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Malauradament, en els darrers mesos he hagut d’assistir
a més d’un enterrament d’aquests socis, i parlant amb la
Margarita Padrós, va ser ella
qui em va suggerir que seria
positiu fer un escrit sobre la
manera que molts d’aquests
socis tenien i tenen d’entendre i viure la vida, l’amistat, la
família, la comunitat...
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Benvolguts socis,
Ja estem a punt de començar
les vacances. El bon temps
invita a sortir al carrer, a la
platja o a la muntanya. També
és un bon moment per reflexionar sobre la feina feta
durant el curs i sobre la vinculació amb els Lluïsos.
Lluïsos es caracteritza per
ser una entitat especialment
dedicada a la formació d’infants i joves en el seu temps
de lleure. Això, potser ens fa
oblidar aquells socis i sòcies
que un dia van ser infants
dels Lluïsos i que han mantingut la seva vinculació amb
activitat lluïsenca o sense:
aquells socis de tota la vida...

Molts dels infants i joves que
actualment donen vida als
Lluïsos no els han conegut,
però molt probablement comparteixen activitat amb néts,
besnéts, nebots o d’altres descendents de les sagues familiars històriques dels Lluïsos.
Aquestes famílies són les que
sovint han mantingut els
valors i el tarannà lluïsenc,
proporcionant el relleu generacional, participant en moltes de les seccions, acceptant
càrrecs de responsabilitat a
l’entitat, transmetent els seus
coneixements, però també la
seva manera d’entendre el
món i el seu concepte de viure’l.

Els Casso, Samsó, Draper,
Ramírez, Hosta, Nuet... i un
llarg etcètera, són part indestriable de la història dels Lluïsos. Alguns ens han deixat,
però el seu esperit continua
directament vinculat amb els
Lluïsos. Les seves cares, la
seva veu i la seva feina són en
cada racó de l’entitat.
Això ho hauríem de saber
transmetre a les noves generacions, a les quals sovint
se’ls atribueix una manca de
referents. A la història viva
dels Lluïsos en tenim molts,
de referents, i potser és feina
de tots mantenir-ne encesa la
flama. Hauríem de saber traspassar,
com
ens
han
transmès, els valors i la feina
ben feta. Els infants que avui
formen la base dels Lluïsos
potser no identificaran alguns
noms, però el que sí poden
reconèixer és una manera de
fer que els porti a donar continuïtat a l’esperit lluïsenc.
A tots aquests socis i sòcies,
als qui encara continuen
indestriablement al costat
dels Lluïsos i a aquells que ja
no hi són, moltes gràcies per
la seva dedicació.
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Íngrid Marín

>>> gestions de la Junta
abril-juny 2006

TRANSVERSAL WEB

JUNTA DE SECCIONS

En Jordi Casassas es reuneix amb el senyor Miquel Pellicer, responsable de Transversal web, per prorrogar el conveni de col·laboració entre ambdues entitats.

Es porta a terme la reunió de la Junta de seccions i es tracten
els següents temes:

REUNIÓ AMB EL REGIDOR
DEL DISTRICTE DE GRÀCIA
PLA EDUCATIU
DE L’ENTORN
Els Lluïsos de Gràcia formen
part del Pla Educatiu de l’Entorn
com a entitat col·laboradora.

ORQUESTRA
VILA DE GRÀCIA

Presentació del conte “La Gresca i el Torradet els gegantons sense rostre”

Se signa un conveni de
col·laboració entre els Lluïsos
de Gràcia i l’Orquestra Vila de
Gràcia pel qual l’esmentada
Orquestra oferirà fins a tres
concerts gratuïts als Lluïsos de
Gràcia i els concerts extraordinaris que es necessitin, a un
preu tancat. Els Lluïsos oferiran una sala d’assaig setmanal a l’Orquestra. En totes les
activitats de l’Orquestra constarà la col·laboració dels Lluïsos de Gràcia.

CANVI CONTRACTE
TELEFONIA
Es decideix canviar l’actual
contracte de telefonia amb
l’empresa AL-PI: a part de la
línia ADSL es decideix contractar també 5 línies de veu i una
segona línia ADSL. Pel que fa a
la telefonia mòbil es decideix
canviar els contractes actuals
a Amena i oferir un mòbil a
cadascuna de les seccions.

En Jordi Casassas es reuneix amb el regidor de Gràcia,
el senyor Ricard Martínez, per tractar dels temes següents:

> Es fa un repàs del serveis que ofereix l’entitat tant als socis
com a les seccions i es demana que es proposin aquells
serveis que creguin que hauria d’oferir l’entitat.

> Explicació al Regidor de les noves activitats que es portaran a terme aquest any als Lluïsos.

> Les seccions demanen que les modificacions de les dades
dels associats es comuniquin automàticament i per correu
electrònic a les seccions per poder actualitzar les dades.

> Explicació dels aniversaris a celebrar: 25è de la colla
Vella de Gràcia i 40è de la coral El Virolet.

> S’informa de les properes activitats, de noves comissions
de treball i de les seccions que s’han creat.

CAMPUS DE BÀSQUET
En Jordi Casassas visita el campus de bàsquet a la Granja a Santa Maria de Palautordera.

> Es demana a les seccions que si han de modificar l’horari
d’estiu que ho notifiquin a secretaria durant la setmana del
8 al 12 de maig.
> Es demana que es faci una trobada anual amb els socis
nous per informar-los de diversos aspectes de l’entitat i per
potenciar les activitats transversals.
> Es demana una retolació clara de les sales i espais.

CONCERT DE SANT JORDI
Es decideix que el concert de Sant Jordi organitzat pels
Lluïsos de Gràcia en què participaran les corals Sinera i
Cantiga el dia 21 d’abril a la parròquia de Sant Joan de
Gràcia, sigui en memòria d’en Jordi Casso Samsó i de
l’Eulàlia Torralba, morts en accident de muntanya el dimecres de Setmana Santa.

CENTRE ARTESÀ TRADICIONÀRIUS
El president es reuneix amb en Jordi Fàbregas, president
i responsable del CAT, el qual informa que les obres que
s’estan fent al CAT no estaran acabades abans del juny
del 2007. Per aquest motiu se signarà un conveni de cara al
curs 2006-2007 per tal que els Lluïsos tornin a acollir la programació del CAT. La proposta passa tant pels tallers com
pels concerts del Tradicionàrius.

COL·LECCIÓ LLIBRES INFANTILS
Es decideix editar conjuntament amb el Taller d’Història
de Gràcia una col·lecció de contes infantils sobre aspectes
i elements de la cultura popular gracienca. En Xavier Corbera és l’autor del primer conte, que és sobre els gegantons de la Festa Major.

HOSTING
Es decideix contractar l’empresa EANET com a hosting per
la nova adreça .cat. Aquesta
empresa substituirà l’actual,
CLARANET, amb qui al març
del 2007 finalitzarà el contracte.

> S’informa a les seccions que s’ha encarregat al senyor Jordi Bufurull que iniciï els tràmits per demanar la declaració
d’utilitat pública per a l’entitat. El mateix Jordi Bufurull
assisteix a la reunió per explicar-ho.

PLA ESTRATÈGIC DE LA MÚSICA
A GRÀCIA
Des del Districte de Gràcia s’han iniciat els treballs per
elaborar el Pla Estratègic de la Música a Gràcia. Aquest
Pla el dirigirà en Víctor Nubla, director del LEM. El representant dels Lluïsos en aquest Pla és Pau Solsona.

COMISSIÓ D’OBRES
S’ha creat la Comissió d’obres, encapçalada per l’Oriol Hosta, per fer un estudi tècnic d’adaptació i adequació de l’entitat
a la normativa de seguretat vigent. Aquest estudi també intentarà recollir les necessitats de totes les seccions i de l’entitat
de cara al futur. Per a la realització d’aquest estudi es compta
amb la col·laboració del Districte de Gràcia i del Departament
de Benestar i Família de la Generalitat.

SUBVENCIONS
S’han presentat les sol·licituds de subvencions per a l’any
2006 a les administracions públiques per a projectes de l’entitat. A l’Ajuntament de Barcelona s’han demanat subvencions
per als següents projectes: el 40è aniversari de la coral El Virolet, el 25è aniversari de la Colla de Diables La Vella de Gràcia,
el Cicle de Cinema Infantil als Lluïsos de Gràcia, el Trofeu de
Teatre Vila de Gràcia, el projecte de participació dels voluntaris en l’entitat, el festival Cultures del Món i les activitats
ordinàries de l’entitat del 2006. També s’han sol·licitat subvencions a Generalitat de Catalunya per als equips femenins de
la secció de bàsquet, per a l’intercanvi de la Coral Vent del
Nord a Bèlgica, per al cicle de concerts de la coral Cantiga
dels mesos d’abril i juliol i per a les activitats ordinàries de
l’entitat per l’any 2006. També s’ha sol·licitat una subvenció
plurianual per al projecte de desenvolupament del portal
comunitari Xarxanet.org que gestionen els Lluïsos de Gràcia
amb la col·laboració de la Federació d’Ateneus de Catalunya.
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Ton Foz

>>> vent del nord

>>> bàsquet

>>> sotacabina

SOPAR XX ANIVERSARI

PORT AVENTURA

CAMPIONAT INTERNACIONAL

ULTRAMARINS, EL DARRER MUNTATGE

Com a cloenda del nostre XX aniversari
vàrem celebrar un sopar de gala al teatre de
Lluïsos amb un pastís d’aniversari. El nostre
director, Xavier Folch, i la nostra presidenta,
Lourdes Samsó, van bufar les espelmes.
PER MOLTS ANYS!

El passat dia 10 de gener vàrem anar a Port
Aventura per participar en el primer concurs
de corals que per aquestes dates organitza la
direcció del parc. Els nostres tres concerts
van tenir lloc a la Mediterrània, ja que en ser
un grup nombrós no podíem actuar a Mèxic
tal com en un principi estava previst. Va ser
una experiència curiosa: mentre actuàvem
anaven circulant per davant nostre les famílies que entraven al parc o que en sortien, ja
que l’últim concert va ser poc abans de l’espectacle que tanca la jornada. Ens van gravar les tres actuacions i per presentar al concurs vàrem escollir la millor, que va resultar
ser la segona, ja que encara no havíem pogut
anar a cridar a les atraccions i no havíem xisclat. Vam quedar en tercer lloc –no està gens
malament, oi?–.

Tal com vàrem anunciar en l’últim Des del Nord, els Cadets B
Masculins han tingut l’oportunitat de sortir de les nostres fronteres per jugar un torneig internacional. Durant tres dies (del 15 al
17 de juny) han estant competint amb equips de llengua diferent
de la que normalment estan acostumats.

