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quilibri: Fet de contrarestar-se l’efecte de
dues forces o accions oposades. Quan un
cos sura a l’aigua estant en equilibri, el pes
del cos i l’impuls amunt que aquest rep de l’aigua.
Fer equilibris: Intentar mantenir la condició, el nivell,
la qualitat, etc., d’una cosa: “Amb aquest sou, s’han
de fer molts equilibris per arribar a final de mes”.
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Doncs sí, aprofitant aquesta última expressió, molt casolana, això és el que
fem als Lluïsos: equilibris. I parlo des del vessant econòmic de la casa. A la
nostra tresoreria cada dia intentem que les nostres despeses no siguin més
grans que el nostres ingressos. És una necessitat per sobreviure! I és evident
que la nostra incapacitat de generar nous ingressos limita la nostra capacitat de generar noves activitats, de donar més serveis al soci, de millorar les
nostres infraestructures (que, tot sigui dit de pas, necessiten accions contundents)...
I què podem fer per generar més ingressos?
• Pujar les quotes que paguem els socis de la casa? És una bona solució,
però millor no pensar-hi. El que voldríem és que ens les abaixessin!
• Anar per la via de les subvencions? Ja n’aconseguim, i moltes! Però cada
cop és mes difícil, cada cop hi ha menys diner públic, i si l’administració
local segueix fent-nos la competència,... tenim molt mala peça al teler!
• Buscar col·laboracions privades? Ho estem fent, ja en tenim algunes
i de bones, però es una feina lenta, de formigueta...
Hi ha accions molt fàcils, que tenim tots a l’abast de la mà, que no ens
representen cap esforç addicional, que fins i tot ens són agradables, que
poden alegrar-nos la vida o la de qui ens envolta... Voleu saber com?
LLUÏSOS BAR: Tenim un bar que és nostre i per a nosaltres. Vine al bar de
Lluïsos i sàpigues que el benefici del nostre bar es queda a casa, torna al
soci! Fem-ne ús: hi ha una bona oferta a molt bon preu: tapes, entrepans,
menús... i la simpatia de l’equip! Què més volem?

Impressió: Consdecor
Dipòsit legal: B-42.670.89
Revista editada en paper 100%
reciclat.
“Els articles publicats al Des del Nord
expressen solament l’opinió dels seus
autors, que no té perquè ser compartida per la revista”.

Edita:
Lluïsos és membre:

LLUÏSOS MATINS: Fem tallers de qualitat, oberts a tothom! Digueu-li a la
gent del vostre entorn, qui tingui el matins lliures i a qui li pugui interessar!
Convertiu-vos en activistes comercials de LLUÏSOS MATINS, tots hi guanyarem! Si tenim èxit potser podrem obrir el bar tot el dia! Esmorzar o dinar
als Lluïsos seria una petita joia!
Bé, sòcies i socis, amics de Lluïsos: Tots nosaltres som la força per fer créixer
la nostra casa. Us he deixat unes idees que m’agradaria que compartíssim i
tiréssim endavant tots plegats! Tots som Lluïsos!

Eugeni Hosta
Tresorer dels Lluïsos de Gràcia
Col·laboren:
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Per Redacció

Què ha aprovat
l'assemblea?

LLUÏSOS DE GRÀCIA

LA JUNTA

LJ
El Pla d’actuació
d’aquest curs
potenciarà sobretot el
bar, l’atenció al soci,
l’ampliació de serveis
a les seccions,
la recerca de finançament i la presentació
de la subvenció
per a la reforma de
l’entitat.

E

l passat 2 d’octubre es va celebrar
l’assemblea general ordinària dels
Lluïsos de Gràcia. S’hi va presentar
i aprovar la memòria d’activitats i el balanç
econòmic del curs 2011-12, així com la proposta d’activitats i de pressupost per al nou
curs 2012-13.
Van assistir-hi 75 socis, que representen un
6,44% del total de socis de Lluïsos.
Durant l’assemblea es va fer un repàs del
nombre de socis que té l’entitat. Lluïsos va
acabar el curs amb 1.167 socis (646 homes
i 521 dones), 384 dels quals participen en
les seccions esportives, 289 a les corals, 272
al GMM i l’Agrupament, 101 a La Vella, Malsons i l’Anella, 40 a teatre, 13 a NES i 6 a
Catequesi. Hi ha també 166 socis que no
són a cap secció.
La Junta va recordar que durant el curs passat es va crear el Cor Gregal i va marxar el
grup de teatre Somsal. En aquest sentit,
l’Assemblea ha informat els socis que La
Vella i els Malsons aquest curs marxen dels
Lluïsos per instal·lar-se a La Violeta.
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Durant el curs passat es va treballar entorn
de tres grans eixos de treball (professionalització de la Secretaria, Tots Som Lluïsos i
reforma de l’entitat), amb diferents actuacions en cada un d’aquests àmbits. Pel que fa
al Pla d’actuació d’aquest curs, els tres eixos
de treball seguiran sent els mateixos i es
potenciarà sobretot el bar, l’atenció al soci a
través de la consergeria i punt d’informació,
l’ampliació dels serveis a les seccions, la
recerca de finançament públic i privat per a
les activitats de l’entitat, la promoció de
noves comissions de socis i la presentació de
la subvenció per a la reforma de l’entitat.
Es va presentar un resultat econòmic positiu
de 371 € per al curs 2011-12 i un pressupost
equilibrat per a aquest nou curs, establert en
814.987 €, amb el manteniment de la quota
general de l’entitat.
Finalment, es van destacar els moments més
rellevants del curs, com ara l’ascens a EBA
per part del bàsquet, el 50è aniversari de
Cantiga, el 10è aniversari de Bàdminton o el
5è aniversari de Malsons. També es va tenir
un record especial per a Manel Llopis, Ramon
Carulla, Leo Massó, Albert Gasulla i Jordi Casso, morts durant aquest curs passat.

Per Marta BUCH

LLUÏSOS DE GRÀCIA

NOUS PROJECTES

Vine al bar,
regala Lluïsos!

NP
Ens reinventem per
aconseguir noves
vies de finançament
i millorar els serveis
als socis, per això
potenciarem el bar
i posem en marxa
el projecte Regala
Lluïsos

“Podeu regalar als amics
o familiars tallers,
entrades a les titelles,
sopar-tertúlies...,
un bon regal per Nadal,
no creieu?”

E

n temps de crisi, temps de noves
oportunitats. En temps de canvis,
reinventem-nos! És amb aquestes
premisses que Lluïsos inicia un nou curs. Un
curs amb novetats que ens han de permetre aconseguir noves vies de finançament i
alhora millorar i ampliar el servei als socis i
al barri. El curs passat ja vam iniciar el projecte Lluïsos Matins, oferint un seguit de
tallers matinals, així com espectacles escolars o residències artístiques a companyies
teatrals.
I enguany ho continuem fent. Apostem per
nous serveis, noves fórmules per fer-nos
créixer. És en aquesta línia que us presentem dos projectes nous per a aquest curs
2012-2013:
D’una banda, potenciem el Bar de Lluïsos:
ampliant l’oferta de productes i els plats,
oferint serveis d’àpats per a sopars o dinars
de grup (a preus molt econòmics!); desenvolupant el cicle de concerts DescoNNecta,
que té un doble objectiu (o triple!): promocionar joves músics, oferir música de qualitat (i dinamitzar més el bar i el consum que
s’hi fa!). I, a més, és punt de recollida de
la cistella ecològica La Catxaruda. La nostra
il·lusió és que, cada cop més, els socis i
veïns tinguin ganes de venir al bar de Lluïsos. Que el trobin un lloc acollidor i confortable, on s’ofereix bon menjar, on el servei

és proper i de qualitat i on puguis llegir el
diari o una revista, veure un partit del Barça
o escoltar música en viu.
De l’altra, llançarem un nou producte per
Nadal i Reis: Regala Lluïsos. L’objectiu és
clar: poder fer un regal únic als teus familiars i amics. Regalar activitats que es fan a
Lluïsos. Quines activitats? Tallers de matins i
tardes (ioga, pintura, restauració, memòria, marxa nòrdica, ganxet), perfectes per a
la tieta, el pare o l’amiga. Sessió de titelles
per a l’avi i el nét, ofertes de titelles per a
tota la temporada, un sopar per a la Gràcia
de les Tertúlies. Un bon regal per Nadal, no
creieu? Uns reis ben generosos, oi? Aquests
regals es vendran als Lluïsos i, en algun cas,
oferiran algun descompte. D’aquesta
manera, potenciem el que fem a Lluïsos i
apropem més gent a les nostres activitats.
Vine al bar i Regala Lluïsos!
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LA FUGA

Neix el
Gospel
als Lluïsos

Els dimarts
al vespre

S

LLUÏSOS DE GRÀCIA

SECCIONS DE LA CASA

VA DE GOSPEL

T

ot va començar en un dels concerts de les Festes de
Gràcia d’enguany, quan es va emprendre el desig
de crear un grup de gospel als Lluïsos de Gràcia. Un
grup de persones van transformar aquesta idea inicial en
una realitat.

