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A

ra resulta que la Generalitat de Catalunya ens ha denegat la subvenció
que teníem per fer el Des del Nord.
I ara, què farem? Deixarem de fer-lo? No
senyor! És la revista dels socis i sòcies de la casa,
de totes i cadascuna de les seccions; no podem
permetre que desaparegui així com així.
A la vista dels canvis que aquesta “retallada” suposaria, el Consell de
Redacció de la revista, format per 8 socis i sòcies de l’entitat, es va
reunir i va prendre una sèrie de decisions: es faran dues revistes a l’any
en lloc de tres, s’ha reduït el nombre de pàgines a un total de 20 (en
lloc de les 32 que es feien fins ara) i, tret de la portada que segueix sent
en color, el contingut serà imprès en blanc i negre.
Em semblen 3 decisions encertadíssimes perquè, malgrat que hi ha
modificacions, aquestes no alteren l’essència de la revista. De fet, crec
que ens poden ajudar a fer un Des del Nord més proper.
Com? Molt fàcil, adaptant-nos-hi. Que es fan dues edicions? Doncs haurem de procurar que aquestes continguin el màxim d’informació. Que
té menys pàgines? Farem articles més curts, que no menys interessants,
que ens posaran al dia del que fan i el que tenen previst fer les seccions
de la casa. Que el contingut s’imprimeix en blanc i negre? Potser és el
moment que els més petits de casa donin el toc de color que la revista
mereix o personalitzin les fotografies per donar-li un toc d’humor. (Qui
no ha pintat mai uns bigotis tipus Dalí a una fotografia d’una persona?)
Potser sí que són temps difícils, però no hem de deixar que aquests ens
vencin. I és que ja ho diuen: al mal temps bona cara.

Col·laboren:

Roger Salvadó
Vocal de la Junta Directiva
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Per Redacció

Tots som Lluïsos,
Tots construïm Lluïsos

LLUÏSOS DE GRÀCIA

JUNTA-NOUS PROJECTES

JP
Lluïsos afronta el
2013 amb un repte
i una fita importantíssima. Un projecte
que representarà un
punt d’inflexió en la
història de l’entitat: la
reforma de la nostra
seu, el que hem anomenat Projecte Lluïsos.

A

ccessibilitat, funcionalitat, seguretat, ampliació, millora, sostenibilitat, autosuficiència, oportunitat,
implicació, aprofitament, normativa, són
paraules que ja formen part del nostre
vocabulari gràcies a aquest projecte.
Adequar el nostre edifici, per tal que
puguem fer perdurar els valors que s’hi conreen des de fa més de 157 anys, no és un
caprici, és una necessitat. És per això que ja
fa mesos l’entitat, encapçalada per la Junta
Directiva, va anar fent passos per fer possible la reforma de l’entitat.
El febrer de l’any passat es posava en marxa de nou la Comissió d’Obres formada per
socis i sòcies arquitectes per tal de treballar
d’acord amb el projecte de reforma Lluïsos
2015, i adequar-lo i reformular-lo per tal de
presentar-lo a una convocatòria de subvencions de l’Institut de Cultura de Barcelona
(ICUB). El camí ha estat llarg i els tràmits
han estat molts, però finalment hem aconseguit la llicència d’obres i la subvenció per
tal de tirar endavant la reforma.
Un any més tard, el febrer de 2013, els socis
i sòcies dels Lluïsos hem decidit fer la reforma en una assemblea extraordinària i per

una molt àmplia majoria (el 95% dels vots a
favor i el 5 % en blanc). Així que, mans a la
feina!

Comptem amb la teva
implicació
Properament començaran les obres i encara
ens queda una bona feina per fer abans: preparar la mudança, trobar finançament, buscar un lloc on traslladar tota l'activitat de l'entitat durant les obres... Caldrà mans i mànigues! La implicació de tots i totes serà fonamental. Per això, qualsevol idea o proposta
per col·laborar serà benvinguda.
Aconseguir una empresa patrocinadora o
almenys facilitar un contacte del responsable
d’una empresa, cedir o trobar un local on
emmagatzemar coses durant la reforma, dur
a terme algun taller o curs als Lluïsos i destinar-ne els beneficis a les obres en són alguns
exemples.
Quan sigui el moment farem dissabte als
Lluïsos! Estareu convidats a participar-hi!
Qualsevol proposta que tingueu, qualsevol
idea, qualsevol oferiment; feu-lo arribar a
secretaria a través del correu electrònic
lluisos@lluisosdegracia.cat
Tots som Lluïsos, tots construïm Lluïsos!
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SECCIONS DE LA CASA
LLUÏSOS DE GRÀCIA

ESCOLA DE TENNIS TAULA

GMM

GRUP NES

Per què
enganxa
tant?

No estiguis
Els esperats sol, vine amb
campaments nosaltres!

S
G

ràcies a l’empenta del Xavier
Folch, fa vora de cinc anys va
néixer l’Escola de Tennis Taula
dels Lluïsos. Es van crear dues subseccions;
d’una banda, l’escola de nens, promeses de
grans jugadors, i d’una altra, el que vam
anomenar Gup de pares, on ens trobàvem
els pares per jugar i passar l'estona. Avui us
farem cinc cèntims del que fem al Grup de
pares.
Tots hi havíem jugat de petits, i tots feia uns
20 anys que no havíem tornat a agafar una
pala. Des de llavors, ens trobem un parell
de tardes cada setmana. El grup ha anat
creixent; al principi no arribàvem a 10 inscrits, avui en som 25.
L’esperit del grup sempre ha estat estar
oberts a tothom que vulgui passar una
bona estona. Ara som un grup heterogeni,
amb principiants i jugadors experimentats,
edats que van dels vint i escaig als 50, i de
diferents llocs d'origen (Alemanya, França,
Xile, Perú, Argentina, Tenerife), però tots
amb ganes de jugar, suar, competir, i
sobretot divertir-nos, desconnectant del dia
a dia, donant-li cops a una piloteta.

J

a era hora! Després de mig curs...
finalment hem anat de campaments
de Setmana Santa!

L’esplai GMM, com cada any, hem passat
cinc dies magnífics a la muntanya. Cada
secció marxa per separat, des dels més
petits, els Anxenetes, fins als més grans, els
Konquis. Els monitors ens hem afanyat a
posar-nos les piles amb tota la preparació;
han estat moltes hores de feina, però ben
gratificants! Hem preparat un munt d’activitats, excursions, normes de convivència, i
moltes altres coses!
Els que també s’han hagut d’activar ràpidament i mantenir-se molt atents són els
intendents, que han cuinat durant els campaments! Com cada any, hem comptat
amb uns cuiners excel·lents, els Super Konquis. És el primer any que no han estat
joves de l’esplai, per això esperem que
aquests campaments els hagin animat a fer
de monitors amb vista a l’any que ve!
Dels campaments se n’aprèn molt i se’n
treuen moltes experiències positives. Gaudim de la natura, d’unes bones convivències, de riure i de viure!