DE SOTACABINA

Enguany, una de les activitat que hem
engegat a la Coral Vent del Nord ha estat
oferir unes classes de llenguatge musical
als cantaires que volguessin millorar la
seva formació en aquest àmbit. L’èxit de
convocatòria ha estat remarcable, de manera que s’hi van apuntar més de 30 persones,
de les quals en queden 28 en actiu després
de les baixes per diferents motius al llarg
del curs acadèmic. Actualment hi ha tres
grups en funcionament que fan les classes
abans de l’assaig dels dimecres, de manera
que concentrem en un sol dia tota la activitat de la coral. La nostra idea és donar continuïtat a les classes de llenguatge l’any
vinent, de manera que tothom que hi estigui
interessat pugui fer dos cursos sencers de
solfeig, començant per un nivell bàsic i anar
progressant al ritme adequat (ritmes, entonació, lectura i escriptura, etc.). Els “profes”
són en David Folch i la Laura Barrera: santa
paciència! (els podeu veure a la foto adjunta). Són uns autèntics “solets”, no ens els
mereixem, o sí?...

Els resultats no han estat d’allò més bons però l’experiència
que han viscut mai no l’oblidaran. Han estat convivint a les
cases dels mateixos jugadors i jugant en tres pistes diferents.
Lluïsos de Gràcia, encara que ells en deien Lluïsos Barcellona,
estava inclosa en el grup B (Girone B). Aquest van ser els resultats:
> Pista Palestra Sala:
Lluïsos Barcellona (54) – Blu Orobica BG (100)
> Pista Palaforti:
Lluïsos Barcellona (63) – Forti e Liberi (98)

VIATGE A BRUGGE
Com recordareu, dins els actes del nostre
XX aniversari vam acollir l’estiu passat el
Koor Vagantes Morborum de la ciutat flamenca de Brugge. Durant aquest curs, gran part
de la nostra dedicació, tant musical com en
preparatius, està canalitzada en la tornada
d’aquesta visita per part de la nostra coral al
País de Flandes. No és fàcil ja que som prop
d’un centenar els que hi pensem anar. El viatge es farà en autocar; sortirem de Barcelona
el dia 29 de juliol i després de passar la nit al
Mont Saint Michel arribarem a Brugge el diumenge a mitja tarda. Passarem tota la setmana amb ells i farem un parell o tres concerts
tot seguint el programa que ens hauran preparat. Tornarem el cap de setmana següent
fent una visita llampec a la ciutat de París. A
part hi haurà un grup que haurà fet el viatge en avió. S’hauran
estalviat la quilometrada, però també deixaran de conèixer els
indrets per on passarem i es perdran l’ambient i el caliu que es
fomenta en aquest tipus d’activitats. QUE TINGUEM SORT !!!!

> Pista Palestra Nei:
Marciulonis B.A. “B” (68) – Lluïsos Barcellona (51)
Aquesta bona experiència fa venir ganes de participar en
altres tornejos i en diferents equips.

Es tracta de la primera obra dirigida per l’actriu de Sotacabina
Sara Sansuan, que s’ha atrevit a fer el muntatge d’un text curiós
i complex, escrit pel jove dramaturg valencià Paco Zarzoso i traduït al català per Lluïsa Cunillé.
Interpretada per Maria Romero, Aleix Costales i Javi Agudo,
Ultramarins és una obra teatral curta que presenta una situació
insòlita: un pare i una filla porten un espectacle a un poble de
muntanya durant el qual prometen que es podrà veure el mar. El
pare, la filla i un venedor ambulant conformen el triangle de personatges al voltant del qual gira una reflexió sobre el que es pot
vendre i comprar en aquesta vida. Als personatges els uneixen
relacions comercials; tots tres volen comprar o vendre alguna
cosa i actuen segons aquests interessos.
Les al·lusions al mar i a la seva llunyania són el teló d’Ultramarins: una metàfora de la felicitat inassolible. El final és sorprenent: res és el que sembla. Es trenca amb el somni del mar
per transportar l’espectador a la realitat, tot fent una crítica de la
societat del consum i de l’espectacle.

Moment de l’obra “Ultramarins”

MUSICAL

Cadet B Masculí al torneig Alberto Giove
a Monza (Itàlia)

CLASSES DE LLENGUATGE

Ha estat la IXX edició del torneig Alberto Giove a la ciutat de
Monza (Itàlia). Jugadors, entrenador i fins i tot pares van agafar
l’avió per poder conviure durant tres dies amb equips d’altres
països.

Com vam anunciar en el darrer Des del Nord, Sotacabina va
estrenar els dies 16, 17 i 18 de juny, durant les Festes de Sant
Lluís, l’obra Ultramarins, dirigida per Sara Sansuan.
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Òscar Casabona

Margarita Padrós

>>> catequesi

Campionat social

>>> tenis taula

La secció de tenis taula, sempre molt activa, presenta en
aquest escrit la participació en diversos campionats en els
darrers mesos.

EN RECORD DE LA NÚRIA SAMSÓ

El passat mes de febrer i durant els dies 4 i 5 es va celebrar el
Campionat de Catalunya de Veterans a Barcelona. A nivell individual el major èxit se’l va emportar el jugador Herminio Carreño, que va ser-ne sots-campió. En el XV Campionat d’Espanya de
Veterans, celebrat a Sant Javier (Múrcia) l’equip dels Lluïsos de
Gràcia, format per Manuel Carmona, Alfredo Juan, Herminio
Carreño i Òscar Casabona va arribar a quarts de final (entre el
5è i el 8è) de 43 equips participants en la categoria de més de 40
anys. Cal destacar el resultat obtingut per la parella formada
per Herminio Carreño i Alfredo Juan en la categoria de dobles on
van arribar a quarts de final. Val la pena fer ressaltar el bon
ambient durant tota la competició entre tots els equips participants.

La Núria Samsó es pot dir que va néixer bressolada als Lluïsos.
El seu pare, Antoni Samsó, va ser-ne president els anys 19101912. Ella hi va passar la joventut, més ben dit, la vida sencera,
als Lluïsos. La Núria participà en diverses seccions: la catequesi d’infants amb en Jordi Casso, el seu espòs, a la coral Cantiga
i a Vent del Nord. També col·laborà en moltes altres activitats de
la casa.

En el 13è Campionat del Món de Veterans celebrat a la ciutat de
Bremen (Alemanya) del 14 al 20 de maig, el jugador Òscar Casabona (únic representant de Catalunya en la categoria de més de
40 anys) va obtenir uns excel·lents resultats en quedar primer de
grup i després caure en les eliminatòries. En la categoria de
dobles, va formar parella amb l’alemany Bern Christiann i van
quedar tercers de grup –van ser eliminats en la segona ronda.
Entre els 3.500 jugadors participants hi havia 8 espanyols–.
A la Copa cal destacar el fantàstic resultat de l’equip de veterans B dels Lluïsos de Gràcia, format per Santi, Tino, Carles, Guido i Emilio, que van jugar fins a semifinals.
El jugador Òscar Casabona, després d’haver jugat tres fases,
es va classificar per jugar el Top Final (els vuit millors jugadors
veterans) el dia 10 de juny a les instal·lacions de la Federació
Catalana de Tenis Taula.
En el Campionat Social de Federats de la secció de Tenis Taula celebrat el dia 27 de maig als Lluïsos de Gràcia, cal destacar
la il·lusió, lluita i entusiasme de tots els jugadors. La classificació final després de cinc hores de joc va ser la següent:
Campió:
Óscar Casabona
Sots-campió: Herminio Carreño
3r classificat: Alfredo Juan
I això és tot fins ara! Seguim amb tota la il·lusió i ganes de
continuar competint!

Dona apassionada, de valors espirituals i humans, cregué ens
els Lluïsos, en la seva tasca educativa, social i religiosa. És un
bon exemple d’una generació de socis que han fet possible que
moltes persones rebessin i donessin vida a aquesta gran família
que són els Lluïsos de Gràcia.
En la foto hi ha la Núria Samsó i en Joan Ramírez, tots dos socis
actius i constants que ara ja estan amb el Pare. La imatge va ser
presa després de la reunió del grup de catequesi el passat 11 de
febrer.
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Pau Salvadó i Marçal Folch

Clara Prats, Eli Villalta i Cesca Ribas

>>> el virolet

LA VEU DE L’INFERN

PER MOLTS ANYS, EL VIROLET!

Podríem dir que el ball de diables neix a principis del segle XV
al Camp de Tarragona integrat com a un dels entremesos de les
festes de corpus, que evoluciona a mitjans del segle XVIII amb
l'ús de pirotècnia i amb la indumentària més propera a l'actual,
ja ben integrats dins els seguicis festius dels pobles del Camp
de Tarragona i del Penedès. Podríem destacar que la relació
històrica d'alguns balls de diables amb el gremi dels boters ha
donat peu a relacionar aquests personatges amb el cultiu de la
vinya i amb el vi. També és podria parlar sobre l'origen de la
Colla Vella –si som hereus de la centenària Colla Vella dels diables de Sitges, si es va fundar la colla el 1979 o potser el 1981, si
no ens agradaven les dones en un principi... jajaja–.

Ja hem fet 40 anys! Tal com us anunciàvem al Des del Nord del
mes de maig el cap de setmana 17 i 18 de juny va ser un cap de
setmana de FESTA MAJOR! Tot El Virolet –cantaires i directors
actuals, famílies dels cantaires, excantaires, exdirectors, cantaires i directors d’altres corals de la casa– i tothom qui va voler va
poder gaudir d’un cap de setmana ben especial: tallers, cercavila, xocolatada, animació infantil, sopar de gala, ball de nit i un
magnífic concert de Festa major.

Però preferim explicar que els diables som Umites: “Umita: n.
gen. Nascut al planeta UMO”. UMO és un planeta envoltat de foc
i fum. D'aquí ve la nostra bogeria cada vegada que comença un
correfoc. Se’ns posa la pell de gallina, la suor es torna freda i a
més d'un li cauen les llàgrimes en sentir la paraula “ENCENEM!!!!!”. És una sensació que només es pot entendre si véns
d'un planeta on esmorzes, dines, berenes i sopes foc.

I cada vegada que un umita fa tot això s'apropa una mica més
al seu planeta.
Per això mai no deixarem de cremar.
FINS QUE HI ARRIBEM!!!!
VISCA LA VELLA!!!!