Aquest cor neix per una motivació personal dels seus fundadors, per oferir un projecte enriquidor a totes aquelles persones que, sense tenir coneixements musicals, tenen ganes de
cantar i moure’s al ritme de la música, marcant-se l’objectiu
d’arribar a ser una de les referències de Gràcia en aquest
gènere. Va de Gospel està format per unes 30 persones amb
inquietuds musicals, apassionats per la puresa i la profunditat del gospel.
Tot i que els més experts asseguren que no es tracta de fer
una mala còpia de les veus negres a les quals tenim associades aquest tipus de música, ningú no s’hagués imaginat el
que ens aporta el gospel al grup.
Per a molts de nosaltres, representa una esperança, una
il·lusió, una manera d’expressar-nos en llibertat, i per què
no, cantant; cantant en grup i respectant-nos els uns als
altres i així aconseguir alliberar-nos de les nostres tensions
diàries i, per uns instants, oblidar-nos de tots aquells maldecaps que ens comporta la vida dia a dia. La voluntat del nostre grup és ser qui som i no perdre mai aquesta identitat i,
com que som únics, per a cada cantant de gospel hi ha una
raó per desconnectar... l’atur, les retallades, la incomprensió
dels nostres sentiments envers el veí que ens toca i ens toca
de ben a prop...
Si t’agrada cantar i t’agradaria participar en la nostra coral,
et convidem a visitar-nos, unir-te al nostre grup i gaudir amb
nosaltres a ritme de “gospel en català”.
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E

ls dimarts al vespre hi ha metges, advocats, mestres, oficinistes, traductors, dissenyadors, científics, periodistes, fisioterapeutes, professors, documentalistes, farmacèutics,
comercials, enginyers, etc. que partim de diferents punts de Barcelona i rodalies i ens trobem a la 34 de la plaça del Nord. Som uns privilegiats: a part de tenir una vida plena de feina, família i amics, ens
ho muntem per tenir el luxe de fer música en grup, cantant, almenys
un cop a la setmana. Tenim la sort que el ritme estressant de la ciutat no ens ha robat aquest espai, aquest parèntesi, en què procurem
que la nostra màxima aspiració sigui gaudir del procés d’anar aprenent entre tots a gaudir de la música.
Per això, La Fuga és un cor com el que és justament perquè tenim
poc temps, en tenim cura i no volem anar de pressa, sinó que volem
que sigui un temps de qualitat i en això treballem. I potser es nota
perquè els dos cursos anteriors hem tingut la sort que ens han convidat a cantar en llocs tan bonics com a l’associació cultural del carrer
Portal Nou del barri de la Ribera, al Palau Moxó del barri gòtic o al
cicle Coral del teatre Barradas de l’Hospitalet de Llobregat. I no
només això, també hem tingut el luxe que el director i cantant Lluís
Vilamajó ha vingut a treballar amb nosaltres.
També es nota que a La Fuga les ganes de fer música no s’acaben a les
hores d’assaig: fem més activitats alguns caps de setmana i abans dels
assaigs.
Aquest curs continuem en aquesta línia i ens continuen convidant a
cantar a llocs on ens fa il·lusió d’anar. Participarem al Cicle de Concerts de Tardor de Sant Vicenç dels Horts, cantarem en un concert
benèfic per a la Fundació El Somni dels Nens i és possible que
puguem tornar a cantar al Palau Moxó i fins i tot a la Casa Rocamora
de Barcelona. A més a més, hem engegat un grup de llenguatge
musical per a cantaires, les classes de cant continuen endavant, s’ha
creat una comissió per fer concerts a espais naturals especials (com
en coves), està obert el diàleg per a un intercanvi amb un cor de
València, i.... les idees no s’acaben! Per sort, aviat estrenarem web i
podreu anar veient, si us ve de gust, com en som de privilegiats.

ESCOLA DE TENNIS TAULA

BÀSQUET

Seguim
a tota marxa!

A gaudir
del bàsquet!

E

l projecte de Tennis de Taula a Lluïsos de Gràcia està engegat
i a tota marxa: Comencem ara el quart any i hem passat de
no haver-hi espai al barri de Gràcia on els nens poguessin
practicar l’esport de tennis de taula a tenir una escola que ha rebut
felicitacions i reconeixement per part de l’Ajuntament, la Federació
Catalana de Tennis Taula, el Consell de l’Esport Escolar i, sobretot, de
la Representació Territorial de Barcelona de Tennis Taula. La llavor
plantada fa quatre anys per un grup de pares i la Junta de Lluïsos ens
ha portat a aconseguir una colla de fites importants:
1 Hem sobrepassat el nombre de 40 nens i nenes entrenant i jugant
en competició, als quals cal afegir uns 15 pares / mares / adults
que practiquen i/o competeixen jugant al popular ping-pong.
2 El curs passat vam presentar quasi 20 nens i nenes a la lliga escolar que organitza el CEEB de l’Ajuntament de Barcelona, que va
voler dir ser l’escola, club o entitat amb més participació de Barcelona.
3 Tenir 15 nens i nenes participant en el Circuit Futures Promeses
de la Federació Catalana de Tennis Taula, i aconseguir 3 podis, el
curs passat.
4 Aquest any tenim ja 5 equips participant en la competició federada de la FCTT, tot i que només és el tercer any que hi competim.
Havent omplert, a més a més, tot el ventall de categories a Catalunya (1a, 2a A, 2a B i 3a), cal remarcar que els 3 equips del curs
passat van aconseguir tots tres l’ascens de categoria. I ara, per
tant, hi ha moltes possibilitats de lluitar per l’ascens a categoria
nacional (ara per ara, espanyola i, potser aviat, de Catalunya).
5 Diferents jugadors dels Lluïsos de Gràcia han aconseguit primers i
segons llocs en diferents torneigs de molt prestigi de Catalunya
aquest 2012: Cassà de la Selva, Vilafranca del Penedès, Collbató,
Masquefa i Capellades.
6 Els integrants de l’equip de primera van guanyar el Torneig Vila
de Gràcia de Nivell “B” celebrat a El Centre el dia 15 de setembre
passat.

J

a hi som. La temporada ja ha començat. Ja gaudim d’aquest
meravellós esport. BÀSQUET, BÀSQUET i BÀSQUET. Encara
tenim a la nostra ment l’apoteòsic final de la temporada passada. L’ascens a EBA de l’equip sènior masculí ens va omplir d’orgull
a tots els que estimem Lluïsos, però també l’ascens del sènior B
masculí a 2a. catalana amb una final espectacular, i la gran temporada del sènior femení que va aconseguir mantenir-se a Copa Catalunya oferint un grandíssim nivell. Però, tot això, no tindria cap sentit si darrere no tinguéssim tots els equips de competició i de promoció que dia a dia treballen i gaudeixen del bàsquet.
Aquest és el nostre repte: aconseguir que el 100% dels jugadors
dels equips sèniors de Lluïsos surtin de la nostra pedrera. Per a
nosaltres els 20 equips i l’Escola de Bàsquet són igual d’importants.
El passat 24 de setembre vam tenir el goig de veure tots els equips
plegats en l’acte de presentació que vam fer al Poliesportiu de Mundet. Impressionant. Fantàstic. Emocionant. Quin caliu!
I per això vull fer una crida a tothom: components de l’equip sènior,
jugadors de tots els equips, entrenadors, mares, pares, amics, gent
de Lluïsos: GAUDIM-NE TOTS, COMPARTIM-HO TOTS! Si no ho fem
així, tot això no tindria cap sentit.
I no vull acabar sense fer menció d’una gran novetat per a aquest
any. Com he dit abans, aquest any som 20 equips més les dues
escoles de bàsquet, però tenim un equip molt especial per primer
cop en la nostra història. L’equip masculí Lluïsos-acidH, format per
nois amb intel·ligència límit, amb qui volem comprometre’ns i ajudar-los a assolir la seva integració social. És un fet fantàstic i també
animo tothom a GAUDIR-NE plegats.
Visca el bàsquet! Força Lluïsos!
Rafa Roman

7

GMM

GRUP NES

GFT SOTACABINA

LLUÏSOS DE GRÀCIA

SECCIONS DE LA CASA

Passen els
El grup NES
Un any amb
anys però
segueix
ganes de GFT
no les ganes! endavant

ntrat ja el mes d’octubre, el GMM
està més que en marxa. Tots els
monitors i monitores hem començat a reunir-nos per tal de planificar un curs
que esperem, de tot cor, que sigui fantàstic.

E

esprés de la forta sotragada que
va suposar per a nosaltres la pèrdua el passat mes de març del
dirigent del grup, en Manel Llopis, seguim
endavant i recuperem la il·lusió.

D

F

L’organització és fonamental per garantir
un millor resultat; per això, durant les primeres reunions, no només hem fet repàs
de tot el funcionament del curs passat de
forma crítica, sinó que també hem innovat
amb vista a l’any vinent i hem millorat la
nostra manera de fer.

L’estiu ha sigut molt profitós i, després de
gaudir del bon temps i les vacances, enfilem la tardor amb noves energies. Cada
mes, en la nostra programació, inclourem
sortides a la muntanya, visites a museus,
celebració de festes com la castanyada, el
cap d’any i els aniversaris de la gent del
grup; en fi, activitats diverses a gust de
tothom. Tenim molts projectes i moltes
ganes de passar-ho bé!

Aquesta temporada a GFT Sotacabina serà
bastant moguda i amb novetats. Per
començar tindrem la festa de Nadal, en la
qual es podran veure dues representacions
escrites i dirigides per nosaltres, els actors.
Quin repte!

