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Atrasamos la hora y se adelanta el invierno. Aumentan los avances científico-técnicos, la esperanza de vida, el consumo y la pobreza en el mundo,
mientras disminuyen los valores de una sociedad que no respeta el medio
que la acoge.
Hemos perdido la memoria de dónde venimos, ignoramos donde vamos y
no valoramos lo que tenemos. Podemos recordar en los años 50-60, como
era la vida en la mayoría de pueblos carentes de electricidad y de agua corriente. La luz provenía de unos sencillos candiles de aceite y el agua había
que irla a buscar a la fuente con botijos y cubos para llenar la tinaja. En la
casa no había baño, en su lugar estaba la cuadra con las caballerías y un
cerdo enorme destinado al matadero. Afuera estaban las gallinas y los conejos. No había papel higiénico y era difícil encontrar algún periódico, para
bañarse al rio y en verano. La radio era lo que proporcionaba contacto con
el exterior y los escasos vendedores ambulantes que aparecían de uvas a
peras eran anunciados por el pregonero.
En Barcelona, cada día había que ir a buscar con un cubo un trozo de hielo
y con la lechera leche fresca dado que cerca
de casa había vacas. Teníamos luz y agua en
las casas pero todavía neveras, lavadora, teléfono y televisión tardarían en llegar. Se lavaba
a mano, se fregaba el suelo de rodillas y viajábamos en tranvía soñando con poder volar
algún día.
La vida es cambio, pero instalados en nuestra
zona de confort nos resistimos y dejamos que
la rutina nos encadene a viejas costumbres, a
valores egoístas del mínimo esfuerzo.
Nuestro Casal abre puertas a la vida. Ofrece
múltiples actividades para seguir aprendiendo idiomas, pintura, cocina, etc., pero lo más
importante, nos ofrece un espacio para relacionarnos, un espacio de acogida donde todos son bienvenidos y todos
podemos aportar. En el Espai de Gent Gran de Fort Pienc no hemos perdido los valores de la entrega, de la amistad, del acompañamiento. Multitud
de voluntarios y socios, codo a codo, hacen posible que la esperanza brille
cuando el día amanece nublado.
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el racó poètic

sota el cel de Fort Pienc

A mi amiga Mercedes

Ara

Un mamut en el parque de la Ciutadella

Mujer de aspecto frágil
pero de corazón ardiente;
me permitió conocer su poesía.
Afila el lápiz y expresa con palabras
lo que su alma siente.
No necesita saber rima,
escribe y punto, derrocha su energía
que es mucha y fuerte.
No pares de escribir amiga mía,
es tu válvula de escape,
mantente alegre.
Sabes cumplir muy bien con tu misión
y estar sin estorbar.
Yo a ti quisiera parecerme;
si a tu edad puedo llegar
con cariño te recordaré siempre

Si em dones
el motiu, farem
collarets de perles
que enllacin els pensaments,
i s’endinsin àgils pels
camins invisibles
del demà.
Alguns es perderen
en el clam de la cridòria,
d’altres argumentaran l’insòlit
i amb els impronunciables
farem la barca que travessa
el sentit.
Vine i no preguntis,
no diguis res. Vull
creuar el temps i
ser aquí, i viure
l’ara.
Carme Benedicto Puig
i Joan Vinuesa

Mosén Norbert Font y
Sagué (1874-1910) fue
un destacado geólogo y
naturalista, introductor en
España de la espeleología.
Formaba parte de la Junta
de
Ciencias
Naturales
de Barcelona, desde la
cual inició, al acabar la
Exposición Internacional de
1888, un proyecto cultural y
lúdico que iba a decorar el
parque de la Ciutadella con
figuras de piedra a escala
real de animales que en el pasado poblaron Catalunya.

Vicenta Calvo

Anochecer
Recuerdas aquel anochecer de agosto,
cuando juntos caminábamos los dos.
Qué dicha, mientras apoyabas
tu cabeza sobre mi hombro,
rodear con mi brazo tu cintura,
sentir la dulce suavidad de tu piel,
el murmullo de tu aliento,
y la melodía de tu voz.
Qué regalo más sublime tu compañía.
Cómo turbaste la calma en que mi alma vivía.
Pero hoy tu desdén mina mi existencia.
Y me has sumido en un desamparo
más intenso, profundo y negro
que el vacío.

Abantos

Dolça f�cor de la nit
Firmament lluent d’estels
i la lluna que somriu
amb la careta argentada
com a deessa del cel.
Riu i balla la lluneta
guarnida de flors d’estels
i a la terra, les arrels
brollen fins la finestreta.
On la lluneta s’amaga
perquè ja és l’hora de l’alba,
un nou dia que comença
i una nit, que aviat s’acaba.

Josefina Pelayo
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El primer y único animal reproducido fue el espectacular mamut colocado
en 1906. El mamut de hormigón mide más de tres metros de altura y está
situado a unos metros de la cascada de la Ciutadella.
La muerte de Norbert Font en 1910 paralizó el proyecto para siempre La
maqueta de otros once dinosaurios prehistóricos del proyecto fallido,
puede verse en el museo de geología.
En la iniciativa de Norbert Font colaboraron otros dos destacados
naturalistas y geólogos de la época. Jaume Almera y Artur Bofill, grandes
estudiosos de las especies animales autóctonas.
Norbert Font i Sagué tiene dedicada una plaza en el barrio de Sant Martí,
además de un premio de espeleología a su nombre. Jaume Almera da
nombre a una calle en el barrio de Horta y a un centro de investigaciones
dependiente del CSIC, el Instituto de Ciencias de la Tierra Jaume Almera.
Artur Bofill cedió a los museos municipales gran parte de su colección de
moluscos, fósiles y minerales.
Existe una colección muy parecida a la idea no realizada de Font alrededor
del Museo de Historia Natural de París, en el parque conocido como Jardín
de las Plantas.
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col·laboracions
Els batecs del cor

activitats dels socis i sòcies
Carme Brangulí

Mossèn Jacint Verdaguer diu:
EL COR DE L’HOME ÉS UN MAR...
TOT L’UNIVERS NO L’OMPLIRIA...
Quan parlem d’estimar, el primer pensament que sempre ens ve a la ment és
el cor. Podem dir que hi ha diverses formes o maneres d’estimar.
Mossèn Cinto compara el cor amb la mar. La mar no te fi, ni tampoc en té
l’amor quan s’estima de debò.
La paraula univers ve a dir que no s’acaba mai...
Ni tampoc s’hauria d’acabar el voler estimar més i més a tothom, és un
deure humà i, si el tinguéssim en compte, s’acabarien les enveges, els mals
humors i els mals moments, i tots viuríem amb més harmonia.
Vull parlar-vos d’un cor que “batega” dins l’església Prioral de Sant Pere, a
la ciutat de Reus.
De qui és el cor que hi batega? Del pintor Marià Fortuny, famós en ple segle
XIX per les seves obres impregnades de color, de les quals en destaquem el
quadre La vicaria, tan conegut per nosaltres.
Va morir a Madrid i va deixar escrit que li traguessin el cor i que aquest
fos traslladat a la terra
catalana.

�cursió a Beget

Antoni Bobés
Quan tocaren les vuit hores en punt, un
autocar que estava a la cantonada d’Ausiàs
March-Sardenya es va posar en marxa,
carregat de gent maca i molt trempada, per
gaudir d’una jornada de natura i oxigenar la
ment i els pulmons amb aires muntanyencs.

Primerament ens dirigírem cap a la Garrotxa
a Sant Joan les Fonts, per gaudir d’un bon
esmorzar. Tot seguit reprenguérem la marxa
cap a Beget. Ens faltaven ulls per gaudir dels
paisatges tan bonics que estàvem passant, quina verdor! I renoi, quines
corbes! Però el bon humor no va defallir mai.
En arribar, anàrem cap a l’església de Sant Cristòfol (segle XII), on hi ha el
Sant Crist anomenat “Majestat de Beget” per la seva vestimenta; la seva
cara transmet serenor. També hi ha la Mare Déu de la Salut (segle XIV), un
retaule d’alabastre i, arrambada a la paret hi ha una calaixera molt antiga que
el mossèn fa servir per desar-hi les robes de cerimònia, i vestir-se, abans de
celebrar l’eucaristia, ja que l’església no té sagristia.

