Des del Nord 56

Febrer 2012

En marxa un projecte
de participació

Reflexions
des de Sant Antonio, Texas

Entrevista a
Queco Novell

Pàg. 05

Pàg. 20-21

Pàg. 22-24

Ja està aquí
N
D
D
u
e
t
El
les pàgines
pensades per
als més joves
de la casa!
Pàg. 26

Cor Gregal,
nova coral
Pàg. 8

SUMARI

EDITORIAL

LLUÏSOS DE GRÀCIA
03 Editorial
04 La junta
La Junta dóna a
conèixer els Lluïsos

a història dels Lluïsos de Gràcia ha
estat sempre estretament vinculada a la seva activitat teatral, un
dels motors importants de l’activitat cultural dels Lluïsos. És per això que ara fa un
any vam començar el projecte Lluïsos Teatre per revitalitzar la vida del nostre teatre.
Aquest projecte consistia en augmentar la programació d’espectacles professionals, millorar l’equipament i professionalitzar la gestió
de les activitats que s’hi fan.

05

Nous projectes
En marxa un projecte
de participació

06 En record de...
Albert Gasulla, una
institució i un savi
del bàsquet
Amics que ens deixen
Adéu a en Jordi
Casso: un retrat
improvisat
08 Seccions de la casa
13 Bústia del soci
Adéu “Tocaio”
14
16
20

3 Socis + 1 Junta
Què ha passat?
Reflexions des de…
San Antonio

22

Entrevista
Queco Novell

25
26

L

Bústia verda
Pulmonia Energètica

El teu DDN

GRÀCIA
28 Opinió
30 Crònica de
les Associacions
de Gràcia
La cuineta de la Lola

Edita:
Lluïsos és membre:

Coordinació: Laia Curcoll
Consell de redacció: Susanna Àlvarez,
Emili Boix, Marta Buch, Marc Camprodon, Oriol Hosta, Mar Solà.
Disseny i maquetació: Sílvia Vallverdú.

Vam començar repensant el que volíem oferir. Fins ara al teatre s’hi
representava un espectacle de titelles un diumenge al mes i vam
decidir duplicar els titelles amb 2 espectacles (un al matí i un altre
a la tarda). També oferíem el cicle de música Objectiu Freedònia
organitzat per en Guillem Roma, que s’ha mantingut i complementat amb altres concerts d’altres estils musicals. Finalment també es
va voler oferir un nou cicle d’espectacles teatrals que un cop al mes
ens arribava a través de companyies joves professionals.
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Les titelles ha estat la línia amb més bona acollida i s’ha col·laborat
amb festivals com el Mini BCN. També s’ha ofert una programació
especial nadalenca amb 9 funcions d’un mateix espectacle. S’ha
arribat a acords amb el TR3SC i Atrápalo per oferir descomptes i
s’ha estat present a fires de teatre de Catalunya. Gràcies a això hem
aconseguit portar al voltant de 3.000 espectadors a gaudir dels titelles dels Lluïsos.
La nova programació ha anat acompanyada de millores a l’entrada
del teatre i del seu aspecte exterior. S’ha fet un nou pont tècnic per
millorar la il·luminació i la seguretat de la sala i també s’ha implementat un sistema de venda d’entrades per internet.
Un any després podem dir que tenim un teatre amb molt més
bones condicions i que seguirem oferint bons espectacles a la Vila
de Gràcia. Aquest 2012 tornarem a duplicar l’oferta de titelles i
potenciarem els concerts, i tot això sense deixar de fer-hi l’activitat
habitual de les seccions. Una veritable aposta per la vida cultural
vinculada al barri i als Lluïsos de Gràcia.

Marc Camprodon
Vocal de la Junta Directiva dels Lluïsos de Gràcia

Col·laboren:
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Per Redacció

LA JUNTA

LJ

LLUÏSOS DE GRÀCIA

La Junta dóna
a conèixer els Lluïsos

La Junta directiva
s’ha reunit amb
representants polítics
del districte,
l’Ajuntament i
la Generaliat per
promocionar l’entitat

La Junta demana més
complicitat al districte
L a junta directiva va aprofitar l’inici del curs
escolar per a reunir-se amb la regidora del
districte de Gràcia, Maite Fandos, amb l’objectiu de presentar-li els projectes de futur
de l’entitat: reprendre la reforma de les instal·lacions de l’entitat; potenciar la programació professional al teatre; i potenciar les
activitats i tallers en horari de matí.
També van demanar al districte que busqui
més complicitats amb les entitats i van traslladar a Fandos, que a més de ser la regidora de Gràcia és la regidora d’esports de
l’Ajuntament de Barcelona, la necessitat
de construir una nova pista de bàsquet.
Maite Fandos va tenir una resposta molt
positiva a tots nivells.

La Junta es reuneix amb
Mascarell i Ciurana
El passat mes de novembre la junta i els
representants de la Coral Cantiga van tenir
dues reunions amb representants polítics de
l’àmbit de la cultura. L’objectiu de les dues
reunions era presentar els actes de comme-
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moració del 50è aniversari de la coral Cantiga
i el projecte de professionalització del teatre
de l’entitat, així com el projecte per a consolidar els Lluïsos a com a escola coral per a nens
i joves. La resposta va ser positiva tant per part
del conseller Mascarell com del regidor Ciurana, que es van mostrar sensibles al projecte
i a les necessitats de reforma del teatre.

Lluïsos de Gràcia assisteix
al II Congrés Europeu
del Voluntariat
Una representació dels Lluïsos, formada pel
president Oriol Hosta i la gerent Marta Buch,
va asistir al II Congrés Europeu del Voluntariat,
organitzat pel Departament de Benestar Social
i Família de la Generalitat de Catalunya en
motiu de l’Any Europeu del Voluntariat que
s’ha commemorat l’any 2011.
Durant la inauguració, el president de la Generalitat Artur Mas va fer constar que
“la societat catalana porta el voluntariat a
l’ADN”. El conseller de Benestar Social i Família, Josep Lluís Cleries, va recordar la “gran
riquesa d’expressions molt variades d’associacionsime, voluntariat i solidaritat a Catalunya”.

Per La JUNTA

LLUÏSOS DE GRÀCIA

NOUS PROJECTES

En marxa un projecte
de participació

NP
Peter Drucker deia
que innovar és trobar
nous o millorats usos
als recursos dels que
ja es disposen

D

es dels Lluïsos hem dut a terme
un projecte de participació, gràcies a una subvenció de la Direcció General de Participació Ciutadana de la
Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu de
treballar els Lluïsos de Gràcia del futur. D’aquí el nom del projecte: LLUÏSOS AVANÇA.
Aquest projecte pretén definir els reptes de
l’entitat i idear noves activitats i serveis que
ens ajudin a preparar-nos pel futur, sempre
tenint en compte els valors que ens defineixen i configuren el nostre ADN. Per això el
subtítol del projecte és el següent: CREEM
FUTUR AMB VALORS.
Amb aquest objectiu s’han dut a terme
diverses accions:
• 3 tallers, un amb la Junta, un amb
socis, dirigents i pares de socis i un amb
infants i joves.
• 10 entrevistes a persones vinculades
amb la institució, proactives, amb diferents nivells de vinculació a l’entitat i de
diverses seccions.
• Observació objectiva in situ, assistint
a diverses activitats de seccions i dels
Lluïsos.
En tot aquest procés s’han detectat certs
patrons que defineixen l’entitat i que
apunten pistes pel disseny i desenvolupament de noves accions. A destacar: els
socis tenen vinculació de per vida i sovint
generació rere generació amb els Lluïsos;
hi ha un reconeixement i sentiment d’orgull envers els valors dels Lluïsos; els socis

que deixen l’activitat als Lluïsos és més pel
seu moment vital que no pas per falta d’identificació amb l’entitat; hi ha poques activitats per a la gent adulta; els Lluïsos és l’epicentre de les relacions humanes de molts
usuaris; i, finalment, l’alt nivell de satisfacció i compromís cap a la institució.
El projecte encara no ha acabat, i ara tenim
el repte més important: saber detectar
accions que ens permetin assolir els reptes
que té, a data d’avui, els Lluïsos de Gràcia.
Aquestes accions es poden concretar en:
1. Generació d’un entorn d’oci per a
tota una trajectòria vital, amb valors
i catalanitat
2. Professionalització “transparent”
en la gestió, a nivell d’institució i
de seccions
3. Adaptació a les noves necessitats
i als nous temps
El ventall d’accions a desenvolupar és
extens i passa per oferir noves activitats pels
socis, sobretot per adults i famílies i també
en franja de matí, trobar vies de finançament per projectes concrets, millorar la gestió del coneixement, oferir formació qualitativa als dirigents, etc.
Des d’aquí volem agrair a totes aquelles
persones que heu intervingut en aquest
procés. LTC Project, consultora que treballa
en projectes d’estratègia, innovació i comunicació, ha estat qui ha dut a terme el desenvolupament del projecte.
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Per Joan GUIU

Albert Gasulla, una institució
i un savi del bàsquet

LLUÏSOS DE GRÀCIA

EN RECORD DE

ER

Però tenia clar que el més cabdal era treballar amb la base, i arribà als Lluïsos, convençut que la seva dèria era la millor opció,
com ell deia, “la mare dels ous”:
fonaments, fonaments i fonaments.
Als Lluïsos es responsabilitzà de tot, d’entrenar, coordinar, dirigir i sobretot ensenyar,
i la seva revolució en l’ensenyament dels
fonaments va fer evolucionar el nostre
esport arreu de Catalunya.

E

l 4 de desembre, als 83 anys, ha
mort l’Albert. Gracienc, català i
catalanista, home de bàsquet per
sobre de tot, l’Albert és segurament un
gran desconegut pels basquetbolistes
més joves del nostre casal. Fem una mica
de llum.

En els últims mesos
hem rebut dues males
notícies: han mort
dos socis dels Lluïsos
que han tingut una
forta implicació al
llarg dels anys. Volem
retre un petit homenatge i reconeixement a l’Albert
Gasulla i a en Jordi
Casso a través
d’aquestes pàgines

(dalt)
Albert Gasulla (amb la
pilota a la mà) durant
l’homenatge que li van
fer l’any 1988.
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Nois i noies del bàsquet lluïsenc, vosaltres
no serieu ara en una entitat que ensenya
els fonaments del bàsquet i valors de vida a
través del bàsquet si l’Albert no hagués estimat Lluïsos i ens ho hagués ensenyat. L’Albert arribà l’any 1964 de la mà de Jaume
Amat, un dels nostres històrics dirigents. El
seu caràcter, coneixements i visió humana i
tècnica determinaren una orientació definitiva en la forma d’entendre i fer bàsquet:
fonaments, actitud, correcció, aprenentatge, respecte, comportar-se i voler.

Els valors intrínsecs de l’esport han estat
sempre capdavanters en la nostra entitat.
El “lloc” i la tasca fundacional dels Lluïsos,
en el segle XIX, fou un gimnàs. I recordem
que fa molts i molts anys que cada cap de
setmana desenes de nois i noies dels Lluïsos
s’escampen pels camps d’arreu de Catalunya defensant una samarreta que porta
el nom dels Lluïsos de Gràcia. I són reconeguts, i en aquest reconeixement no hi és
aliè el nom de l’Albert Gasulla.
Nois i noies del bàsquet lluïsenc, gairebé
tots heu començat jugant en el Mini.
Sabeu qui va transformar el “Biddy-basket” americà, en el Minibàsquet? Doncs
l’Albert. Ell, amb dos amics seus varen
“inventar” el Mini i el van difondre i estendre per tot Catalunya i arreu d’Espanya. I
sense el Mini, el bàsquet català no s’hauria convertit en el millor bàsquet d’Europa
com és avui.

