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E

ls meus Lluïsos són un arbre.
Un arbre ferm, gros, lluent i que
es veu des de molt lluny.

El tronc és la casa; l’edifici, vetust i centenari, té solera i li calen millores, però aconsegueix que tots els que hi
som dins ens hi sentim segurs i a gust.
Aquest gran tronc té tres arrels que el lliguen a la nostra terra, que
fan que l’arbre no trontolli, són la principal raó de ser dels Lluïsos:
esports, cultura i lleure.
Gairebé no cal dir que les branques són les 21 seccions de la casa.
Són moltes, i més que n’hi haurà amb el temps.
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Les arrels xuclen l’aigua de la terra i l’aigua arriba a les branques
passant pel tronc i portant cap a les branques, entreteniment, diversió i aprenentatges, que fa que les fulles i els fruits, que som tots,
puguin anar creixent.
Si, si, però què són els Lluïsos? –em pot preguntar poc convençut
qualsevol dels nens i nenes dels 400 que passen cada setmana per
la casa–.
Tots ells hi vénen amb ganes i il·lusió i això, que té un valor incalculable, és garantia de futur pels que vindran més endavant.
La satisfacció del jovent que creix, juga, aprèn i comparteix és el
tronc d’arbre que sosté fermament cadascuna de les branques que
formen les seccions dels Lluïsos. Tots hi som, i tots hi fem falta. Com
més serem més riurem.
Els Lluïsos són petites coses, moltes i petites coses que se sumen per
aprendre, gaudir del lleure, per fer barri i per fer país. Des de fa 156
anys, 9 o 10 generacions de lluïsencs hi han dedicat hores per a ferho possible. No us fa patxoca? No us fa sentir-vos orgullosos formar-ne part?

Dipòsit legal: B-42.670.89
Revista editada en paper 100% reciclat

Posem-nos tots a regar, podar i mimar el nostre arbre, perquè ens
pugui continuar aixoplugant a nosaltres i als que vindran.

Edita:
Lluïsos és membre:

Tots som Lluïsos i tots hi fem falta.

Xavier Folch
Secretari dels Lluïsos de Gràcia
Col·laboren:
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Per Anna HORTAL

El nou curs
2011-2012

LLUÏSOS DE GRÀCIA

LA JUNTA

LJ
Els Lluïsos de Gràcia
és una entitat amb
un projecte educatiu
integral imprescindible per la nostra
societat. I que en
aquesta tasca els
valors amb els que
treballem i la manera
de treballar són
la nostra marca
i el nostre model.

A

ra fa un any ens vam presentar a
l’assemblea de socis amb una proposta de treball pels propers quatre anys que girava a l’entorn de tres eixos:
la millora del funcionament i gestió dels
Lluïsos, el desenvolupament del projecte
de reforma de l’entitat i treballar el sentiment de pertànyer a l’entitat (“Tots som
Lluïsos”).
Lluïsos és una entitat amb un projecte educatiu integral imprescindible per a la nostra
societat. És en aquest sentit que volem uns
Lluïsos generadors de valors, innovadors
amb el què fem i com ho fem. Volem un
espai obert on tothom s’hi trobi acollit i hi
pugui créixer, un espai lliure de comunicació i diàleg, dinàmic i alegre.
I durant aquest primer any hem avançat en
aquest propòsit. A finals de juliol la junta es
va reunir per avaluar la feina feta i fixar,
amb més detall, quines són les accions i
projectes per aquest nou curs 2011-2012
que ens han de permetre seguir avançant
en aquests 3 eixos. Un full de ruta que permetrà marcar-nos el camí i alhora avaluar
l’assoliment dels nostres propòsits
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Millora del funcionament i
gestió dels Lluïsos
Els Lluïsos és una entitat gran. Cal que la
secretaria pugui donar resposta a les necessitats de les seccions i del soci. Considerem
que cal disposar d’un bon equip de professionals, amb autonomia suficient perquè
l’engranatge de l’entitat no s’aturi. I cal treballar amb una bona base de dades de gestió de socis i de comptabilitat i tenir protocols de funcionament.
Des de secretaria també volem oferir tot el
suport necessari pel desenvolupament de
les diverses activitats a les seccions. Creiem
que també és clau potenciar el servei d’atenció al públic i al soci.
Amb l’objectiu de millorar la gestió del teatre, estem treballant ja des del curs passat
amb l’empresa Teatre Obligatori, que ens
permet diversificar i millorar l’oferta i atraure companyies professionals. En aquesta
línia, també volem potenciar el bar dels
Lluïsos, amb l’empresa AccióCatacrac, amb
nous espais i una carta més variada.

Per Emili BOIX-FUSTER

Ets un nordòleg?
Coneixes prou bé
la Pl. del Nord?
BUSTIA DEL SOCI

El projecte de reforma de l’entitat
Fa uns anys que l’assemblea va aprovar un projecte d’obres de l’entitat, “Il·lusiona’t 2015”, que volem tirar endavant. Cal dissenyar un full
de ruta realista i viable. La nostra prioritat serà l’edifici del carrer Verntallat, espai que ens permetria disposar de noves sales polivalents.
Alhora treballarem per aconseguir que els Lluïsos pugui disposar d’una nova pista de bàsquet pels entrenaments i partits dels nostres
equips, objectiu que caldrà treballar-lo molt amb les administracions
públiques. Paral·lelament no oblidarem que caldrà anar fent actuacions pel manteniment de l’edifici.

Tots som Lluïsos
I finalment, volem apostar perquè tant les seccions com els socis us
sentiu cada cop més membres d’aquesta casa. Ja ho sou, però volem
que aquest sentiment no es perdi i, si pot ser, s’incrementi. Volem
que els socis participeu d’activitats comunes com la Verdinada, la Flama del Canigó o la Festa de Sant Lluís. Volem que us sentiu cuidats i
reconeguts, que estigueu a gust als Lluïsos. Que sapigueu el què fem
i que opineu i proposeu. Volem desenvolupar un pla de participació
continu amb l’ajuda de la consultora LTC Project. Volem també reconèixer la tasca de tots els dirigents, monitors , directors i entrenadors,
responsables de l’educació dels joves i infants de la casa.
I tot, amb la recerca de noves vies de finançament i una junta centrada en que els Lluïsos sigui l’entitat de tots nosaltres. Iniciem el
curs amb moltes ganes, idees i sobretot il·lusió. Esperem poder-la
compartir amb tots vosaltres, sòcies i socis.

P

otser fa anys que hi
vius. Potser hi véns
perquè vas als Lluïsos
(pels escoltes, pel teatre, pel
GMM, pel bàsquet, pel xinoxano, per les corals...). Potser hi
portes els fills o els néts a jugar
amb els gronxadors. Sigui com
sigui, et proposem un petit test
sobre aquesta plaça única, una
de les poques amb sorral de tot
Gràcia, una plaça eminentment
educativa on es pot fer des de
la llar d’infants fins als batxillerats (només hi falta una universitat!).
Es tracta de veure fins quin a punt ets un “nordenc” de pro.
(1) Quin any es crearen els Lluïsos?
(2) Quin mes de l’any (de fet durant molts pocs dies) els arbres
de la plaça (les acàcies, les jaracandes i els pins) combinen
els colors violeta, taronja i verd?
(3) Hi ha tres bars a la plaça (Illuminati, La pausa i Lluïsos).
Si demanéssiu un Cacaolat (la beguda tan genuïnament
catalana que fa pocs anys caigué en les urpes de Nueva
Rumasa), en quin lloc costa 1.20 euros, en quin 1.80 euros
i en quin 2 euros (preus del 31.3.2011)?
(4) Quin és el nom sencer amb què van començar a funcionar
els Lluïsos?
(5) En quin lloc de la plaça es pot veure l’escut de la Vila de
Gràcia, amb les seves flors de lliri, atributs de la Mare
de Déu de Gràcia, patrona de l’antiga vila?
(6) Hi una editorial a la plaça que publica sobretot llibres
de filosofia i religió. En sabeu el nom?
(7) De quin país prové l’escola de la Salle?
(8) A quina botiga de la plaça anuncien que et poden guarir
de depressió, ansietat, estrès, insomni i addicció al tabac?
(9) Quin local de la plaça té dos rètols a la façana: un en
castellà (potser de l’època de Franco) i un altre en català?
(10) I la darrera ja val per a matrícula: Què significa el rètol de
l’escola d’arts marcials que hi ha a la plaça?
En quina llengua està escrit?

B

Si has trobat tres o menys respostes encertades has
de fer un curset intensiu de coneixements de la plaça.
Si has trobat entre quatre i set respostes encertades ets un bon nordòleg. Sols et falta seure algunes
hores més a la plaça i observar-la amb calma.
Si has trobat entre vuit i deu respostes encertades,
l’enhorabona! Ets un nordòleg de categoria que ha demostrat tenir una gran capacitat de curiositat i memòria.
Les respostes es troben a la pàgina 7
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Per Secció LA VELLA

La Vella
ja cremava

LLUÏSOS DE GRÀCIA

SECCIONS DE LA CASA

SC
La Vella de Gràcia és
la primera i més antiga colla de diables
del barri, amb centenars d’actuacions a
les esquenes, amb
una salut de ferro,
molta empenta i
ganes per seguir
endavant, com a
mínim, 30 anys més.

L

a Festa Major de Gràcia del 1981 va
veure néixer la primera Colla de
Diables del barri. Un grup de joves
de la Colla Vella de Diables de Sitges crea
La Colla Vella de Diables de Gràcia, canviant
el nom, al cap d’uns anys, per La Vella de
Gràcia. Des de l’agost del 81 ja han passat
30 estius, i és per aquest motiu que Veterans, Malsons i Colla Adulta estem gaudint i
festejant aquest important aniversari.

La Vella durant aquests 30 anys de vida. Va
ser el tret de sortida als nombrosos esdeveniments que hi ha hagut i hi haurà durant
l’any en motiu d’aquest 30è aniversari.

Degut a les restriccions econòmiques que
les colles de cultura estem patint amb
aquesta crisi, La Vella no ha programat cap
gran acte per celebrar l’efemèride. Les persones que actualment estan a l’òrgan de
gestió de la Colla han decidit potenciar els
actes que es fan anualment, complementant-los amb alguna activitat extra, com per
exemple: “L’Inici del 30è”.