Mentrestant, a la Plaça del Nord uns altres pares i mares de
cantaires de la coral estaven muntant el bar d'El Virolet (Virobar),
guarnint la plaça i posant-hi taules i cadires per celebrar el
sopar de gala dels anys 60! Gairebé dues-centes persones van
participar-hi i, en motiu de l’any en què es va fundar la coral
(1966), tothom havia d’anar vestit dels anys 60. El sopar va estar
amenitzat per un meravellós concurs (amb premis i tot!) i a continuació el grup Amanida Folk va començar la seva actuació.
Xotis, passos dobles, balls de grup, valsos... Van ser més de dues
hores de música folk, refrescades amb les begudes que alguns
pares i mares, reconvertits en cambrers, venien des del Virobar.
Porta de l’Infern de Sant Lluís

Hi ha molts Umites escampats per Catalunya, però no tots són
de La Vella i nosaltres sí, i tenim la missió de portar el foc, la
llum i la disbauxa als avorrits terrícoles a fi de poder tornar
algun dia al nostre estimat planeta. Perquè no estem aquí per
pròpia voluntat, però això és una altra història i no seríem les
millors persones per explicar-vos-la. A la Colla hi ha moltes
classes d'umites i totes són importants i totes tenen un paper
clau dins l'engranatge de La Vella. Si et trobes un umita de
paisà, i no t'hi fixes bé, no el veuràs gaire diferent de la resta de
la gent, però quan agafa la massa, es col·loca el “mono”, es corda la capa i es tapa amb la caputxa pots veure que transmet
alguna cosa especial: la llum, el fum, l'alegria, el soroll, la suor,
el foc, la cervesa, la por, la pólvora, els nervis, el pa amb tomàquet, l'embotit barato, les esperes, més esperes, no hi ha vestuaris, vi de garrafa, cercaviles infernals, les 12 del migdia, assemblees eternes,...

Diumenge després de dinar, amb la panxa plena i els peus
recuperats de tanta ballaruca, va arribar el Ball de Festa Major.
A la Plaça del Nord van sonar valsos, passos dobles, rumbes,
xotis, el ball del fanalet, el de l’escombra, sardanes... Això sí: els
músics érem les corals dels Lluïsos, acompanyats per uns músics
excepcionals! I el públic i els cantaires, quan no ens tocava cantar, en lloc de seure i escoltar ballàvem toooota l’estona. Va ser
una festassa! I per acabar el concert, la cançó Festa Major de La
Trinca cantada per tothom, i l’estrena mundial d’un Virolet Sant
Pere molt especial (gràcies Pau!), amb ball de bastons i tot. Això

sí, el Virobar no va descansar ni un minut servint begudes i pastissos a tort i a dret. I és que tenim uns pares i mares que no ens
els mereixem...
I un últim apunt, un petit esforç de tothom va fer que la festa fos
el màxim de sostenible. Tots els gots que vam utilitzar, tant a la
xocolatada com al Virobar, eren compostables i els vam llençar a
un contenidor de residus orgànics que va instal·lar expressament
l’Ajuntament a la plaça. El sopar es va fer amb plats, gots, coberts,
gerres i porrons reutilitzables que vam llogar. A més, es va fer
separació de residus durant tota la festa, utilitzant deu bidons de
reciclatge que es van aconseguir per a l’ocasió i que ara s’han
quedat als Lluïsos. No va costar gaire i es va reduir notablement
la quantitat de rebuig, especialment del no reciclable.
En resum, un cap de setmana intens, emocionant –i molt ecològic– que recordarem durant uns quants anys. Moltíssimes gràcies un cop més a tots els que vau fer que això fos possible, i
MOLTES FELICITATS VIROLETS!!!
Lluïsencs de festa per Sant Lluís

El dissabte a la tarda els tallers van inaugurar la festa: trenetes de cabell, balls de bastons, maquillatge, jocs amb globus
d’aigua, pilotes malabars, pescar peixets i pomes en un cubell
d’aigua i trobar caramels enmig de la farina. Molts nens i nenes
van participar en els tallers que s’havien muntat a la Plaça del
Nord, fins que va arribar el cercavila! Acordionistes, grallers,
panderetes i bastoners es van endur tothom cap a la plaça Virreina, on uns quants pares i mares d'El Virolet havien muntat una
xocolatada (boníssima...!) i on el grup d’animació infantil Can
Cantem estava preparat per fer ballar tothom. Van ser dues hores de berenar i ballaruca en què petits i grans ens ho vam passar la mar de bé.

Sopar d’aniversari

Concert de Sant Lluís

>>> colla de diables
la vella de gràcia
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Darrer trimestre de gft sotacabina
El mes de maig ha estat el mes del grup de formació teatral Sotacabina: amb una setmana de marge van presentar dues
propostes força interessants. Primer els més petits del grup amb El petit príncep, una obra representada sovint, però que la
nova generació de sotacabineros li van donar un aire molt fresc i renovat i que ens va sorprendre a tots gratament.

Concert de Sant Jordi
El 21 d’abril es va celebrar el Concert de Sant Jordi de les corals Cantiga i Sinera a la Parròquia de Sant Joan de Gràcia. En un concert emotiu –fet en memòria
d’en Jordi Casso i l’Eulàlia Torralba, que van morir durant la Setmana Santa- els
cent cantaires van interpretar al llarg de dues hores diverses peces. La Coral de
joves Sinera –sota la direcció d’Eva Martínez, Clara Prats i Helena Blanch– va oferir
un repertori amb peces de W.A. Mozart i Madrigals dels segles XVI i XVII. Per la seva
banda, la Coral Cantiga, dirigida per Josep Prats, va oferir polifonia sacra i diverses peces del cançoner popular. El concert es tancà amb
el cant comú d’ambdues corals amb l’obra “Senyor Sant Jordi”, amb lletra de Salvador Espriu i música de Francesc Vila.

La setmana següent, els nois i noies del grup de mitjans van representar l’obra Arsènic per compassió, obra que tothom
recorda per la pel·lícula dels anys 50 amb la magistral interpretació de Cary Grant. L’obra comença amb el fet que un nebot
descobreix que les seves dolces i meravelloses tietes, són unes assassines en sèrie i amaguen els cadàvers al celler de casa
seva. Amb aquest argument els nois i noies de mitjans van treure un resultat força bo, ja que el any havia estat complicat i
difícil però alhora molt divertit.
Jo, com a director de l’obra dels mitjans i que aquest any he format part de formació, el més positiu que he vist, ha estat
que Sotacabina tenim un futur molt prometedor, portem un present una mica fluix, però crec que amb aquesta generació,
Sotacabina tornarà a estar on li correspon, que és ser unes de les secciones més importants de la casa.
Fins i tot en hores baixes encara ho som.

Redacció

Tabalada de la Coordinadora de Colles de Diables de Barcelona
En la celebració del 25è aniversari de La Vella arribà un altre acte a la nostra vila: la Tabalada.
L’acte era important i a les 5 de la tarda ja anàvem cap a Lluïsos; poc a poc van anar arribant les
diverses colles i els primers tabals començaven a repicar. Hi havia dos recorreguts diferents i ens
vam dirigir als punts de sortida: la Plaça del Sol i Plaça Rovira. Els carrers de la Vila de Gràcia
retronaven amb els sons dels tabals i la gent ens va acompanyar tot ballant els diversos ritmes.
L’ambient estava escalfat i al cap de més d’una hora i ben guiats pels nostres diables, engalanats
amb els petos grocs i els walkies, vam arribar tots a Plaça Virreina, on vam acabar amb un Copes
conjunt i dos directors anunciant-nos els canvis.
Després, cap a la Plaça del Nord, a sopar i a continuar la festa, evidentment, amb el Dj Tort. Tot
va sortir bé, ens ho vam passar molt bé. Com se sent per la plaça: som com una gran família i hem
estat uns bons amfitrions.
L’esperada Tabalada va arribar, i un cop passada i disfrutada, de ben segur la retindrem en la memòria i recordarem que estem celebrant els 25 anys de La Vella, que estem actius i que ens queda molt per cremar i sonar.
Maria Tort

Festival de Màgia Jove
Els Lluïsos van organitzar un Festival de Màgia Jove el passat diumenge 7 de
maig, que va rebre una gran acollida per part del públic. Al voltant de dues-centes
persones –públic familiar majoritàriament– es van donar cita als Lluïsos per viure
una diada dedicada a la màgia.

Redacció

Redacció

El passat 7 de juny es va presentar a la Biblioteca Jaume Fuster el conte “La Gresca i el Torradet,
els gegantons sense rostre” escrit per Xavier Corbera i il·lustrat per Meritxell i Helena Marcet.
El conte és el primer d’una col·lecció de llibres infantils sobre la història i les tradicions de Gràcia que editen
els Lluïsos de Gràcia i el Taller d’Història de Gràcia. El volum que es va presentar explica la història de la Gresca i el Torradet, dos gegantons de la Festa Major de Gràcia que no tenien rostre fins que la Lluna i el Sol no els van cedir els seus.
La presentació del conte va anar a càrrec d’Albert Musons, Conseller de Cultura del Districte de Gràcia. L’actor Jordi Andújar va tancar l’acte de presentació oferint una lectura del conte.
Redacció

12 hores de bàsquet: final de temporada
El passat 10 de juny i dins de les Festes de Sant Lluís, la Secció de Bàsquet va celebrar la cloenda de la temporada amb les “12 hores de bàsquet”. Enguany vàrem comptar amb la presència de 162 nens des d’escola fins a cadet i 23 monitors, que juntament amb tota la Junta de
bàsquet van fer del dia una jornada fantàstica. Tal com és costum, els partits es van anar succeint durant tot el dia: per un costat els nens de l’escola, pre-mini i mini; i per un altre costat
pre-infantils, infantils i cadets... També vàrem celebrar el VII torneig “2 ball”, amb parelles i amb
diferents marques al voltant de la “botella de bàsquet”.

Ara només queda desitjar-vos un bon estiu i pensar amb la propera temporada.

La realització d’aquest Festival de Màgia Jove va tenir com a objectiu donar a conèixer al públic en general i especialment a la població infantil i juvenil, els mags més joves. Així mateix, pretenia impulsar el treball que realitzen els joves en l’art de la màgia i facilitar
l’intercanvi d’experiències i coneixements entre ells.

El cicle de titelles que cada any organitza els Lluïsos de Gràcia es va tancar el
passat 28 de maig amb l’espectacle “La nina de pasta” de la Companyia Tartrana,
i una cargolada popular a la Plaça del Nord. Un gran nombre de persones es van
trobar al migdia per tastar els cargols, cuinats a la plaça.

Presentació del conte “La Gresca i el Torradet,
els gegantons sense rostre”

Vàrem tenir un record per al fantàstic paper dels sèniors masculins, situats a la part alta de la classificació; de les cadets
femenines i les júniors femenines, que han pogut arribar a les fases de la Federació. També vàrem repartir les plaques a tots
aquells jugadors que des d’escola fins a competició (júniors, sots-21 o sèniors) ens han deixat per diferents motius. Aquest any
han estat l’Albert Organista, en Xavi Rofes, en Xavi Juez, en Miquel Pairó, en Claudi Paz, l’Agustí Faus i en Dani Jou. També
vam donar uns “petits obsequis” a la Marta Morris, per la seva tasca com a entrenadora, coordinadora i organitzadora del Campus de Setmana Santa i al nostre amic Albert Organista “Urga”, per la seva dedicació durant tota la temporada com a suport
a diversos equips. La jornada va acabar amb l’entrega de trofeus i bosses a tots els participants per part de la Junta i del vicepresident de Lluïsos, en Xavier Ripoll.