N

osaltres, la gent del grup NES,
que, tal com diuen les sigles, no
volem estar sols, aquesta temporada ens hem proposat una sèrie d’activitats
noves. Volem conèixer paratges nous, fer
coses noves i també fer nous amics.
Cada cap de setmana anem a llocs interessants i diversos, al bosc o bé a la ciutat, com
la caminada per la llera del riu Congost, una
visita turística al barri de la Ribera o una visita guiada al castell d’Eramprunyà. També
hem aprofitat els ponts per fer sortides més
llargues: hem anat a Ripoll i a Sau.
Hem visitat diferents museus i hem anat al
teatre, al cinema i a fires, tot aprofitant les
iniciatives de les persones del grup. I, com
que volem conèixer gent nova, hem organitzat sortides amb altres colles com El Cargol
Graciós, Veu Pròpia o Barna Tres, amb qui
hem fet diverses caminades.
A més de totes aquestes activitats, encara
tenim temps, humor i ganes, per a trobarnos cada divendres a les 9 del vespre als Lluïsos, on sopem, fem petar la xerrada i planifiquem les sortides. Ens ho passem la mar de
bé, tot celebrant aniversaris i festes, i tot allò
que es presenti i ens vingui de gust!
Si vols formar part d’una colla d’amics per a
compartir els bons moments lliures, el grup
NES és el que et convé!
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SINERA

LA FUGA

13 anys a
primera
divisió

Cap de
setmana
ensinerat!

Amb ulls a
València

V

E

LLUÏSOS DE GRÀCIA

SECCIONS DE LA CASA

TENNIS TAULA

olem destacar que ja fa 13 anys
que som a la categoria de primera
divisió de veterans, i això ens
omple d’alegria i satisfacció, ja que cal molt
esforç, voluntat i entrega per poder estar en
aquesta situació.
En aquest sentit, val la pena remarcar que
en el Campionat de Catalunya de Veterans,
celebrat a Calella els dies 23 i 24 de febrer,
vam aconseguir el 5è lloc en la modalitat
de dobles gràcies a la parella formada per
Manuel Carmona (Calella) i Òscar Casabona (Lluïsos).
D’aquí a l’estiu tenim previstes algunes
cites importants.
De l’1 al 5 de maig participarem en el Campionat d’Espanya de Veterans per equips,
dobles i individuals, que se celebrarà a
Almeria.
La setmana del 26 de maig al 2 de juny, el
jugador Òscar Casabona participarà en el
Campionat d’Europa de Veterans a Bremen, Alemanya.
El proper 8 de juny, a les quatre de la tarda,
organitzarem un cop més el Torneig Social
de Tennis Taula per als federades de la secció, dins de les festes de Sant Lluís.
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ls dies 9 i 10 de març hem marxat
tot Sinera a fer un petit stage a
una casa de colònies de Rubí. Hem
pogut desconnectar, però alhora hem fet
molta feina. Val a dir que ha estat una
experiència d’allò més positiva: ens hem
pogut conèixer encara més els uns als altres
i hem après nou repertori. Amb el bon
temps que feia, vam aprofitar dissabte per
fer una sessió fotogràfica d’allò més professional, de la qual podeu veure els resultats
en aquesta foto.
Cal destacar la vetllada de la nit, en què
vam donar la benvinguda als nous cantaires
de la collita d’enguany, fent-los passar una
mica de vergonya amb les tan nostrades
novatades. Per amenitzar la nit, vam acabar
entonant amb les guitarres...
Pel que fa al nou repertori, ens ha agradat
especialment “El musclo”de l’Oltra amb la
sorneguera lletra d’en Pere Quart. Ah! I
també hem pogut repassar alguns clàssics
de Sinera com “Lata d’agua”, “Mussungedi” o “Amor que tens ma vida”.
En fi, ha estat un parell de dies d’allò més
divertits.

L

’inici del 2013 ens va regalar a La
Fuga un concert celebrat conjuntament –i amb possible bitllet de
retorn– amb el Coro Alameda, una formació coral vinguda expressament des de
València gràcies a l’Élaine, una antiga
“fugaire” traslladada a terres valencianes
per motius laborals que, pel que es veu, a
la seva nova coral –on, curiosament, ja no
hi canta– els devia parlar força bé de nosaltres...
Després de sondejar dates, vam celebrar el
concert el vespre del dissabte, 2 de febrer,
dia de la Candelera, a l’auditori de la Violeta de Gràcia, que havia reobert les portes
l’octubre. Primer vam cantar nosaltres cançons d’un “repertori ja segur”, després ells,
i finalment, tots dos cors conjuntament,
una cançó africana.
L’entusiasme, tant del director “valencià”
–l’anglès Tim Davis–, com dels seus cantaires, i el de tots nosaltres, va quedar ben
palès després, a les moltes converses informals que vam mantenir a la sala GMM dels
Lluïsos, durant el magnífic piscolabis a
càrrec de l’Albert i el seu equip.
Va ser la millor manera de carregar les piles
a La Fuga, i motivar-nos perquè, com a
organitzadors del concert de Sant Lluís, estiguem a l’altura.

CATEQUESI

CANTIGA

BÀSQUET

Un cristià
honest
i coherent

Un concert
qualsevol
a Cardona

Què és
la victòria?

D

F

E

ns enorgulleix la renúncia de
Benet XVI, per coherent, responsable i valenta, ja que la seva salut
no l’acompanya i pel fet que representa un
canvi dins la dinàmica tancada de la Cúria
Romana: tinguem present que no està ben
vist que un Papa renunciï al seu càrrec si no
és per causa de la seva mort. Confiem que
l'elecció del nou Papa, Francesc I, signifiqui
una renovació per l'Església.
El grup de Catequesi d’Adults estem treballant un llibret de Ramon Maria Nogués,
Déu, religions i esglésies, especialment vàlid
per la seva actualitat i del qual volem compartir amb vosaltres un petit fragment:
“Les religions com a distracció: Actualment
les religions es veuen confrontades a un
gran desafiament: deixar progressivament
el folklore propi i, com a bons pedagogs,
anar encaminant els seus adeptes cap al
Misteri, units a tots els humans (que són
molts), que intueixen que el simple fet d’existir és ja un misteri en el qual pot ser
entrellucat el Gran Misteri del Tot, del Buit,
de la Plenitud, és a dir, de Déu.”

esprés d’un intens cinquantè aniversari, els de Cantiga seguim
cantant. Ara hem tingut el privilegi de poder cantar a cappella cançons de
tots els temps en un temple mil·lenari de
volta de canó. On la història hi ha passat
intensa i ben a prop. Ens hem adonat que
en aquest indret antic hi encaixen les cançons fetes en d’altres segles, molts anys
després, de molt diversos estils, del renaixement, del barroc, romàntiques, contemporànies i fins i tot d’estrena. Obres pensades i
delimitades al potencial de la veu d’homes i
dones i a l’acústica d’unes pedres situades
mestralment per donar cabuda a un recolliment col·lectiu. Aquestes mateixes pedres
han servit per donar vida a altes gravacions
sonores admirades arreu del món. I nosaltres, tots 60, el cor, el director i un piano hi
hem cantat, ens hi hem sentit integrats. Ho
hem fet tan bé com hem pogut. La resposta
ha estat magnífica i hem rebut l’escalf d’un
públic deslliurat. Ens hem fos en un espai i
en un temps, partícips de coses que no han
de ser caduques, amb estètica de veu
humana i pedra dura. Enduts per l’embriac
cant col·lectiu sota un bon mestratge i un
esforç mesurat de tots nosaltres que cantem al temple de la nostra història.