Tenim moltes ganes de fer excursions i
poder començar a congeniar amb els
infants i joves, però, amb tants ponts,
només hem fet un parell d’esplais!
Aquest any, alguns membres amb molta
experiència han marxat i, per tant, s’han
donat relleus importants. Però, gràcies a
noves incorporacions i al compromís, la responsabilitat que se’ns delega és ben rebuda. Sabem que la implicació és vital per
poder millorar cada dia més, i això ho
aconseguirem amb esforç i ganes.
L’esplai ja s’ha iniciat i la diversió està assegurada!!

Per a qui encara no ens conegui, el Grup
NES (No Estiguis Sol) el formem persones
que, per diferents circumstàncies i en determinats moments, ens hem trobat sols, i no
volem estar-ho. Si et trobes en una situació
similar, vine a conèixer-nos! Trobaràs bon
ambient i un grup d’amics amb qui compartir el temps lliure, parlar, sortir i gaudir.
Ens reunim cada divendres a les 9 del vespre als Lluïsos de Gràcia, i allà sopem,
xerrem, posem música i parlem dels nous
projectes que durem a terme. Cada cap de
setmana tenim alguna activitat diferent per
fer!
No ho dubtis més i vine a veure’ns!
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em un exercici de memòria. Pànic
al Palace. Incomunicats. Dos èxits
que l’any passat vam poder veure al
Lluïsos Teatre. Dos èxits dels quals es va
parlar molt. Però, on s’han forjat aquestes
estrelles de l’escenari lluïsenc? Doncs al
grup de GFT Sotacabina! És per això que val
la pena que els seguim la pista, perquè mai
se sap...

Això serà l’aperitiu; després vindrà el plat
fort. Perquè, durant el mes de maig, cadascun dels dos grups ens ensenyarà la feina
feta durant tot l’any. La Mar Solà i el
Ramon Micó s’encarregaran de dirigir el
grup de menuts i mitjans, i la Montse Giralt
i l’Adrià Giró s’ocuparan del grup de Grans.
Malauradament encara no us podem dir
quins seran els projectes perquè nosaltres
encara no ho sabem. Quins nervis!
Com solem dir... MOLTA MERDA, GFT!
Martí Micó i Albert Díaz

SOTACABINA

AGRUPAMENT

COR GREGAL

Projectes molt
“A dins
Ja hem
cinematola motxilla” fet un any!
gràfics

A

quest any arriba ple de novetats,
de ganes de fer teatre, d’il·lusió i
de projectes molt prometedors.
Us en faig cinc cèntims: La temporada
2012-13 constarà de quatre projectes molt
cinematogràfics. S’estrenarà amb l’obra
L’efecte dels rajos gamma sobre les margarides, duta al cinema per Paul Newman el
1972. En Ramon Micó ha escollit per encetar l’any teatral de Sotacabina aquest cèlebre drama familiar, on una mare controladora i manipuladora reté les seves dues
filles en una casa que sembla més una presó (1, 2 i 3 de febrer). A partir d’aquí la cosa
no s’atura, perquè la setmana següent
l’Alba Puig i la Raquel Díaz ens duen Un déu
ferotge, un text que el 2011 va ser portat a
la gran pantalla per Roman Polanski. Ens
demostraran que les aparences no són
sempre el que semblen (8, 9, 10 de febrer).

Els projectes continuaran a partir d’aquí
sense treure la mirada del món del cinema:
primer la Mercè Pardo, amb E.R., i després
l’Albert Bennassar amb Four Rooms ens
faran gaudir un cop més del teatre.

D

urant l’excursió de Passos de
l’Agrupament, les vuit caps que
es van acomiadar van compartir
amb tots els membres de la secció, i ara ho
fan a través del Des del Nord, les següents
paraules:
Del cau ens enduem una motxilla plena de...
Amistats
Paciència
Reptes
Comprensió
Alegries
Crítica
Compromís
Debat
Vivències
Diàlegs
Penes
Consens
Jocs
Descobertes
Aventures

Transformació
Moments
Reunions
Cafès
País
Imaginació
Paisatges
Autogestió
Suor
Amors
Esforç
Aprenentatges
Reflexió
Autonomia
Valoracions

Clara Pons, Emma Ferrer, Georgina Marín,

I com a novetat, durem a terme una
col·laboració amb el projecte Los Pastorcillos
en Belén, que es representarà per Nadal per
primer cop després de 50 anys.
Ramon Micó

Mar Cunillera, Marta Boix, Marta Corbera,
Mireia Martín, Violeta Nogueras

Q

uan aquest exemplar del Des del Nord
arribi a les vostres mans ja haurem
celebrat el nostre primer aniversari;
quina il·lusió i quina satisfacció per la feina feta!

Ho hem celebrat amb un parell de concerts (teatre de Lluïsos i Parròquia de la Salut) els dies el
20 i 21 d’octubre, i amb visita a Portugal pel pont
de Tots Sants. Aquest viatge ha estat la tornada
de la visita que Chorus Auris ens va fer l’any 2011.
A la propera entrega de Des del Nord us explicarem com ha anat tot plegat.
Els objectius de Cor Gregal per a aquest curs
s’han de centrar a consolidar un repertori que
coneguem tots el cantaires per poder fer servir
en qualsevol moment, i estabilitzar el nombre de
cantaires per equilibrar una mica més les cordes i
abordar amb garanties els nous projectes. Ens
seguim fixant objectius ambiciosos i volem fer
programes potents. Finalment, volem fer èmfasi
a potenciar el 'caliu humà' a partir d’experiències
col·lectives compartides, treball musical del cor
per millorar la qualitat. En aquest sentit, ja hem
portat a terme una experiència amb la inestimable ajuda de l’Hortènsia Mares. Si us identifiqueu
amb aquests objectius i voleu formar part del
nostre projecte, us hi esperem! (si sou homes i
tenors, us hi esperem encara més!).
Ja estem treballant, l’obra que el nostre director,
l’Òscar Salvador, ens ha proposat per interpretar
l’estiu del 2013: el Glòria de Vivaldi.
Que algú tanqui la porta, que arriba la ventada
de Cor Gregal i aquests arrasen...!
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CATEQUESI D’ADULTS

LLUÏSOS DE GRÀCIA

SECCIONS DE LA CASA

La nostra reflexió
sobre la fe

CANTIGA

Cantiga: 50 anys,
50 activitats!!

C

om els infants i joves, anem per cursos i vet-ho aquí
que se’ns presentà haver de decidir sobre quins temes
aprofundir aquest curs. Continuant la sintonia de l’any
passat, de moment hem volgut conèixer més de prop “el judaisme”, tan proper i tan llunyà a la vegada! Aquesta és la religió
monoteista probablement més antiga coneguda que junt, amb
el cristianisme i l’islam, constitueix la família “abrahàmica”
(d’Abraham) i és la que professava Jesús.
El nom de judaísme deriva de Judà, nom d’una de les més antigues tribus d’Israel i és la religió de l’antic poble d’Israel i dels
jueus actuals, tant dels qui viuen dispersos per tot el món com
els qui s’han agrupat en el nou Estat d’Israel, tenint en compte,
però, que no tots els “israelians” practiquen la religió jueva. Hi
pot haver persones que es consideren jueves per tradició familiar, però que no en practiquen la religió, o són agnòstiques i fins
i tot atees.
El judaisme es considera una religió revelada per Déu mateix,
a través sobretot de dos personatges històrics, però revestits de
molts elements mítics: Abraham, cap a l’any 2000 aC i Moisès,
cap a l’any 1200 aC, aquest darrer considerat el líder del poble
d’Israel que l’allibera de l’esclavatge d’Egipte i el condueix cap
a una terra promesa per Déu, coneguda normalment com
Palestina.
Les seves doctrines es troben consignades per escrit en el conjunt
de llibres sagrats, considerats inspirats per Déu mateix, però
redactats per diversos autors, coneguts habitualment amb el
nom de Bíblia, que els cristians anomenen “Antic Testament”.
La base principal del calendari jueu és la institució del dissabte o
sàbat el setè dia de la setmana, dedicat al repòs i al culte:
comença ja al capvespre del divendres amb un àpat sagrat de
tipus familiar, continua el dissabte amb les lectures i pregàries a
la sinagoga i acaba, altre cop a casa, després de la posta del sol,
amb la característica de la prohibició absoluta de treballar, inclòs
el treball domèstic.
Pel que hem anat veient i llegint, venim del mateix origen, però
ens separa la no-acceptació per part d’ells de la figura de Jesús.
En canvi, hi ha coses que ens haurien de servir de nexe de respecte mutu i diàleg: el monoteisme, el pare Abraham, la celebració d’un dia sant a la setmana, la Bíblia, la pregària i acció
de gràcies al Déu Pare... Bé, us seguirem informant més endavant de les nostres troballes.