Al matí es van realitzar diversos tallers de màgia a la Plaça del Nord, dirigits pels
mags Maxi i Màxima, que van tenir un gran èxit d’assistència. Nens i nenes van
aprendre a realitzar senzills trucs de màgia de la mà dels dos mags. A la tarda es
va celebrar una Gala de Màgia al teatre. La primera part de la gala va comptar amb
l’actuació de joves mags de la SEI (Associació Espanyola d’Il·lusionisme), que van
realitzar números de màgia de prop i en els quals el públic va tenir la possibilitat
de participar activament. Seguidament, va arribar l’actuació del Mag Amilkar, que
va tancar el festival de màgia.

Cloenda del cicle de Titelles i Caragolada

Hèctor Fernández

Secció de Bàsquet

Festa de Sant Lluís
La Festa de Sant Lluís va arribar als Lluïsos el diumenge 18 de juny. L’activitat va
començar de bon matí, amb el muntatge del tendal i de les llargues taules que
havien d’acollir els assistents a la fideuà de Sant Lluís. A la Plaça, una enorme paella anunciava que s’estava coent una gran celebració. Cent cinquanta persones–
entre socis dels Lluïsos, representants polítics i d’altres entitats gracienques– van
anar arribant a la Plaça del Nord cap a les dues de la tarda per menjar de la fideuà. A la tarda les cinc corals dels Lluïsos van
oferir un concert a l’aire lliure que va reunir un gran nombre de gent, sobretot infants. El programa del dia era atapeït i a les
vuit del vespre tocava anar a teatre. Sotacabina presentava l’obra “Ultramarins”, de Paco Zarzoso, en la qual tres actors sobre
l’escenari reflexionaven sobre el que es pot comprar i vendre en aquesta vida.
I per acabar l’intens dia festiu, quan queia la nit, la colla de diables La Vella de Gràcia va posar el toc de llum i de foc amb
l’espectacle “La Porta de l’Infern”.
Redacció
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Premis Vila de Gràcia 2006, Josep Maria Contel

En l’àmbit de la política municipal gracienca, aquest segon trimestre del 2006 ens ha
portat un canvi significatiu.
Ferran Mascarell, regidor de
Gràcia fins al 2003 i, posteriorment, president del Consell
del Districte, era nomenat
Conseller de Cultura en la penúltima remodelació del govern tripartit de la Generalitat
de Catalunya. Per substituirlo arribava com a nou president el, també, regidor socialista Jordi Hereu.

El trimestre que deixem enrere començà amb una clara constatació: Gràcia ja té una nova fita en
el seu calendari festiu, el record de la Revolta de les Quintes del 1870, una data històrica que, si bé
era en la memòria d’alguna gent de Gràcia, passava gairebé desaparcebuda. I fou l’any 2001 quan
els Castellers de la Vila de Gràcia i el Districte conjuntament organitzaren la “I Diada Castellera
de la Independència”, mentre que el Taller d’Història començava a recordar aspectes de la trajectòria revolucionària de la vila. Han passat sis anys i nous actors s’han afegit a la commemoració, en especial les altres colles de Cultura Popular del districte, mentre que els “Premis Vila de
Gràcia” passaven a lliurar-se, també, a l’entorn del mes d’abril.
Enguany, doncs, el cap de setmana de l’1 i el 2 d’abril, la Cultura Popular esclatà, una vegada més
i amb força, al carrer: la Diada Bastonera de Gràcia, la I Trobada de Trabucaires i la Diada Castellera, amb gegants, diables, drac i altres col·lectius, s’adherien, amb gran il·lusió i contundència, a
la voluntat de no oblidar els fets del 1870, quan la vila s’oposà radicalment a noves lleves de soldats per a la guerra. I el 6 d’abril, la Biblioteca “estrella”, la Jaume Fuster acollia, sota la presidència de l’alcalde Joan Clos, el lliurament dels Premis Vila de Gràcia que es concedeixen en
diverses especialitats. A destacar el Premi d’Honor a títol individual per al president de la Federació Festa Major de Gràcia Albert Torres, i el col·lectiu per a l’Associació d’Artesans de Gràcia en el
seu desè aniversari. Només un dia més tard, el divendres 7, la plaça de la Vila acollia la festa final
del Tradicionàrius on arribaven les colles de Cultura en cercavila des del recuperat espai de “La
Violeta”. I ja que parlem d’aquest antic casino del carrer Sant Joaquim, val a dir que dins el trimestre que referenciem, s’ha constituït una nova entitat gracienca: els “Amics de la Violeta”, mentre que també el Grup 1850 ha iniciat el procés per obrir-se i convertir-se en associació.
Canviant de registre, l’abril ens portava una bona notícia: l’ultra Pedro Varela, el de la nefasta llibreria Europa del carrer Sèneca, era detingut pels Mossos d’Esquadra acusat d’apologia xenòfoba,
alhora que en el seu establiment es requisaven 5.000 llibres de continguts i propaganda neonazi.
Tot i així la llibreria continua oberta… També el mes d’abril, una important manifestació reclamava pels carrers de la vila suport per als “tres de Gràcia”, joves acusats de terrorisme per l’Audièn-

I en el terreny dels equipaments esportius l’abril ens
portava una altra excel·lent
notícia, la salvació de l’històric Club Natació Catalunya el
mateix any del 75è. aniversari
de la seva fundació i que feia
temps arrossegava un crisi
molt greu. Finalment les obres
de remodelació de les instal·lacions del Catalunya,
amb un import global de 7’5
milions d’euros, han trobat
finançament: dues terceres
parts d’aquests diners s’obtenen amb sengles operacions
de crèdit (2’5 milions cadascuna) per part de l’Institut Català de Finances i la Caja de
Navarra. Pel que fa als altres
2’5 milions, vénen d’una aportació directa de l’Ajuntament
de Barcelona.
En el terreny urbanístic local
també moltes notícies: noves
fases en les obres de la plaça
Lesseps, l’etapa final de la remodelació de la plaça del
Diamant o les protestes per
expropiacions a Vallcarca. En
el camp de la mobilitat, el 20
de maig arrencava una de les
apostes més agosarades i
valentes per millorar i pacifi-

car el trànsit a Gràcia: es posava en marxa la superilla
C-2, delimitada entre els
Torrents de l’Olla i de les
Flors, el carrer Providència i
la Travessera de Gràcia.
I per acabar aquest repàs
del trimestre tornem a la
Cultura “de luxe”. El 15 de
maig, el Palau de la Música
Catalana s’omplia amb el
magne concert d’homenatge a
l’Ovidi Montllor, continuant
les activitats que, des del 2004,
un conjunt d’entitats gracienques han estat liderant per
recordar la figura d’aquest
cantant compromès i lluitador
que visqué molts anys al
carrer Sostres. I el 6 de juny,
l’historiador veí del Camp
d’en Grassot Josep Termes,
expert entre d’altres matèries
en el moviment obrer, rebia el
Premi d’Honor de les Lletres
Catalanes. Val a dir que els
“Cantaires Muntanyencs” del
Club Excursionista de Gràcia
que cada any organitzen el
seu Concert de Primavera i
homenatgen algun gracienc
ilustre ja ho havien fet amb
Josep Termes en una de les
seves edicions. Enguany, el 17
de juny, dedicaren el concert a
l’excursionista, col·leccionista
i fotògraf Josep Maria Gavín.
Un dia després, el diumenge
18, Gràcia –amb una participació set punts per sobre de la
mitjana– donava un sí ben
clar al nou Estatut: 73’28% a
favor, per un 20’57% en contra.

10%

DE DESCOMPTE,
AMB EL CARNET
DELS LLUÏSOS

Bailén 238-240
Tels. 93 213 44 69 / 93 284 76 98 / 93 284 91 11
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Diada de la Independència

>>> ha estat notícia a la vila

cia Nacional. Pocs dies després, la mateixa Audiència
anunciava, sortosament, que
el cas dels tres membres de
l’Assemblea de Joves quedava arxivat.

Final del CAT Helena Bedia

Albert Musons

La Vella de Gràcia.
Cloenda del Tradicionàrius
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Joan-Ramon Gordo

>>> ramon solsona
bilitats. De mica en mica me’n
vaig anar desvinculant, sense
que en cap moment fos un
trencament traumàtic, però.
La meva relació activa amb
els Lluïsos s’inicia als set o
vuit anys i acaba els vint i
pocs. Probablement, un dels
motius d’aquest distanciament va ser que els meus
pares van canviar de domicili.
Lluïsos de Gràcia va ser un
lloc d’una vida molt intensa i
sobretot generadora de molt
bons amics.

L’aspecte religiós dels Lluïsos...

No sempre és fàcil treballar del que t’agrada i més
encara si la teva vocació i professió és escriure en
català. Ramon Solsona és un escriptor de casa nostra que ho ha aconseguit. Vinculat en la seva
infantesa i joventut amb els Lluïsos, el seu tarannà
l’ha portat a través de l’ensenyament a ser un difusor de la nostra cultura i més en concret de la nostra llengua. Escriptor i divulgador dels “mots”,
Ramon Solsona ens rebé una tarda de primavera
al seu despatx –el seu lloc de treball habitual– i
compartirem una llarga estona comentant els seus
records i les seves opinions.

Com sorgeix la vocació d’escriptor de Ramon Solsona?
Jo em vaig preparar vocacionalment i professional per a l’ensenyament. Vaig ser professor d’institut durant molts anys. Tanmateix, per circumstàncies determinades em vaig posar a escriure
–tenia ganes de fer una novel·la–. Després em varen demanar
col·laboracions, guions de TV, articles de premsa... em vaig anar
embolicant...i de cop i volta em vaig trobar plenament immers en
aquest apassionant món de la literatura en català. Darrerament
estic fent molta ràdio, estic cada dia en un programa a RAC 1 “La
paraula del dia” amb el Xavier Bosch, i he estat cinc anys a Catalunya Ràdio al programa de l’Antoni Bassas. És així que vaig deixar l’ensenyament i estic ficat de ple en aquesta aventura d’escriure en català. És a dir, em guanyo la vida com a escriptor que
escriu en català.