a poques setmanes vaig tenir el
plaer d’asseure’m un altre cop en
una banqueta de bàsquet, fent d’ajudant d’entrenador. A més, els nens jugaven al camp del “líder”. Un partit espectacular, perdut de molts pocs punts. En acabar el partit, un dels nostres nens plorava.
Eren les llàgrimes amargues de la derrota.
Però realment va ser un derrota? Si mirem
el marcador és obvi que sí, però el temps
m’ha ensenyat que un marcador no deixa
de ser això: un conjunt de dígits numèrics.
L’èxit està molt per sobre del marcador. La
veritable victòria està a gaudir i sentir passió fent allò que realment t’agrada.
Ara bé: és això aplicable quan els que
juguen ja són d’edats júniors o sèniors?
Aquests jugadors/es juguen per guanyar o
perdre una categoria, però, de què servirà
guanyar si no han gaudit de la victòria?
De la mateixa manera que hi ha amors que
duren tota una vida, el jugador/a de bàsquet ha de viure constantment enamorat/a
d’aquest esport. Sols d’aquesta manera
aconseguirem la victòria!
Ruben Brotons

(Versió íntegra a:
http://cantiga.lluisosdegracia.cat/)
Joan Romanyà
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EL VIROLET

COR GREGAL

Cantar amb
bons amics

Homenatge
a Joan
Maragall

Aquest 2013
Vivaldi

É

E

LLUÏSOS DE GRÀCIA

SECCIONS DE LA CASA

VENT DEL NORD

s cert, cantem a la dutxa. Ho hem
de confessar. Però, sobretot, cantem a la coral Vent del Nord. Perquè a nosaltres el que ens agrada no és
cantar, sinó que és cantar acompanyats de
bons amics!
La Coral Vent del Nord som un grup de cantaires “sèniors”, que ens agrada cantar,
créixer en coneixements musicals, celebrar
les festes tradicionals i els aniversaris, fer
viatges i intercanvis internacionals i, en definitiva, fer amics.
La nostra coral té com a eixos principals el
cant partint de la realitat de cada cantaire,
els concerts, les celebracions de totes les
festes del calendari i sants i aniversaris dels
cantaires, i la vesant social que fomenta l’amistat i la companyonia entre tots.
A més dels concerts i les celebracions, de
tant en tant fem un viatge per enfortir la
nostra amistat, conèixer altres indrets i presentar en un concert tot el nostre treball del
curs. Aquest any anem a Haselbourg
(Lorraine) del 28 de juliol al 4 d’agost.
Assagem els dimecres de 8 a 2/4 de 10 del
vespre.
Veniu a provar-ho!
Sopranos, contralts, tenors i baixos...
VENIU A CONÈIXER LA CORAL
VENT DEL NORD!
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l grup de Mitjans i Grans d’El Virolet vam participar el matí del diumenge 10 de febrer en l’acte
Ametller florit. El segon diumenge de febrer
l’Associació Joan Maragall i la Biblioteca de
Catalunya reten homenatge al poeta Joan
Maragall al cementiri de Sant Gervasi. Al
costat de la seva tomba, l’any 1924 s’hi va
plantar un ametller i des d’aleshores s’hi fa
una lectura de poemes.
Sota un sol encara tímid i arrecerats per
l’ametller ja florit, molts admiradors en van
recitar versos i alguns dels nostres cantaires
també i ho van fer la mar de bé. Després, a
l’escala principal del cementiri, vam cantar
cançons amb text de Joan Maragall, dues
de les quals del nostre pianista Josep Ollé.
Vam acabar tots plegats –perquè havíem
demanat ajuda als familiars que s’hi volguessin afegir– cantant el Cant de la Senyera, que va dirigir Josep Prats. Mireu quin
cantaire espontani il·lustre! Va ser un acte
molt bonic i ens va agradar molt de participar-hi.
Els Mitjans estem molt emocionats perquè
amb d’altres corals hem enregistrat la cantata L’hora perduda, d’en Jordi Domènech
sobre poemes de Joana Raspall, de qui se
celebra el centenari. La cantarem Petits i
Mitjans a l’Auditori el 25 de maig.

E

fectivament, com us anunciàvem
al darrer Des del Nord, vam culminar el nostre primer aniversari
amb un intercanvi amb una coral de Portugal, el Chorus Auris, que l’any anterior havíem acollit a Barcelona. Vam visitar la ciutat
d’Ourém (prop de Lisboa) i hem de dir que
els nostres amfitrions no van escatimar
esforços i ens van oferir un programa molt
complet de visites culturals, concerts i activitats de tot tipus. El caliu humà i les atencions van ser una constant i, malgrat l’entorn i la situació econòmica d'ambdós països, vam constatar que no calen gaires
diners per tenir una experiència plena en
l’àmbit grupal. El Cor Gregal també va sortir
enfortit dels dies de germanor i de fer pinya, i això va quedar palès en una sessió de
brainstorming que vam fer a la tornada.
Enguany estem treballant molt dur per preparar el Glòria de Vivaldi, com a gruix del
programa per a final de curs (segona part a
determinar). La idea és fer-ne una presentació a l’estiu acompanyats amb piano (data
prevista 28 o 29 de juny, a confirmar via
web de Lluïsos). Però també compartirem
escenari amb la coral de Sant Joan de Déu i
de la Facultat de Psicologia, amb qui representarem el mateix programa amb orquestra i solistes a final d’any (novembre i desembre). Ja us en donarem detalls al proper
Des del Nord.
La fotografia que acompanya aquesta nota
és de la visita a Portugal.

Per Redacció

Un any
engrescador!

Lluïsos i acidH,
units pel bàsquet
QUE HA PASSAT?