La sortida del juliol per coronar el pic més
alt del Ripollès, el Bastiments, o la 1a Diablón celebrada durant la Festa Major, són
altres activitats que s’han realitzat aquest
any. El sopar de gal·la o els Akelarres donaran molt a parlar aquesta propera tardor.

El bar dels Lluïsos va quedar petit per veure
la increïble presentació que la comissió va
realitzar, recollint moments importants de
6

Vam poder gaudir de les activitats durant La
Diada, presidida per un gran dinar de germanor a la Plaça del Nord, amb activitats
infantils i per a no tan nens a la tarda, i
amb un Correfoc amb Castell de focs final.

Voldríem destacar la presència de La Vella
de Gràcia, representada per una quinzena
de diables, a les populars festes de Mataró, Les Santes. Les Diablesses de Mataró
van veure l’actuació que vam fer per
Foguerons i els vàrem agradar. Vam tenir

l’honor de ser una de les Colles del Correfoc de les Santes, amb més de 15.000 persones. L’experiència, a part del prestigi
que ens dóna aquesta actuació, va ser
espectacular.
I després d’aquesta flamant actuació
començaren les Festes de Gràcia. El dia 15,
a les 8 h, puntuals, sortint des de plaça
Revolució, vam despertar els veïns. Al migdia, a la plaça de la Vila, entrava un pastís
enorme amb un “3” i un “0” que amb
l’ajuda dels Malsons, les famílies i la colla
adulta, va desaparèixer ràpidament. I a la
tarda participàrem a la tradicional Cercavila
de Festa Major.
El dimecres 17 d’agost, Dia del Barril.
Enguany, al carrer Llibertat. Des d’aquí
volem donar les gràcies als responsables del
carrer per totes les facilitats que tinguérem
durant el dinar, i posterior sobretaula, que
va servir per escriure els versots i versotets
llegits al final del Correfoc.

Dijous a la tarda participàrem a la Diada
de Colles de Cultura de Gràcia (CCG). I
diumenge, el plat fort, el Correfoc de les
Festes de Gràcia, començava puntualment a les 22 h, després del Correfoc
Infantil i de la Tabalada Infernal. La Vella
de Gràcia va sortir la primera, obrint pas
i deixant via lliure i el camí net a la resta
de colles.
Al voltant de mitjanit, després d’una tirada final conjunta espectacular, els versots de La Vella van causar nombrosos i
forts aplaudiments, demostrant que,
també en aquest aspecte, les altres colles
del districte encara han de millorar molt
per arribar al nivell de La Vella, perquè
recordeu, tal i com deia un versot: “La
Vella ja cremava...”.
I deixant l’estiu enrera, aquest mes de
setembre hem participat a l’important
Correfoc de Montblanc i a les Festes de la
Mercè de Barcelona.

RESPOSTES (PAG. 5)
(1) Els Lluïsos comencen a caminar el 1855. La data es troba escrita en una paret de la plaça.
(2) A començaments de juny, durant molts pocs dies, es
poden veure alhora el violeta de les jaracandes, el
taronja-ocre de les acàcies i el verd perenne dels pins.
(3) El Cacaolat més econòmic és el del bar dels Lluïsos
(1.30), el mitjanet és La pausa (1.80), i el més car l’Illuminati (2.0).
(4) Els Lluïsos començaren amb el nom de Corte Angélica
de San Luis Gonzaga de Gracia. Amb aquest nom costaria animar l’equip de bàsquet!
(5) A l’única font de la plaça, ni que sigui desgastada pels
anys, es veu l’escut de Gràcia.
(6) A la plaça té la seu des de fa pocs anys l’editorial Fragmenta, que compta amb un catàleg de llibres molt
ben triat i amb excel·lent disseny. Esmentem-ne, com
a exemple, “Sobre la vida i la mort” de Ramon M. Nogués, “No et facis posar cendra. Pensament i religió en
Joan Maragall” d’Ignasi Moreta i “Quin futur per al
cristianisme?” de Luc Ferry Philippe.
(7) Les escoles de la Salle foren inspirades per Joan Baptista de
la Salle (1651-1719), nascut a França i canonitzat el 1900.
(8) El Centre Vega a la cantonada Verntallat/Bellver
anuncia tota mena de teràpies i tractaments. A la plaça Trivium també ofereix tractaments psicològics.
(9) Es tracta del parvulari o llar d’infants Regina.
(10)A la plaça, en una planta baixa, podem trobar una
escola d’arts marcials. A la seva entrada hi diu en japonès “Casa de Shorei-kan”. Shorei-kan, segons que ens
explica un professor, és un tipus de karate característic d’Okinawa, l’illa a l’extrem sud de l’arxipèlag nipó.
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Per Secció SINERA

Per Secció EL VIROLET

LLUÏSOS DE GRÀCIA

SECCIONS DE LA CASA

Viatge d’estiu Recordant la celebració
a Gernika
del nostre 45è aniversari

E

A

quest any Sinera ha fet el seu tradicional viatge d’estiu, aquest cop
a Gernika (País Basc) del 19 al 27
d’agost. Han estat un dies que han servit
per a conèixer el País Basc així com per a
fer companyerisme entre tots els cantaires.
Tot i que els viatges nocturns en autocar
van ser una mica esgotadors la resta ha
anat com una seda: tant la distribució i
realització de les tasques a l’alberg com les
activitats organitzades per petits grups de
cantaires, la coneixença dels indrets més
emblemàtics de Gernika, l’excursió al sorprenent Bosque de Oma (bosque pintado)
d’Agustín Ibarrola, l’ascens amb caiacs per
la ria d’Urdaibai, les visites a Donostia-San
Sebastián i al museu Guggenheim de Bilbao, l’excursió a la platja de Laga, etc.
Com no podia ser d’altra manera també hi
ha hagut temps per a assajar i fer dos concerts a les esglésies de Mundaka i de Gernika on vam ser molt ben rebuts. Després de
l’últim concert, la coral de Gernika ens va
preparar un pica-pica increïble i a continuació ens va acompanyar a un bar on vam
seguir intercanviant opinions i històries, tot
menjant uns bons pintxos.
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l diumenge 5 de juny va ser un dia
molt emocionant per a El Virolet.
Vam començar a treballar ben
aviat perquè a les 12 tot estigués a punt per
al concert. L’Espai Fontana era ple de gom
a gom. Cada grup va cantar les seves cançons, entre les quals n’hi havia d’escrites
expressament per a felicitar-nos: de la Guida Sellarès, el Pau Jorquera, el Poire Vallvé
i del Pep Prats. En acabat, tots junts i amb
una colla de músics vam interpretar la cantata Història de tres locomotores. Uns amics
nostres de Cantiga van fer de narradors i de
presentadors, i també ens van fer una locomotora de cartró preciosíssima que va presidir tot el concert. Els i les cantaires van afinar molt bé i van estar molt concentrats,
fins i tot els més menuts!
Per poder deixar anar tota l’emoció continguda, després del concert vam fer un cercavila fins als Lluïsos. Ens hi van acompanyar la Guida amb l’acordió i altres comparses que tocaven i animaven; els Malsons i els Scratx, una colla de diables i una
de tabalers... Quan vam arribar a la plaça
del Nord, els tabalers s’hi van esforçar de
valent. Hi havia qui ballava, qui saltava, qui
picava... i també algun que es tapava les
orelles. Allà hi érem tots. Bé, tots no, perquè una comissió de pares i mares d’El
Virolet muntava taules als Lluïsos, les parava i ho deixava tot a punt perquè els altres
ens entauléssim.

El dinar el van fer els del Cargol Graciós,
que ens van regalar un 45è de pa molt
bonic que feia fins i tot pena de menjarse’l! Havent dinat... tornem-hi que no ha
estat res! En Miqui Giménez ens va fer
ballar i cantar a la plaça amb la seva guitarra i la seva energia. Després hi va haver
una rifa que no s’acabava mai! I és que
l’Auditori, el Palau de la Música, el Teatre i
el Bar dels Lluïsos, uns restaurants de Gràcia, tots, ens van voler felicitar i ens van
regalar entrades per als seus espectacles,
sopars, berenars, discos i llibres. Quan ja
semblava que la cosa s’acabava, els de
Sinera i altres excantaires van fer el final
de festa. Havien preparat un munt de jocs i
molta canalla va acabar ben xopa o ben
enfarinada. Com tota bona festa a casa
nostra, la vam acabar amb una bona traca
que encara ressona.
Els Virolets, cantaires i directors/es, vam
acabar rebentats, però tan satisfets i tan
feliços, que ni ens n’adonàvem. I una altra
cosa: estem molt cofois. Cofois de tenir
tants amics dels Lluïsos que han sabut fer-se
seva la nostra celebració. A l’equip directiu,
al personal de secretaria i de consergeria,
als exdirectors d’El Virolet, a la família coral
dels Lluïsos, als pares i mares dels virolets, a
tots ells, moltíssimes gràcies. El Virolet continuarem treballant amb il·lusió i esperem
que per molts anys ens hi pugueu acompanyar. VISCA EL VIROLET!

Per Secció CANTIGA

La coral Cantiga
fem 50 anys

E

ra l’any 1961 quan, als Lluïsos de
Gràcia, Leo Massó –amb us quants
amics i socis del casal– va fundar
la coral Cantiga. A partir d’una capella de
veus masculines que hi havia al casal i
coneixent de prop la coral Sant Jordi amb
Oriol Martorell, Leo Massó va crear un cor
mixt amb una filosofia similar. El dia de
santa Cecília d’aquell any feien la primera
audició als Lluïsos de Gràcia, i un any més
tard, també el dia de santa Cecília, el seu
primer concert complet. Des d’aleshores,
sota la direcció de Leo Massó, Oriol Ponsa,
Edmon Colomer i, actualment, Josep Prats,
hem fet quasi un miler de concerts, des d’obres a capella fins a moltes de les grans
obres simfonicocorals. I el dia de Santa
Cecília d’aquest 2011 fem… 50 anys!
Fer anys sempre és motiu de celebració,
però fer-ne 50, encara més. Per això, ens
hem proposat celebrar-ho de manera ben
especial: realitzant, al llarg de tot un any,

fins a 50 activitats, sobretot musicals però
també lúdiques, que s’iniciaran el dissabte
19 de novembre de 2011 amb un concert
inaugural a La Salle de Gràcia. Excantaires i
exdirectors hi estan especialment convidats.
En l’apartat musical, serà un any ple d’obres de referència: El Messies de J.F. Händel, que interpretarem el mes de desembre
a l’Església de Santa Maria del Mar; el
Rèquiem alemany de J. Brahms, que oferirem el mes d’abril de 2012 en el Cicle Coral
de L’Auditori; La tonalitat de l’infinit (cantata poètico-musical de F. Gasull i E. Casasses,
de la qual estrenarem la versió revisada per
a cor de veus mixtes), que tenim previst
interpretar en festivals d’estiu; i el Salm 42
de F. Mendelssohn i la Missa en do menor
de W.A. Mozart que, en coproducció amb
l’Orquestra de Cambra Terrassa 48, esperem poder presentar al Palau de la Música
Catalana el mes de novembre del 2012,
com a concert de cloenda del 50è.

