dibuix que va il·lustrar
nostre contertulià Jaume Batlle fa
el darrer article de l’escriptor, abans
anys il·lustrava els articles que setde dedicar-se a la política i deixar la
manalment feia l’Alfred Bosch al
col·laboració regular al diari.
diari Avui. L’Alfred i el Jaume haEduard Martínez
vien parlat moltes vegades per via

LA BRUTÍCIA NO SE'NS RESISTEIX. 25 ANYS DE SERVEI ENS AVALEN
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La veu esclata al Cava Concert

A l'esquerra, Èric Varas al piano i Violeta Alonso. A la dreta, la soprano Sara Bañeras

Dues veus
meravellosament
entrellaçades
El concert del mes febrer, amb el
títol Melodies entrellaçades, va seguir
en l’estela de l’alta qualitat que ens
està oferint aquesta tretzena temporada.
En aquesta vetllada, les germanes
Sara i Maria Bañeras, sopranos totes dues, ens van oferir un programa preciós, tant per la bellesa de
les melodies triades, gairebé totes
cantades a dues veus, com per la
qualitat vocal de les intèrprets, la
de cadascuna d’elles, i pel que tècnicament es diu “empastament de
les veus”, que no sempre s’assoleix
quan s’uneixen dues o més veus,
encara que siguin excel·lents, però
que en aquest cas, repetim, va ser
gairebé perfecte i ens va proporcionar moments de gran emoció. I no
podem oblidar, per la part que li
pertoca en l’assoliment de l’èxit de
la vetllada, la magnífica participació de la pianista Esther Vilar.
De la qualitat de la Sara ja n’érem
coneixedors els qui vam poder sentir-la en el concert del 25è aniversari
del Cor Poblenou, el maig de l’any
passat, però la seva germana Maria
va ser tot un descobriment.
El programa, que va estar integrat per obres de Mendelsohn,

Recital impecable
El darrer recital de la temporada del Cava-Concert d’enguany no pot
ser qualificat d’una altra forma que d’impecable.
El duet format per la soprano Violeta Alonso i Èric Varas al piano ens
van oferir una selecció de cançó francesa i catalana. El clima que van
aconseguir, com en els grans intèrprets de lied, fou d’una gran intimitat.
Una soprano rica en matisos tímbrics i de dicció notable, fou recolzada
per un acompanyament pianístic de gran exquisidesa; aquest binomi va
fer que cada una de les cançons fos explicada perfectament a l’auditori.
Al nostre entendre, aquest duet va sobresortir en la interpretació de
la música francesa que semblava, interioritzada i compresa de manera
sorprenent, atesa la joventut dels dos intèrprets.
En definitiva, un duet que esperem tornar a trobar en els propers anys
i que tancà de manera magnífica la temporada.

Saint-Saens, Litz, Quilter, Mozart,
Offenbach i Penella, va despertar
l’entusiasme del públic, al qual les
intèrprets van correspondre amb
una preciosa versió de la popular
cançó catalana “Rosó”.

Jordi Vilaprinyó,
un gran mestre
Jordi Vilaprinyo va voler tornar
a estar present al nostre cicle de
concerts de cambra. Aquesta vegada va escollir un programa batejat
De Bach a Gershwin que li va servir

per viatjar des de quatre preludis
i fugues pertanyents al Clave ben
temperat del geni alemany fins a
diverses obres del mestre novaiorquès que van acabar amb la monumental "Rhapsody in blue". Entre el
virtuosisme instrumental, l'allau de
coneixements desplegats i, perquè
no, l'enorme simpatia de l'intèrpret,
la vetllada fa ser entusiàsticament
acollida.
L'altre concert que ens queda per
referenciar d'aquesta temporada, el
va protagonitzar el violoncel·lista
George Mutatu que va interpretar
un seguit de reconegudes peces de
grans autors des del barroc fins a
l'actualitat.
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Tres llibres sobre el procés

D'esquerra a dreta, Jaume López, Ricardo Romero de Tejada i Ramón Cotarelo

E

l dissabte 17 de març al
matí, el Centre va acollir
un acte organitzat per la
Fundació Pius Bosch,
amb la col·laboració de
la Llibreria Etcètera, en
el que es van presentar tres llibres
relacionats amb l’actualitat política
a Catalunya, amb la presència dels
seus autors. Els llibres eren El derecho a decidir, de Jaume López; Por qué
hemos llegado hasta aquí, de Ricardo
Romero de Tejada, i La república catalana, de Ramón Cotarelo. Va actuar de moderadora la Maria Favà,
periodista, consòcia nostra i col·laboradora del butlletí.
La Maria va detallar els impactants currículums de cadascun dels
autors i va donar la paraula al primer, el professor Jaume López, poblenoví d’adopció, que va centrar el

seu breu parlament en la diferència
entre els conceptes dret a decidir i
dret a l’autodeterminació, que poden semblar el mateix, i sovint es
confonen, però que no ho són exactament. Amb tot, la seva conclusió
és que Catalunya reuneix totes les
condicions històriques, polítiques i
socials per exercir-los tots dos.
Tot seguit va prendre la paraula
l’escriptor i periodista Ricardo Romero de Tejada que, després de 40
anys de viure i treballar a Madrid,
ha tornat a Catalunya. El nucli de la
seva intervenció va ser l’exposició
dels processos d’independència esdevinguts al món —i més concretament a Europa— durant els segles
XIX i XX, i quins fets han portat Catalunya a ser a les portes de poder
ser-ne un més.
I finalment va intervenir el profes-

sor, periodista i escriptor Ramón
Cotarelo, sens dubte el més popular
dels tres per la seva presència força
habitual als mitjans de comunicació
i, sobretot, per la seva forma d’expressar-se, que podríem resumir en
la frase catalana “sense embuts”. La
seva intervenció la va destinar a demostrar que Catalunya és una colònia (concepte que ja havia introduït
Romero de Tejada) i que, per tant, té
tot el dret a ser una república independent i ho arribarà a ser, per més
obstacles que hi posi el monàrquic
Estat espanyol.
Fetes les intervencions es va obrir
un breu col·loqui amb els assistents i,
tot seguit, qui va voler va poder passar al vestíbul per adquirir els llibres
que eren signats pels autors. No cal
dir que la cua més llarga es va formar al davant de Ramón Cotarelo.