L’Albert va ensenyar, va posar en pràctica i
vetllà per tot allò en que creia. El seu mestratge va arribar no només als Lluïsos sinó
en molts altres indrets del bàsquet català, a
clubs i a persones. La seva contribució a
perfilar una forma de ser esportiva i personal ha estat enorme. El bàsquet ha estat el
vehicle per on posar en pràctica el seu vessant pedagògic i les seves pregones creences de formació humana.

Com deien de petits els seus néts i netes:
“l’avi és un savi del bàsquet”. També ha
estat un savi en comprendre el punt just
de la vida i com transmetre’l. Ha estat un
home fidel a les seves conviccions esportives i patriòtiques, i tenaç defensor d’aquestes. El nostre millor homenatge a ell i un
servei a nosaltres mateixos és seguir unes
petges que ja coneixem.

Entrenà des d’equips modestos fins als d’elit en lliga espanyola, com Montgat, Picadero o Joventut de Badalona, on formà jugadors que arribaren a la internacionalitat.

“Albert, el teu mestratge no ha caigut en
terra erma, el preservarem i en tindrem
memòria per sempre”. Des dels Lluïsos,
gràcies eternes, amic.

Per Susanna ÀLVAREZ

Per Tatu HOSTA

Adéu a en Jordi
Casso: un retrat
improvisat

Amics
que ens deixen

V

A

Parlar d’en Jordi Casso és parlar dels Lluïsos de Gràcia. Els motius
són molts: els seus més de 70 anys de soci, el fet de ser fill d’un
President de l’entitat (Ramon Casso, 1919-1922), la seva tasca
com a President (1967-1969) i com a responsable d’engegar el
procés que acabaria amb la marginació de les dones als Lluïsos
de Gràcia, la seva actitud envers el Des del Nord com a element
aglutinador dels socis i sòcies, per ser un dels responsables de la
Catequesi d’Adults, etc.

És per això que jo mateix escric aquestes ratlles, per comentar la
gran tasca d’en Gasulla als Lluïsos de Gràcia i també el llarg historial de Jordi Casso al servei de la nostra entitat.

aig rebre amb tristesa la notícia de la mort d’en Jordi
Casso. No vaig poder assistir al funeral però ell sap que
“també” hi era. Aprofito, però, l’oportunitat que em
dóna el Des del Nord per escriure unes ratlles sobre aquest soci
emprenedor, coratjós i optimista, amb qui vaig tenir la sort i
el privilegi de col·laborar en algunes responsabilitats dels Lluïsos
de Gràcia.

Per a mi, en Jordi era el més puntual del Des del Nord, la persona
més responsable. Independentment que formés part de l’equip de
redacció o que fos un col·laborador, sempre tenia el text a punt,
sempre deia coses interessants que et convidaven a pensar i reflexionar. Però també, davant d’una injustícia, els seus escrits et
feien aixecar i mobilitzar-te. En Jordi Casso creia en el poder
de les paraules i en l’acció dels homes per millorar el món.
Gràcies per tot, Jordi! Trobarem a faltar la teva empenta però
continuaràs entre nosaltres.

(dalt)
Jordi Casso, el segon per la dreta, al costat de la seva dona Núria Samsó
i Bastardes i la resta de membres del grup de Catequesi.

mitjans de desembre, quan ens vam trobar amb en Jordi
Casso a la Capella dels Lluïsos, vaig demanar-li que, ja
que ell acostumava a escriure al Des del Nord, fes una
referència al recentment traspassat Albert Gasulla, tant en la seva
faceta de bon entrenador de bàsquet com en la de magnífic formador de persones com cal, cosa en la què havia destacat força,
ja que quan l’equip de bàsquet dels Lluïsos participava en els
campionats, els contrincants no es cansaven de proclamar que
“l’equip dels Lluïsos és un equip de senyors”. La meva petició va
ser acceptada pel Jordi però al cap de vuit dies una complicació
del seu estat de salut va posar fi a la seva vida, sense que pogués
atendre el meu encàrrec.

Copio un fragment de l’escrit de comiat/testament del bon amic
Jordi:
“Gràcies als Lluïsos, on tant he rebut i donat any rere any, on he
fet tants bons amics, joves i grans, amb qui compartir i en qui
confiar, a la meva colla dels Bosquerols, al Consell Directiu, a
l’Agrupament, a la Catequesi, amb l’estimat grup de la Catequesi
d’Adults, a la Coral, al Xino-Xano, etc. Gràcies, molt especialment,
al mestratge de l’inoblidable mossèn Penina al qui, com sol passar, he valorat molt més després de perdre’l que quan el tenia a
l’abast”.
Són molts anys i moltes activitats en les què en Jordi Casso ha
col·laborat i ha dirigit a casa nostra. Crec que els Lluïsos de Gràcia
ha d’agrair-li, deixant testimoni escrit de la seva tasca en la nostra
història.
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Per Secció COR GREGAL

SECCIONS DE LA CASA

SC

LLUÏSOS DE GRÀCIA

Presentació en societat
d’una nova coral:
el Cor Gregal

Les seccions dels
Lluïsos estan en
plena activitat i moltes han començat el
curs amb nous projectes. Entre aquests
nous projectes destaca, sobretot, la creació d’una nova coral
als Lluïsos

E

ls cantaires de Cor Gregal vam
començar la nostra aventura dins
la Coral Vent del Nord fa uns tres
anys. Vent del Nord ha estat el nostre referent durant aquests anys de fet, la majoria
dels cantaires que integrem el Cor Gregal
ens vam incorporar al cant coral dins dels
Lluïsos. Vent del Nord va arribar a créixer
moltíssim (fins a prop de 80 cantaires) i va
ser llavors que la junta es va plantejar la
possibilitat d’adequar l’oferta als interessos
i afinitats dels cantaires i cercar nous reptes
musicals. Ha estat un procés llarg i, finalment, a finals del darrer curs vam acordar
en assemblea fer dues corals separades
d’ara endavant.
El 24 de novembre de 2011 va tenir lloc l’assemblea constituent del Cor Gregal, on es
va presentar i aprovar la nova junta, el pressupost i el plantejament general. El 13 de
desembre vam presentar-nos oficialment a
la junta dels Lluïsos i amb aquest article al
Des del Nord, ens presentem en societat
perquè ens conegueu.

Més d’un concert
a l’esquena
El primer projecte que ens va servir de plataforma de llançament va ser la interpretació del Messies de Haëndel, que vam preparar conjuntament amb el Cor Bach de Sant
Miquel dels Sants i la Coral Sant Jordi, sota
la direcció de Lluís Vila. El vam presentar en
dos concerts el maig de 2010. El febrer de
2011, vam fer el concert anomenat “Del
8

Jazz al Musical” amb la Big Band del Maresme, la Coral Elisard Sala de l’Hospitalet i la
Polifònica d’Alella. El repertori incloïa clàssics
del jazz (D. Ellington, Greshwin, Cole Porter)
i fragments de West Side Story (Bernstein).
Per últim, l’estiu de 2011 vam fer un programa de peces de música celta i romàntica
irlandesa, escocesa i francesa, amb el grup
de flautes dolces Glosa, concert que vam
repetir el setembre a la festa de la Verema
a les caves Codorniu. Tots aquests concerts
sota la direcció del nostre director actual:
l’Òscar Salvador.

Els projectes actuals
Un dels últims projectes ha estat l’Oratori
de Nadal de Saint Saëns. L’hem dut a terme
amb la Coral Eswèrtia de Manresa i hem
actuat a Manresa i a Lluïsos Teatre el gener
de 2012.
També cal mencionar que hem fet un intercanvi amb un cor de Portugal, el Chorus
Auris, de la ciutat d’Ourém, localitat que visitarem el proper curs en la tornada d’aquest
intercanvi. El projecte encara no ha acabat
però ja podem dir que ha estat una gran
experiència personal i musical.
Com veieu, ha estat una trajectòria curta
però intensa i prou variada: mengem de tot!
I així volem continuar, aquest és el nostre
projecte, que ens il·lusiona i que volem obrir
a totes les persones interessades (ep! sobretot si sou tenors, que n’anem justets!).

Per Secció BANC DEL TEMPS

Per Secció TENNIS TAULA

El Temps,
un valor en alça

Tennis Taula
a Catalunya
i el Món

V

U

ivim en un món que canvia a
gran velocitat, tan ràpidament
que sovint no ens permet la
necessària reflexió sobre els canvis que
es van succeint. En aquest món canviant ens trobem tots nosaltres tractant
de recórrer el camí de les nostres vides
i, si ens deixem endur pel corrent sense
control, és molt provable que acabem
perdent el nord.
Ningú no es vol perdre res d’important.
És natural, ja que hi ha tantes coses per
descobrir que no ens en volem perdre
cap ni una. Malauradament no hi ha
temps per fer-ho tot. El temps és un bé
finit. Tots en posseïm una certa quantitat però ningú no sap exactament de
quant en disposa. O sigui que hem de
decidir necessàriament com volem
invertir el nostre temps.
Algunes persones decideixen invertir
part del seu temps en provar de fer
d’aquest món un lloc millor. Aquesta
inversió de temps es pot fer de moltes
maneres: ajudant les persones que ho
necessiten, tractant de consumir
menys, educant els més menuts amb
uns bons valors, reciclant, etc.
Nosaltres, des del Banc del Temps, tractem de demostrar que ens podem relacionar d’una manera diferent. Per ferho intercanviem serveis i coneixements
entre nosaltres pagant-nos amb una

moneda un xic especial, el temps. Quan
fem servir la moneda-temps, tots els
serveis realitzats passen a tenir el
mateix valor, tant se val si és l’hora de
la senyora que ens cus uns pantalons o
si és l’hora del noi que ens repara l’ordinador. Al Banc del Temps aquesta hora
val igual per a tothom: per a un advocat o per a un professor d’anglès. L’hora de tots val el mateix. És ben senzill:
guanyes hores atenent demandes
d’altres persones i et gastes hores
demanant el que necessites. Al Banc
del Temps cada usuari té un compte
corrent on hi figura el seu saldo
d’hores. A més a més, en aquest banc
tothom té un cert crèdit (sense contractes, ni avaladors, ni interessos). La idea
és oferir allò que t’agrada fer i que et fa
feliç aportar als altres.
El Banc del Temps és un moviment
internacional que s’executa en l’àmbit
local però que està present a multitud
de països. A Barcelona en tenim un bon
grapat a diversos barris de la ciutat. El
nostre és el Banc del Temps de Gràcia i
està adreçat a tots els veïns d’aquest
districte. Ja som més de 250 persones
que intercanviem serveis entre nosaltres mitjançant la moneda-temps. Els
Lluïsos de Gràcia aposta per aquest projecte, aporta l’espai i els recursos necessaris perquè els veïns de Gràcia puguin
organitzar-se i invertir bé el seu temps.

n any més! I és que ja són 12 els anys
que fa que la secció de Tennis Taula
dels Lluïsos de Gràcia estem a la màxima
categoria del Tennis Taula de veterans, és a dir,
a primera divisió.
Actualment els dos equips de la secció estem jugant
la lliga: la 1a de veterans i la 3a de veterans “A”.
I, a nivell individual i dobles, juguem
en els Opens organitzats per la Representació de
Tennis Taula de Barcelona (RTB).
Aquest any 2012 comença amb diferents cites
importants del Tennis Taula en què els Lluïsos de
Gràcia hi seran representats.
En aquests propers mesos participarem en el Campionat de Catalunya Veterans que se celebrarà a
Calella els dies 25 i 26 de febrer i el 3 i 4 de març.
El mes d’abril viatjarem cap a Almería per participar
en el Campionat d’Espanya de Veterans que se
celebrarà del 28 d’abril a l’1 de maig.
Després de participar als campionats de Catalunya i
Espanya, el Tennis Taula dels Lluïsos anirà encara
més lluny, ja que el jugador Òscar Casabona participarà en el XVI Campionat del Món de Veterans del
25 al 30 de juny a Estocolm, Suècia.
D’altra banda, esperem organitzar el torneig
de la nostra secció el dissabte 16 de juny.
Ja veieu que l’agenda de partits està ben farcida
en aquests mesos: molta sort a tothom i, especialment, als jugadors dels Lluïsos!
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Per Secció GMM

Per Secció A.E.

