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l mes de juny, per Sant Lluís, vam
celebrar la nostra Festa Major. Festa
de trobada d’amics i amigues, de
celebració de la vida i les activitats que es
fan a la casa, de les seccions, de les d’actuacions, del treball, també d’il•lusions i de
companyonia.
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Edita:
Lluïsos és membre:

La Festa Major d’enguany va tenir un intens programa. Des de les
sortides de l’Agrupament i del GMM, les excursions del Xino-Xano, les
activitats del NES, els partits de bàdminton, el torneig de tennis de
taula, les 12 hores del bàsquet i les exposicions a l’entrada. També,
l’esplèndid concert del Desconnecta a la fresca amb el jazz de Martí
Carrasco Quartet i amb la rumba catalana del Arrels de Gràcia. El delicat concert d’Alex Carpani Band, del Freedonia, la representació de
Sotacabina, i l’entranyable l’Eucaristia en record d’en Jordi Casso.
La trobada de les sis corals dels Lluïsos, El Virolet, Sinera, La Fuga,
Cantiga, Vent del Nord i Cor Gregal, a l'Espai Jove La Fontana, en un
emocionant i emotiu concert amb la participació de l’Albert Guinovart
i l‘homenatge als 50 anys de Cantiga. El cant final de l’himne dels
pirates del musical Mar i Cel, dirigit per en Pep Prats, amb totes les
corals, va ser espectacular. Els Malsons amb la tabalada, el divertit
pregó del GMM, el bon dinar del Cargol Graciós, la visita del Sènior
A Masculí, abans del partit final de la Copa Catalunya i del seu ascens
a l’EBA. I el professor Karoli, les sardanes amb l’Anella i la traca final.
I així, encara de festa, vam celebrar la revetlla de Sant Joan, amb l’arribada de la flama del Canigó, recollida al cim del Canigó i portada a
Gràcia per una comitiva de Lluïsos; per acabar, amb sopar a la fresca,
amb coca, cava i ball.
La festa de Lluïsos ens reuneix a tots, gràcies a l’esforç de moltes persones. Darrere de totes les actuacions que es fan hi ha la implicació i
el treball generós de molts de vosaltres, que fan de Lluïsos un lloc acollidor i ple de vida. Els Lluïsos de què gaudim, malgrat els moments
difícils que ens toca viure, ens permet seguir transmetent als nostres
joves uns valors, una manera de fer, de conviure i de participar en el
nostre país, heretats dels nostres pares i avis. Des de la Junta de Lluïsos, ens sentim molt orgullosos de poder ser transmissors d’aquests
sentiments i de fer-los créixer amb tots vosaltres.
Des de la Junta i amb molta il·lusió d’estar al vostre costat en totes les
actuacions que es fan a la casa, us volem agrair a tots l’estima i la dedicació que hi aporteu, fent que Lluïsos creixi, avanci i sigui per a tothom!
Gràcies a tots per fer Lluïsos¡

Col·laboren:

Anna Hortal
Vocal de la Junta Directiva dels Lluïsos de Gràcia
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Per Redacció

La Junta segueix treballant
pel futur de l'entitat

LLUÏSOS DE GRÀCIA

LA JUNTA

LJ
La Junta encara
l’últim trimestre del
curs per preparar el
curs vinent, posant fil
a l’agulla a projectes
que afecten
transversalment
tota l’entitat.

COMISSIÓ D’OBRES

AVANÇANT ...

A principis d’any es va constituir de nou la
Comissió d’Obres de Lluïsos per tal de treballar d’acord amb el projecte de reforma
del teatre i millora de l'accessibilitat de
l’entitat.

Arriba final de curs. I cal valorar la feina
feta. Allò que ens ha agradat, allò del que
no estem gaire satisfets, allò que podríem
millorar. És un exercici necessari i útil per
seguir avançant en la tasca de dirigir aquesta entitat. I també cal definir els objectius
del curs vinent. I marcar les pautes per veure com poder assolir-los. Fa uns dies la junta ens vam reunir tot un dia per valorar i
planificar el curs 2012-13. Creiem que hi ha
moltes coses per fer, i les volem fer!

Arran d’una convocatòria de subvenció de
l'ICUB (Institut de Cultura de Barcelona) per
a la reforma dels teatres amateurs de Barcelona, Lluïsos ha decidit presentar una proposta de projecte a aquesta convocatòria.
Aquesta presenta una millora d’accés a tot
l’edifici –rampa i ascensor-, una millora de
l’entrada i del bar, una reforma integral del
teatre i també l’adequació de sales.
Tota aquesta proposta de reforma, i les vies
de finançament, seran presentades a l’Assemblea General de Lluïsos.
La Comissió, liderada per Víctor Valls, està
formada per Neus Ayza, Roger Morris,
Roger Ayza, Judit Boix, Lluís A. Espinós,
Josep Morris, Lilian Pérez, Núria Samsó i
Oriol Hosta. Des de la junta agraïm la seva
tasca en aquesta Comissió.
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Però el camí de definir el futur de Lluïsos no
el volem dissenyar sols. Per aquest motiu el
projecte Lluïsos Avança. Creem futur amb
valors va seguint les seves passes. Tenim
accions per desenvolupar que ens han de
permetre assolir, en part, els reptes fixats.
I hem consultat als socis què creieu que es
pot fer per aconseguir-los. Amb tot, tenim
moltes idees i projectes. Molta feina. De la
bona! Ens espera tot un curs per tirar-la
endavant.
Bon estiu, sòcies, socis i amics!

Per Redacció

LLUÏSOS DE GRÀCIA

NOUS PROJECTES

Lluïsos Matins és una il·lusió
i un repte per a l’entitat

NP
Aquests últims tres
mesos, Lluïsos ja
ha estat obert els
matins de dimarts
i dijous. De totes
maneres, la
campanya forta
de Lluïsos Matins
arrencarà passat
l’estiu.

esprés de tot un treball (1) per
fixar els reptes de futur de l’entitat, hem iniciat un projecte que
ens ha de permetre, en part, assolir-los:
obrir els Lluïsos als matins.

“Al setembre llancem una
nova oferta de tallers.
A la contraportada de la
revista els veureu”

Volem oferir al soci la possibilitat de realitzar activitats a l’entitat durant tota la seva
trajectòria vital. El 70% dels socis de Lluïsos
són joves menors de 30 anys. Però...i els
pares i avis d’aquests joves? Poden fer
coses a Lluïsos? N’oferim? Lluïsos Matins té
per objectiu iniciar una oferta de tallers per
a aquest públic.

D

Lluïsos Matins és una aposta estratègica per
ampliar l’horari d’obertura de l’entitat. Hi
ha 3.500 m2 que fins ara només aprofitem
a la tarda. Volem dinamitzar-los al matí.
Que s’ompli de socis i amics, d’activitats,
d’entrades i sortides!
Aquesta aposta pretén donar resposta a
una demanda del soci, a una necessitat del
barri i a una oportunitat per a l’entitat. Us
ho expliquem.

És cert que al barri hi ha ofertes de tallers i
activitats, però també és cert que encara hi
ha marge per oferir un seguit de tallers de
qualitat. Ens hem d’adaptar als nous temps
i les noves necessitats. Escoltar i observar el
barri i donar-li respostes.

Finalment, dinamitzar l’entitat al matí també ens ha d’oferir uns recursos econòmics
necessaris per a la sostenibilitat de les nostres activitats. Com més socis tinguem, més
tallers realitzem i com més activitat tinguem al bar, millor que millor!
Hem començat oferint tallers, però a la
llarga volem incloure noves activitats als
matins: oferta del teatre per a escoles, lloguers de sales, residències artístiques, sessions de coaching, etc.
Al setembre llancem una nova oferta de
tallers que els englobem en arts, humanitats, moviment, salut. Presentarem més de
deu tallers. A la contraportada de la revista
els veureu!
Us demanem que ens ajudeu a difondre
aquesta oferta: expliqueu-ho a familiars,
amics i coneguts. Animeu-los a venir als
matins a Lluïsos. Hi trobaran activitats i un
bon ambient. Tot un luxe!

Lluïsos Avança. Creem futur amb valors, un projecte del
qual us vam parlar a la revista de febrer d’aquest any
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Per Secció BÀDMINTON

10 anys de bàdminton
als Lluïsos de Gràcia

LLUÏSOS DE GRÀCIA

SECCIONS DE LA CASA

SC
Les seccions dels
Lluïsos encaren el
final del curs amb
molta activitat,
reptes i projectes
engrescadors.
Cantiga amb el 50è
aniversari,
Bàdminton el 10è,
el primer curs sencer
de Cor Gregal, etc.

D

es de l’any 2002, al gimnàs dels
Lluïsos, un parell de dies a la setmana, es veu passar volant una
ploma d’un costat a l’altre de la xarxa: es
juga a bàdminton.
Tot va començar amb la pensada que van
tenir alguns socis dels Lluïsos després d’un
viatge al Vietnam: allí van quedar fascinats
per aquest esport, d’origen una mica xinès i
una mica indi. Quan van tornar a Barcelona, van parlar amb els dirigents dels Lluïsos
i van decidir crear la secció de bàdminton,
que va començar amb només una dotzena
de jugadors. En aquests deu anys la secció
ha anat creixent, i fa algunes temporades
es va ampliar fins a arribar als 40 jugadors
actuals.
La pràctica del bàdminton als Lluïsos és
essencialment amateur. Hi participen jugadors de nivells força diferents, mirant fonamentalment de passar-ho bé fent esport.
Aquest fet, però, no impedeix que hi hagi la
competitivitat que l’esport requereix perquè
sigui atractiu. Hi tenim jugadors i jugadores
de totes les edats, que es complementen a
la perfecció. A més, és una de les seccions
més internacional del Lluïsos: han jugat
amb nosaltres jugadors i jugadores de
nacionalitats molt diverses.
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Molta gent imagina que el bàdminton és un
esport tranquil, infantil o poc seriós. La veritat
és que requereix una certa forma física, uns
bons reflexos i una mica d’elasticitat per
poder tornar el volant, amb cops que a vegades es realitzen a una gran velocitat. D’altra
banda, també es requereix estratègia per
decidir com cal tornar el cop per tal de guanyar el punt.
Des d’aquesta temporada tenim la possibilitat
de gaudir d’una nova pista, que tenim marcada a la pista de bàsquet dels Lluïsos. La utilitzem alguns diumenges, i també hi organitzem un torneig a l’hivern i un altre a l’estiu.
Ho fem així especialment per poder coincidir
amb tot el grup de jugadors i jugadores de la
secció. D’altra banda, cada any intentem
organitzar una classe o clínic, dirigida per un
professional del bàdminton; generalment ho
fem al poliesportiu del la UAB, a Bellaterra.
De cara a l’any vinent hem començat a donar
voltes a una possible novetat: voldríem organitzar una escola de bàdminton per a nens de
8 a 12 anys. La idea seria iniciar els nens, uns
8 o 10 com a molt, si més no inicialment, en
la pràctica del nostre esport. Si el projecte tira
endavant, a partir de la propera temporada
es podrà veure també els més petits fent passar la ploma d’un costat a l’altre de la xarxa.