Una placa diu:

Després ens passejàrem pel poble que és “tot un pessebre” amb els seus
carrers, raconets i ponts sobre la riera del Trull. Un cop gaudit el poble de
Beget i els seus boscos d’alzines i roures, ens
encaminàrem cap a Castellfollit de la Roca, poble
assentat en una cinglera basàltica de 50 metres
d’alçada. En arribar, vàrem anar a comprar
magdalenes i tot seguit ens encaminàrem, a peu,
cap al mirador. Quasi era l’hora del dinar, però el
nostre xofer, que és un gran conductor, va posar
el “turbo” i en un “tret i no res” ja érem entaulats.
Al principi, tot era silenci, la gent anava per feina,
però de mica en mica va anar tornant la xerinola.

DEIXO LES MEVES OBRES A LA HUMANITAT, PERÒ EL MEU COR A LA
TERRA CATALANA.

I vam acabar la festa amb un bon ball per tornar
cap a caseta d’allò que més contents i contentes.

He dit que el seu cor
“batega”: això, sens
dubte, no pot ser ...
És una petita bombeta
vermella, sempre encesa
i oscil·lant, que sembla
el batec d’un cor.

6

7

activitats dels socis i sòcies
Ball de primavera

activitats dels socis i sòcies
Ball dels dissabtes

�cursió a Queral�
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activitats dels socis i sòcies
Teatre “ Corrin, vinguin.. tinc un mort”

activitats dels
col·laboracions
socis i sòcies
�nal de curs

Sardana

Sevillana

Sardana-sevillana
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Country
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activitats dels socis i sòcies
�cursió a Horta de Sant Joan

activitats dels
col·laboracions
socis i sòcies
Antoni

�p�ició de manualitats

Puntualment a les vuit del
matí començàrem el nostre
viatge cap als Monjos on
els del Restaurant Casa
Paco ens esperaven per
oferir-nos un bon esmorzar
i així poder seguir més
tranquils el nostre camí cap
a l’Hotel Miralles d’Horta de
Sant Joan.
Després d’allotjar-nos i d’haver dinat, ens desplaçàrem al poble veí d’Arnes,
ja que les germanes Pallarès, grans expertes en l’elaboració d’espelmes
de cera, ens esperaven per explicar-nos el procés que seguien en la seva
fabricació i també volien parlar-nos sobre la vida de les abelles. Per acabar
i després d’un petit recital de piano, ens van invitar a que cadascú de
nosaltres elaboréssim la nostra pròpia espelma. Va ser tota una experiència.
Durant l’estada al taller de les germanes Pallarès, va caure un bon xàfec,
i en sortir havia refrescat força. Vam poder fer una petita passejada per
aquest bonic poble amb una temperatura del tot agradable.
En tornar a Horta de Sant Joan, l’autocar ens va deixar al capdamunt del
poble, per poder anar passejant cap a l’hotel i gaudir dels seus carrerons i
raconets, va ser un gran encert.
L’endemà a dos quarts de nou, esmorzàrem un petit refrigeri i tot seguit
emprenguérem amb quatre furgonetes la ruta cap als ports, per fer el
veritable esmorzar en una zona de pícnic molt bonica.
Menjàren el “pa estirat amb pernil” que, per a mi, era com una coca de
forner elaborada amb sal en lloc de sucre. Anàrem a visitar el convent de
Sant Salvador que va ser un dels llocs on va viure aquest frare franciscà,
famós per la quantitat de
miracles que va dur a terme
al llarg de la seva vida. Un
cop visitat el convent, ens
desplaçàrem a on hi ha la
famosa olivera anomenada
“Lo Parot” que té més de
dos mil anys d’existència i
és espectacular.
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col·laboracions

col·laboracions
Poeta, pintor, artista y amigo: Antoni Picas

Paul

Esta revista ha quedado huérfana
de una de las firmas que aparecía
cada semestre. Escribía sobre los
más diversos temas, que siempre
contenían una reflexión, que nos
desconcertaba, por inesperada
y sorprendente. Nos permitía
apreciar el alma de lo que trataba.
Era un pintor de sentimientos,
de emociones, del interior de
las cosas. Cualquier detalle le
sugería un escrito, muchos de los
cuales aparecieron en esta revista. Estació del Nord, aquarel.la un dia de pluja, 1943
Recuerdo, porque me impresionó,
un artículo que publicó hace años, sobre un grafiti que fotografió en el parque
de la Estació del Nord. Se refería a la imagen de un esqueleto de cuyas manos
surgían unos signos, que según explicaba, simbolizaban la vida eterna.
Los que le habéis conocido, estaréis conmigo, que era una persona humilde,
como todos los seres inteligentes. Durante años lo pude encontrar en este
Centro, donde impartió y asistió a clases. Cómo lo recuerdo jugando a las
cartas, bailando, sonriendo. Ahora, al entrar en el Centro, y ver, sin él, la mesa
en la que siempre jugaba, su ausencia provoca
en mí un inmenso vacío.
La última vez que nos encontramos fue por
Navidad. Estaba delicado, una situación que
mantenía desde hacía tiempo, pero no podía
imaginar un desenlace tan rápido
Lector insaciable, hábito que conservó hasta
el final, leía diariamente la prensa. Además de
pintar y escribir en prosa, era un enamorado
de la poesía, que también cultivó. Todavía,
en sus últimos días, mantuvo su alegría y su
espíritu optimista. Conservaba una abundante
cabellera blanca y una sonrisa franca.
Con que fuerza vuelven, ahora, sus recuerdos
a mi memoria. Él ha formado, durante tantos
Esgrafiats de Picasso.
Pastix d’Antoni Picas
años, parte de mi vida.
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El sentido de la vida

Makocsky

En este momento de mi vida miro al futuro y me pregunto si existe un hilo
conductor que una mis pasos y me marque el camino a seguir proporcionándome un cayado en el que apoyarme. Busco una fuerza interior más allá
del recurso fácil a vivir el presente, a sobrevivir o hacer realidad esos sueños
que por una u otra razón nunca fui capaz de realizar.
Lo que es cierto es que tengo más dudas que certezas, que encontrar un
sentido a mi vida es algo que me sobrepasa. Puedo repasar los acontecimientos que me han marcado, las motivaciones que me empujaron (muchas
inconscientes) y las cruciales decisiones tomadas, y aún así sentirme como
el que mira en la oscuridad sin ver.
Son tantas las “coincidencias” necesarias para que todo pasara como fue,
es y será, que solo desde la humildad y la aceptación de mis limitaciones
ante el misterio de la vida puedo encontrar algún sentido a una búsqueda
que está lejos de mi comprensión.
Pocas respuestas puedo dar a la pregunta ¿Quién soy? ¿Qué da sentido a
mi vida?
Puedo constatar que mis padres, mi familia y el entorno en el que se
desarrolló mi infancia, han sido un punto de partida fundamental. El deseo de
ser bueno para que te amen, el no saber decir no y el querer llegar más lejos
que mis progenitores que con tantos sacrificios me dieron la oportunidad de
estudiar, marcó mi adolescencia. Independizarme y formar una familia me
llevó a conseguir una estabilidad económica y una dedicación total. A partir
de aquí el horizonte se amplió con un trabajo de crecimiento personal al que
no veo final.
Los actos nos definen y expresan una forma de ser particular que nos une y
diferencia de los demás. ¿Genética y aprendizajes?
Mis debilidades han potenciado mis fortalezas: responsabilidad, fuerza de
voluntad, valores… Lejos quedaron los sueños de grandeza, fama, dinero,
honores y reconocimiento.
Al final me siento como una pelota lanzada de hoyo en hoyo por una mano
invisible sin que por ello deje de ser responsable de mis actos.
Las preguntas pueden ser más importantes que las respuestas.
Se hace camino al andar.
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col·laboracions