Resum d’un gran
espectacle

Excursió a
Montserrat

A

LLUÏSOS DE GRÀCIA

SECCIONS DE LA CASA

l’última excursió, el grup de Pioners i Caravel·les de l’Agrupament
vam pujar a Montserrat. Fins al
monestir –un tram que la majoria de nosaltres ja havia fet–, va ser una caminada
tranquil·la. Un cop al monestir vam parar
a descansar; alguns fins i tot van dormir i
d’altres demanaven formatges en una fira
que hi havia.
Després de dinar, ja amb el Nil i la Nani,
vam dirigir-nos cap al refugi on havíem de
dormir. La primera part del trajecte tenia
moltes escales i es feia força monòton,
tot i que les vistes eren precioses.

E

l mes del Nadal, de les festes, del
gran xou al teatre dels Lluïsos...

Ja ben bé des d’abans de l’excursió de
novembre, els monitors i monitores i els
nens i les nenes de cada secció ja sabíem
quin seria el gran tema per preparar el xou
d’enguany. Sempre ho fem amb temps per
a poder treballar-hi i que quedi espectacular, i pensem que aquest any no vam decebre a ningú, deixant el llistó tan alt com
sempre.
El xou de Nadal anava sobre la inauguració
del teatre dels Lluïsos de Gràcia, i per triar
qui seria l’elegit per dur a terme aquesta
inauguració, cada grup es preparava una
obra amb un registre per presentar candidats a optar aquest mèrit. Així que durant
un parell o tres de setmanes vam estar definint l’obra, els personatges, preparant tot
el material, vestuari i decoració i assajant,
assajant, assajant un dia rere l’altre.
Els Anxanetes ens van sorprendre amb un
seguit de balls de diferents estils musicals,
però finalment recalcant que ells, el Nadal,
el celebren en català, tot ballant una sardana. Els Grumets van fer un xou mut, un
espectacle de mímica, i amb diferents
números ens van deixar sense paraules.
A continuació va arribar el musical amb els
Ardits, que entre representacions musicals
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ens van enamorar amb la cançó de Roxanne, ballada en parelles. Els Brivalls van
representar l’òpera de Pappageno, amb
tota una orquestra musical i artistes cantants, i tanmateix amb uns espectadors que
criticaven i decidien acabar l’obra amb un
“Don’t stop me now” de Queen. Els Konquis ens van sorprendre amb unes classes
de ballet increïbles i un solo d’un artista
reprimit meravellós. Els Superkonquis, la
generació que hi ha entre els nois/es i els
monitors/es, van fer de jurat i, més o
menys crítics, van acabar puntuant força alt
tots els espectacles. Els pares i mares, una
vegada més, ens van deixar bocabadats, en
interpretar uns Pastorets versió “Jennifer”
d’“Els Catarres” que va demostrar, sense
dubte, que l’edat ens fa més experts. Els
monitors/es (que érem els treballadors del
teatre dels Lluïsos) també ens vam presentar com a candidats per a la inauguració tot
cantant una nadala versionada.
Després vam berenar tots junts i ens vam
desitjar unes bones festes en companyia
dels que més estimem, i l’equip de monitors i monitores vam celebrar el Nadal fent
l’esperat sopar de final d’any i repartint-nos
els amics invisibles que tanta feina ens
havien donat.
Vam gaudir, vam riure i, un cop més, vam
acabar orgullosos del dia que acabàvem de
compartir.

En un moment donat ens vam desviar del
camí principal i vam entrar a una zona més
boscosa. A partir d’aquest moment, i després de perdre’ns i preguntar als escaladors
que ja plegaven, vam aconseguir arribar
a l’ermita de Sant Antoni.
La part interior era força petita i estava
habitada per un ermità, que en aquell
moment no hi era. També hi havia una
parella de fotògrafs francesos que estaven
passant un parell de dies buscant la inspiració al costat del Cavall Bernat. Portaven
d’acompanyant un gos –més semblant a
un lleó que a res– que més tard vam saber
que venia del Tibet.
La nit va ser freda, però a dins, entre la llar
de foc i l’escalfor dels cossos s’hi estava
molt bé. A l’hora de dormir, però, va resultar que l’espai era força just i la meitat vam
dormir amb les cames en forats de la roca i
altres amb les cames sota el banc.
L’endemà al matí, tot i la nit tan dolenta
que havíem passat, vam aconseguir llevarnos i vam començar a baixar. Com vam
agafar un camí més curt que a la pujada
i vam baixar corrent, en poc menys d’una
hora ja érem al monestir. Des d’allà vam
seguir fins a Monistrol i després fins a Barcelona.
Pioners i Caravel·les de l’A.E.

Per Secció EL VIROLET

Per Secció CATEQUESI

Se’ns gira
feina!

Jordi Casso

H

a estat un bon company, un
millor amic, tant en les penes
com en les alegries i, a més, un
mestre-guia, amb molts coneixements per
als qui formàvem el grup de catequesi d’adults als Lluïsos de Gràcia.
Sempre veient el cantó positiu de totes les
coses i convençut fins a la medul·la que l’educació rebuda en la fe i també en l’escoltisme marca a les persones per a tota la
vida i és una font d’actitud religiosa i cívica
que l’acompanyaria fins al final del camí,
com així ha estat.

A

quest primer trimestre de 2012 a
El Virolet se’ns gira feina!!! Tenim
dos esdeveniments importants que
ens faran treballar de valent fins ben entrada la primavera.
Els grups de petits, els U-keleles i els Dos
sostinguts, anirem a Sant Salvador de Guardiola el dia abans de Sant Jordi, el 22 d’abril, al Juguem Cantant. Que què hi farem?
Doncs cantar i jugar, ves! Al matí ens trobarem amb d’altres corals i assajarem les cançons del programa comú que cadascú per
la seva banda haurem après i la cantata
Rebel·lió a la cuina, d’Antoni Miralpeix, cantata per a piano, narrador i orquestra de
cuina. Abans de dinar, que estarem més
fresquets, farem el concert per als pares i
per a tots aquells que hi vulgueu venir. I
després de dinar ens hauran preparat tot
de jocs i activitats.
Els grups de mitjans i grans tenim Trobada
General del Secretariat de Corals Infantils
de Catalunya (SCIC) el cap de setmana del
12 i 13 de maig. Això vol dir que les corals
del Barcelonès haurem d’acollir a casa nostra els cantaires d’arreu de Catalunya. És
tan emocionant! El dissabte assajarem el
cant comú i la cantata, i el diumenge... tatxan! Concert de milers de cantaires d’entre
7 i 15 anys al Pavelló de Badalona.
La cantata que farem es diu Set dies que

van canviar el món. La música és d’Antoni
Ros Marbà i la lletra de Ramon Solsona.
Ros Marbà és el compositor de dues cantates precioses escrites per al SCIC que molts
de nosaltres –cantaires i directors– ja hem
cantat: el Tirant lo Blanc i Un concert desconcertant. Ramon Solsona és un novel·lista
molt conegut (a més d’antic soci dels Lluïsos de Gràcia), la darrera novel·la del qual,
L’home de la maleta, ha tingut molt d’èxit.
Músic i escriptor han treballat frec a frec,
amb complicitat i entusiasme, per oferir als
nens i nenes de Catalunya una cantata que
explica l’origen de set “grans invents” de la
humanitat –sempre des del punt de vista
dels seus autors, és clar–, com ara el pa
amb tomàquet. Tots aquests invents estan
explicats pel professor Picapoll, personatge
eixelebrat que condueix la història. La cantata és escrita en versos majoritàriament de
rima consonant, amb un aire enjogassat i
amb moltes picades d’ullet musicals. L’objectiu dels autors per damunt de tot és que
els cantaires s’hi diverteixin, tant mentre
l’assagen com el dia del concert mentre la
canten dirigits per Manel Valdivieso.
I ara us deixem, que els directors i les directores d’El Virolet ens hem de posar a estudiar a tota màquina el munt de partitures
que tenim damunt del piano... Si volem
que els virolets i les viroletes cantin bé,
nosaltres ens hem de saber la música i la
lletra a ulls clucs!!!! A treballar s’ha dit!

Recordem ara més que mai que en les
nostres trobades, quan hi havia dubtes per
aclarir o entendre sobre la vida a la terra
de Jesús i els pensaments que devia tenir
en aquells anys, ens deia: “aquesta és una
de les coses que tinc apuntades per preguntar-li quan ens veiem...”.
Us transcrivim els últims paràgrafs del seu
escrit de comiat –que tenia preparat des de
feia temps– titulat: “Adéu siau a tots i a
reveure” i que va ser llegit, a petició seva,
en el funeral del 28 de desembre:
(...) M’agradaria ser capaç de no oblidar res
ni ningú, però sé que no m’és possible i sé
que em quedaran moltes coses per dir. Em
sap greu, però no en sé més. Per tot el que
he escrit i per tot el que he deixat d’escriure,
de tot cor, moltes gràcies.
Estimo la meva història,
la història que m’ha tocat viure.
En ella, com en la de cada u,
Déu s’hi ha fet present.
Gràcies per la vida que he viscut.
Gràcies per haver-la viscut
amb il·lusió i esperança,
i, sobretot, gràcies per haver-la viscut
amb qui la he viscut.
Gràcies, moltes gràcies !!!
I A TU, JORDI, NOSALTRES TAMBÉ ET VOLEM
DIR: GRÀCIES, MOLTES GRÀCIES !!!
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Per Secció NO ESTIGUIS SOL

