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Alta fi delitat, gràcies a Déu
   EDITORIAL 3

El primer trimestre de l'any 2019 ha estat 
ben aprofi tat. Podem dir que comen-
ça amb la darrera representació de 

L'Estel de Natzaret, continua amb la Fes-
ta de la Sagrada Família, enganxa amb 
les quatre representacions d'El Mikado i 
té una divertida cloenda amb l'estrena 
(mundial) de Els versos Fènix. I, entremig, 
tot un enorme reguitzell de les altres acti-
vitats periòdiques i de constància que ens 
omplen de satisfacció. 

  De tot plegat el butlletí n'és un fi del tes-
timoni. A les primeres pàgines, trobareu 
la crònica dels actes celebrats per de 
la festivitat de la Sagrada Família, amb 
especial èmfasi fotogràfi c en l’acte insti-
tucional de la tarda, durant el qual es va 
fer el lliurament de les ensenyes d’or i de 
plata als socis amb 50 i 25 anys d'antigui-
tat, respectivament, a més de proclamar 
un nou Soci de Mèrit (en Josep Navarro) i 
un nou d'Honor (Francesc Torralba).
  
  Pel que fa a les ensenyes, aquest any 
se n’han lliurat una d’or (Mn. Joan Soler) 
i tretze de plata, que se sumen a les mol-
tes ja lliurades d’ençà que es va instituir 
aquest costum i, si Déu vol, l’any vinent 
se’n lliuraran unes quantes més, i igual-
ment l’any següent i l’altre i l’altre… 

  Per cert, en l'habitual àlbum de fotos 
que fem amb els noms propis de la Sagra-
da Família, hi ha un repetidor constant: el 
president Josep M. Recasens! No és que 
haguem volgut fer propaganda electoral 
de cara a les eleccions que hi ha con-
vocades al Centre el 27 d'abril. Per una 
banda, la Junta Directiva en ple es torna 
a presentar, i per una altra, no hi ha una 

altra candidatura! De manera que no hi 
ha marqueting, només hi ha que no el 
podem amagar. 

  Són molts els socis amb més de 25 anys 
de pertinença a l’entitat, i arriben a un 
nombre també ben signifi catiu els que en 
fan 50. I d’això se’n diu fi delitat. Fideilitat 
tant personal com familiar a una entitat 
que està a punt de fer 110 anys. Recor-
deu que la propera Festa Major del barri 
farà 10 anys que van començar a casa 
nostra les festes del Centenari. 

  Molts d'aquets socis fi dels se’n van fer 
perquè se sentien identifi cats amb uns 
ideals socials i espirituals encara vigents, 
com recorden les paraules que Mn. Fran-
cesc Romeu va pronunciar a l'homilia del 
mateix diumenge festivitat de la patroní-
mica del Centre i que hem reproduït.  

 D'aquesta fi delitat que mencionem, cal 
destacar-ne també un altre aspecte 
important: la continuïtat familiar. Molts 
socis ho són a títol personal, però molts 
altres ho són acompanyats de la família, 
i és molt freqüent que això sigui així des 
de fa tres o quatre generacions, que es 
diu aviat, com es pot comprobar en la 
crònica sobre els guardonats  d'enguany 
que, com ja ha passat en moltes altres 
ocasions, recullen les insignies amb altres 
familiars. Rar és l'any que això no passa. El 
Centre, ja ho diu el mateix himne, té una 
clara vocació familiar. I que duri.   
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ENGUANY TOQUEN 
ELECCIONS, TAMBÉ AL 
CENTRE
  
  En aquest any tan electoral, 
també arriba a la seva fi  el man-
dat que l’Assembla de socis i 
sòcies del Centre va atorgar a 
l’actual Junta Directiva. S’obre 
el procés electoral per escollir la 
Junta que governarà l’entitat fi ns 
al 2023. 
  L’actual Junta ja va anunciar 
la seva disponibilitat per presen-
tar-se a la reelecció el passat 
mes de gener, en el discurs del 
president durant la festa de la 
Sagrada Família.
  Durant els darrers quatre anys,  
s’han esdevingut moltes coses i 
hem hagut d’afrontat molts rep-
tes. Des de l’execució d’un im-
portant projecte de millora de les 
instal·lacions del nostre estatge 
per dotar-lo de major seguretat i 
accessibilitat, fi ns a la necessària 
gestió de situacions de canvi en 

la gestió de l’entitat o en les sec-
cions i ofertes formatives.
  En el moment d’escriure aques-
tes ratlles està obert el procés 
electoral i no se sap si hi haurà 
alguna altra candidatura. Si així 
fos, els socis decidirien quina 
és l’opció que consideren més 
adient. En cas contrari, l’actual 
president i la seva Junta assumiri-
en un nou mandat. 
  Quan s’han de prendre decisi-
ons, és difícil acontentar tothom. 
No solament és legítim, sinó que 
també és bo que qui té discre-
pàncies les expressi oberta-
ment i constructivament. O bé 
ens aporta elements de refl exió 
que ens permeten millorar, o bé 
ens dóna l’oportunitat de refer-
mar-nos en la decisió i d’explicar 
el per què del nostre criteri. 
  Tanmateix, ens presentem a la 
reelecció convençuts que els 
encerts pesen més que els errors 
i que, en conjunt, la feina feta és 
valorada positivament per una 
gran majoria de persones asso-

ciades. En tot cas, l’actual Junta 
vol agrair-vos el suport i l’escalf 
que ens heu donat, especial-
ment en els moments difícils, que 
n’hi ha hagut, i assegurar-vos 
que, si voleu renovar-nos la con-
fi ança, assumirem el nou man-
dat amb energia renovada. 

ELS JOVES DEL CENTRE 
  
  Els joves del Centre s'organitzen 
i volen ser tinguts en compte. 
El president del Centre, acom-
panyat de la vicepresidenta 
Gemma Novo i del vicepresi-
dent Josep Navarro, s’ha reunit 
amb Elisabet Coll i Guillem Arias, 
en representació d’un ample 
col·lectiu dels joves de la nostra 
entitat que volen organitzar-se, 
desenvolupar noves iniciatives i 
tenir veu pròpia a la junta direc-
tiva. 
  Aquesta és certament una molt 
bona notícia. És una sort i és un  
motiu d’orgull comptar amb 

Eleccions, joves, web i L'Estel

VOLS FOTOS DE 
LES OBRES DE 

TEATRE QUE ES 
REPRESENTEN 
AL CENTRE?  

De cada obra repre-
sentada al Centre 

es recullen les fotos 
en un CD.  

Els pots demanar a 
Secretaria, i només 

per 3€.
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aquests nois i noies. No solament 
seran el futur del Centre, sinó que 
ja en són el present i volen ser-ho 
encara més.
  El president els va expressar la 
seva satisfacció per la seva im-
plicació amb l’entitat, els va en-
coratjar a promoure activitats i 
els va manifestar el seu compro-
mís d’incorporar dos represen-
tants dels joves com a vocals de 
la Junta Directiva, si és reelegit 
president. El vicepresident Josep 
Navarro vetllarà per tal que pu-
guin disposar d’un espai de refe-
rència a partir del proper setem-
bre.

RELLEU EN LA DIRECCIÓ 
DE L’ESTEL 
  
  L’Elvira Fernàndez ha manifes-
tat la seva voluntat de deixar la 
direcció de L’Estel, que ha as-
sumit durant els darrers quatre 
anys amb el suport dels seus fi lls 
Raquel i Joan i de l’Assumpta 
Bruguera. L’Elvira porta L’Estel a 
l’ADN i la seva trajectòria hi ha 
deixat una empremta molt positi-
va. Certament, deixa el llistó molt 
alt. La Junta vol expressar-li el seu 
agraïment, compartit per tanta 
gent que ha participat amb en-
tusiasme en les representacions 

dels darrers anys. De tot cor, mol-
tes gràcies, Elvira.
  En aquesta nova etapa que 
ara comença, podrem comptar 
amb la continuïtat de l’Assump-
ta Bruguera, que farà equip amb 
l’Antoni Roig. Tots dos són “Estel 
cent per cent”. Ja explicàvem 
en el darrer número com en Toni 
Roig va recuperar L’Estel a prin-
cipis dels anys 70, i que, sense la 
seva empenta i la dels joves de 
l’època que li van donar suport, 
el que avui segueix sent el gran 
espectacle emblemàtic del Cen-
tre podria ser només un record 
llunyà.
  Volem expressar tot el suport al 
Toni i a l’Assumpta en aquesta 
nova etapa i els desitgem molt 
d’èxit en la direcció d’aquesta 
gran mobilització d’esforços i d’il-
lusions que és L’Estel de Natzaret.

ESTRENEM WEB
  
   Lluís San Clemente és l’autor 
del nou web del Centre que ja es 
troba en funcionament. Si enca-
ra no ho heu fet, us convidem a 
entrar al web del Centre (www.
elcentrepoblenou.cat). Veureu 
com ha estat completament re-
novat, amb un disseny atractiu i 
una estructura que permet visu-
alitzar els continguts de manera 
ràpida, fàcil i intuïtiva. 

  

La veritat és que en Lluís San 
Clemente ha fet una gran fei-
na. L’Eduard Martínez, vocal de 
Comunicació Virtual de la Junta, 
li va demanar suport, i ell s’hi ha 
dedicat desinteressadament i 
amb entusiasme. És un exponent 
de la implicació de la nostra 
gent jove en la bona marxa de 
l’entitat. Moltes gràcies, Lluís.
  L’equip de Comunicació Virtual 
(e/C) ens anima a que reviseu el 
web de dalt a baix i els hi diguem 
tot el que digueu-nos tot allò que 
considereu. Nosaltres ens com-
prometem a estudiar les vostres 
aportacions, consensuar-les amb 
els interessats i, si escau, fer els 
canvis oportuns.

NEUS MARTÍN ROYO

INTENSIU DE DIBUIX I 
PINTURA ESTIU 2019
amb la professora

CLASSES 
DE DIBUIX 
I PINTURA 

PER  A 
JOVES I NENS
 A PARTIR DE 

7 ANYS. 
TOTS ELS 
NIVELLS

DEL 25 DE JUNY AL 12 DE JULIOL, 
DE DILLUNS A DIVENDRES, DE 9 A13.30 h. 

C
A
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 D
'E
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IU

 2
01

9

Lluís San Clemente
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Eduard Martínez

Novament, el darrer diu-
menge de gener, hem 
celebrat la festa de la 

Sagrada Família, la patroními-
ca del Centre. Missa, aperitiu, 
festa de les ensenyes i festival 
de seccions; com cada any.
  Al matí vam anar a la missa 
d’acció de gràcies i en sufra-
gi dels socis traspassats durant 
l’any. Vam anar-hi i vam par-
ticipar activament en la pro-
clamació de les lectures, la 
direcció de cants i l’acompa-
nyament a l’orgue. Mn. Fran-
cesc Romeu, en l’homilia (que 
reproduïm al costat), va re-
cordar-nos la importància del 
Centre com a generador de 
cultura i custodi del concepte 
família, incloent totes les noves 
formes de família que ens por-
ten els temps actuals, sense 
que cap d’elles sigui exclosa 
del nostre Centre.
  En sortir, vam anar cap al lo-
cal a fer l’aperitiu, que va ser 
tan complet com sempre. Pot-
ser una mica menys concorre-
gut. L’assistència a aquest acte 
és una sorpresa difícil d’endevi-
nar pels amics del Menjador del 
Centre. Aquesta vegada van fer 
llarg. 
  A la tarda, el Festival de Secci-
ons va començar amb l’actua-
ció de Petit Comitè, el grup de 
música a capella que assaja al 
nostre local i que sempre ens ha 
volgut acompanyar en la festa 
de la Sagrada Família. A con-
tinuació, va actuar el Taller de 
Castanyoles, seguit pel cor de 
l’aula de Música i per l’Estudi de 
Ballet Clàssic del Centre. Totes 
les actuacions van ser ben lluï-
des i alegres.
  A la mitja part, es va fer l’acte 
institucional de lliurament d’en-
senyes d’or i argent. Podeu veu-
re, al requadre adjunt, la llista 
dels guardonats. Cal destacar la 
medalla d’or lliurada a mossèn 
Joan Soler i el nomenament de 
Soci d’Honor a Francesc Torral-