Per Secció SOTACABINA

El primer curs del nou
projecte:
Cor Gregal 2012

Sotacabina Teatre
actua per Festes
de Gràcia

© PAU RAMÍREZ

Per Secció COR GREGAL

J

a s’acaba el curs i ha passat volant
(hauria de dir d’una ventada, que és
més escaient al nostre nom). Fa ben
poc ens presentàvem en societat i ens
donàvem a conèixer dins l’entitat, i ara, ja
veieu, han passat nou mesos i hem fet una
feinada des del concert de presentació al
teatre de Lluïsos, on la peça central va ser
l’Oratori de Nadal de Camille Saint Saëns.
Des del gener ens hem dedicat a treballar
unes peces de rock/pop per canviar de
registre i tastar de tot, i darrerament també
a revisar el nostre “fons d’armari”. Tot plegat per tal de fer els nostres concerts de
final de curs i, de pas, per preparar l’arrencada del curs vinent que serà mogudeta. És
clar que, com la resta de corals de la casa,
també hem participat en el concert de Sant
Lluís, al voltant de obres d’Albert Guinovart,
en la preparació del qual, per cert, hem
gaudit d’allò més, ja que són unes peces
molt riques i intenses. Hem fet també un
parell de concerts per acabar el curs amb el
material que hem estat preparant durant el
segon quatrimestre: Queen, Beatles, Abba.
Estem contents de tenir aquesta varietat en
el nostre repertori, ja que això ens permet
adaptar-nos a diferents públics i tipus de
concerts, i treballem de valent per anar
ampliant el nostre repertori.

Només engegar el nou curs 2012-2013
volem fer un parell de concerts més, amb la
idea de portar el material ben rodat, perquè el cap de setmana llarg de l’u de
novembre marxem a Portugal, a la ciutat
d’Ourém, a prop de Lisboa, per tornar la
visita que Chorus Auris (coral d’aquesta ciutat) ens va fer el mateix pont del darrer
2011. Esperem amb il·lusió retrobar les
coneixences que vam fer llavors i gaudir
d’uns dies de convivència tots plegats.
No puc deixar d’esmentar uns fets que han
marcat una “mica bastant” aquesta temporada, per la seva rellevància i la manera
com tot el grup ha viscut els esdeveniments: em refereixo a les baixes forçades
de la Montse Altarriba i el Xavier Folch. En
circumstàncies ben diferents, tos dos s’han
vist apartats dels assaigs per posar-se en
mans de metges, i ens han tingut amb l’ai
al cor durant moltes setmanes, pendents
de la seva evolució. Sortosament a hores
d'ara tots dos es troben bé, encara que
seguint els seus tractaments respectius que
els permetran tornar a estar al cent per
cent. Una forta abraçada a tos dos en nom
de tots el cantaires de Cor Gregal: us enyorem, torneu aviat!

L

a segona temporada de Sotacabina
es va tancar a principis de juny amb
l’estrena d’Incomunicats, un espectacle molt original de creació pròpia. Escrit
per Ignasi Rubio i interpretat per actors de
la companyia, és un viatge per cinc escenes
que moltes vegades es mouen pel terreny
de l’absurd i d’altres pel surrealisme,
barrejant personatges inversemblants
amb clàssics de la literatura, però obtenint
sempre un somriure de l’espectador com a
resposta.
Ara bé, els projectes de Sotacabina no s’acaben. L’obra de teatre Pànic al Palace, estrenada als Lluïsos amb gran èxit el mes de
març, va sortir de la casa per viatjar fins a
Gelida amb motiu de la Setmana de la Gent
Gran, on va tenir una molt bona acollida per
part del públic. És per això que estem especialment satisfets i il·lusionats amb el que
tenim entre mans: Sotacabina torna a
actuar dins el programa de les Festes de
Gràcia. Sí, sí, podreu veure Pànic al Palace!
Des del 16 fins al 19 d’agost tothom que s’acosti al barri de Gràcia podrà gaudir d’aquesta comèdia que ja ha fet riure molta
gent a Lluïsos Teatre.
Ramon Micó, Sotacabina
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Per Secció EL VIROLET

LLUÏSOS DE GRÀCIA

SECCIONS DE LA CASA

Molta feina
pel Virolet!

original o en adaptacions al català. Procurem no perdre de vista l’edat i les característiques i necessitats del grup amb què
estem treballant, tot i que fem prevaler els
criteris musicals.

L

a coral infantil El Virolet hem tingut
molta feina aquest curs passat. Com
ja us vam explicar en el darrer DdN,
els U-keleles i els Do-sostinguts hem participat al Juguem Cantant i els mitjans i els
grans hem cantat a la 45a Trobada del SCIC
a Badalona, on hem estrenat una cantata
d’en Ros Marbà i en Solsona. Ara a l’estiu
descansarem i recordarem tot el munt de
cançons que hem après aquest any.
Si algú ens pregunta quina és la filosofia o
el sentit d’una coral infantil, l’equip d’El
8

Virolet direm que considerem el cant coral
com un mitjà més per contribuir a l’educació dels infants i dels joves. Als assaigs treballem el domini de la veu en el seu vessant
tècnic i també com a mitjà d’expressió, la
posició corporal, que és molt important a
l’hora de fer anar un instrument inserit en
el propi cos, i també la cura i la higiene de
la veu. Introduïm el cantaire en el món de
la música per mitjà del corpus de cançons
que aprenem, la majoria de les quals són
del propi país, però també obrim el ventall
a d’altres països en versions en la llengua

Aquests continguts, però, van acompanyats
d’una sèrie de valors igualment importants,
com ara la cultura de l’esforç i el gust per
les coses ben fetes; el treball en equip, la
disciplina lliurement acceptada, la convivència i l’amistat, l’amor a la llengua, la pertinença a uns col·lectius determinats –la
família coral de Lluïsos i Lluïsos en general,
el SCIC–; i la col·laboració amb d’altres
infants, de vegades del mateix entorn, però
també de llocs o realitats més allunyats.
Així doncs, El Virolet és un espai d’activitat
extraescolar en el qual els cantaires s’ho
passen bé i s’eduquen cantant. Per al curs
vinent els grups de petits tornarem a participar en el Juguem Cantant, i els grups de
mitjans i grans farem una feina ben diferent de la d’aquest any, més de petit format. Però de tot això us n’informarem amb
més detall en el proper DdN.
Bones vacances a tothom!

Per Secció CANTIGA

© JOSEP PRATS, CORAL CANTIGA

La mar - La tonalitat de l'infinit.
Espectacle de poesia i cançó

L

a coral Cantiga s'ha distingit, entre
altres aspectes, en la presentació
d'espectacles poeticomusicals
(sobre textos de Rainer M. Rilke, Federico
García Lorca, Mn. Jacint Verdaguer, Ausiàs
Marc, Josep Carner, Salvador Espriu...), i per
aquest curs, en commemoració del 50è
aniversari del cor, i inclòs en el programa
del Teatre Muncipal de Roses, el GREC 2012
Festival de Barcelona, i el Festival de la Porta Ferrada a Sant Feliu de Guíxols, oferim
un nou espectacle de poesia i cançó amb la
versió per a veus mixtes de la cantata La
tonalitat de l'infinit, de Feliu Gasull i la suite
La mar, d’Albert Guinovart.
Ja fa una dotzena d'anys que el Servei Educatiu de l'Auditori de Barcelona va fundar el
programa Cantània, pensat per a escolars
de primària, que consisteix en la composició d'una nova cantata cada any per ser
apresa i interpretada pels alumnes de les
nostres escoles. Aquesta activitat, una de
les més populars en l'àmbit musical escolar
(els darrers anys hi participen més de 600
escoles i 25.000 nois i noies), vol ser un
apropament entre el món creatiu (literatura i música) i el món educatiu a Catalunya.

La cantata que va estrenar aquest cicle l'any
2001, del qual he tingut el privilegi de ser
responsable de la direcció musical, fou La
tonalitat de l'infinit, sobre textos poètics
d'Enric Casasses i amb música de Feliu
Gasull. La riquesa de la proposta, tant literàriament com musical, és esplèndida:
textos d'alta volada, eventualment d'un
lirisme que emociona, i també juganers,
irònics, humorístics..., reben el suport
d'una composició que juga amb colors,
textures i efectes, complexa en l'harmonia i el ritme, però sempre respectuosa
amb les línies melòdiques d'inspiració
popular. Sens dubte, es tracta d'una
obra mestra, tan a prop de la canalla
(en els seus orígens) com dels adults:
aquest és un dels seus mèrits, i per
això en volem presentar una versió
per a veus mixtes i perquè estem
segurs que el públic que l'escolti se
sentirà ben aviat captivat per l'esperit
poètic i l'acolorida riquesa musical de l'obra. Així mateix, volem agrair a l'AuditoriEduca la seva amabilitat per haver permès
versionar La tonalitat de l'infinit per a cor de
veus mixtes.
Completa aquest espectacle la suite La mar,
cinc cançons d'Albert Guinovart sobre textos
de Joan Maragall, estrenades pel Cor de
Cambra del Palau de la Música Catalana
amb motiu del centenari de la mort del
poeta. Això ens permet contraposar en un
mateix espectacle textos clàssics i actuals i,
al mateix temps, poder fruir de l'habilitat
de Guinovart construint melodies bellíssimes teixides en una textura harmònica
molt personal i atractiva.
Els cantaires de la coral Cantiga i el públic
dels concerts estem gaudint enormement
d’aquest espectacle, i us convidem a tots a
assistir-hi, el proper 10 de setembre a Sant
Feliu de Guíxols..
Josep Prats

http://cantiga.lluisosdegracia.cat/
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Per Secció Tennis Taula

Amic Manel

Emocions
i reptes al
Tennis Taula

LLUÏSOS DE GRÀCIA

SECCIONS DE LA CASA

Per Secció NES

concerts, celebracions de tota mena, però
on era més feliç era al voltant d’una taula
ben parada, envoltat de gent alegre amb
ganes d’escoltar i explicar històries.

E

l Manel Llopis era una gran persona, en el més ampli sentit de la
paraula. Estava tan ple de vida i de
ganes d’aprendre i fer coses noves que
encomanava el seu esperit a tot el que se li
apropava. Aquestes ganes de viure el feien
estar sempre envoltat de gent; aquell que
tenia ganes de passar-ho bé trobava en ell
un somriure i una bona conversa. Els que el
van conèixer el recorden, no deixava indiferent ningú.