AGRUPAMENT

T

otes les unitats estan fent projectes molt interessants!
En aquest Des del Nord ens en fan un resum:

Castors i Llúdries: Cada dissabte ens ho passem molt bé: juguem,
aprenem, compartim, respectem... Les excursions i els campaments
són molt divertits perquè dormim tots junts i fora de casa! A vegades enyorem els pares, però els caps fan que ens ho passem bé i ens
n’oblidem! El projecte d’aquest any és una pel·lícula de cavallers, reines, prínceps, bruixes... A veure si sortim a la televisió o al cinema!
Llops i Danies: Estem fent moltes activitats! Vam participar a la cursa d’orientació dels Lluïsos i ens ho vam passar molt bé. Hem fet
quatre excursions i en cada lloc hem estat personatges diferents:
mafiosos, cantants, ballarins i exploradors. La que més ens ha agradat ha estat l’excursió a Igualada: vam estar gravant escenes del videoclip que estem preparant! Encara no us podem dir quina és la cançó!
Ràngers i Noies Guia: Vam anar a Palafolls i vam visitar una gossera
que han creat de forma voluntària quatre dones del poble per
ajudar els gossos abandonats. Ens van impressionar les barbaritats i
maltractaments que han sofert, i hem après que tenir un gos és
una responsabilitat molt gran i que cal pensar-s’ho bé. Cadascú va
passejar un gos per la muntanya. Va ser el més divertit i vam poder
ajudar-los: normalment no hi ha gent que els porti a passejar.
Truks: Aquest any estem fent dos grans projectes. El primer, arreglar
un terreny malmès per un incendi per fer-lo acampable. Al novembre
el vam visitar i al març vam tornar-hi per arreglar-lo. Durant els campaments de Setmana Santa, els Llops i Daines hi han pogut anar
durant quatre dies! El segon, consisteix a treballar al màxim durant
tot l’any per poder gaudir dels millors campaments possibles a l’estiu. Pengem cartells i repartim fullets dels espectacles dels Lluïsos,
ajudem a organitzar petits concerts i celebracions, i fins i tot estem
fent un mapa del Raval per a una petita empresa que el necessita!

L

Q
a relació entre l’Associació Catalana d’Integració i Desenvolupament Humà (acidH) i Lluïsos de Gràcia és cada
vegada més estreta.

El passat mes d’octubre es va signar un acord de col·laboració
entre les dues entitats amb l’objectiu de donar a conèixer la
pràctica del bàsquet per part de les persones amb intel·ligència
límit i establir llaços d’unió entre els jugadors dels Lluïsos: de
l’acidH.
El fet més remarcable és la creació de l’equip Lluïsos-acidH, un
equip de bàsquet format per persones amb intel·ligència límit
que entrena cada setmana a la pista dels Lluïsos i que porta el
mateix equip que tots els altres jugadors de l’entitat.
Per a Lluïsos és un orgull tenir aquest equip a casa nostra i,
encara més, el fet que cada dia se senten més de la nostra entitat, i vénen sempre que poden a animar els partits dels altres
equips dels Lluïsos.
Com a colofó de satisfacció, l’equip de Lluïsos-acidH ha aconseguit proclamar-se Campió de Copa Catalunya Categoria d'Honor en el 22è Campionat de Catalunya de Bàsquet Special
Olympics-ACELL que s’ha disputat el 16 i 17 de març a Blanes.
Com no podia ser d’una altra manera, els integrants de LluïsosacidH han ofert la copa a l’afició lluïsenca. Ha estat el dissabte
23 de març a la tarda, entre el partit del Sots 21 i el del Sènior B
Masculí. A més, han jugat un partit d’exhibició, tal com ja ho
han fet altres vegades, una experiència que sempre ha estat
molt ben valorada tant per l’equip com per l’afició.
Ara, a treballar per guanyar la lliga i aconseguir el doblet!
Ànims companys!
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S A B IE S Q U E .. .

Sabies que Lluïsos ha ce
lebrat els 50 anys de la
pista de
bàsquet i els 40 anys de
l bàsquet femení? L’any
1962,
gràcies a un grup de so
cis que va deixar diners
a
l’entitat, es va construir la pis
ta de bàsquet i totes les
sales
que hi ha a sota: les de
l cau, les del GMM, el gim
nàs…
La inauguració oficial s’h
avia de fer coincidint am
b
les festes de la Mercè, pe
rò hi va haver uns forts
aiguats a la comarca de
l Vallès que van destros
sar-ho
tot i provocar la mort de
moltes persones. Molts
lluïsencs d’aquell mome
nt van decidir anar-hi
com
a voluntaris per ajudar
a treure fang, així que
la
inauguració es va have
r d’ajornar.
Deu anys més tard, es
va crear el primer equip
de
bàsquet de noies de la
història dels Lluïsos!

POSA-HI
COLORS!

Montse Giralt
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DIGUES LA TEVA!

Nom:
Edat
Secció:
Lloc preferit:

Aina de Lapparent
15 anys
GFT Sotacabina
El teatre
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bina.
Formació Teatral Sotaca
Faig teatre al Grup de
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Nom:
Edat:

Mercè Casteleiro
15 anys

Secció:
Lloc preferit:

Bàsquet
La pista de bàsquet

pe

ns

ar

Mercè, què hi véns a fer
aquí als Lluïsos?
Jugo a bàsquet, a l'equip
de Cadet B femení.
I des de quan hi jugues
?
Aquest és el primer any.
És la primera vegada
que estàs per aquí la
casa?
Jugant a bàsquet sí, per
ò ja havia estat abans
als
Lluïsos, al casal d'estiu
.
Què és el que t'ha fet
decidir venir a l'equip
de
bàsquet dels Lluïsos?
Ja havia jugat a bàsqu
et al meu institut, però
ho
vaig haver de deixar per
què em vaig lesionar...
Ara ja feia un temps qu
e volia tornar a jugar-hi.
Entreneu gaire?
Sí. Els dilluns fem físic,
que és tot el que està rela
cionat amb fer esforç, cór
rer, etc.; els dimecres fem
més
aviat exercicis en equip
i els divendres normalm
ent
són tirs. El dissabte o el
diumenge juguem un pa
rtit.
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Per Mar SOLÀ

LLUÏSOS DE GRÀCIA

ELS PILARS DELS LLUÏSOS

PL

Lluïsos,
salt a l’escena

Els Lluïsos de Gràcia
tenim una llarga
trajectòria teatral.
Actualment comptem
amb el Grup de
Formació Teatral
Sotacabina, que
forma actors i actrius
dels 8 als 17 anys; el
grup d’adults
Sotacabina i el taller
de teatre.
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M

olta merda, molta merda...
Aquesta frase és la que repeteixen els actors i actrius que s’estan formant als Lluïsos abans de sortir a l’escenari. Imagineu-vos-els: col·locats en rotllana, agafant-se les mans cada vegada més
fort i repetint el “molta merda” a una velocitat que s’accelera per segons. El moment
en què comença l’obra és, per a ells, el
moment en què comença tot. Per als directors d’aquests actors i actrius és, en canvi, el
moment en què està a punt de culminar un
procés que ha durat tot un curs escolar.

Què és GFT?
Actualment els Lluïsos de Gràcia comptem
amb el Grup de Formació Teatral Sotacabina, una secció que va néixer el 1979 amb
l’objectiu de formar nens i joves, tot introduint-los en el món del teatre des de dins.