ba i de Soci de Mèrit al nostre 
Josep Navarro. Tots tres ens van 
adreçar paraules d’agraïment 
pel reconeixement (a la pàgina 
8 publiquem les que va adreçar 
als assistents en Josep Navarro).  
Mossèn Soler es va esplaiar amb 
un munt d’anècdotes de la seva 
joventut i en Pitu va dedicar 
unes sentides paraules a la seva 
muller, la Carme Viñas, sense la 
qual no hauria pogut esmerçar 
el temps i l’energia que posa en 
totes les activitats que fa al Cen-
tre.
  En Josep Maria Recasens, 
president de l’entitat, també va 
adreçar unes paraules als assis-
tents a l’acte, amb un discurs 
institucional molt important, per-
què va anunciar la convocatò-
ria de l’Assemblea de socis per 
al proper mes d’abril, que haurà 
d’escollir una nova Junta Directi
va. Amb tantes intervencions, la 

mitja part es va allargar un mica 
més del previst. Res, però, que 
no passi cada any.
  Cal dir que la presentació de 
tot l’acte va anar a càrrec de 
la Marta Aldea i l’Edgar Duran, 
que, disfressats de japonesos del 
segle XIX, feien la introducció de 
cada número a partir d’un pas-
satge musical, convenientment 
adaptat, de El Mikado, l’obra 
de teatre prevista per al mes de 
febrer i que, per tant, ja haurem 
vist quan llegiu aquest butlletí.
  La segona part es va obrir amb 
la intervenció del Cor del Centre. 
Després, la Secció de Teatre va 
oferir-nos un tastet de les obres 
de teatre musical que prope-
rament podrem veure al nostre 
escenari: Peter Pan, We will rock 
you, Hèrcules, Jesucrist Superstar 
i El Mikado. Finalment es va inter-
pretar l’himne del Centre, amb 
tot el públic dempeus cantant.
  Una gran culminació per a la 
festa de la Sagrada Família. Ple 
absolut als actes de la tarda i 
participació millorable als del 
matí. Un any més, però, un èxit 
col·lectiu d’aquells que estimen 
el Centre.

Festa patronímica de gala
Insígnia d’or
Mn. Joan Soler Soler  

Insígnies d'argent 
Marc Bartolí Mercader
Miguel Angel Palomino Platas 
Erika Bru Gil 
Maria del Mar Maestu Sala
Francesca Sala Pich 
Montserrat Almirall Matas 
Lluís Canela Ribas 
Adrià Parcerisas Albés 
Miquel Coma Vidal 
Montserrat Plans Torras     
Eulàlia Batlle Vives     
Dolça Pallàs Poy     
Mar Pallàs Poy    

Soci de Mèrit
Josep Navarro

Soci d'Honor
Francesc Torralba  
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"Avui celebrem la fes-
ta del nostre Centre 
Moral i Cultural del 
Poblenou. La festa 

patronímica sota l’advocació 
de la Sagrada Família.
   Nosaltres creiem en la família. 
Som creients i creiem en la famí-
lia. I hi creiem tant, que no ens 
fa por que apareguin nous tipus 
i noves maneres de ser família. A 
nosaltres no ens toca jutjar, i en-
cara menys condemnar. La rea-
litat familiar és molt i molt àmplia 
i pot donar molt de si.
   Nosaltres creiem que el lloc on 
encara avui en dia s’aprèn a es-
timar és en el si d’una família. Hi 
ha coses que les escoles no po-
den ensenyar i que només es po-
den aprendre en el si d’una famí-
lia. Ja fa anys, a l’entrada d’una 
escola, van posar un cartell que 
deia: “Aquí nosaltres ensenyem, 
però educats ja vénen de casa”. 

Tenien tota la raó.
   I el Centre Moral pretén, des 
dels seus orígens, ser un com-
plement de la família, ajudar les 
famílies. I ho fa amb moltes ac-
tivitats. Per a totes les edats. Per 
als grans i per als més petits. En 
totes les seves seccions. Des de 
la dansa, el ballet i el teatre, per 
als més petits, fi ns al dòmino o les 
puntes coixí, per a les àvies i els 
avis. Els tallers de música i de pin-
tura, que són la millor introducció 
al món de la cultura i de l’art. Les 
seccions ja clàssiques de teatre i 
del cor, que ens conviden a fruir 
de l’entreteniment lúdic. I tantes 
i tantes activitats dedicades a 
cultivar el temps lliure.
   Tot això en un barri marcat pro-
fundament i històricament pel 
treball industrial. La nostra lluita 
obrera per aconseguir les 8 hores 
de treball no era per sumar més 
hores de dormir, sinó per poder 

gaudir d’un temps sa de forma-
ció i d'esbarjo. I a això s’hi va 
apuntar el Centre Moral, al cos-
tat d’una bona colla d’ateneus 
populars (més reivindicatius, més 
anarquistes o d’esquerres) o del 
Casino de l’Aliança (més dels li-
berals).
  La nostra ideologia no era la 
política, sinó les famílies, la moral 
i la cultura. I ho hem aconseguit. 
Encara som vius i tenim molta 
vida. I, després de més de cent 
anys, acompanyem moltes fa-
mílies. Som més de mil socis. Do-
nem gràcies a Déu!
  Avui oferim al Senyor totes les 
activitats que fem al Centre. 
Però, sobretot, totes les famílies, 
les persones, les qui s’hi dedi-
quen amb el seu treball voluntari 
i les qui reben els fruits de totes 
les activitats que s’hi fan. Totes! 
Que el Senyor ens acompanyi i 
ens beneeixi".

"Creiem en la família"

Reproduim les paraules que va pronunciar Mn. Francesc Romeu en l'homilia 
del diumenge a la missa de la Sagrada Família del Centre. 

EL NOMS PROPIS DE LA FESTA
  
  A la pàgina de l'esquerra, de dalt a baix, Mn. Joan Soler, 
Josep Navarro i Francesc Torralba en el moment en què van 
dirigir els seus respectius parlaments d'agraïment pel guardó 
o el nomenament. 
  En aquesta pàgina, el president del Centre, Josep Maria 
Recasens, amb els guardonats, despés de lliurar-lis les 

insígnies:  començant per la fi la de dalt: Francesca Sala Pich 
i Maria del Mar Maestu Sala, mare i fi lla; Adrià Parcerisas 
Albés, que apareix amb la seva mare, Carol Albes, delega-
da a la Junta de la Secció d'Activitats Culturals; els néts de 
Montserrat Almirall Matas i de Lluís Canela Ribas; Erika Bru 
Gil; Marc Bartolí Mercader; Miguel Angel Palomino Platas; els 
esposos Miquel Coma Vidal i Montserrat Plans Torras, i Eulàlia 
Batlle Vives.
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En primer lloc, vull donar les 
gràcies a la Junta del Centre 
i a tots els socis i sòcies per 

distingir-me com a Soci de Mèrit. 
Em fa molta il·lusió. Estigueu se-
gurs que lluiré aquesta ensenya 
amb molt d’orgull. 
  El fet que jo rebi aquesta distin-
ció no és més que un reconeixe-
ment per les hores de dedicació 
a la nostra entitat. Però també el 
Centre m’ha donat molt. 
  Jo tenia 9 anys quan, acompa-
nyat de la que avui és la meva 
cunyada, la Rosa Ortells, junta-
ment amb el meu entranyable 
i recordat amic Miquel Cente-
lles, vaig trepitjar aquest esce-
nari (que diferents eren aquells 
temps…). Primer com a dansaire 
infantil de l'enyorat Esbart Mont-
seny, després de Juvenil, de Cos 
de Dansa i, més tard, com a di-
rector. 

  Adolescència i joventut, grans 
records i molt feliços, que jo no 
canviaria per res. Al Centre vaig 
conèixer a la Carme (Viñas) i và-
rem crear una família meravello-
sa. Avui són tots aquí. Falta la Te-
resa, per motius de feina. És així, 
el món de la faràndula… També 
puc dir, a aquestes alçades de 
la vida, que al Centre he trobat 
amics per a tota la vida. Recor-
do les noies amb manoletines i 
mitjonets blancs i nosaltres amb 
pantaló curt. Han passat molts 
anys, però l’amistat continua. 
Aquest és un valor molt gran. I 
tantes i tantes estones bones vis-
cudes dins del nostre Centre.
  Actualment, jo dins del Centre 
em considero un privilegiat. Em 
relaciono amb tothom, des del 
petit grup de sardanes que cada 
dimecres al matí es troben a la 
Sala del Socis, fi ns al grup de dò-

mino que es reuneix cada tarda, 
les Activitats Diverses, les Puntes 
al Coixí, Patchwork, Costura, Pin-
tura, Manualitats, amb els pro-
fessors de l’Aula de Música, els 
del Cor, que comencen nova 
etapa, les de Dansa i també de 
Castanyoles, amb els monitors 
de Teatre, amb els actors de la 
Secció de Teatre, perquè puguin 
fer realitat els seus projectes… I 
tantes i tantes reunions amb en 
Josep Gili per les obres de millora 
de les dependències del Centre, 
i amb tots els tècnics de llum i so, 
que fan una gran feina perquè 
tot vagi endavant.
  Però el que més em motiva és 
la joventut que tenim, que aga-
fen el relleu dels seus monitors i 
comencen a volar amb molta 
força (en sóc testimoni). Sou el 
futur del Centre. 

Josep Navarro

Paraules d'agraïment de Josep Navarro, nou Soci de Mèrit

"El Centre m’ha donat molt"
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L'Estel de Natzaret amb més 
intèrprets que mai
Aprofi tant que el calendari 

ho ha fet possible, aquest 
any s’han recuperat les 

tres funcions d’aquest especta-
cle nadalenc que fa 105 anys es 
va començar a representar a la 
nostra entitat.
  Com que d’aquests especta-
cles tradicionals que es fan any 
rere any tohom ja en coneix l’ar-
gument, sempre s’esperen per 
veure si s’hi han introduït algunes 
novetats, que poden ser escè-
niques, de vestuari, musicals o 
d’efectes especials.
  I una novetat ha estat que, a 
més d’un Satanàs femení, que 
ja fa uns anys que veiem, tam-
bé hem tingut un Asvherus i un 
Somiel interpretats per noies, tot 
i que la “jefa” i les “ajudantes” 
no van coincidir en la mateixa 
funció.
  Però la dada més impressionant 
és que, com que se'n van fer tres 
funcions, hi van participar ni més 
ni menys que 60 intèrprets, des 
dels més protagonistes fi ns als in-
fants que fan de Nen Jesús.  
  I, a aquests 60, cal afegir-hi els 
membres del cor, els infants de 
la rondalla, els follets i els que 

ballen les “Pedretes”, que, llevat 
d’alguna excepció, acostumen 
a ser els mateixos en totes les re-
presentacions.
  En defi nitva, la tradició s’ha 
mantingut un any més i amb més 
participació que mai. I per això 
volem felicitar les persones que 
ho han “manegat” amb una 
paciència de sant (o de santa), 
que són la directora Elvira Fer-
nàndez i el seu equip d’ajudants 

i ajudantes.
  Ah! I no ens descuidéssim pas 
dels equips col·laboradors im-
prescindibles perquè L'Estel sigui 
una realitat: el de vestuari, el de 
perruqueria i maquillatge, de 
llum i so, els tramoies i els GEO, 
els coreògrafs, els traspunts i un 
llarg etcètera.
  La veritat és que si ho sumem 
tot… se’ns acaben les xifres.