Llàstima que, com diu el tòpic, la vida és
així, i el passat 4 de març el cor del Manel
va deixar de bategar. Poc s’ho esperava ell,
quan just per aquell dia ens havia engrescant a fer una excursió als Pous de Glaç, a
Aiguafreda, perquè volia respirar aire fresc.
El grup NES ha quedat orfe, però són tants
els bons records dels moments passats al
seu costat que no hem pogut fer menys
que seguir endavant! El trobem molt a faltar, però pensem que allà on sigui estarà
content de veure com l’esperit del grup
segueix el camí que ell va començar. Sovint
ens passa que, en preparar alguna activitat,
ens ve el Manel a la memòria; sempre
tenia mil propostes per fer.

Vidu des de feia 10 anys, sempre va enyorar
la Rosa, que era l’amor de la seva vida, i no
deixava mai de pensar en ella. Per no sentir-se sol, mirava sempre d’estar envoltat de
gent, i l’any 2009 va fundar el Grup No Estiguis Sol, als Lluïsos de Gràcia. Com ell deia,
el Grup NES està obert a totes les persones
que es troben soles i no volen estar-ho.
Aquí tenen un lloc de trobada, un espai per
al diàleg i l’amistat, on compartir experiències i gaudir del temps lliure.

Com va dir un amic del grup, el Manel era
com una gran copa de cava, lluminosa i alegre, la beguda de la celebració i el compartir
per excel·lència. Així el recordarem sempre.

Ell era el líder del grup, sempre tenia propostes interessants per fer coses plegats,
sortides a la muntanya, viatges, cinema,

Gràcies, Manel, per contagiar-nos la teva
vitalitat i sentit de l’humor, encara que
hagis marxat, mai estarem sols.
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En l’homenatge a ell, el passat 29 d’abril,
vam anar als Pous de Glaç, va ser un dia
màgic i estem segurs que ell estava amb
nosaltres, veient com gaudíem de la natura
i d’un bon dinar de germanor.

L

a temporada 2011-2012 ha estat
plena d’emocions, competicions i
reptes en tots esl sentits.

La secció, que funciona ja fa més de cinquanta anys, segueix amb els seus objectius
i propòsits de sempre, que són jugar, divertir-se i formar-se dins de l’àmbit de l’esport,
aquest que tant ens agrada i practiquem
cada amb any amb il·lusió i ganes de fer bé
les coses, buscant un objectiu comú, que és
estar contents i feliços de fer el que més
desitgem en l’àmbit esportiu.
Nosaltres seguirem un any més, i espero
que siguin molts i molts, i continuarem
gaudint d’aquesta activitat i exercici tan
saludable.
La temporada 2012-2013 ens portarà a
afrontar els nostres reptes de sempre i a
competir per estar en el millor lloc possible.
Ens espera el torneig Vila de Gràcia, que se
celebrarà al mes de setembre, la lliga de
Veterans, els campionats de Catalunya,
Espanya i Europa, els tornejos i opens de la
RTB i clubs distribuïts per tota la geografia
catalana.
Òscar Casabona

Per Secció BANC DEL TEMPS

Per Secció CATEQUESI

El temps és or?

Apropaments

A

quest curs al Grup ens havíem plantejat acostar-nos a conèixer les altres
religions monoteistes i, ja que actualment hi ha molta immigració musulmana al
nostre país, vam decidir començar per conèixer millor l’Islam, la seva història, la vida del
seu fundador Muhàmmad (no Mahoma com
s’acostuma a dir) i també alguns dels continguts de l’Alcorà, el seu llibre sagrat.

Per fer-ho, hem triat treballar el llibre El trobament amb l’Islam, on diversos autors ens en
parlen d’una manera bastant clara i senzilla.
Pertany a la col·lecció “Qüestions de vida cristina”, Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
Voldríem compartir amb tots vosaltres algun
dels textos que ens han ajudat més i que són
més aclaridors.
C. Falcó – Grup de Catequesi d’Adults

E

l Banc del Temps és una experiència comunitària d'intercanvi, un
projecte de convivència que neix
de la voluntat de buscar una alternativa al
poder hegemònic de la “cultura del capital”, un element sense el qual, aparentment, no pugui tenir lloc cap mena de
transacció.
La raó de ser del Banc del Temps és el fet
temporal, fomentant, com a àmbit d'actuació principal, l'intercanvi de serveis entre
cadascun dels seus membres en funció de
les necessitats que els sorgeixen en cada
moment. Val a dir que l'intercanvi de productes o objectes diversos, els mal anomenats pel sistema econòmic actual 'béns de
consum', és quelcom que no té lloc en el
Banc del Temps, sinó en les xarxes d'intercanvi, donat que el principal referent del
banc no és la barata de productes, sinó el
temps que hom dedica a oferir/rebre quelcom dels altres.
El Banc del Temps, a més de gestionar una
base de dades per a l'intercanvi de serveis
interpersonals, organitza tallers, xerrades i
projeccions documentals, activitats obertes
als membres que hi vulguin participar. Tot

plegat atorga plenitud de sentit a la filosofia inherent al Banc del Temps, segons la
qual aquest intercanvi multilateral permet,
no només conèixer altra gent sinó també
reforçar els lligams entre cadascuna de les
persones que conformen la nostra societat,
així com recuperar una part de les relacions
interpersonals, maltretes per la banalitat de
la societat de consum, induïda pel poder
polític i econòmic en les societats de mig
món ja fa més de mig segle, amb l'objectiu
de convertir-les en víctimes d'una il·lusió
allunyada de la realitat.
Es diu que el temps és or, com si la riquesa
material encarnada en aquest material preciós fos, en si mateixa, una fita a assolir per
la societat, tot menystenint el temps; és a
dir, el més valuós regal que la vida ens ofereix en el nostre present. Si els humans disposessin de tot el temps del món per comprar or, alguns potser acabarien emmagatzemant-ne grans quantitats sense saber
ben bé què fer-ne després. Ara bé, seria
possible comprar temps amb tot l'or del
món, encara que fos un segon?
Samuel Palacín, Banc del Temps

“Com apropar-se als musulmans?
Les relacions personals són el secret del veritable encontre: allunyen les pors que ens cargolen sobre nosaltres mateixos. Fem l’esforç de
pensar en els nostres veïns, col·legues, ciutadans amb qui anem costat per costat. Només
amb la gent es pot dialogar. El veritable encontre és un exercici continu d’aprenentatge, ja
que ens educa en els valors de la dignitat
humana: només quan hem descobert que tots
els homes de la terra formem part de la mateixa humanitat, estem en condicions de mirar
cap a un futur comú.
Escoltar l’altre vol dir que la seva diferència
m’interroga, que em posa en qüestió; existeixen altres concepcions del món. L’altre, per la
seva diferència, em permet de prendre consciència dels meus propis límits, dels meus bloqueigs culturals i religiosos, de la meva suficiència occidental; la troballa d’allò que és diferent és un camí de purificació i d’alliberament.
He comprès millor el que diu la Bíblia: “l’home
és fet a imatge de Déu”.
Teresa Losada Campo”
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Per Secció ESCOLA DE TENNIS TAULA

Per Secció GMM

Escola de
Tennis Taula

GMM

E

l dissabte 10 de juny es va disputar a Lluïsos de Gràcia el
torneig de tennis de taula de les festes de Sant Lluís. Igual
com va passar l’any passat, la participació va ser força
nombrosa, amb un total de quaranta-cinc participants, part dels
quals representaven l’escola de tennis de taula de Lluïsos, que de
mica en mica ha anat creixent en nombre i en nivell cada any.
El torneig estava dividit en tres categories: infantil, juvenil i absolut.
En categoria infantil hi havia tant nens aficionats a aquest esport, i
que juguen de tant en tant, com d’altres que competeixen i entrenen regularment. L’escola de Lluïsos estava representada per les
seves promeses i van complir àmpliament, aconseguint el primer i
segon lloc del podi, així com un quart lloc. En concret el campió va
ser Nil Manyà, en el qual tenim grans esperances que sigui un jugador d’alt nivell en un futur. El segon lloc va ser per a Roger Vilanova,
que ha fet una grandíssima progressió en els últims mesos, i el
quart lloc per a Jan Garcia, que allà on juga crida l’atenció per l’espectacularitat del seu joc. Entre mig i en el tercer lloc va quedar
Marc Flores, un nen de Masquefa amb un nivell força alt i que està
competint en el circuit promeses que fa la federació durant l’any i
on també juguen els nostres millors representants. Cal felicitar tots
els participants pel seu fair play i per haver ajudat l’organització en
tot moment.
En categoria juvenil, va ser on la participació de l’escola de Lluïsos
era major en percentatge, i els nostres jugadors van omplir les quatre primeres places. Campió va ser Ignasi Perona, que va guanyar
en una final molt equilibrada Ricard Sabio; el tercer lloc va ser per a
Arnau Gonzales i el quart lloc per a Bernat Folch. Igual que a la categoria infantil, el nivell dels partits decisius va ser força alt i es va
poder gaudir d’un bon espectacle.
En categoria absoluta va ser on la participació era més nombrosa.
Teníem jugadors de Lluïsos, socis de Lluïsos que estan fent un salt
de qualitat gràcies a entrenaments més sistemàtics, federats d’altres clubs i gent aficionada al tennis de taula disposats a passar una
bona estona. El torneig el va revalidar Fabio Pérez, el professor de
l’escola de tennis de taula; el segon lloc va ser per a Julian Pulecio,
un bon jugador que hem fitxat aquest any i que ha estat fonamental per al títol de lliga de l’equip de tennis taula de Lluïsos de tercera; el tercer lloc, per a Javier Feliu, la revelació del torneig que va
eliminar un dels federats a quarts de final, i quart lloc per a Pedro
Gonzalez, jugador del Sant Cugat.
En definitiva, el torneig d’aquest any va tornar a ser un èxit, bon
ambient, un bon espectacle i la intenció de fer que el tennis de taula continuï creixent a poc a poc a Lluïsos, tant en l’aspecte competitiu com per passar una bona estona fent esport i coneixent gent.
12

S

’acaba el curs i és hora de fer balanç de com ha anat aquest
segon semestre. A l’esplai GMM hem pogut gaudir d’una
excursió de Carnestoltes, els campaments de Setmana Santa,
la 5a trobada jove i les Olimpíades del mes de maig.
Com que les Olimpíades és el més recent que tenim, us volem explicar què són i com funcionen, ja que nosaltres ens ho passem genial
amb els infants, joves, monitors/es i pares/mares. Les Olimpíades és
l’excusa perfecta per agermanar a finals d’any totes les persones que
formen part del GMM.
Per començar els monitors i monitores de l’esplai es posen a pensar
un tema qualsevol o d’actualitat per relacionar les Olimpíades amb
aquest mateix. Aquest any eren les ArtsOlimpíades i consistia a concursar-hi per equips per decidir quin era la millor art de totes les que
hi ha (música, pintura, teatre, cine, etc.). Vam anar a la Garrotxa a
una casa molt gran on vam poder desenvolupar totes les activitats
esportives previstes: partits de futbol, bàsquet, voleibol, pitxi... Amb
aquestes proves els equips (que cada un era el representant d’una de
les arts) aconseguien punts. Això va ser dissabte on a la nit, tots
junts, vam fer jocs de córrer per acabar-nos de cansar del tot.
Diumenge és el dia de les proves individuals: els grups van a cada una
de les proves i hi participen individualment. El millor de cada edat guanya un diploma que s’entrega al final del dia. El millor de tot, però, és
quan a mig matí arriben els pares i mares on veuen els seus fills i filles
participar en les activitats. Després tots junts anem a dinar (un dinar
boníssim ja que és el total de tots els menjars que porten les famílies i
que, a més, es fa concurs per veure quin és el plat més bo) després de
fer un partit de futbol monitors i monitores contra pares i mares.
Finalment després de dinar es reparteixen les medalles als grups i els
diplomes a les persones que han batut els rècords en les proves individuals. Després toca el moment emotiu quan diem adéu a les famílies
dels Konquis més grans que ja no tindran infants o joves dintre l’esplai.
Tot plegat és una estampa preciosa, de germanor i caliu que, quan la
vius, i la veus et sents orgullós i feliç d’estar a l’Esplai GMM.