C

antiga és una coral... però també un grup d’amics que s’ho
passen bé compartint altres activitats. Per això aquest repte:
50 anys, 50 activitats! Vegem-ho:

MÚSICA. Concert d’aniversari a Lluïsos amb excantaires i exdirectors.
El Messies de Händel a Santa Maria del Mar de Barcelona, Terrassa i
Viladecans. Rèquiem alemany de Brahms en el Cicle Coral de l’Auditori, Terrassa, Igualada i Maig Coral. La tonalitat de l’infinit/La mar, de
Gasull-Casasses i Guinovart-Maragall respectivament, a Roses i Festivals Grec de Barcelona i Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols. Concert de cloenda amb repertori Mendelssohn i Mozart a Terrassa i al
Palau de la Música de Barcelona. Participacions en El Poema de Nadal
de Sagarra al Teatre Victòria, el Pessebre vivent de Corbera i el concert
solidari per als focs de l’Empordà a Figueres.
COMUNICACIÓ. Hem preparat una exposició per mostrar la història de
Cantiga, un llibret commemoratiu i un renovat cançoner de mínims.
PARTICIPACIÓ. La part més lúdica i de convivència ha permès lluir
talents ja coneguts i descobrir-ne d’amagats:
> Ara toca audició! Els professors de cant/solistes Marta Cordomí,
Ulrike Haller, Jordi Ricard i Michael Terry van oferir un concert íntim
a la Casa Orlandai i els alumnes de cant, un recital a Can Ponsic.
> Movem l’esquelet! L’Ovella Negra del Poblenou va viure la moguda
retro Pèls! amb un conjunt molt preparat, ball i disfresses a dojo.
Un partit de futbol i una Gincleta ens han posat en forma.
> Amb molt de gust. Un sopar d’aniversari al·lusiu al 50è va desfermar la creativitat gastronòmica.
> Roda el món... i vés a parar a l’Alguer, per Setmana Santa, i a Lisboa, un cap de setmana de maig. Un concert a cada lloc i una mica
de turisme van fer-ho més atractiu.
> Calaix de sastre. La pel·lícula muda 6 estrelles, rodada a l’Alguer,
passarà a la història del cinema. Un anònim Corenigmista ens ha fet
resoldre 50 enigmes, els concursos han verificat els nostres coneixements sobre la coral i un concurs de fotografia dels viatges...
Ho heu comptat? Doncs això no s’ha acabat, perquè Cantiga va endavant amb ànims renovats!!
Maria López i M. Mercè Argüelles
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SINERA

EL VIROLET

L'estiu no seria
estiu sense el
viatge de Sinera...

Parlen els nens
i nenes d’El Virolet

A

quest any el nostre viatge ha estat a prop de casa, però no
per això ens ha deixat de sorprendre! Concretament hem
anat a parar a un entorn preciós del Pirineu Aragonès, la
Vall de Pineta. Ens hem allotjat en un alberg molt maco, ubicat al
bell mig de la vall. I és que aquest any amb la coral volíem fer un
viatge diferent i… estrenar-nos en una nova modalitat: els esports
d’alta muntanya!
La primera activitat va ser la de tir amb arc, i va ser del tot professional! Amb un monitor i un recorregut pel bosc d’Aïnsa. Una altra
activitat del viatge va ser l’ascensió al Balcó de Pineta i al llac glacial de Marboré. Hem de dir que, amb la impressió que feia aquell
gran desnivell, un grup nombrós de cantaires va proposar un pla B:
fer una excursió més suau a uns gorgs de la zona. Els valents i alguna valenta de la coral vam aconseguir fer el cim amb temps rècord!
També vam fer una remullada al llac a 2.500m d’altitud, on vam
cantar “els Segadors”. I l’última activitat estrella que vam fer va ser
el ràfting! Va ser molt emocionant, una gran aventura.
Però el viatge no seria complet si no haguéssim pogut compaginar
totes aquestes activitats amb la música. Vam aprendre cançons aragoneses com la famosa jota “Templa mañico”, on el nostre dire, en
Pau, ens acompanyava amb la guitarrica… Viva! També vam poder
assajar cançons catalanes molt nostrades com el “Senyor Sant Jordi”. I alhora altres peces del nou repertori que hem treballat aquest
curs: “O magnum mysterium” i la sardana “Molt lluny d'aquí”. Tot
aquest repertori el vam poder mostrar al poble de Campo, on la
Lourdes Martí, vilatana i excantaire de Vent del Nord, ja va encarregar-se de fer venir tot el poble! L’altre concert va ser a la vila de Bielsa. Fou l’últim concert del viatge i va quedar molt lluït amb tota la
varietat del programa. Al final del concert també vam poder retre
un comiat al nostre director Pau Jorquera, que després d'aquest
curs finalitza la seva tasca amb nosaltres per buscar nous horitzons.
Pau, de ben segur ens retrobarem!
En definitiva, un viatge entranyable, ple de records i que mai oblidarem!

E

l Virolet ha començat el nou curs amb molta empenta; els nois
i les noies de Grans ens ho expliquen. El novembre ens n’anem
d’excursió a Arenys. L’Aina i la Marta G diuen: «Portem en
aquesta coral deu anys, i cada any hem fet una excursió: dos dies
màgics per cantar i gaudir dels amics. Ens han cuidat mentre érem petits
i ara que som grans, és la nostra feina. Ens ha encantat passar aquests
anys aquí!» Els directors i les directores de petits tenen molts ajudants... Iona i Mireia: «Nosaltres anem al Virolet des que fèiem P4. La
coral ens agrada molt. Ara anem a grans i estem molt il·lusionades respecte a l’excursió, ja que podrem cuidar els nens petits.» Cristina i Irene:
«Ens agradaria anar a Arenys de Mar i fer de padrins i padrines dels
peques.» El diumenge vénen les famílies i ens divertim plegats. Abel i
Laura: «També farem, com cada any, un joc on participen els pares,
amb diferents proves, i tenim ganes de saber de què va aquest any.»
La Rita i la Flàvia: l’endemà del concert de Nadal «anirem a cantar a
una residència de la tercera edat. Cantarem cançons nadalenques per a
la gent que ja és gran i no pot anar a concerts. Esperem que els agradi
molt el que cantarem i que en gaudeixin.» I al mes de febrer... Mireia
i Ravina: «Aquest any assistirem al cementiri de Sant Gervasi a fer un
homenatge a Joan Maragall.» Mariona i Clara: «Farem cançons amb
el text de Maragall i la música d’algunes cançons és del Josep Ollé
(el nostre pianista) i cantarem només la nostra coral.» Berta i Jana:
«Ens fa molta il·lusió, però alhora por, anar a cantar a un cementiri.»
També hi ha qui voldria fer coses ben diferents. Pau: «També ens agradaria cantar Els Segadors en algun acte reivindicatiu.» I l’Èric, amb un
punt de trapelleria: «Quan escalfem la veu hem de dir “qui vulgui peix,
que es mulli el cul”, però jo vull dir: “qui vulgui cafè, va tirant el cul”.»
Enguany és el darrer any d’alguns virolets i viroletes... Joan: «El Virolet,
més que una coral, una família, una unió. Una etapa de la vida que no
tan sols és cantar i escoltar, és la creació d’una família. Els dilluns a les 6
és un moment de creació, de cant i tranquil·litat per sortir de la rutina
diària.» En definitiva, Júlia i Marta S: «El Virolet, una coral per gaudir i
obrir-se a noves amistats.»
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Per Marta BOIX i Martí CAMPRODON

Reflexions des del...
Líban

LLUÏSOS DE GRÀCIA

REFLEXIONS DES DE...

RC
Q
Dos socis de Lluïsos a
qui se’ls demana la
difícil missió d’escriure sobre Beirut. Els
dies s’escolen i el full
segueix en blanc.
Sobre quin Beirut
escrivim? N’hi ha
tantíssims de diferents! Tant la ciutat
com el país podria
ser descrit per tantes
mirades com gent hi
ha i ens semblaria
que parlen de llocs
molt distants.

12

uè hi feu aquí al Líban? Aquesta
és una pregunta freqüent quan
puges a un service (així és com
s’anomenen els taxis de Beirut) Per què heu
vingut, si aquí no hi ha ni electricitat? És un
inici de conversa per malparlar del Líban i el
mal sistema de subministrament d’electricitat i en alguns barris, fins i tot, d’aigua, a la
vegada de també poder xafardejar sobre si
estudiem, si som guiris o què hi fem aquí.
Molts diuen que Beirut és una magnífica
ciutat. Creiem que s’equivoquen, Beirut no
és només una, sinó que són moltes.
Per exemple, de bon matí pots estar en un
dels camps de refugiats palestins (amb més
de 25.000 persones que hi viuen) passejant
pels carrers infectes, estrets i perillosos pels
cables penjant i l’aigua circulant. Pots visitar
l’espai obert més gran de tot el camp, l'únic
espai perquè juguin els nens.
A la tarda, acompanyat per una parella
libanesa pots anar amb un Mercedes de
gamma alta a mirar una pel·lícula, també

infecta, al centre comercial. Menjar burgers
de 15 euros, i després anar a mirar les vistes
a una muntanya a Jounieh, als afores de
Beirut per gastar encara més amb begudes
i xixa a un mirador.
Beirut és una ciutat clarament dividida. Hi
ha barris cristians, barris sunnites, barris xiïtes, armenis, palestins (si se’n pot dir
barris)... Les divisions són molt clares, en tot
moment pots saber en quin barri et trobes,
ja sigui per símbols, banderes, esglésies,
mesquites... Un clar exemple són els barris
cristians on, a moltes cantonades, hi ha
marededéus i creus penjades com les llums
de Nadal. La ciutat està tant atapeïda que
tan sols creuant un carrer passes d’un barri
cristià a un barri clarament musulmà. L’ambient de cada barri és molt diferent.
La sensació que aquí al Líban hi ha molts
Líbans es fa cada dia més patent, i és molt
obvi que aquests móns no es creuen excepte en comptades ocasions. Una dualitat que
t’has de menjar amb patates si el que vols
és anar per tot arreu.