Antoni Roig

Sempre mencionats per 
ordre de representacions, 
Satanàs es va encarnar en 

Roger Borrull, Núria Recasens 
i David Segú, que se les van 
tenir amb els sant Miquel Maria 
Jové, Laura Clarós i Anna Gras, 
respectivament. D'infeliç que 
torna a casa per Nadal (NaÍm, 
clar), vam veure Arnau Bonet, 
Aleix Bonet i Guillem Aries. Com 
ajudants del maligne vam veu-
re els duos Elna Busquets i Mireia 
Martínez, Marçal Olivé i Gui-

llem Arias (si no feia de Naïm), i 
Kirian Bonet i Andreu Martínez. 
Ens van fer l'Anunciació (sant 
Gabriel), Ariadna Albertos, Ma-
rina Coll i Anna Parcerisas, que 
en un altre moment de l'obra 
van compartir escena amb la 
Verge Maria, interpretada per 
Irena Hervella, Elisabet Coll i 
Alba Gómez, que van coneixer 
al temple el que seria el seu 
espós: Francesc Vives, Andreu 
Martínez (que aquell dia no era 
Somiel) i Marçal Olivé (quan no 

feia d'Asvherus). 
  L'altra parella de fet, Jonàs i 
Mataties, va estar interpretada 
per Joan Oliver i Marc Grau, 
Marc Ribalta i Guillem Arola i 
els pares d'aquests dos últims,  
Josep Ribalta i Jaume Arola, 
respectivament. Nil Grau, Ge-
rard Puig i Ariadna Puig van fer 
de Benjamí. 
  I com que la pàgina no dóna 
més de sí, ho deixem aquí. Però 
continuarem amb la llista en el  
proper butlletí. 

Amb noms i cognoms
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LA BRUTÍCIA NO SE'NS RESISTEIX. 25 ANYS DE SERVEI ENS AVALEN

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

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

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

XANUIS és una empresa de serveis de neteja amb un gran equip de professionals i una llarga 
experiència en la gestió de neteja d'edifi cis i locals.

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

La sessió de Lectures Teatrals del 
mes de febrer es va fer al vestí-

bul de l’entitat amb una disposi-
ció circular del públic i l’acció es-
cènica al mig. L’obra llegida va 
ser Leticia, en la versió castellana 
de Concha Alonso de l’obra Let-
tice and Lovage, de Peter Shaf-
fer, i que està plantejada com 
un duel interpretatiu entre dues 
actrius. En el cas que ens ocupa, 
aquestes actrius van ser l’Ampa-
ro Roldán i la Mercè Oltra, que 
van defensar amb entusiasme 
els seus esgotadors papers, volta-
des d’altres personatges menors 
interpretats per l’Eulàlia Batlle, en 
Jordi Vendrell, en Josep F. Salce-
do i en Josep Beltran, que tam-
bé signava la direcció. I també 
hi va intervenir un petit grup de 
fi gurants sense text, que, inter-
canviant-se alguns elements de 
vestuari, van representar diversos 

grups de “visitants” d’un imagi-
nari edifi ci d’un suposat interès 
arquitectònic.
  Una atractiva arrencada de 
l’obra va anar minvant en in-
terès, sobretot en unes llargues 
divagacions, diguem-ne fi losòfi -
ques, a l’inici de la segona part. 
Sortosament, després l’obra va 
anar remuntant fi ns a arribar al 
seu intens fi nal. 

Leticia Vetllada 
poètica
 El dijous 14 de març es va 
fer la ja tradicional vetllada 
poètica que coordinen la M. 
del Carme Capeta i en Pere 
Tamboleo i en la qual tot-
hom que ho desitja pot fer 
de rapsoda i recitar aquell 
poema que més li agrada. I 
enmig de les poesies, i tam-
bé com és habitual en les 
darreres vetllades, els as-
sistents van poder gaudir 
d’unes boniques intervenci-
ons musicals a càrrec d’en 
Jaume Miralles i d'en Fran-
cesc Vives.

Amparo Roldán
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El cuquet d'El Mikado 

No cal repetir els motius de 
la repesca d'El MIkado, 
perquè ja s'han dit diverses 

vegades.
  Quan el Centre va presentar 
El Mikado per primera vegada, 
l'any 1991, les cròniques diuen 
que va signifi car un esdeveni-
ment remarcable en diversos 
àmbits: per un cantó, va ser un 
revulsiu important a l'hora de 
plantejar-se fer certes obres de 
teatre i la possibilitat de preparar 
espectacles a casa nostra. Per 
un altre, molts socis del Centre i 
altres veïns del barri van desco-
brir aquest espectacle (evident-
ment, una bona part de culpa la 
tenia Dagoll Dagom, però ara no 
entrarem en aquests detallets). 
  Per dir-ho amb l'argot actual, 
diríem que aquelles actuacions 
van ser un trending topic brutal, 
i que van crear un nombrós grup 
de mikadoaddictes en la nostra 
entitat (que encara duren): en 
especial en el si dels més petits,   
que la van veure i sentir i els va 
quedar gravada...  i potser amb 
el desig i el cuquet de tornar-la a 
veure (i també d'actuar-hi: fer-la 
ells!), fi ns als més ganàpies, que 
van "descobrir" un musical a l'an-

glesa, allunyat dels que es feien i 
es desfeien per aquestes pàtries 
imposades. 
  El 2001 es va voler reproduir el 
"succés", i es va creure conve-
nient renovar pràcticament tot el 
repartiment. Potser ara, en voler 
repetir aquell muntatge amb els 
mateixos intèrprets d'aleshores, 
s'ha perdut l'ocasió de fer partíci-
pes de l'esdeveniment les noves 
generacions d'actors i cantants, 
que potser haurien donat una 
nova empenta a tot plegat.
  El cas és que hem vist El Mikado 
amb poques novetats en el re-
partiment (i les que hi ha hagut 
han estat obligades) respecte el 
del 2001. Josep A. Conesa (Ho-
norable Senyor Botxí), Francesc 
Vidal (fi ll del Mikado), M. del Mar 
Maestu (Yum-Yum), Josep M. Re-
casens (el gran Mikado) i Jaume 
Miralles (noble de la cort), les 
Katisha, Meritxell Coma i Anna 
Roma, repetien. Eren nous El 
Gran Senyor de Tots els Càrrecs, 
que va ser en Gabi Roca, en una 
demostració de registres i matis-
sos que va entusiasmar l'auditori, 
i les quatre germanes de Yum-
Yum: M. Rosa Gili, Marta Aldea, 
Sara Vendrell i Ariadna Albertos.   

Els ciutadans de Titipú van ser 45 
cantants del Cor: alguns repeti-
en i altres no. 
  Hem de mencionar, en el capí-
tol de novetats del muntage,  
que en Carles Ibáñez va fer-hi 
una aportació reixida: va cre-
ar una bella coreografi a amb 
la música del pròleg, que inter-
pretava l'argument del musical, 
amb dues ballarines, la seva fi lla 
Lídia i l'Ester Masramon, ambdu-
es professores de l'Estudi de Dan-
sa Clàssica del Centre. 
  L'últim dia, en Toni Roig va pre-
parar un fi nal de festa amb la 
presència de molts dels actors i 
actrius que havien participat en 
un paper o altre en els anteriors  
muntatges de l'obra al Centre: 
tots junts van omplir a vessar l'es-
cenari del Centre i ens van oferir 
un bonic argument que el temps 
no passa en va i que cal renovar 
fi ns i tot els records. 
  Està previst que aquesta versió 
de El Mikado es torni a represen-
tar al Casino L'Aliança, el dia 11 
de maig, dins de la programació 
del 150 aniversari d'aquesta en-
titat.

J. Ignasi Gras

ALBUM DE FOTOS
  En aquesta pàgina les cinc noietes amb els parasols: Marta 
Aldea, M. del Mar Maestu, Ariadna Albertos, Sara Vendrell i M. 
Rosa Gili; un gest de la M. del Mar; i Gabi Roca de Poo-Bah.  
  A la portada veiem Francesc Vidal, Jaume Miralles, Gabi 
Roca i Josep A. Conesa, amb la M. del Mar Maestu.  
  I a la pàgina 27... més fotografi es.  A la foto de dalt, tota la 

gran colla  (o quasi) que va participar en el fi nal de festa del 
darrer dia, amb els actors i les actrius d'aquesta reestrena i 
els dels muntatges de 1991 i de 2001. 
  També podem veure la Meritxell Coma en una esplèndida 
Katisha, i a les ballarines Ester Masramon i Lídia Ibáñez que 
van protagonitzar el pròleg coreografi at afegit per en Carles 
Ibáñez. 
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Els versos Fènix

El cap de setmana del 16 i 
17 del proppassat mes de 
març, la nostra entitat va 

viure, una vegada més, l’estre-
na mundial d’una obra de tea-
tre escrita per un consoci nostre. 
Aquesta vegada es tractava de 
l’obra Els versos Fènix,escrita per 
Enric Folch, que també signava 
la direcció de l’espectacle.
  Des de feia força temps, pot-
ser des que van començar els 
assajos, s’anava escampant pel 
Centre el mantra que era una 
obra “rara”, però ningú no sabia 
explicar per què, fi ns que van 
arribar els dies de les represen-
tacions en què es van esvair els 
dubtes. I era, de veritat, “rara”? I, 
si ho era, en què consistia la seva 
raresa? Doncs en el fet que hi 
havia moments durant els quals 
els intèrprets parlaven en un idio-
ma inventat per l’autor, inspirat, 
per dir-ho d’alguna manera, en 
el terme Klingon, de la sèrie Star 
Trek, de la qual és fanàtic un dels 
personatges. I, a partir d’uns “po-
ders” que té aquest personatge 
per fer que, de sobte, tot el món 
s’expressi d’una forma determi-
nada, també els fa parlar una 
bona estona amb versos rimats 
i una altra cantant sobre melo-
dies d’òpera. I així, combinant 
els quatre llenguatges (català, 
Klingon, en vers i cantant òpe-
ra), ens explica les vivències de 
cinc amics amb les seves relaci-
ons sentimentals i amicals enlla-
çades per una línia argumental 
més aviat prima, potser perquè 

el que pre-
tenia l’autor 
era provo-
car la rialla 
amb la bar-
reja de llen-
guatges. I 
la veritat és 
que ho va 
aconseguir 
en diversos 
m o m e n t s 
de la re-
presen-
t a c i ó , 
en molt 
b o n a 
p a r t 
per les 
e x c e l -
lents in-
terpretacions dels actors i actrius. 
  En relació amb l’aspecte escè-
nic, l’obra demanava diverses 
ubicacions. Les més utilitzades 
són la casa de la parella Esteve 
i Maria (Daniel Páez i Marta Al-
dea); l’habitació del Mateu, el 
fanàtic de Star Trek (Albert Co-
bacho) i la classe on fa de pro-
fessor l’Esteve. I, a més, un llit on 
“jeu” la parella Joan i Clitemnes-
tra (Marc Miramunt i Mireia Mar-
tínez); un cafè amb dues taules 
i les butaques d’un imaginari 
cinema. I com que l’acció es de-
senvolupa en un seguit d’esce-
nes curtes (algunes curtíssimes) i 
cada vegada es feien foscos per 
canviar tots els elements, la fun-
ció va veure el seu ritme frenat 

contínuament. Tenint en compte 
que l’autor és un experimentat 
director de cinema, no deu ser 
descabellat suposar que potser 
el text està pensat més com un 
guió cinematogràfi c que no pas 
com una obra teatral.
  Amb tot, com que l’obra incloïa 
una bona pila de bons gags, les 
representacions respiraven grans 
dosis de bon rotllo i, com ja hem 
dit, va comptar amb unes excel-
lents interpretacions. Les vetlla-
des van complaure els assistents i 
van mantenir el bon nivell artístic 
d’aquesta temporada. I el Cen-
tre va poder comptabilitzar una 
nova estrena mundial. Per això,  
només podem acabar aquesta 
crònica felicitant l’autor, el nos-
tre consoci Enric Folch.
 Antoni Roig

En la fotografi a gran de dalt, els cinc protagonistes de la comèdia: de  
dreta a esquerra, Marta Aldea, Albert Cobacho, Daniel Páez, Marc Mi-
ramunt i Mireia Martínez saludant al públic al fi nal de l'obra.  Aquí dalt, 

Albert, Marc i Mireia: i a dalt a l'esquerra la Mireia i en Marc. 
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NECROLÒGIQUES
Conxita Julià i Farrés   
   Conxita Julià, la nena 
del mocador que apareix 
a l'escultura en honor del 
president Companys a Bar-
celona, va morir el mes de 
gener. Companys va arribar 
a lliurar-li el seu mocador 
quan va ser posat en llibertat 
per una amnistia després de 
l'empresonament per ha-
ver proclamat l'Estat català 
dins la federació espanyola. 
Quan tenia 13 anys, Conxita 
Julià va escriure poemes al 
president quan estava a la 
presó, i Companys, en senyal 
d'agraïment, li va regalar, 
després, el mocador durant 

un acte pú
blic a l'actual 
passeig LLuís 
Companys. 
En aquest 
indret hi ha el 
monument. El 
mocador està 
avui diposi-
tat al Museu 
d'Història de 
Catalunya. El 
Centre li va retre homentage 
anys enrere  (a la fotografi a la 
veiem  amb en Jesús García i 
la Gemma Novo) i durant un 
temps va acompanyar-nos en 
diverses tertúlies i espectacles. 