Que et recorda els Lluïsos
...
Els Lluïsos són una etapa de
la meva vida, entre infantil i
juvenil. Vivíem molt a prop
dels Lluïsos. Els meus pares
n’eren socis; bé, de fet el meu
pare era “el” soci, ja que en
aquells moments només en
podien ser els homes. Ens vam
fer socis dels Lluïsos de molt
petits i vivíem els Lluïsos
molt especialment a l’estiu, ja
que nosaltres, com molta més
gent d’aleshores, no sortíem a
estiuejar.
Quan ja no ets nen vius molt
intensament la vida associativa; en aquell moment hi havia
molt de bullit social: la universitat, l’oposició política al
franquisme; es notava molt
als Lluïsos i això et crea una
inquietud, uns contactes, uns
grups d’amics actius... jo hi
estava molt ficat, molt compromès, fins a 22 anys.

Vas arribar a ser membre
de la seva Junta...
De fet jo vaig arribar a la Junta forçat; és allò que hi ha
eleccions i et trobes una mica
ficat en candidatures en un
moment que no tenia una
especial motivació per ser-hi i
tenir certs tipus de responsa-

En aquell moment aquest
aspecte de religiositat es vivia
d’una manera molt dialèctica.
Quan jo hi vaig ser convivien
dues tendències bastant clares: per una banda gent pietosa amb una forma de pietat
molt tradicional tirant a carca, i per una altra, gent molt
activa amb una altra manera
de plantejar-se les qüestions,
dintre dels mateixos moviments militants religiosos.
Això es vivia d’una manera
molt intensa, amb força tensions. En aquest context
arribà un moment que aquestes qüestions em deixaren
d’interessar. De fet com a
mostra del meu tarannà pel
que fa a la vinculació amb els
moviments associatius i socials, en deixar de tenir a prop
els Lluïsos i anar-me’n a viure
a l’Eixample vaig participar
activament i em vaig integrar
en l’Associació de veïns del
meu barri.

Què en penses de la tradició associativa del país?
És molt rica. Pensa que familiarment hem estat i estem lligats a les diferents manifestacions del moviment associatiu. Ja el meu avi Solsona va
ser dels socis fundadors de
l’Orfeó Gracienc. A Gràcia
eren molt potents el Centre
Moral, el Círcol, l’Orfeó, els
Lluïsos... i d’altres. Tanmateix,
hi ha entitats –i no ho dic pas
per les de Gràcia, que en
aquests moments no conec en
profunditat– que no s’han

renovat, que continuen fent
les mateixes coses que fa
molts anys, i que no responen
a les inquietuds de la gent i
als canvis dels temps. S’ha de
dir que els Lluïsos, quan jo hi
era, ja es renovava molt.

Com a escriptor, has aconseguit viure d’escriure en
català?
Jo tinc unes etapes personals,
com cadascú té les seves,
però fins que no has recorregut un període no n’ets conscient. Jo tinc una primera etapa de formació, que són els
Lluïsos, i dic de formació perquè a l’escola no era formació
el que es feia; després a la universitat i més tard durant
vint-i-cinc anys a l’ensenyament a un institut. En el
moment que deixes l’activitat
docent –cosa que no estava
prevista en “el guió”, que jo
deixés l’ensenyament i que
era pel que m’havia preparat–
comença un nou cicle en la
dedicació a la feina de creació.
I aquesta etapa, a diferència
de les anteriors és més solitària, ja que la meva relació amb
la gent és relativament escassa.
Pel que fa a la pregunta en
concret he de dir que d’escriure novel·les en la majoria d’idiomes en viu molt poca gent.
Tothom té una activitat complementària que acostumen a
ser articles de premsa,
col·laboracions amb els mitjans... En el meu cas el que he
fet ha estat col·laboracions a
la ràdio i a la televisió. Actualment, gràcies a l’existència de
força mitjans es té la possibilitat d’expressar-se en català i
de fer una vida professional en
català. No som molts, però
n’hi ha. La normalització del
país i sobretot la presència
pública de la llengua dóna
aquestes oportunitats. Cada
vegada més m’inclino per a la
no ficció. Darrerament m’he
especialitzat en la divulgació
de temes de llenguatge. Hi
disfruto molt.

Com veus el panorama literari català?
Jo no el veig ni millor i pitjor
que en altres llengües. Jo crec
que el català té problemes
específics. No m’agrada plorar,
però. Estem obligats a fer la
literatura tan bona com sapiguem. Has d’escriure tan bé
com sàpigues i més. Tens el
deure de l’excel·lència, si més
no, d’intentar-ho. A mi em
sembla que el nivell mitjà de la
literatura catalana no és ni
millor ni pitjor que el nivell
mitjà de qualsevol literatura, i
ja no diguem una cultura de la
nostra mida. No sóc pessimista. Jo visc d’escriure en
català, de publicar en català,
de col·laborar en mitjans catalans... fa quinze anys això no
era possible, per tant no
siguem tan pessimistes. Es
poden fer coses i de fet les
estic fent.

Parlem des del punt de vista de consumidors de cultura...
També hi ha de tot. Hi ha una
certa polèmica sobre el seu
creixement i/o estancament.
Si bé és cert que molt mercat
no el té, de tant en tant pas-

sen coses molt curioses com
és que una traducció surt a
l’hora en català i en castellà i
Déu n’hi do del que es ven en
català. No deixa de ser un
fenomen interessant. No vull
ser un il·lús, però amb una
mica de ganes sempre trobes
la manera de veure el cantó
positiu. El que passa, també
s’ha de dir, és que som un país
atípic... per exemple per Sant
Jordi es fan grans crítiques a
la publicació d’autors mediàtics sense tenir en compte
que gràcies a aquests autors
hi ha moltes editorials que
poden publicar autors que no
ho són, i poden arriscar-se a
fer una literatura potser molt
minoritària... Sempre tenim la
tendència a dir que si és
català ha de ser molt exquisit.
Algunes coses sí i d’altres no.
Hi ha d’haver de tot.

I l’administració, fa el que
ha de fer?
En la cultura navega bastant.
Tens la sensació que la cultura no se l’acaben de creure els
poders polítics, que és una
cosa que queda molt bé però...
Tanmateix quan es fan coses,
és important gestionar-les bé
i que es facin en un sentit de
territorialitat, d’igualtat d’oportunitats...
En el tema de llengua hi ha
actituds aristocràtiques que
em molesten bastant. La gent
que se sent posseïdora de la
veritat lingüística i de la seva
puresa, on tot són crítiques a
tothom... No m’agrada transmetre missatges de funeral.
Crec que hi ha prou elements
perquè en ho passem bé,
doncs divertint-nos mentre
puguem.
Fem-ho doncs.
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Jordi Pablo i Federació de Festa Major

Les novetats de la
Festa Major 2006

>>> la federació de
festa major de gràcia
Què fa la Federació de Festa Major?
La tasca de la Federació de
Festa Major se centra en tres
punts principals:
> Aglutinar totes les associacions i comissions de festes sense finalitat de lucre
que hi vulguin pertànyer per
coordinar la celebració de la
Festa.
> Cercar patrocinis i col·laboracions que facilitin la realització de la Festa
> Organitzar, conjuntament
amb els carrers i altres entitats, activitats que complementin i enriqueixin el contingut de les festes populars
a la Vila de Gràcia.
La Federació organitza el
concurs de cartells de Festa
Major. D’aquest concurs surten
les imatges que identifiquen
les diferents edicions de la Festa. Així mateix, organitza el
concurs de carrers, els quals
competeixen amb els seus
guarniments.

Quan arriba el mes d’agost, tothom a la Vila de Gràcia espera la
Festa Major. Però hi ha gent que des de fa mesos hi pensen i hi
dediquen temps, treballant en l’organització i realitzant els guarniments que convertiran els carrers de la Vila en espais de fantasia. Són totes les associacions i comissions de festes de carrer,
sense finalitat de lucre, que constituïdes en la Federació de Festa
Major de Gràcia, fan possible que del 15 al 21 d’agost de cada any
Gràcia s’ompli de festa.

Podem distingir sis etapes
d’uns trenta anys cada una en
la transformació de la Festa
Major de Gràcia.

Una de les característiques principals de la Festa Major de Gràcia– que es podria definir com el seu valor bàsic– és la capacitat
dels veïns per construir, any rere any, els espais imaginaris dels
carrers. Es tracta d’un esforç i dedicació anònim dirigit a l’elaboració d’un espai lúdic col·lectiu a base de guarniments que ofereixen una visió crítica i desenfadada de la realitat. La Festa
Major, a més a més, proporciona un espai festiu intergeneracional
que afavoreix la convivència i relació entre gent de totes les edats.

1820-1850 La Primera, dels
orígens fins al 1850. Els actes
centrals giren a l’entorn dels
balls i jocs tradicionals. L’any
1850 amb la proclamació de
Gràcia com a "Vila", es fan unes
festes extraordinàries i es guarneix la façana de l’Ajuntament.

L’evolució
de la Festa

1851-1890 La segona meitat
del segle XIX. És la de la definició Festiva. Les societats
com ara La Amistad Graciense,
Adonis, Bella Hortensia, Centro
Graciense, o Can Pioc, guarneixen els seus jardins o aixequen
envelats. Es tenen les primeres
notícies de guarniment de
carrers amb arcs de brancatge.
Els nous graciencs originaris
de tot Catalunya, importen
també part dels seus costums
festius. Així cal assenyalar la
participació d’una manera
regular de Xiquets de Valls, des
de 1877.
1891-1920 Des de mitjans del
segle XIX i fins ben entrat
aquest segle. Es construeix un
envelat en el límit entre Gràcia
i els Camps Elisis del Passeig
de Gràcia. En els anys 70 la
societat La Antigua de la Amistad, l’aixecava al pati de la
fàbrica de les xocolates Juncosa (actualment Jardinets). Des
de 1892 i fins ben entrat el
segle XX, una entitat recreativa de to republicà-federal –La
Banya Gracienca– construeix
un recordat envelat a la cruïlla
del carrer Còrsega i el Passeig
de Gràcia.
D’altra banda, s’inicien els
concursos literaris sota l’impuls de l’Ateneu Gracienc; l’any
1896 en presideix el jurat
Mossèn Cinto Verdaguer. A partir del 1904 i durant més de
dues dècades, el Casino Artesà
organitza uns Jocs Florals que
assoleixen un relleu especial.