Torralba i la passió per la cultura
E

l filòsof i professor Francesc Torralba va venir una vegada més al Centre, convidat per
la Fundació Pius Bosch, per impartir una conferència magistral. En aquesta ocasió el tema escollit va ser "la passió per la cultura". Amb la sala
d'actes prou plena, Torralba va descriure d'una
manera molt entenedora el procés d'accés a la
cultura, la voluntat d'aprendre i com la cultura,
la seva comprensió, afavoreix l'evolució de les
persones i el seu benestar. A la fotografia de l'esquerra, en un moment de l'acte, amb el president
del Centre, Josep M. Recasens
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El vers clar de Rosa Frabregat

E

l 17 de juny de l’any
1980 vaig conèixer
Rosa Fabregat. Em
va regalar i dedicar
el seu llibre El cabdell
de les bruixes. Des de
aquell moment no he deixat de llegir tot allò que ha anat publicant.
Rosa Fabregat i Armengol havia
nascut a Cervera el 3 de febrer de
1933. Farmacèutica de professió
va començar a escriure els primers
poemes amb tan sols tretze anys.
Però és el 1979 quan publica el primer llibre de poemes Estelles.
En vindrien 19 més. I contes, novel·les, col·laboracions en revistes... I premis.
“La gosseta dintre el toll
s’ha omplert els peus de lluna.
Les seves petjades,
estels de cinc pètals,
cinc llunes de seda,
cinc flors d’ametller,
cinc gotes de lluna,
garlandes de vida.
Miralls de la nit
damunt la vorera.”
Quan obté el doctorat en farmàcia
ho fa amb la tesi Evolució social de la
Farmàcia a Catalunya durant el segle
XIX. Aquest tema i els de biotecnologia i bioètica són els protagonistes de dues novel·les. Cervera,
Llorenç del Penedès, Barcelona,
Salou i Lleida són els paisatges habituals en la seva vida.
“Quan ja sóc dintre teu, Lleida
llunyana,
miro l’espill del riu i veig
amants,
i m’emmirallo a l’aigua,
i sóc gavina que ve del mar, i
fa fistó
amb fil de núvols de cotó,
i enganxa riba i riu.”
Els seus poemes ens fan entrar
en una intimitat que, amb “fils de
vida”, va teixint la seva obra amb
mirada de “bruixa/fada”.
L’afirmació de la vida, les pèrdues viscudes, la condició de la
dona, els records que la fan viure,
el dolor dels altres, els camins de

La poetessa Rosa Fabregat

la mística... ho trobem magníficament descrit en les seves poesies.
I l’Amor, del qual parla amb una
passió que ho abraça tot, que ens
trasbalsa i remou els sentiments i
el cos. Perquè, per ella, “l’aire s’inflama en milions de partícules que
et recorren el cos”.
“M’ha semblat sentir una altra
vegada
les papallones dels teus llavis
sobre la galta bullent
i he vist les seves ales
tremolar i cremar-se en els
meus.”
Una constant recerca de la llibertat, en tots els àmbits, també s’entreveu en la seva obra. Ella vol ser
lliure en tot, i aquesta llibertat la

vol sobretot per a totes les dones.
Bellesa innegable, els sentits que
s’espavilen per poder avançar
quan defallim.
El pas de la vida... camí de vida
i de mort.
Però, a la vegada, els seus poemes
ens descriuen escenes quotidianes
amb una senzillesa extrema.
“Avui també
escolto un nou poema
que no transmeto.
Ha vibrat en mi
sense filar-ne
paraules.
Ara ondula
dins l’espai.”
Assumpta Bruguera

Fils de Vida
Lectura de poemes de Rosa Fabregat
El proper dijous 20 de setembre, a les 7 de la tarda, i a la Biblioteca Poblenou, l'Assumpta Bruguera farà una lectura de poemes
de la Rosa Fabregat, que ha batejat com a Fils de Vida. Com és
habitual, en aquesta ocasió, l'Assumpta torna a comptar amb la
col·laboració de Xavier Saragossa i de les seves imatges i amb la
música de la Núria Bonet. El recital comptarà, si tot va bé, amb
l'assistència de l'autora. Us hi esperem!
L'acte està patrocinat per la Biblioteca Manuel Arranz, el Centre
Moral i Cultural del Poblenou, l'Espai Subirachs, la Llibreria Etcètera, Edicions Saragossa i l'Ajuntament de Barcelona.
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Una mostra
reduïda
Feia mesos que no ho posàvem,
però com que ens fa il·lusió dirho, tot i saber que ens deixem
moltes coses, us oferim una galeria de fotos que ens han arribat
d'algunes de les activitats que
han protagonitat fora de la casa
alguns dels nostres socis, que no
paren.
És el cas de David Segú: encara
viu el record del seu paper de Satanàs a L'Estel d'enguany, el vam
veure, entre altres produccions, en
un paper protagonista a la sèrie
Comtes. L'origen de Catalunya, on
compartia feina amb Pol Nubiala.
En Roc Olivé va presentar el
seu llibre d'il·lustracions Guia dels
animals, i també ha participat en
diverses obres de teatre. Això ens
dona peu a mencionar una colla
d'actors i actrius que participen
habitualment en projectes com les
diverses variants de Microescape:
l'Alicia Olivé (que també hem
vist a Aladdin, the Pop Musical i a
Ventafocs), Joan Olivé (Aladdin, the
Pop Musical i The Trumps, amb la
Mònica Macfer), l'Anna Gras, que
va portar a l'escenari del Centre
l'obra 94 minuts i surt a la sèrie
Mira lo que has hecho, de Berto Romero, el Roger Sahuquillo l'hem
vist a Aladdin, the Pop Musical i
a Ventafocs, espectacles amb els
quals estan relacionats en Marc
Miramunt, en Damià Capella...
Tot plegat fa que se'ns acumuli
la feina a l'hora d'anar al teatre!
Per altra banda, hem vist la
Júlia Jové en diverses actuacions
i, darrerament, al Teatre Borràs,
a Master Class, amb la soprano
Maria Bayo.
Més noms: celebrem que en
Ricard Reguant hagi rebut un homentage honorífic en els Premios
de Teatro Musical en la seva 11a
edició i que en Nicasi Camps sigui
un dels protagonistes del llibre
Memòries del Districte de Sant Martí
(editat per Aigües de Barcelona),
on també apareix destacada l'Engràcia Garcés.

LES FOTOS: d'esquerra a dreta i de dalt a baix: Eulàlia Batlle, Benjamí Conesa, Ri
Gemma Navarro, sota el cartell de Rouge Fantastic Love, del Teatre Apolo; cinc de l
din; David Segú, a Comtes. L'origen de Catalunya; un altre grup de joves actors i act
Olivé!); Roc Olivé, amb una jove fan, en la presentació del seu llibre d'animals; un
actrius en una de les Microescape; Chete Lera, Anna Gras, Eva Ugarte i Berto Rom
sèrie Mira lo que has hecho; Pol Nubiala, a Comtes. L'origen de Catalunya, i un gran g
companys i amics que van anar a la represntació de The Trumps.

icard Reguant i
la trupe d'Aladtrius (amb el Toni
na colla d'actors i
mero, gravant la
grup de familiars,
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Mercedes Pastor