I per què des de dins? Doncs perquè els gairebé 20 membres que en formen part no
només s’han d’estudiar un text per interpretar-lo, sinó que hi ha dies en què es converteixen en directors, d’altres en què es converteixen en dramaturgs, en escenògrafs,
en sastres i modistes o, fins i tot, en tècnics
de llum i so.
Tots aquests coneixements s’adquireixen al
llarg del curs, sempre treballant en equip i
des d’un punt de vista lúdic i adaptat a les
diferents edats dels nois i noies. Així, GFT
acostuma a dividir-se en 2 o 3 grups, depenent de l’any. Cadascun d’ells prepara dos
projectes. El primer consisteix en una obra
que escriuen i dirigeixen ells mateixos i que
representen pels voltants de Nadal. El
segon projecte, i al qual s’hi dedica més
temps, és l’obra que es representa a final

“GFT va néixer el 1979 amb l’objectiu
de formar nens i joves, tot introduint-los
en el món del teatre des de dins”

“Es treballa en equip i des d’un punt
de vista lúdic i adaptat a les diferents
edats dels nois i noies”

de curs i que s’assaja amb una dedicació d’entre 3 i 6 hores de mitjana
setmanal, segons l’edat. S’intenta que els diferents papers estiguin repartits de manera equitativa entre tots els membres i que aquests canviïn de
registre al llarg dels anys que formen part del grup. L’obra es representa
durant 2 o 3 dies amb vestuari, escenografia, llums, so i, com no podia
ser d’altra manera, públic.
I què passa amb aquests joves quan compleixen els 18 anys? En els seus
inicis, a GFT només s’hi podia accedir fins als 17 anys d’edat, però a partir
de 1992 es va oferir l’entrada a adults. Des de llavors, el grup dels més
grans es va passar a dir Sotacabina Teatre.

Actuant amb valors
Les setmanes van passant i enmig dels assajos hi ha dues dates fixades: Una anada a un teatre professional, sovint amb la possibilitat de
poder fer preguntes a algun dels seus protagonistes, i una excursió de
cap de setmana que serveix tant per assajar l’obra com per unir un
grup que ja no són companys d’escenari, sinó amics amb qui comparteixen una afició.
Sense gairebé adonar-se del pas del temps, els actors i actrius es troben a una setmana de l’obra, la “Setmana Fantàstica”. Són 7 dies de
plena dedicació al teatre. Si bé els més petits no vénen cada dia, els
joves sí que hi dediquen més hores. Si cal fer els deures a l’hora de pati
per tenir la tarda lliure i poder anar a fer el muntatge, es fa. Si cal quedar-se un dia a assajar fins tard i l’endemà fer un esforç a classe per
estar concentrat, es fa. Si cal sortir corrent de Lluïsos per anar a comprar un pot de pintura a l’adrogueria abans que tanquin, es fa. I es fa
des de les ganes que arribi el dia de l’estrena, el dia en què ensenyaran
tot el que han treballat al llarg del curs, el dia en què els nervis potser
els trairan, el dia en què agafaran amb força les mans dels companys
per desitjar-los molta merda.
Passa el cap de setmana. Les ganes de tornar a sortir a l’escenari segueixen
vives, però toca fer el desmuntatge i “les galetes”. Un moment per reflexionar, perquè els protagonistes de l’obra diguin com s’han sentit, tant durant
els assajos com durant els dies de representació, perquè facin crítiques i
propostes amb vista a propers anys, un moment perquè també els directors
hi diguin la seva. Tot això, fent rodar un parell de caixes de galetes per
recuperar força.

Una il·lusió

cipants treballen diferents tècniques teatrals i, així, les portes dels Lluïsos estan obertes a tothom qui vulgui aprendre i
gaudir del teatre com una disciplina per a créixer a nivell
personal.

La formació teatral als Lluïsos ve d’anys enrere. Directors i actors com el
Josep Lluís Bozzo, la Rosa Novell, el Jordi Andújar, el Marc Pujol o el Tono
Saló i dramaturgs com el Marc Rosich, han sortit d’aquesta casa. Aquesta
és la recompensa més gran que es pot tenir. A més, Lluïsos ofereix formació teatral a joves i adults, encara que no siguin socis de l'entitat, a
través d'una oferta de tallers de teatre, que ja fa més de 10 anys que es
duu a terme. En aquests tallers, a més d'interpretetar una obra, els parti-

Tal com va escriure Josep Maria Benet i Jornet a l’obra E.R.,
“el teatre és un ofici duríssim. I bonic també”. Uns actors
que assagen durant mesos, uns directors que hi dediquen
hores, esforç i il·lusió de manera voluntària. Hi ha dies en
què uns i altres pensen que l’obra no sortirà. Però acaba
sortint. I uns i altres s’adonen que l’esforç ha valgut la pena.
13

LLUÏSOS DE GRÀCIA

2 SOCIS + 1 JUNTA

SJ
Preguntem:
Com has viscut
l’ascens a EBA del
Sènior A Masculí?
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Per German LÓBEZ
Donant de la campanya
“Veure Lluïsos a EBA no té preu!”

Per Víctor PLA
Jugador del Sènior A Masculí

ls nostres fills van començar a
jugar a bàsquet als Lluïsos de Gràcia quan només tenien 7 anys. Els
seus referents mai han estat els jugadors de
l’NBA, sinó els jugadors del Sènior. Sempre
hem seguit la trajectòria d’aquest equip; de
fet, els hem vist créixer com a jugadors i
com a persones. La proesa de la temporada
2011-2012 va ser una experiència única i
irrepetible. Mai oblidarem aquelles grades
plenes de gent de la casa, entusiasmada,
fent pinya... Gent de totes les edats: avis,
pares, fills, jugadors de totes les categories
del club; tots vestits amb la nostra samarreta i encoratjant els nostres com si es tractés
de gladiadors. De fet, vam jugar la finalíssima de Copa Catalunya a l’històric “coliseum” del Sant Pep de Badalona. Estàvem
exultants, sabíem que ho podíem aconseguir, no teníem res a perdre, perquè, encara que ho haguéssim fet, ens sentíem guanyadors només per haver arribat fins allà,
amb els nostres, els de sempre.

E

E

Moltes felicitats a tots i gràcies pels grans
partits amb què ens heu obsequiat i ens
seguireu obsequiant.

És una sensació estranya, plena d’incertesa i
de convicció alhora. Una mena de força que
augura que acabaràs recorrent aquell camí.
Tot i el silenciós paper del destí, penso que en
el fons no és altra cosa que el fruit d’allò que
prèviament has anat cultivant. I si ho cultives
amb molt esforç, amb altes dosis d’il·lusió i
un gran sentit de companyerisme, qui sap on
podràs arribar com a equip?

n recordar l’ascens de l’any passat
em ve al cap aquella sensació que
un té quan sap, percep, que alguna
cosa passarà d’una determinada manera:
Que, a Andorra, portaràs a la pròrroga un
partit en què perdies per 4 punts a falta de 2
segons. Que la guanyaràs i et catapultarà cap
a la lluita pels playoffs. Que, amb una defensa asfixiant i esgotadora com poques has viscut, li remuntaràs 10 punts al Salt i l’eliminaràs –també a la pròrroga– a quarts. Que aniràs a la guerra a Mataró per defensar-hi a
mort els teus 5 (meravellosos) punts d’avantatge, i que te’ls empataran; però que trauràs forces i recursos d’on no n’hi havia per
consumar l’ascens.
I que, a més, veuràs com el cub de Rubik acaba d’encaixar del tot quan et trobis a la final
el teu botxí de l’any anterior. És quan saps
que aquella final (menció especial a l’ambient que s’hi respirava i a la increïble grada
blava) també la guanyaràs.

