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El Centre de les persones
   EDITORIAL 3

El Centre té moltes històries per expli-
car i podem afirmar que segueix amb 
molta empenta i ganes de fer coses. 

Naturalment, no tot són flors i violes, i la 
Junta té més maldecaps dels que vol-
dria, però la veritat és que el balanç és 
positiu i que portem una marxa conside-
rable. Que la cosa rutlla prou bé, vaja. 
En aquestes pàgines us parlem de tot (o 
quasi tot!).

A veure: s'han fet dues assemblees, 
una per elegir la Junta Directiva 
dels propers quatre anys, que ja 

sabeu que serà la mateixa que els quatre 
darrers. Hi ha una nova Comissió de Tea-
tre, amb l'Assumpta Bruguera com a dele-
gada, que ha presentat una engrescado-
ra proposta tant de representacions com 
de lectures per al curs que ve. La renova-
da direcció de L'Estel, amb en Toni Roig al 
capdavant que ja fa setmanes que pre-
para les tres representacions que es faran 
per Nadal. Les tertúlies literàries, de la mà 
de l'Eduard Martínez, han celebrat aquest 
juny les seves primeres 200 sessions. Això 
significa més de 16 anys amb trobades 
mensuals ininterrompudes, i enguany han 
organitzat el seu particular elogi de la lec-
tura per sisena vegada consecutiva. 

Més coses. El Cor Poblenou, en la 
seva nova etapa amb les direc-
tores Anna Roma i Aurora Miró, 

ha començat les actuacions amb bon 
nivell. El campionat social de dòmino, ara 
amb el Tomàs Ferrón de coordinador, va 
celebrar l'habitual sopar de lliurament de 
premis als guanyadors de la XXXI edició, i 
ja estan pensant en la propera. Els orga-

nitzadors del cicle de Cava Concert es-
tan programant la propera edició, la 15a, 
que s'inaugurarà per Festa Major. Aquest 
butlletí publicarà aquest any el seu nú-
mero 100 (ara som al 98), demostrant una 
continuïtat que no s'havia pogut donar 
mai en tota la història de l'entitat... i, ja 
que hi som, per Festa Major ja podrem 
començar a celebrar el 110 aniversari del 
Centre. 

I, a més a més de continuïtat, també te-
nim novetats: un nou grup de joves que 
volen dir la seva, tenen representació a 

la Junta i ja han començat a col·laborar 
(empènyer adequadament) en alguns 
esdeveniments de la casa i estan organit-
zant una gimcana per Festa Major. El nou 
web i les xarxes socials de la casa s'estan 
consolidant. 

Una altra dada: durant l'any 2018, els 
cursos, tallers, aules i altres espais 
pedagògics van aplegar 360 alum-

nes grans i petits, i les xifres que ja s'estan 
donant en aquest 2019 es veu que els 
superaran àmpliament. Paral·lelament, 
continuen les visites d'escriptors i polítics 
que venen al Centre a presentar els seus 
llibres. Entre els últims, vam tenir una vide-
oconferència amb Carles Puigdemont i 
Gonzalo Boye, la presència d'Ernest Ma-
ragall per presentar un llibre sobre l'Oriol 
Junqueras, i, quan llegiu això, si tot va bé, 
haurà vingut el president de la Generali-
tat, Quim Torra, per presentar el seu llibre 
Honorables. t 
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La Junta ha acordat amb en 
Jordi i la Roser una extensió de 

la seva estada al capdavant del 
cafè bar del Centre. El contrac-
te fins ara vigent, que finalitzava 
el 2022, se substitueix per un de 
nou, que inicia la seva vigència 
l’1 de juliol del 2019 i que fineix el 
30 de juny del 2034.
  Per la seva part, els arrenda-
taris assumeixen un increment 
del30,57% sobre la renda ante-
rior des del moment de la signa-
tura del nou contracte fins a la 
data en què hagués finalitzat la 
vigència del contracte substituït 
(31 de gener de 2022).
  A partir d’aquesta data, s’esta-
bleixen dos esglaonats. El primer 
estableix una renda que s’apli-
carà a partir de l’1 de febrer de 
2022 i fins al 30 de juny de 2029, 
incrementable d’any en any 
d’acord amb l’IPC. 
  El segon, una renda mínima 
preestablerta, que s’aplicarà al 
darrer tram de cinc anys, només 
en el cas que la renda que s’es-

tigui pagant en 
aquell moment 
sigui inferior a 
aquesta quan-
titat. 
  Amb aquest 
nou contracte, 
la Junta valo-
ra l’aprovació 
que mereix a la 
gran majoria de 
socis la bona 
gestió del bar 
per part d’en Jordi i la Roser, i 
l’eficiència, simpatia i amabilitat 
del seu equip. 
  Així mateix, el Centre palesa 
que no vol actuar especulati-
vament d’aquí a dos anys i mig, 
en finalitzar el contracte fins ara 
en vigor. Som molt conscients 
que no estem llogant un local 
que tenim buit i del qual ens limi-
tarem a cobrar la renda. El bar 
és un servei essencial del nostre 
estatge social. El Centre és una 
extensió de casa nostra i cal que 
ens hi sentim a gust i ben atesos. 

  
  Si estimem en Jordi, la Roser, la 
Gemma, en Joan i la Susanna i 
els volem seguir tenint amb no-
saltres, cal que ho demostrem.
  Per la seva part, en Jordi i la 
Roser assumeixen un major es-
forç pel que fa a la seva apor-
tació econòmica al Centre i ho 
fan ja des d’ara, sense esperar 
la finalització del contracte que 
tenien vigent i que els hagués 
facilitat, fins al 2022, seguir pa-
gant un import sensiblement in-
ferior a la nova renda que s’ha 
establert. t

EN JORDI, LA ROSER I TOT L’EQUIP 
DEL MENJADOR DEL CENTRE, 
AMB NOSALTRES PER MOLTS ANYS

INCORPORACIÓ PLE-
NA DELS JOVES A LA 
DIRECCIÓ DEL CENTRE

És una sort i un goig tenir tants 
joves que s’estimen el Centre 

i s’hi comprometen activament. 
La Junta n’ha incorporat dos re-
presentants, l’Elisabet Coll i en 
Guillem Arias. D’aquesta mane-
ra, l’opinió dels joves és escolta-
da a la Junta i participen en les 
decisions. També donen suport 
en tot allò que se’ls demana i 
han iniciat la preparació d’ac-
tes propis. Així, per a la propera 
Festa Major, han programat una 
gimcana que promet ser una 
gran mobilització de joves de 
casa nostra i de tot el barri. t

El Jordi i la Roser
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EL COR CONSOLIDA 
LA SEVA TRANSICIÓ

Des que l’Antoni Roig i la 
Montserrat Segarra van ex-

pressar a la Junta la seva vo-
luntat de deixar la direcció del 
Cor Poblenou després de les 
representacions d’El Mikado, 
la Junta va desenvolupar unes 
actuacions encaminades a 
garantir la continuïtat del Cor 
Poblenou. 
  D’una banda, es va cercar el 
relleu dins de la mateixa entitat 
i es va encarregar la direcció a 
dues persones de la casa, l’Au-
rora Miró, professora de l’Aula de 
Música, i l’Anna Roma, persona 
vinculada al Cor des dels seus 
orígens. Es va optar, per tant, 
per una direcció coneguda pels 
cantaires i de solvència contras-
tada.
  De l’altra, en paral·lel als assajos 
d’El Mikado, es va propiciar que 
els cantaires que ho volguessin 
fessin un tast de la futura direc-
ció del cor. Amb aquesta finali-
tat, es va establir un dia d’assaig 
amb l’Anna i l’Aurora per fer una 
experiència de transició.
  Un cop acabades les repre-
sentacions d’El Mikado, l’Aurora 
i l’Anna van assumir la direcció 
del Cor Poblenou rellevant  l’An-
toni Roig i la Montserrat Segarra, 
els seus fundadors. La primera 
actuació pública, el Cant de 
la Sibila, la vam poder veure 
abans de la Missa del Gall, i la 
segona el passat 26 de maig, 
amb motiu de la Trobada de 
Corals del Casino l’Aliança en 
l’any del 150è aniversari de l’en-
titat germana.
  Els directius i altres socis que 
hi érem presents ens vam sen-
tir molt orgullosos de l’actuació 
del nostre Cor. Veure aquell 
grup de vint-i-vuit cantaires (per 
compromisos en van mancar 
alguns) interpretant un repertori 
variat amb gran qualitat va pa-
lesar que el Cor Poblenou ha su-
perat amb èxit l’etapa de tran-
sició i que es manté com una 
secció potent del Centre. Feli-
citats, Aurora i Anna. Felicitats a 
tots els cantaires.
  Endavant! t

GRÀCIES, ESTER
 

L’Ester Masramon ens dei-
xa. Durant molts anys ha 

estat professora i puntal de 
l’Estudi de Ballet Clàssic del 
Centre. També en els darrers 
mesos s’havia incorporat 
com a monitora de l’activi-
tat d’estiraments. Osonen-
ca de pro, vol tornar a casa 
i emprendre nous projectes. 
  La Junta Directiva del 
Centre vol agrair-li la seva 
dedicació i la seva qualitat 
tècnica i humana. Tot i que 
ja està previst el seu relleu 
amb una professora d’alt nivell, trobarem a faltar l’Ester.
  Li desitgem sort en aquesta nova etapa que ha decidit em-
prendre i no perdem l’esperança de recuperar-la algun dia. 
En tot cas, el Centre sempre serà casa seva. t

En el marc del 150è aniversari 
de L’Aliança, es desenvolupa-

rà una experiència teatral insòli-
ta i que, ben segur, serà un gran 
espectacle.
Les seccions de teatre d’amb-
dues entitats treballen conjunta-
ment i amb un únic repartiment 
la representació de l’obra Casa 
i jardí. L’acció es desenvolupa 
simultàniament al jardí (escena-
ri del Casino) i a l’interior de la 
casa (escenari del Centre), de 
manera que, quan els actors 
passin d’un espai a l’altre, aniran 
d’un escenari a l’altre, d’una en-
titat a l’altra, fent el recorregut 
per la Rambla.
  Casa i jardí es representarà el 
darrer cap de setmana de se-
tembre i el primer d’octubre.
Tot i que l’obra té sentit en ella 
mateixa, tant si es veu la versió 
casa com si es veu la versió jardí, 
la gràcia rau en veure-les totes 
dues i gaudir de l’encaix. 
  A més, com que hi haurà qua-
tre representacions simultànies, 
en podreu destinar dues a veu-
re cadascuna de les versions i, si 

us ve de gust, una altra a veure 
els desplaçaments dels actors 
d’una entitat a l’altra i a acom-
panyar-los.
  Cada entitat vendrà les entra-
des per a la representació que 
es realitzi al seu propi estatge. 
Això no obstant, es farà una pe-
tita bonificació addicional sobre 
el preu que correspongui aplicar 
a cadascú en el moment de la 
compra de la segona entrada 
per assistir a ambdós especta-
cles. 
  Us recordem que L’Aliança apli-
ca als socis del Centre el mateix 
preu que als seus socis en espec-
tacles de producció pròpia. Òb-
viament, els socis de L’Aliança 
reben un tracte de reciprocitat 
al Centre. 
  Apunteu-vos, ja des d’ara, el 
darrer cap de setmana de se-
tembre i el primer d’octubre a 
les vostres agendes, estigueu 
pendents del programa que us 
farem arribar en el seu moment 
i disposeu-vos a gaudir de Casa 
i jardí, tant al Centre com a l'Ali-
ança. t