Albert Mas Casanova 
  Fill gran de l'Albert Mas, 
extresorer del Centre, i de la 
Lluïsa Casanova, i germà de 
la Lourdes Mas. 
  Rebin tota la seva família 
i amics el nostre més sentit 
condol. 

Josep Maria Queraltó
  El passat gener, TV3 va estrenar la docusèrie La 
gran il·lusió, una producció de TV3 i de l'ICEC-Fil-
moteca de Catalunya, amb la col·laboració, en-
tre d'altres, de la Fundació Aula de Cine Col·lec-
ció Josep M. Queraltó. En l'escena de la primera 
projecció cinematogràfi ca, apareix un cinematò-
graf original dels germans Lumière, que pertany a 
la col·lecció Josep M. Queraltó, i el mateix Queral-
tó hi apareix com el projeccionista.

Lídia Ibáñez
  La Lídia, mestra de L'Estudi de Ballet Clàssic del 
Centre i de l'Escola de Ballet Carles Ibáñez està 
participant en La Gioconda al Liceu.

Marc Ibáñez 
  Mestre i adjunt de direcció de l'Escola de Ballet 
Carles Ibáñez, ha estat escollit per ser el professor 
de ballet dels propers Billy Elliot.

Josep Maria Recasens
  El president del Centre va rebre la insígnia del 
Barça pels seus 50 anys de soci d'aquest club. A 
la fotografi a, apareix amb el president del Barça, 
Josep Maria Bartomeu, la seva fi lla Núria, i el vice-
president Jordi Cardoner. Enhorabona!

Meritxell Borràs
  
  La Meritxell Borràs, excon-
sellera de Governació de la 
Generalitat de Catalunya, va 
visitar el Centre per presentar 
el seu llibre 34 dies de tardor i 
un de primavera, en el marc 
de les presentacions editorials 
que organitza la Fundació Pius 
Bosch, amb la col·laboració 
del Centre, l'ANC (Sant Martí), 

Òmnium (Sant Martí), i l'editori-
al corresponent. En la fortogra-
fi a, la veiem acompanyada 
del president de la Fundació 
Pius Bosch, Xavier Oliver, i el 
del Centre, J. M. Recasens. En 
el llibre, l'autora relata el temps 
que va estar empresonada per 
la causa de l’1-O. La va pre-
sentar Francesc Romeu, rector 
de la parròquia de Santa 
Maria del Taulat, professor de 
periodisme i teòleg.
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Frankenstein

Sobre la novel·la de Mary She-
lley Frankestein o el modern 

Prometeu vam debatre durant 
la darrera tertúlia de l’any, la de 
desembre. Si només heu vist al-
guna del centenar de pel·lícules 
que s’han fet sobre aquest llibre, 
però no l’heu llegit, us costa-
rà d’entendre el que escriuré a 
continuació. Perquè el monstre 
de Frankenstein no és aquell és-
ser malvat i criminal que pinten 
en la majoria de fi lms, sinó més 
aviat un ésser desgraciat que 
busca venjança un cop ha com-
provat el rebuig que rep de la 
societat.
  Però anem a pams; Victor 
Frankenstein és l’hereu d’una fa-
mília adinerada i culta de Gine-
bra. Victor s’obsessiona per crear 
vida a partir de matèria inanima-
da i la força de l’electricitat. Ho 
aconsegueix, però l’ésser que ha 
creat li resulta tan repulsiu que 
fuig i l’abandona. Després de 
diversos encontres decebedors 
amb la població, que el rebut-
ja per la por que els causa, el 
monstre demana a Frankenstein 
que li creï una companya amb 
qui compartir la seva vida lluny 
de la gent. Victor s'hi nega, i la 
criatura, ultratjada novament, 
s’acarnissa amb la seva família i 
amics, fi ns que, amb la mort del 
creador, el monstre desapareix.
   En primer lloc, cal tenir en comp-
te que Frankenstein va ser escrita 
fa 200 anys, a principis del segle 
XIX, per una noia de 20 anys. Un 
fet inaudit i que va suscitar un fort 
escàndol en la societat benpen-
sant de l’època. Van ser els anys 
de l’inici del boom tecnològic i 
científi c. Tot semblava possible. 
Però Mary Shelley va anar més 
enllà d’imaginar la creació d’un 
ésser a partir de substàncies iner-
tes per endinsar-se en un camp 
molt més profund, el camp de 
les grans preguntes. Les persones 
són malvades per naturalesa o 

són les circumstàncies que les hi 
tornen? Les circumstàncies o la 
societat? La pròpia societat en 
abstracte o les persones que la 
componen?
  El monstre de Frankenstein és un 
ésser desgraciat sense solució o 
ben bé tot hagués pogut anar 
d’alguna altra manera? Què ens 
fa por, avui? Quins són els mons-
tres de Frankenstein de l’actua-
litat? Quina cara tenen? Són els 
migrants? Són els marginats? Són 
els qui no són com nosaltres?
  Ja ho veieu. Moltes preguntes 
i poques respostes. Qui ho havia 
de dir, d’un llibre que ens pensà-
vem que només era una història 
de por!

Eduard Martínez

La tieta Safeia 
i el monestir

Amb La tieta Safeia i el mo-
nestir vam iniciar les tertúlies 

del 2019. Es tracta d’una obra de 
l’autor Baha Tahir, un dels reno-
vadors de la literatura egípcia. 
L’autor va començar treballant 
a Ràdio 2, Canal Cultural Egip-
ci, però va haver d’abando-
nar el seu país a partir del 1975 
en tenir problemes amb el rè-
gim d’Anwar Al-Sadat. Es trac-
ta doncs d’un exiliat polític de 
l’àmbit de la cultura, quelcom 
que ens pot sonar força actual a 
casa nostra. L’autor ha tingut di-
versos premis; de fet La tieta Sa-
feia i el monestir va ser premiada 
amb el Giueppe Acerbi (premi 
de literatura italiana).
  Si ens fi xem en el títol, l’obra té 
dos protagonistes clars, la tieta 
Safeia i la comunitat que resi-
deix al monestir, principalment 
el monjo Beixai, un personatge 
que ens podria recordar el per-
sonatge cervantí Sancho Panza. 
Però existeix un altre gran prota-
gonista, el narrador i la seva fa-
mília. És un aspecte peculiar que 

no apareguin en tot el llibre els 
noms d’aquests personatges. És 
clar, són pare, mare, germanes i 
no pas personatges.
  La història té un to profunda-
ment mediterrani, un compo-
nent que ens la fa extremament 
propera. De fet, a través d’un fi l 
temporal dilatat, es connecta 
amb les tragèdies gregues clàs-
siques, amb una certa simplicitat 
del text, però una gran comple-
xitat pel que fa a l’argument. Té 
també un to nostàlgic, també 
molt mediterrani, que personal-
ment em va recordar una altra 
obra profundament mediterrà-
nia, Cinema Paradiso (tot i trac-
tar-se, en aquest cas, d’una pel-
lícula).
  La tertúlia va ser força anima-
da i la visió dels personatges per 
part dels lectors va ser molt di-
versa, un punt que crec que ens 
ha de fer pensar en la capacitat 
de l’autor de dotar-los d’aquella 
complexitat tan pròpia dels hu-
mans.
  Us animo a la seva lectura!

Miquel Mateu

El cavaller suec

A la tertúlia del passat 7 de fe-
brer vam comentar el llibre 

El cavaller suec, de Leo Perutz (a 
sota). Nascut el 1882 a Rakonitz, 
dins  de l’imperi austrohongarès, 
l’autor va viure, ja des de ben 
petit, confrontacions i lluites dins 

Bones literatures minoritàries
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la seva comunitat. Autor de llen-
gua i cultura germànica, nascut 
dins de territori txec, de cultura 
eslava majoritàriament. També 
discriminat pels nazis pel fet de 
ser de família jueva, va haver 
de fugir d’Europa fi ns a Israel, 
on tampoc va sentir-se mai ben 
acollit. Escriptor de novel·les his-
tòriques, plenes d’enigmes per 
descobrir i elements fantàstics. 
Precursor de l’anomenat “realis-
me màgic”, molt utilitzat per au-
tors sudamericans, com Garcia 
Màrquez i altres. 
  El cavaller suec explica la vida 
de dos homes que es troben en 
un moment de mal tràngol de 
les seves vides i que, per lliurar-se 
dels seus perseguidors, intercan-
vien les identitats. Aquests dos 
homes són un soldat suec deser-
tor, cavaller de l’exèrcit suec, i 
un lladre. El llibre explica sobre-
tot la història d’aquest segon i 
com al fi nal es retroben de nou 
i recuperen la seva identitat ori-
ginal. 
  És un llibre molt ben escrit, amb 
diàlegs vius i vocabulari encer-
tat. No hi manca tampoc un 
cert sentit de l’humor. L’autor 
no escatima crítiques a l’esglé-
sia o als rics. Tampoc hi manca 
un punt de tendresa i, malgrat 
la mort dels dos protagonistes, el 
fi nal deixa satisfet el lector, que 
interpreta la desaparició del lla-
dre i del soldat com la redemp-
ció de tots dos.

  Quasi tothom va dir que els ha-
via agradat molt la novel·la i que 
havien seguit la vida del perso-
natge amb gran interès fi ns al fi -
nal del llibre. El protagonista viu 
moments d’aventures trepidants 
i també altres de molt tendres, 
com la relació amb la seva fi lle-
ta. 
  Crec que la frase que resumeix 
perfectament de què va el llibre 
és la que va dir una de les tertu-
lianes i que, amb el seu permís, 
poso aquí: “el llibre no és altra 
cosa que la història del cavaller 
suec, viscuda, però, per dos ho-
mes diferents. Tots dos són el ca-
valler suec. “
 Montserrat Parera

Kyra Kyralina

Kyra Kyralina és el primer dels 
relats que formen part dels 

relats d’Adrian Zografi , que és  
l’alter ego de l’escriptor roma-
nès Panait Istrati (Braila 1884 - Bu-
carest 1935).
  Va publicar aquesta narració  
que va escriure en llengua fran-
cesa (que havia après de for-
ma autodidacta), desprès d’un 
intent de suïcidi, encoratjat per 
l'escriptor francès Romain Ro-
lland (Premi Nobel de Literatura 
el 1915) que l’anomenava “el 
Gorki dels Balcans”.

  La ciutat de Braila es troba a 
la riba del Danubi i forma part 
de la Valàquia, terra que des de 
l’edat mitjana ha estat disputa-
da en moltes guerres i ha sofert 
invasions, essent la darrera la de 
l’Imperi otomà. Aquesta circums-
tància li donà un cert cosmopoli-
tisme que es refl ecteix en el relat, 
en el qual els personatges parlen 
en turc, grec i romanès.
  En el relat, Stravu va explicant 
a Adrian els avatars de la seva 
vida, en especial el de la recer-
ca pels harems d’Istambul de la 
seva germana Kyra, que dóna 
nom al relat.
  És una història de l’orient, dura, 
a vegades violenta, però narra-
da d’una manera que sembla 
formar part d’una tradició que 
ve de Les mil i una nits.
  Aquestes característiques van 
donar pas a una tertúlia força 
animada i interessant. Vull re-
marcar el fet que, de tant en 
tant, cal parlar d’aquestes nar-
racions que fugen de la forma 
de les històries que habitualment 
llegim.
  Es va comentar, també, que 
dins de la cruesa hi havia mo-
ments de tendresa, d’amor i 
d’amistat. Així com una certa 
resignació dels personatges, 
potser per la manera oriental 
d'entendre el destí.
  Crec que vàrem gaudir d’una 
bona vetllada.