Per Rafa ROMÁN

Per Xavier CORBERA

President de la secció de Bàsquet

L

’experiència ha estat fantàstica des de totes les
vessants: esportiva, mediàtica i social.

Esportivament ha estat una experiència inoblidable. Si
bé els resultats no estan acompanyant, hem de ser conscients del que som i estar molt orgullosos del que s’està
fent. A més, jugadors joves han tingut alguns minuts i
tots els que de ben segur tindran en el que resta de temporada, sens dubte ens ajudarà molt amb vista a tenir
per molts anys millors jugadors i equips molt competitius.
Mediàticament, l’ascens a EBA d’un equip 100% amateur, on els jugadors no tan sols no cobren sinó que
paguen una quota de soci per jugar, ens ha servit per
fer explicar què és Lluïsos i fer entendre que som molt
més que un simple equip de bàsquet.
Socialment, i aquesta és la més important, ha estat un
orgull, un plaer i una sort haver-ho pogut viure com a
president de la secció de Bàsquet. Tot això no hauria
estat possible sense tot Lluïsos, en especial els membres
(actuals i anteriors) de la secció de bàsquet, així com
del suport de la Junta de Lluïsos.
En concret, em quedo amb dos fets sensacionals que
demostren la nostra força: aconseguir més de 15.000 €
en menys de dues setmanes gràcies a la implicació de
tothom en la campanya “Veure Lluïsos a EBA no té
preu!” –idea d’en Ruben Brotons–; i veure les grades
de la fase final del Campionat de Catalunya tenyides de
blau gràcies a una afició completament entregada.
Però tot això encara no ha acabat. Hem de seguir
omplint Mundet els diumenges a la tarda, igual que
hem de fer-ho a Lluïsos per animar els 20 equips de la
secció de bàsquet!

Ge Morris
Des de dins...
aconseguir un fet
històric amb un grup
d’amics ho fa encara
més gratificant!!!

@oriolhosta
amb il·lusió i
incertesa, ja que la
#lligaEBA costa molts
diners. La implicació de
tothom ho va fer possible.

BÚSTIA DEL SOCI

Sense ser-hi,
encara hi sóc

S

S

óc d’allò que podríem
descriure com un soci a la
reserva. D’aquells que no
viuen a Gràcia, que no fan gairebé bé res per la casa, però que
segueixen pagant la quota dels
Lluïsos. Vaja un caramel de soci,
oi?

Això és degut a tres aspectes que
vull compartir. El primer és el fet
d’haver viscut una de les etapes
més maques de la meva vida
entre les parets dels Lluïsos, l’enyorança de les activitats que feia, I
finalment perquè encara hi ha persones molt properes que li donen
la vida i l’esperit que he viscut amb els Lluïsos.
Amb la distància del temps i dels quilòmetres que em separen dels
Lluïsos, em permeto el luxe de posar en valor una cosa que crec que
és excepcional i que avui pren més valor que mai. És la distribució de
responsabilitats entre persones de tan diverses edats.
Quan hi ets, segurament no tens temps de parar i valorar l’oportunitat que representa optar a participar en una secció, i tenir la responsabilitat que tiri endavant. El lideratge de les seccions és tan compartit que tots aprenem i tots ens enriquim d’aquesta experiència.
Quan amb 18 anys acabats de fer vaig anar d’excursió amb el GMM,
juntament amb altres tres joves de 18 anys, vaig pensar que els pares
s’havien tornat bojos deixant-nos aquesta responsabilitat. Però
només així he après què representa i com s’exerceix, el treball en
equip i la creativitat a l’hora de resoldre els problemes. Això us ben
asseguro que és un patrimoni personal que serveix moltíssim.
Potser el món a vegades ens dóna senyals que això no acaba de
rutllar, però el món que jo conec, el que m’és proper, em diu una
altra cosa. Cal aprofitar aquesta oportunitat, viure-la intensament i
treure’n tot el suc possible. Així, sense adonar-nos-en, anem construint el nostre present i futur, individualment i col·lectivament.
Aquesta ensabonada als Lluïsos no és per aconseguir una rebaixa de
la quota, senzillament perquè, sense ser-hi, encara hi sóc.

ENVIA ELS TEUS TEXTOS A:
comunicacio@lluisosdegracia.cat
i sortiran publicats a l’apartat de la Bústia del Soci
del proper Des del Nord (màxim 1.500 caràcters).
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Per Roger MORRIS

Reflexions des de...
Bogotà
REFLEXIONS DES DE...

RC
Q
Roger Morris,
gracienc i soci dels
Lluïsos des que tenia
8 anys, és arquitecte i
treballa a Bogotà.

“Bogotà és caos i
oportunitat! La ciutat
genera sensacions molt
contradictòries.”

uan em pregunten com es viu a
Bogotà, em costa explicar-ho; són
sensacions molt contradictòries.

Com a gracienc i barceloní, és difícil adaptarse al ritme d’una ciutat de vuit milions d’habitants, una ciutat que no para quieta, estressant, nerviosa i fins i tot caòtica. A cada cantonada hi ha moviment, les passejades esdevenen una ziga-zaga contínua, esquivant persones, forats i venedors ambulants, carrers
plens de busos i taxis que circulen i paren allà
on volen i que deixen anar fumarades espectaculars. Fins i tot en molts moments toca
córrer si no vols que t’atropellin.
Quan cau el sol tot això desapareix; Bogotà
s’adorm i es converteix en una ciutat fosca i
silenciosa; el moviment es trasllada als interiors dels locals, apartaments o centres
comercials, i al carrer només hi queden taxis.
De nit és realment complicat desplaçar-se per
la ciutat a peu amb seguretat. Per a mi és
una mena de formiguer gegant de dia i una
ciutat tenebrosa i perillosa quan cau el sol.
La societat és molt classista, agrupada per
gremis i per estrats socials. Els diferents
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estrats socials no es relacionen. Bogotà,
però, t’ofereix tot el que és necessari per
viure amb una certa comoditat; és la capital
de Colòmbia i això fa que la majoria d’activitats culturals, econòmiques, polítiques i
esportives es generin aquí. Sempre hi ha
coses interessants a fer.
Com a professional, Colòmbia ofereix oportunitat; és un país en expansió, que s’ha
multiplicat en els últims anys i que ara està
en el moment clau per avançar, per millorar
i sobretot per fer un salt qualitatiu i aproparse al model urbà europeu i americà. A diferència de Barcelona, això em permet exercir
i gaudir la meva professió.
Pensant-ho bé, Lluïsos, com Bogotà, ja ha
crescut prou; ara toca millorar el que hem
fet gran entre tots, fer aquest salt qualitatiu, a vegades tan difícil, però totalment
necessari.
Personalment m’omple de satisfacció poder
dir en uns anys que jo vaig ser un petit responsable de dues reformes tan diferents,
però a la vegada tan importants per a casa
meva i per a la meva vida.

