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...el treball
en
xarxa
en xarxa

Jordi Casassas
President

JA SOM A L’ESTIU. ÉS TEMPS
DE TRANQUIL·LITAT, TEMPS
DE VACANCES, TEMPS PER PODER
REFLEXIONAR SENSE PRESSES.

Benvolgudes sòcies
i benvolguts socis,
L’acte del passat 12 de juny de presentació dels projectes d’adequació dels
edificis de la Fundació Orfeó Gracienc,
del Cercle Catòlic de Gràcia, del Centre
Moral de Gràcia i dels Lluïsos de Gràcia,
realitzat a la sala d’actes de l’entitat amb
la presència del Conseller de Governació,
l’Honorable senyor Joan Puigcercós, i del
regidor del Districte de Gràcia, el senyor
Ricard Martínez, va ser una demostració
més del que podem fer i aconseguir les
entitats culturals quan treballem plegades
i pels mateixos objectius.
Fa tres anys, més o menys, que aquestes
quatre entitats, juntament amb la Federació
de colles de Sant Medir i la Federació de

Festa Major vam crear el col·lectiu G-6. El
nostre principal objectiu ha estat intercanviar
experiències, oferir avantatges als socis i
buscar complicitats comunes per resoldre
els problemes que afecten tot el col·lectiu.
Un exemple d’aquest treball conjunt ha estat
la presència a la mostra d’entitats de Gràcia
amb el mateix estand o la participació en el
Correllengua de l’any passat. El Districte de
Gràcia també ha entès les nostres demandes
i per primera vegada ha signat un conveni de
tres anys de durada amb cadascuna de les
entitats del G-6 que garanteix la realització
de part de les activitats que es realitzaran
durant aquest període.
Però el treball en xarxa que fem des dels
Lluïsos no s’acaba aquí. Sempre hem
cregut que el treball conjunt ens aporta molts
més avantatges que inconvenients. Per això

gairebé la totalitat de les seccions estan federades a les entitats de tercer grau respectives: federacions esportives, de cant coral, de
teatre, de lleure... Crec que és molt important la implicació amb aquests col·lectius;
compartir coneixements i experiències amb
persones i associacions que fan el mateix
que nosaltres és imprescindible per garantir
un futur de qualitat a la nostra entitat. Però no
hem de ser exclusivament receptors dels serveis que aquestes federacions ens ofereixen
sinó que hem de fer un pas més i participar
activament en els seus òrgans de direcció i
decisió. Demano una implicació més gran
per ser presents en les decisions que ens
puguin afectar com a col·lectivitat. La
responsabilitat és de tots. Exercim-la!
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Íngrid Marín
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PRESENTACIÓ DELS PROJECTES D’ADEQUACIÓ
DE LES INSTAL·LACIONS DEL G6

El passat dia 12 de juny es va celebrar al teatre de l’entitat la presentació dels projectes de rehabilitació
i adequació dels edificis de l’Orfeó
Gracienc, Cercle Catòlic de Gràcia,
el Centre Moral i Instructiu de Gràcia i els Lluïsos de Gràcia que ha

VISITA CENTRE DE
PROMOCIÓ DE LA
CULTURA POPULAR
CATALANA

DEBAT
ELECCIONS
MUNICIPALS

50È ANIVERSARI
AGRUPAMENT
ESCOLTA:

CONTRACTACIÓ
NOVA CONSERGE

En Jordi Casassas va assitir al
sopar que l’Agrupament Escolta va organitzar en motiu del
50è aniversari. Es va lliurar a
l’agrupament un lluïset amb la
imatge de l’aniversari.

El passat dia 28 de maig es va
incorporar la senyora Anna Rallo
com a conserge de l’entitat. La
seva jornada laboral és de 36
hores setmanals a distribuir de
dilluns a diumenge segons les
necessitats de l’entitat.

4 / breus

El passat 9 de maig es va celebrar un debat en motiu de les
eleccions municipals. En el debat van participar els següents
representants polítics: el senyor
Carles Martí del Partit dels Socialistes de Catalunya, el senyor
Antoni Vives de Convergència i
Unió, el senyor Ricard Martínez
d’Esquerra Republicana de Catalunya, el senyor Jordi Cornet
del Partit Popular i el senyor
Ricard Gomà per Iniciativa
– Esquerra Unida i Alternativa.
L’acte va ser conduït i presentat
pel soci Joan Lafarga.

En Jordi Casassas es va reunir
amb el senyor Ramon Fontdevila, director del Centre de
Promoció de la Cultura Popular i
Tradicional Catalana per presentar diversos projectes que duu a
terme l’entitat i parlar de la collaboració que es pot obtenir per
part del CPCPTC.

CAIXA
SABADELL
En Jordi Ribes, en representació dels Lluïsos, va assistir a
l’acte de lliurament dels premis
Obra Social Caixa Sabadell, on
va recollir el contracte pel qual
la Fundació atorga 7.500,00 €
als Lluïsos de Gràcia per tal
que dugui a terme diferents
activitats relacionades amb
la integració de nois i noies
nouvinguts al país.

elaborat la UPC juntament amb la
comissió d’obres dels Lluïsos de
Gràcia. A l’acte hi van assistir les
juntes directives del G6, el Regidor del districte Ricard Martinez, i
l’honorable conseller de Governació, el senyor Joan Puigcercós.

SONOSTUDI
En Jordi Casassas es va reunir
amb el senyor Jofre Morte,
de l’empresa Sonostudi, per
acordar la col·laboració entre
les dues entitats. S’acorda que
Sonostudi cedirà indefinidament el material de què ja disposem a canvi d’una aportació
de 300,00 € anuals. Es decideix
que l’empresa constarà com a
col·laboradora de l’entitat.

FUNDACIÓ EMI:
S’estableixen contactes amb la
Fundació EMI per tal de buscar
la complicitat i col·laboració
amb l’entitat. S’acorda que la
Fundació EMI faci una donació
de 900,00 € pel concert de
Carmina Burana organitzat per
la Coral Vent del Nord. També
es preveu que la Fundació EMI
faci diverses insercions de
publicitat al Des del Nord i al
butlletí electrònic.

ANY DE L’ESPORT
En Jordi Casassas, en representació dels Lluïsos de
Gràcia, va assistir a l’acte
d’inauguració de l’Any de
l’Esport a Barcelona que es va
realitzar a les instal·lacions
del Fòrum.

SUBVENCIONS
ATORGADES:
L’Ajuntament de Barcelona ha
atorgat diferents subvencions
amb un import de 13.200,00 €
pels següents projectes: 50è
aniversari de l’Agrupament Escolta, colla de diables petits Els
Malsons de la Vella, projecte de
civisme a l’entitat, Cultures del
Món i pla de voluntariat.

COMISSIÓ
DE CULTURA
El president de l’entitat va assistir
a la Comissió de Cultura del Districte de Gràcia que es va celebrar
a les dependències dels Lluïsos
de Gràcia. A l’acabament de l’acte
es va fer un aperitiu per acomiadar
l’Albert Musons, ja que deixa el
càrrec de conseller i no optarà a la
reelecció.
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projecte

...projecte de reforma

EL PASSAT 12 DE JUNY
ES VA PRESENTAR
L’ESTUDI I PROJECTE
D’ADEQUACIÓ A LA
NORMATIVA VIGENT
DE L’EDIFICI DELS
LLUÏSOS DE GRÀCIA
I DE TRES ENTITATS
MÉS DE LA VILA DE
GRÀCIA: EL CENTRE
MORAL I INSTRUCTIU,
EL CERCLE CATÒLIC I
LA FUNDACIÓ ORFEÓ
GRACIENC.
Presentació de l’estudi i projecte d’adequació
a la normativa vigent en matèria d’accessibilitat,
seguretat i protecció contra incendis dels lluïsos

nous Lluïsos

per a uns nous Lluïsos

Als Lluïsos, per recollir les demandes i necessitats de les
seccions a l’hora de plantejar una reforma de l’edifici, es
va crear una Comissió d’obres encapçalada per l’Oriol
Hosta i formada per diversos socis de l’entitat: Cristina
Dorado, Victor Valls, Emili Viña, Núria Samsó, Josep
Morris, Lilian Perez i Oriol Escolà.
0E0=C?A>942C4

4BC0C02CD0;

?A>?>BC0

Signatura del conseller
Joan Puigcercós al llibre
d’honor dels Lluïsos.

STE4A=C0;;0C

4[b;[db^bST6avRXPcT]X\d]TSXËRXP[RPaaTaETa]cP[[Pc`dTPRcdP[\T]c
]^dcX[XciT\4[_a^YTRcTSTaTU^a\PST[ÂT]cXcPc_aTeTdaTRd_TaPaP`dTbc
TSXËRXR^]bcadX]c[^ST]^dXTbcPQ[X]cd]PX]cTaR^]]TgX P\Q[ÂTSXËRX`dT
dcX[XciT\PRcdP[\T]c
;Âb_aX]RX_P[SÂP`dTbc]^dTSXËRXbTav_TaPbP[TbSÂPbbPXVSTbcX]PSTbP[Tb
R^aP[bXcP\Q|R^\Pbd_^acP[TbPRcXeXcPcbSTcTPcaTPVad_P\T]cTb_[PXXST
aTd]X 4bR^]bcadXavd]c^cP[ST'$\!aT_PacXcbT]bXb_[P]cTb)SdTb_[P]cTb
bdQcTaav]XTbd]P_[P]cPQPXgPSdTb_[P]cTb_XbXd]P_[P]cPvcXR

;PR^]bcadRRX SÂP`dTbcP]^ePbd_TaURXT
_Ta\TcavP[ÂT]cXcPcb^[dRX^]Pa[PbPcdaPRX 
SÂ^Rd_PRX STbP[Tb`dTTb_a^SdTXgT]
W^aPaXSTcPaSPTeXcP]cP[W^aP[P
X]cTaUTa}]RXPT]caT[TbPRcXeXcPcb\dbXRP[b
X[PaTbcPSÂPRcXeXcPcb

Els estudis preveuen adequar els
edificis d’aquestes quatre entitats
culturals centenàries a la normativa
vigent en matèria d’accessibilitat,
seguretat i protecció contra incendis.
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Els principals problemes que presenta actualment l’edifici dels Lluïsos responen al no
compliment de la normativa vigent en matèria
de seguretat, accessibilitat i protecció contra
el foc i a la manca d’espai per absorbir la
demanda d’activitats que actualment
té la casa.
Per resoldre aquests problemes i poder
garantir el futur creixement de l’entitat, el
projecte de reforma proposa la construcció d’ascensors i de rampes que faran
accessible l’edifici, la reordenació dels espais i de la circulació interior, l’ampliació
de la pista de bàsquet, la remodelació
del teatre i la construcció d’un nou edifici
al solar del carrer Verntallat propietat
de l’entitat, que permetrà ampliar l’espai
disponible per donar cabuda a la demanda
d’activitats assegurant unes bones condicions d’utilització.