Josep Panadès
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Judit Martínez Gili 

El Centre és casa de projec-
tes, sobretot per les propos-
tes que creen els seus socis. 

El passat 1 i 2 de març, la sala 
va acollir l’espectacle Des del 
desert, una creació de la sòcia 
Carme Canet a partir dels tex-
tos que Albert Vilalta, company 
i amic del barri i la Parròquia del 
Patriarca Abraham, va escriure 
durant el seu segrest al desert. 
  Albert Vilalta, juntament amb 
altres cooperants, formaven 
una caravana pel desert en-
tre Mauritània i Mali, quan un 
grup terrorista el va ferir amb 
una arma de foc i el va man-
tenir en captiveri durant nou 
mesos, fi ns a l'agost del 2010. 
Durant aquest període, va es-
criure refl exions i poemes que 
ara formen Des del desert, una 
construcció amb diversos ni-
vells emocionals, entre poesia, 
música i dansa.
  Contra tot pronòstic, és un 
espectacle que posa el focus 
en l'amor més que no pas en 
la tristor. De ben segur que, la 
major part del temps, una per-
sona segrestada sent odi, frus-
tració, soledat, incomprensió i 
molta ràbia. En aquest espec-
tacle, però, la dramatúrgia de 
Carme Canet cobreix amb 
una capa d'amor que inunda 

d'esperança la 
poesia d'Albert 
Vilalta per deixar 
al descobert que 
va ser l'amor cap 
a la seva esposa 
i la seva vida a 
casa allò que el 
va mantenir ferm 
tant de temps.
  L'espectacle 
combina poemes 
musicats amb 
l'expressió simbò-
lica de les parau-
les a través de la 
dansa, la llum i 
una sèrie d'objec-
tes i imatges. Es 
fa evident que és 
una peça co-cre-
ada, amb elements diversos 
que conviuen i aniran, funció a 
funció, formant la proposta uni-
fi cada i polida. El muntatge res-
pira amb molt de tacte i deixa 
conviure tots els elements allu-
nyant-se d'excessiu dolor més 
que en un deix natural.
  Des del desert parla sobretot 
d'amor, i de com aquest amor 
incondicional té més força que 
la soledat, la incomprensió i un 
odi ple de ràbia. L'espectacle 
s'endú la part més bonica de 
nou mesos que només poden 
haver estat un malson. Al fi nal 
resulta en un relat romàntic, 

guarnit amb petites històries 
d'infants que només els han en-
senyat a ser adults, i decisions 
preses i empreses per conven-
ciments incomprensibles. Un 
homenatge que, per a alguns, 
ha de ser dolorós a cada passi, 
però pel públic és una mostra 
de bellesa, fi ns a cert punt tera-
pèutica, de paraules profunda-
ment íntimes.
  La voluntat és que aquesta 
peça pugui representar-se a al-
tres espais, com ja ho ha fet al 
Centre i a la Sala Beckett, per 
arrodonir una creació amable, 
tot i la duresa de la realitat que 
representa.

Des del desert

Carme Canet i Olga Lladó a Des del desert
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Gran nivell interpretatiu
Les tres sessions del cicle 
de Cava Concert cele-
brades durant el primer 
trimestre d’aquest any 
2019, corresponents a la 
XIV Temporada d’aquesta 
activitat han presentat un  
gran interès artístic

Classic Guitar 
Around the World

La del mes de gener, celebra-
da el dissabte dia 19, va anar 

a càrrec del guitarrista Manuel 
Sánchez Riera, nascut a Sant Fe-
liu de Codines, però que desen-
volupa la seva carrera de profes-
sor i de concertista a Alemanya.
 El seu concert, que va titular 
Classic Guitar Around the World, 
va ser molt variat, ja que incloïa 
obres d’autors tan diversos, en 
èpoques i procedències, com 
el català Isaac Albéniz, l’argen-
tí Lauro Barrio, l’anglès Freddy 
Mercury i l’alemany Johannes 
Brahms. Ell mateix va anar pre-
sentant les obres amb breus 
comentaris que les situaven en 
el seu temps i circumstàncies. I, 
com fan pràcticament tots els 
intèrprets que ens visiten, va cor-
respondre als aplaudiments del 
públic amb una “propina”.

Grans clàssics vie-
nesos a través del 
trio

Amb aquest títol es van pre-
sentar els components del 

trio format per Erika Gallovà, vi-
olí, Laura Sanz, violoncel, i Jordi 
Farran, piano (a la fotografi a de 
la dreta) en la sessió del dissabte 
9 de febrer.
  El seu concert va estar inte-
grat només per tres obres, però 

cadascuna 
d’elles cons-
tava de tres 
moviments. 
Les obres 
van ser el 
"Trio XV núm. 
25 en Sol 
Major", de F. 
J. Haydn; el 
"Divertimen-
to KV 240 en 
Si b Major", 
de W.A. Mo-
zart, i el "Trio 
op. 11 en Si 
b Major, Gassenha-
uer Trio”, de L. V. Be-
ethowen.
  Tots tres intèrprets 
van mostrar un molt 
bon nivell tècnic, si 
bé les intervencions 
de la violinista i líder 
del grup van ser un 
xic irregulars, alter-
nant moments de 
gran brillantor amb 
altres de més opacs, 
però, en conjunt, va 
ser una magnífi ca 
vetllada que va aca-
bar amb la correspo-
nent “propina”.

Flauta i piano 
amb el duo
Meïer Colomer 
 

I el dissabte 9 de març ens van 
visitar la fl autista Alice Meïer i la 

pianista Llum Colomer (a la fo-
tografi a de dalt) que van oferir 
un programa també integrat no-
més per tres obres, però de dura-
da considerable. Dues eren clàs-
siques: la "Sonata per a fl auta i 
piano en La menor"¸ de César 
Frank, i les "Variacions Trokne 
Blumen”, de Franz Schubert; i la 
tercera, contemporània: la "So-
nata per a fl auta i piano op. 14", 
de Robert Muczynski.
  El nivell interpretatiu de les 
dues instrumentistes va ser real-

ment altíssim, però ens perme-
tem destacar la pianista, que va 
defensar unes parts d’extrema 
difi cultat tècnica, superades es-
pectacularment.
  Els aplaudiments al fi nal del con-
cert van ser intensos, i segur que 
haurien estat una veritable ova-
ció, si no fos pel que ara direm 
lligant-ho amb el títol d’aquest 
comentari.
  Possiblement, pel que es diu de 
cada concert, ja es pot ende-
vinar que, tot i el bon nivell de 
tots tres, la qualitat va anar en 
augment en cadascun d’ells fi ns 
a arribar a l’excel·lència en el 
darrer. Però vet aquí que, en un 
sentit inversament proporcional, 
l’assistència va anar minvant fi ns 
a arribar a només deu persones 
en el que va ser el més reexit.

 Antoni Roig
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CAROLINA ALBÉS

Gemma Nierga, periodista 
coneguda i reconeguda com a 
presentadora de ràdio i televi-
sió, ha treballat a Ràdio Vilassar, 
Calella Televisió, Cadena 13 de 
Barcelona, Televisió de Cata-
lunya, Ràdio Barcelona de la 
SER, TVE, TV3... Va rebre el Premi 
Antena de Oro, tres Premis On-
das i un Premi Quim Regàs de 
Periodisme.

Què prefereixes, entrevistar o ser 
entrevistada?
  Quina bona pregunta! Entre-
vistar sempre, perquè ser entre-
vistada em suposa parlar de mi i 
no és el que més m’agrada. Pre-
fereixo molt més investigar sobre 
algun personatge, preguntar, 
escoltar... perquè això sempre 
acaba suposant aprendre, i a 
mi, si alguna cosa m’agrada del 
periodisme, és que m’ha permès 
aprendre molt de la gent a qui 
he entrevistat.

Les teves entrevistes són molt es-
pecials: enganxen l’espectador 
i l’entrevistat es deixa anar fàcil-
ment. Com ho fas? Quina és la 
clau?
  La clau deu ser que m’inte-
ressa molt el personatge que 
entrevisto. Per tant, prèviament 
m’he documentat molt, he in-
tentat saber molt d’aquella per-
sona i, després, quan la tinc da-
vant, m’agrada mirar-la als ulls, 
m’agrada escoltar-la i que vegi 
que m’interessa el que em diu. 
Jo crec que aquesta és la clau, 
perquè a vegades els periodis-
tes pequem d’entrevistar d’una 
manera mecànica, d’anar per 
feina, i llavors no acabes traient 

res del convidat, més que unes 
respostes estàndard.

Ets sòcia del Centre des de l’any 
1988. Com vas aterrar, aquí?
  Nosaltres érem un grup de tea-
tre amateur. Érem l’Enric Folch, la 
Victòria Pagès, el Xavier Casan, 
el Jordi Galceran, la Bet Bru... 
Tots aquests teníem un grup de 
teatre, però no teníem seu. Fè-
iem teatre on ens deixaven. I el 
Ricard Reguant, amic del grup, 
ens va proposar venir al Centre. 
Recordo que ens va dir que seria 
interessant que ens en féssim so-
cis i poder tenir una sala estable 
on poder representar les nostres 
obres. I així ho vam fer. El record 
que jo tinc és que l’any 88 ater-
rem aquí formant part del mun-
tatge Pigat. Diria que estava di-
rigit pel Ricard. I m’imagino que 
el Ricard, en aquell moment, 
ens devia dir que forméssim part 
d’aquest espectacle, poséssim 
un peu al Centre i a veure si, 
a partir d’aquí, podíem fer els 
nostres espectacles i els nostres 
muntatges al Centre.

De quina obra guardes el millor 
record?
 Mira, te’n diré dues. Una és 
Tres maletes amunt i avall, que 
era una comèdia que vam re-
presentar nosaltres com a grup 
amb Avalot, que és com ens 
dèiem, i va ser un èxit d’aquells 
sonats. Aquí al Centre va agra-
dar molt, però és que vam anar 
amb l’obra a molts concursos de 
teatre amateur i ho guanyàvem 
tot! A casa tinc premis, i a més 
m’agrada molt lluir-los, d’Actriu 
Secundària. Perquè guanyà-
vem Actriu Protagonista, Actor 
Secundari, Direcció... ho gua-

nyàvem tot! I rèiem molt, perquè 
anàvem a premis, i anàvem a 
sopars d’aquells tots junts. Per 
tant és un record molt bonic, el 
que tinc de Tres maletes.
  I  després tinc un gran record 
d’El Mikado. Perquè El Mikado 
va ser un altre gran èxit del Cen-
tre. Jo en vaig formar part i per 
a mi eren nits glorioses. Quan 
s’obria el teló i dèiem “Presen-
tar-nos és un plaer...”, no et pots 
imaginar com m’emocionava! 

I recomanaries, per tant, a qual-
sevol jove tenir una seu com el 
Centre com a espai lúdic?
  Sí, jo sí que ho recomanaria per-
què és una manera de desenvo-
lupar la teva activitat o la teva 
afi ció, però, a més a més, tam-
bé és una manera de fer amics. 
Tenir una seu on trobar-te amb 
la gent i on poder compartir un 
objectiu comú, que en el nostre 
cas era fer obres de teatre, per-
què era el que ens agradava a 
nosaltres com a grup d’amics 
és fantàstic. El Centre ens va 
permetre poder desenvolupar 
aquesta afi ció, perquè jo crec 
que, sense un centre que ens 
reunís, potser no haguéssim po-
gut continuar.

  Per tant, vau encaixar bé amb 
el grup de teatre d’aquí.
  Sí, molt bé, perquè a més els 
d’aquí ens deien: “home, si de 
tant en tant podeu representar 
obres del Centre, millor, però 
vosaltres també podeu fer les 
vostres obres com a grup Ava-
lot”. I llavors fèiem obres nosal-
tres, sempre amb gent del Cen-
tre, com per exemple el Lluís 
Casanova, el Toni Olivé, la Car-
me Pous... Sempre intentàvem 

"El Centre ens va permetre 
poder desenvolupar la 
nostra afi ció al teatre" 
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que la gent del Centre vingués 
als nostres muntatges i que ens 
proposessin formar part dels 
muntatges de la gent del Cen-
tre. És a dir, que al principi jo ho 
recordo com a dos grups una 
mica separats, però que poc a 
poc ens vam anar ajuntant.