E

n el darrer article parlava de dues actrius,
Concha Redondo i Dolors Mundó, deixant la
porta oberta per parlar
de la Mercedes Pastor,
neboda de la primera
de les dues actrius esmentades. I,
al mateix temps, donant resposta a
una pregunta que formulava sobre
una comèdia que recordava vagament que va ser un èxit pel tàndem
protagonista
Redondo-Mundó.
L'obra va ser trobada gràcies a Josep
Casanova Iborra, fill del director
que la va muntar en el seu moment
al Centre, Josep Casanova Ramon.
La meva idea era tornar-la a posar
a escena, potser no en un muntatge
tradicional, sinó en lectura dramatitzada.
Però és evident que el teatre en 60
anys ha canviat molt. Els personatges i el text d'aquella obra penso
que eren prou bons, però el conjunt és impossible per a un públic
d'avui. De manera que hauré d'evocar alguns fragments o passatges
d'altres obres, si volem recordar degudament les dues actrius que ens
van deixar.
Ara, però, anem a parlar de la Mercedes Pastor Redondo. Va néixer
al barri del Poblenou el 22 d'agost
del 1943 i va créixer artísticament
a l'ombra de la seva tia. Primer al
col·legi de les monges franciscanes
de la Rambla, on la Concha col·laborava en les activitats teatrals del
moment, i després al Centre, on la
tieta era una actriu destacada de la
Secció de Teatre.
Recordo que un dels primers papers de la Mercedes va ser un personatge d'en Charles Dickens (potser

Oliver Twist o
David Copperfield, no ho sé),
actuació de la
qual em consta
que guarda un
gran record. El
van seguir altres papers infantils. La Mercedes, en plena
adolescència,
va demostrar
la seva vàlua
en una obra tan
destacada com
El 5 de febrer de 1961, a El zoo de cristal, Mercedes Pastor
El zoo de cristal,
compartia escenari amb Carles Mataró (a la foto), Victòria
de Tenesse WiPascual i Juan José Vidal, dirigida per Francesc d'A. Toboso, i
lliams.
direcció artística de Josep Casanova
També en
aquesta època,
en un muntatDora ja era més gran, ara la intèrge especial dirigit per Francesc d'A.
pret ideal seria la Mercedes. Es preToboso, habitual del Teatre Romea,
parà el decorat especial, però no era
la Mercedes en el paper de Culpa i
com l'anterior. I la mala sort va ser
la Maria Eulàlia Arqué en el de Gràque, el dia abans de la presentació,
cia, en l'acte sacramemtal de Caldeva caure una gran tempesta de plurón El jardín de Falerina, van brillar a
ja i vent que va malmetre totalment
gran altura. Va ser la consagració de
el decorat, i això va fer impossible
dues joves actrius.
la representació. Desolació total. La
Parlem ara d'El diario de Ana Frank,
Mercedes va despertar del seu somel drama de la nena jueva, interpreni de poder interpretar el brillant
tat per la Dora Sánchez, aleshores
paper de la dissortada Ana.
molt jove. Obra de gran ressò, amb
Però les seves interpretacions al
un gran decorat corpori de dos piCentre són contínues. En els intersos. Es va repetir diverses vegades.
vals fa dos cursos a l'Institut del TeAnys més tard, la Comissió de Fesatre. I en un grup d'aquests alumnes
ta Major del barri i l'Ajuntament de
i com a figura principal, estrenen al
Barcelona van proposar al Centre
Palau de la Música l'obra poètica
fer un gran espectacle a l'aire lliure.
Cui-Ping-Sing, del polèmic polític i
I es va fer Fuenteovejuna, de Lope de
poeta Agustin de Foxá.
Vega. Èxit moderat.
Repassant els arxius d'aquells anys
L'any següent es va repetir l'ofer(1960 al 1968) del Centre, veig que la
ta i es va proposar la reposició d'El
Mercedes fa tot tipus de teatre, des
diario de Ana Frank. Però com que la

NECROLÒGIQUES
Pepita Herrero Montoliu

Isabel Tarragó Gimeno

Josep Riera Segura

Josep Sisa

Mare i àvia de les dansaires de
l'Esbart Neus Riera i Laia Torra, i
sogra del José Luis Torra.
Vidu de Carme Sans Manresa.

Esposa de Josep Badia i mare de
la Cristina Badia, arpista, assídua
del Cava Concert.
Marit de la Montserrat Parés.

Alberto Mizrahi Sevy

Espòs de l'Anna Maria Recasens, cunyat de Josep Maria
Recasens, Montserrat Recasens
i Marta Aznar i tiet de la Núria
Recasens.
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d'Anfonso Paso fins a Casona o Jardiel
Poncela. Abans de casar-se el 1967, fa
Carlota de Mihura.
EAJ1 Radio Barcelona la fitxa. Es converteix en una de les estrelles dels contes al migdia d'aquesta emissora. Els
nens coneixen la seva veu. Formen un
trio que triomfa: ella, la Glòria Roig
(germana de la novel·lista Montserrat)
i l'Esperanza Navarro. Fa també RadioTeatro, amb companys com Encarna
Sánchez, Isidro Sola i Elsa Fàbregas. A
part, amb el guionista Antonio Losada,
fa sèries per exportar a l'Amèrica del
Sud, i en una d'elles fa de protagonista
amb Luís Aguilé. Fa doblatge amb diverses empreses (Sonobloc, La Voz de
España...). No dobla cap actriu concreta, però és molt activa. I en pel·lícules
de moltes protagonistes en dobla més
d'una.
El 1970 neix el seu fill Hèctor, que amb
els anys li donarà dues nétes.
Viatjant amb el seu marit, té un greu accident de cotxe que trenca la seva carrera artística i la deixa molt aixafada. Ja
no pot fer més teatre i baixa el volum de
doblatge, activitat que segueix desenvolupant fins al 2010.
Passa el temps i li proposo interpretar
una obra adaptada a la seva situació.
Farem La heredera, que en cinema van
interpretar Olivia de Havilland, Montgomery Clift i Miriam Hopkins com la
tia. Per aquest paper vam pensar en la
Concha per reunir, així, tia i neboda.
Però la Concha s'estimà més no actuar i
ajudar en el que calgués. Aleshores vaig
pensar en la Dora Sánchez. El galan li
vaig donar al Sergi Albert, que més tard
es va fer famós intrepretant el musical
El rey León. La nostra comèdia agradà
molt. Els espectadors són nous i queden
meravellats de la Mercedes. Jo també.

Diana Casanova i Carles Manrique
La Diana i en Carles van
voler oficialitzar el seu
matrimoni i ho van fer a
Ca la Vila un dissabte pel
matí, per, tot seguit, anar al
Centre per celebrar-ho adequadament, envoltats de
familiars, amics i coneguts.
Enhorabona a tothom i que
sigui per molts anys!

Albert Mas, 90 anys
L'extresorer de la Junta Directiva
del Centre durant moltes temporades va complir 90 anys amb plenitud de facultats. La família ens
va enviar la foto i ens entusaisma
publicar-la. Per molts anys!