5^c^\d]cPcVTST[P_a^_^bcP

4[]^dTSXËRXR^\_cPavX]XRXP[\T]cP\QbTc
bP[Tb_^[XeP[T]cbSdTbVaP]bXRX]R_TcXcTb
STbcX]PSTb_aX]RX_P[\T]cP[ÂPbbPXV0[Tb
_[P]cTbbdQcTaav]XTbbÂdQXRPaP][ÂPagXdXT[
\PVPciT\4b_aTeTdPXg\PcTXgd]PR^]
]TgX bdQcTaav]XPT]caTP`dTbc\PVPciT\XT[
cTPcaT_TaUPRX[XcPaT[caP]b_^acST\PcTaXP[
XTbRT]^VaPËTb

?a^_^bcPSÂPeP]c_a^YTRcT_TaP[PaTU^a\PST[b;[db^bST6avRXP

?a^YTRcT5X]P]{Pc_Ta)

El punt de partida de l’elaboració de
l’estudi va ser la demanda d’aquestes
quatre entitats culturals gracienques
per adequar i modernitzar les seves
instal·lacions a la Regidoria del Districte de Gràcia. La Regidoria va portar
aquesta demanda a la Generalitat de
Catalunya que, a través de la Secretaria
d’Acció Ciutadana del Departament de
Governació i Administracions Públiques
ha finançat la realització d’aquests
estudis i confecció dels projectes presentats, que varen ser encarregats a la
Universitat Politècnica de Catalunya.

8\PcVTeXacdP[ST[ÂTSXËRX
X_[P]cTbbdQcTaav]XTb

0`dTbcPP\_[XPRX STbd_TaURXT|bQvbXRP
_TaP_^STaSXb_^bPaSÂTb_PXbSTbd_^acXUTa
Ua^]cP[TbSXUTaT]cbUPbTbST[PaTU^a\PST
[ÂT]cXcPcbT]bTPcdaPa^STb_[P{PaU^aPST
[ÂTSXËRXST[P_[P{PST[=^aS[TbPRcXeXcPcb
`dTPRcdP[\T]cbÂWXSTbT]e^[d_T]

aTP[XciPc_Ta)

L’acte de presentació d’aquests estudis va ser presidit pel
Conseller de Governació, Joan Puigcercós i el regidor del
Districte de Gràcia, Ricard Martinez. L’arquitecta de la UPC,
Pepa Gomez, encarregada de la realització dels projectes
de les quatre entitats gracienques, els va presentar a tot els
assistents.
Per mostrar les claus del projecte de reforma, els Lluïsos
hem realitzat una exposició que presenta els diferents eixos
d’actuació: accessibilitat per a tothom i molt més racional que
l’actual, reordenació dels espais, recuperació de l’edifici del
carrer Verntallat, aprofitament de la coberta de l’edifici, millora
de les condicions de la pista de bàsquet i el teatre. Per altra
banda, la proposta també contempla tots el elements tècnics
necessaris per a la protecció contra el foc i per a una major
seguretat.
El projecte que s’exposa admet suggeriments, comentaris i/o critiques per tal d’enriquir, encara més, la proposta
presentada.
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menorca
bàsquet...
...intercanvi
Xavier Mascaró
Josep Morris
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...els grans

...ens expliquen

Clara Cervera

40A TROBADA GENERAL DEL SECRETARIAT DE CORALS INFANTILS DE CATALUNYA

AQUEST CURS HA ESTAT MOLT INTENS!
EL VIROLET NO HEM PARAT DE FER SORTIDES,
CONCERTS, ENREGISTRAMENTS, TROBADES, ...
AQUÍ EN TENIU UNA PETITA MOSTRA EXPLICADA PELS CANTAIRES DEL GRUP DE GRANS.

DIUEN QUE EL BARÇA ÉS MÉS QUE UN
CLUB I QUASI SEGUR HO ÉS. NOSALTRES,
L’EQUIP DE BÀSQUET DEL MINI A
MASCULÍ DEL LLUÏSOS DE GRÀCIA, PODEM
DIR AQUEST ANY QUE PER NOSALTRES EL
BÀSQUET HA ESTAT MÉS QUE UN ESPORT.
Després d’una fase prèvia molt bona, en
què el nostre equip va acabar segon del
seu grup, vàrem decidir arriscar i jugar la
fase regular en el nivell A-2. Malauradament, els resultats obtinguts no han estat a
l’alçada de les nostres expectatives inicials,
però, tot i això, hem de dir que estem molt
contents i orgullosos amb el comportament,
l’entrega i l’esforç dels nostres jugadors.
Han lluitat en tots els partits amb força i
decisió sense importar-los el resultat, sabent
que cada jugada era una oportunitat de
superar-se. Així hem arribat al final de la
temporada amb un nivell de joc que ningú
no es podia imaginar el mes de setembre
passat.
Encara faltava però. que el bàsquet ens
donés una oportunitat més de ser millors persones i aprendre una mica més d’aquest meravellós esport. El que importa és participar
i enriquir-se amb les experiències viscudes i
saber aprofitar-les per ser millors jugadors i
persones. I la millor experiència ha estat fer
un intercanvi amb un altre equip de bàsquet,
el CCE Sant Lluís de Menorca.
Han estat a casa nostra uns “al·lots” que no
coneixíem i l’únic en comú que teníem era

8 / seccions

la pràctica del bàsquet. Gràcies
a aquest intercanvi, aquests nois
han pogut conèixer Barcelona,
han visitat les instal·lacions del Barça,
han pogut trepitjar la gespa del Camp Nou,
estar a la llotja, fer-se una foto amb la Copa
de la Final de París al Museu, han estat en el
Palau de Gel i s’han tornat bojos a la botiga
del Barça. Però també han tingut temps per
a la cultura: han visitat el Parc Güell, on han
pogut fer-se fotos a l’escalinata principal al
costat del famós drac-sargantana de colors,
veure la sala de les columnes, i pujar fins
la plaça i seure al banc ondulat i veure tota
la nostra ciutat. Han fet fotos a la Sagrada
Família, a la Torre Mapfre i l’hotel Ars, etc.,
però el més bonic de tot és que gràcies al
bàsquet han fet 10 amics nous. Aquests
amics són els nostres jugadors: Pol, Joan,
Àlex, Arnau, Marco, Tomàs, Marc, Pau,
Carles i Néstor.
Nosaltres també hem tingut la sort de poder
anar a Menorca i conèixer Sant Lluís, el poble on viuen els nostres amics, hem vist els
seus famosos molins, hem visitat Maó i hem
passejat pel seu bonic port. Ens hem pogut
banyar a la Cala Rafalet, una petita caleta on
només s’hi poden estendre dues tovalloles
a la sorra però on tots els nois van disfrutar
tirant-se a l’aigua cristal·lina des dels seus
penya-segats. Hem anat a la Cala Biniancolla
per fer una passejada amb barca fins a l’Illa
de l’Aire, famosa per les seves sargantanes
negres. Per acabar hem estat a Son Bou
amb els seus tobogans aquàtics. Tot un cap
de setmana inoblidable. Inoblidable serà també l’afectuós tracte de la gent del CEE Sant
Lluís: mares, pares, entrenadors, directius, i,
evidentment, la canalla.

Hem jugat molts partits de bàsquet aquest
any, uns els hem guanyat, altres els hem
perdut, però que el no perdrem mai és el
record d’aquests dos caps de setmana
amb els nostres amics de Sant Lluís.
Esperem que els bons desitjos de tornar a
reviure aquest intercanvi d’aquí a dos anys
pugui fer-se possible per poder retrobar-nos
amb els nostres amics.
UNA TEMPORADA MÉS
El passat dia 16, coincidint amb les festes de
Sant Lluís, vàrem celebrar la cloenda de la
temporada 2006-07 amb la 13a edició del 12
hores de bàsquet. Com sempre, la pista era
plena de gom a gom i tot i la calor que feia
vàrem gaudir d’una jornada molt intensa.
Com ja sabeu, la temporada va començar
amb la inauguració de la nova pista de
bàsquet per part dels PHILADELPHIA 76
SIXERS de la NBA. Des de la secció de
bàsquet volem agrair a Javier Lasunción,
pare del Néstor del Mini A masculí, com
a “promotor” i persona que sempre ha
volgut estar en l’anonimat del fet; i a
l’Esther i la Roser Queraltó, mare i tieta
de l’Alba Serrano del Mini femení per la
seva aportació i per fer possible aquest
projecte. Gràcies per tot!!!!!!!!!!!!!

‘El passat dia 13 de maig va succeir un fet
inoblidable per la coral El Virolet, juntament
amb les corals del SCIC de Catalunya i
les convidades de València, França i Illes
Balears. Aquestes es van trobar al magnífic
Palau Sant Jordi a Montjuïc a cantar una
encantadora cantata del Carles Santos, amb
un preciós títol, Flor d’Escarabat.’
Pol, Arnau, Oriol i David
LA CANTATA
‘La cantata era molt surrealista i diferent de
totes les que havíem cantat. No entenem encara el significat del poema Flor d’Escarabat.
Només sabem que era una nena que es deia
Alba, i el seu avi volia ser ocell i tenir fills
amb una olivera. Com podeu veure, era un
embolic! Al principi començàvem dient moltes
vegades “iaio”, després dèiem 18 vegades
“pal” i cap al final no paràvem de dir “i la boca
boca”... Era una mica cansat i avorrit. Però
hi havia molta percussió i això feia que la
cantata es fes més àgil i més divertida.’
Maria, Aina, Aina, Lena i Marta

ASSAIG DE LLEIDA
‘A Lleida vam assajar la cantata a l’Auditori
Enric Granados. Era un edifici gran pel que
és Lleida, però s’hi assajava bé ja que tenia
bona reverberació, el so arribava a tots els
extrems. El cor IV estava, segons l’Alfons, al
mig de la sala, al lloc perfecte. Al matí l’Albert
es va adormir.’
Alfons i Albert
‘HI HAVIA UN XICLET A LA CADIRA!
En Carles Santos quasi s’adorm a la cadira.
En Carles Santos només dirigia els músics.’
Ariadna, Guillem i Enric

CARLES SANTOS
‘Ens va fer gràcia el barret vermell que portava en Carles Santos. De vegades semblava
una mica “pirat”. Per ell devia ser molt difícil
dirigir tants nens a la vegada.’
Maria, Sara, Anna i Pau