Per David MONTFORT

LLUÏSOS DE GRÀCIA

QUE HA PASSAT?

Màgicus

QH
Entre el 25 i el 28
d’octubre s’ha
realitzat la tercera
edició del Màgicus,
el Festival de Màgia
Jove de Barcelona
que organitzem
conjuntament els
Lluïsos de Gràcia i la
companyia Mag Oli.
Aquest projecte va
guanyar al 2009 el
Premi Jove Proposa,
concedit per la
Federació d’Ateneus
de Catalunya,
per promocionar
la màgia jove i
potenciar una de les
vessants artístiques
més nostrades del
nostre país, la màgia.

A

quest any, el Desconnecta especial
Màgicus va ser el tret d’inici del
festival. Dos projectes que tenen
com a punt de referència el mostrar propostes artístiques de joves que acaben de
començar i que va unir al bar els Martí
Carrasco Quartet i al Mag Marín. Una vetllada en què el jazz i la màgia es van barrejar
en mig de la sorpresa dels presents.
Un dels actes més emblemàtics del festival
és el concurs de joves mags, presentat pel
Mag Nani, on diversos aspirants a mags es
donen a conèixer a dalt d’un escenari i
mostren les seves habilitats davant el gran
públic. El jurat format per membres de la
Societat Espanyola d’Il·lusionisme, del Festival de Màgia de Torroella de Montgrí, de
l’Institut del Teatre i com no, dels Lluïsos de
Gràcia, van decidir que el guanyador del
Gran Premi del concurs fos per al Mag Leunman, fet que li atorgava participar en la
Gala Internacional de Màgia Jove.

Abans, però, es va celebrar la Màgia als
mercats. En concret, tres van ser els mercats on la gent, mentre comprava a les
diverses parades, es va veure sorpresa per
la màgia i la il·lusió. El mercat de la Llibertat, de la Concepció i de Galvany van viure
un màgic matí i certificar que aquesta és
una activitat creixent, amb la voluntat en
anys anteriors de poder abastar el màxim
de mercats municipals de la ciutat.
L’acte estrella del festival va ser la Gala
Internacional, que va comptar amb un
reguitzell d’actuacions d’allò més extraordinàries. Una gala que va ser conduïda pelmag Fèlix Brunet i que va comptar amb la
participació del Mag Leunman, Mag David,
Txema, Brando i Silvana, i Aliskim i Luna.
El punt i final el va donar el taller de màgia,
on els participants van poder aprendre
habilitats i tècniques, que els ha de servir en
un futur, per millorar la posada en escena
en el dia que esdevinguin en futurs mags.
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QUÈ HA PASSAT?
LLUÏSOS DE GRÀCIA

Ha arrencat el curs
amb força.
Aquest any
som 180
dirigents
a les
seccions
dels
Lluïsos!
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DIRIGENTS DE GOSPEL

DIRIGENTS DE L’AGRUPAMENT

DIRIGENTS DE COR GREGAL

DIRIGENTS DE SINERA

DIRIGENTS DE L’ESCOLA DE TENNIS TAULA

DIRIGENTS DE SOTACABINA

DIRIGENTS DE GANTIGA

DIRIGENTS DE L’AGRUPAMENT

DIRIGENTS DE BÀDMINTON

DIRIGENT DE CATEQUESI

DIRIGENTS DE GFT SOTACABINA

DIRIGENTS DEL GRUP NES

DIRIGENTS DE TENNIS TAULA

DIRIGENTS DEL GMM
DIRIGENTS DEL VIROLET

DIRIGENTS DE LA FUGA
DIRIGENTS DE BÀSQUET
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Per Laia CURCOLL

LLUÏSOS DE GRÀCIA

ELS PILARS DELS LLUÏSOS

PL

Créixer
amb l’esport

L’objectiu comú de
les 4 seccions
esportives de l’entitat
(Bàdminton, Bàsquet,
Tennis Taula i Escola
de Tennis Taula)
és fomentar el
creixement personal
i el desenvolupament
humà entre nens,
joves i adults.

16

A

prendre a guanyar, aprendre a perdre, tenir com a objectiu personal la
millora d’un mateix, prendre decisions amb agilitat, treballar en equip, desenvolupar la capacitat de resistència a la pressió externa, elaborar una estratègia, respectar els companys i respectar els contraris…

resultats, el que constitueix l’adn de l’esport a casa nostra és el foment de qualitats, valors i aptituds.

Jugar, competir, aprendre

D’una banda, fomentem aspectes motors
com ara la destresa, la coordinació, els reflexos, la velocitat i la precisió en els gestos. De
l’altra, aspectes cognitius com la capacitat
de presa de decisions, d’anticipació, d’anàlisi del joc i d’elaboració d’una estratègia. I
finalment, també, aspectes afectius: la motivació, la persistència en la lluita, la coopració, la consciència d'equip, l’autocontrol i
domini d’un mateix, la capacitat de concentració i la resistència a la pressió externa.

Als Lluïsos l’important no només és guanyar (tot i que no es refusa la competició, ja
que esperona a millorar i permet conèixer
altres equips d’altres barris, pobles o ciutats), sinó gaudir, respectar. Més enllà dels

I tot això, en un entorn lúdic, de lleure,
amb altres nois i noies. Ja que ni en bàsquet, ni a bàdminton, ni a tennis de taula,
no es pot jugar sol.

Aquestes són només algunes de les aptituds
i dels valors que adquireixen els nens i nenes
que practiquen esport als Lluïsos. I no només
ells, sinó també els adults que formen part
de les les quatre seccions esportives.

“Més enllà dels resultats, el que constitueix l’adn
de l’esport a casa nostra és el foment de qualitats,
valors i aptituds”

“Actualment hi ha més de 370 persones
que practiquen algun esport als Lluïsos
i tant la pista de bàsquet com el
gimnàs estan sempre a ple rendiment”

Esports sense barreres
De fet, tant el tennis de taula com el bàdminton són esports sense barreres
pel que fa a l’edat i al sexe: es poden practicar des dels 7 anys fins als 80 a
un bon nivell; i nens i nenes (o nois i noies) poden jugar plegats en els
mateixos equips sense discriminacions, ja que ni la força ni el contacte físic
no intervenen en el joc. En aquest sentit són una bona eina per aprofundir
en la coeducació.
A més, el tennis de taula és un joc ideal per iniciar en la pràctica esportiva
alumnes amb discapacitats físiques que poden participar en un entrenament
amb d’altres alumnes sense cap mena de desavantatge.
En aquest sentit, cal destacar una nova iniciativa de la secció de bàsquet: l’equip acidH-Lluïsos. Es tracta d’un nou equip fruit d’un acord de col·laboració
entre Lluïsos i l’acidH (Associació Catalana d’Integració i Desenvolupament
Humà) que des del 1994 treballa per a les persones amb intel·ligència límit a
la Vila de Gràcia.

Molts anys d'història i molts anys de futur
La pràctica de l’esport a casa nostra ve de lluny i té molt de pes: han estat
moltes les seccions esportives al llarg de la història de l’entitat (atletisme,
bitlles, esquí, excursionisme, gimnàstica...) i actualment el grup de seccions
esportives és el que aplega més socis i sòcies: més 370 persones en les 4
seccions. És el resultat de dècades d’esport als Lluïsos: més de 60 anys de
bàsquet, més de 40 anys de tennis de taula d’adults, 10 anys de bàdminton i
aviat 5 anys de l’Escola de Tennis Taula.
Totes aquestes seccions han crescut i s’han consolidat fins a convertir Lluïsos
de Gràcia en un referent en l’àmbit esportiu dins les entitats de Barcelona.
De fet, en bàsquet som el segon millor equip de la ciutat i en tennis de taula
hem estat la primera escola del barri de Gràcia i hem impulsat un projecte
per dur el model Lluïsos de tennis de taula a les escoles del barri a través de
tallers d’extraescolars.
La voluntat de l’entitat és potenciar tota aquesta trajectòria i consolidar cada
vegada més l’esport a casa nostra. Lluïsos no vol renunciar a poder tenir, en
un futur, una escola de bàdminton, ni a ampliar el nombre d’equips de bàsquet de la casa, tampoc a poder acollir més nens i nenes que juguin a tennis
de taula. Però tots aquests objectius es fan difícils en les actuals
instal·lacions. D’una banda, perquè no són adequades (el Sènior A masculí,
per exemple, ha d’anar a jugar a Llars Mundet perquè la nostra pista no és
reglamentària) i, de l’altra, perquè ens han quedat petites. Tant la pista de
bàsquet com el gimnàs funcionen a ple rendiment i treuen fum de tant com
s’usen.
És per això que la Junta Directiva dels Lluïsos s’ha reunit recentment amb el
secretari general d’Esports de la Generalitat, Ivan Tubau, i la regidora d’Esports de l’Ajuntament de Barcelona, Maite Fandos, per tal de teixir complicitats i poder, en un futur proper, disposar d’un poliesportiu per a Lluïsos.
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LLUÏSOS DE GRÀCIA

2 SOCIS + 1 JUNTA

SJ
Preguntem:
Què en penses que
l'entitat aposti per
ampliar l'horari i
obrir als matins?