EL CENTRE S’ADHEREIX AL 150è ANIVERSARI 
DE L’ALIANÇA AMB CASA I JARDÍ

L'Ester amb l'obsequi que la Junta 
Directiva li va oferir com a record del 
seu pas pel Centre
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La Junta repeteix 

El dissabte 27 d’abril a la 
tarda, vam celebrar dues 
assemblees: l’ordinària de 

cada any, i una d’extraordinà-
ria, convocada per elegir nova 
Junta Directiva. Comencem pel 
final: després de l’Assemblea Or-
dinària de socis i sòcies de l’enti-
tat, s’inicia l’extraordinària, amb 
l'elecció dels membres de la 
Junta Directiva. Com que només 
va presentar-se una única can-
didatura, formada per la ma-
teixa Junta Directiva dels últims 
quatre anys, en temps i forma 
correctes, reunint els requisits per 
ser elegible, aquesta va quedar 
automàticament elegida i va ser 
proclamada per la Junta Elec-
toral per un període de quatre 
anys. Recordem el noms de la 
candidatura elegida: 

  Josep Maria Recasens i Soriano, 
president
  Gemma Novo i Valls, vicepresi-
denta responsable d’acció soci-
al
  Josep Navarro i Marsal, vice-
president responsable de gestió 

dels espais
  Anna Bedmar i Álvarez, secre-
tària i responsable d’arxiu
  Joan Giménez i Roger, tresorer
  Montserrat Mirabet i Sánchez, 
vicetresorera i comptadora
  Jordi Asensio i Mèlich, vocal 
adjunt a la presidència
  Eduard Martínez i Hidalgo, vo-
cal de comunicació virtual
  Andreu Aldea i Núñez, vocal de 
manteniment
  Antoni Roig i Prous, vocal de 
L’Estel

  Pel que fa a l’Assemblea Ordi-
nària, que es va desenvolupar 
sense sorpreses, en fem un re-
sum. D’entrada, es van apro-
var per unanimitat l’acta de 
l’Assemblea anterior del dia 22 
d’abril de 2018, l’ordre del dia 
establert per a la d’enguany i 
la memòria d’activitats del any 
2018, així com una anàlisi esta-
dística dels socis i sòcies de l’en-
titat i els comptes de l'exercici 
2018 i el pressupost de 2019.
  Mencionarem algunes dades 
d’aquesta anàlisi estadística, 

obra de la incansable se-
cretària Anna Bedmar: a 
31 de desembre de 2018, 
el Centre tenia 933 socis i 
sòcies, 616 dones (66%) i 
317 homes (34%), dos ter-
ços són del sexe femení! 
Si mirem les dades per 
l’edat dels socis: 376 socis 
(40%) té fins a 29 anys; 275 
(30%) entre 30 i 64 anys; i 
282 socis tenen més de 64 
anys. 
  Entre aquestes estadís-
tiques, val la pena re-
cordar el gran nombre 
d’alumnes que té el Cen-
tre en un lloc o altre, 326. 
Sempre en xifres del 2018, 
els tallers de la Secció 
d’Activitats Diverses van 
aplegar 77 alumnes en 
total (13 a puntes al coixí, 
13 a costura, 11 a pintu-
ra, 11 a pachwork, 11 a 

estiraments, 9 a manualitats i 9 a 
anglès).
El Taller de castanyoles va tenir 
18 alumnes; el de country en lí-
nia, 20; l’Aula de Música, 54; el 
Taller de Teatre Musical, 66; i l’Es-
tudi de Ballet Clàssic, 91.
  En un altre punt de l’ordre del 
dia, es va presentar davant l’As-
semblea la proposta de socis 
d’Honor i de Mèrit proposats per  
la Junta Directiva. Soci d’Honor: 
per la seva trajectòria personal i 
professional de catalanitat i va-
lor social, va ser reconegut per 
l’entitat el senyor Joan Maria 
Vallvé Ribera, El seu nomena-
ment es va aprovat per l’assem-
blea amb 3 abstencions i 52 vots 
a favor.
  Els Socis de Mèrit proposats i 
acceptats van ser la Magda Sió, 
l’Antoni Roig i en Rossend Co-
nesa. La Magda Sió va agrair als 
membres de Junta el reconei-
xement al treball que les dones 
realitzen per i en l’entitat. 
  En el seu torn, el president, Jo-
sep Maria Recasens, va dirigir 
unes paraules a l’Assemblea en 
les quals va fer un balanç del 

Un moment de les Assemblees del dia 27 d'abril
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que han representat aquests 4 
darrers anys de mandat de Jun-
ta i va donar les gràcies al seu 
equip per la lleialtat, la confi-
ança i la paciència. També va 
afirmar que aquesta Junta apro-
fitarà les moltes discrepàncies en 
la gestió que alguns socis puguin 
tenir, tot esperant que aportin de 
positiu tot allò que es necessiti 
per millorar. 
  Recasens va fer també un re-
sum del que ha estat l’any 2018, 
un any de transformació i can-
vis. S’han culminat les obres que 
l’entitat pot assumir econòmica-
ment i s’ha de tenir en compte 
que una entitat com la nostra és 
un pou sense fons, ja que sempre 
surten despeses sorpresa, com 
per exemple la caldera, que es 
va espatllar i que es va haver de 
renovar. Això va significar una 
despesa extra de 6.000 €. Tam-
bé s'hauria de canviar el teló de 
l’escenari. I aquest estiu s'han 
de pintar les aules i estalviarem 

gràcies a la bona disposició del 
nostre jove voluntariat, que re-
duirà la despesa. En resum, po-
dem concloure que hem fet del 
Centre un espai més segur i con-
fortable amb unes instal·lacions 
en condicions de seguretat ade-
quades, atès el gran nombre de 
persones que intervenen i parti-
cipen en tantes i tan diverses ac-
tivitats.

Socis de mèrit
  Amb la proclamació dels nous 
tres socis de mèrit, són ja 14 les 
persones guardonades fins al 
moment: 

Joan Bañeres Clavell 
Isidre Carbonell Palau
Josep Casanova Ramon
Jaume Masjuan Pons
Joaquim Vilasaró Bagaria
Xavier Oliver Casanova
Carles Mataró Balada
Montserrat Segarra Romañà
Nicasi Camps i Pinós

Josep Gili i Diego
Josep Navarro Marçal
Magda Sió Masjuan
Antoni Roig Prous
Rossend Conesa Bonet

. 
  Pel que fa als socis d’honor, els 
primers van ser nomenats durant 
les festes del centenari de l’en-
titat: 

Josep Maria Soler, pare abat 
de Montserrat
Joan Enric Vives i Sicília, bisbe 
d’Urgell
 i Josep Ricart i Maymir, escul-
tor.   

  Pocs anys després, es va voler 
distingir:

Francesc Narváez, regidor del 
districte durant molts anys, 
i l’any 2018, Francesc Torralba, 
filòsof, teòleg i professor. 

Enguany s’afegeix a la llista Joan 
Maria Vallvé Ribera, patró de 
la Fundació Pius Bosch (al qual 
hem entrevistat en aquest ma-
teix butlletí). t

Magda Sió Masjuan Antoni Roig Prous Rossend Conesa Bonet

Les activitats formatives del Centre gaudeixen d'un gran nombre d'alumnes 
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En la darrera Assemblea General del passat 27 
d’abril, i a proposta de la Junta Directiva, es va 
nomenar soci d’honor del Centre Joan M. Vallvé 
Ribera, per la seva trajectòria personal i professi-
onal de catalanitat i valor social reconeguda per 
l’entitat. Enginyer industrial de professió, ha estat 
o és, entre altres càrrecs, diputat al Parlament de 
Catalunya, conseller d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca de la Generalitat, president de l’Associació 
d’Enginyers Industrials de Catalunya i vicepresi-
dent d’Òmnium Cultural. Nét de Joaquim Ribera 

Barnola, des de fa anys és patró de la Fundació 
Pius Bosch en representació de la família Ribera, 
de la històrica Metales i Platería Ribera (Can Culle-
res). En un requadre adjunt us presentem una peti-
ta biografia professional més completa de Vallvé, 
i en un altre breu recordem la relació de la família 
Ribera amb el Centre i la Fundació Pius Bosch. 
L’entrevista l’ha duta a terme en Nicasi Camps, 
acompanyat d’Engràcia Ferrés, familiar de l'entre-
vistat, tots dos extreballadors de Can Culleres, i de 
Joan Giménez, tresorer de la Fundació Pius Bosch. 

Joan, quan comences a tenir co·
neixement del barri, de la fàbrica 
i del Poblenou? 
  Des de ben petit recordo haver 
vingut a la fàbrica amb els pares 
i l’avi i des de sempre he mantin-
gut aquest bon record.

I del Centre Moral? 
  El primer record que en tinc és 
de quan vaig venir a una festa de 
la Caixa de Pensions i d’Estalvis 
en què participaven nens i nenes 
i ens van regalar una llibreta i una 
guardiola.

Quan t’adones de la important 
relació de la teva família amb el 
Centre? 
  A casa era normal sentir els pa-
res i l’avi parlar del Centre. Per 
tant, de ben petit ja m’adonava 
de la importància del Centre.

De petit, anaves a la fàbrica?  
  Sí, sí, hi venia amb l’avi alguns 
diumenges atès que la foneria 
restava sempre encesa, no s’atu-
rava; sempre hi havia algú que hi 
feinejava.

Quin record tens del teu avi? 
  Molt intens, perquè l’avi vivia a 
casa amb els meus pares. El re-
cord més viu que en tinc és que 
dedicava la seva existència amb 
prioritat a la feina i la fàbrica, 
però també a la família. 

Què valores més d’ell? 
  Que era una persona molt 

Feina de país
Joan M. Vallvé és enginyer industrial i, del 1964 al 1975, treballà 
com a enginyer a l’empresa Metales y Platería, SA (Can Culleres), 
mentre que, del 1975 al 1980, fou enginyer del Ministeri d'Indústria 
a Barcelona i a Lleida. Del 1974 al 1980 va ser vocal del Comi-
tè Executiu de la Fira de Barcelona. A les eleccions al Parlament 
de Catalunya del 1980 fou elegit diputat per a la circumscripció 
de Lleida, i a les del 1984 per a la de Barcelona. Va ser secretari 
general del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat 
de Catalunya (1980-1984), conseller d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca (1989-1992) i comissionat per a Actuacions Exteriors (1992-
1994).
  Del 1994 al 1999, fou diputat al Parlament Europeu per la 
coalició CiU, PSM-Nacionalistes de Menorca i Bloc Nacionalista 
Valencià, novament del 2002 al 2004 en substitució de Pere Es-
teve, i del 1996 al 2004 fou president de l’Associació de Regions 
Frontereres Europees (ARFE).  Del 2006 al 2007, va ser el president 
de l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya; del 2007 
al 2013,  degà del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya 
i també ha estat vicepresident del Club Natació Barcelona. El 
2015 es va incorporar a la junta d’Òmnium Cultural sota la presi-
dència de Jordi Cuixart. t

"La Fundació garanteix la
 continuïtat del Centre"
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emprenedora. Va començar 
d’aprenent a Can Coral, va ser 
un gran treballador i va aixecar 
una indústria molt important, sen-
se oblidar mai els seus comença-
ments humils a la ferreteria.

Conserves l’amistat amb algun 
antic treballador de l’empresa? 
  Conec molta gent que va tre-
ballar a la fàbrica i hi mantinc 
una certa amistat.

El teu pare va ser un dels funda·
dors d’Òmnium. 
  Sí, i ho va ser per indicació del 
meu avi, que és el que hi posa-
va els diners, juntament amb en 
Carulla, en Cendrós, en Millet i 
en Riera.