En l’apartat lúdic, les iniciatives són moltes i
molt variades. Des d’una exposició dels 50
anys de la coral fins a una gira de concerts
a l’estranger, passant per altres activitats
que van més enllà de l’àmbit estrictament
musical: gimcanes en bicicleta, caminades,
teatre… i moltes més.
Estem segurs que tots aquests actes i concerts seran un fidel reflex del que han estat
els 50 anys d’història de la coral Cantiga i
que serviran per a projectar-nos en el futur
amb renovades energies, nous cantaires i
nous projectes.
Us convidem a viure amb nosaltres tots
aquests concerts i activitats. Us n’anirem
informant, però a l’adreça
www.cantiga.lluisosdegracia.cat i al facebook de la coral trobareu tota la informació
actualitzada.
Us hi esperem!
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Per Secció SOMSAL

La coral Vent del Nord
celebra els 25 anys

10 anys
de Somsal

LLUÏSOS DE GRÀCIA

SECCIONS DE LA CASA

Per Secció VENT DEL NORD

V

àrem aterrar l’any 2000 als Lluïsos
de Gràcia tota una colla d’actors
novells –o més ben dit amateurs–
que veníem de fer un curset a la Casa Elizalde. Amb un any de prova aquí als Lluïsos
n’hi va haver prou perquè ens constituíssim
en el grup de SOMSAL Teatre.

L

a Coral Vent del Nord (el cor dels grans,
dins de la família coral de la casa) està
en ple procés de renovació i d’adequació. Tres anys enrere ja es va comprovar que la
Coral havia crescut molt (en nòmina érem
prop de 80 cantaires), i aglutinava una bona
diversitat de nivells i d’interessos. Es va plantejar doncs la possibilitat de fer un grup dins
de la Coral que pogués emprendre obres
que demanessin un nivell més alt d’exigència i dedicació. La idea era anar constituint,
de forma paulatina i sense cismes traumàtics, dos cors que responguessin a les característiques de cada grup de cantaires, a fi
que cadascú se sentís còmode i prou motivat
en el si del seu grup.
El camí no ha estat fàcil; molts ens resistíem
a la separació; les raons socials i identitàries
prevalien per damunt de les raons tècniques,
i ens costava admetre convertir la Coral Vent
del Nord en dues formacions musicals independents. I el dilema de si junts o separats, ja
semblava la cançó de l’enfadós...
De mica en mica, el bon fer dels nostres
directors, l’Òscar Salvador i en Xavier Folch i
de la Lourdes Samsó al front de la Junta de
la Coral, ens van anar convencent que la
idea era factible i que era la manera de
donar vitalitat i sentit als dos grups corals.
Així doncs van quedar constituïts dos cors: el
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grup Tramuntana i el grup Gregal (que també són noms de vents de la part septentrional i que, provisionalment, ens serveixen per
organitzar-nos raonablement).
El proper curs 2011-2012 fem un altre pas en
aquesta direcció: s’incorporarà al grup Tramuntana un nou director: Gheorghe Motatu. I l’Òscar Salvador es dedicarà exclusivament al grup Gregal.
Mentrestant, encara hi ha un bon grup de
cantaires que participen dels dos cors. Són els
“pluriocupats” als quals els costa (i costarà!)
decidir-se per un grup i renunciar a l’altre.
Tot plegat ens planteja un nou escenari que
caldrà continuar treballant, tot mirant de compaginar sentiments d’identitat i d’amistat amb
aspectes estrictament musicals i de resultats.
Aquest és el repte i sabem que no és fàcil.

25 anys de Vent del Nord
I finalment, recordar-vos que estem de festa: enguany hem celebrat els 25 anys de la
creació de la Coral Vent del Nord... Déu-n’hido! El concert del dia 1 de juliol a la Biblioteca Jaume Fuster, dins de les festes de Sant
Lluís, va servir com a cloenda a la celebració
d’aquest 25è aniversari. El projecte ja
comença a tenir un gruix d’història al seu
darrera: raó de més per no malbaratar-ho i
fer les coses bé.

Vet aquí que ara fem els nostres 10 anys en
marxa. Com tots, hem tingut moments fantàstics i moments força feixucs, però nosaltres hem tirat endavant com sempre.
Aquests 10 anys han estat una experiència
insuperable com a persones i també, com
no, com a actors. La veritat és que ésser
d’una companyia com la nostra ens fa viure
coses i riure a dojo. Qui ens ho havia de dir
que arribaríem fins aquí!!!
Poder conèixer tot tipus de gent ja siguin
grans o joves, tímids, alegres o tristos, ens
ha donat una marxa que va fer que sorgissin dos grups de la mateixa companyia. Als
Lluïsos nosaltres ens trobem com a casa, i
fem del teatre la nostra escola.
Bé, voldria agrair a tots i totes les persones
que han passat per Somsal per haver deixat
un record dins nostre.
I a tots i totes que ara formem el grup Somsal, gràcies. Gràcies per les vostres reflexions, gràcies per ser com sou, gràcies per
aguantar a vegades males cares i per tota
la feina que feu.
El teatre ens fa més persones i fins i tot,
més humans.
Fins sempre!

Per Secció BÀSQUET

Per Secció L’ANELLA

No tanquem
per vacances

A pont entre
juliol i setembre

E

ls darrers mesos del curs han estat
moguts. L’Aplec de Sants, l’Aplec
de Gràcia, la nostra ballada del
mes de maig, l’Aplec de les Violetes,
l’Aplec de Calella, el sopar de cloenda
dels tallers, la Fideuà de Sant Lluís...
Però destacarem la ballada de l’Anella
del 31 de maig i l’Aplec de Calella.

E

l passat 18 de juny vàrem celebrar la XVII edició de les 12
hores de bàsquet dins de les Festes de Sant Lluís.
Aquesta jornada posa cloenda a una temporada plena
d’èxits pel bàsquet lluïsenc: l’equip sènior masculí, primer any a
Copa Catalunya, no tan sols la manté, sinó que es planta per fases
d’ascens. Les noies sèniors poc a poc van guanyant partits, pugen
llocs de la classificació i són a Copa Catalunya. Els altres equips van
lluitant: uns no han perdut cap partit durant la temporada; d’altres
fan el possible per allargar-la i assolir fases; no s’ha perdut cap categoria.
Amb les 12 hores de bàsquet volem celebrar tot això: un petit reportatge de tots els equips de la casa, inclosa la nostra escola de bàsquet; un reconeixement pels jugadors de competició que per uns
motius o altres han hagut de deixar el nostre club; reconeixement
per entrenadors i com no, pel capità del sènior masculí, Pol Gambon, que des de l’escola de bàsquet fins el dia d’avui ha estat vinculat i jugant a Lluïsos. Un reconeixement que el mateix President de
la Federació Catalana de Bàsquet li atorga amb la medalla d’argent
de la Federació i per part de la secció de Bàsquet de Lluïsos amb la
insígnia de la secció. Ah! I amb tots els jugadors asseguts a la pista
donem per finalitzada la temprada. Però només la temporada.
L’endemà mateix hi ha equips que ja comencen a treballar per
poder estar en forma per quan comença la competició al setembre.
A la pista fa molta calor, però sempre hi ha un motiu per anar a
tirar a cistella i rectificar tot allò que ha mancat durant els 9 mesos
anteriors. S’han de confeccionar nous horaris, buscar equipaments
esportius per entrenar ja que la nostra pista s’ha fet petita. Passa
juliol i no hi ha hagut cap tarda la pista buida. Agost, molts de
vacances: hi ha jugadors nostres que aprofiten el torneig 3x3 de la
Festa Major per seguir fent bàsquet.
I arribem a setembre. La canalla més petita té ganes de tornar i ja
hi som: una temporada més. Amb ganes d’assolir els èxits de l’anterior i, si és possible, a millorar-la.

La primera, malgrat coincidir amb la rua de celebració de la Champions del Barça i l’Aplec de Santa Coloma, va ser força concorreguda. És clar que comptar amb la Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona
és sempre un garantia d’èxit pels organitzadors, i això per a l’Anella
és una gran satisfacció, ja que l’afluència de públic significa una
petita aportació econòmica que no podem, tal com està el panorama, menysprear pas.
Pel que fa a l’Aplec de Calella que voleu que us diguem... és l’aplec
de sardanes per excel·lència, l’Aplec Pairal de Catalunya! Per molt
que et diguin i expliquin, fins que no el vius no saps el que representa pels sardanistes. S’hi ha d’anar, s’ha de viure... i això és el vam
fer els amics de l’Anella per primera vegada: tots cap a Calella. Allà
vam poder gaudir de dues grans jornades sardanistes, participar en
el concurs de colles improvisades on vàrem fer una digníssima classificació i, el més important, tenir l’oportunitat de compartir un cap
de setmana amb sardanes i amb amics. Tot un plaer.
Quan llegiu aquest text ja haurem celebrat les dues darreres activitats que ens queden del curs l’actual: l’Aplec de Sant Celoni i la
ballada del 31 de juliol. Esperem que totes dues vagin molt bé.
De cara al proper curs 2011-2012 tenim pendent:
> Les ballades de l’Anella al Passeig de Sant Joan/Sant Antoni M.
Claret -els darrers diumenges de tots els mesos senars- i que són
l’eina més potent que tenim per portar a terme un dels nostres
objectius: fomentar i promocionar les sardanes a Gràcia.
> Els nostres tallers, tots els dilluns de 20,30 a 22,00 hores als
Lluïsos (del 03/10/2011 a l’11/06/2012).
> La pujada a Montserrat prevista pel dia 22/10/2011 amb motiu
de la “Trobada Sardanista” que cada any organitza la Federació
Sardanista de Catalunya i on us animem a venir. (Autocar, informació i reserves al 618 177 209 i anella@lluisosdegracia.cat)
Ens retrobem a primers de setembre amb energies renovades pel
proper curs.
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Per Secció TRUK

LLUÏSOS DE GRÀCIA

SECCIONS DE LA CASA

L'art de fer somriure
Un 14 de Juliol a Tànger

L

es vuit. Sonen les alarmes dels
mòbils avisant-nos que comença un
nou dia a Tànger. Després dels deu
minuts obligats per fer el ronso, alguns ja
ens comencem a activar. Els més valents
s’enfronten a l’aigua gelada de l’única dutxa que hi ha al nostre replà mentre els
altres es comencen a vestir.