Josep Rull va ser al Centre
En Josep Rull va venir al
Centre a fer un acte de partit
abans del 23 de març, dia en
què Pablo Llarena va ordenar el seu ingrés a presó, així
com el de Jordi Turull, Carme
Forcadell i el dels consellers
Raül Romeva i Dolors Bassa.
Esperem poder tornar-lo a saludar personalment ben aviat
i fora de la presó.
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Lletres per als temps de revolta
Les darreres tertúlies literàries, fins al tancament de la revista, han estat protagonitzades per obres que prioritzen la capacitat humana de recuperar la il·lusió

Crònica d'un sopar

L

es tertúlies literàries són, per mi,
més que tertúlies i més que literàries. Trobar estones, amb tranquil·
litat, amb repòs, amb l’intel·lecte i la
sensibilitat com a plats forts del sopar és quelcom que alguns cerquem
sovint, i sovint ens excusem dient
que no tenim temps. Però si realment volem, el grup que organitza
les tertúlies literàries del Centre ho
fa possible. No hi ha cap excusa.
No sóc de les participants habituals, però cada cop que hi vaig penso, “Canet, tu ets ximple, mira que
aquest tipus d’activitat t’agrada!”
Ja n’hi ha prou de preàmbuls. Tres
dies després de Reis vam sopar per
fer tertúlia del llibre Quan em vinguin a buscar, escrit per una sòcia
del Centre, l’Àfrica Ragel. No és el
primer llibre d’ella que em llegeixo,
però així com amb la lectura d’altres
novel·les em vaig divertir molt, amb
Quan em vinguin a buscar vaig plorar i em vaig emocionar. Per això el
vaig proposar.
La nit em va donar per conèixer
la part més personal, i fins i tot íntima, de l’Àfrica. Ara sé per què es
diu Àfrica, sé que de petita tenia un
punt d’entremaliada que li va fer
despertar l’escriptora que portava
dins, tot inventant-se un diari paral·
lel perquè la seva mare llegís la vida
que ella s’anava inventant. Reconec
i li demano perdó, perquè la vaig
sotmetre a un seguit de preguntes,
més aviat periodístiques, però que
em van permetre descobrir facetes,
interessos, històries amagades de la
nostra autora.
No us penso explicar res de la novel·la perquè us recomano fervorosament que us la llegiu. Sí que us
diré que us trobareu davant d’una
novel·la entre macabra, romàntica,
negra i històrica. Una novel·la ben
construïda, ben escrita, que a mi em
va fer passar unes tardes de lectura

d’estiu fascinants. El format del text
és variat i original, amb fragments
teatralitzats, diàlegs i monòlegs interiors. Una història commovedora, amb homes i dones interessants
alhora que anònims, forts i febles,
valents i covards. En fi, una novel·la
que serviria perfectament de base
per a un guió cinematogràfic.
Si els sopars literaris fomenten la
lectura, l’argument de Quan em vinguin a buscar també conté aquest
esperit. Hi ha un personatge que
afavoreix que els veïns analfabets
aprenguin a llegir i gaudeixin de
la lectura. Com en gaudeix l’Àfrica
i com ens en fa gaudir a nosaltres
amb el seu text.
Finalment, agraeixo als organitzadors que confiessin en mi per presentar l'autora, perquè la seva feina, a l’ombra, potencia la cultura,
l’amistat entre els socis del Centre, i
la sensibilitat i l’interès per cultivar
l’ànima.
Carme Canet i Capeta

Nosaltres en la nit

E

n la tertúlia de febrer vàrem comentar Nosaltres en la nit, de
Kent Haruf. Ken Haruf va escriure
aquesta novel·la quan li havien diagnosticat un càncer terminal, i va
morir poc després de lliurar-la a
l’editorial.
Abans havia publicat cinc novel·les
més que descriuen paisatges i persones de l’estat de Colorado, on va
néixer.
Nosaltres en la nit va ser portada
al cinema amb Robert Redfort i Jane
Fonda de protagonistes. L’Addie,
una dona vídua de setanta anys,
fa una proposta insòlita al seu veí
Louis, vidu també; li pregunta si li
agradaria anar a dormir amb ella a
casa seva. En Louis es queda molt

sorprès perquè no s’ho esperava,
però, després de pensar-ho uns
dies, tot i tenir dubtes, decideix acceptar. La primera nit és incòmoda,
plena de nerviosisme i d’inseguretats, però, a mesura que avancen
els dies, es consolida la intimitat i
la complicitat que necessiten per tirar endavant la relació. Parlen amb
franquesa sobre la seva joventut,
el matrimoni, els fills, els enganys,
les esperances, les pors... Qui sap si
passaran junts la resta de les seves
vides...
Tot s’espatlla quan decideixen fer
pública la seva relació. Passegen
junts, dinen a restaurants i no són
ben acceptats ni pels veïns ni pels
propis fills, que consideren que la
relació no pot tirar endavant perquè
no tenen edat per comportar-se com
adolescents. El trencament es deu al
xantatge emocional que fa a l’Addie
el seu fill perquè acabi la relació. Els
tertulians van valorar la novel·la
molt positivament, i tots van coincidir que era una reflexió sobre l’envelliment i la necessitat de comunicació de l’esser humà.
És una història breu, tendra,
bonica i esperançadora sobre dues
persones que es neguen a anar
dòcilment cap a la seva nit.
Maria Vallès

Afirma Pereira

A

ntonio Tabucchi (Pisa 1943 Lisboa 2012) va trobar ocasio-
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L'Elogi... amb l'Isidre Grau
N

ovament per Sant Jordi es va celebrar l’Elogi de la
Lectura, el reconeixement al món dels llibres que
cada any organitza la Secció de Foment d’Activitats Culturals.
L’acte va seguir la dinàmica habitual. La benvinguda
del president del Centre, Josep M. Recasens, seguida de
la lectura de la memòria d’activitats que va fer l’Eduard
Martínez i, finalment, l’acte acadèmic a càrrec de l’enginyer químic i novel·lista Isidre Grau, que va dissertar
sobre la lectura com a inversió de futur. En la seva interessant intervenció, Grau va repassar les vivències com
a lector i escriptor, ja des de ben jove, i va deixar traslluir
un cert pessimisme sobre el futur més immediat de la
lectura, si no hi ha un canvi de paradigma des de l’ensenyament. Un bany de realisme que, tot i així, “no ens
ha de fer plegar de braços, sinó al contrari, demostrar
amb la força de l’exemple les bondats i beneficis de la
lectura”, sentencià.
Vam acabar amb la tradicional copa de cava i la conversa amena amb els companys. Ja hem celebrat 5 edicions
de l’Elogi. L’any que ve ens hi tornarem a trobar.