Per Equip Verd

LLUÏSOS DE GRÀCIA

BÚSTIA VERDA

Què tenim?

BV
Un cop acaba el curs
és hora de fer balanç
de les qüestions que
ens ocupen en
aquest racó. En
només unes quantes
paraules cal plasmar
allò que s’ha fet bé,
accions i fets en què
ha valgut la pena
posar l’esforç i dels
quals hem sabut
treure’n el fruit.

I

mitant l’anunci de l’Estrella, ens diríem...Què tenim ? Que, què tenim?

Doncs tenim un Equip verd, un grup de
socis i sòcies que treballa altruistament per
fer més verda la nostra entitat, un projecte
anomenat Verdinada, una setmana plena
d’activitats tot buscant sensibilitzar i sobretot educar, els ciutadans i ciutadanes, per
intentar gaudir d’un futur més sostenible, i
sense oblidar-nos de la calçotada que fem a
la plaça del Nord! Tenim també dos Premis
Vila de Gràcia a la millor acció sostenible,
reconeixements a la tasca iniciada des de fa
uns quants anys, un hort urbà on plantem
enciams, cebes, calçots, tomàquets i altres
hortalisses, i si vols, pots recollir la teva cistella ecològica al bar gràcies als amics de la
Catxaruda. Déu n’hi do amb el que tenim.
Però encara hi ha més coses, tenim una
llarga llista de plats i gots reutilitzables per
fer-los servir a les nostres festes i deixar-los
a les nostres seccions quan organitzen
saraus; a més a més, som considerats des
de la vila com una entitat referent, que fins
i tot entitats com els Castellers de la Vila de

Gràcia ens han demanat consell per fer el
seu pla d’acció sostenible. Carai! Com som
de verds els Lluïsos.
Si acabéssim l’article ens aniríem a casa
ben contents i amb l’autoestima pels
núvols. Que grans que som! Però, igual que
a la vida no tot són flors i violes; potser caldria també parlar del que no tenim. No sé
si seria una llarga llista, però el que sí que
és cert és que ens queda molt camí per
recórrer per lluitar contra la comoditat del
“fer servir i llançar”, en comptes del “netejar i tornar a fer servir”, per posar un exemple. Si creiem que només pintant la façana
ja ens podem posar l’etiqueta de ser verds
anem servits, així que les últimes paraules
d’aquest escrit volen convidar a la reflexió
personal de cadascú de vosaltres, perquè
considereu si del que parlem val la pena o
simplement, en veure que anava l’article
heu girat la pàgina d’aquesta revista.
Si has arribat fins al final és que això de la
sostenibilitat et té una mica conscienciat, i
això ja és un interessant punt de partida.
Per sobre de tot, cal ser positius. Bon estiu!
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Per Bernat PUIGTOBELLA

LLUÏSOS DE GRÀCIA

ELS PILARS DELS LLUÏSOS

PL

Lluïsos de Gràcia,
escola coral

Els Lluïsos de Gràcia
és una gran família
coral. Actualment
hi ha sis corals que
abracen totes les
edats de la vida
i nivells musicals.

L

luïsos és avui un dels ateneus populars amb més història de Gràcia,
una entitat que s’ha distingit per la
vocació esportiva i l’excel·lència coral. A
més del cant coral, la música hi té un lloc
destacat amb el cicle Objectiu Freedònia
des del 2006, i el Desconnecta, que es duu
a terme des d’aquesta tardor per promoure
joves intèrprets entre 16 i 22 anys. Però,
sens dubte, el moviment coral és l’expressió
musical que més ha arrelat als Lluïsos, un
moviment que té més de 50 anys
d’història.

La família coral dels Lluïsos
“Els Lluïsos de Gràcia és una gran família
coral”, diu el president Oriol Hosta. “Jo
sempre dic, una mica en broma, que si ets
14

dels Lluïsos pots cantar des de ben petit fins
als 157 anys, que són els anys que té aquesta casa”. Actualment hi ha sis corals que
abracen totes les edats de la vida. En
primer lloc, hi ha El Virolet, la coral infantil
de la família. Està formada per nens i nenes
entre quatre i quinze anys que assagen un
dia a la setmana i s’organitzen en tres
grups d’edat. Des de fa anys hi ha llista
d’espera perquè hi ha més demanda que
places disponibles. En segon lloc hi ha la
Coral Sinera, cor juvenil, format per nois i
noies d’entre quinze i vint-i-tres anys, que
assagen dues nits a la setmana. Part dels
seus cantaires provenen d’El Virolet i molts
passaran a formar part de La Cantiga o La
Fuga. La Coral La Fuga es va fundar l’any
1999 amb l’objectiu de rebre els cantaires

“Aquest reportatge és un
extracte del reportatge
‘Lluïsos de Gràcia, viver de
corals’ publicat a Núvol.com”
que venien de la Coral Sinera i que no podien accedir a la Coral Cantiga, que demana
un nivell musical molt elevat i un ritme de
concerts i d’assaigs més intens. La Coral
Vent del Nord va ser creada per un grup de
pares i mares dels nens que participaven a
El Virolet. Aquesta tardor s’ha creat l’última
de les corals dels Lluïsos, el Cor Gregal, amb
l’objectiu de donar sortida a les inquietuds
musicals d’un grup de cantaires de Vent del
Nord.

50 anys de Cantiga
Finalment, la joia de la corona: la Coral
Cantiga, que està formada en l’actualitat
per unes 65 veus; es tracta d’un cor que
selecciona els seus cantaires d’acord amb
uns criteris tècnics (lectura musical, qualitat
vocal…) i que assumeix repertoris diferents i
complexos. Assaja dues nits a la setmana.
Actualment està dirigida per Josep Prats, i
compta amb l’assistència de l’Eva Martínez
(sotsdirecció) i la Marta Cordomí (assessorament vocal).
La Coral Cantiga manté un intens ritme
d’assaigs, amb un mínim de quatre hores
setmanals de treball en grup, a les quals
s’han de sumar les classes de cant que els
cantaires segueixen regularment per millorar el seu nivell. Al mateix temps, cal
destacar també l’esforç realitzat per aproximar la disciplina coral a tot el territori
català.
Cada any, Cantiga produeix entre cinc i set
repertoris, dels quals, la meitat són produccions pròpia i pretenen ser originals i coherents. També cal destacar la gran capacitat
de treball i innovació de la coral Cantiga i
de la seva capacitat d’incloure obres que
difícilment es troben en els repertoris convencionals del cant coral.

Reconeixements a la feina
feta
Per als Lluïsos és una gran satisfacció el patrimoni que representen aquestes corals. “La
Coral Cantiga forma part d’un projecte edu-

catiu integral que ens posiciona a Gràcia,
Barcelona, Catalunya i al món”, afirma el
president Oriol Hosta. “Cal perseverar en
aquesta línia, seguint l’empremta dels
diversos directors que han dirigit la coral:
en Leo Massó, l’Oriol Ponsa, l’Edmon
Colomer i ara en Josep Prats”.
“La Coral Cantiga forma part d’un
quadrívium de corals de luxe que hem
tingut en aquest país”, afirma Joan
Casals, organista i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona. ”A banda
de l’Orfeó Català, que és una institució
centenària, hi ha quatre corals que han
marcat la història recent del cant coral a
Catalunya. La coral Sant Jordi, d’Oriol
Martorell, el cor Radigal impulsada per
Manel Cabero, la Capella Clàssica
Polifònica, encapçalada per Enric Ribó i la
Coral Cantiga, de la qual va ser capdavanter des de la seva fundació el director Leo
Massó”, afirma Casals. “Totes quatre conformen un Quadrívium de corals, que han
aplegat gent de molta talla”.
Segons Poire Vallvé, actual director de
l’Orfeó Gracienc, “Cantiga és un cor que
es manté jove, que té sempre projectes
nous i que, gràcies a Pep Prats, tira
endavant en un ambient fantàstic a Lluïsos”. Poire Vallvé, que va ser cantaire i
director de la coral Sinera i després sotsdirector de Cantiga abans de passar a
l’Orfeó Gracienc, sosté que l’establishment cultural del nostre país no ha arribat a entendre mai que les corals són una
part molt important del teixit cultural.
“Es tendeix a classificar els cors en la cultura popular. El rigor del cor de Cantiga,
en canvi, demostra que des del cant
coral es pot arribar a l’excel·lència musical”. Ras i curt, la coral Cantiga és alta
cultura.
*Aquest reportatge és un estracte de l’article
‘Lluïsos de Gràcia, viver de corals’,
publicat a Núvol.com el dia 14.06.12

QUÈ HA PASSAT?

QH

LLUÏSOS DE GRÀCIA

Lluïsos celebra un any
més el dia de Sant Lluís
amb moltes activitats.
Aquest any, amb caràcter
de Festa Major.

10 JUNY TENNIS TAULA

14 JUNY DESCONNECTA A LA FRESCA

16 JUNY 12H DE BÀSQUET

17 JUNY CONCERT DE SANT LLUÍS
16

17 JUNY TABALADA

17 JUNY PREGÓ
14 JUNY DINAR DE SANT LLUÍS

PRESIDENT I EXPRESIDENTS DELS LLUÏSOS

17 JUNY ESPECTACLE INFANTIL AMB EL PROFESSOR KAROLI
17 JUNY BALL DEL FANALET

17 JUNY BALLADA DE SARDANES
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Per Redacció

A

L

Lluïsos porta
la flama a
la Vila

LLUÏSOS DE GRÀCIA

QUÈ HA PASSAT?