Una temporada
prometedora

Les activitats
del 2012

LLUÏSOS DE GRÀCIA

SECCIONS DE LA CASA

Per Secció SOTACABINA TEATRE

C

om diu el refrany, “any nou, vida
nova”. No sé què en pensareu
sobre si els refranys l’encerten o
no. Tanmateix, en el cas de Sotacabina Teatre l’encerta de ple: aquesta temporada
2011-2012 està resultant prometedora. Ja
vam encetar-la amb bon peu a finals d’octubre duent una obra de la temporada passada dirigida per Joaquim Fàbregas, L’Hostalera de Carlo Goldoni, a fora de casa per
representar-la a la Mostra de Teatre de Valldoreix, on vam aprofitar per estrènyer vincles fora de la metròpolis amb altres
amants del teatre.
I això només va ser el començament, ja que
la veritable renovació va venir amb Final de
Partida de Samuel Beckett poc temps després. Superant els entrebancs que van impedir-ne la posada en escena la temporada
passada, vam recuperar-la amb èxit per a
l’inici d’aquesta a principis de novembre. I és
que no era pas fàcil tractant-se d’una obra
eminentment conceptual i suggestiva que
requeria especial dedicació per part d’actors
i director, i que va desbordar les expectatives
tenint en compte la joventut del seu director, Artur Díaz, en el seu debut al capdavant
del projecte. D’acord que l’Artur ja venia de
dirigir el grup de formació teatral de la companyia, però… estrenar-se en el grup de
grans amb un Beckett? Amb vint-i-pocs? Em
temo que als fatalistes aficionats a escampar teories nihilistes sobre “ni-nis” això no
els agradarà, però... qui diu que la joventut
d’aquest país no tenim res a dir?
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I espereu, que la sèrie de debuts no acaba aquí! Mercè Pardo debuta també
enguany com a directora del grup de
grans amb la tranquil·litat d’haver satisfet amb escreix un somni personal codirigint ni més ni menys que Antígona la
temporada passada amb el grup de formació. Al març ens durà Políticament
incorrecte de Ray Cooney, una divertida
comèdia d’embolics que reflexa la vessant més humana de la política, aquella
que succeeix lluny de les càmeres, entre
vestidors… O entre llençols!
I en tercer lloc tenim un projecte entre
mans que lamento no poder-vos revelar.
No és que no us vulgui parlar de l’obra,
que ja m’agradaria. És que aquesta obra
encara no existeix. Ignasi Rubio ens presentarà aquesta temporada la seva primera obra com a dramaturg, la qual sortirà
del forn d’un moment a l’altre per a
poder-vos-la servir recent feta, totalment
inèdita. De moment respectarem la intimitat creativa de l’autor i en mantindrem
la trama en secret. Si us pica la curiositat
podreu fer-li un cop d’ull al juny.
Ja ho veieu! Esperem que les profecies
maies de les que parlen s’equivoquin i la fi
del món trigui en arribar, ja que a Sotacabina tenim encara molts projectes per
emprendre i moltes il·lusions per realitzar.
Fins ben aviat!
Adrià Giró

E

l Grup No Estiguis Sol (NES) té previst realitzar durant aquest primer
trimestre les activitats que ja són
habituals: caminades, excursions culturals,
visites a museus, cinefòrum, classes de ball,
etc. També, i com a novetat, tenim programades unes taules rodones sobre temes
d’actualitat, com poden ser el medi
ambient, el consumisme, la crisi de valors i
d’altres. Les reunions són participatives i ens
permeten dialogar i intercanviar opinions
sobre temes d’interès.
També tenim previst realitzar competicions
de jocs de taula com el dòmino, rummikub,
o cartes. Ho farem alternativament amb el
cinefòrum els dissabtes a les sis de la tarda.
Aquest any ens agradaria fer més activitats
amb altres grups dels Lluïsos. De fet, ja hem
començat a fer-ne alguna amb el Banc del
Temps (botifarrada a La Garriga i visita a
unes caves de Sant Sadurní d’Anoia). També
hem participat en sortides organitzades pel
Caragol Graciós, que han estat molt instructives i tot un èxit gastronòmicament parlant.
Des d’aquí aprofitem per a donar-los les gràcies per comptar amb el nostre grup.
I no volem perdre l’oportunitat d’animar a
les persones que es trobin en una situació
de soledat no desitjada que ens vinguin a
conèixer. Ens trobem cada divendres a partir de les 9 del vespre als Lluïsos de Gràcia.
Us informarem més detalladament sobre
totes les activitats que realitzem i estarem
encantats d’escoltar les possibles propostes
i aportacions que ens vulgueu fer.

Per Jordi BONANY

Diccionari
de La Fuga

Adéu
“Tocaio”
BÚSTIA DEL SOCI

Per Secció LA FUGA

C

or m MÚS Conjunt de músics que canten simultàniament, conduits per un director/a que els democratitza
de forma harmònica, segons les necessitats de la peça
musical a interpretar. Societat coral.
coral MÚS 1 adj Relatiu o pertanyent al cor. Música coral. Societat coral.
Coral La Fuga f MÚS Societat coral circumscrita als Lluïsos de Gràcia (Barcelona), engegada a les acaballes del segle XX (1999) i que
desitja perviure molt anys, creada amb voluntat de fer música coral
sense estridències, però amb un afany d’interpretació de qualitat.
fuga f MÚS Forma musical contrapuntística monotemàtica,
de desenvolupament complex, basada en la imitació del tema.
fugat -ada adj f MÚS 1 Dit d’un fragment o d’una peça musical que
hom ha tractat a manera de fuga, però sense subjectar-se a les regles
establertes per a la fuga clàssica. 2 Persona “humana” que pertany a
la Coral La Fuga, amb voluntat d’interpretar i compartir la música, de
forma democràtica, i sobretot, amb ganes de passar-s’ho bé.
futur fugat m MÚS Dit del que s’espera sigui i faci la Coral La
Fuga en un temps encara per arribar: treball regular amb assajos
setmanals, concerts puntuals i singulars, i gaudi de la música en
tot moment.
repertori m MÚS/TEAT Conjunt de les obres musicals, teatrals,
etc, que una coral, orquestra, companyia o una persona té apreses i pot interpretar o representar.
repertori fugat m MÚS Conjunt eclèctic de peces musicals composades o adaptades per a tres o quatre veus (soprano, contralt,
tenor i baix) que habitualment assaja i interpreta la Coral La
Fuga: renaixement, barroc, contemporània, popular o tradicional
catalana, ètnica, actual o moderna, etc.

B

A

vui m’he assabentat
de la trista notícia:
ens ha deixat en Jordi Casso. No m’ho esperava,
m’ha enganxat per sorpresa...
Estic trist... Per això vull escriure aquestes quatre ratlles, per
retre un modest homenatge a
aquesta gran persona.

D’en Jordi no en sabia gaire
cosa, que havia estat president dels Lluïsos i que el veia
un parell de cops per setmana i em saludava sempre amb el seu:
Hola “Tocaio”!! Un dia venia a fer Catequesi i l’altre dirigia el
grup dels “Xerrem” (per a ajudar un xic a que els castellanoparlants s’integrin en el nostre idioma i en la nostra cultura). Sempre
em preguntava com estava i mentre petàvem la xerrada li omplia
les anotacions corresponents a la clau que s’enduia, doncs aquesta era una de les seves creus, no hi guipava gaire, i és clar, a mi
no em costava res de fer-ho. A les xerrades que teníem sempre
parlàvem del que ens semblava al moment, de les seves operacions als ulls, dels meus fills, dels seus, del que fos, el més important era compartir aquells minuts a gust i en bona companyonia.
En Jordi era gran (que no físicament, doncs era menut). No sé
l’edat que tenia però tot i que estava a la franja aquella que dius
“qualsevol dia ens pot donar un ensurt”, m’ha sorprès la seva
mort, ja que era una persona plena de vida. Recordo un dia que el
vaig acompanyar caminant fins la parada del bus a la Travessera
de Dalt, carrer de la Granja amunt (ja sabeu que fa força pendent),
i quan vam arribar a dalt de tot no esbufegava en absolut, seguia
xerrant com si tal cosa. Vam esperar plegats l’autobús i després
me’n vaig anar cap a casa pensant que aquest vellet era una bona
persona, algú que m’agradaria tenir al meu costat més sovint.
Adéu “Tocaio” meu, sempre et recordaré pel que eres (una persona agradable i disposada a ajudar) i no pel que vas ser o fer
abans de que jo et conegués (que va ser molt i molt bo). Jo, amb
el que vaig saber de tu en directe, de persona a persona, ja en
tinc prou per enyorar-te tot sovint.
Et trobaré a faltar, “Tocaio”.

ENVIA ELS TEUS TEXTOS A :
comunicacio@lluisosdegracia.cat
i sortiran publicats a l’apartat La Bústia del Soci
del proper Des del Nord (Màxim 1.500 caràcters).
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LLUÏSOS DE GRÀCIA

3 SOCIS + 1 JUNTA

SJ
Preguntem:
Què en penses que
els Lluïsos tinguen
l’estelada penjada
al balcó?
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Per Júlia VICENTE

Per Roger BUCH

(Dirigent del GMM)

(Ex-agrupament i pare d'El Virolet)

V

E

eure l’Estelada al balcó dels Lluïsos
m’ha sorprès. En primer lloc, perquè tots identifiquem els Lluïsos de
Gràcia com una institució catalanista, però
fins ara aquest fet no s’havia visualitzat de
forma tan explícita. No podem oblidar que
el catalanisme és un moviment transversal
que engloba molts matisos i postures
–aquesta és una de les seves majors riqueses i, sense dubte, un dels seus pilars de
legitimitat– i l’independentisme representat
per l’Estelada és només una de les opcions
dins aquest catalanisme (potser la majoritària, però en cap cas l’única). Però més enllà
de qüestions ideològiques, el que més greu
m’ha sabut com a sòcia activa i participant
dels Lluïsos, és que aquesta decisió s’ha
pres unilateralment des de la Junta Directiva. Sembla ser que després d’omplir-nos la
boca en que som una gran família i en que
als Lluïsos les coses les fem entre tots, el
pragmatisme ha passat de nou per sobre
de la participació. I, tenint en compte que
aquesta Estelada penjada al balcó m’està
representant perquè em sento part dels
Lluïsos, m’hagués agradat que aquesta
gran família m’hagués preguntat (a mi i a
tots els seus membres) què ens semblava la
idea. Molt probablement la resposta hauria
estat positiva, però tots ens hauríem sentit
més a gust sabent que l’Estelada al balcó
era cosa de tots. És així com han de ser les
reivindicacions ben fetes, i és així l’única
manera que tenim d’avançar com a país:
des de la participació i la cohesió social.

ls Lluïsos de Gràcia és una entitat
implicada amb el barri i amb el
país i que ha anat posant al dia el
seu compromís amb l’entorn social. Durant
els anys foscos del franquisme va donar
suport a la cultura catalana amb valentia.
Fa vint anys va acollir el naixement del
col·lectiu esbarzer i la Plataforma per la
Llengua que encara avui lluiten per l’ús
social del català. I els darrers anys ha donat
suport a diferents iniciatives sobiranistes,
com les consultes per la independència,
que a Gràcia van rebre el suport de tot el
teixit associatiu i van assolir uns nivells de
participació altíssims.
Si la iniciativa de penjar l’estelada al balcó
s’hagués pres fa uns anys, haguéssim dit
que els Lluïsos eren pioners, avançats al seu
temps o potser fins i tot radicals. Però després de la manifestació del 10 de juliol de
2010 molts graciencs van deixar l’estelada
al balcó de manera permanent. Per això
avui l’estelada queda tan natural al balcó.
L’estelada dels Lluïsos és un símbol de la
“sobiranització del catalanisme”, del fet
que cada vegada més la idea plena de llibertat nacional s’estén per més sectors. Per
una banda és una opció d’allò que es desitja, una presa de posicionament, però per
l’altra no deixa de ser una constatació, un
reflex, una actualització d’allò que demana
el conjunt de la ciutadania i de com està
evolucionant el país. Un país que cada
vegada té més pressa, molta pressa.

Per Jordi GUILLEUMES

Per Oriol HOSTA

(Membre de Cantiga)

(President dels Lluïsos)

P

enso que penjar l’estelada al balcó dels Lluïsos
de Gràcia ha estat una decisió valenta de la junta.