I vas estar molt de temps fent te-
atre aquí?
  Dona, si parlem de l’any 88, jo 
vaig estar fent teatre de mane-
ra regular fi ns a La botiga dels 
horrors, que és de l’any 2000. 
Per tant, parlem de dotze anys 
venint de manera regular a fer 
teatre. Imagina’t, Mikado, Je-
sucrist Superstar... Teatre de 
text els vam fer tots! Vam fer les 
obres del Jordi, que jo recordi: 
Fauna, Alta fi delitat, Paraules 
encadenades...

I després no has fet més teatre?
No... I no en tens moltes ganes?
  Bé, després vaig fer una obra 
amb la Carme Canet, La ca-
lumnia, en la que érem dues 
mestres que ens acusaven de 
ser lesbianes... vam començar 
fent-ne una lectura teatral i les 
nenes que hi sortien van dema-
nar fer-la a l’escenari. I la vam 
fer. Crec que és més enllà del 

2000, quan jo ja deixo de fer te-
atre.

Per manca de temps?
  No tant per manca de temps, 
sinó perquè jo el 2000 és quan 
tinc problemes amb les cordes 
vocals. És quan m’han d’operar. 
Que jo sempre vaig pensar si és 
que no vaig abusar una mica a 
La botiga dels horrors, de cantar 
per sobre de les meves possibi-
litats, perquè jo cantava com 
una boja, assajava cada nit...

I actualment vinculada al Poble-
nou.
  Sí. Jo vaig venir a viure al Po-
blenou l’any 2000, gràcies a la 
Carme Canet, perquè li vaig dir 
que volia viure per aquí, gràcies 
a ella vaig trobar el pis on visc, 
i fa 19 anys que sóc veïna del 
carrer Ramon Turró.

Fas vida de barri?
  Faig molta vida de barri. Els 
meus fi lls van al Voramar, i això 
fa que facis molta vida de bar-
ri, perquè el Voramar és una 
escola molt de barri, i nosaltres, 
per exemple, hem fet un grup 
d’amics que tots vivim per aquí. 
Amb la qual cosa anem a so-
par pel barri... Fins i tot tenim la 

broma, de vegades, de dir 
que anem a sopar “a Bar-
celona”, que és una cosa 
que s’havia dit molt aquí. 
Reconec que nosaltres ho 
diem amb una certa sor-
na, mig de broma, però 
ho diem! Nosaltres no ho 
diem de la manera que 
es diu aquí, però sí que 
reconeixem que no sortim 
del barri. Per Sant Jordi: a 
la rambla del Poblenou. 
Només hi va haver un any 
que vam dir: “I si anés-
sim a Barcelona?”. Ens 
quedem a sopar al barri. 
Tenim les nostres pizzeries, 
lel Tío Che... És que no ens 
movem d’aquí. Ara tenim 
la sala Beckett, sopem al 
costat... O sigui que el barri 
del Poblenou crec que té 
una vitalitat com a barri 
que fa que no et moguis 
d’aquí. Que pot ser bo i 
dolent. Però, sí, sí, nosal-

tres fem molta vida de barri.

Apassionada per la feina i com-
promesa. Hi ha dos moments 
que no podem obviar: el primer 
moment és la teva interven-
ció després de la mort d’Ernest 
Lluch, que tots recordem, en la 
qual demanaves diàleg perquè 
la comunicació entre els go-
verns espanyol i basc era nul-
la. Per què demanaries diàleg, 
avui?
  Avui demanaria diàleg, enca-
ra   amb més motiu, per resol-
dre el problema que tenim ara 
mateix a Catalunya entre els 
independentistes i els no inde-
pendentistes, entre Catalunya i 
la resta d’Espanya, amb els que 
estan presos... És a dir, hi ha tants 
motius per als quals demanar 
un diàleg que faci que això se 
solucioni... sí demanaria diàleg 
perquè se solucioni el problema 
a Catalunya.

Com veus la política, actual-
ment? 
  La veig molt pervertida. Em fas 
aquesta pregunta a un dia per-
què comenci el judici del pro-
cés, i, per tant, no et puc con-
testar d’una altra manera. Els 

La Gemma amb la Carol, al bar del Centre el vespre de l'entrevista
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problemes polítics s’han portat 
als tribunals i demà ho veurem. 
Demà veurem com es jutja unes 
persones, que jo ja no entraré en 
si són només presos polítics o si hi 
va haver un delicte, però que és 
tot un problema polític que s’es-
tà judicialitzant és evident. 

El segon moment és l’acte d’ho-
menatge en record a les vícti-
mes de l’atemptat a Barcelona, 
en què algú et cridava “Dílo en 
castellano!”. Què vas sentir, en 
aquell moment?
  Vaig sentir molta ràbia perquè 
aquella persona em digués allò, 
amb aquella cara d’odi, per-
què vaig pensar que potser no 
sabia que a casa meva es par-
la català i castellà per igual. El 
meu marit és de Còrdova i amb 
els nens jo parlo en català i ells 
amb el seu pare parlen en cas-
tellà. No em va agradar que em 
llancés aquella acusació. Jo ha-
via decidit fer-ho en català amb 
l’Ajuntament de Barcelona; no 
era només una decisió meva. 
No hi havia cap més intenció 
que trobar una llengua comu-
na amb què expressar-se i ens 
va semblar que el català era la 
correcta. Quan aquella dona 
em cridava allò... Dic “aquella 
dona”, ho personalitzo, perquè 
jo li veia la cara. I en aquell mo-
ment vaig pensar: que trist que 
m’estigui llançant una pedra 
dient-me “dílo en castellano”, 

acusant-me... 
de què? 

Rebre el sotrac 
de la SER va 
ser un cop fort. 
Quin consell 
donaries per 
sobreposar-se 
i tirar endavant 
amb la ma-
teixa energia 
que tu has fet?
  Posar distàn-
cia. Posar dis-
tància i no 
veure-hi greu-
ges personals, 
més enllà 
d’una decisió 
profess ional 

que té una justifi cació en aquell 
moment, però que no és res més. 
És a dir, crec que és important no 
fer-nos massa les víctimes, que a 
vegades hi tenim tendència, o 
jo hi tinc una certa tendència, 
perquè llavors no sortim d’aquell 
pou en el qual caiem. Per tant, 
el meu consell és posar aquesta 
distància, adonar-te que és una 
decisió professional, que a ve-
gades no té res a veure amb tu, 
sinó que és d’uns caps que en 
aquell moment han fet números 
i han pensat que era millor pres-
cindir de tu, i sobretot mirar en-
davant.

I, a partir d’aquell moment, de-
cideixes fer un programa: “Els 
meus pares”. Per què “Els meus 
pares”?
  M’ho proposa TV3, no és una 
decisió meva. És decisió meva 
dir que sí, però m’ho proposa 
TV3. Em van cridar i em van dir: 
“tenim un programa ja construït i 
només ens faltes tu”. 

I són entrevistes de les quals 
també aprens.
  Moltíssim. A mi acostar-me a 
la gent gran sempre m’ha in-
teressat. M’agrada obrir els ulls 
als petits i als grans. És curiós. 
M’agrada fer tertúlies amb nens 
petits, però també m’agrada 
molt acostar-me a la gent que 
ha viscut molt, que ha patit, que 

s’ha sacrifi cat per tenir fi lls famo-
sos, a qui després els entrevistes i 
sempre estan molt agraïts per tot 
el que han fet els seus pares.
  M’ha agradat descobrir que 
darrere de cada famós, celebri-
tat, personatge que admirem, 
hi ha pares que els han renyat, 
que els han dit “no t’ho creguis 
gaire”, “toca de peus a terra”, 
“treballa molt”... Sempre hi ha 
uns pares al darrere que els han 
ajudat.

Més projectes a TV3?
  Ara mateix estic gravant la se-
gona temporada d’”Els meus 
pares”, perquè, com que la pri-
mera va anar molt bé i ha estat 
un èxit, ens han proposat fer la 
segona. És veritat que la meva 
vida ara va gairebé per trimes-
tres. Jo sé que ara gravo “Els 
meus pares” i que estic fi cada 
en aquest projecte, però no tinc 
ni idea de què faré al mes de 
maig. 

I què tens pendent de fer?
  Viatjar més. Sempre que viat-
jo, torno dient “hem de viatjar 
més”. A la meva família, al meu 
marit i als meus nens, sempre 
els dic “hem de viatjar més”, 
perquè ens fa tant de bé, viat-
jar! Com a persones individuals, 
però també com a nucli familiar. 
N’aprenem tant, dels viatges! Els 
uns dels altres, eh! Els meus nens 
tenen 13 i 9 anys, però és tan 
maco estar amb ells i haver de 
comprar bitllets per a un vaixell, 
que en aquell moment el perds i 
has de solucionar el problema, i 
has d’anar per Nova York i parlar 
en anglès i espavilar-te; o veus 
una carta en alemany i ningú té 
ni idea d’alemany. Has d’estar 
constantment solucionant pro-
blemes i posant a prova la uni-
tat familiar. Tu saps que els nens 
petits se’t reboten, estan can-
sats... Però al fi nal tots aprenem, 
i jo sempre penso que arribem a 
Ramon Turró més forts. Per tant, 
què tinc pendent? Viatjar més. 
Donar-me el luxe de viatjar amb 
el meu marit i amb els meus fi lls.

La Magda Sió pentinant la Gemma per a l'obra La Calumnia, 
que es va representar el mes de març del 2004
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Et defi niria, i se t’ha defi nit per 
altres bandes, com a valenta, 
compromesa, senzilla, forta, 
amable... et veus així?
  Mira, m’ho dius i m’emociono, 
perquè jo no m’hi veig. Jo sóc 
una persona que sempre he tin-
gut tendència a veure’m més 
fràgil, més dèbil, més covarda... 
El fet que m’acomiadessin de la 
SER, per mi va ser un aprenen-
tatge de descobrir que potser 
era més forta del que em pen-
sava. I vaig necessitar aquell 
sotrac per adonar-me que vaig 
tenir dies molt dolents en què 
no tenia ganes d’aixecar-me 
del llit, però que em vaig aixe-
car. Perquè sempre hi va haver 
algú que em va trucar i em va 
dir “va, dutxa’t, sortim!”. I aquest 
algú, que no has de dir noms, 
però que cada persona sap, 
que en algun moment t’ha tru-
cat i t’ha dit “va, anem a sopar 
i explica’m què ha passat!” és 
molt important. Per això va ser 
un aprenentatge molt enriqui-
dor per mi, saber que potser sóc 
més forta del que em pensava.

Per fer una entrevista una mica 
cíclica, tornem al teatre. Els teus 
fi lls també tenen aquesta afi ció, 
aquesta passió?
  Mira, et diré allò de “m’agra-
da molt que em facis aquesta 
pregunta”. Els meus fi lls són molt 
bons actors, però no aconse-
gueixo que facin teatre. Jo he 
quedat parada quan els dos 
han fet teatre a l’escola Vora-
mar, perquè tenen fusta d’ac-
tors. Però, quan els dic de fer 
teatre, em diuen que no. Que 
tenen vergonya. El gran, l’altre 
dia, va dir que potser vindria al 
Centre a provar-ho. Ho va dir a 
principi de curs. Li vaig dir “vinga, 
va, Pau, anem-hi!”. I em va dir 
“no, l’any que ve”. L’any que ve 
ja en tindrà 14, l’any que ve pot 

no arribar, o 
pot no venir, 
però sí que 
tenen fusta. 
A més, jo 
els he por-
tat a veure 
teatre des 
que eren 
molt petits. 
Van venir 
a veure al 
Centre El rei 
lleó, Jesu-
crist Supers-
tar, els vaig 
portar al 
Teatre Regi-
na un munt 
de vega-
des a veu-
re obres... 
I també a 
veure obres 
no tan in-
fantils. Al 
Pau el vaig 
portar al Liceu veure Els Misera-
bles quan tenia 10 anys. I la va 
aguantar tota. Jo a la mitja part 
li vaig dir: “Pau, si tu t’avorreixes, 
ens n’anem i no hi ha proble-
ma. I no. Fa un mes vaig anar a 
Londres a veure un musical que 
es diu Hamilton amb el meu fi ll. 
Per mi no hi ha orgull més gran 
que poder anar-me’n a Lon-
dres a un teatre on jo he anat 
de joveneta amb amics quan 
tenia 18 anys amb el meu fi ll. I 
comentar l’obra amb el meu fi ll. 
Com a mare és de les coses que 
m’emociona més. Perquè sem-
pre he tingut molt present que 
jo li havia de deixar les meves 
afi cions. Delegar-li les meves afi -
cions. I la meva gran afi ció és el 
teatre, sens dubte. 