En aquest període es consolida el guarniment de carrers com a
element distintiu de la celebració. Destaquen els carrers Francesc
Giner, Llibertat, Martínez de la Rosa i Monmany, i les artèries principals, és a dir, el carrer Major i la Travessera.
1921-1936. Les primeres cites de concursos de carrers guarnits
impulsats des del Districte són dels anys 20 però no és fins a l’any
1935 que es té noticia de l’existència d’entitats coordinadores
d’activitats. Així, doncs, consta l’existència d’un "Comitè de Fires i
Festes de Gràcia" impulsat per l’Associació d’Industrials i Comerciants de Gràcia, que organitzava un concurs de cartells i festivals
benèfics. L’any 1936 es constitueix la primera “Federació de
Comissions de Festes de l’ex-Vila de Gràcia”. Malauradament, el
pressupost per a festes d’aquell trist any, va servir per a construir
refugis antiaeris.
1937-1977. Després del parèntesi de la Guerra Civil, ben aviat es
reprenen les activitats festives, amb ple suport de les noves autoritats, que probablement trobaven en aquest tipus de manifestació una ajuda cap a la normalització de la societat civil. La ferotge
repressió que prohibia qualsevol manifestació en català es palesa
en els programes i publicacions de l’època.
Però les ganes d’expressió col·lectiva es canalitzen també amb els
guarniments que, amb ironia, poc o molt, satiritzaven la situació. El
resultat d’aquest estira i afluixa és que augmenta el nombre de
carrers i places guarnits fins arribar a 70 carrers i 5 places l’any 1942.
Aquest model festiu decau lentament com en molts altres llocs
de Catalunya. En els anys 60 només es guarneixen dos envelats i
el nombre de carrers guarnits comença a disminuir fins arribar als
4 o 5 carrers guarnits en els anys 1977-1978. Simultàniament a
aquesta decadència, i sota l’impuls de les recents legalitzades
associacions de veïns, assemblees de músics i d’actors, s’organitzen grans balls i espectacles gratuïts en places com ara La Virreina, amb un caràcter entre reivindicatiu i solidari.
1980-2006. La darrera etapa és l’actual. Poc a poc, amb la reinstauració dels drets democràtics i gràcies l’esclat i recuperació dels
moviments veïnals, es retroben els valors originals de la Festa
Major de Gràcia. L’Associació de Veïns i Veïnes de Gràcia té un
important paper en la represa de les festes als carrers de la zona
nord de Gràcia. Cal destacar que l’any 1997 la celebració va ser
declarada Festa Tradicional d’Interès Nacional. Actualment la
Festa Major de Gràcia gaudeix de bona salut, amb una gran voluntat de projecció i de consolidació.

Enguany són 21 les associacions veïnals que guarneixen
els carrers o places, i és rellevant que les places ja tinguin
un pes important en el conjunt
dels espais guarnits; en aquesta edició de la Festa en són
quatre: Rius i Taulet, Raspall,
Rovira i Joanic, que conjuntament amb els carrers Berga,
Martínez de la Rosa, Mozart,
Luis Antúnez, els dos trams de
Verdi, Torres, Casal d’Avis Siracusa, Fraternitat, Lliberat, Tordera, Bruniquer, Providència,
els dos trams de Joan Blanques, Puigmartí i Progrés, conformen la graella de Festa
Major. Complementàriament, la
Federació organitza diversos
espais i activitats; el recital de
Sarsuela i el Concert per als
joves al carrer Bailén, l’Espai
de la Música a l’Oratori de Sant

Felip Neri, l’Espai de Dansa i el
Teatre Juvenil al Passeig de
Sant Joan, jocs inflables i audicions de sardanes. Com a novetat d’aquest any hi haurà l’Espai de Música Clàssica a l’Església de Jesús, així com concursos de poesia per a nens i
adults, de fotografia i de pintura ràpida, entre altres esdeveniments.
La festa de tots i per a tots
només demana respecte i
civisme i que en gaudim!
FEDERACIÓ DE FESTA
MAJOR DE GRÀCIA
c/ Igualada, 10
08012 Barcelona
www.festamajordegracia.org
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>>> esport i salut en infants i joves

d) L’aparell muscular: millora tant la massa com la flexibilitat
muscular, summament important en la prevenció de patologia osteoarticular en l’adult. Moltes lumbàlgies es poden
prevenir o ser tractades més fàcilment quan hi ha una bona
“base esportiva”.

Fer exercici físic és una pràctica necessària per
a la salut de petits i grans. Els seus múltiples
beneficis incideixen no solament sobre la salut
física dels esportistes sinó també en el benestar
mental. Per això és important convertir la pràctica de l’exercici en un hàbit diari, i per tant ha
de començar a inculcar-se des de la infància i la
joventut. En aquest reportatge us convidem a
descobrir els beneficis de l’esport i oferim algunes claus per convertir aquesta pràctica en un
hàbit lúdic i saludable.

L’ACTIVITAT ESPORTIVA COM A EINA
DE SALUT EN LA GENT JOVE
Actualment som protagonistes d’una època en què l’esport es
viu des dels seus dos vessants més distants: l’activitat esportiva
com a instrument per a millorar el grau de salut, tant a nivell de
la gent jove com de l’adult, i l’activitat d’alt nivell esportiu, amb
unes implicacions professionals i connotacions socials molt significatives en què, a vegades, la salut queda condicionada a
altres prioritats.
Tot i existir diverses opcions, és evident que l’esport que realitza la gent jove té com a prioritat la millora de totes les seves
capacitats funcionals, que serviran per assegurar un bon estat
de salut -molt important en aquesta edat- ja que proporcionarà
una millora de la resistència que permetrà poder consolidar
unes bones bases per optar a l’especialització i rendiment esportiu en qualsevol esport. També crearà un hàbit que en l’adult
permetrà evitar el desenvolupament de possibles malalties derivades del sedentarisme.
L’activitat física és una necessitat biològica de l’ésser humà
que comporta la millora en el desenvolupament de tots els
òrgans i sistemes, entre els quals podem destacar els següents:
a) Cardiovascular: el cor, com a múscul, es fa molt més fort, de
tal manera que necessita menys bategades per complir la
seva funció d’enviar la sang a tot el cos.
b) L’aparell respiratori: millora el creixement tant de la caixa
toràcica com dels pulmons, i també dels músculs que permeten respirar, per la qual cosa s’aprofita millor l’oxigen de
l’aire respirat. L’esport és la base terapèutica dels joves que
presenten processos de tipus asmàtics.
c) L’esquelet: l’impacte articular que provoca la pràctica esportiva en el període de creixement i adolescent estimula el
creixement i, a més, els ossos es fan molt més resistents a tot
tipus de pressions.

Els metges especialistes en medicina de l’esport, després de
realitzar un control mèdic adient, prescrivim la pràctica esportiva com a principal eina terapèutica per solucionar possibles
alteracions orgàniques que descobrim, potenciant d’aquesta
manera tot el seu desenvolupament morfofuncional i prevenint
possibles “descompensacions”. Aquestes descompensacions en
molts casos han limitat l’activitat esportiva en aquestes edats
que, com està demostrat, poden condicionar o no l’aparició de
malalties en l’adult, del tipus com l’obesitat, el tabaquisme, el
trastorns cardiovasculars, etc.
Centre Mèdic-CEARE
Consell Català de l’Esport

CONSELLS DEL METGE DE FAMÍLIA
La pràctica de l’esport entre infants i joves:
diversió i salut
La infància i l’adolescència són les millors etapes per crear
l’hàbit i el gust per a la pràctica de l’exercici físic. Segons Sílvia
Barro, metgessa de família del CAP Larrard, hem de tenir en
compte alguns factors per tal de fer bon ús de la pràctica esportiva en infants i joves:
> En nens i adolescents, practicar esport té beneficis a nivell
físic (combatre l’obesitat i el sedentarisme) i psicològic (vàlvula d’escapament de tensions i augment de l’autoestima).
> Cal buscar una activat que ens agradi i de la qual gaudim.
> Cal practicar l’esport durant el nostre temps lliure, sense convertir-ho en una obligació.
> Cal ser constants en la pràctica de l’activitat (un mínim de
tres cops per setmana).
> Cal practicar l’esport d’una manera lúdica, sense fomentar la
competitivitat, que crea ansietat.
> Cal potenciar els esports col·lectius abans que els individuals. En nens i joves és important donar molta importància
a les relacions socials i compartir el temps lliure amb gent de
la mateixa edat.
Sílvia Barro, del CAP LARRARD
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>>> és que tinc
pressa, avi
El que més em va impactar fa pocs mesos quan vaig anar al
cinema Verdi a veure el documental “La doble vida del faquir”,
va ser veure a la gran pantalla mitja dotzena d’homes uns vint
anys més joves que el meu avi, explicant les seves anècdotes
més diverses, dels seus anys d’infantesa viscuts al Col·legi Verge del Roser de Sant Julià de Vilatorta (Osona), quan aquesta
bonica construcció modernista era un orfenat religiós. Em va
impactar pel fet que les seves experiències eren quasi idèntiques a les de l’avi, que amb motiu de les mateixes circumstàncies d’aquells homes, durant cinc anys de la seva infantesa també havia trepitjat aquelles aules… i jugat en aquells patis.
Recordo aquella tarda de cinema com si fos ara: estem asseguts a les nostres butaques, i mentre veiem aquells homes parlant, entre altres coses, de les investigacions en radiofonia d’un
tal “pare Caçador”, el meu cosí Francesc i jo ens anem mirant de
tant en tant amb una forta dosi de complicitat, citant-nos per
intercanviar impressions i recordar el nostre avi matern a la sortida del cinema, ja que a tots dos el testimoni d’aquells homes
ens ha deixat “de pedra”.
Un cop a casa, després de la terapèutica xerrada amb en Francesc, me’n vaig directament a la meva habitació. Obro el calaix on
guardo les insígnies de l’Agrupació d’Antics Alumnes del Col·legi
del Roser que la mare em va donar en herència quan va morir l’avi, i les agafo amb delicadesa, tal com si així m’hi pogués comunicar directament. Amb les insígnies a la mà el començo a recordar, amb el seu posat elegant i amb un cert aire anglès, amb el
seu bastó i la seva boina, i amb la més lluent d’aquelles xapes
daurades a un racó ben visible de la solapa de l’americana.
També aprofito per beneir el dia en què, abans que els meus
germans i jo vinguéssim al món, els meus pares van seguir el
seu consell d’establir a Sant Julià el lloc on els seus fills passarien els estius durant la seva infantesa. Revisc novament aquella tarda de setembre de 1994, gairebé dos mesos després de la
seva mort, en què li vaig fer la promesa, com a homenatge, amb
només disset anys, d’anar-me’n de Barcelona fins a Sant Julià en
bicicleta –la tornada va ser en tren–. La meva primera “gran etapa” va ser una preciosa tarda en què el mateix sol que m’havia
anat rostint literalment entre Centelles i Tona, em va premiar
tenyint el cel de foc vermell i taronja, mentre se m’acomiadava,
per ponent, més enllà de Sant Bartomeu del Grau…
Sembla mentida com et poden fer treballar el cap unes “xapes
de no res”. Continuo recordant altres moments amb els avis de
protagonistes, i amb una emoció continguda que la ràbia m’impedirà convertir en llàgrimes, em lamento de pensar que del
meu avi en podria saber encara moltes més coses si n’hagués
pres nota quan les explicava, o bé si en alguna ocasió m’hagués
sabut administrar millor el temps, per no haver-li hagut de dir
allò de “avi, ho sento, és que tinc pressa”.
Amb tot, encara em queda el consol de pensar que si en aquest
món duc una vida bona i justa, tard o d’hora em trobaré amb ell
al cel, i llavors tindré tot el temps del món per escoltar-lo mentre
m’explica totes les anècdotes que vulgui…
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>>> més història
de la secció
teatral

>>> en record de l’eulàlia torralba
i del jordi casso, tornem
al bastiments

Continuem el repàs dels butlletins Nuestra Acción dels
Lluïsos de Gràcia. Aquesta
vegada els compresos en el
període del gener de 1853 al
desembre de 1958. Agafem
aquests 6 anys perquè tenen
un format i portada diferents
dels anteriors butlletins i també dels posteriors. Alguna
cosa començava a canviar en
els Lluïsos.