TRIBUNA

Per Ada CASTELLS

Per Pere MARTÍ

El gran repte
de sobreviure

Ave
Maria

T

H

i ha qui li agrada pensar que
aquesta crisi que passem és
passatgera. D’aquí a uns anyets
–cada cop els estiren més– tornarem a la
normalitat: consumirem foteses a dojo;
gastarem la gasolina que calgui per anar a
la caseta de fora; farem teatres i museus,
encara que no tinguem ni idea de com
omplir-los; construirem grans urbanitzacions de platja i tindrem una flamant flota
de cotxes oficials. Sortosament, no serà
així.

Els entesos ja fa temps que diuen que aquesta crisi no és una
trompada de les que protagonitza cíclicament el sistema capitalista. No: és un trencament estructural perquè així no es pot
continuar i ara toca reinventar-nos, no només individualment,
sinó, sobretot, col·lectivament. Encara que estigui sent molt
traumàtic, si les coses s’enfoquen com cal, la crisi és una molt
bona oportunitat per adonar-nos de les absurditats que ens
envolten. Per què importem les flors de l’Àfrica si Vilassar és a la
cantonada? Per què anem per casa amb màniga curta a l’hivern? Per què hi ha tants cotxes amb una sola persona circulant
per la ciutat? O, tal com es crida a les manifestacions de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, per què “hi ha gent sense
casa i cases sense gent?” No s’entén.
Els motius van més enllà de la nostra minúscula condició catalana. El problema és que no podem sostenir un sistema basat en
el creixement absurd en un planeta que no és infinit. Se’ns acaba el petroli, el gas cada cop costa més d’obtenir i les renovables no poden assumir tanta despesa energètica.
Ho explica molt bé Antonio Turiel, físic, matemàtic i investigador de l’Institut de Ciències del Mar del CSIC, al programa Singulars. Us recomano que el mireu a http://www.tv3.cat/videos/4325010/Antonio-Turiel-Condemnats-a-decreixer. Ens adverteix que la crisi no és cosa d’uns anyets i que res no canviarà si
no canviem el nostre model financer i productiu.

P

ujant pel carrer Gran palpes la magnitud de la tragèdia. Persiana baixada, es lloga local. I si obre de nou és
una franquícia. Els Bennetton són iguals a totes les ciutats del món. I els McDonalds també. La crisi ha fet estralls. Prefereixo no passar pel carrer Gran, i aviat tampoc es podrà passar per Astúries, la porta d’entrada dels pijoprogres que vénen a
la vila a fer una birra, a exhibir-se i a nodrir-se amb un falàfel
comprat a peu dret en qualsevol fastfood exòtic del carrer Verdi. Un de tants, cada dia més.
Prefereixo trencar per Montseny, buscar la tranquil·litat que
donen els carrers estrets d’una vila que un dia va ser menestral i
republicana i avui neda en la indefinició d’uns temps convulsos,
en un món on es salven bancs i es deixen morir persones. Al
crack del 29 del segle passat se suïcidaven els banquers, ara es
suïciden els obrers. Obrers? Si ja no en queden! Volia dir assalariats, classes subalternes que deia Raimon, o classe mitjana,
amb el Media Market com a únic punt de trobada i Ikea com
l’única república possible, deglutint un pastis marró que et
diuen que és de xocolata i en realitat són excrements de cavall,
com els que queden a l’asfalt després de Sant Medir, barrejats
amb els caramels aixafats i enganxifosos, que s’arrapen a les
soles de les sabates com a últim reducte d’un món en vies d’extinció.
Feu, feu, no seré jo qui negui l’entrada a ningú però tampoc us
penso descobrir cap secret. Busqueu a la Trotamundos o a qualsevol guia per a guiris despistats, com aquells que visiten aborregadament el Park Güell i que finalment hauran de pagar. És
clar que sí. Fotre mà a la sargantana gaudiniana ha de tenir un
preu, com les putes de la Rambla. Avui tot es compra i tot es
ven. Els parcs també. Em refugio en un bar amb nom de verge,
en un carrer estret, on demanes una cervesa i encara pots
caminar amb Lou Reed pel cantó fosc de la vida, mentre la bola
de billar va rebotant eternament, amb un punt de fatiga, sobre
el tapís verd i rosegat, com si el temps s’hagués aturat i tots els
cretins del món encara no haguessin nascut.

Benvolguts, ens ha tocat un gran repte: que sigui una bona o
una mala notícia depèn, no de cadascú per separat, sinó d’un
immens nosaltres.
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Per Montse GIRALT i Mar SOLÀ

ET

ENTREVISTA
LLUÏSOS DE GRÀCIA

La figura
de Triadú

Dos lluïsencs
aprofundeixen en la
vida de Joan Triadú
(1921-2010), un
gracienc nascut a
Ribes de Freser que
serà recordat per
haver lluitat per
l’educació i el català.
Susanna Àlvarez i
Joan Josep Isern són
els comissaris de
l’exposició Llegir com
viure, que després
d’inaugurar-se al
Palau Robert itinerarà per Catalunya fins
a quedar-se permanentment a Ribes de
Freser.
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Pedagog, crític literari, activista cultural... Per què serà més recordat?
Joan Josep Isern: Se’l recordarà justament
per ser un home polifacètic. Ha tingut la
immensa sort que durant els últims 25 anys
de la seva vida se li ha estat fent el reconeixement que es mereixia.

Nascut a Ribes de Freser, es considerava gracienc i molt poc barceloní.
Susanna Àlvarez: Quan ve de Ribes, va
estar-se un temps amb la seva família al
barri de Sant Martí. Després va viure al passatge de les Carolines, al rovell de l’ou de
Gràcia. Era l’època en què encara es tenia el
record de la vila i es baixava a Barcelona
puntualment. Estava sempre obert a
col·laborar amb les publicacions de diferents
entitats del barri, entre altres el
Des del Nord. Però el que més li agradava
era fer de mestre. En un dietari escriu:
“quan sóc feliç és quan sóc a classe” i, de
fet, a l’exposició tenim un llibre on la gent
expressa les seves opinions i hi ha molts
anònims d’antics alumnes que recorden i
fan homenatge al seu mestre.

Triadú ens ha deixat un gran llegat en
projectes culturals del segle XX com la
revista Serra d’Or, Ariel, l’Avui o
Òmnium Cultural.
SA: Ell va allà on li demanen, i més si és per
escriure en català. Va començar a formar
mestres, gràcies a una sèrie de mecenes que
li donaven diners. La seva idea era formar
una xarxa de mestres de català per tal que,
quan acabés la dictadura, no s’hagués de
començar de zero.