EL CONCERT
‘El concert va estar bé, però com que
estàvem a l’última fila, a vegades les altres
veus no se sentien prou bé i, a més a més,
ressonava. Va ser molt cansat i algunes
vegades una mica avorrit, tot s’ha de dir (pal,
pal, pal, pal, pal!), però el millor va ser la
convivència amb les altres corals. El concert
va tenir dues parts: la primera eren poemes
musicats per diferents compositors. La segona part va ser la cantata Flor d’Escarabat. A
nosaltres ens va agradar més la primera part,
perquè la cantata era difícil d’entendre i de
cantar.’
Pau i Francesc

‘AL CARLES SANTOS NO ME
L’IMAGINAVA TAN “IAIO”.
És molt exigent a l’hora dels assajos. Pensava que seria més prim. Era molt divertit el
gorro vermell que portava.
Va ser molt divertit.’
Daniel

‘Va ser molt espectacular, 3.000 nens cantant
alhora i també 9.000 pares, mares, tiets,...
escoltant. Al Palau Sant Jordi feia molta calor
quan assajàvem els 3.000 nens, però encara
més calor quan érem 1.300 persones més!
Va ser una experiència xula.’
Roger

L’INTERCANVI
‘El que ens agrada quan acollim gent a casa
és el fet de poder compartir opinions i experiències. Normalment acollim per parelles,
però aquest cop van venir 3 persones. Va
ser quasi una festa perquè érem molts a
casa! Va estar molt bé perquè rèiem totes les
paraules estranyes que trobàvem que deien
(picar/pegar, tomata/tomàquet, xíndria/síndria...). El dia del concert, des d’on estàvem
assegudes, els saludàvem, i ells a nosaltres! El que més em va agradar d’aquest
intercanvi van ser els amics que vaig fer: la
Gemma, l’Andreu i el Frederic. Aquell dia els
vaig demanar els MSN i els mòbils, així quan
passi per Igualada o per Palafrugell els truco
i ens veiem!’
Georgina i Cristina
EL CONCERT DE SANT LLUÍS
El 17 de juny les corals dels Lluïsos de
Gràcia vam fer un concert on van participar
totes les corals de la casa: El Virolet, Sinera,
La Fuga, Cantiga i Vent del Nord. El Virolet
vam ser la primera coral en cantar, primer
per grups d’edat i després tots junt.
Després van cantar les altres quatre corals
dels Lluïsos i per acabar el concert vam cantar tots junts la Dansa de Castellterçol, junt
amb els pares a la tornada. Els pares van
regalar als directors unes flors i ells els van
donar les gràcies cantant el “Pel del cul”.
En definitiva, va sortir un concert rodó i va
ser molt divertit! Llàstima que a tothom li
feien mal els peus!’
Laia, Marta, Sònia i Magalí

Ara només resta esperar per poder començar
de nou el setembre. Bon estiu a tothom.
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els primers renecs...

...delsde
Malsons
Malsons
la Vella

...figuretes de vidre

ELS MALSONS DE LA VELLA HAN COMENÇAT A
CAMINAR. EL PASSAT 26 DE MAIG ES VA CELEBRAR EL PRIMER ASSAIG, DATA QUE FORMARÀ
PART DE LA HISTÒRIA GRACIENCA, EN SER LA
PRIMERA COLLA DE DIABLES PETITS QUE
ENCETA LES SEVES ACTIVITATS A LA VILA
Tot va començar amb una fornada d’uns 7 i 8
nens i nenes engrescats per conèixer noves
vivències, nous reptes i començar a assimilar
el fet d’incorporar-se a una colla de diables.
Al segon assaig ja érem més de 10 i a dia
d’avui ja ens apropem a la vintena. La família

Gat vell. En Joaquim Fàbregas és un gat
vell. Per a qui no tingui el gust de conèixer-lo
personalment aclariré que en Joaquim és
un dels directors habituals de Sotacabina.
Habitual des de fa anys. Des de fa una pila
d’anys. Habitual des de la fundació del grup.
Quan dic que és un gat vell no ho dic perquè
superi “una mica” la mitjana d’edat del grup.
Ho dic perquè en Joaquim és segurament
la persona que millor coneix Sotacabina i
sempre ha sabut veure una mica més enllà
que els altres.

creix i això és bona notícia per Gràcia, ja que
si tot funciona com fins ara, ens presentarem
per la Festa Major de Gràcia, 26 anys després que els pares dels Malsons, la Vella de
Gràcia, celebressin el seu primer correfoc.
Els Malsons t’esperen...t’ho perdràs?

l’Anella...
l’Anella...

...nova secció
dels lluïsos de Gràcia

L’Anella és el nom amb què vam batejar
l’Associació Promotora de la Sardana
a Gràcia, constituïda el dia 15 de maig de
l’any 2000. La intenció dels que vam reunirnos era fer possible que hi hagués ballades
estables a la Vila, que s’organitzessin cursets
per aprendre a ballar sardanes i poder
col·laborar amb totes les iniciatives vinculades amb el sardanisme, molt especialment
amb la celebració del Dia Mundial de la Sardana i amb l’Aplec de la Sardana de Gràcia.
Hem aconseguit que les ballades tinguessin
una periodicitat bimensual, s’han organitzat
nombrosos cursets sobretot a la seu de
l’Orfeó Gracienc, hem promogut o coordinat
moltes ballades programades per diverses
associacions, hem estat col·laborant amb
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l’Aplec i l’any 2005 vam oferir el primer Concert de cobla al teatre dels Lluïsos.
L’esdeveniment que ens va fer pensar en la
necessitat de fundar l’entitat va ser el Primer
Congrés del Sardanisme celebrat l’any 1992.
L’esperit i les conclusions d’aquell debat
sempre han estat presents en les nostres
ballades, sempre hem tingut la voluntat
que les ballades no fossin unes trobades
rutinàries destinades només a la complaença
dels addictes sinó que també i sobretot fossin
una festa musical, una festa popular... un
espai de trobada per escoltar música, per
ballar-la... un acte obert a la complicitat de
les colles de cultura popular... una ocasió
d’homenatjar entitats i persones que han
treballat per a la promoció de la cultura.

sotacabina...
bina...
sotaca...teatre

Aquesta història s’ha tirat endavant amb molt
pocs recursos econòmics i humans; tan pocs
que vam estar a punt de fer aigües... Hem
sobreviscut gràcies a l’aixopluc que ens ha
ofert els Lluïsos de Gràcia. Sí, des del mes
de maig ens hem transformat en una secció
de l’entitat i ara, amb nova il·lusió, reprenem
les activitats.
Només ens cal dir que estaríem molt satisfets
de veure com els socis de totes les altres
seccions ens acompanyen els diumenges de
les ballades i en el dia del concert i encara
més si algú volgués col·laborar amb nosaltres a fer de Gràcia, de l’espai que hi ha sota
el monument a Clavé, al passeig de Sant
Joan, un espai sardanista, un espai de festa
obert a tots els barcelonins.

M’explicaré. En Joaquim és el que sovint
s’anomena un “home de teatre”, però per
sobre de tot és “l’home de teatre dels
Lluïsos”. Ha passat tantes hores damunt les
taules del nostre escenari que ja no tenen
cap secret per a ell, i per això els espectacles
que proposa encaixen sempre a la perfecció
amb les necessitats del grup i amb el que
el grup pot oferir. En Joaquim sap millor
que ningú que Sotacabina es troba al mig
d’un saníssim procés de renovació. Nous
actors i actrius s’incorporen a la companyia i
comencen a treballar al costat dels membres
més veterans del grup perfilant l’equip que
ha de portar a Sotacabina cap als trenta anys
d’història.

I és aquí on el gat vell l’ha tornat a encertar.
Per posar en escena Figuretes de vidre de
Tennesse Williams ha reunit un repartiment
que combina a la perfecció l’aire fresc i les
noves energies d’actors que pugen per
primera vegada a l’escenari dels Lluïsos amb
l’experiència amb la destresa de membres
del grup amb solvència més que contrastada. El resultat ha estat un dels espectacles
de millor factura i de més intensitat actoral
que ha presentat Sotacabina en els últims
anys. Una posada en escena que, fugint de
la grandiloqüència que es podria esperar
d’un clàssic d’aquest calibre, ha apostat per
la senzillesa i la complicitat amb els espectadors que, acomodats sobre l’escenari a
pocs metres dels quatre actors, han gaudit
d’una intimitat que ha aconseguit emocionar
a tothom que s’ha acostat al teatre durant els
tres dies de representacions.
En definitiva, l’espectacle ha sorprès el públic
més fidel i també el públic que veia un espectacle de Sotacabina per primera vegada.
Però de ben segur que hi ha algú a qui l’èxit
de Figuretes de vidre no ha sorprès. Estic
segur que el gat vell no s’ha sorprès.
El gat vell ja ho sabia.

Jordi Andújar

paradís
oblidat...
Amb Paradís oblidat, David Plana crea tres
històries, aparentment inconnexes, que ens
mostren uns personatges entestats a buscar
el paradís. Però no un paradís entès com
l’etern descans després de la mort, sinó el
paradís a la terra. Aquell lloc que et produeix
plaer i despreocupació, aquell lloc que ratlla
la perfecció. Malauradament però, cap
d’aquest personatges troba allò que busca,
per a ells el paradís no existeix.
Marc Camprodon va presentar un muntatge
senzill, on hi havia tot el que era necessari,
i res excessiu. Un únic espai, compartit pel
públic i pels actors, útil per transportar-nos
a qualsevol lloc: l’espai buit era una platja
tropical, amb un banc passava a transformar-se en el parc d’alguna ciutat Europea;
i amb una taula, un parell de cadires, i una
excèntrica màquina de córrer era el despatx
d’un alt executiu.
En aquest muntatge s’estrenaven dos nous
actors a Sotacabina Teatre, en Lluís València
i en Juan Antonio Farré. Al seu costat hi
havia l’Alba Puig, una de les habituals del
grup. La veritat és que tots tres, a tocar de
l’espectador, van mesurar l’actuació i ens van
mostrar de què estaven fets els personatges.
Un repte difícil i molt ben aconseguit.

Pau Plana
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agrupament
escolta
...agrupament escolta
...sopar d’antics membres
i concert al teatre dels Lluïsos Raimon

Guarro

fotografies que també us convidem a visitar.
Membres d’una generació que fins fa pocs
anys havien estat participant activament a
l’agrupament van ajudar en l’organització tot
preparant un audiovisual. D’aquesta manera,
malgrat alguna mala passada de les coses
del directe, tot sopant vam poder rememorar moments del dia a dia del cau al llarg
d’aquests 50 anys gràcies a les fotografies que anàvem veient per la pantalla.

AQUEST 12 DE MAIG VAM CELEBRAR UN DELS
ACTES MÉS ESPERATS ENTRE TOTS ELS DEL
CINQUANTÈ ANIVERSARI.
Va ser un gran moment perquè diverses generacions, des de la fundació de
l’agrupament, es trobessin i així poder
compartir aquesta celebració entre totes
les persones que en un moment o altre
han estat peces imprescindibles per
arribar fins avui.
Després del sopar alguns caps i trucs que
s’havien animat van oferir un concert, tocant
instruments de tota mena, des d’un banjo
fins a una flauta travessera, passant per
guitarres, veus, baix, viola, saxo (segur que
ens deixem algun) amb un repertori que
consistia en les cançons que potencialment

podem escoltar a qualsevol campament de
pioners o a una excursió de caps -per posar
dos exemples a l’atzar. Després, i finalment,
el grup “La ceba i la carxofa” va acabar
d’arrodonir la festassa que, segons fonts
força fiables, va ser tot un èxit.
La logística havia estat complicada, però les
noves tecnologies ens van oferir un puntal
important en la possibilitat de gestionar totes
les inscripcions a través de la pàgina web, on
en aquest moment ja podeu veure fotografies
i vídeos del sopar i el concert (http://50anys.
aelluisos.org). Així mateix els inscrits tenien
la possibilitat de publicar les seves pròpies
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Des de l’espai que tenim al Des del Nord,
la revista dels Lluïsos, l’organització volem agrair-los sincerament aquest detall.
També volem agrair l’ajut i el suport que vam
rebre des de diversos àmbits de la casa, així
com la implicació que van posar-hi tots els
caps, tant aquells que durant tot un trimestre
van estar assajant per al concert, com qui va
ser al peu del canó el dia del sopar per tot
allò que fos necessari. A tots ells, i als que
ens vau acompanyar, gràcies!
Encara queda, però, fer una trobada entre
diverses entitats de lleure infantil i juvenil
del barri, una exposició, resoldre algunes
incògnites que vam obrir durant el dinar
del gener... La propera cita és la pujada
al Pedraforca que organitzem aquest
setembre per a tots els membres i amics
de l’agrupament que ens hi vulgueu
acompanyar. En trobareu més detalls a la
pàgina web.

...la crònica

...la crònica

...la crònica

MAIG DE TITELLES I MÀGIA
Al mes de maig, els Lluïsos vam organitzar dos festivals infantils, el Festival
de Màgia i el Festival de Titelles. La
segona edició del Festival de Màgia es
va realitzar el 13 i va comptar amb la
demostració màgica dels alumnes del
taller de màgia dels Lluïsos, l’espectacle
“Les senyores Virginia i Pepeta” de la
companyia Xicana i una gala de màgia
de prop amb el Mag Miki. I el dia 27 arri-

UN SANT JORDI AMB AUTORS GRACIENCS
SANT LLUÍS 2007

bava la cloenda del cicle de titelles amb
quatre espectacles en dos escenaris a la
Plaça del Nord: Faules de companyia El
Forat del Niu, El Guinyol Artur i Blancafor de la companyia Pengim Penjam,
Contes Tel·lúrics de la companyia Teia
Moner i L’Ocell Meravellós de la companyia Titelles Baby van entretenir els
més de 200 espectadors que van acudir
a aquest Festival.
REDACCIÓ

GFT: UN FINAL DE CURS BEN INTENS!

ELECCIONS
MUNICIPALS 2007:
DEBAT AMB
REPRESENTANTS
DELS PARTITS
POLÍTICS
Com ja és tradició quan hi ha eleccions
municipals, els Lluïsos vam organitzar el
passat 9 de maig un debat amb representants de les cinc principals forces
polítiques de la ciutat de Barcelona: PSC,
CIU, PP, ERC i ICV-EUIA. Durant més de
dues hores, els convidats –Carles Agustí
del PSC, Antoni Vives de CIU, Jordi
Cornet del PP, Ricard Martínez d’ERC i
Ricard Gomà d’ICV-EUIA– van debatre
sobre les polítiques culturals, el civisme, l’ensenyament, l’economia i el món
associatiu.
REDACCIÓ
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GFT Sotacabina ja ha acabat aquest
curs i ho ha fet amb un munt d’activitats.
Aquest últims mesos tota la feina de l’any
s’ha vist reflectida en dues estrenes. Els
dies 21 i 22 d’abril, el grup dels mitjans,
sota la direcció d’Alba Puig i Lara Sosa
van presentar L’espasa del rei Artús.
Una setmana més tard, els dies 5 i 6 de
maig, els més menuts van estrenar
Indecisos... a càrrec d’Uzuri Cruces
i Sara Pérez. Mentrestant, els més
grans del grup, que no feia gaire havien
representat Morir, dirigida per Marc
Camprodon, van participar en un curs

de llenguatge i interpretació audiovisual
impartit per Guillem Beltran, Joel Minguet i
Pau Plana. Per acabar d’arrodonir-ho, els
dies 26 i 27 de maig el grup al complet va
anar d’excursió a una casa de colònies,
Mas Po Canyadó. Després d’un cap de
setmana intens, els pares del grup van
poder assistir a un sèrie d’improvisacions
que tots els sotacabineros havien preparat
durant l’excursió. I després de tanta
activitat arriben les vacances; és hora de
recarregar les piles i de preparar-se per
als nous reptes del curs vinent.
Bones vacances!
PAU PLANA

Els Lluïsos vam organitzar el passat
Sant Jordi una parada de llibres amb
una suggerent particularitat: la trentena
de títols presentats eren de temàtica gracienca o estaven escrits per
autors graciencs. A la tarda, els autors
d’aquesta bibliografia van acostar-se
a la parada de llibres a la Plaça del
Nord per signar exemplars. Vam poder
gaudir de la companyia de la Josefina
Altés, l’Eloi Babiano, l’Esteve Camps,
l’Elsa Castellà, en Ferran Colàs, en
Joan Esteve, la Glòria Gòmez de la Tia,
en Joan Lafarga, l’Albert Musons i la
Carme Segura.
Un dia de Sant Jordi amb gust gracienc!

Un any més, els Lluïsos vam celebrar
la nostra festa major per Sant Lluís
amb un atapeït programa d’activitats
per al cap de setmana del 16 i 17 de
juny. La festa començava el dissabte
16 amb la XIII edició del “12 Hores
de Bàsquet”, el XVI Torneig social de
Tenis taula i la Porta de l’Infern de
La Vella de Gràcia. I el diumenge, la
festa es va reprendre amb un concert
amb les cinc corals dels Lluïsos i un
dinar a la Plaça del Nord. Més de 200
persones es van trobar a la Plaça del
Nord per gaudir d’una fideuà en companyia d’amics, familiars i companys
de secció.

REDACCIÓ

REDACCIÓ

TENIS TAULA
L’equip dels Lluïsos-Miolatex ha quedat
campió de copa de primera de veterans,
la categoria més alta de Catalunya i
Campió de Copa Segona de Veterans.
En el Torneig Social de la secció,
celebrat el passat 16 de juny dins de les
Festes de Sant Lluís, la classificació va
ser la següent:

Campió: Alfredo Juan
Sotscampió: Herminio Carreño
Tercer: Oscar Casabona
Quart: Santi Casanova
Cinquè: Carles Nerín
Sisè: Josep Oriol Sendra
Setè: Guido Joachim
Vuitè: David Girbau
Novè: Joan Miquel Guillén
Desè: Lluís Fernàndez
Onzè: Albert Schenkel
Dotzè: Emilio Benito

Per equips, cal destacar les fites
d’aquesta temporada 2006-2007,
que ha estat fantàstica i excepcional: campions de copa de primera i
segona de Veterans, sotscampions
de Lliga de Primera de Veterans
i sotscampions de Catalunya de
Veterans majors de 40 anys.
ÒSCAR CASABONA
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...ha estat notícia a la vila

...ha estat notícia a la vila

Meritxell Díaz

Cada any són més les persones i els
col·lectius graciencs que s’afegeixen a
una celebració que, serà bo recordar-ho,
començà a ser gestada en solitari pels
Castellers de la Vila de Gràcia. La Diada
castellera de la Independència cada mes
d’abril fou la que inicià fa pocs anys una
commemoració avui habitual i a la qual
s’ha han anat afegint la majoria de les
altres colles de Cultura Popular. Actualment, després del pilar amb vestits d’època
davant l’Ajuntament de Gràcia, un cercavila
cada cop més multitudinària s’acosta fins a
la plaça de la Revolució. Aquest any fou el
diumenge 15 d’abril i una setmana després,
el dia 21 i mentre als Jardinets tenia lloc
una nova –i força disminuïda—edició de la
Mostra d’Entitats després d’aquella “que el
vent s’endugué” al passeig de Sant Joan, els
Trabucaires de Gràcia assaltaven la Casa
de la Vila. Va ser un assalt de representació
històrica dels fets que succeïren entre el 4 i el
9 d’abril de 1870, amb barricades, crema de
documents de la lleva, aparició d’un vibrant
Francesc Derch que liderà la revolta, i la
presència de grups de trabucaires d’altres
indrets de Barcelona i Catalunya. D’un any
per l’altre l’organització i l’aposta dels Trabucaires de la vila, amb la col·laboració també
de nombrosos voluntaris, gent de grups de
teatre, etc. ha donat un salt qualitatiu important en la representació festiva de la revolta i
la repressió corresponent a cops de canó.
Sempre en el marc d’aquesta commemoració, el Taller d’Història de Gràcia convidà
enguany –a la Biblioteca Vila de Gràcia–,
un representant del Centre Excursionista
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Els Blaus de Sarrià perquè expliqués com
era aquest poble veí els anys que va ser
independent de Barcelona, fins al 1921. Finalment, l’altra biblioteca, la “Jaume Fuster”,
acollí el dilluns dia 16 d’abril una nova edició
del lliurament dels “Premis Vila de Gràcia” en
totes les seves modalitats: els dos guardons
d’honor. L’individual recaigué enguany en el
luthier gracienc David Bagué, i el col·lectiu
en els “Castellers de la Vila de Gràcia”, que
en aquest any del seu desè aniversari tingué
com un dels actes més importants el sopar
de gala del dissabte 12 de maig als patis de
l’Escola Jujol.
Però si els castellers celebren deu anys
d’existència, les colles del Drac de Gràcia
i dels Geganters en celebren 25 i el
dissabte 16 de juny organitzaren alguns
dels actes commemoratius: a la tarda a
la seu de l’Ajuntament de la vila, hi hagué
una interessant xerrada amb la participació d’alguns dels membres fundadors
d’ambdues colles, que van reconstruir
els seus inicis; ja al vespre, els Jardinets
acolliren un sopar popular amb membres
de les altres colles de Cultura i, en acabar,
un ball amb la “Salseta del Poble-sec”. Els
geganters, en canvi, hagueren de suspendre unes setmanes abans –el dissabte
5 de maig—la seva Trobada amb colles
arribades de tot Catalunya. Una pluja
inoportuna i contundent just en el moment
de començar la baixada pel carrer Gran
féu impossible fer res. Aquell mateix dia,
la Jornada de Comerç al Carrer, a diversos
indrets de la vila, va poder dur-se a terme
tot i la pluja.

Deixant de banda les colles de Cultura Popular, hi ha hagut altres aniversaris importants, com el cinquantè de la fundació de
l’Esbart Lluís Millet, amb diversos actes, el
primer dels quals fou una sessió acadèmica
d’inauguració a la Casa de la Vila el dissabte
14 d’abril. El 9 de juny l’Orfeó Gracienc
inaugurava a la seva seu una exposició
en homenatge al seu fundador el mestre
Joan Balcells amb motiu del 125è aniversari del naixement. Després d’obrir-se la
mostra, totes les corals de la casa oferiren
un concert amb diverses peces del mestre a
l’auditori de l’entitat i en presència d’alguns
membres de la família Balcells. Aquella
mateixa tarda del 9 de juny, una altra coral
–els “Cantaires Muntanyencs” del Club
Excursionista de Gràcia— celebraven el
seu 8è Concert de Primavera a la Sala de
Plens de l’Ajuntament. En aquesta ocasió
homenatjaren la personalitat i l’obra del
músic, veí de Gràcia, Manuel Oltra. Oltra
és un dels grans harmonitzadors de peces
per a cant coral i les seves obres formen part
indestriable dels repertoris de la majoria de
formacions corals del país.
Finalment en el capítol d’aniversaris, passem
al terreny esportiu. CE Europa ha començat
ja els actes amb els quals celebrarà
durant tot un any el centenari de la seva
fundació, l’any 1907. El dimarts 5 de juny,
un acte institucional a la seu de l’Ajuntament
de la vila i un partit amb l’Osasuna al Nou
Sardenya assenyalaren el tret de sortida
d’una commemoració que inclou múltiples
activitats esportives, socials, culturals, la
realització d’una pel·lícula, l’edició d’un llibre
històric, etc.

Meritxell

Díaz

lloc a Gràcia. Per cert,
durant aquesta Festa
Major ja exercirà com
a nou regidor de
Gràcia el socialista
Guillem Espriu, que
prengué possessió
el 16 de juny.
Les eleccions
municipals del 27 de maig
atorgaren a Gràcia un rànquing de resultats encapçalats per la victòria del grup de
Convergència i Unió, per davant del PSC. Al
darrere i per aquest ordre, quedaren Iniciativa
per Catalunya-EUA, ERC i el Partit Popular.
El passi a l’oposició d’ERC a nivell de tota la
ciutat fa que el govern del districte de Gràcia
estigui integrat els propers anys per quatre
consellers del PSC (els mateixos que tenia) i

dos d’IC-EUA (també els mateixos).
A l’oposició hi haurà els cinc consellers de
CiU (un més que en el mandat anterior), els
dos d’ERC (un menys) i els dos del PP (els
mateixos). En el moment de tancar aquesta
crònica quedava per desvelar la incògnita
de quin partit i quina persona ocuparia la
presidència del Consell del Districte.

Josep Mª Contel

Òscar Mejías

EL TRIMESTRE COMENÇAVA AMB EL SEGUIT
D’ACTES COMMEMORATIUS DELS FETS DE LA
REVOLTA DE LES QUINTES DEL 1870 QUE JA ES
POT DIR, PERFECTAMENT, QUE S’HAN ARRELAT
EN EL CALENDARI FESTIU DE LA VILA.

Meritxell Díaz

Albert Musons

I un any més la Festa Major de Gràcia
ja és a les portes. Tant és així que el
divendres 1 de juny, a la seu de la Federació Festa Major al carrer Igualada, es
presentà el cartell guanyador del concurs d’enguany i que haurà d’identificar
l’esdeveniment festivocultural amb més
transcendència ciutadana dels que tenen
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Roger Buch
Roger
Buch

autor de “L’esquerra independentista avui”

ROGER BUCH TÉ 37 ANYS I N’HA PASSAT MÉS DE LA MEITAT ENTRE LES PARETS DELS LLUÏSOS. ÉS LLICENCIAT EN
CIÈNCIES POLÍTIQUES I SOCIOLOGIA I
DÓNA CLASSES DE DRET POLÍTIC I DE
POLÍTICA SOCIAL A L’ESCOLA UNIVERSITÀRIA D’EDUCACIÓ SOCIAL PERE

TARRÉS DE LA UNIVERSITAT RAMON
LLULL. ALLÀ TAMBÉ DIRIGEIX PROJECTES SOBRE VOLUNTARIAT, ASSOCIACIONISME I L’ANOMENAT “TERCER
SECTOR” COM ARA EL PROJECTE XARXANET.ORG . TAMBÉ ÉS VOCAL DE LA
JUNTA D’ÒMNIUM CULTURAL.

Li apassiona l’anàlisi de la política catalana i escriure articles i reflexions.

De tot això se’n poden trobar bones mostres al seu bloc i en altres pàgines d’internet. Si

hi aneu el podreu conèixer una mica més:

http://blocdenroger.blogspot.com ; http://lesquerraindependentistaavui.blogspot.com

Aquests dies es parla d’en Roger Buch
perquè acaba de veure la llum el llibre
“L’Esquerra independentista avui” (Columna, maig 2007)
Jo estava treballant en un estudi del Partit
Socialista d’Alliberament Nacional dels Països Catalans (PSAN ) a la transició del qual
ja n’havia fet un avanç en la memòria de la
meva llicenciatura “El PSAN de 1974 a 1980”
(editat per l’ICPS) i quan estava treballant en
això m’encarreguen no una història sinó un
llibre sobre l’independentisme d’avui, una
instantània de la situació en aquest moment,
i això és molt complicat, tothom s’atreveix a
parlar de la història, però la foto de la realitat
costa més de fer. Jo en aquest llibre he intentat explicar allò que no surt als telenotícies.
L’independentisme extraparlamentari no és
una cosa marginal, té molt de cos.
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El llibre analitza l’anomenat independentisme revolucionari, un sector que està
a l’esquerra d’ERC i que s’autoanomena
Esquerra Independentista (EI), i ara hi ha
un sector d’Esquerra que també es diu
així, i embolica que fa fort.
Aquest sector revolucionari està dividit i fraccionat, però n’hi ha molt i està en ebullició:
els casals independentistes, Maulets, les
assemblees de joves, Endavant, grups antirepressius, sindicats d’estudiants, que són
majoritaris a les universitats catalanes o les
CUP que són la plataforma on aquests grups
s’ajunten per anar a les eleccions municipal.
La segona part del llibre explica el moviment
independentista en general i aquí sortim una
mica tots, el que s’està fent ara o el que es
feia fa uns anys. Em centro en els elements
de la identitat independentista
Com creus que repercuteixen aquests
moviments en el conjunt de la societat
catalana?
L’independentisme creix a nivell social a
Catalunya. I això és un fet que no té precedents. Per exemple el suport a les seleccions
catalanes... la quantitat d’estelades que hi
ha als estadis no es pot comparar amb les
que hi havia en l’acte de la Crida al Camp
Nou l’any 80. La conquesta simbòlica de
l’independentisme és total en l’àmbit del nacionalisme català, i aquesta simbologia se la
fan seva les joventuts de partits nacionalistes
més moderats.
Però parlem només de la gent jove. Això
de l’independentisme és una “malaltia”
que es cura amb l’edat?

gràcia
gent

“Gràcia és un referent també
per a la gent que no viu al barri”

No, perquè els independentistes dels
anys 80 encara ho són. El perímetre de
l’independentisme cada cop s’acosta més
al perímetre del conjunt del catalanisme. La
crisi de creixement d’ERC es mou en aquest
debat i no només a Esquerra, també en els
problemes que hi ha a CiU... perquè a CDC
tota la gent que té menys de 45 anys és independentista i això no es veu reflectit enlloc i ja
hi ha qui vol canviar-ho. Però també es donen
més enllà dels partits, a nivell social en les
associacions i en moviments amb força com
la Plataforma pel Dret a Decidir o la Plataforma Sobirania i Progrés.
Però quan hi ha eleccions aquesta força
no es tradueix ni en mobilització ni en
resultats. I acaben traient representants
els partits de sempre.
La poca gent jove que fa política és independentista. Els concerts de les JERC són
un caldo de cultiu que donarà resultats i que
cada vegada creix més, ICV es mou més a
l’entorn del moviment antiglobalització i CDC
o el PSC estan més coixos en aquests
nous moviments.
I per què no es consolida un moviment
independentista parlamentari? Per què
s’atura el creixement d’ERC?
Són plantejaments diferents. ERC planteja un sobiranisme des de l’autonomisme.
L’independentisme revolucionari no és autonomista, és rupturista, no creu en aquest sistema. En tot cas ara plantegen una extensió
del moviment des dels municipis, això és el
que plantegen les CUP que tenen clar que es
presenten i creixen a les eleccions municipals

però encara s’estan plantejant si es presentaran o no a les eleccions al Parlament.
Però quin és el model de les CUP o del
moviment independentista? Quins són els
referents? Kosovo? Escòcia? Euskadi?...
Està clar que el referent més citat és
l’esquerra abertzale basca. El concepte Unitat Popular que adopten les CUP ja es va fer
servir al Xile d’Allende, però és també el significat d’Herri Batasuna. L’independentisme
català no reivindica avui la violència, però
aquest sector més radical se sent hereu
ideològic i justifica la història de Terra Lliure.
Hi ha molt de “basquitis” en nivells diferents i
per això l’actual posició d’ETA genera debat i
conflictes interns.
I el referent dels Països Catalans no es
posa en qüestió, amb un País Valencià
amb majories absolutes del PP, una Catalunya Nord del Sarkozy o a les Illes de la
Maria de la Pau Janer?
Al contrari. Per a tots aquests grups la
reivindicació dels Països Catalans és una
autèntica prioritat. A més, la majoria de
grups de l’esquerra independentista tenen
presència al País Valencià i a les Illes. És
que allà són el nacionalisme radical, perquè
hi manca un nacionalisme moderat, i per tant
és proporcionalment més fort. Els Maulets
reuneixen més de 5.000 joves a València en
la manifestació del 25 d’abril i els concerts
del grup valencià d’Obrint Pas arrasen arreu
dels Països Catalans; ERC treu més vots a
Eivissa, on el PP és molt fort, que no pas a
Menorca, on es parla més català. És aquesta
sensació de resistència que els fa forts,
perquè no tenen cap més coixí.
I al Principat, on es més fort aquest moviment independentista?
La realitat més forta es produeix al segon cinturó de Barcelona. A Barcelona la cosa queda
més diluïda a excepció dels barris de Sants i
Gràcia, on comencen a abundar moviments
independentistes, festes populars alternatives
o els anomenats “bars del rotllo”. Són barris
on ja hi havia un teixit associatiu fort amb
un alt component catalanista. Són barris on
ERC o ICV té un vot força consolidat. Gràcia
és un centre de gravetat d’aquesta ciutat per

barri

Xavier Capdevila

les seves institucions històriques i pel seu
teixit associatiu arrelat que també s’ha traduït
en la permanència de manifestacions de cultura popular o d’esplais i grups que treballen
en l’educació en el lleure. I això no afecta
únicament la gent del barri, sinó que també
atrau gent d’altres barris que ve a Gràcia a
fer aquestes activitats.
Tu mateix vivies a Vallcarca i t’has mogut
tota la vida a Gràcia, i als Lluïsos.
Jo tinc molts antecedents familiars al barri i
als Lluïsos. El meu avi Josep Buch Parera
va ser fundador del Club Excursionista de
Gràcia i el meu pare va ser durant un temps
president dels Lluïsos. Ara visc al Carmel
però la meva filla gran canta al “Virolet”
dels Lluïsos.
Tu també havies cantat al “Virolet”
Sí, i després també a la coral “Sinera” on vaig
estar cinc anys. I de l’Agrupament Escolta
en vaig ser cap durant 4 anys, després de
fer tota la trajectòria completa pels llops,
els rangers, els pioners, el Truc. Tot plegat,
una autèntic privilegi en tots sentits. A més,
mentre érem a “Sinera” vam crear un grup de
defensa de la llengua, “L’Esbarzer” que treballava per la defensa del català. Ens vam anar
engrescant fins a impulsar la Plataforma per
la Llengua, una de les entitats de referència
del país actualment en la matèria.

pel que fa al soroll, jo no sé com és ara la nit
a Gràcia perquè hi faig més vida de dia, vaig
a veure titelles als Lluïsos... i els titelles els
fan al matí.
També hi ha qui diu que els de fora fan
fora la gent del barri. Que hi ha massa
pijo.
Jo no hi estic d’acord. Tot i els canvis es
manté la identitat i el caliu de sempre. També
s’han fet molts tòpics de pijos i progres,
però el barri continua existint amb la seva
autenticitat, perquè té una estructura forta.
El barri aguanta, ho aguanta tot, per ara. I
aguanta perquè té base, perquè hi ha coses
molt sòlides. En altres llocs s’han de crear
centres cívics i es necessita la iniciativa de
l’Ajuntament o del Districte. Aquí la iniciativa
ja hi és des de fa molts anys i encara és viva.
I que duri!

I com veus avui el barri?
Gràcia manté un alt nivell associatiu i és
centre d’atenció més enllà del mateix barri.
Canvien les formes i els estils però manté el
sentit comunitari i hi ha un fort sentiment de
pertinença, de barri, de carrer... I això tot i el
nivell d’expulsió que comporta el preu
dels pisos.
Hi ha qui diu que cada dia costa més de
viure-hi, que hi ha massa gent, massa
terrasses, massa soroll.
Tinc alguns amics que han deixat el barri
per aquestes coses. No només pel soroll del
carrer, també pel soroll dels veïns del pis del
costat quan les parets són primes i velles...
Jo no hi visc i en canvi me’n sento molt, de
Gràcia, no només pel meu cognom; jo disfruto de Gràcia, en sóc un usuari “aprofitat”. I

Portada
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L’acolliment lingüístic de la immigració:

...el reportatge

una feina de tots...

L’acolliment i la posterior acomodació
social de la població immigrada són, avui,
uns dels reptes més importants a què
s’enfronten els territoris de parla catalana
i no és d’estranyar, doncs, que aquesta
guia hagi aparegut precisament ara i
aquí. Catalunya, el País Valencià i les Illes
Balears concentren el 29% de la població
de tot l’Estat, però reuneixen, en canvi, el
40% dels habitants nascuts a l’estranger.
Els territoris de parla catalana estan entre
les principals destinacions de les persones d’origen estranger arribades a la península i el pes demogràfic que aquestes
representen se situa, en percentatges, per
damunt del 12,5% de la població total.

EL 30 DE MARÇ PASSAT ES VA PRESENTAR AL CENTRE CÍVIC CONVENT
SANT AGUSTÍ DE BARCELONA LA
GUIA PRÀCTICA D’ACOLLIDA LINGÜÍSTICA, QUE HA ESTAT ELABORADA PER LA PLATAFORMA PER LA
LLENGUA I QUE S’HA CONVERTIT EN
UN EXCEL·LENT RECULL DELS RECURSOS QUE AVUI DIA S’OFEREIXEN
PER FER UNA ACOLLIDA EN LLENGUA CATALANA DE LA POBLACIÓ
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RECENTMENT IMMIGRADA.
AQUESTA GUIA, PROLOGADA PEL
PERIODISTA ANTONI BASSAS, ESTÀ
DESTINADA PRINCIPALMENT ALS
AGENTS EDUCATIUS I SOCIALS I TÉ
L‘OBJECTIU D’OFERIR REFLEXIONS
I ALGUNS RECURSOS PRÀCTICS PER
FOMENTAR L’ÚS DEL CATALÀ EN
LA TASCA D’ACOMPANYAMENT I
D’INCLUSIÓ SOCIAL DE LES
PERSONES NOUVINGUDES.

La societat catalana, a conseqüència de la
intensitat i el volum dels fluxos migratoris,
tendeix cap a formes multiculturals i aquest
fet, que no és exclusiu d’aquí, sinó que és
global i irreversible, implica l’establiment
d’una societat culturalment diversa. Davant
d’aquesta situació, la pregunta que ens hem
de fer és ben senzilla: què cal fer per gestionar la diversitat i assegurar la cohesió social?
De la resposta, que no és tan senzilla, en
dóna pistes el sociolingüista Isidor Marí: cal
que adoptem la perspectiva intercultural i
apostem, en conseqüència, per un model de
societat que reconegui l’existència de grups
culturals diversos, que interactuïn entre ells i
que esdevinguin agents actius i participatius
d’un procés de construcció d’un projecte
comú de país .

El reconeixement dels drets cívics i socials
de la població recentment immigrada passa
també pel reconeixement dels seus drets
lingüístics. Capacitar lingüísticament en
català les persones nouvingudes és habilitar-les perquè participin de forma equitativa
al projecte comú que construïm.
L’acolliment és la fase inicial d’un procés llarg i
complex d’integració gràcies al qual es posen
les bases per a una posterior incorporació social de les persones nouvingudes. L’acolliment
lingüístic és indestriable del conjunt del procés
d’integració, que també ha d’incloure accions
socials, laborals, educatives o assistencials, i
resulta, per tant, imprescindible com a factor
d’inclusió i cohesió socials. En realitat, tota
política d’igualtat i d’acomodació de la població
nouvinguda ha de ser (també) una política
lingüística.
Hem d’aconseguir que tothom s’impliqui
en la tasca d’acolliment, les institucions i
organismes públics, les escoles, les empreses i el món sindical, però també la resta

de la societat civil, a través de les seves
entitats i associacions, i a través també
de cadascun de nosaltres. La Guia pràctica d’acollida lingüística de la Plataforma
per la Llengua està pensada, sobretot,
per als professionals que es dediquen a
l’acolliment. Però, en realitat, l’única manera d’assegurar la cohesió social i l’èxit
de la integració és que tothom s’involucri
en les responsabilitats i les accions
d’acolliment, lingüístic i de tot tipus.
Com molt bé recorda l’Antoni Bassas al
pròleg de la guia, fa 50 o 60 anys, amb la
immigració de persones procedents d’altres
punts de l’Estat, l’acollida es va fer als carrers, a les oficines i fàbriques i a les escales
dels veïns. Seguim l’exemple d’aleshores
apostant per un projecte de societat oberta
i inclusiva i parlem «sempre, arreu i amb
tothom en català».

Pere Campí, Plataforma per la Llengua.

Podeu consultar la guia a http://www.plataforma-llengua.cat.

A les Illes Balears les persones estrangeres empadronades representen el 16,8% de la població,
al País Valencià el 13,9% i a Catalunya el 12,8% (INE, 2006).
Isidor Marí, Mundialització, interculturalitat i multilingüisme. Lleonard Muntaner, editor. Palma: 2006.

Adoptar el model intercultural (o pluralista
cultural, com en diran d’altres) ens obliga
a ser valents i atorgar unes condicions
polítiques, laborals i socials equitatives
als nous ciutadans, perquè només en
igualtat de condicions és possible que se
sumin al projecte comú que hem de crear.
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...guanyeu,
fills meus!!!

Joan Lizandra
Un migdia d’abril vaig anar a fer una volta pel barri, amb la idea de
pujar fins al Parc Güell, però just quan era davant dels Lluïsos em
vaig preguntar: quant temps fa, que no veus un partit de bàsquet
aquí? I encara no havia tingut temps de respondre’m, que ja havia
començat a pujar les escales, camí de la pista.
Aquell dia, la nostra secció masculina (nois que tenien entre 14 i 16
anys), jugaven contra un equip que té fama de ser força bo, l’IPSI.
Quan vaig arribar a la pista, perdíem clarament, i faltaven uns 5
minuts per acabar el partit. De públic nostre n’hi havia poquíssim,
el cronòmetre es fonia, i quasi que només se sentien crits d’”IPSI,
IPSI”!!! Finalment aquells càntics em van arribar a encendre, i
vaig decidir contraatacar i animar “els meus nens” (“meus”, encara
que no els conegués personalment), amb un to a mig camí entre
paternal (malgrat els meus 30 anys) i de solidaritat institucional o
de consciència de pertinença a un mateix col·lectiu.
Casualitat o no, a partir de llavors em sembla que els fets es van
succeir en aquest ordre: ja havíem entrat a l’últim minut, perdíem
de tres (51-54), i els de l’IPSI havien de llançar dos tirs lliures.
Abans de cada llançament, però, li vaig dedicar a aquell jugador
rival tot un recital de xiulets terribles. De debò que m’heu de creure,
si us dic que el resultat de tot plegat és acústicament insuportable,
modèstia a part. Doncs bé, el noi es deuria posar tan nerviós, que
va fallar els dos tirs. Al següent atac contrari, gràcies a l’efecte dels
meus xiulets i, sobretot, a l’encert defensiu dels nostres jugadors
(perquè no tot el mèrit va ser meu...), vam recuperar una pilota d’or,
i en un contraatac ràpid vam encistellar, de safata, i picant taulell.
Miracle!!! Ens havíem posat un punt per damunt (55-54), i ja no hi
havia temps per a més. La victòria va ser nostra!!!
Tanta il·lusió em va fer veure l’alegria d’aquells nanos que
s’entrenen encistellant pilotes només tot just un pis més amunt d’on
un servidor escalfa la veu i canta cançons un cop per setmana, que
vaig sortir dels Lluïsos amb la convicció que, amb tanta adrenalina
a la sang, difícilment hi hauria algú a un radi de deu quilòmetres
que em guanyés als cent metres llisos...
Aquella estona a la pista de bàsquet va ser com una prova de “Lluïsometria” per a mi, entenent com a tal la ciència que mesura fins a
quin punt un soci dels Lluïsos arriba a sentir com a propis els èxits
i els goigs de seccions que no siguin la seva... De la mateixa manera que els qui condueixen un SEAT 600 o un MINI dels antics se
saluden quan es troben al mateix semàfor, quan veig algú a l’altra
punta de Barcelona, o allà on sigui, vestit amb el nostre xandall,
no me’n puc estar de pensar: “aquí hi ha un dels meus”; i no és
un sentiment sectari o d’exclusió, sinó de simpatia natural envers
aquells qui saps que són persones que troben al·licient fent activitats al mateix lloc on tu també en fas; gent amb qui, si més no per
aquest fet, ja tens molt en comú; gent amb facultats tan boniques i
meravelloses com la de fer-te tornar a casa un dissabte al migdia...
corrent i fent salts d’alegria tot baixant pel carrer Alzina...

efemèrides
Mercedes
Climent

FUNDEMI IQS LLUÏSOS

nous projectes...

nous projectes...