Sant Jordi
als Lluïsos

Noves
col·laboracions

quest any hem fet un Sant Jordi
especial i hem omplert la Plaça
del Nord amb activitats pensades
per a tota la família i amb la participació
de quatre seccions importants de la casa:
Sotacabina Teatre, El Virolet, l'Agrupament
i el GMM.
Sotacabina ha fet una representació de la
llegenda de Sant Jordi i els més petits del
Virolet han cantat una cançó de Sant Jordi.
El GMM ha venut roses a la plaça del Nord
i també al Portal de l'Àngel, i l'Agrupament també ha tingut parada als Jardinets
de Gràcia, a la plaça Virreina i a la plaça
Lesseps.
A la tarda, hem muntat una parada amb
acurada selecció de llibres infantils i juvenils feta per la llibreria especialitzada Pati
de Llibre.

luïsos de Gràcia ha iniciat un seguit
de col·laboracions durant els últims
mesos

Cistelles ecològiques
Col·laboració amb l’Agrobotiga La Catxaruda
per tal d’oferir als socis i veïns de la Vila un
nou servei. Algunes famílies ja estan comprant cistelles ecològiques a través de l'agrobotiga La Catxaruda, que lliura les comandes
cada dimecres al bar.

Programa Quedem?
Lluïsos ha iniciat també una col·laboració
amb Òmnium Cultural per tal d’establir projectes conjunts. La primera acció ha estat
una visita als Lluïsos dels membres del programa de llengua i cohesió social Quedem?

Casal dels Infants
La col·laboració amb el Casal dels Infants,
concretament el Casal Atlas, s’inicia per tal
d’afavorir la relació entre joves del Raval i
joves dels Lluïsos. Aquesta col·laboració permetrà als joves del Casal Atlas millorar l'ús
del català i, als joves dels Lluïsos, conèixer
altres realitats que sovint, a Gràcia, estan
una mica llunyanes.

CET Interpas
Lluïsos ha decidit contractar la distribució de la
revista Des del Nord a través del Centre Especial de Treball (CET) Interpas, de la Fundació
Ginesta. En aquest centre hi treballen més de
50 persones amb discapacitat intel·lectual.
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A

quest any hem tornat a anar a
buscar la flama del Canigó a la
plaça Sant Jaume per encendre la
nostra foguera de Sant Joan. L’Anna Hortal
ha pujat al cim del Canigó la nit del 22 de
juny per recollir la flama i dur-la a Perpinyà
des d’on es comença a repartir per tots els
pobles i ciutats de Catalunya. Una representació dels Lluïsos ha anat a rebre-la a la
plaça Sant Jaume per dur-la caminant fins a
la plaça de la Vila, on Malsons i La Vella
esperaven per iniciar una tabalada fins a la
plaça del Nord i encendre allà la foguera de
Sant Joan. Després, coca i cava per tothom
i concert amb Los Amantes d’Amparo per
acabar la nit.

Temporada històrica
per al bàsquet dels Lluïsos

E

l Sènior A Masculí del Bàsquet dels Lluïsos s’ha proclamat
campió de Copa Catalunya i ha aconseguit l’ascens a la lliga estatal EBA en una temporada històrica pels Lluïsos.

Es tracta d’uns resultats immillorables que són, sens dubte, el resultat
de la feina i l’esforç de l’equip entrenat per Carles Rofes i Marc Guiu.
Primer, la victòria contra el Platges de Mataró en dos partits amb
màxima expectació. L’anada (65-60) que es va jugar a casa va permetre veure una imatge mai vista abans: cua per entrar a la pista
dels Lluïsos. La tornada (66-67) va demostrar que el suport als nostres jugadors és total. L’afició va inundar la pista de Mataró i es va
bolcar a animar l’equip.
Amb l’ascens garantit faltava veure si els blaus aconseguirien també
el títol de campions. Durant el dinar de Sant Lluís, els socis i sòcies
els vam animar i vam desitjar-los sort i empenta. Unes hores més
tard, l’equip tornava a guanyar aquesta vegada contra el Sant Josep
de Badalona (82-77), i es proclamava campió de Copa Catalunya.

representa l’ascens a EBA i, per tant, fer realitat el somni, Lluïsos
ha posat en marxa la campanya “Veure Lluïsos a EBA no té
preu!”. En dues setmanes s’han recollit gairebé 16.000 euros per
part de més de 250 persones i empreses properes als Lluïsos.
Gràcies a aquest suport, ha estat possible fer realitat l’èxit esportiu
dels Lluïsos, així que ja podem anunciar que el Sènior A Masculí
jugarà la propera temporada a la lliga estatal EBA.

Èxit de tot el bàsquet
A més, el Sènior B Masculí ha fet també una molt bona temporada i ha aconseguit pujar de categoria. La propera temporada
jugarà a Segona Catalana. L’ascens es va fer pregar. L’equip juga
contra el C.B. Tremp A en pista contrària i amb una diferència de
14 punts del partit d’anada. Els jugadors, però, van sortir molt
motivats i amb una pista plena de gom a gom, el resultat final va
ser de 71-57.

Suport històric de l’afició

El sènior A femení ha mantigut la categoria de Copa Catalunya
que van assolir la temporada passada sense cap problema i la resta d’equips de la casa també han fet una molt bona temporada!

D’altra banda, també ha estat històrica la reacció dels socis i sòcies i
amics dels Lluïsos. Per tal de poder assumir el cost econòmic que

Felicitats a tots!
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LLUÏSOS DE GRÀCIA

2 SOCIS + 1 JUNTA

SJ
Preguntem:
Què en penses que
el DDN tingui una
secció infantil?

Per Clara GRÍFUL

Per Aleix MANZANO

A

A

mi em sembla molt bé que hi hagi
unes pàgines per als nens i nenes
a la revista dels Lluïsos. Jo sempre
em miro la revista quan arriba a casa, no
me la llegeixo tota, és clar, però alguns textos si que me’ls llegeixo. I m’agrada molt
també mirar les fotos!
No és que em sembli que la revista sigui
molt per a adults; a mi alguns textos m’agraden i em semblen entretinguts, però és
veritat que en aquestes pàgines noves hi ha
coses que són més divertides.
La tira còmica m’ha agradat molt i també
l’acudit! Trobo que és una molt bona idea
això d’El Teu DDN!
A partir d’ara segur que sempre me’l miraré
perquè trobo que són pàgines entretingudes i divertides!

quest any a la revista dels Lluïsos de
Gràcia (“Des del nord”) hi haurà un
apartat per a nens.

Crec que és una bona idea, ja que algunes
coses que explicaven per als adults els més
petits dels Lluïsos no ho enteníem. M’ha cridat
molt l’atenció que les notícies dels Lluïsos estaran explicades perquè els nens i nenes ho
entenguem de manera simple i no semblar-nos
al Mourinho amb els por qué que no entenem.
També penso que és bona idea posar-hi
còmics, acudits, embarbussaments i endevinalles, ja que als joves ens agrada entretenir-nos
més que no llegir massa.
(Fent la pilota). Des d’aquí vull felicitar l’equip
de “Des del nord” per a aquesta gran idea.
Gràcies, ho necessitàvem!

Per Roger SALVADOR (vocal de la junta)

Q

uina gran idea! Em sembla fantàstic, molt encertat! Fa cosa d’un any, en
una reunió amb els membres de la Junta, ens vam proposar donar un “aire
nou” al Des del Nord, o el que la gent coneix més col·loquialment com “la
revista dels Lluïsos”. “Com volem que sigui?” ens preguntàvem... Vam arribar a la conclusió que, si realment volíem que fos “la revista dels Lluïsos”, havíem d’introduir els
canvis necessaris per tal d’aconseguir que totes les sòcies i socis de la casa s’hi sentissin
identificats.
Com bé sabreu, dels 1.200 socis que som a la casa, una gran part són infants i joves (de
l’esplai, corals, teatre, l’agrupament, diables, bàsquet, tennis taula...), i què millor que
afegir-hi una secció destinada als més petits de la casa?
Considero que canvis com aquest, o el fet d’implicar més les seccions, generar opinió...
són un molt bon principi per arribar a trobar el Des del Nord que millor representi el
“tots som Lluïsos” que els membres de la Junta, i més concretament el president, no
podem parar de repetir, i que sembla que de mica en mica està donant els seus fruits.
Espero que la secció agradi, que es consolidi tant que d’aquí a un temps, enlloc de dues
pàgines, en pugui tenir alguna més i que la participació, ja sigui de petits o grans, augmenti. Serà el millor senyal que es continuen fent bé les coses.
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Per Emili BOIX-FUSTER

Hòstia, collons,
merda!

El centre
del món

S

E

stic enfadat, deprimit, desconcertat, descol·locat, angoixat, sí,
i trist, molt trist; però, per
damunt de tot, estic (repeteixo) enfadat,
i enrabiat, em sento impotent, estic enfurismat, trepitjaria el món amb tota la força de què sóc capaç si amb això aconseguís que el que ha passat no passés.

És tremendament injust que en Manel ja
no estigui amb nosaltres, no li
tocava…Tinc la sensació que cada cop
que escric al DdN ho faig per lloar un
ésser estimat que ja no hi és; ho vaig fer amb en Jordi Casso
al número anterior i, ara em toca fer-ho amb en Manel…I no
puc més…Ja n’hi ha prou, és totalment injust, no toca…
En Manel era una persona amb molt de carisma, força estimada per a la gent que l’envoltava, un líder natural de ple
dret, un esplèndid conductor de gent i, a més, tenia molt
bon rotllo amb mi, me l’estimava i el trobaré a faltar. Aquesta és una frase que ja he repetit massa vegades des que
estic a Lluïsos, encara no fa tres anys, i ja he perdut tres persones estimades dins l’entitat…
No fa gaires dies uns quants socis em van fer notar que feia
mala cara. Un d’ells fins i tot em va dir que si estava enfadat
per alguna cosa que ella havia fet… No , no ho estava, ni de
bon tros, ni jo mateix sabia que em passava en aquell
moment. Suposo que havia de deixar sortir tota aquesta
ràbia, aquesta pena i frustració que duia dins, tal com estic
fent ara…
Manel, nano, et trobaré a faltar molt. Els teus companys del
NES seguiran el teu camí, segur, els he vist abatuts i tristos,
però semblaven decidits a continuar lluitant perquè el NES
sobrevisqui al seu creador i assegurar així la teva herència.
Per descomptat que jo els ajudaré en tot el que pugui, com
feia quan hi eres tu.
En el fons, hem estat persones afortunades; després de tot,
t’hem conegut…

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

S

alvador Dalí, en una
de les seves atzagaiades, va sentenciar
que el centre del món era
l’estació de trens de Perpinyà. Tots els socis de Lluïsos,
però, saben que el genial i
carca figuerenc anava mal
encaminat: el centre del
món és la plaça del Nord; no
sabem si als peus d’una
xicranda, d’una acàcia o d’un
pi . Des d’aquest centre del
món, doncs, posarem a prova els coneixements (i la paciència)
dels nostres lectors, convidant-los a conèixer millor la societat en
què vivim. La meitat de preguntes té a veure amb el nostre barri
i, l’altra, amb la resta del planeta: els graciencs som gent arrelada i alhora estem sempre oberts al món.