col·laboracions
Parlem de dones fam�es de Catalunya

Olga Navarro

Montserrat Caballé i Folch va néixer el 12 d’abril
del 1933 i morí el 6 d’octubre del 2018.
De família modesta, va fer una carrera lenta i difícil,
va tenir diverses ocupacions i moltes dificultats, i
amb sacrificis i l’ajuda de la família va aconseguir
acabar els estudis i entrar al conservatori. Això
li permetia presenciar moltes funcions del Gran
Teatre del Liceu. Un cop acabats els estudis
l’any 1954, va obtenir el primer premi de cant
del conservatori. Una de les seves primeres
actuacions, el 10 de juliol del 1955, va tenir lloc a
la casa Bartomeu als Jardins dels Tarongers, barri
de Pedralbes de Barcelona, també és en aquesta època quan comença
a cantar les seves primeres òperes. Però era evident que els progressos
per als quals la soprano se sentia més capacitada només es podien
obtenir triomfant en altres països europeus.
Amb el suport familiar, Montserrat Caballé es trasllada a Itàlia a la
recerca de majors oportunitats. Va ser cèlebre el “consell” d’un directiu
de l’Òpera de Roma, qui va voler convèncer Montserrat Caballé perquè
tornés a Espanya i es casés per tenir molts fills perquè “el seu futur no era
el cant”. Finalment va obtenir un contracte precari a l’Òpera de Basilea
el 7 de juny de 1956 per a lòpera Madame Butterfly, i gràcies als seus
èxits constants fent substitucions a diverses òperes -Tosca, la Flauta
màgica (primera dama), l’Àngel del foc -, va obtenir una plaça de cantant
titular i va debutar el 17 de novembre del 1956. Montserrat Caballé va
romandre a Basilea tres temporades, amb escapades a l’Òpera de Viena
(on va cantar una dona, l’Elvira, de don Giovanni, el febrer de1959 i una
Salomé el mes de maig, amb la qual va aconseguir una medalla del
teatre). Acabat aquet importantíssim aprenentatge a Basilea i amb un
domini sòlid de la llengua alemanya, es trasllada a Bremen, on cantaria
dos anys més.
I a partir d’aquí Montserrat Caballé va ser convidada a cantar a gairebé
tots els teatres d’Alemanya, el seu prestigi creixent testimoniat per les
crítiques i elogis dels mitjans de comunicació, va anar obrint-li lentament
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les portes dels grans teatres, com l’Escala de Milà. Els anys 1960 i 1961
va cantar també al Teatre de Sao Carlos de Lisboa, i amb l’ajuda del seu
germà Carles, va aconseguir convèncer l’empresari Joan Antoni Pàmies,
que li oferís debutar com a protagonista a lòpera Arabella al Gran Teatre
del Liceu, on tant havia somiat cantar quan estudiava .El públic del
Liceu, la nit del 7 de gener del 1962 va aplaudir la cantant. I a partir de
llavors, l’empresari li va proporcionar noves oportunitats al Liceu, on va
consolidar l’èxit amb papers com el de Donna Elvira, tantes vegades
cantat a Alemanya i la Madame Butterfly.
A Reus també hi canta Madame Butterfly al costat del llavors emergent
tenor Bernabé Marti, que li havia presentat la seva antiga companya del
conservatori Mirna Lacambra. També va cantar amb ell a la Corunya, i
més tard a Barcelona i Reus. L’estiu del 1964 s’hi va casar al Monestir
de Montserrat, on es venera la Verge bruna, de la qual en duia el nom
la cantant.
A les acaballes del 1964, Montserrat Caballé es va distingir amb l’estrena
a Europa de l’oratori El Pessebre, de Pau Casals, i ja podia considerar
consolidada la seva carrera, tenia una experiència immensa en matèria
de repertori i havia recorregut molts teatres europeus; Però va ser la
primavera del 1965 que es trobava a Nova York i se li va presentar una
d’aquelles oportunitats que moltes vegades han permès el llançament
definitiu d’una carrera: la cancel·lació de contracte, per problemes de
l’embaràs de la cantant nord-americana Marilyn Horne, prevista per la
versió en concert d’una òpera llavors gairebé oblidada, Lucrezia Borgia.
Montserrat coneixia bé aquesta òpera i va ser cridada ràpidament per
cantar-la en una cèlebre sessió al Carnegie Hall, de Nova York, el 20
d’abril del 1965. Va ser un esdeveniment espectacular del qual n’existeix
un enregistrament “pirata” de força qualitat i on Montserrat Caballé -que
llavors ja cantava amb el seu increïble domini del faitó i un fraseig propi
excepcionalment cuidat que donava un to líric al personatge donizettià-,
va obtenir un triomf definitiu. La premsa novaiorquesa publicava l’endemà
uns titulars inequívocs, on s’afirmava: “Caballé = Callas + Tebaldi”, una
explosió de reconeixement.

Homenatge a una catalana, que ha arribat a ser la millor i la primera cantant
de tot el món.
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recepta

Curs� i tallers
ACTIVITATS GRATUÏTES

Caldo gallego

Julia Sánchez
Ingredientes para 6-8 personas:
1 col
200 gr. de judías verdes
1 Kg. de patatas rojas
1 oreja de cerdo
Morro de cerdo
250 gr. de lacón
2 chorizos
Sal, pimentón dulce, unto

Preparación:
Poner el lacón, la oreja y el morro en remojo durante 6 horas.
A continuación, hervirlos durante media hora.
Añadir la col y las judías cortadas en juliana.
Pelar las patatas, cortarlas a trozos pequeños y añadirlas a media cocción.
Añadir los chorizos y sazonar.

CURSOS ANUALS O TRIMESTRALS AMB TEMÀTIQUES DIVERSES

RECURSOS

Habilitats per la Gent Gran
Coses de dones
Ment sana
Llegim, parlem,interpretem
Genealogia. Història de la família
Gaudir de la poesia
Meditació

N0VES TECNOLOGIES

Informàtica
Internet
Dispositius mòbils: telèfons i tablets
Aula Oberta Informàtica
Word

IDIOMES
Català
Anglès
Francès

BALLS

JOCS

Taller de bridge
Taller de canastra
Escacs
Rummykub
CURSOS DE PAGAMENT

Preus públics 2018 (tallers trimestrals)
- Titulars targeta rosa gratuïta: 11,60 €
- Titulars targeta rosa reduïda: 17 €
- Sense targeta rosa:
26,50 €
Ioga
Dilluns i dimecres de 9.30 a 10.30h
Ioga suau
Dilluns i dimecres de 10.30 a 11.30h
Condicionament físic
Dimarts i dijous de 10 a 11h i d’11 a 12h
Coral
Dimecres de 16.30 a 18h
ALTRES ACTIVITATS DEL PROGRAMA

Sardanes
Sevillanes
Country
Balls en línia
Balls de saló

TALLERS DE MANUALITATS
Pintura a l’oli
Patchwork
Ganxet i mitja
Punt de creu
Tall i confecció
Aquarel.la
Manualitats

DIVERSOS

Tallers de Cuina
Teatre
Club de lectura
Tai-txí
Història de l’art.

Adreçades a la gent gran que resideixi al
Districte de l’Eixample o sigui soci/sòcia
d’un Casal o Espai de Gent Gran Municipal del districte
Tallers de memòria, caminades, circuits esportius a l’aire lliure, marxa nòrdica i grups
de suport per a persones en situació d’adversitat. Per a més informació, demanar
tríptics especíﬁcs a l’Espai.
HORARI DE LES COMISSIONS

Comissió d’administració: dimecres i
dijous de 17 a 18.30h.
Comissió cursos i tallers: dilluns i
dimarts de 17 a 18.45h.
Comissió excursions: dilluns i dimarts
de 17 a 18.30h.
Comissió oci i cultura: dimarts i dimecres
de 10 a 12h.
Comissió de la revista: divendres de 17
a 19h.

Informació detallada dels cursos al web: www.gentgraneixample.cat
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Espai de gent gran Fort Pienc
Pl. Fort Pienc, 4-5 - 08013 Barcelona
Tel.: 93 232 78 27- Fax.: 93 232 82 93
www.gentgraneixample.cat
fortpienc@gentgraneixample.cat

Horari
De dilluns a divendres de 10 a 13h i de 16 a 20h
Informació de l’Espai: Dilluns, dimecres i divendres de 10 a 13h
Dimarts i dijous de 16.30 a 19.30h
Transport
Metro L1- Arc de Triomf i Marina
Bus: 6, V21, 42, 54, 141
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