Per Susanna ÀLVAREZ
Sòcia dels Lluisos

Per Isidre ORTIZ
Coordinador de Catequesi

L

luïsos Matins és una molt bona idea
per obrir més els Lluïsos al barri i per
disposar d’uns recursos econòmics que
avui ens fan molta falta. Els tallers que s’han
programat poden donar resposta a diversos
interessos de la gent, i específicament els dels
“matins”, a persones més grans que, per la
seva condició de jubilats, avis o àvies o bé
mares o pares, disposen d’unes hores als
matins i poden fer una activitat de lleure, formativa i de relació social que, de ben segur,
serà molt positiva.

a veritat és que primer em va sorprendre! En els més de 155 anys
d’història dels Lluïsos de Gràcia, em
sembla que és la primera vegada que la
nostra entitat aposta per aquesta ampliació
dels horaris d’activitats i obre les seves portes els matins.
La idea era oferir una variada oferta de
tallers i, personalment, vaig aprofitar
aquesta oportunitat per oferir “els meus
serveis” com a tallerista de cursos d’escriptura.
També cal considerar que Lluïsos matins
ofereix la possibilitat de participar a totes
aquelles persones que històricament no
han acabat de trobar el seu lloc en el teixit
associatiu de l’entitat. És a dir, persones de
40 a 70 anys que s’acosten als Lluïsos com
a mares/pares o àvies/avis dels infants i
joves que trepitgen cada tarda -i tots els
caps de setmana!- l’entitat, i que no acaben
de saber que els Lluïsos de Gràcia també
tenen una bona oferta de lleure i formació
per a tothom.
Sembla que la idea d’obrir les entitats als
matins ja s’està estenent pel barri de Gràcia. Penso que és un bon moment per
conèixer i valorar l’oferta de tallers de la
nostra entitat.

Armand Gasulla
Em sembla molt bé. En la gènesi dels Lluïsos hi era el concepte de donació als qui
en necessitaven. Possibilitar que l’entitat
ampliï el seu horari és fer més viva que
mai aquesta idea de “servei”, avui, a la
Gràcia del segle XXI.
Patricia Mestres
Em sembla perfecte!
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Josefina Altés
Em sembla una bona idea. Hi ha molta
gent que disposa del matí lliure i té ganes
de fer activitats. Cal oferir un bon catàleg
d'activitats perquè hi trobin la que volen.
Temps al temps ...
Gemma Galvez Flaque
Molt bona pensada!! Hi ha persones que
tenen matins lliures. Segur que tindreu
adeptes!!

L

El taller d ‘iniciació musical, dirigit a nens d’1 a
3 anys, crec que també és un encert perquè els
més petits, un dia a la setmana, acompanyats
pels avis o pares o potser pel seu “cangur”,
puguin fer una activitat diferent de passejar
que sigui relaxant i educativa.
El dubte que tinc és que, si el nombre de persones inscrites en un determinat taller no arriba a un mínim, i aquest no es pot dur a terme
o bé la seva continuïtat es posa en “perill” per
raons econòmiques, potser no tant per a Lluïsos directament, sinó per al monitor o monitora d’aquell taller, podria no resultar-li “rendible”. El descompte del 10% per als tallers dels
matins també pot suposar un petit “incentiu”
a l’hora d’apuntar-s’hi.
Aquesta “crisi” ens “frena” a l’hora de fer moltes coses però, si poguéssim “invertir” una
mica en algun taller que ens fes il·lusió, crec
que guanyaríem en molts altres aspectes en
relació, per exemple, a les nostres emocions,
les nostres aptituds o la nostra salut, en funció
de la nostra personalitat i necessitats. Crec que
valdria la pena provar-ho.

@GorettiCasacuberta
Bona iniciativa! Hi ha tallers a fer per
tots els gustos

Per Núria SAMSÓ

Per Agustí VILAJOSSANA

Vicepresidenta dels Lluïsos de Gràcia

Q

ui ho havia de dir fa uns anys que algun
dia l’entitat obriria als matins…

La veritat és que en els temps que estem vivint actualment, si no et bellugues, crees o t’obres a noves
expectatives, ho tens pelut.
I mira, en una de tantes reunions que fem la Junta,
per tal de tirar la casa endavant, se’ns va ocórrer
aquesta idea. Fàcil no ho és, la gent ja té la seva vida
muntada, els canvis costen i amb tanta competència
en el mercat... Però, que què en penso?
Penso que és un bon moment per treure més rendiment de l’espai de l’entitat. Per un costat, tenim unes
instal·lacions que al matí estan desaprofitades i per
l’altre, arran d’això podem treure un rendiment econòmic que, ni petit que sigui, sempre ajuda.
Ens dóna la possibilitat d’obrir-nos al col·lectiu de jubilats, a persones que treballen a la tarda i al matí, que
tenen temps lliure per poder fer alguna activitat, a
mares i pares mestresses/amos de casa, a les escoles,
a grups de teatre oferint-los l’escenari per assajar, a
empreses, a col·lectius que necessitin espai per fer reunions o concentracions, etc.
Per un altre costat, obrir l’entitat als matins fa que el
bar tingui més vida, ampliant l’horari d’obertura, oferint esmorzars, dinars per a grups (actualment si es
demana ja es fa) i qui sap si més endavant podrem
muntar menús i tenir obert cada dia!
Tot dependrà del ressò que tingui el projecte d’obrir
als matins!
Només depèn de cadascun de nosaltres!
Us engresco que fem propaganda de tots els tallers
que estem fent actualment i, si n’hi ha d’altres, només
cal que ens ho feu saber!
Fins i tot als matins: TOTS SOM LLUÏSOS!

BÚSTIA DEL SOCI

Tornen
els pastorets

S

E

n un llarg període de la
seva història, la representació dels “Pastorets”
era un referent i un senyal d’identitat dels Lluïsos. El text en castellà i en vers, amb reminiscències
literàries del segle d’or, i música
amb clars ressons “sarsuelencs”
propis de l’època, tot plegat sembla que recopilar pel fundador de
l’entitat, Mn. Jaume Alsina.

Com que es tractava d’una congregació mariana masculina, “Los pastorcillos en Belén” ultrapassava
la seva vessant teatral per considerar-se un fet litúrgic. Només cal
recordar que, fins als any quaranta del segle XX, tots els papers eren
representats per homes, inclosa la Verge Maria. Programaven les
seves representacions durant totes les festes entre Nadal i la Candelera (2 de febrer), amb un mínim de tres repartiments diferents, un
dels quals estava integrat pels membres del Grup Mossèn Muñoz,
(2ª Secció), la qual cosa fa pensar en un criteri més proper a la devoció dels congregants que a la selecció per aptituds interpretatives.
Els progressius canvis socials van provocar que, en el decurs dels anys
seixanta, s’anés abandonant aquella tradició, en part pel debilitament del fervor religiós i sobretot per la peculiaritat de ser en castellà, en plena recuperació de la nostra identitat cultural i lingüística.
Així el 1966 es deixen de representar, només amb algun intent de
repercussió més estètic que cap altra cosa, l’any 1970.
Per tot plegat, el text i les cançons dels “Pastorcillos” eren coneguts
per tota la massa social dels Lluïsos i habitualment recitats i cantats
de memòria als dinars familiars de Nadal, i es dóna el cas que molts
dels socis actuals, d’àmplia tradició familiar, en coneixen fragments o
n’han sentit tonades sense haver-los pogut veure a l’escenari.
A partir d’aquests fets, neix el projecte de donar a conèixer a les
generacions actuals aquesta part de la nostra història de la forma
més fidedigna com es presentava, amb ÀNIM DIVULGATIU, QUE NO
REIVINDICATIU.
Representacions: 11, 12 i 13 de gener de 2013.

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).
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Per Montse GIRALT

ET

ENTREVISTA
LLUÏSOS DE GRÀCIA

Joan Lluís
Bozzo

Des d’aquell No
hablar en classe
l’any 1978 a l’actual
musical de La Família
Irreal, farà gairebé
35 anys que l’actor i
director Joan Lluís
Bozzo forma part
de la companyia de
teatre Dagoll Dagom,
una trajectòria que
l’ha consolidat dins
del món del teatre
professional.
Tanmateix, recorda
perfectament on va
despertar aquesta
passió pel teatre:
als Lluïsos de Gràcia.

Quan vas posar per primer cop un peu
sobre l’escenari?

I enmig de tot aquest moviment, com vas
arribar a Dagoll Dagom?

Vaig començar als Lluïsos, al mateix escenari que hi ha ara. Era molt petit, crec que
tenia 8 anys, i vaig fer un espectacle nadalenc de Folch i Torres. A partir d’aquí ja vaig
anar sortint alguna vegada als Pastorets i ja
més grandet, cap als 13 o 14, amb en
Roman Martí vam fer varis intents de teatre
dins del grup Mossen Muñoz. I després,
amb en Josep Maria Salvadó, en Ramon
Solsona i en Joaquim Fàbregas vam fundar
una companyia que es deia Gent –Grup
Experimentat de Nou Teatre–, on vam fer
obres que dins l’àmbit de Lluïsos van tenir
un gran ressò. I aquí ja em vaig acabar
d’enlluernar amb el món del teatre.