EL CENTRE DEL MÓN

BÚSTIA DEL SOCI
LLUÏSOS DE GRÀCIA

Per Jordi BONANY

C

1. Quin percentatge de catalans afirmen que saben escriure perfectament el català? A) 28%, B) 48%, o C) 68%.
2. Coneixes els noms de dos grans estudiosos, tant de la llengua
catalana com d’altres llengües, nascuts a Gràcia?
3. Podries indicar algun element arquitectònic on es troba encara la petjada de l’abandonada (sortosament) Via Zero, que
havia de travessar tot el barri des de la plaça Lesseps fins a la
plaça Joanic?
4. Quin percentatge de catalans diuen que saben parlar anglès?
A) 16%, B) 26%, C) 36%.
5. Quin percentatge de la població espanyola està ocupada en el
sector públic? A) 40%, B) 25%, C) 14%, D) 9%
6. Quantes places hi ha al barri de Gràcia (no al districte, que
inclou altres barris)? Quins noms tenen? A) vuit places, B) setze places, C) deu places.
7. A quant puja a Espanya el frau fiscal? A) 1.000 milions d’euros, B) 3.000 milions, C) 10.000 milions, D) 30.000 milions.
8. Quin any s’instal·len per primera vegada clavegueres a Gràcia?
A) 1834, B) 1887, C) 1901.
9. Quin any va fer el primer viatge el tramvia, conduït per cavalls,
entre la Boqueria i els Josepets?A) 1841, B) 1886, C) 1872.
10. Quants habitatges buits hi ha a Espanya? A) 100.000€, B) un
milió, C) tres milions.

SOLUCIONARI
(1) A. Encara molta gent se sent insegura escrivint en català, perquè no el
van poder aprendre quan tocava, a l’escola, o el van aprendre malament. (2)
Pompeu Fabra (1868-1948) i Miquel Siguan (1918-2010). (3) La façana de
La Salle de Gràcia al carrer Verntallat no és paral·lela al carrer sinó que gira
per tal de permetre el pas a l’avortada Via Zero. (4) B. La majoria de catalans
no dominen encara l’anglès i no van més enllà del “I love you” o del “My Taylor is rich”. (5) D. A Suècia és un 25%. (6) B. N’hi ha setze. I són: Lesseps, Trilla, Rovira, Nord, Sol, Virreina, Diamant, Revolució, Joanic, Raspall, Vila de
Gràcia, John Lennon, de les Dones del 36, Narcís Oller, Anna Frank i del Poble
Romaní. (7) B. I als defraudadors els donen amnistia! (8) B. (9) C. (10) C. Hi ha
uns deu habitatges buits per a cada espanyol sense casa.
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Per Montse GIRALT i Mar SOLÀ

ET

ENTREVISTA
LLUÏSOS DE GRÀCIA

Albert
Guinovart

La trajectòria
d’Albert Guinovart és
extensissíma: des de
Mar i Cel, el seu primer èxit, fins a l’Òscar per la banda
sonora de The Artist.
Enguany ha celebrat
el cinquantè aniversari amb la coral
Cantiga, que també
en compleix 50, i les
altres corals dels
Lluïsos.

Quan et vas situar per primer cop
davant d’un piano?
Va ser una casualitat! A casa meva no hi
havia tradició musical, però teníem una veïna que tenia un piano. Un dia, quan jo
tenia tres anys, vam anar amb la meva
mare a casa seva i, mentre elles xerraven,
vaig veure’l. Era molt alt! I em va fascinar.
Aixecava les mans, el tocava i, per mi, sonava com si fos música xinesa.

I hi vas tornar?
Tenia una altra veïna que era professora de
piano, i la meva germana va començar a
fer-ne, però no li va agradar gaire. Jo, com
que era un nen molt quiet, callat, m’agradava mirar llibres però no m’agradava
jugar, i la meva mare va dir: “I, si acompanya la Georgina, mentre ella està fent la
classe?” I vaig començar així. La meva germana ho va deixar al cap de poc i a mi em
van començar a fer classes als 4 anys. I des
de llavors no he parat. Aquesta professora
va veure que tenia un talent especial i em
va saber encoratjar molt.

curiosament, em van escollir. Tenia 25 anys!
A partir de l’èxit de Mar i Cel vaig pensar:
amb el teatre també tinc una via i un públic
per poder fer el que a mi m’agrada

De què estàs més orgullós de la teva
carrera?
El que et dóna més satisfacció immediata és
el musical. Pots viure el procés dels assajos,
estar a la sala i veure la reacció del públic. És
una experiència molt viva. Però, com a músic,
la música de concert és la que m’omple més,
perquè ja sóc el jefe total. Si faig un concert
per a piano i orquestra sóc jo, no estic al servei de ningú.

Al musical La Vampira del Raval es fa
broma amb les teves composicions. Les
teves partitures són tan punyeteres com
es diu a l’obra?
Ara acabo de venir d’un assaig amb una soprano i m’ha dit: “És que la teva música és tan
natural que és molt agradable de cantar i no
és gens difícil”. És clar, és una persona que es
dedica a això! Però, per gent de teatre és difícil
perquè sempre faig girs una mica inesperats.

Com vas arribar a Dagoll Dagom?
Després d’anar a Londres a formar-me (després de 40 anys de dictadura estàvem molt
aïllats culturalment i havíem quedat una
mica desfasats), una amiga, que era de la
companyia, em va dir que estaven preparant un musical. Volien que tothom que hi
participés fos d’aquí, però no sabien a qui
encarregar la música i havien convocat un
concurs. Em van fer fer dues cançons i,
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I tu com a persona també ho ets?
Jo crec que sóc fàcil, tinc la fama que no poso
problemes enlloc. I, a més, és que estic tan
agraït a la vida, puc viure del que m’agrada!
He connectat amb un públic, que és la satisfacció més gran que puc tenir.

I a tu, t’han fet la punyeta algun cop?
Recordo un director de cinema que em va fer

“Pep Prats em va dir:
‘És el teu 50è aniversari
i el de Cantiga. Hem de fer
alguna cosa!’”

“He connectat amb un
públic. És la satisfacció
més gran que puc tenir”

“La música de concert és la
que m’omple més, perquè ja
sóc el jefe total”

menys. Mira La Vampira del Raval! Jo crec
que durant molts anys farem coses de petit
format.

Moltes vegades és més seriosa la feina
que fa un cor com la Cantiga que gent
professional que està al teatre. La majoria
de gent de musicals no saben llegir partitures; els has de gravar en un casset! No
entenc la gent que es dedica a guanyar-se
la vida amb això i que no vulgui aprendre
la solfa, que és el mínim. Hi ha cantants
que diuen que perdrien l’espontaneïtat.
Això és una bestiesa total perquè tothom
sap llegir i ningú deixa de ser espontani
per saber-ne. Imagina que haguessis de
memoritzar els poemes o una obra de teatre oralment. De cors professionals, n’hi
ha molt pocs. I Cantiga no és professional,
perquè tothom té la seva feina, però és un
cor de nivell professional.

la vida impossible. Estava a punt d’acabar
la banda sonora i vaig dir que plegava perquè era una tortura. Saps el que és que et
matxaquin més i més i que mai estigui res
bé? Una cosa és que siguin exigents, però,
quan et matxaquen, al final dius: “Fes-la tu!
Jo no diré si s'ha de fer un tràveling o no,
doncs tu confia en el compositor”. I, si no,
no l'agafis. Però això va ser una situació
molt excepcional. No sóc una persona molt
sociable, però no sóc difícil.

Actualment et dediques a la composició, orquestració, a la docència i a la
interpretació pianística. A què dediques el temps lliure?
Temps lliure no en tinc gaire. Tota la meva
vida està superabsorbida per la música. L'altre dia, per exemple, vaig quedar amb uns
amics per dinar i em van dir: “Vindrem a les
11.” “A les 11? Però no hem quedat per
dinar? Jo tinc feina!” I ells: “Però si és diumenge!” I què? Això no ho entén la gent.

Tens algun projecte en ment?
Sí, sí. Jo sempre miro cap endavant i no
enrere. Tinc ganes de tornar a fer un musical de gran format, amb 25 persones a l’escenari, del tipus Mar i Cel, Flor de Nit o Gaudí. I, si pot ser, amb més projecció, que no
es quedi només aquí. Això una. I després
m’agradaria estrenar una òpera gran. Al
Liceu, amb cor i orquestra. Suposo que ja
arribarà algun dia.

Alguna idea en concret?
Tenia una idea molt bona! O jo creia que
era molt bona. Era una mica com West side
story: agafar Terra Baixa, d’Àngel Guimerà,
que per mi té un conflicte genial, i actualitzar-lo! I jo ho tenia tot lligat perquè passés
a un casino de Las Vegas, amb música dels
anys 80. Amb un altre amic també volíem
fer una revolució de nines inflables, una
cosa molt surrealista amb un punt polític.
Però, per més idees que tinguis, si després
no es poden realitzar... A més, un té idees
per fer en un gran escenari i, com que això
no es pot fer, has de tendir a cada vegada

L’any 2010 vas participar en un concert
que la Coral Cantiga va fer a l’Auditori
de Barcelona.
Sí, per Nadal. Vam cantar 6 nadales i després vaig tocar unes peces de Guastavino. I,
després d’això, no he fet res més fins ara.
El Pep Prats em va dir: “És el teu 50è aniversari i és el 50è aniversari de Cantiga.
Hem de fer alguna cosa!”

Quina ha estat la teva implicació en el
concert que s’ha fet el dia de Sant Lluís?
He anat a assajar els últims dies, però,
com que cada cor té el seu director, ho
han muntat ells. De L'Himne dels pirates
de Mar i Cel vaig haver de fer una adaptació, però la meva implicació va ser, sobretot, ser allà i tocar.

T’has plantejat algun cop fer de director?
Un director ha de ser autoritari i jo no ho
sóc gens. També hi ha directors amb mà
esquerra i amb molt bones maneres. Però
són els líders i han de voler imposar-se. I jo
prefereixo ser líder a l’ombra.

És diferent treballar amb cantants amateurs que amb cantants professionals?

El Virolet, els més petits de les corals
de Lluïsos, també han participat en
aquest concert.
He fet molta música per a nens. Ara, jo no
tinc cap mà per tractar-los. Tinc mà en el
sentit que els agrada molt la meva música.
Però una cosa és compondre i l’altra ser
allà davant.

Podries dibuixar com sona el concert
de Sant Lluís?
Ui, fa temps sí que havia dibuixat... Però
ara fa molts anys que no sé expressarme d'una altra manera que no sigui amb
música.
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Per Gerard CASADEVALL i Paula MARTÍ

LLUÏSOS DE GRÀCIA

REFLEXIONS DES DE...

RC

Reflexions des de
Sao Paulo

En Gerard i la Paula,
monitors del GMM
fins al juliol del
2011, ara viuen a
São Paulo, una ciutat
de contrastos que els
ha fet descobrir nous
horitzons

J

desafiem el transport públic i el clima
incert, per aprofitar la diversitat d’opcions
que una ciutat tan dinàmica i multicultural
ofereix.