nalment, a la Gare de Lyon, a París,
un poema de Pessoa. Des d’aleshores, la seva passió per Lisboa i
la llengua portuguesa va ser una
constant. Va viure, durant molt de
temps, mig any a la Toscana i mig
any a Lisboa. Va ser professor de
portuguès a Bolonya i director de
l’Institut Italià de Cultura de Lisboa.
A la novel·la que ens ocupa s’explica, en una pirueta narrativa, la
declaració de Pereira davant del
jutge (l’"afirma Pereira" que es repeteix al llarg del llibre), sobre els fets
que són el nucli i sobretot el final del
tema del llibre.
El doctor Pereira és un periodista
gris que fa cròniques culturals en un
modest diari de Lisboa. Som al 1938
i es viu la dictadura salazarista, la
Guerra Civil Espanyola i el feixisme
italià. Un jove que Pereira pren com
a col·laborador en el diari l’embolica
en les lluites clandestines dels activistes i resistents a favor de la república espanyola. Pereira, sense saber
del tot el rerefons de l’activitat del
jove Monteiro, l’acull i li dona suport
emocional i material, amb amabilitat i un cert punt d’ingenuïtat. Però,

a poc a poc, va prenent consciència
de la situació i les seves conviccions
internes, més aviat conservadores i
refractàries als canvis, aniran evolucionant fins a descobrir els tripijocs
de la dictadura: censura, intimidacions, violència, etc. Acaba publicant
l’article Assassinat d’un periodista, en
què denuncia la mort a mans de la
policia política del jove Monteiro,
que l’ha fet canviar vitalment.
El relat es completa amb tons psicològics i costumistes del personatge
Pereira: record obsessiu de la seva
dona morta, relacions amb altres
persones que l’ajuden a reflexionar,
pensaments i dubtes recurrents sobre el penediment, el pas del temps,
la pròpia identitat, etc. L’itinerari
personal de Pereira, però, i el seu
decantament cap al compromís polític són l’eix del llibre.
Dos apunts finals. 1. En acabar la
tertúlia algú va dir, més o menys: “el
llibre, d’entrada, no em va agradar
massa; ara, després de l’intercanvi
que hem tingut, m’ha acabat agradant molt”. Una bona impressió que
subratlla la riquesa que aporten les
tertúlies. I 2. En un moment donat,

un amic diu a Pereira : “No freqüenti el passat, freqüenti el futur”. Una
observació ben programàtica per saber, potser, com cal decidir, canviar
i prendre’s la vida.
Jordi Trepat

Ronda naval sota
la boira

P

ere Calders era conscient, tal
com deia ell, que el seu tipus
de literatura era difícil d’imposar.
Això es va detectar al principi de
la tertúlia, amb una certa incertesa
dels tertulians en relació amb la valoració del llibre. Certament, la novel·la no es pot comparar, amb els
arguments, amb l’estructura d’inici,
desenvolupament i desenllaç final
que estem acostumats a llegir.
A alguns no els va agradar gens i
d’altres van trobar genial la manera
que té l’autor d’explicar la història
d’un transatlàntic que es veu aturat,
durant la seva travessia, per un fenomen marí sense explicació. Això,
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d’entrada, podria tenir connotacions amb la tragèdia del Titànic,
però no és així. Aquí tot es transforma en unes reaccions i fets
que, per la manera que te Calders d’explicar la vida, deixen
de ser normals, per les circumstàncies, i passen a ser il·lògics,
absurds, imaginatius, fantàstics i
tot el que vulgueu. Això desconcerta una mica el lector, que accepta l’expressivitat de la prosa
de l’autor, però potser no tant la
creació d’uns personatges que,
davant de fets tràgics, reaccionen de la manera més natural
del món, com si no passés res,
fins al punt que, des de la nostra visió de la vida, aquests fets
i reaccions es converteixen en
antinaturals. Algú va dir que
endinsar-se en aquesta visió que
té l’autor del que ens envolta és
una aventura apassionant. D’altres no es van definir.
Pere Calders està considerat un
dels millors escriptors del segle
XX, un fabulador extraordinari i
un mestre de la prosa, que arriba
a donar lògica a allò que és insòlit. Tots som com som davant la
vida, i aquesta “lògica de l’insòlit” ens pot agradar o no, però la
conclusió final de la tertúlia va
ser que no va deixar ningú indiferent.
Josep Beltran

Jordi Garcia, del
Menjador del Centre,
patrocinador del
campionat, Antoni Rofes i Antoni
Daniel, guanyadors
d'aquesta edició,
Josep M. Recasens,
i Miquel Estapé i
M. Rosa Lorda, els
organitzadors, al
final del sopar de
cloenda i lliurament
de premis

El Campionat de
Dòmino per parelles
estrena guanyadors

E

n aquesta edició, la XXX, ha
saltat la gran sorpresa: no ha
guanyat la parella que dominava des de fa anys: el tàndem
Lluís Albes i Joan Bañeres ha quedat quart. S'han emportat el guardó l'Antoni Rofes i l'Antoni Daniel,
que en un ajustat final han fet més
puntuació que les parelles formades per en Tomàs Ferrón i la Maria
Vilar (segons) i en Ramón Vázquez
i la M. del Carme Álvarez (tercers).
L'11 de maig es va fer el tradicional sopar de lliurament de premis,
patrocinats pel Menjador del Cen-

tre, que va consistir en un ben rebut pica-pica (plats de pernil ibèric,
croquetes de bolets, piruletes de llagostí, truita de patates i amanida) i
un segon a escollir entre entrecot de
vedella (a la planxa o al pebre) o bacallà amb samfaina. Tothom va gaudir d'allò més i ja s'està preparant la
propera edició que estrenarà equip
organitzador: en Tomàs Ferrón i la
Maria Vilar agafen el relleu de Miquel Estapé i M. Rosa Lorda, que ho
han estat fent de meravella els darrers anys. Moltes felicitats i moltes
gràcies a tots i a totes.
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La Temporada de Ballet al
Poblenou torna a resplendir

E

ls 2, 3 i 4 de març el Centre
va tornar a gaudir de tres
imborrables sessions de ballet, gràcies, un any més, al Carles
Ibáñez i a la seva esperada proposta anual: la Mitja Marató de
Dansa, la Temporada de Ballet al
Poblenou, que enguany ha estat
la XXII. Una proposta que, com ja
hem afirmat en altres ocasions i no
ens cansarem de repetir, sap perdurar, no s’improvisa i cada any
millora.
I és que, de la mà d’en Carles, la
Margarita i tot el seu equip, cada
primavera gaudim d’aquesta esplèndida mostra de ballet protagonitzada per diverses escoles de
dansa de tot Catalunya.

L'Abat de Montserrat presidirà
l'Eucaristía de Festa Major

L

'abat de Montserrat, Josep Maria Soler, soci d'Honor del nostre Centre, serà entre nosaltres
en plena Festa Major del Poblenou,
el proper diumenge 9 de setembre.
L'abat Soler, convidat pel nostre
rector, és qui presidirà aquest any la
Missa Solemne de Festa Major, a dos
quarts de dotze a l'església de Santa
Maria del Taulat, concelebrada amb
els altres capellans i amb l'assistència dels Gegants, en Bernat i la Ma-

ria. Després de la missa, al migdia,
participarà en el vermut popular
que fem per a tots els nostres socis
al Centre, on tots el podrem saludar.
Després del vermut, també es quedarà al dinar amb els capellans del
Poblenou, que habitualment fan al
nostre Menjador en motiu de la festa patronal. L'acompanyarà el pare
Joan Recasens, monjo de Montserrat
i fill del Poblenou.