Això ja va ser bastant més tard. Després de la
universitat vaig anar a la mili i pels voltants del
78, quan ja tenia uns 24 anys, em va sorgir la
possibilitat d’entrar a Dagoll Dagom per substituir a en Josep Perramon, un dels actors que
en aquell moment estava fent l’espectacle No
hablar en clase, però que havia de marxar a fer
el servei militar. Aquest espectacle va tenir
moltíssim èxit en plena transició democràtica i
es va passejar per tot Espanya. I així ja em vaig
integrar a Dagoll Dagom.

A casa ja teníeu molta vinculació amb
els Lluïsos. Però també hi havia tradició teatral?
En el teatre no hi havia massa tradició, tot i
que el meu pare sempre explicava que
havia fet de mare de Déu als Pastorets. Als
anys 40 als Lluïsos no es deixava que les
dones fessin teatre, aleshores quan es feien
Pastorets un nano jove feia de mare de
Déu, la qual cosa pot semblar més perversa
que no pas posar-hi una noia, no?

A més d’actuar, també vas començar
d’hora com a director.
Sí, al grup Gent dels Lluïsos de Gràcia. La
primera va ser una obra curta que es deia El
Mestre, d’Eugène Ionesco.
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I des d’ençà fins avui dia.
Sí, després d’això ja m’hi vaig quedar. He fet
algunes coses sense Dagoll Dagom però la
companyia ha estat la columna vertebral del
meu treball i de la meva experiència.

Amb quin espectacle t’ho has passat
millor?
Antaviana. Va ser l’eclosió de Dagoll Dagom i
era una obra que connectava molt amb la
gent, alhora que va ser el descobriment popular d’un autor tant important com és Pere Calders. Tot plegat va ser un regal.

I suposo que algun també t’haurà fet patir.
La Perritxola. És un espectacle que no ens va
acabar de funcionar.

I quin és el que et genera més nostàlgia?
Hi ha dos espectacles que sempre m’agradaria
remuntar que són T’odio amor meu i Boscos
Endins.

“Després de tants espectacles, on m'ha acabat portant
la vida és al teatre musical”

“M'agradaria fer algun dia
un musical partint d'idees i
textos de Shakespeare”

“Vam fundar la companyia Gent
que dins l'àmbit de Lluïsos va tenir
un gran ressò i em vaig acabar
d'enlluernar amb el teatre”

torcillos. Jo havia actuat de bulto, però mai
en un paper important.

vem mig despullats, només tapats amb
uns plàstics i ens van dir que això no podia
ser. Ens vam enfadar molt i crec que a partir d’aquí vam deixar d’anar tant pels Lluïsos perquè nosaltres volíem fer coses més
trencadores.

Què prefereixes, actuar o dirigir?
A aquestes altures prefereixo dirigir i escriure, però no renuncio a les èpoques en què
actuava perquè és el més essencial del
teatre.

I mai t’has plantejat dedicar-te a una
altra professió?
Crec que m’hagués dedicat a una professió
vinculada a les qüestions culturals: humanitats, periodisme, treball de tipus editorial, a
l’ensenyament... També em vaig arribar a
plantejar fer Dret, però mai seriosament.

Ja que has experimentat una mica amb
tot, quina és la teva disciplina teatral
preferida?
Després de tants espectacles, on m’ha acabat portant la vida és al teatre musical.
Però tampoc és sempre així: per exemple,
ara he estant preparant una cosa amb
l’Abel Folk i no és musical, com fa un
temps vaig dirigir El Llibertí amb el Ramon
Madaula i tampoc era musical. La vida
m’ha dut a fer molt musical però no vol dir
que em negui a interessar-me per altres
gèneres del teatre. També m’agrada molt
la televisió i l’audiovisual en general, per
exemple. Un projecte, si estas amb la gent
adequada i es treballa a gust, sempre té
elements molt bons.

Quin projecte tens entre mans ara?
Estrenem conjuntament Dagoll Dagom i Minoria Absoluta un espectacle que es diu La
Família Irreal, què és amb els actors de Polònia i fem una sàtira sobre la Família Real.

I algun projecte que no sigui tan
immediat però que la idea t’estigui
rondant pel cap?
M’agradaria fer algun dia un musical partint d’idees i textos de Shakespeare.

Seguim parlant d’obres. Si jo et dic ara
Los Pastorcillos en Belén, què és el
primer que et ve al cap?
Altos montes de Horeb... de Idumea hermosas palmas! Eren molt divertits Los Pas-

I si ara et digués que aquest any han
decidit reprendre Los Pastorcillos, com
reps la notícia?
Aniria a veure’ls, sense cap dubte. Em porten moltíssims records i a casa meva el
meu pare els havia fet i me’n recitava trossos de memòria. Recordo d’infant quedar
molt meravellat amb els Pastorets i amb
el teatre. I riure molt! Hi havia dos pastors,
Booz i Nacor, que eren molt divertits. Hi
aniria segur!

Hi ha algun record especial que et
vingui del teu pas per Lluïsos?
Al final d’aquest grup Gent, com que érem
grans i peluts... vam fer Final de partida,
una obra de Samuel Beckett en què anà-

Què en penses del panorama actual
del teatre amateur?
Hi ha centenars de grups de teatre amateur. Crec que estem en un moment de
molta vitalitat. Lògicament he vist espectacles amb un nivellàs i d’altres amb molt
poc, però el que sí que té és molta força. La
Federació de Teatre Amateur és molt nombrosa tot i que no engloba tots els grups.
Això vol dir que hi ha moltes persones que
tenen la seva il·lusió i la seva afició posada
en el teatre, cosa que em sembla importantíssim per a la vida cultural del país.
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Troba les seccions dels Lluïsos en aquesta sopa de lletres!
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DIGUES LA TEVA !

Nom:
Edat
Secció:
Lloc preferit:

ns

XX

ar

Maria Reina Campos
11 anys
Agrupament Escolta
El cau

uí als Lluïsos?
Quines activitats fas aq
s.
'ho bé i a fer excursion
Vinc al cau a passar-m
sòcia de Lluïsos?
Quants anys fa que ets
Fa cinc anys.
al cau?
Per què et vas apuntar
e
es va apuntar i va dir qu
na
ma
ger
va
me
Perquè la
un
ap
va ser quan em van
estava molt bé. Aleshores
tar a mi també.
.
Explica'ns què feu al cau
te que consisteix a fer un
jec
pro
un
im
ten
y
Cada an
, i al final ens donen un
vídeo, o alguna pel·lícula
campaments. També fem
regal relacionat amb els
s
s, on fan activitats i joc
unes quantes excursion
.
sió
relacionats amb l'excur
ferit de Lluïsos?
Quin és el teu espai pre
El cau.

Nom:
Edat:
Secció:
Lloc preferit:

Pau Guallar Bo
leda
10 anys
Escola de Tenn
is Taula
La sala de tenn
is de taula

Quines activita
ts fas aquí al
s Lluïsos?
Jugo a tennis
de taula.
Quants anys
fa que ets soci
de Lluïsos?
Aquest és el se
gon any.
Què feu aquí
a tennis de ta
ula?
Entrenem per
a les competic
ions de la lliga
escolar.
Per què et va
s apuntar a te
nn
is de taula?
Perquè ja hi ha
via jugat aban
s i m’agrada
aquest esport.
molt
Quin és el teu
espai preferit
de Lluïsos?
La sala de tenn
is de taula

23

Per Equip VERD

El Compromís ciutadà
per la sostenibilitat
BÚSTIA VERDA

BV
El Compromís Ciutadà
per la Sostenibilitat de
la ciutat de Barcelona
es va aprovar el 2002 i
ara s'està renovant per
10 anys més. Lluïsos en
tornarà a formar part.

es problemàtiques ambientals són
unes de les qüestions més candents
d’aquest segle XXI i que van portar
a la creació de les Agendes 21, amb l’objectiu de crear una consciència en matèria
ambiental i preocupar-nos per mantenir
un entorn sostenible.

“Els Lluïsos vam signar
el Compromís el 2006
i el 2009 vam redactar
el pla d’acció ambiental
de l’entitat”

Aquest document va incloure deu objectius per a la millora mediambiental i les
seves respectives línies d’acció, amb la
voluntat d’involucrar entitats i associacions
en aquest compromís, mitjançant l’elaboració de plans d’acció.

L

L’any 2002, la ciutat de Barcelona va presentar la seva Agenda 21, on van quedar
definits els principals objectius per tal d’aconseguir fer més sostenible la ciutat. Tots
aquests objectius van quedar recollits en el
Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.

Els Lluïsos de Gràcia no vam ser aliens a
aquest escenari. El 24 de maig de 2006
vam signar el Compromís i el 14 d’octubre
de 2009 vam redactar el pla d’acció
ambiental de l’entitat, en què vam definir
deu accions de treball per millorar i fer
més sostenible els Lluïsos. Parlàvem d’am24

bientalizar les nostres festes, l’oficina i el
bar, d’activitats com la Verdinada, l’hort
urbà i el Banc del Temps, de treballar per
la reducció del consum elèctric i aigua, així
com treballar per la separació dels residus
i, com un dels més importants, treballar
pel vessant educatiu i promoure la sensibilització ambiental.
Aquest document ha tingut una vigència
de deu anys i, per tant, estem immersos
en el procés de renovació. De ben segur
que en aquests deu anys que vénen a continuació caldrà renovar molts dels paràmetres emprats fins ara. Ara ja parlem de biodiversitat, de salut ambiental, de renovar
abans de reciclar, de buscar l’eficiència
dels recursos i, sobretot, i és aquest el
punt que hem de liderar com a entitat, el
de l’educació i l’acció ciutadana, de la
conscienciació a la coresponsabilització
amb coneixement de causa.
Nosaltres renovarem el nostre compromís
amb el medi ambient, i continuarem la
nostra tasca de crear un futur més verd
per als nostres futurs socis. És el mínim
que se’ns pot demanar.