“Els nois i noies de Truk
han passat uns dies de
l'estiu a Tànger, en uns
campaments que han preparat conjuntament amb una
asosociació d'allà”.

A les nou ens trobem tots ja arreglats al
Cafè Central, a vint passes de l’hostal.
Tothom es demana el seu cafè o te respectiu i la comissió d’esmorzar arriba al cap de
cinc minuts amb un carregament de crêpes
de xocolata. Esmorzem amb presses i anem
al carrer on esperen els taxis.
Allà, el tema de la seguretat viària es podria
dir que funciona d’una manera força diferent (per no dir molt). Per començar, a
cada taxi, que són de quatre places, hi van
sis persones a més del conductor; quatre al
darrere i dues al seient del copilot. Per obrir
la finestra (amb tanta gent dins un cotxe i
la calor és del tot necessari), s’ha de demanar la maneta al taxista, que la guarda perquè ningú li robi. Ah! I evidentment ningú
es posa el cinturó de seguretat... Senzillament no n’hi ha prous!
En deu minuts ens plantem a Birchifa, el
barri on fem el casal. Les diferències amb el
barri on tenim l’hostal (que vindria a ser el
centre turístic i comercial de la ciutat) són
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clares a primera vista. Quan posem els peus
a Birchifa, les mirades desconfiades dels
residents del barri ja ens indiquen que allà
no estan acostumats a veure un grup de
turistes caminant per aquells carrers.
Anem al local de l’AREJ (l’associació amb la
qual hem preparat el casal) pels carrers no
asfaltats de Birchifa. A l’esquerra hi ha un
mercat enorme. Les parades estan fetes de
plaques metàl·liques, de fusta i de plàstic, i
els sostres consisteixen en vels irregulars de
diferents colors que converteixen el mercat
en un mosaic de colors i formes. La fruita hi
abunda i les caixes per guardar-la no són
suficients; sobre la sorra hi ha muntanyes
de menjar.
Girem dos carrers i arribem al local, on ens
esperen els monitors marroquins i la Ilargi,
que fa de pont entre ells i nosaltres. Repassem el dia, cada activitat. Avui és el dia de
l’aigua; tocarà mullar-nos!
Quan sembla que ha quedat clar i tenim el
material a punt, ja ha arribat l’hora de
començar. El casal es fa a l’escola i cap
allà ens dirigim. Pel camí ja ens vénen a
saludar els nens i nenes que esperaven
impacientment la nostra arribada. Per sorpresa nostra, ens reben amb mil petons i
abraçades, un per un, i amb un caliu que
us assegurem que poques vegades hem
experimentat.

El dia comença amb l’animació d’en Hamza, un dels monitors de l’AREJ, que durant mitja hora fa cantar i ballar els nens. Aquests s’entreguen a les cançons amb un entusiasme que costa trobar als nens
d’aquí. Malgrat la calor i el fet que estem directament sota el sol, ho
donen tot.
L’animació acaba i dividim els nens en quatre grups. És hora de
jugar.
El matí transcorre veloçment entre activitat i activitat. Han passat
dues hores i mitja però el ritme no ha decaigut en cap moment.
Ara ja tocar concloure el dia. Per fer-ho, tornem a reunir tots els
nens formant una rotllana i en Hamza torna a fer cridar i ballar els
nens amb les seves cançons. A les dues, el casal es dóna per acabat.
Els nens ens diuen adéu un per un, omplint-nos de petons i abraçades. Realment són molt agraïts. Vivint en un barri on no hi ha res
per fer, res muntat, aquesta setmana la veuen com quelcom realment emocionant. Això ens fa sentir bé però per altra banda ens
deixa clar que vivim molt bé i apreciem més aviat poc el què tenim.
Els seus somriures són una bona lliçó d’humanitat i no ens penedim
d’aprendre-la. Tant de bo la poguéssim transmetre com ells a
nosaltres.
Tornem al casal; ara toca fer la valoració del dia. Comentem què ha
sortit bé i què ha sortit malament per així poder-ho millorar al dia
següent, i també aportem noves idees pel casal. Volem que surti bé.

Ja dinats, ben tips i cansats per tota la feina feta al matí, decidim
que ha arribat l’hora de descansar. Ens comprimim dins els taxis i
anem a l’hostal. Quan arribem, alguns de nosaltres aprofiten per
fer la migdiada i altres es dutxen (havent-hi només una dutxa, poca
gent es podia rentar al matí, i a més no tothom tenia el valor per
enfrontar-se a l’aigua glaçada!). Alguns no volen dormir i prefereixen baixar al Cafè Central per jugar a cartes mentre gaudeixen
del sublim te d’allà, que ens ha deixat meravellats, i finalment
un quants decideixen anar a comprar records per a la família,
amistats, parelles i demés.
La tarda passa ràpidament. A les vuit ens reunim tots a la porta de
l’hostal. Avui vénen els monitors marroquins a sopar amb nosaltres.
Ens duen a un restaurant a prop de l’hostal.
Després de menjar ens diuen que tenen una proposta: ens volen
portar a unes roques des de les quals es veu la costa espanyola.
Ens agrada la idea i els seguim.
Hi arribem en un quart d’hora. Ja és de nit. Seiem a les roques,
pensatius, amb les mirades fixades a l’horitzó. Les llums de les
ciutats i pobles d’Andalusia il·luminen l’aigua del mar amb reflexos
intermitents que es mouen al ritme calmat de les ones. La imatge
ens fa pensar. És increïble com canvia la realitat en només tretze
quilòmetres.
Tan a prop, però tan lluny alhora.

Amb tot, ja són les tres, i estem afamats. Dinem en un restaurant
que hi ha al costat del mercat. No tenim por de demanar plats (on
s’és vist, en un cau!), perquè a Tànger tot és molt barat comparat
amb Barcelona. Per posar un exemple, un plat consistent de carn
amb amanida, arròs, a més un plat de patates fregides a part i el
pa, que no falta a cap àpat marroquí, ens surt al voltant de dos
euros. Mengem molt, però ens costa increïblement poc.

Es fa tard; ja són les dotze i mitja. Estem cansats, i a més l’hostal
tanca a la una; decidim que és el moment de marxar i acomiadarnos dels monitors. Quan arribem a l’hostal, un grup es queda
parlant al terrat però la majoria ens refugiem a les habitacions
i els llums no triguen gaire a apagar-se.
Demà ens espera un nou dia.
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Per Secció TENNIS TAULA

Per Secció GMM

LLUÏSOS DE GRÀCIA

SECCIÓ

Crònica del Torneig L’estiu de l’Esplai
Vila de Gràcia
GMM

E

l passat 12 de juny es va jugar el III Torneig de Sant Lluís de
Tennis Taula, amb una participació molt més nombrosa que
l’any anterior. El torneig –dividit en les categories d’infantil,
juvenil i absolut– es va fer en la modalitat open, obert a tothom,
tant socis dels Lluïsos com no socis, tant si eren federats com si no.
La majoria de participants eren federats i alguns de nivell relativament
elevat, cosa que va fer pujar la competitivitat i l’espectacularitat dels
partits, però sempre dins d’un ambient cordial i de diversió, jugant a
l’esport que ens apassiona. L’Escola de Tennis Taula dels Lluïsos estava
ben representada i els resultats aconseguits es poden considerar un èxit.
En la categoria infantil els Lluïsos es va endur el primer premi gràcies
a en Ricard Sabio, una de les seves promeses, en una final tremendament disputada. I a més es va aconseguir un tercer i un quart lloc
per Roger Vilanova i Guillem Simon, que han progressat molt en els
darrers mesos. El segon lloc va ser per Enric Gual, que fins ara jugava
a la Federació i que a partir del Torneig s’ha fet soci dels Lluïsos.
En la categoria juvenil, en què tots els participants eren federats
amb un alt nivell, l’Escola dels Lluïsos va aconseguir un segon lloc a
mans de l’Eduard Felip en una final també molt igualada. Els altres
dos representants de Lluïsos, Pau i Martí Folch van caure a quarts
de final, amb la mala sort de perdre tots dos per 3 a 2 en partits
decidits en els desempats del darrer set.
La categoria absoluta va ser la més nombrosa amb aficionats de bon
nivell, apassionats del tennis taula i federats de categories nacionals.
Els Lluïsos, representats per l’entrenador de l’Escola, i pares i amics
que es troben per jugar els divendres a la tarda, van aconseguir el
primer lloc a mans de l’entrenador Fabio Pérez superant una semifinal molt complicada contra Manuel Suñé, un jugador de primera
nacional, per 3-2, i la final per 3-0 contra Eduard Señor.
Tots els participants van considerar que l’ organització i les
instal·lacions del Torneig són pròpies de tornejos de primer nivell, i
van coincidir en agrair l’esmorzar de després de la primera fase. Tot
això ens anima a seguir creixent per a l’any que ve.
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L

’esperada època de l’any arriba amb ganes per a tots els
nens/es, nois/es, i monitors/es de l’esplai GMM, perquè
com cada any tenen lloc els meravellosos campaments
d’estiu que tant ens agrada conviure amb el nostre grup, vivint
aventures, aprenent noves formes de viure i sobretot desconnectant
de les ciutats i del ritme rutinari.
Els Anxanetes aquest any han anat a Saldes-Feners, a un terreny
situat just sota del Pedraforca, i quines vistes més increïbles! Durant
12 dies han estat passant per diverses tribus per aconseguir l’objectiu del curs, salvar a la princesa de l’encantament malvat de la bruixa, i com a bons cavallers ho han pogut fer.
Els Grumets han anat a Estana, mentre els Ardits eren a les Lloses,
entre Ripollet i Borredà. Amb activitats d’aigua, excursions, balls i
esport han pogut fer tot allò que volien i, tot i que amb força fred i
pluges, han tornat contents amb trenes, cabells tenyits i samarretes
tintades.
Les dues seccions més grans de l’esplai han fet uns campaments de
ruta, els Brivalls han recorregut el Cap de Creus de dalt a baix i els
Konquis s’han fet bona part de la costa d’Euskadi, tot coneixent
nous racons.
I malgrat que les temperatures d’aquest mes de juliol no ens han
acompanyat, no hi ha hagut res que ens hagi impedit gaudir tant
com sabem les nostres estades, i ja estem tots desitjant repetir el
curs vinent!