Doncs a veure si et tornem a 
veure per aquí fent teatre.
  Ostres! Sempre ho penso, eh! 

Però m’he acomodat. Jo crec 
que el teatre demana un cert 
esforç, venir a assajar dilluns, 
dimecres i divendres, de 10 a 
12... I a mi l’època aquesta de 
criança amb els nens (jo encara 
hi sóc una mica, perquè el petit 
té 9 anys) m’agrada tant! Sopar 
junts, estar junts, mirar una sèrie, 
anar-nos-en al llit, explicar un 
conte... Que dic, “ai, és que no 
m’ho vull perdre!”. 

Bé, en tot cas, algun dia 
d’aquests t’hi veiem.
  Sí. Bé, d’aquí a molt poc! A El 
Mikado l'Antoni Roig m’ha de-
manat que canti una petitíssima 
cançó que ja vaig cantar a l’ori-
ginal de l’any 91. I li he dit al Toni 
que el dia 22 assajaré. Si veig 
que me’n surto, ho cantaré. Si 
no, no. Però faré el cor segur. O 
cantaré sola o faré cor. 

  Moltes gràcies, Gemma. 

Carme Pous, Carme Canet, Gemma Nierga i Joan Asensio a 
La botiga dels horrors. Era l'abril del 1996

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



22 ANTENA

Joan Giménez i Roger

El judici que s’està fent a Madrid com a conse-
qüència dels fets ocorreguts la tardor del 2017 
és una gran farsa i un gran despropòsit, pro-

mogut, i jo diria també tutelat, per l’Estat espanyol, 
amb la voluntat de continuar sotmetent la Nació 
Catalana, com sempre ha fet i vol continuar fent. 
Un dels testimonis més fefaents que es presenten 
a la causa són els vídeos gravats l’1-O, que mani-
festen la crueltat dels policies nacionals i guàrdies 
civils que es van acarnissar contra els pacífi cs vo-
tants. En certs moments, el president del Suprem 
prohibia cada vídeo que proposava la defensa, 
atès que manifestaven amb extrema fi delitat allò 
que realment va passar.

  En el judici, el secretari d’Estat de Seguretat, José 
Antonio Nieto, entre les moltes barbaritats que va 
etzibar en la seva declaració al Suprem, va dir que 
en cap moment hi va haver una actuació que 
tècnicament es pogués denominar de “càrre-
ga”, i també que va tenir molta preocupació per 
la seguretat dels guàrdies i policies. Pobres guàr-
dies, pobres policies, que de camí cap a Catalu-
nya anaven cantant “a por ellos, a por ellos”, re-
ferint-se als catalans. I des d’un hotel del Maresme, 
amb cares desencaixades, anaven cridant del tot 
desaforats: “que nos dejen actuar, que nos dejen 
actuar”. 
  Doncs, per no deixar-los actuar, déu n’hi do com 
es van esplaiar amb les porres i amb les trompades. 
Doncs dels cops de porra i de les trompades que 
repartien, i que queden ben visibles en multitud de 
vídeos, va quedar el testimoni de més d’un miler 
de ferits com a conseqüència de la brutal actua-
ció dels cossos i forces de seguretat de l’Estat. Si no 
existissin aquestes gravacions i el malaurat testimo-
ni dels ferits, encara ens farien creure que aquí no 
ha passat res.

  Des de l’Estat espanyol el que tenen és una gran 
emprenyada, perquè, tot i el poder de l’Estat, dels 
factòtums del Gobierno español, dels seus grups 
d’”intel·ligència”, del seus cossos de la Policia es-
tatal i de la Guàrdia Civil, no varen poder desco-
brir on s’amagaven les urnes que, puntualment, els 
membres de la societat catalana van situar en tots 
el col·legis electorals en el moment oportú. Des de 
l’Estat no entenen que la societat catalana està 
disposada a defensar els drets humans i les lliber-
tats del nostre poble fi ns on calgui, i que els polítics 
catalans no fan res més que servir la societat que 

els ha votat, amb un mandat clar d’assolir la plena 
sobirania de Catalunya. Hi ha res més democràtic 
que això?

  A l’Estat espanyol l’emprenyada també els ve de 
constatar que el 17-A, amb els desgraciats atemp-
tats que va patir Barcelona i la impecable actua-
ció dels Mossos d’Esquadra, ells no van tenir cap 
mena d’intervenció; més ben dit, segons s’ha sabut 
posteriorment, pocs dies abans, havien tingut con-
tactes directes amb qui va resultar ser el cap de 
la trama que va preparar el desgraciat atemptat 
terrorista que va causar tantes víctimes innocents... 
no vull ser mal pensat. És per això que, en el judici 
a l’1-O, ara s’acarnissen contra el cos dels Mossos 
d’Esquadra, desprestigien la seva actuació el dia 
de la votació i carreguen contra el major Trapero, 
el seu cap visible. Sort que el major Trapero en les 
seves declaracions ha posat les coses al seu lloc.

Milers de catalans
Tant el president del Parlament, Roger Torrent, com 
també l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, en 
les seves respectives declaracions, ja van deixar 
ben clar que al banc dels acusats s’hi haurien d’as-
seure milers de catalans i catalanes que són els 
veritables artífexs de l’1-O. Estic totalment d'acord 
mb aquestes manifestacions, perquè és ben evi-
dent que la voluntat de la majoria del poble ca-
talà és ser lliure i no dependre d’un estat caduc i 
antidemocràtic com l’espanyol, que sembla viure 
en temps de la Inquisició. 

  Parlant de la Inquisició, no fa gaires dies, l’escrip-
tor Josep Vallverdú escrivia les següents paraules al 
diari El Punt-Avui: “No és estrany que persones del 
carrer que, al començament, no s’implicaven en 
la protesta explícita, ara estiguin irritades, enceses, 
dolgudes, conscients que, en qualsevol moment, 
poden ser víctimes de la Inquisició”.

  Per acabar us deixo una bona perla històrica en 
les paraules que va dir en Quevedo, poeta i prosis-
ta del barroc espanyol: “En tanto que en Cataluña 
quedase algun solo catalán, y piedras en los cam-
pos desiertos, hemos de tener enemigo y guerra”. 

  Amb aquestes manifestacions, podem esperar res 
de bo de l’Estat espanyol? I després de tot el que 
ha passat i passa, us queda cap dubte que aquest 
és un judici contra la nació catalana?

Judici contra la Nació 
Catalana
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Martínez Anido contra 
el Centre Moral i Cultural
Maria Favà Compta

El 18 de setembre de 1924, 
el Centro Moral del Pueblo 
Nuevo demana formal-

ment a Martinez Anido, que 
en aquells moments era el go-
vernador civil de la província 
de Barcelona, poder escriure 
el nom de l’entitat en català. 
Només això. Aquesta instàn-
cia es troba dins de l’expedi-
ent 10.942, que es guarda a 
l’arxiu del Govern Civil (vegeu 
la nota al fi nal de l'article, a la 
pàgina següent). No he loca-
litza la resposta que va donar 
Martínez Anido a la petició, 
però la prova que va ser ne-
gativa la tenim en els impresos 
que va publicar el Centre els 
anys següents, dos dels quals 
estan reproduïts a la pàgina 
54 del llibre que l’entitat va pu-
blicar per commemorar el seu 
centenari. Peticions similars 
van fer altres associacions del 
Poblenou i el resultat va ser el 
mateix. Per la duresa de la res-
posta governativa, destaca el 
cas de l’Aliança. En aquesta, la pugna per la llen-
gua i pels símbols nacionals va ser especialment 
cruenta, i l’Aliança va ser clausurada per aquest 
motiu diverses vegades durant aquella dècada. 
Eren els anys de la dictadura de Primo de Ribera i, 
al Poblenou, encara que sembli que no pugui ser, 
hi havia partidaris de la Unión Patriótica, el partit 
del Primo, que van atiar el confl icte per la llengua. I 
es convertiren en delators quan algú se signifi cava 
com a nacionalista. 

  Just trenta anys després de la primera petició per 
poder posar el nom en català, el 14 de maig de 
1954, el Centro Moral donava comptes al Govern 
Civil de les seves activitats (dues vetllades familiars, 
una audició de l’orfeó, una representació teatral i 
uns partits d’hoquei i de bàsquet). En castellà, na-
turalment. I a l’expedient, que en aquest cas és el 
número 18.486, hi posa “denegado”. És estrany, 
perquè aquestes activitats no podien ser més in-
nocents. 

  Però no només la gent del Centre, que devia ser 
bona gent i d’ordre, estava sota vigilància i sospi-

ta. o estaven totes les altres entitats. Obrir les caixes 
de l’arxiu governatiu on hi ha els expedients de les 
associacions és una lliçó d’una història macabra 
que desgraciadament es va anar repetint al llarg 
del segle XX i, pel que sembla, vol continuar pel 
mateix camí en el XXI.

  Només tres exemples que donen fe d’aquesta 
persecució. El Júpiter, que durant els anys vint so-
vint aixoplugava els socis de l’Aliança quan el go-
vernador els clausurava l’entitat, està qualifi cat de 
“separatista” en un informe de la brigada social de 
la policia del 24 de juny de 1928. Un informe que 
va servir alhora per obrir un expedient a part al Jú-
piter. Sobre el Club Billar Poblenou, que en la seva 
curta vida va tenir dues seus (al carrer Pujades, 133 
i al carrer Lutxana, avui Roc Boronat) he trobat un 
informe policial molt detallat i aterridor. De totes les 
persones que fi guren a la instància on es demana 
permís per obrir el club, hi ha una fi txa policial mi-
nuciosa de totes les seves activitats passades i, és 
clar, totes són considerades contràries al règim. El  
billar podia ser molt subversiu. L’Ateneu Regiona-
lista, que també va tenir seus a Pujades, 188, i a 

Qualsevol activitat organitzada pel Centre, per innocent que pogués semblar, podia ser 
denegada inesperadament pel Govern Civil de Barcelona. En la fotografi a una excursió 

dels anys 30 del segle passat. Però no nomes la gent del Centre, que devia ser bona 
gent i d’ordre, estava sota vigilància i sospita. Altres associacions del 

Poblenou patien les mateixes restriccions. 
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Lutxana, 23, el van clausurar només un any i dos me-
sos, després de permetre’n l’obertura. En aquest cas, 
l’excusa va ser no haver presentat, en forma i termini, 
l’estat de comptes que, segons es diu en la matei-
xa ordre de tancament, no estaven obligats a  pre-
sentar perquè era una entitat cultural. Un oxímoron? 
Però aquest ateneu ja va néixer amb plom a l’ala; en 
els seus estatuts es diu que l’objectiu és fomentar la 
cultura i les idees “segons la concepció àcrata”. La 
paraula devia encendre totes les alarmes i no s’en-
tén com van permetre que comencés a funcionar.

  Però les entitats del Poblenou van saber muntar un 
mecanisme de defensa. I segurament el millor va ser 
la coordinació entre elles. Malgrat que els estatuts 
que he pogut consultar prohibien, a més de l’acti-
vitat política, qualsevol mena de coordinació, el 
1919 van organitzar una primera coordinadora. He 
trobat la constitució d’aquest ens de defensa en el 
llibre que l’Aliança va publicar per commemorar el 
seu cinquantenari. “Ja que hem reformat lo mate-
rial, reforcem també enlairant-lo el nostre cabal es-
piritual”, van escriure en donar la notícia entre línies.  
De moment es fa difícil seguir les petjades d’aquesta 
coordinació perquè no es feien públiques les seves 
accions. Penso que devien actuar quasi clandesti-
nament. Però sí que he trobat un rastre documen-
tat: l’abril del 1922 presenten un escrit signat per tots 
els casals i associacions per demanar la modifi cació 
dels passos a nivell que envoltaven el barri. És una 
nota escrita amb un llenguatge dramàtic, i denunci-
en les víctimes mortals que s’han produït en aquests 
passos. No entrem a analitzar el cas que els devien 
fer perquè aquesta va ser una reivindicació que va 
continuar fi ns a l’eliminació de la línia ferroviària de 
la costa.

A Don Severiano 
no li queia bé 
Catalunya

Se v e r i a n o 
Martínez Ani-
do (a la foto 

de la dreta)era un 
militar espanyol 
que va ser ministre 
de la Governació 
amb Primo de Ri-
bera. Mentre va 
ser governador ci-
vil de Barcelona, 
va impulsar una 
cruenta repressió 
contra els obrers, i 
una de les seves armes era coneguda com 
“la llei de fugues”. La seva mateixa duresa el 
va portar a la destitució. Ell és l’autor d’aque-
lla frase que ara imiten alguns membres del 
PP: “Hay que llenar Catalunya de lo peor 
que tenga España”.

NOTA: 
  "Les condicions de l’arxiu del Go-
vern Civil són infames. No hi ha cap 
inventari ni descripció dels fons. Pots 
obrir una caixa i trobar-te docu-
ments del segle XIX barrejats amb 
documents de 1982", denuncia Ja-

vier Tebar, que és historiador i direc-
tor de l’Arxiu de Comissions Obreres. 
L’arxiu és en un magatzem del parc 
mòbil de la Delegació del govern 
de l’Estat a Barcelona, al comen-
çament del carrer Doctor Trueta. És 
un lloc humit, fred i incòmode, amb 

càmeres que vigilen els investiga-
dors mentre estudien els expedients. 
L’únic element positiu és l’amabilitat 
del funcionari que atén els investiga-
dors i que fa el que pot per pal·liar 
les defi ciències. 

  Sàpiga la Coordinadora actual del barri que té 
un precedent notable (i heròic) i fem vots per-
què la d’ara es continuï dedicant només a actes 
festius i culturals i no hagi de passar de nou a la 
clandestinitat.
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TEATRE     
  REPRESENTACIONS TEATRALS
  LECTURES TEATRALS 
  LECTURES DE POEMES  

COR POBLENOU  

ACTIVITATS DIVERSES     
  MANUALITATS
  PATCHWORK 
  ANGLÈS 
  ESTIRAMENTS

  PUNTES AL COIXÍ 
  COSTURA   
  CAMPIONAT DE DÒMINO PER 
PARELLLES

ACTIVITATS CULTURALS
  TERTÚLIES LITERÀRIE
  CAVA CONCERT, 
  VISITES CULTURALS, 
  EXCURSIONS, 
  CONFERÈNCIES
  PRESENTACIONS DE LLIBRES
 GRUP DE VIDA CREIXENT

AULES I TALLERS   
AULA DE MÚSICA   
ESTUDI DE BALLET CLÀSSIC   
TALLER DE TEATRE MUSICAL 
AULA DE DIBUIX I PINTURA  
TALLER DE COUNTRY EN LÍNIA 
CURS DE CASTANYOLES  
CURSET DE CLAQUÉ
PASSEJADES AMB HISTÒRIA   
SARDANES

Lluís Martínez Méndez 
Director de la Biblioteca Poblenou-Manuel Ar-
ranz 

El 10 de maig de 2009 es va dur a terme la 
jornada de portes obertes de la biblioteca. 
Era un fantàstic diumenge de primavera. La 

gent va gaudir d’un espectacle de dansa aèria 
que jo,  atrafegat com anava, no vaig ni veure. 
La plaça del davant estava en obres per fer-
hi un pàrquing, fet que en difi cultava l’accés. 
Va inaugurar-la l’alcalde Jordi Hereu, que va 
ser rebut a l’exterior amb una sorollosa manifes-
tació reivindicativa dels veïns, que demanaven 
més escoles. Ja sabeu que tenim un barri molt 
reivindicatiu.
  Prèviament, la gent de l’AAVV ja ens van dir 
que estaven encantats amb l’obertura de la 
biblioteca, que la xiulada era aprofi tant que 
venia l’alcalde. Hem de dir que ens hem sen-
tit molt ben acollits.
  Us donarem algunes xifres: hem fet més de 
22.000 carnets, més de 1.100 tallers de TIC (tecnolo-
gies de la informació i la comunicació), més de 420 
visites escolars i més de 10.000 alumnes han passat 
per la biblioteca en aquestes visites. Vam obrir amb 
més de 31.000 documents i ara en tenim més de 
60.000!
Hem organitzat conta-contes, cursos d’informàtica, 
clubs de lectura, presentacions de llibres, xerrades, 
recitals poètics, campanyes de donació de sang 
en col·laboració amb el Banc de Sang i Teixits, hem 
participat a la Supernit del Club Súper 3. Com po-
deu veure, la biblioteca ha donat molt de joc.
Han passat per aquí diversos escriptors, molts amb 
la col·laboració de la llibreria Etcètera: Víctor Ame-
la, Maria Barbal, Antoni Bassas, Mario Catelli, Enric 
Calpena, Carles Capdevila (e.p.d.), Alicia Giménez 
Bartlett, Julià Guillamon, Olga Merino, Rafel Nadal, 
Sergi Pàmies, Frederic Porta, Toni Puntí, Àfrica Ra-
gel, Pilar Rahola, Joan Rendé...

  Alguns d’ells han repetit, fet que ens fa pensar que 
els hem tractat bé.
  Hem col·laborat en diferent grau i mesura amb 
moltes entitats del barri: Apropem-nos amb l’esco-
la de salut, un club de lectura, visites als grups de 
castellà, etc., amb el Centre de Normalització Lin-
güística de Sant Martí, amb l’Escola d’Idiomes de 
La Pau, amb les escoles del barri: la Mar Bella, la 
Llacuna, etc., amb els instituts: Maria Espinalt, 22@, 
etc., amb les llibreries (quan vam obrir hi havia l’Et-
cètera i ara s’hi han afegit La Petita i la No Llegiu). 
Amb el Centre Cívic Can Felipa, els casals de barri 
del Poblenou i Bac de Roda. I podríem continuar...
  Hem crescut amb vosaltres. Hem intentat fomen-
tar l’hàbit de la lectura dels vostres infants. Us hem 
recomanat llibres i ens n’heu descobert també vos-
altres. En aquests 10 anys hem intentat ser una àgo-
ra cultural del barri, un lloc on passessin coses rela-
cionades amb la cultura en general i la lectura en 
particular. Confi em seguir-ho sent molts anys més!

10 anys de biblioteca al barri

La biblioteca Poblenou-Manuel Arranz ha  col·laborat en diferent 
grau i mesura amb moltes entitats del barri
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Vermut: ritual dominical
Salvador Montoya Viñas 

Quantes vegades hem dit l’ex-
pressió "anem a fer unes ta-
pes?" Aquesta tradició, molt 

associada als migdies de diumenge 
com a avantsala del dinar domini-
cal, s’ha convertit en una activitat 
gastronòmica coneguda a tot el 
món. La seva característica princi-
pal és que ha de ser variada però 
poc copiosa, de petites racions 
de platets poc elaborats, sempre 
per compartir. Actualment, aquest 
concepte culinari  va més enllà de 
ser un petit tall de pernil o format-
ge acompanyat d’un vas de vi. En 
algunes propostes gastronòmiques, 
ha derivat en autèntiques elaboraci-
ons de cuina d’autor en miniatura.
  La tapa, tal com es coneix avui en dia, neix en 
una època de penúria després de la guerra civil 
espanyola. És d’origen castellà, tot i que per tot el 
territori de l’Estat espanyol hi ha moltes maneres 
d’anomenar-les. A Euskadi, del fet d’anar de tapes 
en diuen poteo i s’anomenen pintxos, a l’Aragó i  a 
Navarra en diuen alifares, on, de sempre, hi ha ha-
gut el costum de fer un mos mentre es beu alguna 
beguda, normalment alcohòlica. 
  El seu origen, però, és una mica incert i hi ha mol-
tes versions de tradició oral. Algunes fan referència 
al fet que a moltes tavernes se servia la beguda 
amb un petit tall de pernil o formatge per cortesia, 
altres diuen que aquesta ració gratuïta era molt sa-
lada per així incitar a repetir la consumició. Hi ha 
llegendes que diuen que el Reis Catòlics, en un vi-
atge a Cadis, van parar a un taverna on hi havia 
tantes mosques que, en queixar-se, el taverner els 
va servir el vi amb un tros de formatge que tapa-
va la copa. N’hi ha que fan referència a anècdo-
tes del rei Alfons X el Savi, i alguna a Felip II, totes 
bastant similars pel que fa a la utilitat com a tapa 
protectora de la beguda per la falta d’higiene dels 
locals de l’època.
  A casa nostra, al ritual dominical tan popular des 
de fa molts anys se’l coneix com l’hora “d’anar a 
fer el vermut”, tot i que a casa teníem una tia, la tia 
Engràcia, que en deia fer “el pica-pica” o “pisco-
labis”.
  Fer el vermut seria, tècnicament, un maridatge 
reconvertit en una activitat gastronòmica. Però sa-
bem quin tipus de beguda és el vermut? Un licor 
d’herbes? Un còctel? un vi? Tal com el coneixem 
ara no ho és, però sí que se'n prenia un de molt 
similar a l’antic Egipte. A Grècia, conegut més o 
menys com els vins d’Hipòcrates, era una beguda 
medicinal per fer venir gana. A l’edat mitjana es 
prenien begudes amb base de vi i herbes similars, 

però no va ser fi ns al segle XVlll quan Benedetto 
Carpanno inventà el vermut anomenat modern.  
  Vermut és la deformació italiana d’una paraula 
alemanya: Wermut. Aquest és el nom comú de 
diverses plantes de la família Artemisia (Artemisia 
Absinthium). Aquesta planta és l’ànima d’aquesta 
beguda, juntament amb una bona mescla de bo-
tànics, herbes aromatitzants i caramel, per donar-hi 
color. La base principal és el vi, normalment blanc, 
jove, de qualitat i de baixa graduació. A partir 
d’aquí, el que es vulgui. Cada elaborador acos-
tuma a presumir de fórmules secretes guardades 
amb zel per llargues nissagues familiars. A França 
és d’un perfi l molt sec, a Itàlia amargant i amb el 
costum de prendre’l abans de sopar i aquí més avi-
at dolç. Perfumats ho són tots, aquesta és la seva 
gràcia. Aromes d’herbes mediterrànies de ginebró, 
d'anís estrellat, de pell de taronja, de caramel, de 
mistela, de bancal, de terròs. Fa olor del sud del 
nostre país. 
  Parlant del sud, la capital per excel·lència del ver-
mut és Reus i, en general, totes les comarques de 
Tarragona. Miró, Izaguirre, Perucchi, Casa Mariol, 
Vins Padró, entre d'altres, segur que us sonen. Els 
més viatjats coneixeran els de les cooperatives de 
les comarques del Priorat, la Ribera d’Ebre i la Terra 
Alta, on mai s’ha perdut la tradició de prendre un 
vermutet després de missa de dotze, el diumenge 
al migdia. En vas curt, amb sifó o gasosa, amb l’oli-
va farcida, que sempre es deixa pel fi nal, confi tada 
pels sucres i aromes del nostre aperitiu. A la terrassa 
del bar de sempre, amb la caloreta del solet hiver-
nal o a casa, amb un diari o revista i bona música 
de fons, però el que no pot passar “mai dels mais” 
és que no el compartim. Patates rosses de xurrer, 
olives, anxoves, escopinyes i quatre talls de fuet: el 
paradís. Com deia el meu pare, “això no té preu”.
  En fi , salut, amistat i vins amb ànima. Ara us deixo, 
que tots plegats tenim prou feina. 
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Els peus d'aquestes fotografi es els podeu llegir al peu general de totes les que publiquem de El Mikado a la pàgina 11
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