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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En defensa pròpia

J

a em perdonarà mossèn Cinto que li manllevi el títol del llibre en què es defensava
de les acusacions de bogeria i de la suspensió a divinis per part de la jerarquia
eclesiàstica. (Abans de ser un llibre, van ser
dues series d’articles publicats a El Noticiero Universal
i La Publicitat.) Aquí jo l’utilitzo per un tema més banal; per defensar-me del turisme que ens envaeix sense
contemplacions. Mossèn Cinto Verdaguer, que va ser
un viatger i un turista avant la lettre, segur que ho entendrà. Acabat d'ordenar sacerdot, va fer de capellà de
vaixell de la companyia Transatlàntica i va conèixer a
fons les Antilles. Després, acompanyant els marquesos
de Comillas o en solitari, va anar al Marroc, a Algèria,
a Palestina, a Egipte... Va visitar quasi totes les capitals
europees i va arribar fins a Sant Petersburg. A més, coneixia Catalunya pam a pam.
No devia ser fàcil fer el turista a finals del segle XIX.
Però devia ser molt enriquidor, tant per al viatger com
per a l’autòcton. Un i altre es posaven en contacte amb
cultures diferents, amb diverses maneres de viure. I
aquí sempre s’ha dit que els estrangers (les sueques)
que ens visitaven als anys seixanta ens van fer descobrir que a Europa hi havia llibertat i democràcia.

Ara fer el turista és massa fàcil i tot. És un article més
de consum, d’usar i llençar. Ja no s’intercanvia cultura.
Ara l’intercanvi és vulgar o inexistent. I el soroll, el literal i el figurat, que generen els forasters molesta els
residents o els expulsa directament, com és el cas de
Venècia. Així s’entén que París no volgués els Jocs del
92, perquè en aquells anys ja tenia prou turisme i no en
volia més.
A Barcelona, el problema també és la quantitat, però
sobretot la qualitat del turisme que ens arriba, i al Poblenou en tenim proves cada dia. I sovint cada nit.
Darrera de cada maleta amb rodes que surt del metro
de Llacuna hi ha un potencial botellón i/o un comiat de
solter/soltera que a la nit es disfressaran de conillets/
conilletes de Playboy i despertaran els veïns quan tornin borratxos als seus hotels. Quan veig que arriben en
manades, ja sé que al matí següent haurem de regar
els portals amb zotal per contrarestar les incontinències
urinàries.
Sobre una població autòctona de 1.625.137 persones,
en els dos últims anys hem rebut nou milions de turistes. La majoria han vingut atrets pel que es coneix
com “model Barcelona”. Aquest és un terme inventat
abans dels Jocs i que vol dir que la ciutat aposta pels
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grans esdeveniments, per donar
carta blanca a la iniciativa privada i per deixar en mans de tècnics famosos el projecte urbà. La
nostra és una oferta turística que
posa l’accent en el clima, les compres i la tolerància, i on es diu,
entre línies, que en els carrers de
Barcelona es pot fer el que no és
permès en altres àrees urbanes
de l’Europa civilitzada. Vaja, que
la ciutat s’ha convertit en un parc
temàtic i els habitants hauríem
de ser ninots de cera per fer de
figurants.

Exemples clars

Una persona tan poc sospitosa
de ser reaccionària com és la filòsofa Marina Garcés, (que ara està
tant de moda i que l’any passat
va fer el pregó de la Mercè) posa
un exemple sobre el turisme que
La Mercè i l'Esteve a la parada de peix del mercat del Poblenou
reprodueixo textualment. “L’escala mecànica es fa lenta. Una
noia ha posat la maleta a la seva
parar els preus dels lloguers. Poblenou en seria l’exem
esquerra, enmig del pas. Bloqueja aquells que tenim
ple paradigmàtic. Segons un estudi de l’Ajuntament
pressa, que tornem i només desitgem arribar a casa.
del març de 2017, al Poblenou tenim 718 italians, 373
Faig el gest d’ajudar-la (per moure la maleta). No em
francesos, 285 alemanys, 190 russos a Diagonal Mar i el
creua la mirada. S’adreça a una de les seves compaFront Marítim, 119 alemanys a la Vila Olímpica... I pennyes i sento que li diu en francès: “Se me’n fot... em
so que l’estudi es queda curt, perquè no tots es donen
faré la turista”. I Garcés, en el seu llibre Ciutat Princesa,
d’alta, si vénen per pocs mesos.
afirma que "el turista és la paròdia de la indiferència...
Fa uns dies, a la parada de l’Esteve del mercat del
Crits nocturns que creuen no molestar i pixats que es
Poblenou, una francesa de mitjana edat, ben arreglada,
pressuposen sense olor. El turista hi és sense percebre
assenyalava amb el dit un rap i anava dient “la lotte, la
les conseqüències de la seva molesta presència...”. S’hi
lotte”. La Mercè, la dependenta, que és molt espavilada,
despatxa a gust en el capítol “Ciutat dolguda”.
la va entendre i li va netejar el peix. Me la vaig mirar
L’efecte més perniciós d’aquest allau de forasters és la
esperant un gest, un miracle, perquè fa molts dies que
gentrificació. Aquest fenomen es podria resumir en un:
la veig pel mercat i és incapaç de dir ni mitja paraula
“Marxa tu, que m’hi poso jo que tinc més poder adquien un dels dos idiomes oficials que té el nostre país.
sitiu”. Això està passant amb els habitatges turístics,
Ella em va tornar la mirada amb un gest de menyspreu.
legals o il·legals, però sobretot amb els estrangers resiCom correspon a algú que es creu d’un país superior.
dents. Els estrangers rics, els qui venen a treballar per a
Maria Favà Compta
una multinacional i que cobren bons sous, han fet dis-
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De raïms i vins