Com a vicepresident d’Òm·
nium,  has passat por? En temps 
de Franco, la Policia et va anar 
a buscar a casa mentre els teus 
pares eren al Palau de la Música, 
o al Liceu, conversant tranquil·
lament amb el governador civil...  
  Cert. Precisament la setmana 
passada ho vaig confessar al 
jutge Marchena, com a testimo-
ni del Judici contra el Procés, i 
quan em va preguntar si havia 
estat processat, li vaig dir que 
havia estat detingut i empreso-
nat per haver participat a la fun-
dació de l’Assemblea de Cata-
lunya el 7 de novembre de 1971, 
a la parròquia de Sant Agustí, al 
carrer Hospital.

Com a soci del Centre, has assis·
tit a algun espectacle? 
  He vingut a veure L’Estel, però 
darrerament no he tingut gaires 
oportunitats d’assistir-hi.

Recordo que el senyor Ribera 
se’m va excusar de no venir a les 
funcions per no sentir·hi prou bé. 
  Al meu avi li agradava molt el 
teatre i ell mateix n’havia fet, i 
també li agradava molt el cine-
ma; en canvi, no li agradava 
gens el futbol.

Ets patró de la Fundació Pius 
Bosch. Què és el que valores 
més d’aquesta institució?  
  La figura de la Fundació és la 
figura idònia per garantir la con-

tinuïtat de 
l’esperit, de 
les activitats ii 
dels objectius 
del Centre.

Has fet d’engi·
nyer, has estat 
a l’administra·
ció i t’has de·
dicat a la polí·
tica... 
  Cert, primer 
a l’empresa 
p r i v a d a , 
després a 
l ’admin i s -
tració de 
l’Estat i posteriorment a la de la 
Generalitat. A la política m’hi 
vaig incorporar més tard.
    
La veritat és que has tingut molts 
càrrecs polítics! 
  Això va lligat amb l’edat! Ja tinc 
una edat, jo! Amb molts anys 
fets, he tingut molts càrrecs.

Com veus el moment polític ca·
talà?  
  El país es troba en una situació 
molt especial; en el moment de 
fer aquesta entrevista, des de fa 
mesos una part de govern és a 
la presó i l’altra a l’exili. I hi ha un 
judici molt important al Tribunal 
Suprem. És una situació total-
ment irregular.

Amb tanta història en el món po·
lític, deus tenir bons records i al·
guns de no tan bons...
  Sense cap mena de dubte, el 
millor record és el dia que vaig 
entrar de diputat al Parlament 
de Catalunya; i un altre és quan 
em van fer la confiança de no-
menar-me conseller d’Agricultu-
ra. Els pitjors, no cal recordar-los. 

Parles amb el teu cunyat, en 
Joan Hortolà? 
  I tant!, hi tinc molt bona relació i 
també parlem sovint de política.

Vols afegir alguna cosa més? 
  Doncs sí, tornant a l’inici de l’en-
trevista, vull parlar del Poblenou, 
dels canvis que s’han efectuat al 
barri. S’ha produït un gran canvi, 
molt beneficiós. I ho puc com-

provar, atès que m’agrada molt 
passejar, sobretot pel mateix 
carrer que abans formava part 
de la fàbrica, com ara el carrer 
de la Llacuna. Estic molt content 
dels resultats del canvi al barri. t

Història d’una 
recuperació

El fatídic 1936, els incontrolats 
destrossen parcialment el lo-

cal on hi ha el Centre i aquest 
desapareix. Finida la contesa, 

l’entitat bancària que no 
havia cobrat durant aquells 
anys el crèdit concedit per 

fer l’edifici del carrer Pujades 
(l’actual) es queda el local. 

Acabada la Guerra Civil, Joa-
quim Ribera Barnola, amo de 

l’empresa Metales y Platería 
Ribera, recupera el local i el 
cedeix provisionalment a la 

parròquia de Santa Maria del 
Taulat, ja que el temple havia 
estat derruït totalment. El 1950 

el renovat temple és consa-
grat i el Centre pot tornar al 

seu lloc primitiu. La família 
Ribera renuncia als seus drets 
de recuperar l’immoble que 
havia comprat legalment, i 

crea la societat instrumental 
que ara és la Fundació Pius 

Bosch, de la qual són patrons 
Montserrat Ribera Monroset i 

Joan M. Vallvé Ribera.   

Un cartell publicitari dels primers anys de Can Culleres
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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 oficina/casa estan sempre impecables.
3 - Tenir un servei de neteja perfecta per a les vostres necessitats i possibilitats. 

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

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

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

Nova Comissió de teatre
El 19 de març va tenir lloc 

l'Assemblea de Teatre i en-
guany tocava renovar la 

Comissió.
  Agraïm la feina feta aquests 
anys per la comissió encapçala-
da per en Toni Olivé i integrada 
per l'Alícia Olivé, l'Assumpta Bru-
guera, l'Eulàlia Giol, la Judit Mar-
tínez i en Lluís Girbau, i desitgem 
molts èxits i encerts a la nova Co-
missió, amb l'Assumpta Bruguera 
al capdavant, que comptarà 
amb el suport de l'Aleix Bonet, 
l'Elna Busquets, l'Albert Cobac-
ho, l'Elisabet Coll, la Judit Mar-
tínez, en Josep Ribalta i la Núria 
Recasens. 
  La nova comissió ja s'ha posat 
mans a l'obra amb la programa-
ció de la propera temporada i, 
per tal que aneu fent boca, us 
n'oferim un avançament.
  El 15 de setembre tornarem a 

gaudir d'una nova representa-
ció d'Agost, de Tracy Letts, dirigi-
da per en Xavier Oliver.
  A finals de setembre i principis 
d'octubre, podrem veure Casa i 
jardí, d'Alan Ayckbourn, en col-
laboració amb la secció de te-
atre de l'Aliança, dirigida per en 
Joan Asensio i en Jordi Vendrell.
  A finals d'octubre tindrem Viure 
amb un cor transplantat, de Ni-
casi Camps, dirigida per l'Anna 
Bedmar.
  L'últim cap de setmana de no-
vembre gaudirem del musical 
Return to the forbidden planet, 
de Bob Carlton, dirigida per la 
Bet Bru.
  El dia de Nadal podrem veure 
Postmortem, d'Àfrica Ragel, diri-
gida per l'Aleix Bonet.
  Al mes de febrer es representa-
rà l'obra Almacenados, de Da-
vid Desola, dirigida per en Joan 

Asensio.
  Al mes de març s'oferirà el mu-
sical T'odio, amor meu, de Da-
goll-Dagom, a partir dels relats 
de Dorothy Parker i amb músi-
ca de Cole Porter, dirigit per en 
Joan Martínez.
  Al mes d'abril, per una banda, 
tornarem a gaudir de noves re-
presentacions de Jesus Christ 
Superstar, d'Andrew Lloyd We-
bber, sota la direcció de Joan 
Olivé i, per l'altra, els joves de la 
casa ens oferiran el musical We 
will rock you, de Ben Elton, a par-
tir de les cançons de Queen.
  Al maig podrem veure Madru-
gada, d'Antonio Buero Vallejo, 
dirigida per en Xavier Oliver.
  I per acabar, al juny gaudirem 
d'Els amics de Peter, de Rita Rud-
ner i Martin Bergman, dirigida 
per la Carme Canet.
   Bona temporada a tothom!  t
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Eduard Martínez

Després de tres anys des de 
l’última representació, el 5, 
6 i 7 d’abril es va tornar a 

reposar l’òpera rock Jesus Christ 
Superstar amb el mateix èxit de 
sempre. Jesus Christ Superstar és 
una obra que enganxa el públic, 
però sobretot enganxa els ac-
tors, i aquesta vivència d’actors 
i actrius retorna multiplicada per 
100, amb una força tan forta a 
la sala que l’espectador se sent 
imbuït per la màgia de la música 
i la dansa i la intensitat dels fets 
que s’hi narren.
  Respecte de les representaci-
ons de 2016, poques coses van 
canviar pel que fa a la dramatúr-
gia. Per què canviar el que és un 
èxit i el que la majoria d’actors 
ja coneixien? La direcció, amb 
en Joan Olivé al capdavant, re-
petia. Molts actors repetien. Una 
decisió ben encertada.
  Va ser divertit, en canvi, veure 
que, en la tramoia, aquests tres 
anys havien servit perquè la creu 
de Jesús crucificat hagués cres-
cut fins adequar-se a la mida del 
Damià Capella, que, cal escriu-
re-ho amb negretes, va fer tres 
representacions per emmarcar.
  Només en Damià i en Joan Oli-
vé en el paper d’Herodes van re-
petir com a intèrprets. Això és un 
viu senyal de l’interès d’actrius i 
actors per poder-s’ho passar bé 
i lluir-se en papers que els agra-
den i tenen ben apresos. I tenir, 
com se sol dir, la seva oportuni-
tat. I un al·licient també per als 
espectadors que poden conèi-
xer veus noves.
  En aquest sentit, vam poder 
veure tres Maria Magdalenes 
(Gisela Villamayor, Irena Herve-
lla i Mònica Macfer) que, cadas-
cuna des del seu registre, ens 
van donar moments d’una gran 
tendresa, d’aquells que no vol-
dries que s’acabessin mai. Són 
aquelles cançons que després 
et retornen de l’inconscient, en 
el moment menys pensat.

  També el personatge trencat 
de Judes (Roger Borrull i Gabi 
Roca), desesperat en veure que 
allò en què tan creia es desmun-
tava com un castell de cartes. 
O potser perquè Jesús li dema-
nava de fer allò que ningú no era 
capaç de fer llevat d’ell, trair-lo. 
Fet transcendent, sense el qual no 
s’hagués esdevingut la resurrec-
ció ni la salvació de la humanitat.
  Podria anar repassant tots els 
personatges, el sanedrí, Pilat, 
els apòstols, el cor, i sempre 
aniria repetint el mateix. Veus 
les actrius i actors tranquils, 

gaudint del moment, transme-
tent a l’espectador la satisfacció 
de poder viure aquell moment 
amb ell. Un moment que es veu 
i es viu únic, únic però repetible 
en cada una de les cançons de 
Jesus Christ Superstar.
  L’únic quid que ens podem 
plantejar és la necessitat de re-
petir espectacles amb massa as-
siduïtat només perquè han sigut 
èxits. Ser un èxit i assegurar-se 
el ple és una bona raó per pro-
gramar un espectacle, però, no 
estem tallant les ales a altres pro-
postes? t

Jesus Christ Superstar

A dalt, Irena Hervella i Damià Capella. A baix, una escena de grup.
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Agost