São Paulo és una ciutat, però una ciutat de
veritat, de les grans, en els mesos que fa
que som aquí no devem haver descobert ni
un 10%, i això que cada cap de setmana

Hi ha tot tipus d’ambients i de racons, des
de l’avinguda Paulista, considerada una
de les artèries principals de la ciutat i que
recorda la Cinquena Avinguda de Nova
York; el barri de Vila Madalena, on en
certs moments sembla que estiguis caminant per la nostra estimada Gràcia; el
carrer 25 de Março, on pots comprar tot el
que et puguis imaginar, en general de
mala qualitat i dubtós origen, que potser

a fa 11 mesos que estem vivint al Brasil, però no al Brasil de platja, samba,
futbol i caipirinhes, que la majoria
tenim al cap quan pensem en aquest país.
Vivim a São Paulo, una megalòpolis de
22 milions d´habitants i el principal motor
econòmic d’un país que forma part dels
BRIC, grup de països en creixement ara
que les grans potències estan en decreixement.
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d’edificis que s’estén fins a l’infinit. Per sort, al
cap d’un temps, acabes perdent la por de perdre’t entre la multitud, i trobes el plaer de ser
un anònim en una ciutat estrangera.
Després de quasi un any hem aconseguit adaptar-nos a aquest ambient caòtic. Al principi és
difícil entendre’l i el rebutges, després comences a veure-hi el què i finalment t’acaba agradant, t´hi acostumes tant que no hi trobes res
d’estrany. Et sembla normal veure helicòpters
constantment, trobar-te enmig d’embussos
eterns o que els carrers s’inundin després d’un
xàfec.
L’experiència de viure a São Paulo ha sigut molt
positiva; des que vam arribar hem intentat
aprendre i aprofitar al màxim totes les oportunitats, i la veritat és que tornarem a casa canviats.
Jo, la Paula, estic fent un intercanvi a la Universitat d’Arquitectura que, juntament amb el contacte directe amb la realitat de la ciutat, m’ha fet
veure l’arquitectura des d’un punt de vista molt
diferent. I jo, el Gerard, vaig venir a veure si trobava oportunitats aquí, i tot i les dificultats del
principi, sí que n´he acabat trobant, he treballat
en una agència de publicitat que és el que buscava i he aconseguit l’experiència que em faltava.

remetria a una ciutat més oriental; el parc
d’Ibirapuera, on, depèn de quin caminet
agafis; et pot ben semblar que estàs perdut enmig de la natura o el barri de Liberdade, refugi de la gran colònia japonesa,
que continua fent sushi però a ritme de
samba.

Enmig de tants contrastos, tanta gent i,
sobretot entre grans desigualtats socials, no
pots badar ni un segon. Has d’anar sempre
amb els ulls ben oberts i intentant assimilar
cada detall, per no perdre’t els grafits que
omplen els murs de la ciutat o per sorprendre’t amb les magnífiques vistes del mar

Finalment, tot i que hem guanyat moltes experiències i hem descobert nous horitzons, ara
tenim un cert sentiment de nostàlgia, “la saudade brasilera” també ens ha calat. Sobreviure a
São Paulo no és fàcil, però la sensació d’haver
estat cada dia durant un any aprenent i coneixent
coses noves és immillorable. Després d’aquest any
som dues persones diferents, sabem què és viure
en una gran metròpoli, però també en hem adonat de totes les coses bones que tenim a casa.
Ens veiem aviat!
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EL TEU DDN

S A B IE S Q U E .. .

L ’ A CdelUtreDballIaTdor
apareix
S’obre el teló i
artint fulls
un senyor rep
de mà.
ta?
Nom de l’artis
!!
Tomeu penya!!
Santi Garcia

GEOLOCALITZA!
Tens ganes de guanyar un berenar al bar de
Lluïsos?
L’Agència Secreta DDN ha tornat a amagar un
microfilm a algun lloc de la casa. A continuació,
les pistes que ens han fet arribar:
> Et té controlat des del moment en què
entres a Lluïsos
> Està acompanyat a tothora
> S'amaga entre alguns fulletons
> Coordenades: Latitud: 41.407227 /
Longitud: 2.155400
> Dificultat: 1/5
> Friabilitat: 1/5

TI RA

Có
MI
CA
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La foguera de Sant Joa
n dels Lluïsos l’hem
encès amb una flama qu
e ha estat encesa a
més de 250 quilòmetres
de la Plaça del Nord?
La nit abans de la revetl
la de Sant Joan, un
grup d’excursionistes, fan
una foguera al cim
del Canigó (2.784 m) i,
a trenc d’alba, inicien
el descens amb la flama
. A baix els esperen
voluntaris que inicien rel
leus a peu, bicicleta i
tot tipus de vehicles, pe
r fer possible que la
flama s’escampi per tot
s els pobles i ciutats
dels Països Catalans i ar
ribi a temps d'encendre les fogueres de la nit
de Sant Joan.
A Barcelona, la flama ar
riba el dia 23 a la
tarda a la plaça de Sant
Jaume. Un grup de
socis l’han anat a busca
r i l’han dut fins a la
plaça del Nord per encen
dre la foguera. Però la
sòcia que més lluny ha
anat per participar en
la tradició de la flama de
l Canigó ha estat
l’Anna Hortal, vocal de
la Junta Directiva, que
ha pujat fins al cim del
Canigó per encendre-la!

ABANS DE TROBAR-LO:...
Vigila que no hi hagi ningú pel voltant que et pugui descobrir!
QUAN EL TROBIS:...
Apunta el teu nom, edat i secció!
Entre tots els que el trobeu farem un
sorteig. El guanyador podrà gaudir
d’un berenar al bar de Lluïsos.

DIGUES LA TEVA !

Nom:
Edat
Secció:
Lloc preferit:

al
Marta Guilleumes Mayor
13 anys
GMM, Bàsquet i Virolet
et
El cau i la pista de bàsqu

uí als Lluïsos?
Quines activitats fas aq
i al Virolet.
Estic al GMM, a bàsquet
sòcia de Lluïsos?
Quants anys fa que ets
a la coral, després al
rar
ent
g
vai
Als quatre anys
on de primària, i des de
GMM, quan anava a seg
squet.
bà
l'any passat que estic a
tes
untar-te a totes aques
Per què vas decidir ap
activitats?
rri.
ics i conèixer gent del ba
És una manera de fer am
ferit de Lluïsos?
Quin és el teu espai pre
et.
squ
bà
El cau i la pista de

Nom:
Edat
Secció:
Lloc preferit:

Pau Martín To
rres
12 anys
Malsons i bàsq
uet
Pista de bàsque
t i el pati

Quines activita
ts fas aquí al
s Lluïsos?
Estic a diables
i a bàsquet.
Quants anys
fa que ets soci
de Lluïsos?
Porto dos anys
.
Per què vas de
cidir apuntarte a totes aque
activitats?
stes
Em volia apun
tar a fer bàsq
uet per aquí el
vaig venir aquí
barri i
als Lluïsos, però
tenia un amic
estava a Malso
que
ns, em va dir
que era molt
també vaig de
xulo i
cidir apuntarm'hi.
Quin és el teu
espai preferit
de Lluïsos?
La pista de bà
squet i el pati.

27

Per Susanna ÀLVAREZ

Per Jordi ALBERTÍ

Una història
d’amor

Va de
fantasmes...

TRIBUNA

TB

E E
nceto
aquest nou
racó amb
una mena
de declaració d’amor per aquests
papers que teniu a
les mans.

La història d’amor
entre el Des del
Nord i jo parteix
de la necessitat:
una revista necessita textos i que l’endrecin (si més no, una
miqueta), i a mi quan em demanen d’escriure m’hi poso amb
molt de gust (i si em deixen organitzar, encara més).
I ve de lluny? –us preguntareu–. No us ho sabria dir amb
exactitud perquè sóc un desastre amb les dates. Per sort,
totes les persones que tenim una memòria pèssima podem
visitar l’Arxiu dels Lluïsos i consultar-hi molts documents
relacionats amb la nostra entitat. De la darrera visita que vaig
fer-hi, en vaig sortir amb una pila de notes amb informació
relacionada amb el Des del Nord: equips de redacció, dissenyadors, col·laboradors, formats, etc.
O sigui que puc posar una data aproximada a l’inici d’aquesta
història: desembre de 1985! En aquell número del Des del
Nord, l’equip de redacció estava format per la Irene Cumplido, en Joan Roig, l’Anna Cordomí, la Mònica Cortijo, la
Susanna Àlvarez, l’Eulàlia Massana, la Marta Monedero i en
David Farrarós.
Han passat 27 anys i la llista de col·laboradors del Des del
Nord segur que és interminable! No sé si tothom que ha
escrit assíduament o que ha desenvolupat altres tasques a la
redacció de la revista s’hi ha sentit tan estretament lligat. No
em fa res confessar-ho: jo sí.
Quan el rebo a casa me’l miro i me’l remiro, m’aturo als textos de
les seccions, llegeixo l’entrevista, penso en quina persona podria
ser interessant de cara a propers números, m’informo de les activitats que s’han fet a Gràcia i dels nous projectes de la casa... Ah! I
reviso els destacats per si estan pensant en fer algun homenatge a
les sòcies que ja portem més de 30 anys als Lluïsos...
Bé, el cas és que no només enceto racó al Des del Nord sinó
que també m’acabo d’incorporar al Consell de Redacció de la
revista. La història d’amor continua...

l fantasma de la crisi galopa per terres d’Occident.
La façana d’aquesta crisi és que l’economia trontolla per les desbordades taxes d’atur i als atacs cada
cop més agressius de nous models especulatius.