ARRIBA L’ESTIU

L’any passat ja vam iniciar un apropament entre ambdues institucions, més ben dit, vam consolidar una relació que es remunta al
segle passat. Hi ha dades que així ho confirmen.
Si fem un petit resum d’una part de la història del barri, ens
adonem que els Lluïsos han tingut un pes específic entre les
diferents comunitats que han anant conformant el col·lectiu
gracienc. No es pot concebre la història d’aquest nucli ciutadà
sense fer la referència oportuna a aquesta entitat.

CAMINADES

De la mateixa manera, les persones arrelades al nostre barri
hauran sentit que l’any 1924 (22 de maig), els jesuïtes de Casp
van comprar un solar de 21.780 pams quadrats en un lloc “muy
cómodo y seguro...; un lugar sano, por estar ya en el sector alto
de la ciudad; y además enclavado en barriada obrera de un tipo tal
que no puede despertar recelos ni ansiedades a las familias de los
colegiales que desearan ser catequistas”.

Les sortides que hem anat fent aquest primer semestre 2007:

Aquest espai estava ubicat al carrer Torrent de les Flors, 68 i
va donar origen a un centre dedicat a la formació, la qual es
va anar modificant segons les necessitats del barri. És possible recordar la Técnica textil del Sagrado Corazón, una entitat
de formació professional que va anar evolucionant cap al
col·legi Sagrat Cor de Gràcia, després Fundació Emi, Escola
de Quadres d’empresa i, en l’actualitat, campus de Gràcia de
la Facultat d’Economia IQS de la Universitat Ramon Llull.

I la història
va continuar...
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Eulàlia Ramírez

...la relació ve de lluny,

Segurament haureu rebut una carta en què es presenta la
segona edició de la Beca Lluïsos de Gràcia, destinada a la
formació en Cicles Formatius de Grau Superior que imparteix
FUNDEMI IQS. És una oportunitat que, creiem, s’ha de tenir
en compte donat l’impuls que el Departament d’Ensenyament
està donant a aquesta activitat quan a la formació pragmàtica
que ofereix i les oportunitats de treball que comporta.

El 25 de març de
1927 es va fundar
en aquest lloc la
Congregación de
María Inmaculada y
San Estanislao de
Kostka i la medalla
representativa que
es va agafar com a
insígnia no era altra
que la del Lluïsos de
Gràcia.

...la bústia verda

A partir del nou camí traçat per en Jordi Casso, en motiu del 150è
aniversari dels Lluïsos de Gràcia, per anar a peu des dels Lluïsos
fins al Bastiments, una colla d’amics hem continuat fent aquestes
caminades per diferents paisatges del nostre bonic país.

Gener: Ruta circular a l’entorn de Sant Fruitós del Bages.
Febrer: Camí de Ronda des de Torredembarra fins a Taragona.
Març: l’Alt Penedès: Pontons, Coll de la Rimbalda, Puig Castellà.
Abril: Els Cingles de Bertí: Sot del Bac, els Sots Feréstecs,
Puiggraciós.
Maig: Collserola: Barcelona - Sant Medir - Sant Cugat del Vallès
Juny: Ull de Ter, Bastiments, Gra de Fajol, Vall de l’Orri.
(sortida conjunta amb el Xino xano)
Juliol: l’Alta Ribagorça: Pic del Comaloforno (3030m).
El proper curs 2007/2008 volem continuar amb aquestes
caminades, de 6-7 hores, una vegada al mes. Si estiguessiu
interessats a venir-hi podeu demanar informació al Punt
d’Informació dels Lluïsos

CAMINAR PER ESTAR EN FORMA
A la tardor d’aquest 2007 engegem una nova activitat
relacionada amb caminar i estar en forma. Es tracta de
caminar amb altres companys, a ritme lleuger, fent un
petit recorregut, entre una hora i una hora i mitja, a
l’enton de Gràcia i del Parc Guell. Cada dimecres, a
partir del mes d’octubre, sortint dels Lluïsos a les 20
hores per caminar i mantenir-nos en forma!

Molts de nosaltres, gairebé tots, aprofitem aquets dies del any
per sortir de casa: fem excursions o sortides d’un dia o de dos, o
marxem un parell de setmanes... Alguns van a la muntanya, altres
a la platja, altres fan turisme de ciutat... on sigui... però fora de
casa. Ens preparem aquests dies amb mapes, fent trucades,... i
molt sovint també ens preparem el menjar. Això resulta pesat però
es pot planificar de cara a generar menys residus: els entrepans
poden anar en envasos de plàstic o fer-los al moment per evitar
la utilització de paper de plata, és preferible utilitzar les clàssiques
cantimplores, o de tetrabrics de litre per als sucs evitant els envasos individuals .. i què podem dir de les clàssiques carmanyoles!
Tot plegat per evitar el col·lapse de les papereres amb els envasos
de les begudes i de menjar preparat.
També és típic de les vacances comprar coses com tendes
d’acampada, cadires o taules de càmping, o matalassos inflables,
fogonets per cuinar al camp, hamaques, piscinetes infantils... i
segur que em deixo coses que ens faciliten el dia a dia fora de
casa però que sovint són fabricades perquè et durin un any. Cal
mirar el que comprem, valorar la necessitat que en tenim, el lloc
on ho guardarem durant la resta del any i, sobretot, la qualitat del
producte per no haver de llençar-lo als contenidors d’allà on anem
a passar les vacances.
I per als nens... un avió fet amb la caixa de la llet o un capgròs fet
amb cartró us asseguro que dóna per molt!
Finalment, sabent del cert que el cim d’una muntanya ens sorprendrà no solament amb el paisatge sinó també amb ampolles,
cigarrets, papers.... afegim una bosseta de plàstic i recollim-ho.
Aquí us deixo fins al curs vinent, esperant que algú més vulgui
participar en aquest debat... perquè l’ètica ambiental implica un
estil de vida ambiental i això implica una sèrie de normes i valors
que depenen del grup a què pertanyem, el qual legitima o no
algunes accions o actituds, i és a través de l’opinió publica, de la
participació, que es conforma aquesta massa amorfa de creences
sobre el que podria ser un món millor.

Si hi esteu interessats podeu demanar informació al Punt d’Informació dels Lluïsos.
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amb veu alta

...miquel saperas
Jordi Albertí

MIQUEL SAPERAS

MIQUEL SAPERAS

L’any vinent es compliran els deu anys de la mort de Miquel Saperas. Va ser prop de Sant Joan que va acomiadar-se d’aquesta vida.
Amb només 23 anys havia fundat La Veu Gracienca (19211923) i durant molt temps va ser secretari de l’Orfeó Català.
Tanmateix, per damunt de la seva activitat professional i del
seu compromís social destaca la seva producció poètica d’estil
sobri, elegant, sensible i profund; una poesia indestriable de la
seves conviccions religioses i patriòtiques que el dolor de la
guerra va transformar en un cant a l’esperança.
Llegiu aquestes breus composicions per descobrir-hi una petita part
del seu tresor líric.
«Jo diria que les roselles que he vistes entre els blats, ací i allà
del camí, són com uns glops de sang de la terra. Vostè, que és
poeta: com ho he de fer perquè la meva sang somrigui al cel,
com les roselles?» [Breviari de dolor, 1946]

«Saps què és amor? Doncs... ¡dues llàgrimes
en el cel transparent d’una sola ànima!
Saps què és amor? Doncs... ¡dues ànimes
en una sola llàgrima!»
[«En l’àlbum de Rita Maria Mir», Llantió d’argent, 1947]

«Perquè la vida és cor i és paisatge
Jo veig la vida com la teva imatge.
Amor? Dolor? Brocat de roses! Ai,
Quina il·lusió que no s’acaba mai
Si el porticó hi és franc -com ara tu-,
I el sol hi bat, i l’esperança hi lluu,
I cada nit encén la meravella
Del fanal d’una estrella!
Perquè, oh cor!, la vida és un paisatge,
Jo veig la vida com la teva imatge...»
[«Improvisació per a l’àlbum de Maria Barnet»,
Llantió d’argent, 1947]

què faig si...?
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...gràcies, gràcies, gràcies

suggeriments que poden ser útils per
afrontar situacions quotidianes
pel que fa a l’ús del català

Joan Lafarga

PARLANT EN CATALÀ EM DIUEN QUE NO
M’ENTENEN I EM DEMANEN QUE ELS PARLI EN
CASTELLÀ. COM HAURIA D’ACTUAR?

Sovint se’m retreu que aquest espai, i d’altres en què col·laboro,
són àcids, queixosos i poc optimistes. Jo també m’ho critico. Però el cert és que quan pujo al Campanar no sóc capaç
d’albirar gaires motius per canviar l’enfocament. Ho sento de
debò.
El passat 15 de juny, però, l’AVUI publicava a la contraportada un
article d’en Carles Capdevila, consoci de Lluïsos, titulat Entusiasme
sospitós.
Haig de confessar que en Carles Capdevila m’agrada perquè té
sentit de l’humor, perquè fa bé la seva feina que és fer riure i perquè,
malgrat el seu caràcter mediàtic, te’l pots trobar qualsevol dissabte a
la tarda a la plaça del Nord recollint els seus nanos o a les grades de
l’Europa veient un partit de futbol. Un paio normal, vaja.
Però no és d’en Capdevila que vull parlar. Vull parlar de l’objecte
del seu article, o sigui dels nois i noies que fan de cap o de monitor als agrupaments o als esplais. En general i en particular a
Lluïsos. Algú ho havia de dir i ell ha tingut l’encert de fer-ho des
d’un mitjà de gran abast.
Crec que en una època en què preval exageradament el que és
efímer, el que no costa esforç, el que és banal, el consum desaforat i
la simplicitat de valors, aquests nois i noies s’esforcen a recordar-nos
que hi ha coses que poden millorar. I a sobre ho fan sense rebre res
més a canvi que la satisfacció intangible de complementar l’educació
dels nostres fills i filles. Fan que s’ho passin bé i que es formin en
uns valors que semblen d’una altra època; de quan ens pensàvem
que les coses podrien seguir altres camins. Les xiruques han deixat
pas a les botes de Goretex, els anoraks escalfen més, i també els
sacs de dormir. Ja no poden fer focs de camp perquè ara els boscos
es cremen però les cançons que canten han canviat poc. Han canviat
poc perquè les lletres continuen vigents. I ells ens ho recorden. És
cert que s’han adaptat als nous corrents i ja no enterren les deixalles com fèiem nosaltres, ara se’n cuiden de reciclar-les, i fan servir
internet. Són els signes dels temps. Però la meva sensació és que
la transmissió dels valors de la companyonia, del compromís i la
pertinença a un país i a una llengua estan on eren.