Per David MONTFORT

LLUÏSOS DE GRÀCIA

BÚSTIA VERDA

Seguim caminant
per un món més verd

BV
Segueix l’aposta de
l’entitat per fer-la
més verda, amb
projectes i iniciatives
que fomenten la
sostenibilitat i la
cultura del reciclatge. Totes aquestes
propostes són fruit
de la col·laboració
de socis i sòcies que
integren l’equip
verd. Tu pots ser-ne
un membre més si
vols. Uneix-te!

S

’inicia un nou curs! Passat l’estiu,
tot torna a la normalitat. Comencen els caus dels esplais i l’agrupament, els assajos d’El Virolet i GFT així
com els entrenaments dels nombrosos
equips de bàsquet, i així, el llarg etcètera
de les més de vint seccions que hi ha als
Lluïsos.
Més enllà de la pròpia activitat de l’entitat,
s’inicien també els diversos projectes que
ens permeten donar un toc singular vers la
vila i que permet el seu coneixement i
sobretot, conviure amb el nostre entorn.
Des de fa uns anys l’entitat segueix ferma
en la seva aposta de treballar continguts
mediambientals, seguint la línia promoguda per l’agenda 21 de Barcelona. Per tant,
el primer article del curs de la bústia verda
és fer un repàs de totes les activitats i projectes que giraran al voltant del medi
ambient durant aquest curs 2011-2012.
L’equip verd: Grup format per socis i sòcies
de l’entitat amb l’objectiu de portar endavant projectes i iniciatives que fomentin la
sostenibilitat i l’ús de bones pràctiques
ambientals a l’entitat.

L’hort urbà: Com ja sabeu, al terrat dels Lluïsos és on es troben les diverses taules de
planters que socis i sòcies de l’entitat s’encarreguen de mantenir, tot treballant diversos
cultius segons la temporada. Durant l’any es
faran quatre trobades, anomenades dia del
pagès, coincidint amb les quatre estacions i
serà un moment per compartir experiències,
tot fomentat un espai de trobada.
Verdinada: Del 5 a l’11 de març de 2012 celebrarem la cinquena edició de la Verdinada,
una setmana dedicada a la sensibilització
ambiental i a la realització de diverses activitats dedicades a l’educació ambiental, així
com la celebració de la tradicional Calçotada
dins la festa de l’hort urbà.
Dia mundial del medi ambient: Festivitat
que recau en el 5 de juny i en què els Lluïsos
hi participarem dins els actes programats per
l’agenda 21 de Barcelona.
Com heu pogut observar, hi ha tot un reguitzell de projectes i activitats en les què tu hi
pots participar. Si vols formar-hi part, només
ens ho has de demanar i així seguirem
sumant. Segueix amb nosaltres la via verda
dels Lluïsos!!!
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Per Redacció

LLUÏSOS DE GRÀCIA

QUÈ HA PASSAT?

La Gràcia
de les Tertúlies

QH
La monja benedictina
Teresa Forcades parta
sobre “La llibertat
com a acte d’amor”
en la darrera tertúlia
dels Lluïsos.

L

’últim sopar-tertúlia organitzat pel
Col·lectiu La Gràcia de les Tertúlies
ha girat entorn a un valor tant
preuat com és la llibertat. La monja benedictina Teresa Forcades va fer una reflexió
entorn a “La llibertat com a acte d’amor”.
Teresa Forcades, que va néixer al barri de
Gràcia de Barcelona l’any 1966, és monja
benedictina del Monestir de Sant Benet de
Montserrat. Va estudiar medicina a Barcelo16

na i el 1992 va marxar als EEUU on va realitzar l’especialitat de medicina interna. L’any
2004 es va doctorar en Salut Pública i es va
llicenciar en teologia fonamental el 2005
amb una tesi sobre el misteri de la Trinitat.
Recentment ha sortit en diferents mitjans
de comunicació i també per internet, arrel
dels seus llibres: “Els crims de les grans farmacèutiques” i “La teologia feminista en la
història”.

Debats electorals.
Eleccions municipals 2011

A

mb motiu de les eleccions municipals del passat mes de
maig, els Lluïsos de Gràcia hem organitzat un debat electoral amb els representants de les cinc principals forces polítiques de l’Ajuntament de Barcelona: PSC, CIU, ICV-EUIA, Unitat per
Barcelona i PP.
Van assistir al debat Guillem Espriu del PSC, Belén Pajares del PP,
Albert Ortas de CIU, Ricard Martínez d’Unitat per Barcelona i Elsa
Blasco d’ICV. Els convidats van debatre sobre les polítiques dels seus
partits en matèria de societat, cultura i economia en un debat obert
a tothom que va permetre als assistents fer preguntes als polítics.
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QUÈ HA PASSAT?

La Flama
del Canigó

E

l Festival MINI BCN ha despertat la curiositat del públic
barceloní aconseguint que gairebé 2000 espectadors s’apropessin als teatres que han participat enguany en el projecte, entre ells Lluïsos Teatre, una de les sis sales que promouen el
Festival.
Els dies 2 i 3 de juliol, els espectadors del Lluïsos Teatre van poder
gaudir de l’espectacle de titelles “La flauta màgica de Mozart”.
Aquestes funcions estaven emmarcades dintre de la programació
del Festival MINI BCN – Festival d’estiu de teatre infantil i familiar
de Barcelona.

A

lguns representants de la junta de Lluïsos, encapçalats pel
president Oriol Hosta i la vicepresidenta Núria Samsó, van
anar a buscar per primera vegada la Flama del Canigó
aquesta vigília de Sant Joan.
D’aquesta manera, els Lluïsos s’ha sumat a una tradició catalana
que té lloc a molts pobles i ciutats de Catalunya des de fa més de
50 anys. Cada 22 de juny, un grup d’excursionistes del Cercle de
Joves de Perpinyà agafa el foc del Castellet de Perpinyà –un foc que
està encès des de 1965– i pugen al cim del Canigó, de 2.784
metres, on encenen una nova foguera. És la flama d’aquesta foguera la que el 23 de juny comença a baixar i a estendre’s arreu dels
Països Catalans, gràcies a centenars de voluntaris que fan relleus
per arribar a temps a encendre les fogueres de Sant Joan amb la
Flama del Canigó.
Els membres dels Lluïsos, igual que totes les altres associacions barcelonines, van recollir la Flama a la Plaça Sant Jaume i la van portar
fins a la Plaça de la Vila. Allà els esperaven els diables de La Vella de
Gràcia, que van recollir la flama i la van fer arribar fins als Lluïsos,
on es va encendre la foguera de Sant Joan abans de la revetlla
organitzada per La Vella de Gràcia.
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Aquest festival és una iniciativa impulsada per sis sales de teatre de
Barcelona (Guasch Teatre, Teatre Poliorama, Almeria Teatre, La
Puntual, El Rei de la Màgia i Lluïsos Teatre) i té l’objectiu de promoure i dinamitzar les programacions dels teatres especialitzats en
l’exhibició d’espectacles infantils i juvenils.
La seva finalitat és oferir una proposta 100% urbana i d’estiu per a
tots aquells que passen a la nostra ciutat la primera quinzena de
juliol però que no renuncien a la diversió, l’aventura, la màgia i
l’entreteniment amb tota la família. Una plataforma per difondre i
promocionar els teatres, crear nous públics, promoure el diàleg
entre sales i productores de teatre familiar, i unificar els recursos
dels espais escènics privats de la ciutat que s’esforcen en la dignificació d’aquest gènere.

Ballada de
Sardanes
de l’Anella

Objectiu
Freedònia

Sotacabina

E

l Grup promotor de la Sardana dels
Lluïsos, L’Anella, va fer el 31 de
juliol l’última ballada de sardanes
de la temporada. Amb la cobla Ciutat de
Terrassa, els membres de l’Anella es van
trobar al Passeig de Sant Joan cantonada
Sant Antoni Maria Claret per ballar sardanes dins de la programació de les Festes de
Sant Lluís, 2011.

U

n nou concert del cicle Objectiu
Freedònia s’ha dut a terme en
els últims mesos. El teatre dels
Lluïsos va acollir l’actuació Condal Town
Re:Play del grup Alter Krapp Familia, el passat 4 de juny dins de les Festes de Sant
Lluís. Es tracta d’un espectacle pluridisciplinar que combina la pintura, la música i la
improvisació. L’espectacle es construeix
sobre l’actuació en directe d’un pintor i uns
músics en un entorn caracteritzat per la presencia de diferents estímuls sonors, visuals
i escènics.

S

otacabina va acabar el curs passat
amb dues actuacions interessants.
D’una banda, Final de Partida, de
Samuel Becket, que es va representar els
dies 17, 18 i 19 de juny. Es tracta de la història
de dos personatges, que a la vegada és fosca
i sense sortida però que també està plena
d’humor i de llum. D’altra banda, els dies 1,
2 i 3 de juliol, Sotacabina va representar
Raons per ser bonica, de Neil Labute.