Al nostre barri –i, per tant, als Lluïsos– hi ha una majoria
social molt important que està a favor de que “la Nació
Catalana esdevingui un Estat de Dret independent, democràtic i social (?), integrat a la Unió Europea” (ho recordeu?
amb una participació a Gràcia de prop del 30%, amb 27
col·legis electorals, 33 meses i més de 275 voluntaris, un
90% va votar sí a la independència). Però, tot i això, ho
considero una decisió valenta perquè la inèrcia i la famosa
prudència dels catalans fa que no estiguem acostumats a
fer ostentació dels nostres desitjos. I penso que ja comença
a ser hora de desinhibir-nos i fer constar el país que volem.
Al capdavall, penjar una bandera (qualsevol, a qualsevol
lloc del món) vol dir: “Ep, jo sóc d’aquí”. I per nosaltres ser
d’aquí és ser catalans. Ni més ni menys.
És cert que pot ser una decisió no compartida per tothom,
però crec que la major part dels socis sintonitzem amb el
desig d’un país més lliure, que pugui prendre les seves decisions i carregar amb els nostres propis fracassos i gaudir
dels nostres propis avenços. I aquest desig –cada cop se n’adona més gent–, passa solament per aconseguir ser un
estat independent. I, en aquests moments, l’estelada és el
símbol d’una Catalunya independent.
A més, és un símbol que no és excloent, i això és important.
O sigui, que la gent que estima el país però és independentista també s’hi pot sentir identificada, perquè l’independentisme avui és un moviment positiu, basat en l’amor al
país i als seus ciutadans i, molt important, és un moviment
amb una transversalitat social total. Aquesta és la gran força que té ara el moviment per l’autodeterminació.
I, pel que fa a la gent que no estima el país... Bé, no crec
que n’hi hagi gaires d’aquests als Lluïsos, no?

L

a decisió de penjar l’Estelada al balcó dels
Lluïsos neix d’un sentiment generalitzat
compartit a la Junta Directiva. El plantejament sorgeix després d’un seguit d’esdeveniments
que han marcat la vida política i social catalana: la
manifestació del 10 de juliol de 2010 després de la
sentència del Tribunal Constitucional contra l’Estatut, organitzada per Òmnium Cultural, i les consultes populars realitzades arreu de Catalunya, però
sobretot Gràcia Decideix, celebrada el passat 10
d’abril a la nostra Vila. Aquestes dues grans manifestacions, democràtiques i populars, ens proposen
una reflexió sobre la nostra implicació, com a entitat, en la reivindicació constant i encara absolutament necessària de la nostra identitat com a nació.
De les múltiples finalitats a les quals s’encamina
l’entitat, n’hi ha dues, remarcades en els nostres
Estatuts, que proposen promoure el coneixement i
l’ensenyament de la llengua catalana i promoure la
cultura popular de Catalunya. Per tant, d’una
manera clara els Lluïsos de Gràcia es posiciona com
a referent de catalanitat.
Aquestes raons, conjuntament amb la sensació de
trencament o distanciament dels dirigents polítics
del nostre país amb la societat civil, han fet que ens
hàgim plantejat penjar l’Estelada al balcó. Considerem que la societat civil ha de seguir treballant fermament i donant testimoni de la nostra catalanitat
i entenem que penjar l’Estelada és una reivindicació
pacífica però indubtable de la catalanitat de la nostra entitat.
És per tot això que la Junta Directiva pren aquesta
decisió. Encara que som sabedors que pot no ser
del grat de tothom, l’entenem com un fet testimonial d’identitat que vol transmetre consciència de
país i no s’allunya, ni un centímetre, de les voluntats i dels valors de fons de la nostra entitat. La
voluntat de la Junta Directiva és mantenir aquest
testimoni visual fins que puguem decidir el nostre
futur com a país.
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QUÈ HA PASSAT?

QH

LLUÏSOS DE GRÀCIA

El curs 2011-2012
ha arrencat amb
moltes activitats als
Lluïsos. Aquí en teniu
una mostra!

ELS LLUÏSOS COL·LABOREM AMB LA MARATÓ DE TV3

RECOLLIDA D’ALIMENTS “CLUBS AMB COR”

CONCERT DE NADAL
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BROU DE NADAL

SOPAR DE NADAL DELS SOCIS/ES

CASAL INFANTIL DE NADAL

RECOLLIDA DE JOGUINES

CORAL CANTIGA AL PESSEBRE VIVENT DE CORBERA DE LLOBREGAT

CAGATIÓ

PESSEBRE ALS BASTIMENTS
17

Per Redacció

Torna
El Màgicus
l’Hort Urbà es consolida

LLUÏSOS DE GRÀCIA

QUÈ HA PASSAT?

L’assemblea
de socis i
sòcies 2011

E

ls Lluïsos ha celebrat el mes d’octubre de 2011 l’Assemblea General
Ordinària de Socis i Sòcies, en què
s’ha aprovat per majoria absoluta la
memòria econòmica i de treball del curs
passat i el projecte i el pressupost pel curs
2011-2012
La junta directiva dels Lluïsos, encapçalada
pel president Oriol Hosta i la vicepresidenta
Núria Samsó, ha estat l’encarregada de
presentar la memòria d’actuacions i el projecte de futur. Tant la memòria com el projecte d’aquest curs s’organitza al voltant
dels tres eixos de treball que la Junta ja va
presentar en la darrera assemblea: consolidar l’administració i la gestió, potenciar el
concepte "Tots som Lluïsos" i recuperar el
projecte de reforma de l’entitat.
El secretari dels Lluïsos, Xavier Folch, ha fet
un repàs al nombre de socis actuals (1.146
socis); i el tresorer, Eugeni Hosta, ha presentat el balanç econòmic i el compte de
pèrdues i guanys 2010-2011, així com el
pressupost per aquest curs.
Trobareu informació més detallada a la
web www.lluisosdegracia.cat.
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E

l terrat dels Lluïsos de Gràcia torna
a estar ple de vida amb l’inici del
curs i l’assignació dels nous usuaris
de l’Hort Urbà dels Lluïsos. Des d’aquesta
tardor els nous usuaris de l’hort urbà (un
grup de 6 persones) han plantat enciams,
bledes, cebes, escaroles i cols al terrat de
l’entitat. A més, l’Equip Verd, un grup de
5 persones que s’encarrega de mantenir
l’hort dels Lluïsos, també ha reprès l’activitat després de l’estiu.

10 anys
de Tertúlies

L

a Gràcia de les Tertúlies ha celebrat
els 10 anys amb un sopar-tertúlia
especial al Teatre dels Lluïsos el
divendres 28 d’octubre. El convidat d’aquesta tertúlia d’aniversari ha estat Manuel
Castells Oliván. Durant aquests 10 anys de
trajectòria de la Tertúlia han passat pels
Lluïsos de Gràcia personatges rellevants de
la història, la cultura i la política catalana
com Magda Oranich, Oriol Bohigas, Joan
Manuel Tresserras, Miquel Roca, Pasqual
Maragall, Jordi Pujol, Josep Maria Pou,
Sandro Rossell, Queco Novell, Mònica
Terribas, Teresa Forcades, Ramon Tremosa,
i Arcadi Oliveras, entre molts d’altres.

A

finals d’octubre s’ha dut a terme
la segona edició del Festival de
Màgia Jove de Barcelona, Màgicus
2011. El festival, organitzat pels Lluïsos de
Gràcia i la Companyia Mag Oli, ha guanyat
en qualitat i participació amb aquesta segona edició i es consolida i s’apropa a l’objectiu d’esdevenir el festival de màgia de referència de la ciutat de Barcelona.
El Màgicus, que se celebra durant tot un
cap de setmana, compta amb un Concurs
de Joves Mags Amateurs, tallers de màgia,
espectacles de màgia als Mercats (Abaceria
Central, Llibertat, Lesseps, Concepció) i la
Gala Nacional de Màgia Jove, amb la participació de mags de renom i un dels guanyadors del concurs. Aquest any, la Gala ha
comptat amb la
participació del
Màgic Andreu,
que ha rebut el
premi honorífic
per la seva trajectòria en el
món de la
màgia.

Els Lluïsos
Desconnecta premiats
als Lluïsos per la FAC

Èxit de la
1a Cursa
d’Orientació

L

a primera Jornada de Curses d’Orientació Populars pel barri de Gràcia, que s’ha
dut a terme aquest octubre organitzada
per Grions Orientació i els Lluïsos de Gràcia, ha
estat tot un èxit. Hi han participat 210 persones,
entre socis dels Lluïsos, federats a la Federació de
Curses d’Orientació de Catalunya i veïns del barri.

A

S’ha fet un total de quatre curses: una per
experts, una per a famílies, una cursa pels
llocs històrics de Gràcia i una per als més
menuts, Correxic, que s’ha ubicat dins de la
Plaça del Nord.

© Toni Galitó

questa tardor s’ha posat en marxa
un nou cicle de música als Lluïsos
de Gràcia: Desconnecta! Es tracta
d’un cicle de música que compta amb una
actuació mensual al bar dels Lluïsos. El cicle
acollirà músics i grups de tot tipus de música i estils, amb la peculiaritat que tots seran
joves d’entre 16 i 22 anys que estan a l’inici
de la seva carrera professional. Els dos primers concerts han anat a càrrec del quintet
de Jazz Irene Reig Quintet i el duo de violí i
guitarra Tapenade.

E

ls Lluïsos de Gràcia ha aconseguit
el tercer premi en dues de les
modalitats dels Premis Ateneus,
convocats per la Federació d’Ateneus de
Catalunya. El 45è aniversari de la coral
infantil El Virolet ha rebut el tercer premi en
la modalitat “Creativitat en música” i ha
estat Anna Agudo, membre de l’equip dirigent de la coral, l’encarregada de recollirlo. D’altra banda, Roger Salvadó i Max
Pascual, promotors del nou cicle de música
Desconnecta, han recollit el tercer premi
“Jove proposa” per aquest projecte de joves
músics professionals que s’ha posat en marxa als Lluïsos aquest mes de novembre.

Titelles 2011:
3.000
espectadors

E

l cicle Lluïsos Teatre Titelles, que acull
regularment una programació de
titelles l’últim diumenge de cada mes,
ha tancat el 2011 amb un total de 3.000
espectadors. Aquest any 2011 ha comptat
amb 9 espectacles de titelles entre els mesos
de gener-maig i setembre-desembre.
El cicle Lluïsos Teatre Titelles del mes de desembre ha tingut un èxit aclaparador. Gairebé
900 persones, nens i adults, han assistit de
públic a les funcions especials de l’espectacle
Màgica Nit de Nadal.
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Per Josep Maria PERALBA

LLUÏSOS DE GRÀCIA

REFLEXIONS DES DE...