I qui eren aquests mestres?
SA: En un moment determinat, gent de tot
Catalunya que està formant-se ve a Barcelona per fer els exàmens. És allò que es coneix
com els famosos dinars al Roxy, un restaurant prop de la plaça de Lesseps on es trobaven dissabte al migdia després de les proves.
En aquell temps, més de 20 persones no es
podien reunir a un lloc, s’havia de demanar
un permís. Per tant, cada vegada que se
celebraven exàmens deien que hi havia un
casament. Es veu que el senyor Triadú i la
seva dona es casaven tot sovint.

Quin Triadú se’ns mostra a l’exposició?
El 1942 se li va declarar una tuberculosi
latent. Durant el període de convalescència no va perdre el temps.
JJI: Va marxar a Cantonigròs, pel seu clima
favorable. Allà, llegia una mitjana de 2 o 3
llibres cada dia i va ser allà on va posar en
marxa el concurs literari de Cantonigròs, del
qual es van fer 25 edicions. Hi van passar
Riba, Foix, Sarsanedas, Capmany...

JJI: Hem volgut fer aflorar el Triadú més
personal, més íntim, aquest del qual ningú
parlava. Ell admetia que tenia problemes
de comunicació amb gent a la qual estimava. I amb una certa coqueteria també
treia de tant en tant una frase que li va dir
un periodista de La Vanguardia cap als anys
50: Triadú con su cara de cabreo
permanente.

“Volia formar una xarxa de
mestres de català perquè,
després de la dictadura, no
calgués començar de zero”

“Estava sempre obert a
col·laborar amb publicacions
d’entitats del barri, entre
altres el Des del Nord”

“La seva vida és la lectura, però
també, la resistència, l’esperança,
l’anar fent feina cada dia per
construir aquest país independent”

Quin paper ha tingut la família de Triadú en l’exposició?

L’homenatge que heu fet a Triadú
s’anomena Llegir com viure. Com vau
escollir el títol?

en relació amb el món. De bon començament ens ensenya que la referència no és
Madrid, la referència és més enllà.

SA: Després de la seva mort, la Fundació
Flos i Calcat i la família ens van demanar de
fer, conjuntament, aquest homenatge a
Triadú. De fet, sense la complicitat de la
família hauria estat impossible dur-la a terme. Ens ha obert armaris, ens ha deixat
veure àlbums fotogràfics...

SA: És el nom d’un llibre seu editat l’any
1963. Ens va semblar que el títol explica
la seva vida: La seva vida és la lectura,
però també la vida, la resistència, l’esperança, l’anar fent feina per construir
aquest país independent per al qual treballa cada dia.

I què és el que hi vau trobar?

És inevitable comparar la resistència
cultural catalana que Triadú va exercir
en el seu moment i la situació politicosocial catalana actual.

Quina relació vau tenir, respectivament, amb Triadú?
JJI: Vaig començar a fer crítica literària
a l’Avui a finals del 1989, i en Triadú ja hi
era. Vaig conèixer el seu fill i vam establir
una mena de triangle. Sempre l’he tingut
d’amic, de referència... Ens estimàvem.
El 1991, quan ell va complir 70 anys, es
va fer una comissió per posar en valor
públic la figura d’en Triadú, i en vaig
formar part.
SA: Jo hi entro quan s’organitza un
homenatge pels seus 70 anys. Llavors
faig la seva bibliografia. Després ens
encarreguen al Joan i a mi l’elaboració
d’un llibre de les Festes Fabra. El 2002
em truca perquè vol posar en ordre la
seva correspondència.

JJI: A l’exposició es fa un esment a tota la
trajectòria cívica i vital de Triadú, però també s’ensenya la seva màquina d’escriure,
les seves ulleres o el jersei que li va portar la
seva dona quan va estar a la presó.

JJI: A finals dels anys 40 Triadú comença a
fer crítica literària a la revista Ariel i situa la
literatura que es fa a Catalunya en català

És difícil condensar la vida de Triadú
en una exposició amb un espai limitat. Hi ha alguna cosa que heu deixat
d’explicar?
SA: Tota la feina a la clandestinitat és
impossible posar-la en una vitrina. Hem
d’apel·lar a la memòria històrica.
JJI: Els seus fills recorden que al menjador
de casa hi tenien un banc rodejant tot el
perímetre. Ell s’asseia allà amb la gent als
quals feia classe. En el retrat d’infantesa
dels seus fills, hi ha el record de gent
entrant i sortint de casa constantment. Però
no hi ha ni una sola fotografia d’això.
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Per Emili BOIX-FUSTER

E

uropa està descentrada i, per tant,
Des del Nord ha patit també retallades, però aquesta humil secció
continua interrogant els lectors sobre els
seus coneixements del món, del món vist
des de la Plaça del Nord.
1. Quin va ser el sou (en euros) de Juan
Carlos I per la seva feina (sic) el 2012?
(a) 176.897; (b) 272.752; i (c) 234.500.
2. Quin és el percentatge de població
estrangera a Barcelona?
(a) 17.4%; (b) 14.6%; i (c) 12.7%
3. A quina edat, de mitjana, tenen les
dones el primer fill a Catalunya?
(a) 29 anys; (b) 31 anys; i (c) 25 anys.

4. Quan cobra l’Hospital de l’Esperança per
l’ús d’una butaca d’acompanyant dels
malalts per 20 hores?
(a) 5 euros; (b) 10 euros; i (c) 15 euros.
5. Qui va dir la frase: “Els bancs voten cada
dia, però nosaltres només votem cada
quatre anys”? (a) Oriol Junqueras (ERC);
(b)David Fernàndez (CUP); o (c) Joan
Herrera (ICV-EUiA)
6. De tot el que produeix Catalunya,
quan s’exporta fora d’Espanya?
(a) 52%; (b) 45%; i (c) 36%
7. Qui va dir la tirallonga següent: “Nunca
fue la nuestra, lengua de imposición,
sino de encuentro; a nadie se le obligó
nunca a hablar en castellano; fueron los
pueblos más diversos quienes hicieron
suyo, por voluntad libérrima, el idioma
de Cervantes”? (a) José Maria Aznar; (b)
Juan Carlos I; i (c) Esperanza Aguirre

8. A Espanya, quin percentatge de fills
neixen de parelles no casades?
(a) 24%; (b) 35%; i (c) 20%
9. Quan gasta un aparell elèctric connectat
i apagat en relació al que gastaria si
estigués en ple funcionament?
(a) un 10%; (b) un 25%; i (c) un 15%.
10.Quin és el límit de sou anual que
poden rebre els directius del banc
dolent (SAREB) i dels bancs amb
ajut públic a Espanya?
(a) 400.120; (b) 500.080; i (c)
368.000?

SOLUCIONARI
1. (b); 2. (a); 3. (b) ; 4. (b); 5. (b); 6.
(a); 7. (b); 8. (b); 9. (b); i 10. (b)

El centre
del món