E

l passat 4 de maig va morir Montserrat Trueta, fundadora i presidenta de la
Fundació Catalana per a la Síndrome de
Down. Aquesta entitat, creada el 1984
juntament amb el seu marit, el polític i
economista Ramon Trias Fargas, es dedica a la integració de les persones amb aquesta discapacitat. Trueta tenia 86 anys, i gran part de la seva vida la
va dedicar a donar suport als pares i mares d’aquests
fills, treballant de manera tenaç per a la seva integració social. El seu llegat ens encoratja a tots aquells que
convivim amb persones amb alguna discapacitat intel·
lectual a seguir treballant, i, si cal, seguir lluitant per la
seva dignitat com a persones.
En aquesta línia, m’agradaria destacar uns exemples
de projectes empresarials que caminen en aquest sentit, el de creure que el treball és una experiència vital i
emocional. De com és possible que la dimensió social i
l’economia productiva puguin anar plegades i amb uns
resultats del tot satisfactoris.
Un exemple és la Cooperativa l’Olivera, situada a Vallbona de les Monges, a la comarca de l’Urgell. Aquesta
empresa d’integració social, creada el 1974, incorpora
persones amb dificultats i discapacitats intel·lectuals i la
seva activitat econòmica es basa en l’elaboració de vins
i olis de producció ecològica d’una qualitat excel·lent.
Us proposo que tasteu un dels seus vins. L’Agaliu.
Aquesta paraula antiga significa il·lusió, pretensió. És
un vi elaborat amb una varietat de raïm blanca autòctona de Catalunya, el macabeu. El vins d’aquesta varietat solen ser un pèl secs, lleugerament afruitats i d’un
grau d’alcohol moderat. L’Agaliu és un vi que té una
mica de criança, en barrica de fusta nova. A grans trets,
quan parlem de criança en els vins significa que se’ls fa
reposar en barriques de fusta un temps determinat, tot
i que també les criances es poden fer en àmfores, en els
seus propis sediments o fangs (les lies) o en la mateixa
ampolla un cop embotellats. Aquest tipus d’elaboració
els aporta, quan els tastem, sedositat i elegància. Molta harmonia amb arròs caldós, formatges curats i peix
blau. Us convido que el gaudiu amb unes orades a la
Mirabeau(*). Aquesta recepta del gran xef Rondissori va
ser impartida a l’Institut de la Dona el 1925, a Barcelona.
Us en faig cinc cèntims: feu-vos esmocar unes orades,
escateu-les i quedeu-vos només amb els lloms (si aneu
a la peixateria us ho faran fàcilment). Unteu-los amb oli
d’oliva, salpebreu-los i arrebosseu-los amb pa ratllat.
Tot seguit, en una plàtera adequada, poseu-los al forn a
180ᵒC una estona fins que estiguin ben torrats. A banda,
feu un puré amb mantega i unes anxoves, tot ben aixafat i barrejat. Després desfeu-ho a foc lent i obtindreu
una salsa de mantega d’anxoves. Per a la presentació,
poseu-hi la salsa per sobre i, si voleu que us quedi ben
mudat, poseu uns quants turbants d’anxoves al damunt
de les orades (els podeu fer enrotllant l’anxova amb un
mànec rodó), farcits d’una oliva retallada en espiral i
posada al damunt d’un trosset de llimona. Bon profit!

A continuació us proposo un altra alternativa espectacular de projecte vinícola amb contingut social: el nom
de “4Kilos” prové de la inversió inicial en pessetes dels
seus dos socis (4 milions de pessetes). Amb quatre quilos, van demostrar que l’elaboració d’un bon vi no depèn d’un gran esforç econòmic, sinó d’una passió i una
ambició per la qualitat. El vi recomanat és Gallines & Foques, i és un vi amb unes altes dosis de contingut humà,
fruit d’una fusió col·laborativa entre Amadip.esment i
4Kilos Vinícola. Amadip.esment és una organització que
té per objectiu que persones amb discapacitat intel·lectual gaudeixin i millorin la seva qualitat de vida i disposin de les mateixes oportunitats que tots nosaltres, els
qui aparentment som els capacitats. Els seus membres
participen en tot el procés de creació del vi i són els principals protagonistes del projecte. Per què aquest nom?
Gallines & Foques és el resultat d’una pluja d’idees
(brainstrorming) entre els membres d’aquesta entitat. El
resultat, segons una de les noies de l’entitat: “les gallines
són divertides i les foques aplaudeixen”. Fins i tot les il·
lustracions de les etiquetes són creació seva. Uns cracks.
Aquest vi negre està elaborat amb un 90% de la varietat
de raïm negre Mantell negre, autòctona de les Illes Balears, i probablement derivada de l’adaptació de la garnatxa negra a les illes i un 10% de la varietat negra Syrah.
Aquest vi té una mica de criança en barrica de fusta, és
de producció ecològica i us encantarà, si el feu maridar
amb uns embotits com sobrassades, botifarres i bulls, o
amb unes bones graellades de carn a la brasa. Com deia
aquell...”brutal”!
En fi, ara, si m’ho permeteu, us deixo, que tots plegats
tenim prou feina.
Salut, amistat i vins amb ànima.
Salvador Montoya Viñas
(*) Guirado, Manel (2017). El llegat de Rondissoni: Història
i receptes del xef més influent de la Catalunya del segle XX.
(pàg.52-53). Barcelona: Ara Llibres.
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La unitat d'Espanya
ho justifica tot

L

es garrotades que el passat dia u d’octubre
van rebre moltes persones que l’únic que
volien era dipositar el seu vot dins d’una
urna, sense cap altra voluntat que la d’expressar cívicament i sense cap tipus de violència la seva opció política de cercar la
llibertat per al poble català, l’Estat espanyol les justifica
per salvaguardar la unitat d’una “nación de naciones”.
I els catalans sabem ben bé, i la història ho ratifica, que
la nació catalana és molt més antiga i amb molta més
tradició democràtica que l’espanyola.
En nom de la unitat d’Espanya, no han permès que el
Parlament de Catalunya hagi nomenat el legítim president de la Generalitat, que és la persona que més suport té entre els parlamentaris elegits pel poble català
en les eleccions del 21D, on no s’havia impugnat cap
candidatura ni cap candidat dels que es van presentar.
Doncs això, en nom de la imposada unitat d’Espanya,
des dels poders judicials, amb el guiatge que tots intuïm, han posat tots els entrebancs perquè Puigdemont no
fos nomenat president. Recordem que el ministre portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, dies
abans de les eleccions va manifestar, davant les càmeres
de la televisió, que acceptava i també beneïa que es presentessin Puigdemont i altres persones que ja estaven
empresonades, segurament pensant que de cap manera
podien guanyar. Podeu veure aquestes manifestacions
si les cerqueu a TV3 a la carta.