Però el més greu és que darrere la façana hi ha tot un edifici que s’esquerda des dels fonaments.
El fet d’haver posat en qüestió una bona part dels valors
que ens identificaven ens ha abocat a terrenys desconeguts. La revolució industrial ja queda enrere, i estem en la
segona o tercera fase d’una accelerada revolució tecnològica que ens obliga a redefinir els conceptes d’autoritat,
llibertat, democràcia, drets socials i un llarg etcètera.
I el pitjor de tot és que quan ens adonem que la casa amenaça ruïna no sabem com afrontar-ho. O no tenim les
eines adequades o no sabem utilitzar-les o pensem que no
ens toca a nosaltres fer de bombers. Lamentablement, la
corrupció, la ineptitud i la cobdícia de molts dels que haurien hagut de donar exemple han fet elevar fins a extrems
perillosos la desconfiança mútua i, sobretot, la desconfiança en la política.
Davant de tot això, sé que podrem enumerar innombrables
casos de solidaritat i de compromís personals, tots ells
admirables. Fins i tot, campanyes de conscienciació social
ben pensades, d’aquelles que remouen l’ànima col·lectiva,
com ara la Marató per la Pobresa del 27 de maig.
Tanmateix, penso, però, que en el fons del fons, per sortir
de la crisi social només podem recórrer a una fórmula
ancestral: treballar, els qui tenim la sort de tenir feina,
cada cop amb més rigor. No només per garantir el nostre
lloc de treball, sinó com a compromís per millorar la productivitat i el consum i aconseguir així crear nous llocs de
treball.
Tanmateix, penso que en el fons del fons per sortir de la
crisi global també ens cal recórrer a una altra fórmula
ancestral: llegir, llegir i estudiar molt; debatre, parlar-nos i
escoltar-nos. Fins on convingui. Fins a trobar nous acords i
nous models per a uns paisatges desconeguts que han aparegut darrere l’horitzó, darrere d’una etapa de la història
de la humanitat o, si més no, de la història de la nostra
civilització. Uns acords que han d’evitar que es reprodueixin els mals que avui ens turmenten, els fantasmes que ens
assetgen.
jordi@elstrestombs.com
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Per Joan LIZANDRA

Per Pep GORGORI

El camí
de la Sireneta

Digitals,
ma non troppo

D

quest any, per primer cop en la història, la compra de
música digital al Regne Unit superarà les vendes en
suport físic. En altres paraules, les descàrregues legals
a través de botigues virtuals i les subscripcions a serveis
de música de reproducció en temps real, com Spotify, superen
el volum de vendes de CD. Concretament, el nombre d’usuaris
d’Spotify s’ha doblat en aquest país en només un any, i cada
cop més gent està disposada a pagar per tenir aquest servei
sense limitacions ni publicitat.

iumenge, 27 de maig de 2012. Cap a les vuit del
vespre agafo la bicicleta per pujar el Tibidabo i,
quan tombo per Joan Blanques, veig davant meu
un noi i una noia, també ciclistes. Ells, però, a
les bicis, hi duen de tot: sacs de dormir, bosses, motxilles,
mapes... i tot plegat, ben lligat i ben fixat al quadre, sota el
seient, damunt del manillar, a banda i banda de les rodes...
Veure’ls tan carregats em fa venir cansament...
Quan arribo a l’alçada del noi, li dic quatre paraules d’admiració, però, com que no m’entén en català, i sembla estranger, llavors li parlo en el meu anglès “de BUP i COU”. La noia
s’afegeix a la conversa. El noi, que també parla prou bé el
castellà, em diu que ja du tres dies a Barcelona, i que per
arribar-hi es va estar dues setmanes pedalant, des de Granada; la noia, anglesa va començar un pèl més enllà: al Marroc.
A la cantonada entre Rabassa i la Travessera de Dalt, em
pregunten si sé d’algun lloc on puguin passar la nit. Penso
que una opció barata pot ser l’Alberg de la Mare de Déu de
Montserrat, al Coll. Però ells busquen un lloc on es puguin
estar gratuïtament. Entenc, llavors, que la seva aventura també inclou el repte d’aconseguir sobreviure, cada dia, sense
diners. Potser en porten, però pocs, i suposo que van tirant
fent permutes o intercanvis de l’estil “Banc del Temps”. Sigui
com sigui, tots dos porten fets més de mil quilòmetres, i pretenen arribar, “fugint del sol” –tal com diu el noi–, fins a
Dinamarca... Abans d’acomiadar-nos, els dic que pensaré
molt en ells i que els desitjo tota la sort del món: “vull que
ho aconseguiu!”.
Suposo que, qui pot dedicar un temps indefinit de la seva vida
a fer un viatge creuant Europa amb bicicleta de sud a nord
deu ser algú que no ha de presentar-se a la feina l’endemà, bé
sigui perquè té la vida resolta, o bé perquè necessita fer un
particular “camí de Copenhaguen”, o “camí de la Sireneta”...
Aquella parella d’aventurers desprenen frescor, salut i felicitat. Viuen “al dia”, viuen el present intensament, sense
diners, però també despreocupats. Potser no saben on passaran ni aquella nit ni la següent... però, això sí, també saben
cap a on van, tenen un objectiu clar, i això els dóna forces
per avançar, cada dia, a pesar de les incerteses. Quina lliçó
més gran, sobretot avui dia!!!
Un cop sol, em pregunto: i quan arribin a Dinamarca, què
faran, on aniran? Potser se’n tornaran a casa, o potser... Bé,
tant se val... De moment volen arribar a Dinamarca, i volerho, i saber que ho volen, ja és moltíssim...

A

No cal posar-se melodramàtics, perquè es tracta d’un pas més en
l’evolució de la tecnologia al servei de la música, però aquesta és una
dada que ens canviarà molt el paisatge als anys a venir. Jo seré el primer que, d’aquí a algunes dècades, recordaré amb enyorança els
consells del personal de botigues com Discos 100, al carrer Escorial,
o de la ja desapareguda botiga de música clàssica de Discos Castelló,
al carrer Tallers. La sensació de felicitat d’endur-te a casa més discos
del compte i haver descobert enregistraments que no sabies que
existissin no te la donen ni iTunes, ni Spotify ni cap botiga digital.
Però ens hem d’anar fent la idea: fa cent anys no hi havia botigues
de música, simplement perquè no hi havia la possibilitat de fer enregistraments. I ara mira, a alguns ens sembla que, si sortim de casa
sense el reproductor on hem entaforat el nostre paisatge sonor,
no sabrem ni caminar pel carrer. Coses de la tecnologia.
Almenys la indústria discogràfica va donant senyals que s’adapta
als nous temps. D’altres no poden dir el mateix. Les editorials, per
exemple, sembla que han perdut el nord. La publicació en castellà de Danza de Dragones, el darrer lliurament de la sèrie de Juego
de Tronos, es fa primer en edició de luxe, a preu de luxe, i no serà
fins a unes setmanes després que apareixerà la versió més d’estar
per casa, que no serà més barata, sinó tot just una mica menys
cara. Una manera barroera de jugar amb la il·lusió de milers de
lectors que hauran de pagar peatge si volen ser els primers a
llegir unes planes que poden adquirir des de fa temps en anglès
a un preu cinc vegades inferior o bé en català des de fa setmanes.
Una mostra d’avarícia evident i insensibilitat en els temps de crisi
que vivim: si pots pagar 40 euros per un llibre, el tindràs el primer. Si no, fes-te fotre. Sembla que ens empenyin a comprar en
un altre idioma o bé a comprar entre tres o quatre i fer fotocòpies. Ei, o a descarregar-nos el llibre fent el pirata, que total
segur que algú ja s’ha dedicat a escanejar-lo i penjar-lo en pdf.
Són les contradiccions de l’era digital. Per sort, encara queden
algunes coses que internet no pot ni imitar llunyanament: ser
soci d’entitats com Lluïsos, fer-la petar al bar, fer teatre amb els
col·legues, donar-ho tot en un partit de bàsquet o cantar a la
coral com si no hi hagués demà en són algunes. Gaudim-ne,
doncs, mentre hi siguem a temps!
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Per Lola GIL

Crònica
de Gràcia

Popets amb patates
i allioli

C

LA CUINETA DE LA LOLA

CRÒNICA DE GRÀCIA

Per Redacció

INGREDIENTS

C

800g de popets
1 kg de patates
1 fulla de llorer
1 ou
All
Orenga
Oli i sal

Els Castellers celebren el 15è aniversari
Els Castellers de la Vila de Gràcia han celebrat el quinzè aniversari de la colla amb una cursa pels carrers de Gràcia i amb una
jornada castellera acompanyats per la Colla Jove Xiquets de
Tarragona i dels Capgrossos de Mataró.

L’Ateneu de Vallcarca celebra el 16è aniversari
L’Ateneu de Vallcarca ha celebrat els 16 anys amb dos concerts,
un al Centre Cívic del Coll i l’altre al solar que hi ha a la sortida
del metro de Vallcarca. El motiu de celebrar l’aniversari amb dos
concerts és que l’Ateneu ha estat vinculat des dels seu inicis “a
la creació musical des d’una perspectiva cultural, alternativa i
associativa”.

El Casal de Siracusa celebra el 25è aniversari
El Casal per a la gent gran de Siracusa ha celebrat aquesta primavera el 25à aniversari amb un programa d’activitats que inclou
exposicions de fotografia i pintura que recullen les diferents etapes de la construcció del centre, i una jornada de portes obertes
amb visites guiades per part de professionals del centre.

La Unió Excursionista celebra 25 anys de la marxa
Gràcia-Montserrat
Ja fa 25 anys de la marxa Gràcia-Montserrat organitzada per la
Unió Excursionista de Gràcia. Per això, l’associació ha editat un
llibre que repassa totes les edicions de la marxa i en descriu l’itinerari. A més, han fet una exposició amb cartells i fotografies
de la història de la caminada.

Esteve Camps, pregoner de la Festa Major
Esteve Camps Sala, president delegat de la Junta Constructora
del Patronat de la Sagrada Família, expresident del Centre
Moral Instructiu de Gràcia, exsecretari de la Federació de Colles
de Sant Medir i exvicepresident del Taller d’Història de Gràcia
Centre d’Estudis, ha estat escollit per la Fundació Festa Major
de Gràcia com a pregoner de la Festa Major de Gràcia 2012.
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Preparació:
1. Posarem aigua en una cassola calculant que
cobreixi tots els ingredients que hem de cuinar.
Quan l’aigua arrenqui el bull tirarem els popets un
a un, i d’aquesta manera les potes quedaran cargolades, també hi tirarem el llorer, l’orenga i les
patates prèviament pelades i esqueixades.
2. Farem un allioli amb l’ou i l’all al gust. Quan estigui al punt, hi tirarem una mica d’aigua de bullir
els popets i les patates. Reservarem unes cullarades i la resta l’ajuntarem a la cassola.
3. Un cop cuits els popets i les patates, ja podeu servir al plat, cobrint-lo, però, amb l’allioli que heu
reservat.
Bon profit!

Des del Nord
Tens un negoci propi?
Vols donar-te a conèixer
a través del
Des del Nord?

Posa la teva
publicitat
aqui!

Consulta tarifes i condicions a: 93 218 33 72 · publicitat@lluisosdegracia.cat31

MATINS

TALLERS
PER A NENS,
JOVES
I ADULTS

LLUÏSOS
DE
GRÀCIA

INSCRIPCIONS
OBERTES
+ INFORMACIÓ
www.lluisosdegracia.cat

T
A
L
L
E
R
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MANUALITATS
Costura
Ganxet
Mandales
Restauració
de mobles
Scrapbooking

ART
Pintura
(aquarel·la, pastel, dibuix)

SALUT I MOVIMENT
Capoerira
Dansa + de 50
Ioga Kundalini
Memòria + de 50

HUMANITATS
Coneix el procés
NENS
de l’escriptura
Iniciació musical
Iniciaciació a
per a nens 1-3 anys
l’escriptura dramàtica

TARDES
MOVIMENT
Capoeira
Dansa
Sardanes
MANUALITATS
Costura
Ganxet
Restauració de
mobles

ART
Expressió plàstica
Teatre
MÚSICA
Flauta
Guitarra
Piano
Violí
Llenguatge Musical

REFORÇ ESCOLAR
Estudi dirigit
Amb la col·laboració de:

Organitza:

