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Or i Flama Editorial

Or i Flama La junta informa

EDITORIAL DEL PRESIDENT

LA JUNTA INFORMA

Benvolgudes sòcies, benvolguts socis,
Ha passat mes d’un any des que va esclatar
aquesta pandèmia que estem vivint. Han estat moments difícils que hem viscut a la nostra societat, i evidentment al nostre Centre.
Però gracies al vostre suport com a sòcies i
socis del Centre, i a les administracions, estem
sortint amb èxit d’aquesta situació inesperada que ha sotraguejat a tothom. .
La nostre Entitat està viva i des del consell directiu us volem fer arribar un missatge de positivisme. Poc a poc, sembla que la pandèmia
va retrocedint i baixant i que, de mica en mica,
podrem anar fent una vida més normal.
Les nostres activitats al Centre han tornat
a començar, lentament, i sobre tot, emprant
totes les mesures de seguretat per combatre
aquesta fatal pandèmia. El consell directiu ha
continuat treballant per tirar l’Entitat endavant. Ens queda, encara, un temps de molta
feina. Sobretot, per recuperar socis i per poder caminar amb optimisme cap el futur.
Volem demanar el vostre recolzament i el
vostre ajut. Estimem el nostre Centre, i volem
que la cultura i l’esport es puguin continuar
realitzant com fins ara.
L’Entitat té garantit el futur, però perquè això
sigui efectiu, us necessitem a tots. Ànims i
endavant. Optimisme i esperança, que aviat
tornarem a la normalitat desitjada. Gràcies a
tots per implicar-vos, com us demanem, en el
projecte.
Una forta abraçada,
Carlos Pablos - President

Aquest semestre, tot i tenir l’entitat a mig gas,
des de la Junta hem continuat treballant per
tenir-ho tot a punt per encara aquesta època
de pandèmia.

- El proper juliol es farà la promoció del teatre
clàssic amb la companyia Vers retrobat.

- Durant la pandèmia, la Junta ha demanat
totes les subvencions possibles a estaments
oficials per pal·liar la manca d’ingressos.

- Hem arribat a un acord amb el Club Esportiu
Europa per, entre les dues entitats, fomentar
la cultura i l’esport.

- Hem intentat portar endavant totes les activitats possibles, seguint sempre les pautes
de Procicat.

- S’ha volgut promocionar de manera destacada les activitats per a joves: escacs, l’escola
tennis taula, el teatre, la coral infantil i esplai.

- S’han contractat companyies professionals
de teatre i musica, per oferir entreteniment
als nostres associats i simpatitzants.

- Hem promocionat els tallers Els matins d’El
Centre.

- S’ha posat en marxa el Concurs de teatre online, i acabar-lo aquest mes de juny.

- El passat 4 de juny vam celebrar a la nostra
entitat el dia de l’associacionisme cultural.

- S’ha ofert al soci el llibre de la Coral Baluern
dels seus 35 anys, a través del web d’El Centre.
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Or i Flama Arxiu Històric

ARXIU HISTÒRIC

El passat 6 de febrer es va fer una segona publicació massiva (en aquest
cas fons cedit per Imma Andinyac) i per
això podem tornar a dir que l’Arxiu històric del Centre, malgrat la pandèmia,
no ha deixat de créixer i seguim administrant els fons documental, fotogràfic
i audiovisual, amb processos de gestió
telemàtica.
El fons que ha vist un major increment
ha estat, sens dubte, el fotogràfic. Fixeuvos en els volums:
07/02/2020
Total imatges 4.927
Imatges publicades a la MDC 3.678
07/02/2021
Total imatges 15.043
Imatges publicades a la MDC 7.050
Recordem que a la MDC (Memòria Digital de Catalunya) només publiquem
imatges i documents amb més de 25
anys d’antiguitat.

Actualment estem treballant en la catalogació d’un fons de més de 5.000
imatges del Grup Turístic (anys 1966 a
1986) que properament podrem publicar a la MDC, amb la qual cosa superarem, de llarg, les 12.000 imatges en un
repositori a disposició de tot el món, i
un fons total de més de 20.000 fotografies.
Però també, a més d’aquest notable
increment en el fons fotogràfic, hem
assolit un important creixement en el
fons audiovisual, en el que actualment
disposem de 395 arxius que representen un total de més de 270 hores d’enregistrament.
I, evidentment, no podem oblidar, el
fons documental i de publicacions, un
conjunt de més de 6.700 registres, on hi
trobarem totes les publicacions periòdiques del Centre i un gran nombre de
programes, cartells, comunicacions, ...
Aquests fons, ens permeten atendre,
també, algunes peticions de gent que
fa recerca. La més recent és la d’un investigador català que resideix a “la plujosa Seattle” (sic) als Estats Units. És un
musicòleg, especialitzat en les relacions
entre Catalunya i Amèrica, i demanava
informació de Luis G. Jordà (fundador

de l’Orfeó Català a Mèxic), doncs a un
arxiu de Mèxic va trobar diversos documents d’aquest senyor, entre els que hi
havia un programa d’un concert efectuat al Centre el 26 de març de 1932 on
es va estrenar una sarsuela (en català)
d’aquest compositor, titulada “El Din
Don”. En fi, que, gràcies al nostre arxiu i
a les ganes que tenien abans, al Centre,
d’explicar, amb detall, les coses, li vam
poder enviar informació d’aquesta estrena.
Ja ho veieu, el Centre va ser cau d’uns
quants “famosos”.
Seguim treballant amb diversos fons
(Remei Martí, Albareda, Llansana, Andinyac, Vidal Viltró, ...). Alguns contactes
“antics” han dit que buscaran material, i
tenim pendent el fons fotogràfic de la
Dolors Bonet.
Però hi ha un repte encara més important, el de la “continuïtat”. Si, ben aviat
no comencem a pensar en això hi ha
un cert perill de que tota aquesta feina

feta quedi en un punt mort i que ningú
sàpiga ni com recuperar-la ni quina és
la millor manera de seguir.
L’Arxiu és Centre i hem de conscienciar-nos i implicar-nos tots plegats perquè no es perdi tot aquest llegat que
hem aconseguit fins ara.
Us tornem a recordar que podeu fer
la donació a l’Arxiu de documents, fotografies i vídeos o be enviar-nos una
còpia per correu electrònic a arxiuhistoric@elcentregracia.cat.
Mercè Tost

GRAN NOTÍCIA: LES NOSTRES PUBLICACIONS A ARCA
Ja es poden consultar a ARCA algunes de les nostres publicacions.
De moment n’hi ha dues, El Apostolado seglar i l’Or i flama (fins l’any 1935, doncs, de moment,
aquest va ser el període que ens van acceptar).
Queden encara un grup de publicacions que no sabem quan el posaran, però penseu que vam
signar el conveni el 19 de juny de l’any 2018, però tot i que sembli que han “trigat”, i tot i que
encara no hi ha el fons sencer, és una gran notícia.