Antoni Roig

Aquesta obra, del 
nord-americà Tracy 

Letts, i que la nostra Secció 
de Teatre ens va oferir el 
passat mes de maig, venia 
embolcallada amb el risc 
d’una inevitable compa-
ració amb  les represen-
tacions al Teatre Nacional 
de Catalunya, que van as-
solir un gran èxit no fa pas gaire 
temps, amb unes interpretacions 
memorables de les actrius Anna 
Lizaran i Emma Vilarasau. 
  Però, com diu l’adagi (que em 
permeto la llicència de traduir li-
teralment) “de covards no hi ha 
res escrit” i en Xavier Oliver va 
acceptar aquest risc i es va llan-
çar a la metafòrica piscina de 
muntar l’obra al nostre escenari.
De tota manera, val a dir que 
risc era molt reduït (o pràctica-
ment inexistent) comptant, com 
comptava, amb en Josep Na-
varro i el seu equip per muntar 
l’espectacular decorat de dos 
pisos i amb les actrius Noèlia Or-
tega i Natàlia Colet per interpre-
tar els personatges protagonistes 
de l’obra. I espero que els seus 
companys de repartiment no se 
m’enfadin per haver-les desta-
cat en un repartiment coral que 

les va acompanyar, també a un 
gran nivell, integrat per Francesc 
Conesa, M. Rosa Gili, Lluís Ca-
sanova, Marc Grau, Eva Mañé, 
Núria Recasens, Òscar Monclús, 
Guillem Arias, Marta Aldea i Chia 
Galindo.
  I, pel que fa a l’obra, cal dir 
que és, com moltes d’autors 
nord-americans contempora-
nis, molt dura i ens presenta una 
família en la qual no hi ha ni un 
pam de net: personatges bor-
ratxos o addictes a les drogues, 
relacions extramatrimonials, am-
bicions, gelosies, fins i tot un in-
cest, i no hi ha cap escena que 
no s’acabi amb una baralla. No-
més el personatge de la minyo-
na índia cheyenne se’ns apareix 
com un raig de llum en la gaire-
bé obsessiva foscor familiar.
  El resum: unes representacions 
certament reeixides, mantin-

gudes amb un bon ritme 
escènic i, com ja hem dit, 
magníficament interpreta-
des.
  I, després de felicitar el di-
rector pel seu atreviment i 
la seva tasca, no puc dei-
xar d’exposar l’única cosa 
que em va grinyolar un xic, 
tot acceptant que potser 
sóc massa punyetero. Ja 
sabem que, com diuen els 

que s’hi dediquen, en el teatre 
tutto e conventionale, però, en 
una obra mil per cent realista 
com aquesta, que l’edat d’al-
guns intèrprets no coincidís amb 
la dels personatge que interpre-
taven em va dificultar deixar-me 
endur totalment per l’acció es-
cènica. Però això no significa, de 
cap manera, que no pugui insis-
tir en el fet que aquestes repre-
sentacions d’Agost van ser d’un 
alt nivell teatral i van demostrar, 
una vegada més, que la nostra 
Secció de Teatre pot afrontar 
qualsevol repte. t

Nova representació
En el marc de la Festa Major 

d'enguany, la Secció de Teatre 
del Centre tornarà a representar 
Agost el diumenge 15 de setem-

bre a les 6 de la tarda.

D'esquerra a dreta, Francesc Conesa, Marta Aldea, Núria Recasens, Lluís Casanova, M. Rosa Gili, Noèlia Ortega, 
Natàlia Colet, Eva Mañé, Marc Grau, Òscar Monclús, Guillem Arias i Chia Galindo. A baix, Núria Recasens i Eva Mañé.
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Cançó d’amor i de guerra
La sessió de Lec-

tures Teatrals del 
mes d’abril passat 
va ser una sessió molt 
especial, ja que s’hi 
proposava la lec-
tura del text parlat 
d’aquesta sarsuela 
catalana, escrit per 
Víctor Mora, combi-
nada amb l’audició 
dels números musi-
cals, originals del va-
lencià Rafael Mar-
tínez Valls, valent-se 
d’un enregistrament discogrà-
fic encapçalat per Montserrat 

Caballé i 
Josep Car-
reras. 
  La indis-
cutible po-
pularitat de 
l’obra i la 
c u r i o s i t a t 
de veure 
com es lli-
gava una 
cosa amb 
l’altra van 
p r o p i c i a r 
que la sala 

d’audiovisuals on es fan les lec-
tures s’omplís de gom a gom, i 

cal dir que les expectatives no 
es van veure defraudades, tant 
per les magnífiques interpre-
tacions dels actors i les actrius 
que encarnaven els diversos 
personatges de l’obra com per 
l’encertada idea de mante-
nir-los immòbils, formant boni-
ques figures plàstiques, durant 
l’audició dels números musi-
cals. I aquest és un element a 
destacar a favor del director 
del muntatge, Joan Martínez, 
que va ser ajudat, en l’aspecte 
teatral, per l’Assumpta Brugue-
ra.

A.R.P.

Jordi Pàmias, afable i proper
El setembre de 2017 l'Assumpta Bruguera 2017 va 

conèixer Jordi Pàmias. Pàmias, afable, proper, 
va néixer a Guissona (la Segarra) l’any 1938.

“Vaig oferir-te,
amb el cap cot, el do del meu silenci
i quatre crisantems de color lila.”

  Llicenciat en Filologia Romànica, ha exercit com 
a professor de llengua i literatura espanyoles a l’Ins-
titut Màrius Torres de Lleida. L’any 1969 guanya el 
Premi Joan Salvat-Papasseit amb l’obra de poesia 
La meva casa. Des d’aquest moment, la seva vida 
està lligada a la poesia.

“Però, al moment de despertar-me,
tot jo vessava una alegria
trasbalsadora, inexplicable
-com si Déu encengués una gran llàntia
dins el meu cor d’home mortal,
una premonició de l’amor que m’espera.”

  Ha rebut el premis: Carles Riba (1978), Vicent An-
drés Estellés (1985), Miquel de Palol (2001), Nacio-
nal de la Critica (2005).
  Els seus llibres de poemes s'apleguen en els volums 
La casa dels avis, La nit en el record, Lluna d’estiu, 
El do de la paraula, Terra mite àngel, Ronda dels 
dies. 
  El 1979 publica l’obra de teatre Camí de mort. I les 
memòries Quadern de tres estius (1986) i Des de la 
foscor, un dietari dels anys 60 (2007).
  Rep la Creu de Sant Jordi l’any 1999. 
  El 2017, rep el Premi Jaume Fuster de l’Associació 
d’Escriptors en Llengua Catalana. 

“Amic: en tu hi ha l’alegria pura
d’uns ulls que guarden el secret del foc.
El temps ens amenaça amb l’enderroc
de tot, però l’amor viu i perdura.”

  Jordi Pàmias, en poesia i prosa, ens apropa a la 
nostra pròpia realitat, al dia a dia, per descobrir les 
branques de la vida que creixen cap a la llum i el 
somni més bell.

“En aquest aire assolellat de juny,
en aquesta hora lenta, amb ressò de campanes,
em sobta la frescor de l’heura, que ens abraça.”
“El temps m’ha ensenyat que no podem viure 
de records: són un beuratge que ens adorm. 
Tinc voluntat de suggerir, més que d’afirmar 
rotundament. La terra, la solitud autocomplaent, 
la música, l’esperança bíblica, la família, l’amis-
tat, la consciència de formar part d’un país i 
una llengua, l’arribada de la vellesa... formen 
part dels meus poemes.”
“L’alosa dels teus ulls aixeca el vol,
dona de la rialla matinera.
El teu silenci avui ja no té espera; 
la meva boca et diu que vol i dol.”

   Dijous, 19 de setembre, a les 7 de la tarda, a la 
Biblioteca Poblenou - Manuel Arranz, tindrà lloc 
una lectura de poemes de Jordi Pàmias, amb el 
títol El brollador de l'ànima, amb imatges de Xavi-
er Saragossa, música de Núria Bonet, Marc López, 
Pau López i la veu d'Assumpta Bruguera. La lectura 
comptarà amb l'assistència de l'autor. 
  Us hi esperem!  t

Benjamí Conesa i Carolina Albés
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Presentar-nos és un plaer

Com que per als il·lustres fills 
del Japó presentar-se és un 

plaer, tota la troupe de Titipú, 
evidentment encapçalada per 
sa majestat imperial el gran 
Mikado, emperador del Japó, i 
Katisha, la seva jove gran (a la 
foto: Josep M. Recasens i Anna 

Roma) van tornar a ensenyar 
les seves habilitats escèniques 
en una nova representació d'El 
Mikado, aquesta vegada al 
Casino L'Aliança en una mostra 
més (llegiu pàg. 5) per celebrar 
el 150è aniversari d'aquesta enti-
tat poblenovina. t

El blog del Web 

El blog del web del Centre és 
un espai on ens agradaria 

que es pengessin petites resse-
nyes de les activitats que fem. 
Un breu d’una obra de teatre, 
un comentari, una crítica. I, qui 
diu una obra de teatre, diu una 
tertúlia literària, la presentació 
d’un llibre, una lectura teatral o 
la final del torneig de dòmino.

  Actualment, però, al blog no-
més hi ha una ressenya —de 
gener— sobre el comiat del 
Cor Poblenou de la Montserrat 
Segarra i el Toni Roig. Per tant, 
sembla que no estem aconse-
guint els nostres objectius.
  Com donar la volta a aquesta 
situació? Doncs és ben senzill: 
compartim les nostres sensaci-
ons de les activitats del Centre, 
expliquem les nostres vivències, 
expliquem el que fem. Una foto 
i una frase de les activitats que 
fem seria suficient per donar 
l’empenta necessària per posar 
el blog en marxa. Ens hi posem?
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Persicorum Iubilo

Antoni Roig 

Permeteu-me que jugui amb 
el títol d’una peça breu de 
Händel (Canticorum Iubilo) 

i el nom (Persicorum) del grup 
que va actuar el dissabte 27 
d’abril del Cava Concert. Però 
és que el iubilo (goig, alegria, sa-
tisfacció...) que ens va provocar 
el grup actuant els fa lligar per-
fectament.
  Persicorum és un conjunt for-
mat per vuit noies, set cantants i 
una rapsoda, que ens van oferir 
un concert titulat Manufactura 
de cançons, que elles descri-
uen com “un sainet musical en 
record de la tradició tèxtil cata-
lana”, segons una idea original 
d’Ester Bonal, i que presenten 
vestides com les antigues treba-
lladores del tèxtil dels temps de 

les colònies.
El concert va estar integrat per 
15 cançons, i s’hi van alternar les 
interpretades a cappella amb 
algunes acompanyades al pi-
ano per l’Aurora Miró, membre 
del grup, professora de la nostra 
Aula de Música i codirectora, 
amb l’Anna Roma, del Cor Po-
blenou del Centre, i totes intro-
duïdes per uns breus poemes.
  Pel que fa a la interpretació, no 
es pot dir altra cosa que va ser 
d’un altíssim nivell vocal, assolit 
gràcies a unes veus molt boni-
ques per timbre i color i amb una 
afinació pràcticament perfecta 
evidenciada, sobretot, en els 
fragments pianíssims, on és més 
difícil de mantenir. No cal dir que 
l’actuació del conjunt va merèi-
xer l’entusiasta aprovació del 
públic, palesada amb uns inten-

síssims aplaudiments, als quals 
les intèrprets van correspondre 
amb la repetició d’una de les 
cançons. 
  I si durant tota la temporada 
hem vingut repetint, amb lògica 
satisfacció, que la qualitat de les 
sessions ha estat considerable, 
en el cas que ens ocupa crec 
que es pot afirmar, sense por 
d’equivocar-nos, que es va as-
solir una de les fites més altes. I la 
sessió encara ens en va propor-
cionar una altra de satisfacció. 
Si en l’últim butlletí ens lamentà-
vem del descens de públic, en 
aquesta ocasió vam recuperar 
un d’aquells llenus que tan enyo-
ràvem. t

 Aquest mateix concert es repetirà 
el dissabte 14 de setembre, a les 7 
de la tarda, al pati de l'entitat, per 

Festa Major del Poblenou
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200 tertúlies literàries
Feliçment, jo sóc 
una dona

El mes d’abril, la Cati Parera 
ens va presentar la novel·la 

de Maria Aurèlia Capmany Fe-
liçment, jo sóc una dona, amb 
gran profusió de dades i conei-
xements sobre l’autora i el llibre. 
Metòdicament, la Cati ens va 
anar desgranant una biografia 
ben detallada de l’autora, in-
tercalant-la amb diversos frag-
ments de l’obra per omplir de 
sentit les diferents escenes. Una 
manera fantàstica d’accedir a 
la novel·la.
  Feliçment, jo sóc una dona nar-
ra la vida de Carola Milà, una 
dona de classe humil, vexada 
en la seva infància i adolescèn-
cia, que decideix, per sobre de 
cap cosa, esdevenir econòmi-
cament autosuficient per no de-
pendre de cap home. Els homes, 
que n’hi ha diversos en la seva 
atrafegada història, els tria i els 
destria ella segons el seu gust i 
necessitat puntual. Ella els fa ba-
llar, no pas a l’inrevés. La segure-
tat econòmica per esdevenir lliu-
re; per aquests vorals es belluga 
la vida de Carola Milà
  Feliçment, jo sóc una dona és, 
des de tots els punts de vista, una 
obra feminista. D’un feminisme 
primitiu, de quan els homes esta-
ven poc avesats als canvis, amb 
uns comportaments masculins 
estereotipats, però, de ben se-
gur que és com era la societat 
del moment. Per això aquesta 
agressivitat en molts moments 
i l’ús habitual de les arts de se-
ducció per aconseguir els seus 
objectius.
  Potser aquest ha estat un dels 
temes més controvertits de la 
vetllada, perquè s’ha suscitat 
la discussió sobre si el feminis-
me només es pot reivindicar des 
d’aquestes premisses. Un debat 
molt interessant i fructífer, en 
què totes les tertulianes i tertuli-
ans han expressat la seva opinió, 

com sempre, amb total llibertat i 
respecte.