Ara fa sis mesos, amb les paraules de l’encapçalament d’un
bon grup d’amics d’uns i d’altres, ens disposàvem a iniciar la tornada a casa després d’haver pujat el pessebre a Bastiments.

Centrem-nos en les activitats de la Teatral, que és l’objecte d’aquests articles. Destacarem dues coses: obres escrites per congregants i la participació de dones en les representacions teatrals.
En aquest període trobem
tres obres escrites per membres de la casa. El 2 de gener
de 1955 a les 10 h de la nit, en
una vetllada de teatre selecte,
s’estrena La rosa de Nadal, de
Ramon Sal. El primer de maig
de 1955 es presenta Les ànimes romàntiques, de Miguel
Saperas. Per últim, el 2 de desembre de 1956 es representa
La Borrasca, de José Oriol Renter. Adjuntem el programa
d’espectacles del mes de desembre en què figura el repartiment.
Recordem que a causa de les
característiques de la nostra
entitat, que era una congregació mariana masculina, les
representacions teatrals es
feien tradicionalment amb homes sols. Amb el temps, el pa-

per de
la Verge Maria en els
Pastorets havia passat a fer-lo
una noia. També esporàdicament algun paper de nena havia estat representat per una
nena.
Les coses havien de canviar i
en aquest període trobem dos
autos sacramentals que es
representaren amb homes i
dones conjuntament. Les obres
són Los encantos de la culpa i
La Vida es sueño, totes dues de
Calderón de la Barca i es
representaren els anys 1954 i
1955, respectivament. També
l’any 1955, dins les festes del
Centenari, es va representar
una obra amb homes i dones,
però ja no era un auto sacramental sinó un drama de
caràcter religiós: El Miracle
del noi xerraire. Per últim, el
novembre de 1957 es va presentar, amb caràcter experimental, una comèdia de Lluís
Coquard i Lluís Albert Montaner titulada L’Arbre caigut.
Després d’aquella data les
representacions ja varen ser
amb homes i dones.
Les noies que figuren en els
repartiments de les obres mencionades són: Montserrat Borràs, Antònia Mª Campmany,
Isabel Hosta, Mercè Hosta,
Enriqueta Coll, Maria Gonfaus, Anna Bada, Maria Gausachs, Maria Rosa Viñas,
Montserrat Lluch i Mª Teresa
Tafanell.

Estàvem molt contents. Tot havia sortit tal com en Jordi havia
planejat: s’havien complert segons el que estava previst les vuit
etapes. Aquest darrer dia el toro no va deixar-nos gaire tranquils,
costava molt avançar pel camí cap al cim, però tot i així uns
quants, una vintena llarga, ho vàrem aconseguir.
Ja llavors, probablement duts per l’eufòria de l’èxit, vàrem
comentar que ho repetiríem. Ara ja no és cap rumor, ara és el
decidit convenciment de tornar-hi. Ara és, creiem, un deure per

l’esforç i per a la gran dedicació d’en Jordi en l’elaboració de
l’itinerari, al qual –entre converses i comentaris a l’Eulàlia se li
escapà dir-nos– havia dedicat uns vuit anys. Ara és doncs, i així
ens ho sembla, l’hora d’agrair aquest treball del Jordi i la
col·laboració de l’Eulàlia, tornant a transitar per aquests bonics
camins que ell va plasmar en un itinerari ideal per assolir el cim
de Bastiments, sortint de Barcelona, tot a peu.
Per tant, volem deixar ben clar que aquesta tardor, en honor al
Jordi i a l’Eulàlia
Pujarem dalt del cim
Amb el cor alegre...

DATA
07.10.06

ETAPA
1a

RECORREGUT
Lluïsos de Gràcia - Castellar del Vallès

08.10.06

2a

Castellar del Vallès - Castellterçol

19,71 km

C.E. Castellar del Vallès

21.10.06

3a

Castellterçol - S. Salvador de Serradellops
(S. Bartomeu del Grau)

28,08 km

Jaume Oliver

04.11.06

4a

Sant Salvador de Serradellops - Sora

25,80 km

Jaume Campmany

18.11.06

5a

Sora - Sant Joan de les Abadesses

25,03 km

Anton Foz

19.11.06

6a

Sant Joan de les Abades-ses - Vilallonga de Ter

19,97 km

Eduard Mestres

02.12.06

7a

Vilallonga de Ter - Refugi d’Ull de Ter

15,25 km

03.12.06

8a

Refugi d’Ull de Ter - Bastiments

INSCRIPCIONS A INFORMACIÓ DELS LLUÏSOS

DISTÀNCIA RESPONSABLE D’ETAPA
28,14 km
Anna Hortal

3,10 km

Fritz Pereferrer
Lluïsos de Gràcia

des del campanarr
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Jordi Albertí
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>>> el futur
>>> salvador
ha començat
espriu
des de casa
El poeta Salvador Espriu,
nascut a Santa Coloma de
Farners l’any 1913, havia residit a Gràcia des de molt petit.
Al llarg de molts anys va viure a la Casa Fuster, als Jardinets, i els darrers de la seva
vida unes cases enllà, al número 118 del Passeig de Gràcia, on hi ha una placa que ho
recorda.
La major part de la seva
obra, però, està inspirada i
dedicada a Arenys de Mar. Ell
va tenir el gran mèrit de convertir el particular d’aquesta
vila en un referent literari universal: Sinera.
Tanmateix, en l’obra poètica
d’Espriu s’hi poden trobar
alguns poemes viscuts a casa
seva, al Portal de Mar de Gràcia, per on entrava i sortia
cada dia a peu per anar a treballar a una notaria del
mateix Passeig de Gràcia, per
sota la Diagonal.
Jo li cedeixo la veu, és la
seva VEU, aspra i sòlida, que
clama en la desesperança de
la vida:

Poema XXVI
En la foscor mantinc
la porta ben tancada
i gossos desvetllats
contra la por de lladres.
Sentim el vent fressar,
amb boca que no para.
Fulles de somnis vells
una a una es menjava.
Va rosegant l’enyor,
a dures queixalades.
Fill nostre Sepharad,
arbre de nues branques!
Llarg fil de seda fa,
perquè tinguem mortalla.
Però dits teixidors
volen escalf de llana.
El gran dolor callat
un lliure clam infanta.
Aquest últim amor
vestirem d’esperança.
Endins del cor del temps,
despert guardo la casa.
En donaré la clau
a la llum que s’atansa:
la caminada nit
a poc a poc és alba.
(dins La pell de brau, Barcelona, 1960)
Malgrat la seva veu ronca i
feble, la vida batega en els
seus versos. Pel seu to podem
dir que és l’expressió d’una
vida indomable: així, doncs,
gracienca.
I amb un repte a les mans:
diu que, si gosem, el trobarem
vetllant «el crit de Déu». Diu
que, si volem, ell ens ofereix
la clau de casa seva, després
de «la caminada nit».

Hem votat l’Estatut. Bé, per
ser justos només uns quants
vam anar a votar-lo. En un sentit o altre, però poquets. Crec
fermament que tot plegat s’ha
fet molt malament. No solament pel resultat final del text
aprovat, que ja ho diran els
propers anys, sinó pel procés
en si, que ha fet, tothom pot
convenir amb mi, que aquest
serà un Estatut nat sense
il·lusió. Els que el van votar
afirmativament ho van fer
dient-nos que era millor que
una puntada al cul i els que
proposaven el no ho feien amb
el retrovisor posat en el PP. Tothom va votar sense convenciment. Com un tràngol que
calia passar. Ho dic també perquè el 30 de setembre molts
vam sentir una il·lusió ja oblidada, sobretot pels que tenim
més de quaranta anys i hem
anat passant anys de renúncia
en renúncia. El Parlament
aprovava un text llargament
debatut i ens disposàvem a
defensar-lo conjuntament a
Madrid. Era el moment de congraciar-se amb la casta política. Santa innocència la meva i
quina ingenuïtat! No van passar dos dies que ja ens autocensuràvem. A Madrid ja no hi
va anar el text sencer, les primeres tisores van ser les nostres i els vam posar la feina
ben fàcil. Com sempre, vaja.
La il·lusió va durar de Nadal a
Sant Esteve. A partir d’aquí
cadascú a la seva i el resultat
és el que vam aprovar pírricament el passat 18 de juny.
Els partits polítics poden fer
les lectures dels resultats que
més els convinguin. El fet que
participi encara no el 49 % del
cens els hauria de portar a
reflexionar. Els nostres representants ens diuen amb posat
seriós i ben estudiat que reflexionaran els motius de l’abs-

tenció. Sabeu quan durarà la
reflexió? El mateix que va
durar el text aprovat pel Parlament. Hipòcrites. El cos em
demana que pleguin tots. Tots.
Però no pot ser. En sóc conscient. Seria massa democràtic.
I som on som, o sigui enlloc. I
tenim el que tenim, que és el
nou Estatut. I amb això haurem de treballar. Ja ens hi
podem posar com vulguem.
Ara caldrà reclamar dels nostres polítics que en treguin tot
el suc que sigui possible i que
no passi com amb l’anterior
Estatut, que vint i sis anys més
tard encara no s’havia acabat
de fer-ne el desplegament.
Mare de Déu, quina por! Però
caldrà posar-s’hi. Nosaltres, la
societat, com sempre, a treballar i tot el que ens vingui de la
llei, benvingut sigui. Però serà
de més a més. Caldrà, això sí,
pensar que només ens tenim a
nosaltres. Nosaltres que mantenim el país obert, que mantenim la llengua tan viva com
podem, que mantenim tradicions i costums, que mantenim
associacions i entitats. Nosaltres que paguem els impostos.
Nosaltres que paguem els
peatges. Nosaltres que som els
protagonistes de la nostra
història i el únics dipositaris
del llegat que hem rebut dels
nostres pares i els responsables de lliurar una societat
millor als nostres fills. I això és
especialment visible en entitats com els Lluïsos, on cada
dia una munió de nens i joves
es formen amb una clara projecció de futur. I per això seran
ells els que hauran de jutjar si
aquest Estatut és el que es
mereixien. Nosaltres, els que
el vam votar, poc dret tindrem
a queixar-nos. Ells agafaran la
paraula. Per part meva els
demano disculpes per endavant. El futur ha començat.