Llibertat d'expressió

La llibertat d’expressió està sent barroerament conculcada, no només en el camp polític, sinó també en el de la
literatura, el de l’art i en les expressions populars, quan
se segresten exposicions, quan s’empresonen cantants i
quan et poses un nas de pallasso al costat d’un guàrdia
civil, o quan es requisen samarretes grogues a l’entrada
d’un estadi. I no cal dir que tot això ho fan “por la grandeza de Espanya”, que la volen “una, grande y libre”,
encara que sigui en contra de la llibertat i dels drets humans d’una part dels seus ciutadans, i encara que l’hagin de mantenir a garrotades.
Quan les altes instàncies judicials espanyoles actuen,

fa tota la flaire que ho fan a favor d’una concepció d’estat repressiu, que mostra uns tics antidemocràtics que
els aparta d’Europa i de la seva manera d’entendre la
justícia. Aquesta actitud es fa ben evident quan es compara l’actuació dels jutges belgues, alemanys, anglesos...
i com estan portant els casos que ja coneixem de Puigdemont, Ponsatí, Comín, Puig, Serret... i deixen ben clar
que la seva actuació no té res a veure, ni de bon tros,
amb la forma d’actuar de la justícia espanyola, que directament va encarcerar polítics i activistes socials catalans per les seves idees abans de jutjar-los. Per tant,
queda ben manifest que el pes de la política a l’Estat espanyol condiciona enormement les decisions de les altes
institucions de la justícia.
No fa gaire, vaig llegir a El Punt-Avui la obvietat que
l’Estat espanyol manté un conflicte secular amb el país
(Catalunya) perquè històricament no l’ha volgut integrar, sinó que l’ha volgut sotmetre. I, en conseqüència,
el clam català demanant llibertat fa anys que dura, darrerament amb més força que mai, després de la desfeta
de l’Estatut de Catalunya del 2006, que fou aprovat per
una immensa majoria del Parlament català, però que
el Tribunal Constitucional va escapçar sense cap mirament, contradient el mateix Parlament català i el Congrés dels Diputats.
Fa pocs dies, a RAC1, vaig escoltar un conegut tertulià
que va dir, referint-se a les víctimes d’ETA, que un alt
càrrec de l’Estat li havia confessat, en una trobada informal durant la dècada dels vuitanta, que si s’havia de pagar un cost amb víctimes humanes per salvaguardar la
unitat d’Espanya, es pagava... Em vaig quedar sense alè.
És ben certa l’obvietat que deia el diari i que subscrivim la majoria dels catalans i les catalanes: Espanya no
ens ha volgut ni ens vol integrar, el que vol és sotmetre’ns. I tinguem ben present que faran qualsevol barbaritat per continuar sotmetent-nos... encara més de les
que ens han fet fins ara.
Ens volen submisos, però el que sembla que no saben,
o no els interessa saber, és que ni ho som ni ho serem
mai.
Joan Giménez i Roger

Vols FOTOS de les obres de teatre
en les que participes o veus al Centre?

De cada obra representada al Centre es recullen les fotos en un CD.
Els trobaràs a Secretaria per 3€.
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Per fi la pau, després d'ETA

N

o puc més que manifestar la meva alegria
perquè amb el final i amb la dissolució
definitiva de la banda terrorista ETA s’ha
assolit la pau després de tants anys del
conflicte polític i armat originat al País
Basc, però que es va estendre per tot el
territori espanyol i francès, i va arribar fins a nosaltres.
Tots recordem encara els atemptats ben a prop nostre: a
l’Hipercor de Barcelona, a la caserna de Guàrdia Civil
de Vic o a Sabadell i tants altres.
Ho sento, però jo només puc manifestar la meva satisfacció i em costa molt d’entendre aquells a qui se’ls fa
tan difícil veure-ho així i viure-ho així. He vist aquests
dies els qui han manifestat les seves recances perquè en
el text final dels terroristes els faltava més penediment o
no hi havia més rotunditat en la seva expressió de demanar perdó per “totes i cadascuna” de les seves víctimes.
També em dol el llenguatge grandiloqüent de l’Estat
espanyol, que s’ha volgut mantenir al marge d’aquestes negociacions i que ara prefereix utilitzar paraules
altisonants, com són la de “guerra”, per parlar del conflicte, o la de donar els terroristes com a “acorralats” i
“vençuts”. A mi em costa entendre-ho perquè, després
de tantes morts inútils, jo prefereixo la pau al preu que
sigui i sense condicions.
Quants familiars de víctimes no havien desitjats aquest
moment? Quantes vegades no havíem sentit demanar
que “aquestes fossin les darreres víctimes” i que ja “no
n’hi hagués més”? Què vam dir quan van assassinar cruelment el nostre economista i polític català Ernest Lluch
el novembre del 2000? Benvinguda la pau, perquè és
molt millor que l’ofrena contínua de víctimes. Tot això
m’ha fet adonar que la reconciliació serà realment un
camí molt difícil d’assolir i que ens demanarà molt de
temps. Que poc que en sabem!
El diari El Punt-Avui publicava aquella mateixa setmana que “l’última pàgina de la història d’ETA es va escriure el 4 de maig passat, fora de les fronteres de l’Estat
espanyol, a Kanbo (País Basc del Nord). A cent tres quilòmetres –una hora i 22 minuts– de Deba (Guipúscoa),
on pels volts de Nadal del 1958 es va fundar l’organització, i a 66,4 quilòmetres –una hora i 5 minuts– de Sant
Sebastià, també a Guipúscoa, on amb la Declaració d’Aiete del 20 d’octubre del 2011 es va començar a recórrer
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un camí unilateral que va culminar el 4 de maig passat
amb la Declaració d’Arnaga (Kanbo). Text que pren el
nom del palau on es va fer l’acte que va certificar el final
d’ETA. Un palauet que Edmon Rostand, autor de Cyrano
de Bergerac, va fer construir el 1903 i on el 1909 va morir
el músic català Isaac Albéniz.
La trobada va arrancar passades les dotze del migdia i
amb un minut de silenci en record de totes les víctimes
del conflicte, de la mateixa manera com va començar
l’històric acte al Centre Henri Dunant de Ginebra, en el
marc del qual es va donar a conèixer l’última declaració
d'ETA, que confirmava el seu final.
Després del minut de silenci, va prendre la paraula el
mediador sud-africà Brian Currin, que va destacar la
unilateralitat del procés, que va néixer, va recordar, “del
poble”. Per això és un dia, va dir, que pertany a tot el poble basc. “Som aquí per celebrar aquest dia, però també
per recordar que és el dia del poble basc, perquè no només va ser el responsable de la creació del Grup Internacional de Contacte, sinó també perquè aquest procés ha
estat dirigit pel poble”. Currin va parlar sense embuts i
va retreure al govern espanyol que no fos present ni a
Kanbo ni a Ginebra.
També va parlar de reconciliació i de presos l’exdirigent
del Sinn Féin irlandès, Gerry Adams. “La reconciliació
requereix que s’escolti totes les víctimes i deixar enrere el passat. Ara s’obren oportunitats per a tot el poble
basc. Ens hem de centrar en un futur millor... La ràbia
no és una bona política i la venjança no és una opció”,
va sentenciar.
Michel Camdessus, exdirector de l’FMI, va donar lectura a una declaració de l’ex-secretari general de l’ONU
Kofi Annan, en què saludava “el final de l’últim conflicte armat a Europa” i advocava pel diàleg polític per
construir una pau duradora i resoldre els conflictes; una
aposta que va reiterar a Twitter, acompanyada de la
imatge d’una banderola per a la repatriació dels presos
i una estelada.
Acabats els parlaments, es va donar lectura pública a
la declaració, amb la mirada posada en el futur. D’aquí
l’elecció d’una jove de 21 anys de Gernika (Biscaia). El
text recorda que encara queden molts temes pendents
per resoldre.
Francesc Romeu
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