US RECORDEM QUE TOTES LES PUBLICACIONS SÓN ACCESSIBLES A LA PÀGINA WEB DEL CENTRE.
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BENVINGUTS, ES VA AIXECANT EL TELÓ!

El GT va poder obrir el teló i crear
màgia escènica el mes de març amb
una obra intensa, Històries d’Amor
de T. Cabré, amb un gran treball actoral i de tot l’equip. Us ho asseguro,
vàrem estar patint fins a l’estrena
que ningú es poses malalt, assajant
amb mesures incòmodes de seguretat. Hem d’agrair a tots vosaltres
com a públic, omplir el pati de butaques a les tres sessions. Un dels
millors records que em queda, són
les cares d’alegria i felicitat d’haver
pogut fer-vos gaudir de 90 minuts
de teatre en el nostre Centre, entre
companys i companyes.

TEATRE

Benvinguts, ja hem aixecat
el teló!
Ja tenim aquí l’estiu trucant
a la porta i si tot segueix evolucionant igual, les limitacions per la COVID19 seran
menors pel món de la cultura. Amb aforaments, horaris,
assajos sempre controlats,
amb civisme i seny podem
anar al teatre, concerts, espectacles, museus, tallers ...
Vàrem acabar el nostre darrer escrit desitjant un any
nou amb l’esperança posada en que els tancaments
s’anessin diluint i la salut
mental, que es nodreix de
cultura, cada cop anés millorant. I de moment ha estat
així.
El GT ha estat present en
els actes del Dia Mundial del

Per raons tècniques es va haver de suspendre la representació
de: Pecats mínims i Dinner for One, que oferirem la propera
temporada. I com no, l’àrea de Teatre i Poesia va presentar
amb gran èxit un “Entreacte literari” ple de bones peces de
tots els àmbits, poesia, teatre, narrativa, una peça dolça i plena de sentiments.

ELS AMICS ES RETROBAVEN, ELS CONEGUTS ES
SALUDAVEN, ES DESPRENIA UNA IL·LUSIÓ, AIXÒ
QUE L’OBRA ERA MOLT
INTENSA I PLENA DE
SENTIMENTS SOCIALS.

Teatre organitzats pel Districte de Gràcia, amb la lectura del Manifest Mundial a
La Sedeta, juntament amb
representats de Ràdio Gràcia
i del Casal Corpus, reivindicant la cultura i el teatre.
Ha tornat a començar amb
moltes prevencions el Taller
de Teatre i hem pogut fruir
de dos caps de setmana de
les seves actuacions, aquest
cop dividit un amb els minis
i els grans i l’altre els petits
i els mitjans. Segur que us
haurà agradat. És bonic veure els més jovenets creixent
en el teatre gràcies als seus
directors i directores (monis)
i la bona feina de les coordinadores. Felicitats!
I també, segons quan arribi
aquesta publicació, estarem
apunt o haurem fruit d’un

TEATRE

I LA TEMPORADA VINENT? JA HI ESTEM TREBALLANT, PER PODER
RETORNAR A LA MÀXIMA NORMALITAT POSSIBLE, AMB LA IL·LUSIÓ
I SOBRETOT LES GANES
DE VEURE I FER TEATRE
DES DEL GT I PER A TOTHOM.

espectacle estiuenc, una macedònia de música, teatre,
gags, balls, fet amb ganes de
retrobament i alegria.
Extraordinàriament, el mes
de Juliol els Joves ompliran l’escenari amb la peça
“Medea Redux”, de l’autor
nord-americà Neil Labute
(1963). No espereu una versió de la clàssica Medea sinó
una re-escriptura nova, contemporània i diferent (Redux
es podria traduir per “retornada”) del mite grec. Quedem amatents.
I ja ho sabeu, fem plenament salut mental, veniu al
teatre! Amb mascareta, neteja, distància i prudència i
amb molta il·lusió. És un dels
llocs més sans de la nostr societat.
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Sant Medir
Coral

AQUEST ANY, UNA FESTA MENYS DOLÇA

Hola, Amics. Aquests any com molts de vosaltres sabreu no es va poder celebrar la festa
de Sant Medir, es va intentar fins l’últim moment intentar fer quelcom simbòlic per poder
celebrar el 3 de Març amb totes les mesures
de seguretat, però per un problema d’últim
moment amb els cavalls no va ser possible
.Pel que fa a colla hem participat en tots els
actes que es van poder fer, com va ser la benedicció de caramels i el pregó on es va fer
el traspàs de bandera. Aquest any la colla Els
Amics som els portadors de la bandera de la
federació, també vam participar en la missa
tradicional que es fa cada any a l’església de
Sant Medir a la bordeta.
Per altra banda hem participat a la crida que
va fer la federació de colles de guarnir els balcons de Gràcia, guarnint el balcó del centre.
També vam fer el dia 3 de març un petit dinar
simbòlic al patí del centre amb les mesures de
seguretat establertes al moment.
Aquest any a la nostra festa Dolça no hi han
hagut caramels, però esperem que ben aviat
puguem gaudir un altre cop de la nostra tradicional festa.
Núria Cabestany

LA CORAL BALUERN
La Coral Baluern des de novembre ha estat
fent assajos on-line, ja que no estaven permesos els presencials. Això ens ha ajudat a seguir
veient als nostres companys i aprofitar per escalfar una mica la veu.
El 8 de desembre vam participar a la missa
de l’ Immaculada a l’Oratori de San Felip Neri, i
en acabar vam cantar nadales davant del pessebre fantàstic que havien muntat al claustre.
En començar el 2021, hem seguit amb els assajos on-line fins passada la Setmana Santa,
que vam tornar a “El Centre” per seguir amb
els presencials.
Al no tenir cap concert a la vista, estem assajant les cançons que cantarem si tot va bé, en
el proper concert de “Canta gran 20 anys”, que
es farà el dia 19 de juliol a l’Auditori.
Tenim moltes ganes de poder fer concerts i
gaudir de la música que és el que ens agrada i
ens fa sentir molt bé.
Cuideu-vos molt.
Neus Castelló

Presidenta de la Coral Baluern
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ECUMENISME I RELACIONS INTERRELIGIOSES

II TROBADA DE DONES DE GRÀCIA

Si penses com jo, ets el meu germà. Si penses diferent de mi, ets dues vegades el meu germà perquè
gràcies a la riquesa que m’aportes i a la que et dono, comencem a enriquir-nos mútuament i a ser dues
vegades germans.
Amadou Hampâté Bâ

En l’article anterior deia que
el veritable diàleg interreligós ha de tenir com a base
l’identitat de cada dialogant.
Com ho hem de fer, però,
per aprofitar al màxim el que
m’explica l’altre?
Tota gran religió té la pretensió de dir, d’aportar quelcom bàsic i profund, molt
important per a les persones
humanes, sobre la transcendència, sobre Déu i la seva
presència en el món i en la
història. Però tota religió
hauria de tenir consciència
del límit. Estem davant el
misteri, del no expressable
de manera adequada, de
la petitesa humana davant
de Déu. És molt lícit pensar
que la pròpia religió està
lliure d’error, però que ens
ajuda a seguir un camí que
ens dona un sentit a la vida
i ens fa millors. Penso que no
m’equivoco quan m’adhe-

reixo a una religió, però haig de
pensar que mai no estarà lliure
del límit: no diu, ni ho pot dir
tot. La nostra intel·ligència és
limitada i el diàleg és el fruit de
l’experiència de la pròpia contingència. Per això les aportacions de les altres religions són
essencials a fi que cada religió,
cada creient, es pugui acostar
més a l’essencial.
És evident que totes les cultures i totes les religions es necessiten les unes a les altres per tal
de restar fidels a la millor part
de cada una d’elles. Així, per
exemple, els deixebles de Crist,
a qui les circumstàncies porten
a una trobada amb estrangers
(i avui dia és el cas de gairebé
tothom), descobreixen que poden viure la seva pròpia conversió a l’Evangeli en aquest registre del diàleg. En alguns casos
aquest camí de diàleg fins i tot
pot afectar tota la seva pràctica evangèlica. Desafiats a viure
la pròpia fe en aquest context,

els creients reconeixen, d’altra banda, que aquesta nova
conjuntura els permet descobrir riqueses insospitades en
la seva religió [...]. Per contra,
quan els fidels d’una religió es
tanquen i s’obstinen a rebutjar l’acollida de l’altre, recorren
cada cop més als elements arcaics de la seva pròpia tradició
i es constata que experimenten
una regressió o que, com a mínim, la seva maduració espiritual es bloqueja precisament
per aquesta raó. D’altra banda,
aquells que volen abordar la
trobada entre religions sense
preocupar-se de l’esperit i de la
pràctica del diàleg, s’arrisquen
a provocar danys.
Tota convicció sempre es pot
millorar, aprofundir, complementar. Tota creença religiosa no és mai estàtica, perquè
sempre es pot enriquir, perfeccionar, relacionar amb la vida
de forma diferent. Els textos
sagrats mateixos sempre s’han
d’interpretar. Si es fa així, s’evitarà el fonamentalisme, que és
el gran pecat contra el diàleg,
ja sigui perquè fa una lectura
literal dels textos, ja sigui perquè té una identitat tancada i
excloent. S’evitarà també l’integrisme, que redueix la fe a
formulacions tancades (només
pensa en termes de vertader o
fals)
Mn. Antoni Matabosch

El dia 26 de març de l’any 2011 va celebrar-se
a la Biblioteca Jaume Fuster la “I Trobada de
Dones de Gràcia”, organitzada des del Consell
de Dones del Districte i l’Ajuntament.
Tal i com figurava en el flyer informatiu, l’objectiu d’aquesta trobada era presentar, visibilitzar i donar continuïtat al treball iniciat, des
dels barris del Coll, Vallcarca i Els Penitents, La
Salut, Vila de Gràcia i Camp d’en Grassot i Gràcia Nova, per un bon nombre de gracienques
i, alhora convidar a les que s’hi volguessin afegir aportant opinions i propostes.
Els temes triats van ser : Espai públic, la vida
quotidiana, Dona gran, Cultura i Coeducació.

A més de fer avaluació de la feina feta en aquest
temps que separa una trobada de l’altra, actualitzarem les necessitats que en cada apartat i
sempre amb perspectiva de gènere, ens sembla
que hauríem de treballar per fer una societat
més igualitària i justa. Les conclusions finals
seran traslladades a l’Ajuntament per tal que
s’incloguin en el proper PAD.

Apart de presentar les taules d’experiències
de cada tema i el resultat de la diagnosi feta
prèviament, també es va presentar el llibre
“Dones de Gràcia” que la Isabel Segura havia
escrit recollint experiències personals i fotografies aportades per dones gracienques, fins
i tot del seu propi arxiu familiar.
Les dones assistents a la Trobada varen opinar, van fer propostes, van dir què trobaven
a faltar en cada apartat treballat i les conclusions finals van destacar alguns punts que van
ser portats al Pla d’Acció del Districte (PAD).
Ara, després de 10 anys, estem preparant la “II
Trobada de Dones de Gràcia” prevista de fer la
propera tardor, quan la pandèmia ens permeti trobar-nos de forma presencial. En aquesta
ocasió els temes que s’estan treballant són :
Espai públic, Dona Gran, Cultura, Coeducació
i Salut.
És un treball que hem de fer entre totes, dones de totes les edats i procedències i per això
us convido a afegir-vos-hi.
Per qualsevol informació em trobareu a EL
CENTRE.
Josefina Altés Campà
Comissió igualtat de gènere
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BÚNQUERS
Al vessant sud dels Pirineus, existeix una extensa cadena de fortificacions militars que van ser aixecades a partir de
la primera meitat dels anys quaranta per l’exèrcit del general Franco. Els búnquers, nius de metralladora i forats de
tirador són presents en cruïlles de camins, punts elevats estratègics i ribes de rius. També els trobem en colls entre
muntanyes i a la vora de les carreteres comarcals i nacionals.

Acabat l’aixecament militar de 1936-1939, a l´inici de
la Segona Guerra Mundial
va deixar la dictadura franquista en una situació de
presumpta neutralitat que
es va trencar amb constants
gestos favorables a l´Eix germano-italià de Hitler i Mussolini. L´exili forçat, sobretot
cap a França, de milers de
ciutadans espanyols, entre
ells divisions senceres de militars republicans, van posar
en estat d´alerta les tropes
franquistes, des d’un primer
moment, per evitar un intent
de retorn pels punts més vulnerables de la frontera.
El setembre de 1941 es va
instaurar el salconduit especial de fronteres que controlava el pas de persones
per aquest territori sensible.
Franco i els seus generals
van comprovar que amb el
progressiu avenç dels exèrcits aliats a Europa i el nord
d´Àfrica, la seva situació de
confort bèl·lic perillava. El
desembarcament dels aliats
a Normandia, el juny de
1944, va ser un punt d’inflexió en l´actitud preventiva
de la dictadura. Pocs mesos
abans, la “División Azul” va
haver de sortir per cames de
la campanya de Rússia.

Tot plegat va desembocar,
el 23 d’agost de 1944, en l´oficialització de l’anomenada
Instrucció C-15, redactada
per l’Estat Major de l’Exèrcit amb la finalitat de fortificar els Pirineus. Franco, que
abans s’havia malfia’t dels
nazis, temia una invasió des
de França dels exèrcits aliats,
que havien desembarcat a la
Provença el 15 d´agost d´aquell mateix estiu. Tanmateix, el paper de la Resistència francesa amb l´activisme
dels republicans espanyols,
van desembocar en l’inici, a
correcuita, de la construcció
de fortificacions defensives
al llarg dels Pirineus.
Va ser, a menor escala, com
una Línia Maginot francesa
però en versió espanyola.

D´aquell ingent esforç constructiu, a l´Alt Empordà ens
ha quedat una gran quantitat de centres de resistència,
punts d’observació, túnels i
bunkers de tota mida.
Es tracta de construccions
mig soterrades, que presenten plantes més o menys rectangulars, i que estan
bastides amb formigó. Les
cobertes són planes i conserven terra al damunt, fruit
del camuflatge original de
les fortificacions. El búnquer
central és de mides força
més grans que la resta i correspon probablement a la
direcció de tir. Té dues grans
obertures rectangulars, una
porta i una finestra espitllerada, d’accés a l’interior, el
qual conserva les restes de

descobriment per a qui vulgui portar-la a terme. Les estructures són visibles a la vora
de les carreteres comarcals i
veïnals, des de Portbou fins a
Sant Llorenç de la Muga. També n’hi ha al llarg de la costa
i al Fluvià. Algunes construccions són d´origen republicà.
Per anar-hi, us recomanem
portar roba adequada per
evitar esgarrinxades, disposar
d´un podall per a netejar la vegetació de les entrades i una
llanterna per visualitzar el seu
interior. Sigueu prudents i respecteu la vida animal que segurament trobareu en el seu
interior, ja que solen ser un
habitat favorable per a ocells,
l’encofrat al parament. Els tres búnquers restants són de mi- ratpenats, insectes i rèptils.
des més petites i segueixen el mateix patró. Cadascun presenta L’aventura està servida.
una petita obertura rectangular per disparar i una porta d’accés rectangular, mig colgada de terra.
Francesc Cid
Malgrat la importància i la quantitat d´aquestes fortificacions,
l´Alt Empordà encara no ha tret prou profit turístic i històric
d’aquest patrimoni militar que va marcar una època. A Martinet de Cerdanya hi ha un espai visitable molt concorregut. Alguns cellers i ajuntaments organitzen visites puntuals. El Centre Excursionista Empordanès va habilitar un búnquer com a
refugi al coll de Banyuls.
Tot aquest material ha estat motiu d´estudi per part de diversos historiadors, entre ells el doctor Josep Clara, autor d’obres
de referència. Recentment, l´IEE ha editat l´obra Garriguella
fortificada, d´Adela Geli. També ha tingut una intensa feina divulgativa, en aquest camp, la Fundació Fortaleses Catalanes.
La visita lliure a aquestes fortificacions pot arribar a ser tot un

La línia P, oficialment Organització defensiva del Pirineu, va ser
una barrera defensiva construïda
entre 1944 i 1948 per evitar que,
depenent de les èpoques, els maquis (si bé aquesta hipòtesi és poc
creïble), l’Alemanya Nazi o els Aliats
penetressin al territori espanyol.
Realment, l’origen del nom ve donat
per la posició geogràfica de la línia
en qüestió que abastava tota la part
del Pirineus, d’aquí que s’anomenés
P. Es componia teòricament d’uns
10.000 búnquers, dels quals uns

6.000 van ser acabats. Cap a 1980
es van abandonar definitivament.
En sentit més ampli rep aquesta
denominació la fortificació pirinenca
realitzada després de la Guerra
civil, que inclouria les fortificacions
prèvies (1939-1940), la defensa
contracarro (1950-1954) i altres fortificacions puntuals (com la del cap
de Higuer a Hondarribia, Guipúscoa
de 1957)
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50 ANYS, TRES CASES I UNA MEDALLA