RC

Reflexions des de
San Antonio

Un gracienc que
25 anys després de
cantar als Lluïsos
ara canta en una
orquestra simfònica
a l’altra banda de
l’Atlàntic

Q

uan vaig acceptar d’escriure un
article de reflexions des de la ciutat on visc ara no em podia imaginar la cataracta de records, sentiments i
emocions que aquest acte desencadenaria.
No sabia ni per on començar! He estat un
emigrant laboral voluntari als Estats Units
des del 1998, on m’he casat i on ara tinc la
meva vida. Sóc ciutadà nord-americà però
les meves arrels d’emigrant segueixen amb
mi, més vives que mai. Vaig entrar als Lluïsos de Gràcia al 1973 com a minyó escolta a
l’Agrupament i després, des del 1984, he
estat lligat a la secció de corals, començant
per Sinera i fins a Cantiga.
Però m’he de centrar en parlar-vos de San
Antonio, una ciutat famosa al país ianqui

20

per la seva multiculturalitat, amb predomini
de l’herència hispana, pel seu Passeig del
Riu i per L’Álamo. La ciutat és visitada per
26 milions de turistes a l’any, aproximadament. És la setena ciutat més gran dels
Estats Units d’Amèrica i la segona ciutat
més gran a l’estat de Texas amb 1,5 milions
d’habitants.
La ciutat va ser fundada en honor a Sant
Antoni de Pàdua el 1691 i celebra la seva
festa el 13 de juny, dia en què una expedició espanyola formada per militars i missioners va aturar-se en aquesta part del sud de
Texas, habitada per una comunitat d’indígenes natius. Aquest enclavament estava al
costat del riu aleshores anomenat Yanaguana però que es va rebatejar de seguida

“Quan vaig acceptar d'escriure aquest article
no em podia imaginar la cataracta de
records, sentiments i emocions que desencadenaria”

“La ciutat va ser fundada en honor a Sant
Antoni de Pàdua el 1691 i actualment és la
setena ciutat més gran dels Estats Units
d'Amèrica”

amb el nom del sant patró. L’expedició espanyola va considerar que
aquella zona era d’una gran importància estratègica ja que estava
a prop de la frontera de l’estat de la Louisiana, controlat pels francesos. Quan van construir una missió –coneguda més tard com L’Álamo–, aquesta va ser el nucli al voltant del qual es va crear una
petita comunitat amb colons provinents de les Illes Canàries i que es
va anomenar San Antonio de Béjar. Encara ara la ciutat té una forta
presència militar, amb tres camps, dues bases aèries i un gran centre mèdic. Tots ells ubicats als afores i envoltant la ciutat.

mengin. A casa, les famílies construeixen altars dedicats als seus
morts i els guarneixen amb flors, menjar i imatges dels difunts.
També s’encenen espelmes i es col·loquen al costat de l’altar.

San Antonio ha estat i segueix sent una ciutat fronterera amb una
forta barreja de cultures entre indígenes, mexicans, nord-americans
i emigrants europeus, sobretot alemanys. Una barreja exòtica tan
exuberant com aquesta en una zona urbana només es pot trobar a
Nova Orleans en tot els Estats Units.
Una de les tradicions culturals que més m’impressionen aquí és la
celebració del “Día de los Muertos” per Tots Sants, que té un origen
pre-hispànic i que prové del ritual asteca practicat a Mèxic com a
mínim 3.000 anys enrera. Un ritual que els conqueridors espanyols
van tractar infructuosament d’eradicar, però que avui dia està fusionat en la tradició catòlica. Els asteques i altres civilitzacions mesoamericanes mantenien els cranis com trofeus i els exposaven durant
el ritual. A diferència dels espanyols, que veien la mort com el final
de la vida, els indígenes ho van veure com la continuació de la vida.
En lloc de témer la mort, l’abracen. Per a ells, la vida és un somni i
només a través de la mort s’esdevé el veritable renaixement.
Aquesta celebració es caracteritza per l’ús de calaveres i cranis
humans (reals o fets de fusta o sucre, depenent de com es faran
servir). La gent es posa màscares de crani fetes de fusta i ballen en
honor dels seus familiars difunts. Es fan calaveres de sucre amb el
nom de la persona morta al front perquè parents i amics se les

El lloc més concorregut i més visitat pel turisme a San Antonio és al
centre de la ciutat on s’hi troben el Passeig del Riu i L’Álamo. El Passeig del Riu és una xarxa de canals a l’aire lliure, amb voreres per a
caminar, construït en els bancals del riu i que està per sota del nivell
del centre de la ciutat. Aquest projecte va sorgir per prevenir les
inundacions que patia el centre de la ciutat quan el riu sortia de
mare. Pel que fa a L’Álamo, va ser el lloc d’una batalla heroica de
resistència entre els defensors de la independència de Texas envers
Mèxic. La batalla, que va durar unes tres setmanes entre febrer i
març del 1836, va acabar amb derrota dels texans a mans d’un
nombrós exèrcit mexicà. Però la història de l’heroica resistència va
esdevenir un símbol i una inspiració per als rebels texans –i també
per a John Wayne i els productors de Hollywood, cent vint-i-cinc
anys més tard– que, comandats pel general Sam Houston, van acabar guanyant la guerra a l’exèrcit mexicà uns mesos més tard. A
més a més de L’Álamo, els missioners espanyols van construir quatre missions més al llarg del riu San Antonio, al sud de la ciutat.
Avui es poden visitar totes cinc en una ruta turística que s’inicia al
centre de la ciutat i s’estén uns quinze quilòmetres.
Pel que fa a l’activitat cultural, San Antonio és la seu d’una orquestra simfònica al cor de la qual hi canto. Així que segueixo amb l’interès pel cant coral que em van despertar als Lluïsos de Gràcia ara
fa més de vint-i-cinc anys. Acabo amb una dada curiosa que he descobert recentment, i és que, el febrer del 2008, la ciutat de San
Antonio va signar un acord d’agermanament amb la ciutat índia de
Chennai que ha sortit no fa gaire en la secció de reflexions al Des
del Nord. El nostre món, tan gran i petit alhora.
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Queco
Novell

Del 1996 al 2000 va
presentar el telenotícies migdia de TVE
a Catalunya. Va estar
9 anys fent “Minoria
Absoluta” a RAC1.
Actualment es dedica
de manera exclusiva
als programes
“Polònia” i “Crakòvia”.
Un dia de gravació
pot començar molt
d’hora, a quarts de sis
del matí

l Queco arriba sense afaitar però
amb una bona excusa. Avui és l’últim dia de vacances de Nadal perquè demà ja toca gravació i per això no
s’ha afaitat. Veu el full de preguntes que
tinc preparat i s’exclama: “No sé si tindré
tantes respostes!” Encara que diu que fora
de la feina no és dels que fa riure la gent, a
mi ja se m’ha escapat un somriure. El teu
dia preferit? “Entre setmana, quan no em
toca gravar. Tot està obert, tothom està a
lloc i puc fer el que vull”.

E

Com creus que ha canviat els Lluïsos
des que tu hi anaves fins ara, que hi
portes un dels teus fills?

Com t’hem de presentar, com a actor,
humorista o periodista?

Quina secció de la casa coneixes més?

Fa temps que m’ho pregunto. Una persona
em va dir que cadascú és el que fa en
aquell moment. En aquest moment em
dedico a interpretar, per tant, em dec acostar més a un actor, tot i que de periodista
me’n sento molt.

I com a cantant?
Cantant? No, no. Cantar sota la dutxa i a
alguns gags del “Polònia”. Sí que vaig estar
a El Virolet, a Sinera i a Cantiga. Vaig fer tot
el procés, com el Puyol. Des de la Masia fins
al primer equip. Però ho vaig deixar perquè
cada vegada tinc menys veu, no me la cuido tant com abans.

Quan cantaves, on tenies el teu cap?
En no equivocar-me i afinar. Quan cantava era
una època de la meva vida en què ni se m’acudia pensar en res del que estic fent ara. Ni
en la meva situació personal ni professional.
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Els Lluïsos ha canviat molt. Un dels grans
reptes actuals és adaptar-se als nous temps.
No és fàcil i encara menys pels Lluïsos, una
entitat més que centenària, amb una tradició que, vulguis o no, pesa una mica encara. I a sobre no hi ha ni cinc. És bastant difícil, tot i que jo crec que s’intenta i s’està
aconseguint amb bona fe per part de la
gent que ho porta actualment.

Actualment és la secció de bàsquet perquè
el meu fill hi juga.

Saps fer riure els teus fills?
No ho sé. És difícil combinar el rol de pare
i el de persona que fa riure per la televisió.
Jo segueixo sent el mateix pare que de
tant en tant pot fer una pallassada i pot
intentar fer riure o no. Però per a ells és
més difícil. El rol de pare o el de mare és
molt clar i el de persona que fa riure per la
televisió és un altre. I quan es barregen
pot crear una disfunció: tu ets el de l’ordre
o el de la conya?

Com sabeu si un gag funcionarà o no?
Jo ho percebo quan ho gravem, en la reacció d’alguns membres de l’equip que l’estan veient per primera vegada. Puc pensar:
“Veus, em sembla que això anirà bé”. O si
fas una aportació que no està al guió i la
gent riu a l’assaig dius: “Això ho farem ser-

“És difícil combinar el rol
de pare i el de persona que
fa riure per la televisió”

“A “Polònia” ens dediquem
a passar la realitat
pels miralls del Tibidabo”

sentir com parla, sentir quina música té la
seva veu, si té gestos característics... i llavors començar a parlar sol a casa, que és el
moment més boig.

una bomba quan va sortir fins que va arribar un moment en què no hi havia massa
més idees per fer-li fer. Els guionistes paren,
l’actor descansa de fer-lo i toca esperar fins
que torni a venir la inspiració.

vir”. El gag, un cop gravat, ja no té marxa
enrere. Si fa riure bé, i sinó ja farà riure el
següent o... mala sort.

Què ha de tenir un gag perquè funcioni?
En el cas del “Polònia” ha de tenir una
bona distorsió de la realitat que explica. La
majoria de vegades els gags parteixen d’una base que és certa: “Convergència demana més diners a Madrid”. Doncs això ho
hem de desfigurar una mica. En el fons ens
dediquem a passar la realitat pels miralls
del Tibidabo, i això fa riure.

Diuen que els catalans tenim un humor
diferent.
Sí que ho diuen, però no sé si el tenim diferent. Hi ha alguns programes de televisió
que s’emeten per tot l’Estat i són líders a
Catalunya. Estan fets a fora i tenen un
humor que fins ara dèiem que era molt
diferent al català.

No hi ha un humor català, doncs?
No hi crec en els tipus d’humor. Hi ha coses
que poden fer més gràcia aquí que a Extremadura, Sevilla o Madrid, però tampoc hi
veig tanta diferència. Els catalans diem
sempre que som així de guais perquè
sabem riure’ns de nosaltres mateixos. Però
jo crec que és mentida.

Però al “Polònia” es parodia els polítics catalans i agrada a casa nostra.
Sí, però si en canvi veiéssim un gag del
“Polònia” fet per una factoria madrilenya
ens tocaria bastant la pera. No crec que hi
hagi un humor català i un humor castellà.
Hi ha coses que funcionen aquí i hi ha coses
que funcionen allà.

Quin és el procés de creació d’un personatge?
Primer es decideix qui el fa. N’hi ha que ja
d’entrada dic que no els faré, els veig com
impossibles, no sé ni com agafar-los. I d’altres sí. Potser ho provem una altra persona
i jo i el que el treu millor el fa. És qüestió de
mirar-se’l com si et miressis un bitxo raro,

Us heu trobat amb personatges massa
sobreexplotats?
Hi ha personatges que el primer dia xuten
com un tro. No és que se n’abusi però els
guions que s’escriuen són molt bons, l’actor
que els fa és brillant i ha creat un monstre
que vola molt amunt. Però hi ha un
moment en què l’actor ja no sap què més
fer-li fer i, sobretot, els guionistes ja no
saben què més escriure sobre ell.

Dels personatges que has fet en televisió, quin és el teu preferit?
M’ho vaig passar molt bé amb el Maragall.
I ara m’agrada molt fer el Punset. Té un ritme molt “anti-Polònia”, és tranquil, calmat, té una veu molt agradable però les va
dient. I dels últims que faig m’agrada molt
fer el Xavi Coral, és divertit.

I dels personatges dels companys?
Per exemple?
Va passar amb el Ferran Adrià, que va ser

M’agraden tots els personatges que fa el
Cesc Casanovas. Cada vegada que el veig
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ENTREVISTA

“Els catalans no sabem riure’ns de nosaltres mateixos”

“Em consta que un o dos
polítics han demanat que
els imitem”

fer-ne un de nou li tinc una enveja d’admiració tremenda.