Per Mar SOLÀ
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Carles
Capdevila
Els nens i les nenes. Un bon motiu per
portar-los a un esplai o a un cau.
Jo et puc explicar el nostre motiu, que de
fet no és un sinó molts. El primer és que
portar-los als Lluïsos ha servit per integrarlos a Gràcia, per tenir amics i vida de barri.

Als 16 anys
coordinava la revista
d'Hostalets de
Balanyà, presentava
la ràdio, muntava
les festes del poble
i negociava amb els
autocars. Va estudiar
filosofia, educa 4
criatures i és director
d'un diari. No va anar
a cap esplai però
porta els fills al
GMM.

El segon?
Ordenar el cap de setmana pels nens.
Molts pares diuen que et sacrifiques molt, i
és veritat, perquè estàs molt lligat. Però en
canvi garanteixes que tinguin contacte
amb l’aire lliure i que facin sortides.

Un tercer.
Quan tens fills descobreixes que el millor
per ells és que tinguin referents, i els
millors referents pels meus fills són els seus
monitors: joves voluntaris, que pringuen,
no cobren, es reuneixen, el dissabte fan
cau i encara se’ls emporten per Setmana
Santa i a l’estiu a la muntanya. I a més a
més tenen la santa paciència de fer reunions amb els pares i alliçonar-nos de com
ens hem de portar. Per què ho fan això
aquests nois i noies? Sé que en part ho fan
per lligar, i això em dóna més tranquil·litat.
Però ara de veritat, és molt fort disposar
d’això.

Algun altre motiu?
L’esplai assumeix un punt d’aventura dins
d’una societat massa sobreprotectora:
“L’últim dia ens vam quedar sense menjar
perquè el dia abans havíem menjat massa” o “vam deixar el menjar fora i es va
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mullar”. L’esplai és una vida en què les
coses tenen conseqüències, no com en la
nostra, que es mulla una cosa i en comprem una altra.

Què t’agrada d’un monitor?
Tenen molt d’afecte pels nens, s’abracen
molt, juguen... Són com un germà gran
que no és ben bé un adult, que posa ordre
però alhora juga. Quan veig que es rebolquen per terra penso que els hi donen un
tipus d’afecte que no tenen en una altra
banda.

Què valores de portar els teus fills a
l’esplai?
Em fa molta gràcia quan els hi han passat
coses: “Ens hem adormit” o “un intendent
era molt, molt dolent cuinant i hem menjat moolt malament”, o al revés! A mi em
va agradar molt un dia que va venir la
meva filla preocupada perquè la seva
monitora tenia un problema amb el seu
nòvio. Aquesta part de confessions em
sembla postivia perquè és el contacte més
directe que tenen amb la vida normal i
s’espavilen. En canvi, en el món reglat de
l’escola sempre hi ha un adult allà més
pendent. I també m’agrada molt l’aïllament que hi ha, els pares no truquem i no
sabem gran cosa.

No teniu cap contacte amb ells durant
els 15 dies que són fora?
Nosaltres hem intentat que no. Durant els
primers campaments de la meva filla ho

vam passar molt malament. Havíem preguntat si podíem trucar i ens van dir que
no, que només trucarien ells si passava
alguna cosa. Vam estar 13 dies mirant el
mòbil i esperant que no truquessin.

Tenir confiança en els monitors és
bàsic.
Nosaltres sempre hem tingut molta confiança en ells. L’únic que m’ha inquietat és
quan de vegades he vist pares de monitors
que van a acomiadar els seus fills i estan
igual de preocupats que nosaltres. Molts
d’ells m’han dit que ser pare de nen és
molt divertit, que és pitjor ser pare de
monitor. Saben que el seu fill se’n va amb
15 nens i que, per exemple, hi ha l’ombra
dels mitjans de comunicació, que exagerem qualsevol cosa que pugui passar.

A l’article Entusiasme sospitós deies
que de vegades els mitjans de comunicació esteu esperant que es perdi pel
bosc un grup de nens.
Sí, perquè al final sembla que només
sabem fer notícia de les coses negatives.
De seguida volem saber si els monitors
estaven preparats... hi ha una pressió exagerada sobre això.

Com es detecta els monitors o caps?
Són gent molt optimista, que no saben dir
que no. Pobres! Per això pringuen tant...
Quan vam començar a portar els nostres
fills al GMM hi havia les manifestacions de
la guerra. Algun dia, quan anava a recollir-

los, veia els monitors allà i després posava
les notícies i estaven al davant de la manifestació amb la cassola. L’endemà veia a
BTV que a Gràcia hi havia hagut geganters
i veies el mateix tio amb un gegant a sobre
i a la tarda encara te’l trobaves amb els
diables. I penses, aquest tio està fent de
monitor, de geganter, de diable i quan té
una hora lliure se’n va amb una cassola a
protestar per la guerra d’Irak. Jo crec que
això ho tenen.

“Els monitors són com un
germà gran que no és ben bé
un adult, que posa ordre però
alhora juga i dóna afecte”.

Què més els caracteritza?
Tots els monitors d’esplai són molt alegres i enjogassats. El meu fill, tornant
d’uns campaments, em va dir que s’havien passat tota una nit ordenant la motxilla perquè els havien barrejat la roba. A
mi em va sortir pensar: “Vaig a fer una
queixa de qui ha estat aquest nen
dolent”. I em diu: “No, si ho han fet els
monitors, era un joc!”. Però vaja, per mi
la característica principal és l’optimisme i
certa ingenuïtat. En una societat on
córrer riscos ho fa tant poca gent, crec
que has de ser ingenu per córrer-los. Són
molt valents, ens renyen.

“L'esplai és el contacte més
directe que els nens tenen
amb la vida normal i s'espavilen. En el món reglat de
l'escola sempre hi ha un
adult pendent d'ells”.

Us alliçonen?
Sí, i fan bé. Ens diuen: “Escolteu, no truqueu, estigueu tranquils” o “Els vostres fills
a veure si aprenen a escombrar, que els hi
donem una escombra i es nota que no
n’han agafat cap mai a la vida”. A vegades
és com el món al revés. El monitor té més
clar coses que jo.
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“A l'ARA tenim el repte de
com parlar més del món
associatiu”.

En un procés de selecció de personal
t’has trobat mai algú vinculat al voluntariat i això ha jugat a favor seu?
Sí, aquí al diari ha passat. Ara hi ha un tipus
de jove llicenciat, sense experiència i que li
cauen els anells per qualsevol cosa. He tingut gent que de vegades li he dit: “Pots
portar aquest sobre allà?” I em diuen: “No,
que jo tinc una carrera”. En canvi algú que
hagi fet de monitor entén que portar un
sobre és el mínim, perquè ha fet de tot.

És un factor que es té en compte.
Jo molt. I no cal que hagin estat monitors.
Si han estat directors de coral o entrenadors de bàsquet o han muntat una ràdio, ja
és una garantia que tenen iniciativa, que
no s’ofeguen amb un got d’aigua i saps
que davant d’una situació d’emergència
actuen, perquè hi estan acostumats.

Ser monitor d’esplai implica moltes
hores de dedicació. Podria ser que en
un futur canviés l’actual fòrmula d’esplai o cau?
Pot passar. Sé de casos que els pares han
acabat pressionant els fills perquè deixin de
ser tan voluntaris. Mentre jo estudiava filosofia feia ràdio, premsa local i muntava festes del poble. Els meus pares em deien que
em dediqués més als estudis i jo els hi deia
que allà ho estava aprenent tot. Moltes
vegades la gent no ho entén.

Hi ha una creixent sobreprotecció dels
pares cap als fills. Dificulta això la tasca
dels monitors o caps?
Segur. Jo veig que de vegades els monitors
tenen molta paciència. Però també estic
content que la manera de fer hagi evolucionat. En una excursió recordo que deien:
“Farem això perquè s’ha fet tota la vida”.
Molts dels valors són brutals però no cal ferho tot, els monitors també s’han d’adaptar
a uns nens que ara són més protegits i que
potser no cal que el primer any facin supervivència. I sí que hi ha pares que atabalen
però alhora aquesta negociació també és
bona. Les coses s’han de fer al seu moment.
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Tots els pares “s’arrisquen” a deixar al
seu fill 15 dies a la muntanya?
Hi ha pares que prefereixen activitats molt
controlades. Una vegada vaig portar el meu
fill a un campus molt controlat, t’enviaven
fotos cada dia i per internet podies mirar
què feien. Li vaig portar tranquil perquè ell
ja estava a l’esplai i havia fet campaments i
en canvi va plorar cada dia: “És que de
campaments no em deixen dues hores sol
a l’habitació. A la tenda hi ha un monitor
que em pinta la cara de vermell”. I aleshores és on vaig descobrir que la part d’afecte
és molt important.

Per què el Novita no va a un esplai o a
un cau? I qui diu el Novita diu Les tres
bessones.
Ui, el Novita no t’ho sé dir. I Les tres bessones... suposo que perquè la Roser Capdevila
no hi devia haver anat. Crec que hi va haver
un punt en què els esplais i els caus van
passar de moda. Quan vaig començar a
sortir de l’armari, per dir-ho així, a explicar
que els meus fills anaven a un esplai, el
meu entorn periodístic em deia: “A l’esplai?
I per què? Això encara existeix? Amb
aquells tios que van amb xiruques... i encara canten aquelles cançons?” I jo deia: “Sí,
sí, les canten i porten xiruques. Però són
moderns eh, porten pírcings i tatuatges i
són la mar d’espavilats”.

Els mitjans tenen part de culpa de què
no se’n parli?

Segur. Els mitjans estan fets per persones i
moltes vegades ens passa que tenim tendències concretes. El pitjor que han fet els
mitjans ha estat criminalitzar els accidents,
però tampoc crec que ningú hagi decidit
que es parlaria malament dels esplais. És
més aviat una inèrcia.

El Manifest Fundacional de l’ARA diu
que el diari vol adreçar-se a la part
més activa de la societat i en particular
als promotors de l’associacionisme.
Com es veuen reflectides entitats com
els Lluïsos de Gràcia a l’ARA?
Jo crec que poquet però les tenim en compte quan fem mostres per valorar si el diari
agrada o no, per exemple. Una agència em
va dir que feien una enquesta a 50 persones que eren representatives de la societat
catalana. Vaig mirar els perfils i totes 50
eren empresaris, publicistes... no hi havia
ningú normal. I jo vaig dir que de 50, 10
havien d’estar d’estar vinculades al món
associatiu.