El Tres Peons, aquest grup de persones que
es passen hores mirant un tauler i movent
unes peces al segon pis, aquests seixanta-un
socis del Centre, volen compartir amb tots els
lectors de l’Oriflama dues coses: la primera.
Aquest any en farà 50 que ensenyem i facilitem la pràctica dels escacs a Gràcia, i la segona. L’Ajuntament de Barcelona ha proposta
del districte de Gràcia, ens ha concedit la Medalla d’Honor de la Ciutat.
El 8 d’octubre de 1.971 els socis dels clubs
d’escacs Gràcia, Rosselló i Torre de Rei, varen
aprovar la seva fusió per crear el Tres Peons.
En aquell moment es va acordar que volien
ser “un grup d’amics que juga escacs” que la
finalitat del nou Club era “ensenyar i facilitar
la seva pràctica”, i que la forma de gestió seria
cooperativista que es resumia en la frase “entre tots ho farem tot”. Amb aquests estris a la
maleta el nou Club es va posar en marxa a la
seva primera casa, la Cooperativa de Teixidors
a Mà al carrer Terol 26, on avui hi ha el Teatreneu. Jugàvem escacs al primer pis, a la gran
sala del bar que permanentment estava plena
del fum que sortia de cigarrets i cigarros, “puros” en deien, a més de les nombroses pipes
que els jugadors cremaven mentre feien les
partides. Així envoltats per quest fum, els Tres

Peons es varen consolidar com a Club i es va
completar la integració de les persones provinents de les tres Entitats fundadores.
Un altre octubre, deu anys més tard, els taulers canviaven de seu, calia fer-ho perquè
la Cooperativa tenia problemes de gestió
econòmica i la relació amb la seva directiva
es va deteriorar força. Al Club Helena, a Ros
de Olano 6 vàrem trobar la nova llar. Al 1981
encara es podia fumar dins dels locals, però
hi havia hagut una renovació generacional
important i els nous, i joves socis, no eren
afortunadament tan aficionats al tabac, així
que el fum , sense desaparèixer, es va fer més
suportable. El nou estatge, també compartit
amb el bar, era molt més petit que l’anterior,
però també més ben decorat i modern. Aquí
els Tres Peons varen viure el seu primer creixement significatiu en quantitat i qualitat i es va
aconseguir el primer títol de campió de Catalunya, aquest, de Segona Divisió.
Vint-i-tres anys desprès, la situació econòmica del Club Helena ens va recordar la viscuda
anys enrere a la Cooperativa, i preveient el que
va acabar passant vàrem començar a cercar
aixopluc, no el vàrem trobar massa lluny, era
just al davant, al número 9 de Ros de Olano.

Era 2004 L’Esteve Camps, llavors president del
“Centre” ens ho va posar fàcil i el mes de setembre els taulers, peces i rellotges creuaven
el carrer i pujaven fins el segon pis. Al “Centre”
i amb la seva complicitat, el Tres Peons ha viscut la seva millor època, dues vegades campió de Catalunya de Primera Divisió i equip de
Divisió d’Honor des de 2014. El Tres Peons s’ha
convertit en el club més important de Catalunya, des de 2017 és el que te més llicències
de jugadors, i també el que organitza més activitats.
Cap d’aquells fundadors del Tres Peons hagués somiat que algun dia rebéssim aquesta
Medalla d’Honor de la ciutat de Barcelona,
que per primera vegada s’ha concedit a un
club d’escacs. Tenim clar que el gran salt endavant que hem fet del 2004 fins avui ha estat
possible mercès a la comprensió i bona entesa amb el consell Directiu del Centre, primer
amb la presidència d’Esteve Camps i desprès
amb la de Carlos Pablos, i amb la comprensió
i generositat de tots els seus socis. Per això
volem compartir aquest reconeixement que
ens han concedit amb tota la gent del Centre,
perquè son els qui ens han permès arribar a
aquest aniversari rodó amb tanta bona salut.
Joan Galceran
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EL SINCERICIDI (O COM NO POSAR LÍMITS A LA RELACIÓ AMB ELS
ALTRES)

EDUARDO MAZO-EL POETA DE
LES RAMBLES

Potser haureu sentit a parlar d’aquest meravellós concepte: el sincericidi. Es tracta d’una
barreja entre dues paraules (sinceritat + suïcidi) que es refereix a l’acte de dir una veritat
molt dolorosa a una persona que sens dubte
generarà controvèrsia i potser, fins i tot, catapultarà la relació a la ruptura.
Dona la sensació de que vivim en una societat on, de boca, el valor de la honestedat i la
veritat està a l’alça. Alhora, també estem en
una societat on tot és més susceptible de generar ofensa. És contradictori això? Volem que
la gent del nostre voltant ens digui la veritat,
però alhora volem que censurin la seva opinió
perquè ens ofèn? Quina és la responsabilitat
que té cadascú en aquest dilema moral?
El que està clar és que, en moltes ocasions,
revelar una veritat ofensiva es fa des de la
bona intenció. Però cal saber que tenir una
bona intenció no és garantia de res. De fet, les
millors intencions estan plenes de terribles
conseqüències.
Com hem d’actuar doncs? Hem de seguir els
nostres instints i sincericidar-nos a qualsevol
preu? O bé hem d’entendre que aquella persona potser no vol rebre aquella veritat, perquè viure en la ignorància li genera felicitat? O
potser no només viu en la ignorància, si no en
una percepció diferent del que li passa. Una
percepció amb la que està conforme. Qui som
nosaltres per alterar aquesta percepció de la
seva realitat? Alhora, si no ho fem, ens sentim
amb la seguretat de que la persona té tota la
informació possible per entendre la seva realitat i per tant escollir lliurement?
Ets més de sinceritat, o ets més políticament
correcte?
Daniel Mejias

Eduardo Mazo, conegut como el Poeta de les
Rambles va morir el 3 de maig a Buenos Aires.
Havia marxat anys enrere, després de viure
uns tres lustres a “Barcelona la Maravillosa” la
ciutat que tant estimava i on va continuar la
seva activitat com poeta. A les Rambles, una
mica abans d’arribar al Liceu, desplegava els
seus cartells i sobre una taula exposava els
seus llibres. La majoria, poemes, de caire reivindicatiu, “Che Salvador”, dedicat al poble
de Xile; “Agenda en Llamas”; altres, amb afirmacions molt provocatives, “Autorizado a Vivir”; però també va escriure petites històries
i a més, treballarà com a periodista freelance
fent entrevistes a personatges coneguts, com
la Maria Kodama, esposa de Jorge Luis Borges, el seu escriptor favorit; José Saramago,
Santiago Carrillo, Raul Alfonsin, Charles Aznavour, Julio Strassera, Horacio Ferrer y d’altres.
Durant la seva etapa al passeig més bonic del
món celebrarà dues Festes en homenatge a
la Poesia que congregaren amics i coneguts,
amb un ambient bohemi i creatiu que tant li
agradava. En el 2005 serà commemorat pels
25 anys de la seva estada a les Rambles.

ció de “Che Salvador” va rebre un homenatge
a Barcelona. Isabel Allende, la filla de Salvador
Allende, lamentarà no ser-hi present i remetrà una carta on entre altres, valorarà l’obra de
Mazo, que qualificarà com a molt important
per la lluita vers la dignitat del poble xilè. Així
mateix, agrairà la valoració humana del seu
pare en el llibre: “un hombre salvador, con su
traje de calle y sus ojos de abuelo”.

Amb motiu del 25è Aniversari de la publica-

Gloria Soto

Eduardo tenia una personalitat molt carismàtica i vinculada als seus orígens. Si be s’havia
mogut molt, mai oblidaria la seva família ni el
seu barri Palermo, a la ciutat de Buenos Aires.
Molts anys de cafès, de tertúlia i de bohèmia
amb un home que va deixar la seva empremta a tot arreu on es va moure.
“A la Rambla con Amor”, és una de les seves
poesies que més m’agrada i que està penjada
a casa. “Enjaulada de pájaros i volada de niños
y coqueta de selva i desnuda de rosas”.
Descansi en pau, Eduardo Mazo, el Poeta de
les Rambles.
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CONEIXEMENTS I TECNOLOGIA (CAPÍTOL 3)

EL CEREBRINO MANDRI

Per endinsar-se en les formes de treball a Catalunya, cal tenir en compte que el clima és
mediterrani, temperat a prop del mar –no hi
glaça gairebé mai i la brisa fa la costa menys
calorosa– i extrem cap a l’interior amb forts
contrastos de temperatura entre l’hivern i
l’estiu. Les pluges són més aviat escasses –a
l’entorn dels 600 mm anuals–, concentrades
a la primavera i a la tardor,. És cert que cap
al nord plou més i les condicions per a l’agricultura són millors, però en general l’aigua és
escassa i cal organitzar bé l’ús que se’n fa: els
conreus, doncs, són bàsicament de secà. Cap
a les muntanyes, el clima és més extrem i la
neu i el fred creen problemes a les economies
de muntanya, sobretot a l’hivern, en què els
conreus són realment difícils.
A més del clima, que condiciona els conreus
que s’hi poden fer, cal afegir-hi un territori
ben divers. Als Pirineus, i els Prepirineus a l’hivern no s’hi pot aprofitar res, a l’estiu serà un
lloc ideal per a pasturar-hi els ramats. La costa
permet desenvolupar la pesca i les zones d’aiguamolls, on pot créixer l’arròs. Cal contemplar igualment les planúries a les comarques
de Girona i a la Plana de Vic que, amb una pluja més abundant, seran grans productores de
cereals; la depressió de l’Ebre, que obre grans
planes aptes per a cereals;a la Catalunya Central, les terres són més dolentes però aptes

L’educació en els anys 40/50 era molt diferent
d’ara. Els pares actuaven de manera molt més
estricta i els nois i noies no teníem més remei
que obeir. Jo trobava terribles els càstigs que
ens imposaven, però després dels anys, he
anat observant que no anaven mal encaminats i que el fet de fer-nos passar per l’adreçador reportava, a la llarga, molts beneficis.
Un dia, als meus 9 o 10 anys, l’oncle em va dir
que al tornar de l’escola, li anés a comprar Cerebrino Mandri a la farmàcia. Jo, nena eixelebrada i desmemoriada, vaig arribar a casa
sense haver fet l’encàrrec.
Em vaig posar a fer els deures, i a jugar com
sempre una estona sense que em passés pel
magí la comanda que m’havien fet. Quan va
ser l’hora de sopar, seiem tots a taula, com si
res. A mig sopar, devien ser les deu del vespre,
negra nit, el tiet, de sobte, demana el Cerebrino. Ai las, me n’he descuidat! Què m’has dit!
Ja hi estàs anant, i que no tornis sense.
La mare i la tieta tremolaven d’angúnia,
només de pensar que la nena, filla única, hauria de sortir a buscar una farmàcia a aquelles
hores. Però així va ser, ni clams ni plors, ni ais
ni uis. Ja em tens baixant de prop de Sant Josep de la Muntanya, cap a la Plaça Lesseps.

per a conreus arbustius com la vinya, l’olivera,
l’ametller, l’avellaner, el garrofer, etc. El territori, el clima i la pluviositat, amb totes les seves
variants, marquen clarament que Catalunya
constitueix un espai en què els conreus de
cereals, vinya, olivera i altres arbusts són els
ideals per al conreu.
Fins i tot la ramaderia té problemes en
aquest paisatge per això els ramats han de ser
transhumants perquè en segons quines èpoques no hi ha menjar per a alimentar-los. Això
vol dir que, a l’estiu, cal reunir tots els ramats
i traslladar-los, cap a les pastures dels Prepirineus, on a l’estiu es pot aprofitar l’herba dels
prats.
També se sabia que el conreu continuat esgotava la terra; els conreus creixen perquè
aprofiten minerals i matèria orgànica de la
terra, per tant si un terreny es conreava de
forma continuada, al final s’esgotava i deixava
de produir. Per tant, s’havia de deixar reposar
perquè el pas del temps permetés recuperar-ne la fertilitat. La terra necessita aigua i
matèria orgànica, animal o vegetal. Per això,
el que es feia habitualment era conrear una
peça de terra un any sí i un altre no. Era el que
s’anomena guaret.
Josep Aquilina