Als 90’s vas ser presentador de TVE. Et
plantejaves llavors fer programes d’humor?

Els personatges s’autocensuren?

No, però de tant en tant sortia. Arribava
alguna notícia del Trias i inconscientment
em posava a escriure l’entradeta i deia: “El
portaveu de convershencia, Xavier Trias...”.
Però no va ser una cosa premeditada.

LLUÏSOS DE GRÀCIA

No. Bé, algunes idees que han sortit després d’un dinar ja són idees per no fer...
L’autocensura és el sentit comú, tots
sabem on podem arribar. Nosaltres parodiem els polítics en el seu vessant públic.
Del que facin a casa seva no en podem fer
escarni perquè és la seva vida i la de la
seva gent. Si un viu amb un canari, doncs
que visqui amb un canari, però no en
farem broma.

I la cadena?
Mai, en tots els anys que portem, que ja
són uns quants. Jo crec que una part de l’èxit del “Polònia” es deu a que sempre hem
fet el que ens ha donat la gana.

Quants personatges has arribat a fer
alhora?
Quan estava a la ràdio els fèiem com a
xurros. Arribaves al matí i deies: “Em sembla que faig a no sé qui”. I deien: “Ah, val,
doncs a les 12 ho provem”. Entràvem a l’estudi, ho fèiem i ja està.

A casa te l’havies preparat, però?
En alguna ocasió l’havia tret a l’estudi sense
avisar ni res. El Toni deia: “Qui és?” I jo li
contestava allà en directe. Potser aquell
personatge naixia i moria en 10 segons.
També n’hi havia que van sortir i van tenir
llarga vida. “Minoria Absoluta” era el caos.
I en aquest caos es permetia fer això.

Com t’hi vas trobar?
Quan vaig deixar TVE anava a fer un projecte que es deia “Set de Notícies” que no imitava ningú. Després va venir “Set de Nit” i
llavors sí que vam començar a imitar algun
polític. Un dia ens vam trobar que no teníem Maragall. Vam fer proves, va passar
molta gent i no el trobàvem. I al final em
van dir: “Posa’t una perruca i un bigoti un
moment. Ah, doncs sí que t’hi assembles.
Sí, va, ho faràs demà”. No vaig tenir temps
de pensar-m’ho gaire.

Com és un dia del Queco Novell?
Un dia de gravació pot començar molt
d’hora, a quarts de sis del matí o, si tens
sort, una mica més tard, però no gaire més.
La rutina consisteix en aixecar-se, anar al
plató, que et maquillin durant una hora i
pico i estar preparat per fer el primer, el
segon o el tercer gag. Si entres a les 6 del
matí faràs el de les 8. I així anar fent fins les
3 de la tarda. Quan surts de dinar ja gairebé s’està acabant tot. Anar a comprar alguna cosa si et fa falta, cap a casa i aviat a
dormir perquè potser l’endemà t’has de tornar a aixecar d’hora.

Hi ha alguna cosa que enyoris fer?
Els polítics en surten beneficiats pel fet
que els imiteu?

©Minoria absoluta

El que nosaltres fem no ho fem ni per beneficiar ni per perjudicar els polítics. Ho fem
per passar-ho bé i per fer riure.
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Alguna vegada un personatge públic
us ha demanat que l’imiteu?
Directament no i indirectament algun
em consta que sí. Un o dos polítics...
i no diré quins.

Hi ha dies que m’agradaria passar-me per
la ràdio, seure en una cadira, començar a
dir bestieses i tornar cap a casa, com feia al
“Minoria absoluta”. Però no ho enyoro com
per morir-me de dolor.

Has imitat mai algú dels Lluïsos?
Fa molts anys hi havia un conserge que es
deia senyor Coll, era molt peculiar i molt
estimat. D’aquell havia caigut alguna
imitació.

Per Equip VERD

LLUÏSOS DE GRÀCIA

BÚSTIA VERDA

Pulmonia
energètica

BV
L’hivern és temps
d’estufes i de calefacció engegada a
tota hora, un clima
ideal per escalfar el
cos humà, tot i que a
vegades, si no mesurem els nostres actes
correm el risc de
quedar-nos congelats quan ens arribi
la factura de la llum

L

’article té com a objectiu donar a
conèixer diversos consells per tal de
viure un hivern més confortable,
tant a nivell sostenible com, de retruc, a
nivell econòmic, i així evitar que quan ens
arribi a final de mes la factura de la llum no
ens agafi un cobriment de cor.
El primer que acostumem a fer les persones
que tenim calefacció a casa i, en especial,
quan obrim la porta i sentim una sensació
de fredor, és buscar a corre-cuita el comandament a distància i engegar la calefacció a
fi de buscar calor de manera instantània.
Succeeix però que a vegades volem que
casa nostra es converteixi en el desert del
Sàhara i ens passem de voltes a l’hora de
fixar la temperatura. Penseu que una temperatura òptima és la que oscil·la al voltant
dels 20°C, però tingueu en compte que
cada vegada que augmenteu la temperatura es consumirà un 8% més d’energia i,
com hem dit anteriorment, de retruc,
la despesa econòmica també anirà en
augment (coses de la Física).
Els aparells d’aire condicionat són considerats el darrer recurs a utilitzar per la complexa problemàtica ambiental que generen,
ja que emeten gasos residuals que afecten
la capa d’ozó. Sempre són millor les estufes
i les mantes. Llàstima que l’ésser humà
sempre està obstinat en aconseguir tot el
que desitja amb la satisfacció de prémer un

sol botó, sense tenir en compte que el que
creem és un ambient artificial que ens fa
ignorar la temperatura exterior, fet que ens
dóna la benvinguda al país dels constipats.
De la mateixa manera, no cal passejar-se
per la casa amb màniga curta. És millor un
bon ajust de la temperatura i abrigar-nos
una mica. Tinguem en compte que és
hivern, ja tindrem temps més endavant de
despullar-nos, i segur que la nostra salut
també ens ho agrairà.
Un altre consell òptim per assegurar l’escalfor de la llar és mantenir persianes amunt
durant el dia i aprofitar al màxim la radiació solar; d’aquesta manera aprofitem llum
i calor, podem dir que tenim calefacció
manual i, per tal de mantenir-la al màxim,
durant la nit, tanqueu persianes i cortines,
per així poder mantenir, ni que sigui una
bona estona, aquesta radiació. Això sí, és
molt aconsellable que durant el dia, si pot
ser al migdia, ventileu la casa durant uns
deu minuts, sempre recordant d’apagar
en aquell moment la calefacció si la teniu
encesa.
De ben segur que aquests consells ja els
haureu sentit més d’una vegada. No obstant, és important tenir-los sempre presents
per tenir el millor hàbitat a la nostra llar i
seguir contribuint a la construcció d’un
futur més sostenible.
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GEOlocalitza!
L'ASDDN (Agència Secreta DDN) ha iniciat un projecte d'intel·ligència coordenada experimental a Barcelona. Els Lluïsos
de Gràcia hem estat els escollits! L'ASDDN ha amagat un
microfilm en un recipient estanc de 3,5 cm x 5 cm. A continuació, les pistes que ens han fet arribar:

> No necessites cap clau perquè trobis el microfilm
> L'ambient sonor acostuma a anar acompanyat
de riures de bon grat
> Cada cert temps li canvien els companys
> Coordenades: Latitud: 41.407268 / Longitud: 2.155548
> Dificultat: 2/5
> Flipabilitat: 1/5
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ABANS DE TROBAR-LO: Vigila que no hi hagi
ningú pel voltant que et pugui descobrir!
QUAN EL TROBIS: Apunta el teu nom i secció
per entrar al registre de IPI (Individus Potencialment Intel·ligents) de l'ASDDN. Entre tots els
que el trobeu l’ASDDN escollirà qui ocultarà
el proper microfilm i rebrà un lot de
productes dels Lluïsos!!
SI NECESSITES MÉS PISTES PER TROBAR-LO:
www.lluisosdegracia.cat
Ei, però no confessis a ningú que has necessitat
aquesta ajuda. La teva reputació se'n pot ressentir!

Nom:
Edat:
Secció:
Lloc preferit:
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Nom:
Edat:
Secció:
Lloc preferit:

© Montse Gira
lt

© Montse Giralt

Digues la teva!

Pau Llansà
13 anys
Agrupament
i bàsquet
La pista de bà
squet
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OPINIÓ

Per Joan LAFARGA

Per Jordi ALBERTÍ

El país de les
2.500 maratons

Deixeu-vos seduir
pels llibres!

E L

l nostre
país no
excel·leix
en fer les
coses gaire bé.
Les coses com
són. Tenim molt
atur. Ens costa
tirar endavant les
bones idees que
ens venen al cap.
La burocràcia
se’ns menja. El
civisme i l’educació són només un record. El fracàs escolar
és galàctic. I moltes més coses. Però no seria just dir que tot
ho fem malament. Quan arriba el desembre, a TV3 organitzen la marató solidària més important del món. El valor de
tenir una televisió publica amb voluntat de servei i un país
mobilitzat fins el seu darrer racó. No hi ha poble o entitat
que no aporti una quantitat per simbòlica que sigui. Berenars, obres de teatre, xocolatades, caminades... a banda de
milers de trucades anònimes. El resultat és espectacular.
Tant per la xifra recollida, com per l’esforç col·lectiu demostrat, com per la tasca divulgativa d’explicar unes problemàtiques de salut desconegudes per a la majoria i unes situacions personals molts cops duríssimes que el nostre dia a
dia compulsiu no ens permeten de conèixer. Extraordinari.
Un gran país treu el cap orgullosament entre les deixalles
d’una realitat política més que millorable.