>>> volcanet de fruita de la passió
(maracuià)
En una edició passada ja vam descobrir el volcanet, el famós
“coulant” originari de França. El vam fer de xocolata, però avui
us proposem de fer-lo de fruita de la passió que també es coneix
com a maracuià Així com el volcanet de xocolata agrada a tothom aquest pot ser tindrà menys fans ja que la fruita àcida és
més difícil que arribi a tots els paladars. Provem-ho.

Preparació
1. Deixem la mantega a temperatura ambient perquè després
sigui més fàcil treballar-la.
2. Barregem els ous amb el sucre fins que quedi tot ben homogeni, però intentant que els ous no quedin muntats.
3. A la mescla anterior hi afegim la polpa juntament amb la
mantega. Ho batem fins que no hi quedin grumolls.
4. Finalment, hi afegim la farina, evitant també que hi quedin
grumolls.
5. Fem servir motlles individuals (flameres). Els untem de mantega i després farina i hi aboquem la massa. Ho posem 5
minuts a 225ºC al forn. Es pot retirar quan la part de dalt del
motlle comenci a ser de color marronós.

Teniu dues opcions per aconseguir la polpa de maracuià: en
una casa de congelats –que
segurament us la vendran com a
puré de maracuià– o bé la podeu
fer vosaltres (compreu la fruita
de la passió i com si féssiu un
suc de taronja, tritureu tota la
polpa –i, si cal, la coleu–).

Ingredients (4 persones)
Sucre 160 gr.
Farina 90 gr.
Polpa de maracuià 120 gr.
Mantega 95 gr.
Ous 2 unitats

Espero que us agradi i que us
vingui molt de gust.

recomanem // 25
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>>> el teatreneu
En el carrer Terol, en plena ebullició de l'ambient gracienc, hi ha
un raconet per a la intel·lectualitat, el bon gust, l'ambient amical
i el teatre. Aquest espai és el Teatreneu.
Es compon d'una sala de teatre, amb una cartellera a l'exterior ben visible o uns fulletons de programa, i dos pisos de bar.
Em centraré en el bar perquè reconec que és l'única estança que he visitat. L'ambient que presenta és una barreja entre l'esnobisme i l'intimisme. Les tènues llums, la música i les còmodes butaques (molt demanades, així que tampoc les idealitzeu gaire ja que
és difícil accedir-hi) fan del Teatreneu un lloc idoni per estar-hi amb els amics i passar una bona estona. Es fan reserves per a grups,
si truqueu amb antelació. Obren cada dia a partir de les 19:00 hores i serveixen menjar i copes.
Puc donar informació com a clienta però si en voleu saber més i amb més exactitud, feu una visita a www.teatreneu.com, la pàgina
oficial del local, o si ho preferiu truqueu al 93 284 48 96.
Així que ja ho sabeu: si voleu passar l'estona en un ambient propici, passeu-hi!
És un racó per a desconnectar i embriagar-vos de la cultura més nostra i de l’ambient més gracienc, el
de les llargues xerrades amb un quinto a la mà.

Teatreneu.
c/ Terol, 26.
Tel. 93 284 48 96
www.teatreneu.com
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>>> la peixera

>>> de debò
existeix
la mort?

Ignoro si altres “no-peix de la història” tenen el
mateix problema que jo, però ho he passat malament... M’explicaré: com més temps tinc per escriure l’article, pitjor, perquè s’acumulen els motius,
els possibles temes per parlar en aquest espai i
acaba el termini per lliurar-lo i encara no he escrit
ni una línia!!! Ai, no arribo a temps...

Just amb l’aparició dels primers éssers que hem convingut a considerar com ja humans, va aparèixer un fenomen nou: l’enterrament dels
membres del propi grup que
anaven morint.

La llista de “temes” (o sobre què parlarem avui) NOUS.
Els meus primers vint-i-cinc anys ”oficials” de sòcia, la darrera
pel·lícula de l’Almodóvar, el domini “.cat”, el Barça, la connexió
Badalona-Lluïsos de Gràcia, l’entrevista a Pasqual Maragall del
darrer Des del Nord, el canvi de sentit dels carrers de Gràcia, el
júnior femení dels Lluïsos, els robatoris “silenciosos” i els “no
silenciosos”, el nou Estatut...
No arribo a temps...
La llista de “temes” (o sobre què parlarem avui) VELLS.
Des de la meva primera “Crònica des de la peixera” –març
2005– hem parlat, entre altres coses, del següent: la Fira de
Frankfurt (encara no saben qui hi ha d’anar, però hi ha hagut
canvis a la Conselleria de Cultura i això ens fa ser una mica
menys pessimistes); “Lluïsos de Gràcia (1855-2005). Crònica de
150 anys” (el llibre que he recomanat a totes les meves veïnes
però que he estat incapaç d’obrir); d’en Marc Rossich (ai, l’elegància feta home dalt d’un piano!); de l’assemblea de socis
(uhmmm, per quan la propera?); i de fumar és un plaer... (O no!).
Com veieu, tant els temes NOUS com els VELLS són tan variats
que s’han tornat en contra meu, no-peix poc avesat a la concreció.
Dos exemples i dos apunts.
És clar que si mai us trobeu en un atzucac com el meu, sempre
podeu buscar en un llibre alguna història que us pugui suggerir
l’argument d’un humil article com aquest. Primer exemple: la
crueltat dels infants descrita amb una cruesa esfereïdora a La
oscuridad que nos separa (Anagrama), el darrer llibre de Renate
Dorrestein. Primer apunt: l’única novel·la que trobareu en català
d’aquesta escriptora holandesa és Àlbum de família, traduïda
per Jordi Van Campen i editada per Empúries. Segon exemple:
els records i el present d’una vida escrita en forma de dietari a
Verde agua (Minúscula) de Marisa Madieri, una petita joia literària que t’arriba amb senzillesa i profunditat i et provoca moltíssima tendresa. Segon apunt: cap de les dues novel·les de Marisa
Madieri la trobareu, de moment, en català.
No arribo a temps...
I així, de què va tot això?
És una pregunta que us podeu fer –ben lícitament–, si heu arribat fins aquí, però no tinc gaire temps per buscar mes explicacions; és l’últim dia per enviar l’article per correu electrònic (amb
aquest nou “.cat”!), i no em vull complicar la vida...
Ai, no arribo a temps...

Aquest costum pràcticament
universal i constant, que
revesteix molt diferents ritus i
maneres, indica una concepció de la vida i de la mort molt
més complexa i rica de matisos que la simple desaparició
física.
En el procés d’aparició de
les diferents civilitzacions i
cultures han anat sorgint diferents tipus de religions. Cada
una d’aquestes religions, de
forma molt diversa, com diverses han estat les cultures, ha
elaborat un conjunt de creences sobre la vida i la mort en
les quals la constant gairebé
unànime és negar-se a acceptar que la mort física representi el final definitiu de cada
ésser humà.
Hi ha un plantejament teològic que parteix del nucli central de cadascú, del nostre JO.
Parteix de la PERSONA com a
ésser destinat a no morir, com
a ésser vivent que es desenvolupa al llarg de la nostra vida
material, que creix i s’enriqueix en contacte amb les
altres persones mitjançant els
seus importantíssims cossos i
que deixa de tenir contacte
tangible amb els éssers materials quan el seu propi cos es
desfà.

En aquest sentit ens fem la
pregunta que titula aquest
article. Si considerem de debò
que la persona és quelcom de
més íntim i de més important
que el seu cos, la mort física
no es correspon pas amb el
final de la vida de la persona
i entrem en el ventall de diferents filosofies religioses amb
una altra manera de plantejar
l’eterna qüestió. Planteja la
vida de la persona com un
continu sense interrupcions i
la mort física com un pas
desagradable però accidental
mentre la PERSONA realment
continua vivent.
Si avancem per aquest camí,
els cristians haurem de modificar la tradicional trilogia,
vida-mort-resurrecció, per primer plantejar-nos seriosament si de debò existeix la
mort.

>>> serveis als socis
nous avantatges
i beneficis
per als socis
Us presetem les novetats de què gaudireu a partir
d’ara amb el carnet de soci dels Lluïsos.

CATA LU N YA E N M
IN IAT U RA

(Torrelles de
Llobregat)
Vols fer un vo
lt per Catalun
ya sense sort
parc? Vés a C
ir d’un
atalunya en M
iniatura i com
dues entrades
prant
d’adult, tindrà
s una entrada
infantil gratuï
ta (de 4 a 12
anys).

AQ UA D IVE R I WAT
E RW O RL D

C O L ATA
M U S E U D E L A XO
T E AT RE N E U
(c/ Terol, 26)
orper gauUn racó acollid
atre amb un
dir del bon te
pte per al
25% de descom un
i
et
titular del carn
acompanyant.

6)
(c/ Comerç, 3
lona
dolç de Barce
El museu més
pte
% de descom
ofereix un 20
enl’entrada pres
en el preu de
de soci.
tant el carnet

Si aquest esti
u vols tenir ai
gua i diversió
aquests dos pa
,
rcs aquatics de
la Costa Brava
ofereixen preu
s especials pe
r als socis de
Lluïsos i fins
ls
a tres acompa
nyants.
> Persones de
més d’1,40 m
d’alçada: 17 €
> Persones en
tre 1 m i 1,40
d’alçada: 11,20
> Persones fins
€
a 1 m d’alçada
: entrada grat
uïta
WAT E RWO R L
D
Carretera de
Vidreres km 1,
2
Lloret de Mar
AQ UA D IV E R
Carretera de
Circumval·lac
ió s/n
Platja d’Aro

F LO RS G RIE RA
SA L A B EC KE T T
(c/ Ca l’Alegr
e de Dalt,
55 bis)
Descobriu un
teatre
innovador i al
ternatiu amb
un 25%
de descompte
en el preu de
l’entrada.

BÀ D M IN T O N
T’agrada juga
r a bàdminton?
A partir d’ara,
podràs practi
car
aquest esport
dimars
i dijous tarda
al gimnàs
dels Lluïsos.

(c/ Bailèn, 23
8)
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ors Griera i ti
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