Buscant la primera farmàcia de la República
Argentina, miro el rètol i em diu que la
més propera oberta està ...agafeu-vos, al carrer Verdi, més o menys on ara hi ha els Cinemes.
Ja em tens camina que caminaràs, fosc, sola,
i em prou por, Torrent de l’Olla avall i més
avall, trencant per diferents vies, fins arribar
a veure la llumeta de la farmàcia de Verdi. El
farmacèutic em va mirar com si fos una cosa
rara, pensant: On va aquesta nena a aquestes
hores?. I després torna costa amunt, que no
hi arribava mai. Creuant carrers i més carrers,
Verdi amunt, passat abastament la Travessera
de Dalt fins al carrer Valldoreix que és on vivíem.
No cal dir que al balcó de casa, i ben ventilades, s’hi trobaven la mare i la tieta, esperant
veure arribar la nena.... que anant de pressa,
ho feu ben tocades les onze de la nit!
Mare de Déu, com he recordat aquell dia. I us
asseguro que mai més he oblidat una missió.
Després de tot, el càstig em va estar ben merescut. Per despistada!. Ai aquells temps, qui
hi pogués tornar.
Marta Bayo
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40 ANYS DEL RODATGE A GRÀCIA DE LA PEL·LÍCULA LA
PLAÇA DEL DIAMANT

El 22 de juny de l’any 1981 al voltant d’una
botiga de queviures del carrer Providència,
com epicentre, començava el rodatge de la
pel·lícula La plaça del Diamant, basada en la
novel·la de Mercè Rodoreda. L’anar i venir de
tècnics i actors per aquest espai, incloent-hi
l’ensurt de la protagonista Sílvia Munt amb un
cotxe a la cantonada amb el carrer de l’Alzina,
tot just desprès de comprar el salfumant, fou
el tret de sortida d’un rodatge que es va perllongar uns tres mesos en els quals la Vila de
Gràcia es convertí en un plató cinematogràfic, de la que es podria considerar la primera
superproducció catalana produïda per Fígaro
films. Un film de gairebé dues hores, estrenat
el 1982 al cinema Alexandra i l’endemà al cine

Fontana, i una sèrie televisiva de quatre capítols de cinquanta-cinc minuts emesa en català i més tard amb tota la pompa, en castellà.
Pocs dies després de l’inici d’aquesta epopeia, el 3 de juliol de 1981, La Vanguardia deia:
“Betriu movilizó a los gracienses” afegint més
avall “Los gracienses se han tomado a pecho
la colaboración en el rodaje” i és cert, una gran
part del veïnatge de Gràcia es va sentir seduïda per aquesta efemèride, una experiència a
viure, si, a viure de moltes maneres, com si fos
un prisma, la gent de la vila es va involucrar en
aquella història, una part important com figurants, alguns amb petits papers, altres cedint
o facilitant coses, tot plegat per donar cos a
aquell relat en que treballava Francesc Betriu,
el seu director, fill d’Organyà i veí del carrer
Martí.
I és que aquesta història era una història veïnal amb unes vivències entre els darrers anys
de la dècada dels vint i els primers de la dels
cinquanta, amb fets com la República, la Guerra Civil i la Postguerra com rere fons de la vida
dels seus protagonistes. Una història també
amb un cert fil conductor. La Festa Major de
Gràcia, i el seu envelat aixecat a la plaça del

Diamant, una construcció ja difícil d’aconseguir i que l’equip del film trobà a les Borges
Blanques i que durant dues setmanes va aplegar com anys abans havia acollit el de veritat,
a una gran part dels veïns i veïnes de Gràcia.
Però en aquest plató improvisat també hi
entraven els seus carrers amb rodatges de la
quotidianitat, manifestacions o entrada de
l’exèrcit franquista, comerços com el bar Joventut ubicat a la cantonada dels carrers de
Rabassa amb el de les Tres Senyores i on es va
recrear el convit del casament de la filla de la
protagonista. L’església de Sant Joan amb el
casament del Quimet (Lluís Homar) i la Natàlia
(Sílvia Munt) i la comunió dels seus fills. Un altre indret bàsic fou el pis, amb entrada al carrer de la Perla, ocupava la part principal d’un
habitatge de la plaça del Nord amb vistes sobre el carrer de l’Alzina i una altra part com el
dormitori en uns baixos del carrer de Verdi per
sobre la Travessera de Dalt, un decorat que va
estar actiu durant diverses setmanes.
Malgrat tot, no totes les localitzacions es van
poder fer a la vila, altres com a l’Smart cinema
(Proyecciones) es va recrear al Casino l’Aliança
del Poblenou, el restaurant Monumental del
carrer Gran, al menjador de l’Hotel Espanya
del carrer Sant Pau, per la pastisseria es va
triar la pastisseria Reñé del carrer de Consell
de Cent, quant a la pujada del Carmel, el lloc
escollit fou el carrer de la Creu dels Molers del
Poble Sec, o l’escena del tramvia que es va rodar dins del Tramvia Blau, entre altres escenaris.
Tot plegat una amalgama d’indrets i una mu-