OP

L’endemà tot són boniques paraules guanyades a pols. I
encara es continuen recollint diners. L’esforç s’ho val. Finalment una mica més de 8 milions d’euros recollits: Catalunya
país solidari com cap altre!
Però l’endemà de l’endemà tot torna a la normalitat i
enviem cap a Madrid, com cada dia de cada dia, 7 maratons
dels nostres impostos. Això representa dues mil cinc-centes maratons. La diferència és que amb aquestes altres no
hem hagut de trucar a cap telèfon, ni hem fet berenars, ni
caminades. Simplement ens els han robat. Només ens hem
llevat per anar a treballar o a estudiar... la resta ja ho sabem:
7 maratons cada dia. Heu pensat què representa això per a
les nostres butxaques? Per als nostres hospitals? Per als nostres aturats? Per als nostres estudiants? Per als nostres avis?
Per a les nostres entitats? És aquest els preu d’estar a
Espanya? A mi em sembla un preu massa alt. M’agraden
molt més les maratons de TV3, les que fem lliurement i de
gust, les de la llibertat. Les de la solidaritat de veritat.
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’altre dia em va venir a les mans un llibre dedicat a la
trajectòria de Ton i Guida, una escola privada que el
1962 va plantar les seves arrels al barri de Verdum
amb la voluntat d’aplicar en aquella zona aleshores
tan empobrida els principis de la pedagogia activa, de ser-hi
un referent de catalanitat i d’oferir un testimoni de compromís social de matriu cristiana. Aquella experiència va durar
fins el setembre de 1987. No pretenc pas ara fer una valoració dels resultats que se’n van obtenir que van ser molts i
molt importants, dels 25 anys de l’escola. Només vull subratllar la importància que, com a mitjà per estimular la lectura,
es donava a la biblioteca.
Efectivament, l’estímul a la lectura no es deixava en únicament mans dels objectius de cada curs sinó que es fonamentava en dotar de vida i de pressupost a la biblioteca o,
millor dit, a les biblioteques perquè cal aclarir que hi havia
una sala de lectura principal, d’escola, i una per a cada aula.
Actualment, que a les classes hi hagi una selecció de llibres
ja és cosa habitual. Que hi hagi una biblioteca de centre,
també. I de ben segur que totes elles estan més ben equipades que la de Ton i Guida. Això no vol dir que en molts casos
els resultats siguin més esquifits que els de l’escola de Verdum. La raó cal buscar-la en dos fets cabdals: la provisió
d’una plaça de bibliotecària i la voluntat de convertir la lectura en un exercici lliure però molt ben coordinat.
El fet que existís una bibliotecària a dedicació exclusiva permetia garantir que la biblioteca estigués sempre al dia, que
tingués ànima i que s’establís amb cada alumne un diàleg
sobre el que decidien llegir. No hi havia lectures obligades
ni recomanades. Hi havia llibres ben triats i una persona
que assessorava amb professionalitat.
Que la promoció de la lectura estigués ben coordinada vol
dir simplement haver previst una estada setmanal col·lectiva
a la biblioteca i que els mestres col·laboressin amb la bibliotecària per tal que la lectura fos compartida en la vida de la
classe, que l’alumne en fes un raport final...
Ara que la Conselleria de Cultura ha decidit emprendre una
campanya de promoció de la lectura potser valdria la pena
que els experts analitzessin si el model d’escola actual sotmesa a tota mena d’equilibris horaris per complir amb les
minúcies dels currículums escolars i que no compta amb
plaça fixa de bibliotecària és apte per seduir els alumnes
amb l’hàbit de la lectura, per fer-los sentir que llegir els permetrà ser més lliures i més humans.

Per Joan LIZANDRA

Per Jordi CASSO

Una tarda
amb la Sissí

Independència,
sí o sí?

L

(Jordi Casso va escriure aquest text a finals de novembre,
un mes abans de morir)

a nit del dia d’Any Nou, en arribar a casa vaig veure
la trucada perduda d’un bon amic meu. Quan el vaig
trucar vam estar xerrant una bona estona, mentre
esperava que comencessin el programa especial del
dia d’Any Nou “La partida Match Ball”, a TV3. En un
moment de la conversa, li vaig dir: ”Ei, ei, perquè ho sàpigues, et faig saber que ara anuncien que aquests dies a la
tarda ens faran pel·lícules de la Sissí”... Poc després d’aquell
“avís urgent”, i de la mica de broma posterior, ens vam acomiadar.
L’endemà, passejant per la Travessera de Gràcia, vaig trobarme la meva germana Mònica, carregada amb tot de bosses
que donaven fe del munt de compres que havia fet durant
tot el matí. En veure-la tan carregada, la vaig acompanyar a
casa seva, duent-li les bosses. Un cop a casa seva ens esperaven el meu cunyat i els nens, que ja havien dinat. I quan
ja em disposava a marxar, tot d’una, ma germana em va oferir de quedar-me a dinar... i no m’ho vaig fer repetir...
Mentre dinàvem, cap a quarts de quatre, la Mònica va dir
que poséssim TV3, ja que a la nena –la meva neboda Mercè, enamorada dels contes de prínceps i princeses– segur
que li agradaria veure la pel·lícula “Sissí”. Al cap de pocs
minuts va començar i, amb el televisor al menjador, era
inevitable que també jo em convertís en espectador d’honor. Curiosament, però, veure aquells paisatges tan pintorescos d’Àustria em resultava molt agradable als ulls i la
pel·lícula tampoc no se’m feia gaire carregosa, de manera
que en acabar de dinar em vaig asseure al sofà, per estar
més còmode. I no me’n vaig estar de comentar que la nit
anterior havíem fet broma amb un amic meu, al voltant del
fet que a TV3 emetessin les pel·lícules de la “Sissí” durant
aquella setmana. Quines coses...
A veure, en “defensa meva” us diré que probablement “Sissí” no és una de les cent pel·lícules –si me’n deixessin triar
cent, és clar– que m’enduria a un refugi nuclear, però amb
les notícies que corren –amb una crisi de la qual no es veu
el final, un atur creixent, retallades a dojo i uns pronòstics
pel 2012 força apocalíptics, almenys pels maies–, considero
que veure una pel·lícula de prínceps i princeses va ser una
bona teràpia per desconnectar i deixar que durant un
parell d’horetes la neurona fes neteja de l’allau de notícies
negatives amb què se’ns bombardeja diàriament.
I només per això em sembla que ja tinc prou motius per dir
obertament, i sense vergonya: “gràcies, Sissí!”

S

embla increïble, però l’estat espanyol i una gran part
dels seus ciutadans està fent tot el possible per convèncer-nos que en la seva mentalitat no hi ha una
mínima possibilitat de diàleg amb situacions que no
són calcades als seus plantejaments. No poden entendre res
de res sobre Catalunya. L’actitud del Constitucional, la incomprensió de la nostra immersió lingüística, la política d’inversions en infraestructures, l’espoli fiscal en general... Tot reflexa
fidelment una mentalitat. És una curiosa i desagradable situació. Per una banda tot sembla indicar que no ens volen i per
l’altra, a la més petita afirmació de la nostra manera de ser,
esclata un allau d’atacs. Potser la famosa balança fiscal hi té
alguna cosa a veure.
Un exemple de la mentalitat de persones, d’altra banda ben
intel·ligents però que són esclaus de la seva rígida visió d’Espanya, va ser quan al senyor Peces Barba –un dels pares i
padrins de la Constitució– el va trair el subconscient i va dir
que potser hauria estat millor quedar-se amb Portugal que no
pas amb Catalunya. Després va retractar-se però ja se li havia
escapat.
El resultat, fins ara, és que sense fer gairebé res, les enquestes
reflecteixen un constant increment del nombre de persones
que diuen que votarien SÍ en un referèndum sobre la independència (entre un 45 i un 50%). És clar que aquesta proporció
és encara insuficient però és molt més gran que no fa pas
gaire i mostra una opinió creixent, i això ens posa davant
d’una oportunitat si ens ho prenem seriosament.
En el llarg i feixuc camí cap a la independència continua
essent imprescindible el que afirmava en l’article “Independència si o no?” publicat en el número 53 del Des del Nord:
“Cal anar convencent el major nombre possible de persones
que ara no ho veuen clar de la bondat de la independència, no
pas amb boniques paraules sinó fent les coses ben fetes, millor
que quan no les fèiem nosaltres”. Cal tenir en compte que sense una majoria molt important no és possible fer res definitiu.
El camí ja està començat i cal ser tossuts, constants i molt
lúcids per no errar-lo. Cal ser capaços de deixar de banda les
diferències ideològiques i polítiques i treballar colze a colze
per un ideal comú.
Que el bon Déu ens ajudi a tots, creients i no creients, a
mantenir-nos sempre fidels a la nostra estimada Catalunya.
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Per Lola GIL

Crònica de les
Associacions de Gràcia

Confitura
de tomàquets

A

LA CUINETA DE LA LOLA

ASSOCIACIONS DE GRÀCIA

Per Redacció

INGREDIENTS
(per 1 pot petit)

C

Els veïns de Lesseps presenten dues propostes

Preparació:

L’Associació de Veïns i Comerciants de la Plaça Lesseps ha
presentat al districte dues noves propostes de reforma urbanística de la Plaça, resultat de la jornada d’animació i captació d’idees del 17 de desembre de 2011. En cap de les dues
hi apareixen les polèmiques estructures de ferro.

1. Peleu i traieu les llavors als
tomàquets. Després, talleu en
trossos molt petits amb ganivet.

Els Tres Peons celebren els 40 anys del club
El club d’escacs Tres Peons ha celebrat els quaranta anys
d’existència amb un sopar a la seva seu. L’acte ha servit per
retre tribut a totes aquelles persones que han tingut una
significació especial en la història de l’entitat.

Les entitats protagonitzen la Diada a Gràcia
Les entitats del G-6 s’han encarregat aquest any de tota l’organització de la celebració de la Diada Nacional a Gràcia, que s’ha
celebrat a la Pl. de la Vila. Durant la commemoració, el president
del Cercle, Marc Gimeno, va llegir un manifest escrit per Jordi
Albertí reivindicant el catalanisme i l’associacionisme gracienc.

El CEG celebra 90 anys amb una mostra
Amb motiu del seu 90è aniversari, el Club Excursionista ha
preparat l’exposició “La muntanya màgica”, que s’ha pogut
veure a la sala d’exposició a la seu del Districte. La mostra és
un recull de l’evolució de l’esport de muntanya des de l’època de Mallory i Irving fins a la primera ascensió a l’Everest
per part dels expedicionaris catalans.

El Centre conta la Violència de Gènere
El Grup de Teatre d’El Centre ha presentat L’home, obra de
Xavier González-Costa, un drama que va guanyar el I Concurs de Texts Teatrals Vila de Gràcia, organitzat per la Fundació Festa Majoria de Gràcia i el Centre Moral Instructiu de
Gràcia. Després de la representació, el Centre ha acollit una
taula rodona contra els maltractaments organitzada conjuntament amb el Consell de Dones de Gràcia.
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2. Peseu el tomàquet: Per cada
1/2 kg de tomàquets pelats afegiu
250 gr de sucre (la meitat del seu
pes). Repartiu aquesta quantitat
entre sucre morè i blanc.
3. Barregeu bé el tomàquet
amb el sucre i deixeu en repòs
30 minuts perquè el sucre es
vagi dissolent amb l’aigua que
anirà deixant anar el tomàquet.
4. Afegiu el suc de llimona i
poseu a foc mitjà durant 10 m.
Si es forma escuma a la superfície treure amb una escumadora.
5. Després pugeu el foc perquè
la barreja bulli i deixeu-ho així
durant 5 minuts.
6. Abaixeu el foc fins que la
conserva tingui la consistència
adequada amb poc líquid solt i
la confitura ja estarà a punt.
7. Aparteu del foc i deixeu
refredar una mica. Després
poseu-ho en un pot esterilitzat
omplint fins gairebé la vora i
tanqueu-lo hermèticament.

• 1/2 kg de tomàquets
pelats i sense llavors.
(per aconseguir aquesta
quantitat necessites més o
menys 1 kg de tomàquets
sense pelar)

• 125 gr de sucre morè
(9 cullerades plenes)

• 125 gr de sucre blanc
(5 cullerades plenes)

• El suc de 1/2 llimona

No et perdis
els cicles
de Lluïsos
Teatre!

La rateta que...

Tant Tendrum
25 de febrer
23:00h

26 de febrer
12:00h / 18:00h
CompanyiaB

Galaxis

Organitza:
Objectiu Freedònia

El somni
de’n Tete
25 de Març
12:00h / 18:00h
Cia: Teia Moner

24 de març
Hora: pendent
Retransmissió
del Barça a ritme
de jazz
Organitza:
Objectiu Freedònia

Xarop de cargol
29 dʼabril
12:00h / 18:00h
Cia: Mercè
Framis

Randemar

La corda fluixa

27 de maig
12:00h / 18:00h
Cia: Martí Doy

Lluïsos de Gràcia
Plaça del Nord, 7-10 - 08024 Barcelona
93 218 33 72 / www.lluisosteatre.cat

16, 17, 18 i 19
de febrer
21:00h.
(excepte el 19 de
febrer, a les 18h)