Per què aquestes entitats no apareixen
gaire sovint als mitjans?
Si vols sortir al diari el millor que pots fer és
ser un assassí en sèrie. A l’ARA hem intentat
parlar de fundacions, d’associacions... i la
idea és créixer en aquest sentit. A un diari li
costa molt parlar del moviment del voluntariat però jo crec que és molt important
escoltar-lo, tenir-lo en compte i respectar-lo.
Tenim el repte de com parlar més d’això.

Per Montse GIRALT
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REFLEXIONS DES DE...

RC
Així és com una
lluïsenca amb un
Erasmus sota el braç
fa les seves maletes i
es disposa a sortir del
seu barri, Gràcia, per
conèixer el nostre
país germà instal·lada
a una ciutat anomenada Braga, amb
ganes de descobrir
què és viure un dia a
Portugal i exprimir-lo
al màxim.

Reflexions des de
Portugal, Braga

S

ona el despertador. Corres la cortina al ritme que els primers raigs de
sol et diuen “Bom dia” a la vegada
que et van descobrint, un dia més, les vistes
al Santuari del Bom Jesús i el Sameiro.
Mentre et vesteixes vas corrent cap a l’intèrfon que acaben de picar i obres tot just després de sentir “correios”. Baixes amb “o
elevador” (ascensor) al bar de sota de casa
teva i demanes “um galão e uma torrada,
obrigada”. Tot això només pot indicar una
cosa: efectivament, et trobes ara mateix a
Portugal.
Conèixer Portugal requereix, tal com marca
el seu ritme de vida, tranquil·litat. Una de
les primeres frases que probablement
aprenguis a l’arribar a terres portugueses
serà “não faz mal”, el que es podria traduir
com “cap problema, tot bé”. Si ens bevem
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el nostre “galão” (el cafè amb llet, com
nosaltres el coneixem) de pressa, segur que
ens cremarem la llengua. Si camines a pas
ràpid pel carrer probablement et perdràs
mil i un detalls dels que t’ofereixen cadascuna de les seves ciutats.
Si camines amb un mapa pel carrer segur
que tard o d’hora algun portuguès et pararà per preguntar-te si necessites ajuda. Si
tens sort, a més a més, aprofitarà per
començar a explicar-te des d’alguna curiositat del lloc on et trobes fins a qualsevol
anècdota de la seva vida. En general s’esforçaran per parlar-te en una barreja de
portuguès i castellà col·loquialment coneguda com a “portunyol”, una varietat lingüística que, per poc que no tinguis un portuguès impecable, inevitablement tu també
utilitzaràs.

“Conèixer Portugal requereix, tal com marca
el seu ritme de vida, tranquil·litat: si camines
ràpid pel carrer probablement et perdràs mil
i un detalls que t’ofereixen les seves ciutats”.

Et dirigeixes cap a la universitat i notes que
cada cop t’hi acostes més al començar a
veure que s’uneixen al teu camí grups d’estudiants universitaris vestits amb un uniforme negre del que destaca una gran capa
negra que arrossega els terres de llambordes portugueses alhora que llueixen cintes i
pegats on es pot observar des de l’escut de
la ciutat portuguesa d’on provenen a qualsevol tipus de frase enginyosa i amb un toc
humorístic. Ja a les portes de la universitat
comences a sentir crits acompanyats d’una
munió de gent que, en fila índia i amb el
cap abaixat, obeeixen les ordres dels uniformats de negre. Són la Praxe Acadèmica, originària de la ciutat de Coimbra però estesa
actualment a totes les universitats portugueses, on cada any els caloiros (els nouvinguts
de primer) han de passar per totes les novatades que els veteranos (els de tercer i últim
curs de la carrera) els hi proposen, ja sigui
fer flexions a la gespa, rebolcar-se pel fang o
desfilar pels carrers de la ciutat a pas militar.
En acabar les classes, i si a més et coincideix
amb l’hora de berenar, els “bolos” que llueixen als aparadors de les infinites pastisseries
cridaran el teu nom perquè entris a menjarte un “pastel de nata”, un “bolo de arroz” o

“A l’hora de berenar, els “bolos” que llueixen als
aparadors de les infinites pastisseries cridaran
el teu nom perquè entris a menjar-te un “pastel
de nata”, un “bolo de arroz” o una “queque””.

una “queque”. Tot i així, si se t’ha fet tard
per berenar, tens l’opció d’esperar que
siguin les 20 h, l’hora a la què solen sopar
els portuguesos, i donar-te un banquet amb
qualsevol de les maneres que tenen per cuinar el bacallà o potser, si la impaciència et
pot, t’atreveixes amb una potent “francesinha”: un sandvitx de pernil dolç, xoriço i un
filet de vedella recobert de formatge i regat
d’una salsa de tomàquet i cervesa; acompanyat amb un ou ferrat al mig i una generosa muntanya de patates. Per acabar de
fer-ho rodó, les postres les pots acompanyar
amb una copa de vi d’Oporto, que és de
sabor dolç i amb un volum d’alcohol superior a altres vins ja que en el seu procés d’elaboració hi inclouen aiguardent.
No obstant això, i trencant una mica la rutina, no hi ha millor manera de submergir-se
a la cultura portuguesa que deixant-se caure per alguna de les seves festes tradicionals. Des de substituir els petards i les
coques de la revetlla de Sant Joan per martells de plàstic –on l’objectiu és picar el cap
del més distret–, veure els passos de Setmana Santa o assistir a una de les festes
més importants del país, la Queima das
Fitas (Crema de les Cintes, que pengen de

les capes dels universitaris veterans), una
setmana en la què els estudiants d’últim
curs celebren la seva graduació amb els
seus rituals corresponents. Encara que també Portugal no s’està de res i no tot són festes del país, sinó que també pots assistir,
des de territori portuguès, a festes internacionals com la popular Tomatina de Buñol,
on quilos de tomàquets volen a tort i a dret,
o l’Oktoberfest de Munic, coneguda també
com la festa de la cervesa.
Ha estat un dia intens i els teus ulls et diuen
que ja és hora d’anar a dormir. Un cop al
llit, baixes la persiana mentre vas perdent
lentament les vistes del Bom Jesús i el
Sameiro, aquest cop il·luminats com si fossin dues estrelles més de la negra nit, desitjant-te que dormis bé i que tinguis una
“boa noite”.
Quan tens el teu cercle d’amics del barri, de
l’escola primer i de la universitat després,
dels Lluïsos de Gràcia... No sempre és fàcil
adaptar-se a un nou espai i arribar a sentirt’hi acollit. Tan proper però alhora tan sorprenentment diferent, Portugal és, sens
dubte, un lloc que farà tots els possibles perquè puguis dir que t’hi sents “com a casa”.
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OPINIÓ

Per Joan LAFARGA

Per Jordi ALBERTÍ

Als indignats
mediàtics

No vull ser
residual

OP

N

o tinc un indignòmetre que
mesuri el grau d’indignació
de ningú. Ni el meu ni el dels
que s’estaven acampats a la
plaça de Catalunya. Però és segur que hi
ha maneres diferents d’expressar-ho.
D’entrada no em va fer fred ni calor
tota la moguda del 15 de maig. Més tard
vaig estar molt en desacord amb l’agressió als parlamentaris al Parc de la Ciutadella però també és ben cert que a
l’acampada s’hi respiraven diversos aromes. Potser fins i tot alguns de bons.

El sistema econòmic dominant durant tants anys ha arribat al col·lapse i no tenim
alternativa. Cridar no serveix de res perquè no canvia les coses. Entenc que no
serà fàcil trobar una sortida bona i ràpida. Tanmateix els canvis que ens calen han
de ser tan profunds que no es poden deixar en mans dels que vivien als arbres de
la plaça de Catalunya. Crear una societat diferent (i millor) vol molta feina i molts
microcanvis. Hem de començar tots i cadascun de nosaltres al nostre entorn.
Menys consum, noves relacions familiars, treball diferent, formació contínua,
impuls dels bancs del temps, cooperatives, gust per les coses petites, viatjar menys
i descobrir allò que tenim més a prop... feina, feina i feina. Canviar a base de crits
seria massa fàcil. Canviar de mentalitat és el que caldrà.
Comparteixo amb els indignats mediàtics que la crisi, que es pot arribar a convertir en un veritable genocidi contra part de la humanitat, sembla que no tingui responsables. O culpables, per ser més precisos. Quants n’hi ha a la presó? Jo els vull
veure engarjolats, i tant que sí!
Però hi mantinc diferències cabdals: en cap cas em semblen útils les proclames cap a
una societat sense polítics. Vull polítics escollits democràticament, honestos i complidors. I, a més, vull que manin molt més que ara. Vull que manin tant que ho facin per
damunt dels poders econòmics. Vull poder escollir representants, no gestors disciplinats d’allò que els ordenin des de foscos despatxos de multinacionals deslocalitzades.
I això no és una diferència menor. La democràcia deu ser això, no creieu?
Tampoc no van dir res de l’espoli fiscal amb que Espanya sotmet Catalunya. Que potser
es pensen que es poden mantenir els serveis públics amb l’aire del cel? Si ho creuen
em semblaria que són molt infantils. I alguns dels acampats ja no eren tan jovenets.
Crec que més enllà d’acampades juvenils, que semblaven casals d’estiu on alguns
s’ho van passar molt bé durant uns quants dies, haurem de saber sumar esforços
per aprofundir la democràcia, per retornar el ciutadà al centre del debat públic i
vacunar-nos de tots aquells que somien a retornar al passat immediat. Inclosos
molts dels indignats que van viure per sobre de les seves possibilitats mentre la
mentida econòmica es mantenia allà dalt i no deien res.
I la diferència més important: la meva indignació no mediàtica inclou que el meu
país no pugui decidir el seu futur, ni tan sols la llengua de l’ensenyament. Això
m’indigna molt. A ells sembla que no gaire.
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l dia 19 de juliol d’enguany,
coincidint amb el 75è aniversari de l’inici de la violència a
Barcelona com a resultat de
la insurrecció armada contra la II
República, vaig moderar l’acte de presentació d’una obra de Ramon VilaAbadal.
La sala era plena a vessar de persones
que volien acompanyar aquest vigatà
octogenari que, després d’haver estat
monjo de Montserrat i el braç dret de
l’abat Escarré i d’haver patit uns anys
de desterrament a París, va optar ja fa
cosa de quaranta anys per secularitzar-se.
Des d’aleshores, la seva ha estat una
vida amb tot allò d’ordinari que té la
de cadascú que ha de treballar dia a
dia, però amb tot allò d’extraordinari
que s’hi suma en el cas de persones
com ell que no han renunciat mai a
ser presents a la trinxera de la lluita
–aquesta lluita que no s’acaba mai!–
per la pervivència de la nostra cultura
i de la nostra nació.
Ramon Vila-Abadal és un conversador
infatigable, lúcid i contundent, però
és autor de “només” dues obres. La
primera, escrita el 1997, per explicar,
quan el debat encara no era a la
palestra, les raons de ser independentista –separatista, prefereix dir-ne ell.
La segona, la que es presentava
aquest dia, amb un títol demolidor:
Catalunya, la meva nació dissortada i
decadent (Ed. Gregal).