En podem trobar en diverses situacions que
poden tenir respostes molt diferents segons
cada cas en particular. Les hem dividides en
tres grups.

és lògic que en certs casos ens mostrem
submisos per interès personal, fins i tot
desconeixent la capacitat de comprensió
del català del nostre interlocutor.

1. Aquelles situacions en què nosaltres
actuem com a clients d’un servei públic
o d’un servei d’atenció al client, ofert tant
per una empresa com per l’administració,
i que qui ens diu que no ens entén està
duent a terme aquesta responsabilitat
bé sigui com a dependent d’una botiga,
cambrer, servei telefònic o altres serveis
d’atenció al client.

3. Finalment estarien les converses on hi
ha una situació equitativa entre parlants o
fins i tot nosaltres estem en una situació
avantatjosa. En aquest darrer cas, recomanem especialment mostrar en tot moment una actitud positiva de “seducció”
vers la nostra cultura, i en cap cas crear
el conflicte (només en casos extrems
d’una persona ideològicament reticent a la
nostra cultura, ella tindrà el conflicte, però
no pas nosaltres que assumim la situació
com a plenament normal).

2. Aquells casos en què ens trobem en
una situació clara de subordinació lingüística. Dins d’aquest cas inclouríem el fet de
ser nosaltres els venedors, una situació
on ens hi juguem el lloc de feina o d’altres
casos particulars. Aquí la nostra resposta
variarà en funció de la receptivitat del
nostre interlocutor cap al català, la comprensió que en tingui, la bel·ligerància que
mostri vers el nostre idioma, la transcendència de la trobada i el context concret. I

En converses curtes podem parlar en
català i facilitar la comprensió amb gestos
(per exemple quan algú ens demana una
adreça, podem acompanyar-lo fins al lloc
indicat o bé orientar-lo). Si no és castellanoparlant i sabem la llengua pròpia del
nostre interlocutor o una altra llengua
d’àmbit internacional que conegui (sovint

anglès o francès), podem adreçar-noshi en aquesta llengua que coneixem i si
tenim dificultats, barrejar el català tot
ajudant-nos d’altres recursos (gestos,
somriures...).
Si és castellanoparlant o no podem
emprar una altra llengua que li sigui més
propera, li podem parlar naturalment en
castellà. Aquest seria el cas, per exemple,
de converses amb un turista o viatger castellanoparlant. El nostre interlocutor ens
anirà donant pistes de la millor manera
de com tractar la situació. En la majoria
dels casos, si com a mínim tothom parlés
en català, amb l’excepció que el nostre
interlocutor ens demanés de canviar de
llengua, ja seria un pas prou important.
Altrament, si encara tenim dubtes de no
ésser prou compresos, sempre li podem
demanar si ens entén. Un “molt bé”, un
“adéu” o un “a reveure” i una bona dosi
de simpatia i cordialitat seran claus per
afavorir la situació i la bona entesa.

Un país com el nostre que gasta grans quantitats de recursos en
bajanades absurdes no es pot permetre el luxe de mig abandonar a la seva sort centenars de nois i noies que, de punta a punta del país, treballen abnegadament per la formació dels nostres
nanos amb l’únic premi d’aproximar-nos a un futur millor. Però
m’he compromès més amunt a no ser negatiu. Perdó.
Entusiastes de la vida, de l’esforç, de la humanitat i del nostre
país. Mil gràcies a tots i a totes. I al Carles Capdevila per haverho propagat als quatre vents. Que se sàpiga.
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cròniques...

...des de la peixera
sar@mesvilaweb.cat

reflexions

...el cristianisme és
d’aquest món, sí o no? (II)
Jordi Casso

Aviat farà un any que el “no-peix” que signa aquesta crònica
va celebrar les seves “primeres” quaranta primaveres. En
aquella ocasió, una colla d’amics i amigues del “no-peix” van
fer-li un regal que –encara que sembla difícil de creure-, no va
saber interpretar, és a dir, el va agrair amb tot l’entusiasme de
què va ser capaç, però creu que no se’n va sortir. Abans que
faci l’any, de tot això, el “no-peix” que signa aquesta crònica
mirarà de rescabalar-se d’aquell moment, un pèl anguniós, que
van passar tots plegats.
D’acord, jo confesso. Confesso que escric. Confesso que, a més
d’escriure molts articles del Des del Nord durant molts anys de la
meva vida, també he escrit altres textos. Ho confesso. He escrit
alguns contes. Per què no novel·les? Una amiga meva diria que
perquè així he d’escriure menys. Potser té raó. El cas és que escric
contes. Contes que molt poques persones han llegit. Contes que
he anat reescrivint. Diuen que això és bo. Reescriure. Fa un temps
vaig anar a l’Obrador de la Sala Beckett per aprendre a escriure
teatre, per aprendre a fer que els personatges dels meus contes
dialoguessin i ho fessin de manera creïble. Vaig seguir escrivint, llavors més aviat escenes de teatre (exercicis) que, com a mínim, em
van servir perquè allà em donessin el certificat d’assistència. Algunes d’aquestes escenes es van poder veure fins i tot interpretades,
però, en línies generals, és veritat que la gran majoria de les meves
amigues i dels meus amics no saben què escric, exactament.
Ara, si em voleu llegir...
Bé, aquesta crònica us pot servir, no? D’acord, no és cap
conte. Una altra alternativa seria “llegir-me” al bloc http://llegeixesoque.blogspot.com/, on “interpreto” el paper d’una de
les seves meitats, concretament la més televisiva. Entesos,
tampoc no és cap conte. Confio, però, que quan llegiu aquestes línies ja haurà aparegut el número 43 de la revista electrònica “Paper de vidre” (http://www.paperdevidre.net/) on, si tot
ha anat bé, apareixerà un conte meu!!!
El més important: llegir. Més del 90% dels escriptors recomanen llegir molt abans d’escriure. Com si fos aquella recomanació clàssica
dels dentistes respecte a l’habitud de raspallar-nos les dents abans
d’anar a dormir, jo els obeeixo. O sigui que llegeixo. Llegeixo tot el
que puc i m’agrada. No sé si em serveix gaire per escriure. Contes
o el que sigui. Però llegeixo i escric.
Però el que volia dir-vos ara mateix, estimades i estimats, és
que destinaré el vostre preciós regal –que encara conservo,
intacte, a la prestatgeria- a comprar-me tooooot de llibres. Tots
els que pugui. Per llegir-los i perquè, potser un dia, m’inspirin
algun conte que, evidentment, us deixaré llegir.

El ja una mica llarg i constant procés d’inculturació del cristianisme
ha estat realment positiu i, malgrat els innombrables i greus errors i
les mancances que la nostra història reflecteix, ens demostra que el
cristianisme és una cosa viva.
L’evolució de la cultura, el progrés científic, l’ampliació dels coneixements històrics i prehistòrics, tot ens permet ara més que mai,
captar molt millor el sentit del missatge de Jesús i, per tant, refer la
nostra estructura, actualitzar els nostres conceptes, modernitzar la
nostra forma d’actuar etc. però sense perdre de vista els enormes
errors comesos en el passat al situar-se l’Església sistemàticament
en una actitud de recel i de condemna davant qualsevol progrés
dels diferents camps de la ciència.
Hem de saber acceptar que el camp de la ciència és autònom i que
la religió pot d’assumir tots els avenços del saber humà –i ha de ferho– i en tot cas tenir un judici sensat sobre la mena d’ús que es faci
d’aquests avenços. Sobretot, i això és vital, cal saber acollir aquells
avenços que destrueixen vells mites que embolcallen moltes de les
nostres creences
Ara vivim en unes realitats polítiques, culturals, científiques, socials
i religioses molt allunyades de la carca comunitat judeocristiana de
Jerusalem del segle I. Ara vivim molt lluny del savi món grec, dels
problemes de l’Edat Mitjana, del brillant món del Renaixement, del
curiós miratge missioner dels grans imperis colonials i de l’època de
les monarquies absolutes.
Ara els grans personatges es vesteixen com persones normals,
són objecte de serioses crítiques i són substituïts quan cal. Tot
això, i malgrat les seves limitacions i les seves imperfeccions, és
positiu i és aprofitable a l’hora de revisar a fons i de dalt a baix tota
l’Església; idees, definicions, moral, estructures, actituds davant del
nostre món han de ser adients al segle XXI i no pas al XV o al XIX.
Per què no emprenem tot seguit, amb seriositat, amb fermesa i
sense por un nou esquema general de l’estructura de l’Església que
tingui ben en compte el temps en què vivim? Per què no emprenem
tot seguit, amb seriositat i fermesa la revisió de tot el nostre cos
doctrinal a la llum dels coneixements actuals (i futurs)? Per què no
emprenem una nova i seriosa lectura del Nou i del Vell Testament
amb l’ajuda de tots els coneixements actuals?
I, en definitiva, per què no ens creiem d’una maleïda vegada que
el missatge de Jesús és radicalment de perdó, de comprensió, de
solidaritat i de fraternitat a ultrança? Per què no ens creiem de debò
que el Déu de Jesús és el de la paràbola del Pare que perdona, de
la paràbola del bon samarità, el Déu del relat del Judici Final on,
segons afirma Jesús, només valen les actituds generoses
i compassives envers els germans i no pas el compliment ritual
d’actes pietosos?
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Lluïsos de Gràcia
D’octubre de 2007 a juny de 2008
Música, Guitarra, Circ, Màgia, Teatre
i Entrenem la memòria.
Inscripcions a partir del 4 de setembre:
Dimarts i dijous de 18 a 20:30
al Punt d’Informació

Edita:

Col.laboren:

Lluïsos és
membre del
col.lectiu:
Preu: 2 €