TRIBUNA

Per Joan LIZANDRA

Per Albert BALANZÀ

Somnis d’avui
fa tretze anys...

Periodistes
i política

T

V

aig fer l’últim examen de la
carrera el 31 de maig de
1999, un dilluns. A partir de
llavors, ja només em quedava
fer, i defensar, el projecte de fi de
carrera per ser enginyer industrial.

Havia fet enginyeria industrial per
“identificació natural” amb la carrera,
i també perquè era la que més fàcilment em podia obrir les portes de la
indústria de l’automoció. Estava convençut que, especialitzant-me en
mecànica o bé en transport i vehicles, tard o d’hora
es compliria el meu somni d’entrar a SEAT. És per això
que ja els vaig enviar el currículum abans d’acabar cinquè; i amb picardia, perquè em tinguessin present, els
vaig trucar jo al cap d’un temps, tal com havia fet un
company de promoció i bon amic al qual aquesta estratègia li havia funcionat.
I, sabeu què? Acabades les vacances d’estiu, em van trucar! Sí, sí, SEAT em “venia a buscar”! El dia de l’entrevista,
me’n vaig anar a primera hora de la tarda a Martorell. Em
vaig esperar uns minuts a l’entrada de la fàbrica, al costat
del guàrdia de seguretat, fins que va venir, conduint un
TOLEDO TDI dels més antics, qui després va ser el meu
cap durant quatre mesos clavats: entre el 18 d’octubre de
1999 i el mateix dia, però de febrer de 2000. Quatre
mesos idíl·lics...
Perquè aquell somni tingués continuïtat, acabada la beca
em vaig proposar de fer el “maleït” projecte, aprendre
alemany, i tornar-los a trucar. Però, per raons diverses, la
meva vida laboral ja va seguir uns altres camins.
I mentre us escric, avui, 18 d’octubre de 2012, celebro el
meu tretzè “SEATaniversari” amb nostàlgia –també era
més jove...– però acceptant, i no pas amb resignació, el
meu present. Potser tretze anys enrere, difícilment
m’hauria imaginat a mi, a dia d’avui, fent de professor de
matemàtiques a l’ensenyament secundari; però ara que hi
sóc, i conscient que ho vaig triar amb desig, i mogut per
una voluntat vocacional de fer un servei constructiu a la
societat, penso que, fins i tot llavors, aquell dilluns d’octubre de 1999, malgrat que els cotxes fossin, com continuen sent, la meva gran passió, ja ho hauria vist amb
bons ulls.

M

’havia proposat debutar al ‘Des del nord’
parlant de Gràcia. Però hi ha un interrogant que em fa sotragar en els últims dies:
els periodistes hem d’entrar a fer política?
He avalat la candidatura que encapçalarà el meu amic
David Fernàndez i, fins i tot amb aquest gest democràtic,
m’he sentit parcialment incòmode. No perquè no cregui
en la capacitat per representar-nos al Parlament un dels
periodistes més honestos i més ben documentats que
conec, ni perquè amb el meu aval hi vagi acompanyat el
vot, sinó perquè sempre he cregut en la independència
de la professió.
El compromís dels periodistes amb la política és una
aliança llunyana, que va des de l’adscripció de la persona
a una ideologia fins a la fastigosa retroalimentació que
sovint s’ha instal·lat en una part dels meus companys de
feina. Jo no ho faria mai, això d’anar a unes llistes d’un
partit polític... Però tot seguit instal·lo al meu cervell el
dubte de la responsabilitat social que m’acompanya com
a persona. Jo no ho faria. Però quan veig amics meus
periodistes que es presenten a les eleccions o que signen
manifestos a favor d’un candidat penso... M’estaré equivocant jo? Suposo que aquest debat intern és el que
devia tenir el president dels Lluïsos abans de fer el pas i
penjar l’estelada de la balconada de la plaça del Nord o
enviar una carta a favor de l’autodeterminació al president Mas.
Han canviat molt les coses, també als Lluïsos: ara fa 20
anys, uns quants joves, molts dels quals periodistes, vam
fundar l’Esbarzer en una sala de l’entitat després que
Catalunya Ràdio suprimís el programa L’Orquestra arran
dels comentaris fets per les detencions d’independentistes de l’Operació Garzón. Allà vaig conèixer en Martí
Gasull, en Bernat Gasull, en Jaume Llansó, en Guillem
Carbonell, en Roger Buch... i vam muntar una ‘orquestra’
itinerant que va arrencar amb uns cartells on la presidenta de Lluïsos de l’època no ens va deixar posar el nom
de l’entitat... Ara seria diferent. En aquell moment els
periodistes vam fer un pas, i ara se’n fan d’altres, més
compromesos. I jo no sé què fer. Bé, votar. Segur.
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Crònica de les
Associacions
de Gràcia

El centre
del món

C
XII Jornada Bancs del Temps i Ciutadania Activa
L’associació Salut i Família va dur a terme, el passat 19 d’octubre, la XII Jornada Bancs del Temps i Ciutadana Activa,
amb la participació de l’Espai Jove La Fontana i Lluïsos de
Gràcia. L’objectiu de la jornada és difondre la contribució
dels Bancs del Temps a l’exercici de la ciutadania activa.

La Violeta obre les portes
l’antic casino La Violeta ha obert les portes aquesta tardor
com a nou equipament municipal destinat a acollir les colles
de cultura popular de Gràcia com el Drac de Gràcia, Bastoners, Esbart Comtal-Bastoners de Barcelona, Geganters, Trabucaires, La Diabòlica, La Vella. També hi tindrà la seu l’Associació de Veïns Vila de Gràcia.

El G6 celebra l’11 de setembre
El G-6 ha convocat per segon any consecutiu la celebració
de la Diada Nacional de Catalunya a Gràcia amb dos actes:
una lectura de poemes i lectura del manifest a la plaça Lesseps el dia 10 de setembre al vespre i una ofrena conjunta al
monument de Rafael de Casanova, el dia 11 al matí.

EL CENTRE DEL MÓN

Per Emili BOIX-FUSTER

C

C

ontinuem
posant-nos interrogants des de
la plaça del
Nord, el nostre (amb permís de Salvador Dalí) centre del món. Apa! Poseuvos a prova.
1. Quina és la taxa
d’atur a Catalunya
l’any 2012?
41%, 24%, 17%

2. Quin és el sou anual de Juan Carlos I?
153.670€, 272.752€, 345.786€
3. A quina revolució es refereix la plaça de la Revolució?
A la del 1917, a la del 1936, o a la del 1868.
4. Quan es creà el Tradicionarius, el festival de música
tradicional i popular? 1993, 1987, 2001.
5. Quins barris de Barcelona pateixen un aire amb nivells
més elevats de diòxid de nitrogen, molt nociu per a la
salut? Gràcia, Poble Nou, Nou Barris
6. Quantes persones no tenen llar a Barcelona? 6.345,
2.791 i 2.345.
7. Quin és el recàrrec que ha de pagar un alumne universitari si ha de matricular-se per segona vegada d’una
assignatura? 60%, 40%, 30%
8. De tot el que s’exporta des de Catalunya, quin percentatge es dirigeix fora de l’Estat espanyol? 34%, 67%,
52%
9. Quin és el preu mitjà d’un lloguer d’un pis de 70
metres quadrats a Barcelona? 902€, 670€, 791€ al mes
10. De què ve el nom del nostre barri?

Ramon Botet, nou president del G6
Ramon Botet, president de l’Orfeó Gracienc, assumeix des
d’aquest estiu la presidència del G6 i succeeix Ricard
Estruch, president de la Festa Major, que ha ocupat el càrrec
fins ara. La presidència del G6, del qual Lluïsos forma part,
és rotatòria.
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SOLUCIONARI
1) 24% i continua pujant. (2) 272.752€. Així en té prou per a
caçar elefants i tot a l’Àfrica. (3)1868, quan després del cop
d’estat (pronunciamiento) d´aquell any, que destronà Isabel
II, esclatà un procés revolucionari a Catalunya antiborbònic (es
cremaren retrats de Felip V) i republicà. (4) 1978.I ha esdevingut la mostra més important de música tradicional del països
de llengua catalana. (5) Tristament és a Gràcia i Sant Gervasi
on respirem pitjor. I poc fan els governs per millorar-ho. (6)
2.791 persones no tenen llar on aixoplugar-se a Barcelona. (7)
40% de recàrrec. Així doncs, empolleu, que, si no, us costarà
car. (8) De tot el que s´exporta des de Catalunya, 52% va a
fora de l´Estat espanyol. (9) 791 € al mes. (10) Prové del convent de Santa Maria de Gràcia, conegut popularment com els
Josepets, fundat per l´orde dels carmelites descalços el 22 de
juny del 1630 a l’indret que avui és la plaça de Lesseps.
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