Eduard Martínez

Notícies del 
paradís

A la tertúlia del mes de maig 
d’enguany, vàrem parlar del 

llibre Notícies del paradís, de Da-
vid Lodge.
  Lodge (1935) és un escriptor 
anglès que s’ha dedicat a l’en-
senyament de literatura a la Uni-
versitat de Birmingham durant 
més de trenta anys. De les seves 
novel·les, se’n destaca el fi sentit 
de l’humor i la seva irònica for-
ma d’explicar les vides dels seus 
personatges. També li agrada 
satiritzar sobre la vida acadèmi-
ca en general, introduint la te-
màtica dels campus universitaris 
en les seves històries. Un altre dels 
seus temes recurrents seria la crí-
tica al catolicisme i, segons ell, 
l’allunyament de l’Església per 
part de la gent i l’excessiva rigo-
rositat en els temes del celibat o 
el control de natalitat. Ell mateix 
va néixer en el si d’una família 
catòlica i en les austeres condi-

cions de després de la Segona 
Guerra Mundial.
  Tot i ser un escriptor que, com 
he dit, destaca pel seu fi sentit 
de l’humor, ràpidament veiem 
que, sota una superficial capa 
simpàtica, es troben temes molt 
més profunds i dramàtics. És, 
potser, aquesta manera agra-
dable que té de tractar temes 
prou transcendents el que fa tan 
atractives les seves novel·les.
  A Notícies del paradís, trobem 
en Bernard Walsh, un professor 
de religió, excapellà, solter i ver-
ge, que ha de viatjar a Hawaii 
per acompanyar el seu pare a 
retrobar-se amb una germana 
greument malalta i facilitar el 
que, d’entrada, sembla una im-
possible reconciliació. Durant el 
seu viatge i estada allà, coneixe-
rà altres viatgers, la majoria dels 
quals hi són per fer unes vacan-
ces somiades, a la recerca d’un 
lloc paradisíac. Tothom trobarà 
sorpreses inesperades en el seu 
viatge a Hawaii. En Bernard, 
també. 
  El llibre va agradar molt a tots 
els tertulians, que en varen des-
tacar el to simpàtic i delicat per 
tractar temes tan transcendents 
com són la malaltia o la mort, 
entre d’altres. També es va par-

Eduard Martínez i Caterina Parera bufant les espelmes del pastís commemoratiu
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lar llargament del fenomen del 
turisme de masses, com un nou 
pelegrinatge pel món, a la re-
cerca d’un paradís que ens faci 
sentir feliços. 

Montserrat Parera

Gegants de gel

Gegants de gel, de Joan 
Benesiu, ha estat la novel·la 

escollida per al més de juny i, a 
la vegada, la tertúlia dues-cen-
tes que hem fet al Centre. Una 
fita important de la qual ja es 
parla en el butlletí.
  Gegants de gel és una novel-
la amb molts nivells de lectu-
ra. Des de la mirada del lector 
superculte, que trobarà l’obra 
literària farcida de cites i remis-
sions a altres artistes, fins al ni-
vell històric, amb la descripció 
minuciosa de diversos conflic-
tes armats, narrats de manera 
impecable: la conquesta de 
Polònia per l’Alemanya nazi, 
la Guerra de les Malvines, la 
repressió militar a l’Argentina, 
Xile, Perú o la Xina; o conflictes 
socials, com la confluència en 
temps de la mateixa guerra de 
les Malvines amb el Mundial de 
Futbol a Espanya, un adoles-
cent abduït per les xarxes soci-
als o també els propis conflictes 
d’identitat del narrador, que 
queden amagats en la munió 
d’històries de Gegants de gel, 
però que no poden menyste-
nir-se. 
  En resum, una munió de per-
sonatges que busquen recer 
després de diferents tempes-
tes personals. El bar Katowice, 
a Ushuaia, els acull. La conflu-
ència d’unes vides de frontera 
—com la mateixa ciutat argen-
tina— significarà l’esperança 
d’una redempció construïda a 
base de narratives.
  Durant la tertúlia s’han tocat 
tots —o gairebé— els nivells de 
la novel·la, molts més dels que 
he citat, i s’ha furgat en el pen-
sament de Benesiu molt més 
del que és habitual. I és que 
l’obra s’hi presta. Cada història 

és un món. Cada apartat do-
naria per una novel·la sencera.
  Què millor, doncs, que celebrar 
el dos-cents aniversari amb un lli-
bre que sigui un compendi d’his-
tòries? Com la nostra tertúlia. Fe-
liç coincidència.

Eduard Martínez

Properes tertúlies
4/7: L'ordre del dia, d'Eric Vui-

llard, presenta Eulàlia Bassedas.
1/8: El conte de la serventa, 

de Margaret Atwood.
5/9: Borja papa, de Joan Fran-
cesc Mira, presenta M. Parera

Elogi de la lectura

Per sisena vegada 
consecutiva, per 
Sant Jordi, vam 

celebrar l’Elogi de la 
Lectura, aquest acte 
tan nostrat, tan sen-
zill i tan humil de re-
coneixement al món 
dels llibres. Però tam-
bé tan nostre que ja 
sembla que s’estigui 
celebrant des de fa 
qui sap quan. 
  Per començar, el 
reelegit president 
del Centre, Josep M. 
Recasens, va donar 
la benvinguda als 
assistents amb unes 
breus paraules molt 
encertades. A con-
tinuació, la Carolina 
Albés va haver de fer 
una lectura improvi-
sada de la memò-
ria d’activitats per la 
baixa a última hora 
del coordinador de 
les tertúlies, de la qual cal destacar l’alta participació dels 
tertulians en la presentació de les novel·les escollides i en 
la participació durant l’hora i mitja que acostuma a durar 
una tertúlia literària. I, finalment, l’acte acadèmic, que va 
anar càrrec del nostre consoci Roc Olivé, entre moltes altres 
coses, il·lustrador, que va dissertar sobre la il·lustració com 
a eina primordial per a la difusió de la ciència i, sobretot, 
va ensenyar-nos les seves il·lustracions farcides de detalls i 
d’una precisió envejable. Una veritable meravella amb què 
t’entretindries tota una tarda
  L’acte va acabar amb la tradicional copa de cava i amb 
la conversa amena amb els companys, objectiu últim de 
l’acte. Ja hem celebrat 6 edicions de l’Elogi. L’any que ve, 
si Déu vol, ens hi tornarem a trobar.

Eduard Martínez
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Antoni Rofes i Antoni Daniel
Antoni Rofes i Antoni Daniel van ser la parella guanya-
dora en aquesta darrera edició, la XXXI, de la Com-
petició de Dòmino per parelles. A la fotografia, veiem 
Jordi Garcia, del Menjador del Centre, patrocinador 
del campionat, Antoni Daniel, un dels guanyadors, en 
Tomàs Ferrón i Josep Maria Recasens, president del 
Centre, després del sopar de celebració. 

D'esquerra a dreta: Elisabet Coll, 
Guillem Arias, Guillem Arola, 

Biel Mestres, Marc Ribalta, 
Anna Parcerisas, Judit Martínez, Marçal 
Olivé, Clara López, Aina Ribalta. Drets: 

Lluís Sanclemente i Mireia Martinez.  A la 
pantalla: Aleix Bonet i Laura Clarós

Grup de joves
Al febrer, en Pitu Navarro es va re-
unir amb un grupet de joves.
  La finalitat? No sabíem què es-
perava de nosaltres, però sabíem 
que alguna cosa ens volia propo-
sar. En Pitu té una gran trajectò-
ria pel Centre, i ens va comentar 
que, quan ell era jove, al Centre 
hi havia la Delegació de Joventut. 
És a dir, els joves del Centre, fossin 
de la secció que fossin, estaven units i feien coses 
al Centre i per al Centre. Com ara què? Doncs, per 
exemple, ajudar a muntar l’estand de les Festes de 
Maig, organitzar activitats per la Festa Major, donar 
un cop de mà al Centre quan calgués... Així doncs, 
després d’aquesta reunió amb ell, vam fer una cri-
da a alguns dels joves del Centre per veure què els 
semblava aquesta proposta i per saber si estaven 
disposats a col·laborar-hi.
  Després d’una primera reunió d’exitosa participa-

ció, vam decidir tirar endavant el grup! I ja hem fet 
3 reunions i tenim moltes ganes, idees i il·lusions en 
nous projectes que, amb la col·laboració de tots, 
seran una realitat!
  Des d’aquest escrit, també volem fer una crida a 
aquells joves que no heu rebut el missatge. Perdo-
neu, no hem tingut manera d’accedir a vosaltres! 
Si teniu ganes de col·laborar-hi i us estimeu el 
Centre com nosaltres, deixeu les vostres dades a 
Secretaria i, tan aviat com puguem, ens posarem 
en contacte amb vosaltres!
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NAIXEMENTS

Bruna Manrique Casanova
  La Bruna és la segona filla de la Di-
ana Casanova Díaz, i néta, per tant 
del Lluís Casanova i la Carme Díaz. 

Maiol Sunyé
  En Maiol és fill de l'Ariadna Sunyer, 
una de les directores del Taller de 
Teatre Musical des de fa anys del 
Centre

Enhorabona a familiars i amics!

Rosa M. Lorda i Miquel Estapé
  Aquesta parella han reafirmat la seva història d'amor 
celebrant a l'Església el seu casament eclesiàstic. Des-
prés ho van celebrar amb familiars i amics al Centre, 
on es van fer aquesta foto. 

Aurora Miró Cano
La professora 
de l'Aula de 
Música i codi-
rectora del Cor 
Poblenou del 
Centre ha estat 
escollida per 
fomar part del 
Cor Jove Na-
cional de Ca-
talunya aquest 
estiu. Aquest 
2019 el Cor 
Jove Nacional 
de Catalunya 

arriba a la setena edició de trobades i per pri-
mera vegada està dirigit per dones. Es tracta 
de la catalana Mireia Barrera, actual direc-
tora del Cor Madrigal, i la francesa Catherine 
Simonpietri, fundadora i directora de l’en-
semble Sequenza 9.3.  El Cor Jove celebrarà 
el seu encontre a Girona del 15 al 26 de juliol 
de 2019. El 31 de juliol i 1 i 2 d’agost viatjarà al 
País Basc per participar al concert inaugural 
de la Quincena Musical de Sant Sebastià. l 
el març de 2020, la 7a edició del Cor Jove 
Nacional de Catalunya es reunirà de nou els 
dies 6, 7, 8 i 13 de març per oferir un concert 
extraordinari a Barcelona. 

Visita de la Federació 
d'Ateneus de Barcelona
  Alguns membres de la Delegació Territorial de la ciu-
tat de Barcelona de la Federació d'Ateneus de Ca-
talunya (FAC) van venir a visitar-nos: Oriol Hosta, dels 
Lluïsos de Gràcia i Miquel Àngel dels Lluïsos d'Horta, 
amb Josep Gili, Gemma Novo, Josep Navarro, Antoni 
Roig, Assumpta Bruguera i Josep Maria Recasens.   

VOLS FOTOS DE LES OBRES DE TEATRE QUE 
ES REPRESENTEN AL CENTRE?  

De cada obra representada al Centre es recullen les fotos en un CD.  
Els pots demanar a Secretaria, i només per 3€.
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VIDA CREIXENT. POSEM VIDA ALS ANYS
Un grup de socis i simpatitzants del Centre ens trobem el tercer dimarts de cada mes a tres quarts de cinc

de la tarda per tal de compartir les nostres vivències en un clima d’amistat.

TOTS HI SOU CONVIDATS

NECROLÒGIQUES
Isidre Carbonell
   El qui fou vicepresident de 
l’entitat durant molts anys, el 
Sr. Isidre Carbonell Palau, va 
morir el passat 12 d’abril. 

  Sempre tindrem en el re-
cord a qui tant va fer per a 
la nostra entitat juntament 
amb el president Sr. Joaquim 
Vilaseró.

Pilar Marzo
   Mare del Jesús Sahuquillo 

dansaire de l'Esbart Montseny 
i sogra de la Marta Ponsa, 
que fou delegada a Junta 
d'aquests secció, i avia, per 
tant, del Roger Sahuqillo.

  Rebin la seva família i amics 
el nostre més sentit condol. 

Carles Puigdemont
Gonzalo Boye

Dissabte 4 de maig, amb l’empara de la 
Fundació Pius Bosch i el suport de l’ANC Sant 

Martí i d’Òmnium Sant Martí, es va organitzar  al 
Centre una entrevista per videoconferència amb 
l’advocat Gonzalo Boye i el president Carles 
Puigdemont, al voltant del llibre d’aquest últim La 
crisi catalana. Atès que l’acte va coincidir amb 
el dia en què el Jutjat Contenciós Administratiu 2 
de Madrid s’havia de pronunciar sobre el recurs 
presentat arran de la decisió de la Junta Electo-
ral Central d’excloure de la llista de la coalició 
Lliures per Europa els tres polítics catalans a l’exili 
que l’encapçalaven, també vam poder gaudir 
de les intervencions de Clara Ponsatí, Beatriz 
Talegón i Xavier Trias (aquests dos últims, junta-
ment amb Gonzalo Boye, van substituir provisi-
onalment Puigdemont, Comín i Ponsatí com a 
candidats). L’acte va ser conduït per la sociòlo-
ga i periodista Laura Aznar i va comptar amb la 
col·laboració de la jurista Dolors Feliu.

Ernest Maragall
Sergi Sol

Seguint en la línia d’oferir sessions de presen-
tació de llibres relacionats amb la política 

catalana organitzades per la Fundació Pius 
Bosch, l’ANC Sant Martí i Òmnium Cultural, el 
dia 8 d'abril passat, es va presentar el llibre Oriol 
Junqueras. Fins que siguem lliures, original de 
l’escriptor Sergi Sol, persona molt relacionada 
amb el candidat d’ERC a l’Ajuntament de Bar-
celona, Ernest Maragall.
  Després d’unes breus salutacions del president 
de la Fundació Pius Bosch i del representant de 
l’ANC Sant Martí, i abans de prendre la paraula 
l’autor del llibre, va haver-hi una il·lustració mu-
sical a càrrec del cantautor Pep Picas.
  Tot seguit, Sergi Sol va parlar de la seva llarga 
i intensa relació amb Ernest Maragall, amani-
da amb una pila d’anècdotes, per donar pas, 
finalment, al candidat a l’alcaldia, que va fer el 
discurs més polític de la sessió, que es va cloure 
amb una nova intervenció del cantautor.
  I, com es fa sempre en aquest tipus d’acte, en 
acabar l’autor va signar exemplars del llibre.



MÚSICA  21

Dos pianos i dues sorpreses

Antoni Roig 

Ja fa uns quants anys, el Cen-
tre va fer “un cop de cap” i, 
davant la proliferació cada 

vegada més sovintejada de 
concerts de música clàssica, 
va decidir adquirir un piano de 
mitja cua. Però vet aquí que ara 
fa poc més d’un any, i gràcies a 
una donació, es va rebre un al-
tre piano de les mateixes carac-
terístiques i, és clar, era qüestió 
de temps que es programés un 
concert a dos pianos. I aquest 
dia va arribar el dissabte 1 de 
juny, amb una audició oferta 
pels pianistes Santiago Blanco i 
Ferran Cullell.  
  Però només entrar ja vam tenir 
la primera sorpresa, ja que els 
dos pianos estaven encarats i si-
tuats dalt d’una tarima quadra-
da al mig de la sala, amb públic 
situat als quatre costats. De la 

segona, ja en parlarem més en-
davant.
  Des del punt de vista estricta-
ment musical, cal remarcar l’ex-
traordinària qualitat dels dos jo-
ves intèrprets, que van presentar 
un programa molt atractiu, que 
va iniciar Santiago Blanco inter-
pretant un nocturn de Chopin 
seguit del Concert núm. 1 per 
a piano i orquestra de Prokofief, 
amb Ferran Cullell interpretant 
la reducció a piano de la part 
orquestral i ell encarregant-se 
de la part del solista. Tot seguit 
es van intercanviar els papers i 
en Ferran ens va oferir un inter-
ludi de Rachmaninov, seguit del 
Concert per a piano i orquestra 
núm. 2 de Litz, amb en Santiago 
fent la part orquestral.
  I aquí sorgeix la segona sorpresa 
de la vetllada. Inesperadament, 
i obligant a girar-se els que es-
taven d’esquena, va sortir a 

l’escnari en Josep Navarro i ens 
va explicar que en Ferran havia 
comentat que acabava d’inter-
pretar la Rapsòdia per a piano i 
cobla de Manuel Oltra. En Pitu li 
va explicar que el mestre Oltra 
havia estat molts anys director 
musical de l’Esbart Montseny i 
que teníem moltes partitures se-
ves. En Ferran li va dir que a ells 
els agradaria interpretar alguna 
dansa com a propina del con-
cert... però amb la condició que 
algú la ballés. 
  I vet aquí que van aparèi-
xer a l’escenari quatre parelles 
d’antics dansaires de l’Esbart 
que van ballar, amb l’elegància 
i cerimoniositat que sempre els 
havia distingit, la Contradansa 
d’Alentorn.
  Així va acabar una vetllada 
musical d’alt nivell artístic, amb 
un punt de nostàlgia, que sem-
pre s’agraeix.  t

Ferran Cullell i Santiago Blanco als dos pianos, i els antics dansaires de l'Esbart en la Contradansa d'Alentorn
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Aquest escrit d'experiències personals de 
la Guerra Civil el va llegir en Nicasi en un 
acte de la festa major de 2017 organit-
zat per l’associació La Fundició del Poble 
Nou. Ara, a 80 anys de l’entrada de les 
tropes de Franco a Barcelona, ha cregut 
que era oportú donar-lo a conèixer. En 
publiquem la primera part. La segona sor-
tirà en el proper butlletí.

Nicasi Camps i Pinós

PRIMERA PART 
Terrassa
  1. Recordo com si fos ara el 18/07/36. Érem al men-
jador de casa. Crec que només hi havia els pares 
i jo. Les germanes deurien ser a escola. Parlaven 
de “guerra”. Jo no sabia què era allò. Els ho vaig 
preguntar. Em van respondre vagament. Pràctica-
ment no vaig entendre res. El vol d’un aeroplano 
(aleshores es deia així, després vam aprendre a 
dir-ne ‘avió’) els va espantar i van sortir a l’eixida a 
veure’l. Res, un simple vol del camp de Sabadell. 
Ells, però, van témer el pitjor.
  2. Prop de casa (carrer de Galileu) hi havia un 
convent de frares. Uns veïns de l’escala deien que 
uns homes armats se’ls havien emportat colpe-
jant-los. La meva mare es va posar a plorar i una 
veïna airada la va amenaçar amb denunciar-la. 
Jo, intentant defensar-la, em vaig arrapar a les se-
ves faldilles, plorant.
  3. Temps de gana i fred. La mare anava resse-
guint cases de pagès intentant comprar quel-
com de menjar o pidolant les fulles sobreres de les 
cols. Suposo que jo, que tenia quatre o cinc anys, 
l’acompanyava per fer més llàstima.
  4. Vaig sentir un comentari pel carrer que em va 
espantar: deien que l’estany (o van dir el pantà?), 
era ple de gent assassinada. Tot jo vaig tremolar.
  5. Un capvespre, tota la casa va trontollar amb 
una forta explosió. L’endemà, una colla de vai-
lets, entre ells les meves germanes i jo, vam anar 
a veure les restes d’un xalet de l’inici de la rambla 
destrossat, molt a prop de casa. L’havien fet volar 
amb una bomba.
  6. El 28 d’abril de 1938, mor, a l’Hospital de Ter-
rassa, Concepció Pinós Martí, la meva mare. De 
moment el pare ens ho amagava. L’àvia materna 
plorant, ens ho diu. Daltabaix familiar.
  7. A l’enterrament ve el tiet Pepet de Masquefa, 
amb l’encàrrec d’emportar-se, per un temps, la 
Conxita, la germana gran. Al pare li costa cedir, 
però ho fa. Ell se’n va a treballar al Poblenou del 

seu ofici, cambrer. Ens deixa a l’Antonieta i a mi 
amb l’àvia paterna, que no sap llegir. La meva ger-
mana, que és molt llesta, sí que en sap, i amb vuit 
anys porta la casa i tots els papers oficials.
  8. Des del balcó de casa veig com un gos borda a 
un home que passa per la carretera. Aquest, sense 
pensar-s’ho, treu una pistola i el mata. Encara no 
havia vist mai una arma de foc en actiu.
  9. L’àvia ens fa pidolar ranxo als soldats que men-
gen a l’entorn de la seva caserna, molt a prop de 
la rambla. Em fa molta vergonya i quasi ni goso 
demanar-ho. Ella es cansa de nosaltres i se’n va 
a casa la filla, a Gràcia. L’Antonieta i jo malvivim 
amb el racionament del pa dels quatre absents. 
Un dia ens toca pasta de sopa i no sabem com 
fer-la. Un desastre.  
  10. Com que hi ha manca de tot, a l’escala s’or-
ganitza una sortida als boscos propers per bus-
car-hi llenya, ja que no tenim carbó. La majoria són 
dones, però l’Antonieta i jo hi som admesos. No ho 
tinc clar. Només recordo que, com que no podia 
amb el pes, vaig anar arrossegant la llenya fins a 
casa.
  11.  Torna el pare amb un farcell ple de llonguets! 
Sembla un miracle. El pare ens porta per uns dies, 
pocs, a casa els tiets de Gràcia. L’àvia és a Mas-
quefa. Allí veig fer el refugi de la plaça del Dia-
mant. Sento les sirenes que t’avisen del bombar-
deig i com has de procurar protegir-te.

  12. Hi ha passatges que no tinc massa clars. Tor-
nem a Terrassa (?). I, des d’allà, anem de nit i a 
peu a Masquefa a buscar a la Conxita, la germa-
na gran. Ja clarejava quan, seguint la via del tren 
sobre el Llobregat, em cau el paquet de les saba-
tes de mudar al riu.
  13. Érem prop de les festes de Nadal del 1938. Tres 
boques en una casa de pagès es noten. Lleu reflex 
de la diada dels Reis. Els tres germans tornem a Ter-
rassa acompanyats del pare. 
  14. Allà vam ser-hi un parell de setmanes sense re-
cords remarcables. Fins al dia 24 de gener de 1939, 
un dia molt especial: cal remarcar moltes coses. t
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Què farem ara?
Judit Argullós

Aquests dies, a les escoles, instituts i universitats 
es viu un ritme trepidant: exàmens, recupera-
cions, entrega de treballs, reunions d’equips 

docents, avaluacions... També hi ha dinars per aco-
miadar el curs, sopars per desitjar bones vacances, 
per acomiadar els que canvien de destinació... En 
general, com en moltes altres feines, estem vivint 
tots aquells actes socials que ens indiquen que ja 
s’acosta l’estiu i podrem gaudir de les nostres va-
cances. A vegades ens poden angoixar o cansar, 
però ens agrada trobar-nos amb els companys o 
amics i parlar de què farem, d’on viatjarem, o bé 
a quin curset o màster interessantíssim assistirem. Po-
dem fer tot això, pensar, planificar, desitjar i realitzar, 
perquè som lliures, tot i que aquest concepte sigui 
molt relatiu i doni peu a moltes discussions. Tanma-
teix, tenim la llibertat de poder opinar sobre aquesta 
qüestió existencial de manera relaxada amb altra 
gent, en un bar fent un cafè o una cervesa. 
  Però, a Catalunya, hi ha 9 presos polítics que 
aquest any no faran res d’això. Sé que hi ha molta 
gent anònima que tampoc pot permetre’s el luxe 
de viure aquest ambient prevacacional per les cir-
cumstàncies que sigui. Però els catalans tenim 9 lí-
ders polítics escollits democràticament pel poble 
a la presó. També tenim exiliats, entre ells el nostre 
president legítim, tenim represaliats, tenim amena-
çats i tenim més d’un miler de persones que van ser 
injustament colpejades i ferides l’1 d’octubre, i més 
de 2 milions de ciutadans que hem vist els nostres 
drets electorals vulnerats. És una situació molt greu 
i, per això, crec que com a societat hem d’exigir als 
nostres polítics explicacions de com pensen gestio-
nar-la, encara que, per estratègia, no ens ho puguin 
desvetllar tot.
  En primer lloc, penso que ens han d’explicar, sem-
pre fins on puguin, què farem després de la sentèn-
cia del Tribunal Suprem. No podem esperar ni con-
fiar en una sentència justa, quan, durant més de 4 
mesos, hem estat observant un judici carregat d’odi 
i basat en mentides i més mentides. Un judici que, 
com a catalans, ens ha servit per refermar-nos en 
el nostre  anhel d’independència, però, com a per-
sones, ens ha entristit, perquè hem observat com la 
rancúnia i la set de venjança de l’Estat espanyol no 
té aturador. Tot i la bona feina feta pels advocats 
defensors i les declaracions dels acusats, la sentèn-
cia serà injusta i dura, i penso que cal saber com 
actuarem. Farem només una altra manifestació? 
Farem una vaga general d’1 dia, 2 dies o 1 setma-
na? Esperarem que els presos tornin a Catalunya 
per alliberar-los o què farem si els presos no tornen 
i se’ls queden d’ostatges? Hem d’organitzar una 
xarxa en què els CDR prenguin protagonisme per 
començar a planificar una resposta? Quin paper 
han de fer l’ANC i Òmmium? Des de la celebració 

de les eleccions generals, amb el judici en marxa al 
mateix temps, hem vist totes les injustícies comeses 
respecte a la inhabilitació dels presos polítics esco-
llits democràticament pel poble català i la constant 
vulneració dels seus drets polítics i l’incompliment 
de la carta dels Drets Humans, i per això crec que 
no ens hem d’amagar d’organitzar-nos de manera 
desacomplexada com a poble tots plegats: socie-
tat civil, entitats, partits polítics i Govern. Penso que 
cal crear ja una plataforma que comenci a prepa-
rar la nostra resposta a un atac tant greu com serà 
la sentència del TS. Una  resposta  unitària i valenta 
i sense cap por a reconèixer-ho a ningú: actuem 
junts perquè junts som més forts i, per contra, l’Estat 
és més feble, està més enfadat per aquesta unitat i, 
per tant, és més vulnerable. No parlo d’unitat políti-
ca, si tan difícil és aconseguir-la, cal unitat d’actua-
ció, estratègica.
  En segon lloc, penso que també hem d’exigir als po-
lítics claredat i posicionament. Som en una situació 
on no val l’ambivalència, perquè s’ha de prendre 
partit: o ser just i democràtic o no ser-ho. Pactar amb 
els partits del 155, abstenir-se a les seves decisions o 
acceptar els seus vots sota una pretesa neutralitat 
és posicionar-se al costat dels repressors. I això és el 
que ha fet la nostra alcaldessa, que ha sigut investi-
da amb els vots de Valls, proper a les tesis de C’s, tot 
i la recent escissió. Colau no ha tingut cap mirament 
per acceptar aquests vots, dels quals havia renegat 
en campanya electoral, per revalidar l’alcaldia. Po-
dia haver pactat amb Maragall, el guanyador de 
les eleccions, i repartir-se 2 anys cadascú el man-
dat. Eren els 2 partits més votats, ERC i  els Comuns, 
i això sí que hagués estat representatiu de la ciutat. 
Com pot dir la senyora Colau que ho ha fet per ser 
neutral? Per què no diu la veritat? Darrera d’aquest 
pacte a 3 entre els Comuns, Valls i el PSC que l’ha 
portat de nou a l’alcaldia, hi ha una gran operació 
d’Estat orquestrada des de la Moncloa perquè Bar-
celona, la capital d’aquesta Catalunya rebel que 
no es doblega tot i ser colpejada i represaliada, no 
estigui en mans independentistes. I això Colau ho 
sap. Per tant, ella no ha escollit un Consistori a fa-
vor de la neutralitat, sinó en contra d’una part de 
barcelonins que som independentistes. Com gestio-
narà això? Jo espero que aquesta acció li passi fac-
tura, de la mateixa manera que espero que no ens 
enganyi més.  En els temps de repressió que estem 
vivint, els nostres polítics han de prendre decisions, 
han de prendre posició per ser justos. En aquesta si-
tuació, l’ambigüitat política no existeix, la neutralitat 
és posar-se al costat dels repressors.
  Per acabar, penso que també cal que nosaltres 
ens posicionem. Els catalans estem patint injusta-
ment l’embat de l’Estat espanyol, que actua en 
contra del dret que tenim com a poble a autode-
terminar-nos i,  davant d’aquesta injustícia, no hi ha 
neutralitat, s’ha de prendre partit.  t
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Què hi fem, els catalans, 
a Espany
Joan Gimènez i Roger

Després de veure la reacció dels diputats del 
bloc del 155 al Congrés espanyol, davant del 
nomenament dels presos polítics catalans 

elegits democràticament pel poble de Catalunya, 
una reacció impròpia de parlamentaris d’un Con-
grés, amb cops de puny a la taula i cops de peu al 
terra, no deixant parlar els nostres polítics, és llavors 
quan ens preguntem... què hi fem, els catalans, a 
Espanya?
 Després de patir les ires dels partits del 155, capi-
tanejats per la presidenta de la cambra, Meritxell 
Batet, del Partit Socialista que es diu “de Catalu-
nya”, anul·lant els drets dels diputats catalans i a la 
vegada anul·lant la voluntat de més d’un milió de 
persones que els vam votar perquè fossin els nos-
tres representants, és llavors quan ens preguntem... 
què hi fem, els catalans, a Espanya?
  Després de comprovar les mirades d’odi —que 
aquestes sí que traspuen odi de veritat— del senyor 
Rivera i companyia davant d’uns polítics maltrac-
tats i empresonats per la justícia espanyola, forma-
da per uns magistrats que arrosseguen el mantell 
del franquisme més pur, és llavors que ens pregun-
tem... què hi fem, els catalans, a Espanya?
  Quan cada any marxen de Catalunya més de set-
ze mil milions d’euros que ja no tornen, perjudicant 
enormement l’economia catalana i perjudicant 
també els mateixos partits polítics que, des d’aquí, 
defensen l’unionisme, i els votants dels quals a Ca-
talunya també pateixen les retallades imposades 
per no disposar lliurement d’aquests milions, és lla-
vors que ens preguntem... què hi fem, els catalans, 
a Espanya?

Preguntes freqüents
  Quan la Junta Electoral Central va prohibir la can-
didatura de Puigdemont a les eleccions europees 
i després se’n va haver de desdir, possiblement per 
temor a la reacció futura del Tribunal Europeu dels 
Drets Humans, és llavors que ens preguntem... què 
hi fem, els catalans, a Espanya?
  Quan el Tribunal Suprem prohibeix i posposa el 
visionat dels vídeos de l’1-O perquè s’hi reflecteix 
la realitat de la repressió més descarnada contra 
el poble de Catalunya, i s’hi veu com són maltrac-
tades a cops de porra i altres “carícies” per part 
de les forces policials de l’Estat espanyol persones 

de totes les edats que només volíem exercir el nos-
tre dret legítim a votar, és llavors quan ens pregun-
tem... què hi fem, els catalans, a Espanya?
  Quan repassem la història del poble català en 
relació amb la imposició castellana que ha patit 
des de fa més de tres-cents anys, i veiem que no 
hi ha cap fet positiu que ens faci voler continuar 
units a un estat, l’espanyol, que mai ens ha respec-
tat ni ens ha ajudat en res, tot al contrari, ens ha 
estat repressor i ens ha imposat la seva força, trac-
tant-nos com una colònia seva, és llavors quan ens 
continuem preguntant... què hi fem, els catalans, 
a Espanya? 
   Quan el reiet dels cors dels espanyols —no pas 
del catalans— el dia tres d’octubre de 2017 va be-
neir els maltractaments, els cops de porra i les bales 
de goma de la Guàrdia Civil i la policia espanyola, 
contra els catalans que volien exercir el seu dret a 
votar per la llibertat del seu poble, és llavors quan 
ens seguim preguntant... què hi fem, els catalans, 
a Espanya?
  Quan el Tribunal Suprem diu que Franco va ser 
cap de l’Estat espanyol ja des del dia 1 d’octubre 
de 1936, quan va començar la gerra “incivil”, és 
llavors quan els catalans ens adonem que la justí-
cia no sap cap on va; o, més ben dit, sap que vol 
continuar mantenint l’estatus imposat pel dictador, 
que han preservat i continuen preservant, empa-
rats per la Constitució de 1978.
  Els catalans, a Espanya, no hi tenim res a fer; això 
és més que evident. El nostre poble ja ho sap i sap 
també que té tota la força de la democràcia per 
continuar lluitant per aconseguir la seva llibertat. 
La voluntat dels catalans d’assolir la plena sobira-
nia no és pas la voluntat de cap grup polític, ni de 
cap grup de poder, ni de cap grup econòmic, és 
la voluntat de tot un poble que s’alça contra les 
injustícies constants d’un estat, l’espanyol, que està 
deixant de banda la democràcia i encara no ha 
sabut desfer-se de l’herència de quaranta anys de 
dictadura franquista. 
  L’Estat encara s’emmiralla i fa bandera d’una 
constitució feta des d’una taula on ressonava el so-
roll dels sabres dels militars, es basava en la corona 
imposada pel mateix dictador, i també compta-
va amb la benedicció, i mai millor dit, de l’església 
més retrògrada.
  I... el que no sap l’Estat és que els catalans no deixa-
rem mai de lluitar per la llibertat del nostre poble.  t

Els catalans, a Espanya, no hi tenim res a fer; això 
és més que evident. El nostre poble ja ho sap i sap 

també que té tota la força de la democràcia per 
continuar lluitant per aconseguir la seva llibertat. 
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La revista Poble Nou i el Centre 
Maria Favà Compta

La revista Poble Nou es va publicar entre 1924 i 
1928, i estava feta pel bo i millor dels intel·lectu-
als del barri: Salvador Roca i Roca, el pintor Ra-

mon Calsina, l’escriptor Xavier Benguerel... I, com 
que aquests eren amics d’altres intel·lectuals cata-
lans, la revista sempre va publicar textos i poemes 
de les millors plomes del país. Estava molt ben feta, 
ben escrita i molt ben il·lustrada. Més del que mai 
ho va estar 4 Cantons. I ho dic des de la modèstia 
i el coneixement, perquè vaig treballar per a la pri-
mera i per a la segona època de 4 Cantons.
  Poble Nou es va publicar en un període molt 
convuls de la història del país i del Poblenou –que 
aquells anys era escenari de lluites ben cruentes– i 
va ser molt crítica amb la política, amb l’Ajunta-
ment i, quan calia, amb les entitats del barri. Durant 
uns mesos, algú que signava amb el pseudònim de 
Joan d’Icària va publicar una secció en què passa-
va revista a les associacions i casals del Poblenou. 
Quasi tothom rebia; que si l’Aliança en lloc d’una 
biblioteca tenia un cementiri de llibres, que la coo-
perativa tal programava teatre de baixa qualitat, 
que l’associació d’allà estava a punt de desapa-
rèixer o de fusionar-se, que les festes de  disfresses 
de l’Ateneu no van tenir cap èxit...
  L’Ajuntament rebia per la manca de llums, pels 
passos a nivell que van encerclar durant més de 
cent anys el barri, per la descurança de la rambla, 
pels bancs trencats que ni es reparaven ni es reti-
raven... 
  A falta d’una revisió més exhaustiva de la revis-
ta, no he trobat cap referència negativa al Cen-
tre Moral. I això, venint de gent que es declarava 
aconfessional, atea i, fins i tot, menjacapellans, sob-
ta força. Una de les primeres referències elogioses 
que vaig trobar va ser sobre el pessebre que havia 
muntat el Centre Moral i que la revista trobava tan 
ben fet. Aquest pessebre el van fer “els infants de 
l'Escola Montessori del Centre Moral, encarregat als 
bons companys de l’Associació de Pessebristes de 
fama ben guanyada en els darrers anys”. I, l’any 
següent, els elogis se’ls van emportar ex aequo el 
Centre i l’Agrupació Excursionista Júpiter: “Ambdós 
són realitzats amb veritable gust artístic i amb tota 
cura de detalls. Felicitem llurs respectius artistes 
constructors.”
  l el segon elogi va ser sobre les escoles. La revista 
insistia molt en la manca d’escoles de qualitat al 
barri. Hi havia acadèmies de pis i xiringuitos, però 
faltaven escoles d’ensenyament primari i no n’hi 
havia cap de formació professional que encarrilés 
els seus alumnes cap als sectors tèxtil, metal·lúrgic o 
químic, rams industrials implantats al barri. En un ar-
ticle que feia balanç de la situació, es lamentaven 
que les cooperatives no tinguessin escoles pròpies 

i s’esmen-
tava com 
a úniques 
bones es-
coles del 
barri la 
de l’Ali-
ança i la 
del Cen-
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p r o t e s -
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nals del 
segle XIX. L’escola de les monges va obrir el seu 
primer centre el 1876 i el seu objectiu era donar 
“formació a les obreres”. L’escola dels protestants 
era dos anys més antiga, del 1874, i el seu ideari 
era similar. L’escola de l’Aliança, que va comen-
çar el 1884 per als fills dels socis, aviat també va fer 
classes nocturnes per a la gent que treballava. De 
totes aquestes l’escoles, la del Centre era la més 
nova, però, segons la revista, una de les més pres-
tigioses. El desembre de 1926, trobem un anunci 
d’aquest col·legi on figura el quadre de professors, 
els graus i les matèries que s’hi imparteixen: pàrvuls, 
preparatori, elemental i superior, francès, anglès, 
tenidoria de llibres, música, dibuix lineal i artístic i 
pintura. Aquell any ja s’hi feien classes nocturnes 
per als obrers. “Aquestes escoles estan dotades 
dels conforts higiènics i materials pedagògics més  
moderns, no escatimant-se cap avantatge tant en 
l’ordre moral com material que siguin convenients 
als alumnes”, El col·legi estava consagrat al Sagrat 
Cor de Jesús. En un altre anunci publicat a la revis-
ta, vaig trobar que també ensenyaven alemany.
  Una tercera floreta. El maig del 1927, la revista 
també elogiava el butlletí que publicava el Centre 
i, sota el títol “Un bell portaveu”, deia que havia 
introduït “remarcables millores en el text i en la pre-
sentació del seu òrgan oficial [...] i honorat amb ar-
ticles de prestigioses signatures d'escriptors catòlics, 
resulta força interessant i fa bonic de debò”. Venint 
de la competència, no està gens malament.
Hem trobat que també elogiaven el teatre, els con-
certs i les conferències que organitzava el Centre. 
Ja en parlarem un altre dia.  t
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Origen, història i tradició
Salvador Montoya Viñas 

El diccionari és ben clar. “Origen: allò de què al-
guna cosa procedeix o arrenca.” Quan et pro-
poses explicar i divulgar productes genuïns de 

la gastronomia, et trobes que en la seva majoria 
estan marcats per la mà de l’home a través de la 
nostra història i tradició, però que també connec-
ten amb els corrents més actuals com l’ecologia o 
les noves tendències culinàries. Són, en definitiva, el 
resultat de la voluntat fèrria, tossuda i, sovint, apas-
sionada dels nostres pagesos, ramaders i mariners.
  El que no tinc gaire clar és en quin moment un 
producte o una elaboració culinària es transforma 
en originari d’algun lloc, quan en realitat la seva 
procedència, per una banda, és molt diversa i, per 
l’altra, no prové de la zona, regió o país que l’ha 
fet conegut.
 
Malvasia
  Si jo ara escric subirat parent, trobat, llimós, ver-
mentino, ístria, bossa, chianti i alguna altra que em 
deixo, probablement pocs entendran a què faig 
referència. Ara bé, si escric malvasia, la cosa can-
via. Si, a més, la situo en una zona, malvasia de Sit-
ges, encara més. Doncs ni original de Sitges ni tan 
local i estranya com sembla.
  Originària de Grècia, el nom malvasia se suposa 
que és una deformació italiana del nom de la po-
blació grega de Monemvasia. Al Garraf, corre una 
llegenda que explica que la malvasia fou portada 
a Sitges per un dels almogàvers que, al comença-
ment del segle XIV, lluitava a la Mediterrània orien-
tal sota les ordres de Roger de Flor. Al Tirant lo Blanc 
ja se’n fa referència, perquè se li atribuïen propie-
tats medicinals.
  És una varietat amb un llegat important de tra-
dició i prestigi, amb referències des del segle XV. 
S’havia suposat que tenia relació amb altres mal-
vasies i, amb les tècniques actuals d’identificació, 
s’estan esbrinant estretes relacions amb altres mal-
vasies que trobem a Croàcia, Itàlia, Portugal i Espa-
nya, i diferències amb altres malvasies que tenen 
altres noms.

  

  Actualment, hi ha un ressorgiment d’aquesta va-
rietat. Per exemple, a Sant Pere de Ribes, al Mas-
sís del Garraf, al bell mig del Parc Natural, hi són 
els de Can Ramón del Montgròs, que, al seu celler 
Clos Lentiscus, es dediquen a produir uns caves 
excel·lents amb un respecte pel territori impressio-
nant, practicant l’agricultura biodinàmica. El Gen-
telman és un escumós natural, 100% malvasia de 
Sitges, 36 mesos de criança en ampolla, que, com 
diu la Gesamí Caramés, “meleta de romer”. Amb 
una imatge moderna i descarada, és un acompa-
nyament brutal d’una crema de carabassa amb 
escamarlans passats per la planxa peladets, que hi 
surin com granotes en una bassa d’estiu. Servit ben 
fresquet, però sense que estigui gelat, us deixarà 
garratibats de plaer.
 
Vi tranquil
  De segon us proposo un vi tranquil del Celler Jean 
León, MS-18, que reflecteix l’essència d’aquesta 
varietat i el seu acurat procés d’elaboració. Feu 
un extra, home! Un dia és un dia. Elegància i ex-
clusivitat és la petjada personal que va deixar 
aquest productor. Gaudiu-lo amb un plat en què 
la pasta fresca sigui la protagonista, com, per 
exemple, uns raviolis d’espinacs amb formatge. 
Per favor!
  I per acabar pel terra recargolant-vos de satis-
facció, us convido que us endinyeu la tradicional 
Malvasia Dolça de la Fundació de l’Hospital de 
Sant Joan Baptista de Sitges. 
  Un vi de licor dolç, de llarg envelliment, acom-
panyat amb un bon pa de pessic farcit de crema. 
Important: absteniu-vos de fer-vos anàlisi de sucre i 
de prendre-us la pressió a la farmàcia Prats després 
d’un àpat d’aquestes característiques. En tot cas, 
els hi convideu, perquè ja sabeu que les meves pro-
postes no es poden fer mai dels mais sense compa-
nyia. No tindrien sentit. 
  En fi, què hi farem, el món és així. 
  Ara us deixo, que tots plegats tenim prou feina.
  Salut, amistat i vins amb ànima!.  t

AL
 C

EN
TR

E 
HI

 TR
O

BA
RÀ

S SECCIONS
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   
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Mitja Marató de Dansa 2019
Antoni Roig

El cap de setmana del 22, 23 i 24 del 
març passat, va tenir lloc la Mitja Mara-
tó de Dansa d’aquest any, que signifi-

cava la XXIII Temporada de Ballet al Poble-
nou, esdeveniment que organitza i dirigeix 
el nostre consoci Carles Ibáñez i Padró, i 
que ens ofereix les actuacions d’un seguit 
d’escoles de dansa clàssica repartides en 
tres sessions.
  Aquest any es van presentar una seixan-
tena de coreografies, algunes – més aviat 
poques – basades en el ballet clàssic i les 
altres inspirades més o menys en els parà-
metres de la dansa contemporània. Però, 
en conjunt, vam poder gaudir de propos-
tes molt imaginatives i de gran bellesa es-
tètica.
  I, un any més, vam poder veure, sobre-
tot en la sessió del diumenge, el tradicional 
formigueig de les ballarines més menudes 
envaint tots els racons del Centre, anant 
amunt i avall, del lloc on es canviaven fins 
a l’escenari i viceversa. Tots sabem que ben po-
ques tindran l’ocasió d’arribar al professionalisme, 
però el temps que hagin estat practicant aquest 
bellíssim art de la dansa els haurà estat, sens dubte, 

beneficiós, tant per al seu desenvolupament físic 
com intel·lectual.  I ànims! Que només falten dos anys 
per a les noces d’argent, que esperem poder celebrar 
amb vosaltres! t
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