nió de figurants i actors que van tenir com a
punt de referència de vestuari, perruqueria
i maquillatge, els antics consultoris mèdics
del carrer d’Astúries a tocar de la plaça de la
Virreina i on els van tallar els cabells a molts
graciencs o els hi van adaptar el pentinat a
moltes veïnes segons l’època.
Aquesta també va ser una producció emblemàtica en la qual hi van treballar fent altres
feines, futurs directors com: Mariano Barroso,
Rosa Vergés, Agustí Villaronga o la mateixa Sílvia Munt actriu i directora, acompanyada en
aquells moments per un gairebé desconegut
Lluís Homar. Un rodatge que va acabar en un
berenar a l’Hotel Balmoral de la Via Augusta i
al qual hi va assistir també l’autora de la novel·la, Mercè Rodoreda.
De tot això ara en fa quaranta anys.
Josep Maria Contel
Taller d’Història de Gràcia Centre d’Estudis
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WINSTON CHURCHILL
WINSTON CHURCHILL – Un home brillant
- Una petita mostra de la seva filosofia
__________________________________
__________________________
L’èxit consisteix en anar de derrota en derrota sense perdre mai l’entusiasme.
		 _________________
Un bon discurs hauria de ser com una faldilla femenina, prou llarga per exposar el
tema i prou curta perquè esdevingui d’interès.
		 _________________
Un pessimista troba dificultats a cada
oportunitat que se li presenta;
Un optimista veu oportunitats a cada dificultat que se li presenta.
		 _________________
Un home amb conviccions, superarà a 100
homes que només tinguin opinions.
		 _________________
Per molt bonica que sigui l’estratègia, hauriem de tenir l’ocasió de calibrar bé els resultats.
		 _________________

Or i Flama Racó poètic

Marta Bayo

La vida està plena d’oportunitats de mantenir la boca tancada.
		 _________________
La diplomàcia és l’art de saber engegar la
gent a pastar fang d’una manera tan atractiva, que fins i tot, preguntin per on han
d’anar.
		 _________________
La por és una reacció. - El valor és una
decisió.
		 _________________
Una nació que oblida el seu passat, no tindrà mai futur.
		 _________________
La persona positiva veu l’INVISIBLE, sent
l’INTANGIBLE i aconsegueix l’IMPOSSIBLE.

RACÓ POÈTIC
GRADUARÀS LA LLUM
Graduaràs la llum
I tu seuràs a l’ombra.
Si obres bé o ajustes porticons,
Si corres una mica les cortines.
Potser també encenent algún dels
llums
En un racó perdut. Si ho fas amb cura
Podràs aconseguir de formar part
De la penombra i rebre les visites.
Però si hi ha un bell rostre entre els qui
vénen
I tots en són de bells els que tu estimes
Obriràs les finestres
Perquè la cambra s’ompli de la música
Que fa la llum en colpejar el silenci.

HAIKUS
Canta el noi
trepitjant les fulles seques
les fa volar.
∞
El sol fa festa
en pinta un la nena
riu la mare.
∞
POEMA
La primera
t’ho porta
la segona
s’ho emporta.

Joan Margarit
Adriana Vidal
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MOLT DE COMPTE AMB ELLES

SOCIETAT

Ronden per tot arreu, amb la seva por tan atrevida, portant els seus quaranta i
tants, boniques, cultes, viatjades, sensibles.
Compte amb elles. Venen de tancar una porta amb decisió, però sense oblit. Van
estimar, van construir, van parir, van complir.
Van estimar al seu home, van donar ales a les seves cries i ara, desentumeixen les
seves: ¡i aquí estan!; intactes, brillants, superbes, majestuoses, a punt per volar; no
sols les d’una colometa sinó també les d’una gavina, soberana i curiosa.
Saben de la vida i de la teva fam perquè amb el seu cos han sabut sadollar-les.
Expertes en estupidesa i els seus matisos; es van reconèixer immerses en ella fins
a l’estupor i en van suportar molta fins al dolor, la sabran distingir, no ho dubtis.
Versades en economia, l’apliquen en el gest, en el caminar i en la seva estricta sensualitat.
Molt de compte amb les seves caderes sàvies: ja es van estirar i contraure, es van
estremir i agitar.
Saben de l’amor, en tots els seus colors, des del roig resplandor fins al gris musti.

Lamentem comunicar-vos la defunció de:

M. DOLORS CUBÍ ALIBÉS
MONTSERRAT GOMÀ ALBERT
EBRIC LLANSANA RONCHERA
JOAN BERNAT BATLLE: espòs de la sòcia Mercè Palau Arbonès, pare de la sòcia Natalia Bernat Palau i avi
de la sòcia Ariadna Bernat Palau.
FRANCISCO GOMIS MONTSERRAT: pare de la sòcia Anna Gomis Pulgar
PEDRO HERNÁNDEZ ONNA: pare de la sòcia Caterina Hernández García
MONTSERRAT PANADÈS: mare de la sòcia Anna Cabestany Panadès
DOLORS FOLGUERA: mare de la sòcia Anna Jaureguizar Folguera

Les seves cames prou fortes arrosseguen encara les seves arrels.
Prestes a sentir, porten una vella cançó al llavi, una intensitat profunda a la mirada i una seguretat delicada al somriure.
Però, si aquesta advertència ja és tardana, i descobreixes que ja no pots deixar de
pensar en elles, aleshores, tingues compte de l’ara i el després, no t’equivoquis, no
ho arruïnis: no els hi enviïs un missatge de text, millor convida-les a un cafè amb
temps; no recorris a l’e-mail, preferiran sens dubte un poema al tovalló. No els
facis promeses, no els venguis la teva imatge, millor exhibeix la teva autenticitat
més despullada. No caiguis, per acabar-ho de farcir, en una remor atabalada i vàcua, deixa que respiri un silenci en comú.
Venen de cremar les naus i canviar la comoditat indolent pel risc vital.
Avancen per un camí incert, però elegit.
A la seva cartera, fotografies, un perfum i algunes llàgrimes.
A la seva mirada, una decisió…
Molt de compte amb elles…potser, si tens sort, ja n’hi ha una en el teu camí.
Jorge Eduardo Cinto

El nostre més sincer condol a tots els familiars.

C/ Girona, 59
08009 Barcelona
934 61 30 60

Fes-te’n soci!
www.independent.cat

Creu de Sant
Jordi 1994

Centre Moral i Intructiu de Gràcia
Adreça: Ros de Olano, 9 08012 Barcelona
Telèfon: 93 218 19 64
email: elcentre@elcentregracia.cat
Facebook: @elcentregracia.cat
Twiter: @elcentregracia