Per Joan LIZANDRA

Motivació

D

Amb aquests ingredients i la presència del President Jordi Pujol dalt de la tarima, el debat de seguida va agafar
temperatura d’ebullició. L’autor defensava les raons del
seu pessimisme i repartia les culpes a parts iguals, contra
Espanya i contra el sectarisme polític que històricament
ens ha tenallat. El President feia valer el valor gairebé
èpic que representa haver superat com a poble tantes
agressions, tantes guerres i tantes dificultats i poder dir
que encara existim.

illuns, 5 de setembre de 2011. Arribo a casa i llegeixo detingudament la postal que el meu cosí m’ha
enviat des del coll del Tourmalet, al Pirineu francès.
Al text em diu que l’ha pujat amb el cotxe en honor
meu, i que em convida a pujar-lo plegats algun dia amb la
bicicleta. La casualitat ha fet que la postal i la invitació ciclista
m’hagin arribat el dia que se celebra el 17è aniversari de l’efemèride que vaig viure, ves per on quan tenia 17 anys, el també
dilluns, 5 de setembre, però de 1994...

Tanmateix, els dos coincidien en un punt determinant:
l’únic futur que pot garantir l’existència de Catalunya
com a nació i, per tant, la pervivència de la nostra llengua i cultura, és la independència.

Aquell estiu em vaig acostumar a sortir a voltar amb bicicleta.
De mica en mica em vaig anar posant en forma, i llavors, tot
d’una, aquell dilluns 5 de setembre, em sentia amb ànims d’anar
fins a Granollers, i tornar. Segons els meus càlculs, serien uns
60 quilòmetres, molt propers als 72 que hi ha des de Barcelona
fins a Sant Julià de Vilatorta, el poble d’Osona on havíem estiuejat fins el 1991, i on el meu avi matern, que havia mort feia un
parell de mesos, havia passat cinc anys de la seva infantesa.

El camí per arribar-hi pot ser gradual o accelerat, pot respondre a una estratègia controlada i negociada o produir-se per derivació de fets imprevisibles, però la
immensa majoria d’analistes i d’activistes han arribat a la
conclusió que si no aconseguim disposar d’un estat propi, amb ple reconeixement internacional, no aconseguirem sobreviure de manera plena sinó que haurem de
conformar-nos a fer-ho de manera limitada, consentida,
residual que diu Pujol, que és tant com dir en llibertat
vigilada.
I sabeu què? Jo vull cridar ben fort que no en vull ser, de
residual, que no vull viure més sotmès al caprici d’una
Espanya que no fa res per superar la visió unitària i
dominant de governar que ha heretat de l’esperit imperial de Castella.
Us he de confessar que jo era dels qui creien que sota el
paraigües de la democràcia, l’entesa entre Catalunya i
Espanya seria possible, que ens podríem sentir sobirans
dels nostres actes. I encara ara em sap greu pensar que
una solució de caràcter confederal, per exemple, no té
cap possibilitat de reeixir.
Ara, després dels esdeveniments més recents, la qüestió ja
és clara: les energies les hem de destinar exclusivament a
ser majoria, a ser majoria per a poder-nos separar d’Espanya.

Decidit a anar fins a Granollers, vaig sortir vestit amb pantalons de cotó i camisa... Però a pesar del meu aspecte no massa
ortodox, en una horeta i mitja m’hi vaig plantar... Engrescat,
després de voltar per la capital vallesana, vaig enfilar la carretera cap a la Garriga, i a partir d’allà, em vaig reincorporar a
l’autovia, amb la idea de fer només un parell de quilòmetres
com a molt, i fer mitja volta...
Ara bé, veient que a les fites quilomètriques hi havia nombres
superiors al 40, vaig tenir clar que, si també feia pedalant el
viatge de retorn, l’etapa sencera seria massa llarga, més de 90
quilòmetres; per tant, vaig preferir fer el trajecte llarg, però
només d’anada, i fer la tornada amb tren. Mentalitzat així, la
Plana de Vic era un objectiu assolible... Vaig viure moments
èpics, suant com un condemnat, especialment entre Centelles
i Tona, amb un sol fregidor... Però quan vaig arribar al punt
més alt, a Tona, vaig saber del cert que arribaria fins a Vic i
Sant Julià. A partir d’aquell moment, la meva cadència de
pedaleig va ser més alegre, i així va ser, vaig arribar a Vic, i
després, més amb el cor que amb les cames, vaig fer una breu
escapada a Sant Julià, per concloure així el meu particular
“homenatge pòstum” a l’avi... Tota una ventura!
Suposo que d’aquí a 17 anys, les imatges d’aquell 5 de setembre
en el meu record ja tindran algunes llacunes... però espero i desitjo que la reflexió que em ve al pensament quan penso en aquella tarda continuï igual: que en aquesta vida, la motivació ens fa
treure les forces d’allà on sembla que ja no en queden; i que les
persones que estimem, malgrat que físicament ja no siguin entre
nosaltres, continuen sent una font inesgotable de motivació.
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Per latortuga.cat

CRÒNICA DE GRÀCIA

Crònica
de Gràcia
La presentació va tenir lloc a l’Orfeó
Gracienc i va comptar amb la presència de la regidora Maite Fandos i d'Enric Galve, president de la Fira Sonimag
Foto.

CG

Festa Major
El 14 d’agost, el Pregó de la Festa
Major 2011 va donar el tret de sortida
de la Festa, que enguany va anar a
càrrec de la periodista Laia Ferrer.

Maite Fandos i Elsa Blasco, regidora i presidenta de Gràcia, respectivament
Maite Fandos, regidora de CIU, ha estat
nomenada Regidora del Districte de
Gràcia.

Els graciencs i gracienques ja tenen un nou
llibre de fotografies
sobre la seva festa
major: “La Festa Major
de Gràcia vista pels
fotògrafs Ramírez”.
El Taller d’Història l’ha
presentat aquest juliol.

Elsa Blasco, regidora d'ICV.EUiA a Horta Guinardó en el darrer mandat, és la
nova presidenta de Gràcia. Així doncs,
dues dones portaran el districte de Gràcia: Maite Fandos com a regidora i Elsa
Blasco com a presidenta.

Flama del Canigó
La Flama del Canigó va arribar a Gràcia
el passat 23 de juny procedent de la
Plaça de Sant Jaume. L’entitat encarregada de fer el trajecte de Barcelona a
Gràcia va ser els Lluïsos amb la col·laboració del Taller d’Història de Gràcia.

El Taller d’Història presenta un
llibre amb les fotografies dels
Ramírez
El passat 26 de juliol el Taller d’Història
va presentar el llibre “La Festa Major de
Gràcia vista pels fotògrafs Ramírez”. Es
tracta d’un recull de fotografies de Joan
Ramírez Sagarra i el seu fill, Joan Ramírez Vallhonrat, fet per Joan Àngel Frigola, president de l’entitat, i Josep Maria
Contel, historiador local.
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Pel que fa al premi dels guarnits, el
guanyador d'enguany ha estat el carrer
Fraternitat de Baix. Berga ha aconseguit el segon lloc i Mozart el tercer.

La vicepresidenta del Govern,
Joana Ortega, assisteix al sopar
de La Tortuga i telegracia.cat
La vicepresidenta del Govern de la
Generalitat, Joana Ortega, va assistir al
tradicional sopar del diari digital La
Tortuga i telegracia.cat.
La vicepresidenta i dirigent d’Unió
Democràtica de Catalunya va estar
acompanyada per la regidora de Gràcia, Maite Fandos, la presidenta del
Districte, Elsa Blasco, i el regidor socialista Guillem Espriu.

L’11 de setembre a Gràcia i la tradicional ofrena a Rafael
Casanova
Gràcia compleix amb el ritual. El passat
dissabte 10 de setembre, en l’acte de
commemoració de l’Onze de setembre
a Gràcia, Ricard Estruch president de
la Fundació Festa Major, en nom de les
entitats centenàries culturals de Gràcia
i que integren el G6, va llegir el manifest de Ramon Peris i March.
Diversos representants polítics i de la
societat civil, amb el G-6 al capdavant,
han fet la ja tradicional ofrena davant
el monument a Rafael Casanova el diumenge 11 de setembre.
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LLUÏSOS
DE
GRÀCIA

OCTUBRE
2011
JUNY
2012

T
A
L
L
E
R
S

Capoeira
Club de lectura
Dansa creativa
Educació vocal
Escenografia i
vestuari per a
teatre
Estudi dirigit
Góspel
Guitarra
Iniciació al clown
Ioga Kundalini
Llenguatge musical
Màgia
Memòria
Move Ment
Moviment i veu
Música
Música per a
nens/es de 2-3 anys
Restauració
de mobles
Sardanes
Teatre

INSCRIPCIONS:
A partir del 6 de setembre,
de dimarts a divendres
de 5 a 8 del vespre
al punt d’informació.

INFORMACIÓ:
Lluïsos de Gràcia
Pl. del Nord, 7-10.
08024 Barcelona
Tel.: 93 218 33 72
www.lluisosdegracia.cat
L’organització es reserva el dret
d’anul·lar qualsevol taller
si el nombre d’inscrits no arriba al
mínim establert, segons el seu criteri.

Amb la col·laboració de:

Organitza:

