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El nostre estimat barri de Vilapicina i la Torre 
Llobeta i el seu veïnat es mereixen el petit 
homenatge que trobareu en aquesta edició de 
La Veu de Torre Llobeta. Sobretot, vam voler 
saber com el veuen les persones que hi viuen. 
Un BARRI VIU, que creix i es recrea amb els 
records, les paraules, les petites accions i 
l’estimació dels seus habitants.
Testimonis, relats, poesia i molt més, per  
llegir i gaudir durant les festes.
Bon Nadal i molt feliç 2023!

Consell editorial
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Diuen que a l’enterrament del senyor Co-
mas de Argemir i Serrallonga hi va as-
sistir la família més propera i un repre-
sentant del consistori, per deferència a 
la cessió del llegat del senyor Comas a la 
hisenda pública local. Corria l’any 1964, i 
amb la generosa donació, la titularitat del 
mas conegut amb el nom de Torre Llobeta 
canviava definitivament de mans.
Va ocórrer, però, que l’eufòria inicial per 
l’adquisició de l’històric edifici es va anar 
transformant en una tímida indiferència, 
que al seu torn va acabar convertint-se en 
una vergonyosa deixadesa. No és que fal-
tessin idees, però sempre que l’expedient 
arribava a la taula de qui prenia les deci-
sions, un assumpte de més envergadura 
o urgència li robava el protagonisme.
Construïda a finals del segle XV, la Torre 
Llobeta era una de les cases pairals més 
antigues dels afores de la ciutat de Barce-
lona. La seva ubicació privilegiada va fer 
que cap a finals del segle XVIII esdevin-
gués un lloc de descans per als viatgers 
que entraven a la ciutat i una llegenda 
popular ens diu que el mateix Napoleó hi 
va pernoctar. Malgrat tot, res d’això sem-
blava importar a una administració que 
havia condemnat a l’oblit el dissortat llo-
garet, que amb el pas del temps comença-
va a amenaçar ruïna.
Afortunadament, sempre hi ha un pedaç 
per a un descosit, i els veïns del barri, 
testimonis de tal infortuni, s’hi van invo-
lucrar totalment fins a aconseguir que la 
masia fos restaurada i recuperada per a 
l’ús públic. La història de la Torre Llobe-
ta, des de la mort del senyor Comas de 
Argemir fins entrats els anys 80, va es-
tar estretament lligada a la lluita veïnal. 
I és que els veïns estaven d’acord en el 
fet que aquell edifici era el lloc idoni per 

acollir un teixit associatiu que frisava per 
donar resposta a les moltes necessitats 
del barri. I ho van aconseguir, oi tant que 
ho van aconseguir! Els embats populars 
es van succeir de formes molt diferents 
per donar vida a un edifici que semblava 
condemnat a desaparèixer. I la tossude-
ria dels veïns encara és  un exemple per 
a les classes populars barcelonines que 
reivindiquen els espais històrics que l’ad-
ministració pública abandona. Nosaltres, 
però, aquí recordarem una de les anècdo-
tes que, ben segur, formen part de l’ima-
ginari col·lectiu del barri. La història d’un 
veí que va perdre’s la seva boda per defen-
sar, junt amb altres persones, l’ocupació 
veïnal de la Torre Llobeta i que va aca-
bar emmanillat per la Guàrdia Urbana en 
un desallotjament molt discutit aleshores. 
Val a dir que la boda sí que es va poder 
celebrar dies després del calamitós episodi.
I és que sovint oblidem que sempre hi ha 
algú al darrere de cada fita. Com si les co-
ses succeïssin soles o allò que ara tenim 
sempre hagués estat nostre. Per a aque-
lles persones que van aconseguir que la 
Torre Llobeta sigui el majestuós edifici 
històric que avui dia és, valgui aquest hu-
mil homenatge.

Lourdes Roselló
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Barri viu

Aquesta vegada, La Veu de Torre Llobeta, 
que és com dir la veu de tots vosaltres, 
us proposa que parlem de barris, de barris 
vius, justament perquè hi vivim i els volem 
vius. I, concretament, del barri de Vilapi-
cina i la Torre Llobeta. Com el recordem? 
Com el volem? Com l’estimem?
Parlem del nostre barri: del que tenim i el 
que necessitem. I d’aquelles històries vis-
cudes pels veïns, que són part del nostre 
patrimoni vital: el tramvia del Passeig Ma-
ragall, les velles masies, les torres d’es-
tiueig, les terres de cultiu,  les indústries 
i fàbriques, les petites botigues, els cine-
mes que a poc a poc van anar desapa-
reixent dels barris enduent-se’n la màgia 
cap als centres comercials.
Com canvien les coses amb el temps, oi? 
I nosaltres amb elles. Algunes vegades 
les novetats ens faciliten la vida i d’altres 

ens la compliquen, i gairebé sempre hi ha 
un xic de cada cosa, depenent de com es 
miri. Arriben els supermercats i està molt 
bé, però cada vegada més plega el petit 
comerç.
Amb l’enderrocament de les antigues 
cotxeres de Borbó van arribar el Centre 
d’Atenció Primària, la nova biblioteca, el 
poliesportiu, el Casal de Gent Gran, el 
centre ocupacional... i el parc. Però els 
gossos campen pels jardins malmetent 
tot el que es planta i manca un pipicà.  I, 
quan arribarà l’escola bressol per als in-
fants i una llar de dia per a la gent gran? 
Com veieu, tenim moltes coses a dir. Tot 
seguit podeu llegir-ne algunes.
Moltes gràcies per compartir desitjos i re-
cords amb nosaltres.

Lola G. Carrascal

Amb B de barri

Crec que hem de col·laborar en mantenir 
el petit comerç al barri. Jo, que n’he tingut 
molts anys, puc assegurar que fa molt bon 
servei al veïnat, i encara avui em dona una 
gran alegria trobar-me pel carrer la meva 
clientela que em saluda. És un contacte 
molt proper i dona vida al barri.  

Isabel Oliver

Nou Barris no ve del número 9 perquè, de 
barris, en són tretze! 
Recordo que on hi ha el Mercat de la Mercè, 
al carrer Sant Iscle, les pageses s’hi posaven 
a vendre la verdura i la fruita. I on hi havia 
les cotxeres jo veia com sortien i entraven 
els autobusos, era un carrer de doble sentit.
El Centre Cívic Can Verdaguer era una masia 
abandonada. Ara encara s’hi conserva una 
premsa al pati. Al parc de la Guineueta hi ha 
qui diu que hi van trobar una guineu.
El poliesportiu del SESE abans estava 
darrere de l’església que hi ha a Fabra 
i Puig, la de Santa Eulàlia, també hi ha 
l’ermita més amunt. Al carrer Amilcar tenim 
la plaça de Santa Eulàlia.
On hi ha el Centre Cívic Can Basté, que és 
a la plaça Pere Artés, hi ha uns xiprers que 
en una època llunyana indicaven quanta 
gent podia passar la nit i sopar a la masia. 
Només cal comptar-los per saber-ho.

Elisenda Boronat
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Vaig passar els primers anys d’infantesa 
en una de les poques cases que encara es 
conserven, molt a prop de Torre Llobeta. La 
façana tenia els balcons orientats al Passeig 
Maragall, per on sentia passar el tramvia 
durant les obligades migdiades a l’estiu. 
Recordo quan volia anar cap al tard amb 
la família al Casinet, potser encara hi ha la 
figuera al pati del darrere.

M. del Amor Ferrer

Cap a l’any 1968, amb deu anys, vaig 
pujar amb els pares a un taxi i, en no res, 
vaig passar a viure en un indret que en 
deien Horta. L’entorn era mig rural, mig 
abandonat, entre el Passeig Maragall i el 
Turò de la Peira. Em recordo tombant pel 
barri encuriosit per descobrir com era el lloc 
on vivia, i la por que em feien les corredisses 
que s’organitzaven quan “els Cadena” del 
Carmel es trobaven amb “els Jarana” del 
Turò. Vilapicina al mig.
Torre Llobeta i la seva biblioteca van ser 
un descobriment més tardà. Es va acabar 
la infantessa massa ràpid i la memòria, de 
tant en tant em demana tornar a fer un 
tomb per aquells primers carrers o demanar 
a la meva amiga Isabel com es deia el Baró 
que vivia a tocar de la fàbrica dels Oliver.

Manuel Bravo Gil

El barri de cadascú de nosaltres és el 
reflex de les persones que hi vivim, és 
l’espai que envolta els nostres habitatges, 
és el nostre jardí comú. Per això m’agrada 
cuidar-lo, mantenir-lo net. També 
m’agrada saludar els veïns, desitjar-los 
un bon dia, donar-los una bona acollida. 
El barri per mi és el primer exemple de com 
cuidem el nostre espai de vida i convivència, 
i de com ens  cuidem tots  plegats.
Parlem molt i ens preocupem pel canvi 
climàtic, oi? Doncs pensant en com 
col·laborar per millorar-lo, crec que podem 
començar per tenir un comportament cívic i 
procurar evitar tot allò que el perjudiqui, des 
dels residus fins a la contaminació acústica, 
que sovint no se’n té prou cura ni des dins 
les cases ni al carrer. 

M. Isabel Cabrera Llumà

Recuerdo la Plaza de Virrei Amat cuando 
era de tierra con columpios y un lago en 
el medio donde siempre terminábamos 
mojados. También el cine Virrey, donde 
cada semana veíamos dos películas y 
el NODO. Y por supuesto, la iglesia de 
Santa Eulàlia, en la que hice mi primera 
comunión y tantas otras cosas que he 
celebrado. Desde que tengo memoria se han 
hecho dos remodelaciones y ahora está muy 
moderna y bonita. Otro recuerdo imborrable 
es la masía de Can Sitjar. La plaza, en 
principio se llamó Joan Salvat Papasseít, 
però cambió durante el franquismo.
En los años 60 se inauguró el Mercat 
de la Mercè, recuerdo especialmente lo 
contenta que estaba mi madre. Sin duda el 
barrio ha cambiado mucho, pero yo lo sigo 
recordando con mucho cariño.

Mercè Ardura 
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Amb B de barri
La Torre Llobeta és un gran casal amb 
segles d’història. Tanmateix, forma part del 
recorregut vital de tots els veïns i veïnes del 
barri. Tothom qui hem viscut al “microbarri” 
Torre Llobeta tenim records vinculats amb 
aquesta espectacular construcció.
Quan el meu germà i jo érem petits, anàvem 
a jugar amb uns amics que hi vivien. 
Recordo els grans espais interiors, els sostres 
increïblement alts... Però els ocupants van ser 
desallotjats pels perills que comportava el vell 
edifici.
Tot i així, els nens i nenes del barri buscàvem 
la manera d’entrar d’amagatotis per fer 
d’exploradors: la diversió estava assegurada 
pel fet de jugar a investigar un espai prohibit!
Cap als 17 anys vaig entrar a l’Associació 
de Veïns Torre Llobeta, des de la Vocalia de 
Joves reivindicàvem que fos restaurada i 
oberta al barri com a espai comunitari.
Després de la seva rehabilitació, vaig formar 
part del Casal de Joves del Centre Cívic Torre 
Llobeta. Hi organitzàvem activitats musicals 
i literàries, entre d’altres, fins que, per 
qüestions laborals, vaig marxar del barri i de 
Barcelona.
Ara, ja jubilada!, gaudeixo des del meu 
balcó de la intensa activitat d’aquest lloc ple 
de vida i de tant en tant m’hi deixo caure 
per compartir petits moments d’aquesta 
saludable vida comunitària que propicia el 
bell casalot.

Sònia Gonzalvo 

Para mí los recuerdos más hermosos 
de nuestro barrio están vinculados a la 
plaza. Las niñas y los niños y sobre todo 
las madres, que cada tarde a la salida 
del cole, el Joan Maragall, nos reuníamos 
allí. Mientras las criaturas jugaban y se 
divertían, nosotras “arreglábamos” nuestro 
pequeño mundo cotidiano, sobre todo 
compartiendo las inquietudes, dudas y 
también alegrías. La plaza era el punto 
de encuentro. Su gran tobogán, que hace 
mucho que ya no existe, era la máxima 
atracción. Se formaban largas filas para 
subir, bajar y volver otra vez a empezar. 
Siempre había alguna peleíta, pero sobre 
todo había muchas risas. Otro recuerdo 
especial: las adelfas que rodeaban todo 
el perímetro de la plaza, ellas llenaban de 
color y perfume aquellas largas tardes de 
primavera y verano. 

Celia Juárez

Yo creo que para hacer más agradable 
nuestro barrio, bastaría con que 
todos lo cuidásemos un poco más y 
RESPETÁSEMOS los espacios comunes: 
parques, calles, aceras, mobiliario urbano, 
etc. Y como el ejemplo es la mejor manera 
de influir y enseñar, pues aplicarse cada 
uno a hacer bien su parte. Quizá solo con 
eso ganaríamos mucho.

Gloria H. 

Una idea buena y barata para vivir mejor 
en el barrio es acercarse al Centro Cívico 
Torre Llobeta. Allí vas a encontrar muchas 
maneras de enriquecerte culturalmente, 
divertirte, contactar con tus vecinos y 
colaborar con tus iniciativas para ver de 
mejorar entre todos, lo que no esté tan bien. 
Así que... ¡aprovéchate!

Encarna H.
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Cambios 
que no hacen cambiar
Ahora que ya nada tiene la menor importancia porque 
todo va a desaparecer entre los estertores de una tierra 
agonizante, todo, absolutamente todo: los barrios con 
sus particulares historias, las ciudades con sus emble-
máticos monumentos, los países con sus celosas fronte-
ras, los continentes con sus diversas naciones y el hom-
bre con sus nocivas costumbres. Ahora pues, en nuestro 
barrio, están cambiando los contenedores de las calles. 
Contenedores con más capacidad, más cómodos y más 
discretos o elegantes. Ahora están ampliando el número 
de vehículos ecológicos y silenciosos para la recogida de 
los residuos. Ahora están dotando con más personal a 
las brigadas de riego y barrido de calles. Todo ello en be-
neficio de un barrio más limpio, lo que es de agradecer, y 
como reza el dicho “Nunca es tarde si la dicha es buena.” 
Pues bien, lo están cambiando todo, todo prácticamente 
o casi todo, lo único que no han podido substituir hasta 
la fecha son a los guarros de siempre.

Domingo Aragón Oliva

Font: web Ajuntament de Barcelona. Neteja-residus
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Las naves de los sueños
Las películas navegaban por las salas de 
la ciudad como la luz en un sistema solar, 
iban del centro a la periferia. Las salas 
de estreno eran las naves nodriza desde 
dónde partían para surcar el universo 
urbano. Comedia, Urgel o Coliseum, se 
nos antojaban locales fastuosos del co-
razón de un planetario cinematográfico. 
Desde allí, iniciaban su viaje orbitando 
por los cines de reestreno. Delicias, Ri-
voli, Montserrat, eran las próximas esta-
ciones semanales en su largo peregrinar. 
Les seguían Victoria, Astor y Odeón, des-
de donde llegaban a nuestros templos del 
séptimo arte: Cristal y Roquetas, y a sus 
remotos satélites: Virrey, Maragall, Cana-
dá, Favencia.
Tras cientos de pases durante su singla-
dura, llegaban casi exhaustas, pero nos 
conformábamos con tener nuevas dosis 

con que nutrir nuestra imaginación in-
fantil y emular a vaqueros a lo John Way-
ne, o sentirnos expertos en artes marcia-
les a lo Bruce Lee. Con el paso del tiempo 
descubrimos otras naves y aprendimos 
con ellas a emocionarnos y a dar nues-
tros primeros besos. Tras seguirlas en 
cada estación de su recorrido, el Virrey 
era nuestra última oportunidad y por ello 
se convirtió en cómplice de nuestros pri-
meros romances. Su salida por la discre-
ta calle de la Jota permitía que, cogidos 
de la mano y caminando hacia la Meri-
diana, lejos de las miradas, nos diésemos 
aquellos besos que aún no nos habíamos 
dado durante la proyección y seguir así 
sintiéndonos Ryan O’Neal o Ali MacGraw, 
interpretando nuestro propio love story.

Francisco Plana
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El somni
Aquesta nit he tingut un somni ple de 
màgia. Volava, i a cada casa hi deixava 
un potet que contenia quelcom molt va-
luós: bondat, empatia, respecte, hones-
tedat... Les persones s’omplien de cada 
un d’aquests valors i arreu es respirava 
amabilitat i molt d’amor. Jo sentia una 
força i alegria immenses. Només repar-
tint aquells potets tenia el superpoder de 
canviar les persones, i d’aquesta manera 
canviar el món.
En despertar-me m’ha envaït una agra-
dable sensació, però de seguida he tornat 
a la trista i dura realitat. Com cada matí, 
he sortit a passejar pel parc i m’he asse-
gut una estona davant del llac. Després 
he passat per la plaça del Centre, on una 
paperera tombada i uns bancs destros-
sats formaven una imatge que es repeteix 
sovint. Quan he entrat al forn a comprar 
el pa, dues dones es barallaven pel torn, 

cada una d’elles volia tenir la raó. I en 
arribar a casa he coincidit amb un veí al 
replà que no m’ha tornat el bon dia.
Ara, mentre esmorzo, dono un cop d’ull 
a la portada del diari: un nou cas de 
violència de gènere, uns avis estafats pels 
bancs, dos detinguts per apunyalar un 
home en un bar...
Sospiro profundament i retorno al somni: 
tant de bo amb uns potets n’hi hagués 
prou per canviar-ho tot, però com que no 
és possible penso que tot el que podem fer 
cada un de nosaltres és cultivar aquests 
valors dins de nosaltres, creure-hi ferma-
ment. Només així podrem construir una 
societat més respectuosa, comprensiva i 
justa per a tothom. Una societat on els 
valors prevalguin per sobre de tot.

Núria Lorente
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20 anys del Cicle SomRiure
al Centre Cívic Torre Llobeta

Sembla mentida com passa el temps i 
com les activitats que programem van im-
primint el caràcter d’aquesta casa amb tota 
la gent implicada que va deixant emprem-
ta, tant a l’escenari com entre el públic, 
i com tot el que s’ha viscut dóna sentit a 
la nostra feina en forma de complicitats, 
records compartits, emocions i tants mo-
ments màgics que es generen quan ens 
trobem i fem coses en comunitat. 
Aquesta 6a edició de la Setmana de l’Hu-
mor al Centre Cívic Torre Llobeta ha estat 
molt especial perquè hem celebrat dues 
dècades del Cicle més emblemàtic de la 
nostra programació, el Cicle SomRiure, i 
per fer-ho hem preparat una programació 
a l’alçada de l’efemèride. 
D’aperitiu, vam inaugurar una exposició 
amb cartells, díptics i fotografies tot re-
cordant grans moments d’aquesta aven-
tura. Un “Cabaret per treure’s el barret” 
va ser la segona activitat amb un gran 
èxit de públic que va gaudir d’un tastet 
del treball de totes les companyies i artis-
tes residents al centre cívic, presentades 
per Diana Hermoso, mostrant una vega-
da més el nostre ferm compromís en do-
nar suport a la creació. 
Amb un taller de Relat d’Humor a càrrec 
de Nelly Villegas, i un altre de clown, a 
càrrec de l’Escuela Ambulante de Teatro, 
hem volgut involucrar més les persones 
usuàries perquè no siguin només espec-
tadores, donant-los protagonisme i apro-
pant l’humor també a la perspectiva dels 
professionals de la creació.
A més, un col·loqui va servir d’excusa per 
reflexionar entre els convidats i el públic 
com ha canviat l’humor durant aquests 

20 anys Somrients. Va ser a finals de 2002 
quan va sorgir la idea del Cicle SomRiu-
re i un dels pares de la criatura, en Xavi 
Franch, va estar present en aquesta acti-
vitat per veure en perspectiva tot allò que 
ha significat i com ha contribuït a ser la 
marca de Torre LLobeta.
 Artistes professionals de l’humor ens 
van ajudar a veure l’evolució del paper de 
l’humor en la societat i també com es viu 
des de dins, des de la creació i l’ofici i com 
viuen l’humor en el dia a dia. Presentat 
per Merche 8A, en aquest col·loqui vam 
comptar, a més d’en Xavi Franch, amb Ma-
risol Casas (clown), Sandra Bustamante 
(actriu i cantant) i Jordi Solé (clown). Fi-
nalment, vam tancar aquesta Setmana de 
l’Humor amb una gran artista: Rocío Ra-
val i el seu espectacle Maldito Karma per 
acabar un cop més amb un gran SomRiu-
re y que nos quiten lo reído...!!!
Hem viscut molts moments irrepetibles 
amb comèdies teatrals, monòlegs, màgia, 
dansa, mim, clown, musicals i molt més, 
sempre amb un únic objectiu: fer-nos 
somriure perquè Som Riure. Perquè és el 
que ens fa sentir més vius i ens apropa 
més els uns als altres. Aquesta col·lecció 
de moments és un tresor que mai deixa 
de créixer i que ens fa cada dia persones 
més riques i plenes. Com més experièn-
cies més tenim per compartir, i, si són 
plenes d’alegria, molt millor.

Equip de gestió del 
Centre Cívic Torre LLobeta
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Imatges de la celebració
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Microrelats

A casa tinc un armari d’aquests que sempre han estat 
allà. En aquest armari, robust i ample, hi he anat guar-
dant moltes coses. A vegades, les hi he ficat de mica en 
mica, i d’altres, encabint-ne un munt de cop. Però sempre 
hi he trobat lloc per a tot. N’hi ha que les hi he desat quan 
ningú em mirava. Altres són regals que he anat rebent al 
llarg dels anys, alguns ben bonics, però també de molt lle-
tjos. Un dia em vaig adonar que hi havia una muntanya 
de coses que havia desat de manera gairebé inconscient o 
potser sempre havien estat allà però havien crescut dins 
l’armari. Cada vegada que donava un cop d’ull dins l’ar-
mari, la muntanya era més gran. Vaig decidir tancar amb 
clau. Si posava un ullet pel forat del 
pany, només veia foscor. Una fos-
cor espessa, llefiscosa, que crei-
xia i creixia, menjant-se totes les 
coses boniques. Em sentia peti-
ta davant d’aquesta foscor i vo-
lia desfer-me’n com fos. L’armari 
m’obsessionava, el volia tren-
car, llençar, no veure’l mai més. 
Aleshores va arribar ella i em va 
ajudar a agafar forces per obrir 
l’armari. La foscor va marxar i el 
seu lloc només es va omplir amb 
allò que volia tenir amb mi. Mai 
més vaig tancar amb clau.

Julia Moore i Trias

La psicòloga
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Absència
El senyor Fillol ha estat ingressat d’ur-
gències a l’hospital. Es comenta que ha 
estat per un atac d’ansietat, uns altres 
diuen que per un atac de pànic i n’hi ha 
que asseguren que se l’han endut al fre-
nopàtic.
Es veu que se li ha capgirat sobtadament 
allò que era el seu dia a dia: 
La televisió d’una àvia que sonava a tot 
volum.
Els trens que passaven ben a prop de casa 
tocant la botzina per alertar els vianants. 
La música trap que retronava al jardí de 
la casa del costat, llogada a preu de saldo 
pels d’Airbnb a nanos de disset anys. 
Les accelerades i frenades cremant roda 
dels cotxes tunejats que, a altes hores de 
la matinada, pilotaven els joves banyats 
en alcohol en sortir de la discoteca. 
El ximple del poble que, cada migdiada, 
passava cridant “Ala Madrid!” i “Barça a 
segunda!”
El camió de les escombraries que, dues 
vegades al dia, omplia els seus dipòsits 

amb vidre i tota mena de deixalles que 
un motor escandalós s’encarregava de 
trinxar. 
A les set del matí, un cotxe de l’ajunta-
ment que, mentre feia anar un xiulet i un 
llum taronja intermitent, regava a tota 
pressió la porqueria de les voreres. 
La noia del banc de l’altra banda del carrer 
que trigava cinc minuts a desconnectar 
l’alarma quan obria l’oficina.
Sembla que no ha pogut suportar l’onada 
d’un silenci escruixidor que, durant una 
setmana, ha escombrat el poble i ningú 
s’explica d’on ha vingut ni per què. 
Un cosí, l’únic familiar que se li coneix, 
diu que, mentre va durar aquest fet tan 
inusual, es va tancar a la seva habitació i, 
tremolós, no es va moure assegut en una 
cantonada amb les cames arronsades i 
les mans tapant-se les orelles.

Josep Bartolomé 
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Petits relats

Totes les organitzacions ecologistes van 
criticar que la cimera mundial pel clima 
se celebrés a aquella illa allunyada i esta-
ven convençuts que s’havia decidit així per 
impedir-ne les protestes. Els organitza-
dors havien preparat un servei de jets per 
transportar els diplomàtics vinguts d’arreu 
del món des del continent fins a l’illa.
Al jet de les 11.40 hores hi van pujar el 
representant dels EUA, el representant 
de Rússia i el representant de la Xina. 
Era un matí plàcid i tenien previst arribar 
a la destinació en uns quaranta minuts, 
però a la meitat del trajecte l’aparell va 
començar a desestabilitzar-se i fer sorolls 
estranys. El capità va sortir, visiblement 
nerviós, i va adreçar-se als passatgers:
—Senyors, un dels motors no funcio-
na i estem perdent altura, cal llençar tot 
l’equipatge que portem per intentar arri-
bar a l’illa!
Els diplomàtics van reaccionar amb ex-
clamacions d’incredulitat i renecs. El re-
presentant dels EUA va posar-se dem-
peus i va dir:
—No em puc desfer del meu equipatge! 
Conté informació confidencial que per-
tany a la CIA i que pot afectar a la segure-
tat de la nació americana. Vostè té la res-
ponsabilitat de portar-me a l’illa, llencin 
els equipatges dels altres!
Els altres diplomàtics van mostrar-se in-
dignats davant les paraules del seu col·le-
ga americà. El representant rus va po-
sar-se dempeus i aixecant el puny va dir:
—De cap manera em puc desprendre del 
meu equipatge! Hi ha documents secrets 
facilitats pel Kremlin i tinc ordres de pro-

tegir-los per no posar en perill el poble 
rus. Trobi la manera de portar-me a l’illa 
i llencin els equipatges dels altres!
Tot seguit, el representant xinès va aixe-
car-se del seu seient i posant la mà al seu 
pit va dir:
—Mai permetré que llencin el meu equi-
patge! El partit m’ha confiat aquest mate-
rial amb el compromís de no compartir-lo 
sense autorització expressa i el defen-
saré amb la mateixa força que ho farien 
els vuit mil guerrers de Xian. Llencin els 
equipatges dels altres!
El capità va insistir, elevant el to de veu, 
sense aconseguir que canviessin les seves 
posicions. En un últim intent desesperat, 
va intentar prendre’ls els equipatges per 
la força, però només va aconseguir provo-
car una batussa general. La catàstrofe va 
ser inevitable i l’aparell va estavellar-se 
sense deixar supervivents.
Els diplomàtics van rebre als seus res-
pectius països homenatges pòstums per 
la seva defensa dels interessos nacionals. 
La cimera va finalitzar sense cap acord 
important per aturar la crisi climàtica.

Joan Bermúdez

Qui farà sacrificis
per salvar el planeta?
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Oda al setè art
La tremolosa llum d’aquell cinema era 
pura màgia… les mirades extasiades 
contemplaven herois, bandits i intrèpids 
aventurers, les femmes fatale bevien bour-
bon entre el blanc i negre de les cambres 
perverses i els cowboys de rostres impe-
netrables caminaven fatxendes pel bell 
mig de l’Oest.
Eren instants d’enamorament amb el setè 
art, la gènesi de creure en les històries, 
en els relats inimaginables, de tornar a 
ser un infant, de somiar despert o exta-
siar-nos amb un romàntic petó d’amor.
Perquè el cinema són retalls de vida, de 
les nostres vides en infinits fotogrames en 
la memòria, en la nostra retina anhelada 
d’art i bellesa.
Les coses senzilles, ordinàries i fugaces, 
les passejades o les mirades que ens  
intercanviem  en la nostra quotidianitat 
poden ser un guió intimista i emotiu.
Les lluites d’herois, els viatges inter-  
estel·lars o les distopies de ciencia-ficció, 
són grans relats científics, filosòfics i fins 
i tot metafísics, són excel·lents guions de 
cinema. Ens atrau la nostra realitat i la que 
desitjaríem, amb la qual somiem desperts i 
les històries amb les quals descobrir, fins i 
tot, els nostres secrets més  inconfessables.
El cinema ens ajuda a entendre el món i 
la vida, els carrers, els rostres, les mira-
des, les paraules, els drames o els atzars 
més esplendorosos.
La Dolce Vita, El Padrino, Pulp Fiction o 
Taxi Driver. Psicosis, Ciudadano Kane, 
Vértigo o El Pianista, Metrópolis o Annie 
Hall són grans  viatges vers el somni, 
el desig, l’amour fou, venjançes i obses-
sions, introspeccions de l’ànima o pas-
sions impossibles… No podem entendre 

la vida sense aquestes obres mestres de 
tots els temps, no podem imaginar el setè 
art sense Casablanca, El gran Lebowski, 
o Amélie.
El cinema: aquell invent de finals del se-
gle XIX que va néixer com un espectacle 
de fira i en pocs anys es va convertir en un 
dels mitjans d’expressió més importants 
mai creats, amb un llenguatge cinemato-
gràfic propi que permet identificar-se amb 
històries, paisatges, personatges. Un mi-
rall fascinant de la nostra pròpia vida.
La capacitat d’emocionar-nos, de com-
moure’ns, d’entendre els grans relats so-
bre la passió, passat i futur o la realitat 
mancada de sentit.
Aquella metafòrica imatge de la tremolosa 
llum del cinema era i és pura màgia. Les 
grans històries ens acompanyaran sem-
pre, les necessitem, les desitgem.
L’oda al setè art ens abraça per recor-
dar-nos que necessitem quelcom més per 
considerar la vida, per qüestionar-la i tro-
bar-ne un sentit. Una excusa meravello-
sa per seguir somiant que la vida és pur 
cinema.

Beatriz Álvarez 
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El racó de la poesia

Taller de haikus
Instantáneas

Ulls que no perceben,
oïdes que no escolten.
Haikús sense fruits.

Joan Xuriach

Les ones del mar,
cridadissa salada
estavellant-se.

Kuendy (Enriqueta Marsà)

Hojas doradas
en árboles caducos,
mi vida pasa.

Willy (Guillem Torres)

Por la mañana
La ventana cerrada
Olor a sexo.

Elisabet Prades
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Participants del Taller de Haykus 
del Centre Cívic Torre Llobeta

Impartit per Domingo Aragón Oliva

In
st

an
tá

n
ea

s

A través de mi
ventana, llega el rumor
de los vecinos.

Josep Prat

Aquest Sol lluent
Fa que els blaus del mar i el cel
Semblin ben bé grocs.

María del Mar Castuera

Con su café,
caliente, aromático,
un nuevo día.

Angels Olivar

Si hubiera luna
Tal vez cantase un grillo
Sólo silencio.

Lola Gómez
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El racó del haiku

Esclat de lluna 
En el mirall de l’estany 
El seu reflex.

Sol encegador
Que brillants els fins pètals 
De la rosella!

Un estel fugaç
A la nit tremolosa
Volen desitjos.

Cel d’atzavara
Titil·la una estrella
És temps de Venus.

Xael

Astres
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Cuando escucho tu dolor
llanto
soledad
mujer herida
fluyo contigo
sumergiéndome
en mi cuerpo de hombre 
ese mismo
causante de siglos de dolor
surgiendo un llanto desconsolado
acercándome a un espejo lleno de interrogantes
¿Somos así los hombres?
¿Amamos poseyendo?
¿Cuidamos sin escucha?

Silencio
oscuridad
dolor
un grito descarnado
inunda mi habitación
desdibujarme quiero 
romper ese maldito legado
salgo gritando a la calle
Hombres
hermanos míos
dejemos de infligir llantos
violencias
muertes

No solo sufre
esa mujer que trajo el llanto
lloran pueblos devastados
gimen todo tipo de razas
o ese mismo árbol
abatido

¿Qué hemos hecho de la vida?
Devolvamos la sonrisa al llanto
escuchemos a quienes borramos
hermanemos los pueblos oprimidos
devolvamos a la tierra
el árbol abatido 
la vida plena

Una lágrima se desliza
buscando todas las nuestras
¿Surgirá una ola colectiva?
¿Abatiremos nuestro legado?

José María Lozano Estella
Psicoterapeuta con Perspectiva de Género
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Luego de madrugada...
Cuando entre luz en mi ventana con tablillas 
que no esconden nada
Entonces encontraré mis versos
Desparramados en mi cabeza 
Como caballos al galope
Memorias. Recuerdos, ayeres
Trocitos de espejos que ya 
No reflejan
Luego en la madrugada 
Nada…
Nada…
Nada…
La nada.

Elisabet
Luego de madrugada
Abriré la ventana
Y huirán los sueños
Esos perdidos en la memoria
Quedará su recuerdo
Etéreo efímero transparente
Humo de estrellas
Que se desvanecerá entre los dedos de las horas
Y anochecerá
Y serán otros sueños
Y luego de madrugada. 
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Yo, filosofastro
• Estoy preocupado. Me va a coger el 

porvenir.
• Si le regalan un chocolate, valórelo. No 

sabe el esfuerzo que han hecho para 
no comérselo.

• El error de un muchacho es creerse tan 
guapo y simpático como la novia lo ve.

• Para llorar es suficiente una cebolla. 
Para hacer reír hace falta algo más.

• Estaba yo en una fiesta y se me ocu-
rrió invitar a bailar a una chica joven. 
Ésta se acercó y me dijo: ¿Usted quie-
re bailar conmigo o que le tramite la 
jubilación?

• Cuando un millonario pasa a mejor 
vida, sus herederos también.

• Me han acusado de empobrecimiento 
ilícito.

• Cada vez hay más aviones y menos pájaros.
• Ayer discutí con mi mujer y me arrojó 

un plato por la cabeza. ¿Eso se llama 
Amor Platónico?

• Una pizza es redonda, viene en envases 
cuadrados, pero se come en triángulos.

• Necesito un día libre entre sábado y 
domingo.

• Los sueños a veces son realidad. Ayer soñé 
que era pobre, me desperté y era verdad.

• Ayer fui a comprar una camisa y mien-
tras le enseñaba a la vendedora la que 
yo llevaba puesta, le pregunté: ¿Tiene 
cuello como este? Y me contestó: ¡Sí, 
pero limpio!

• Me dijo mi sobrino: ¡Tío, te noto cir-
cunspecto, taciturno, nefelibato! ¿Nece-
sitas algo? Sí, le contesté. ¡Un diccionario!

• El dinero no hace la felicidad. Pero te-
niendo dinero a la  felicidad no le que-
damos debiendo.

• Mis padres estudiaron una carrera. Yo 
simplemente corro.

• Un señor me dijo que él era un dia-
mante en bruto. Pero yo creo que era 
más bruto que un diamante.

• El humor es un medicamento de ven-
ta libre.

• Cuando yo nací, el arco iris salía en 
blanco y negro.

• El Metro es un tranvía con familia nu-
merosa.

• Estar a la moda es muy antiguo.
• Pesadillas: En este año próximo sólo 

vamos a subir los precios de cuatro co-
sas que empiezan por T. El tabaco, el 
transporte, el teléfono, y todo lo demás.

• Frutos del árbol caídos billetes del 
dueño son.

• El futuro del verbo pedir es devolver.
• Conozco tanta gente subida a una 

nube, que me preocupa que un día 
empiece a llover.

• He leído que de aquí a veinte años ya no 
existirá el dinero físico. En mi casa, como 
siempre, nos adelantamos al futuro.

• El que se va sin el móvil vuelve sin que 
lo llamen.

• Cuando yo era pequeño le tenía miedo 
a la oscuridad. Ahora le tengo miedo a 
la factura de la luz.

• ¿Por qué los maniquíes andan siempre 
bien vestidos?

• A veces me aburre tener siempre razón.
• Dicen que el matrimonio es una lote-

ría. Estoy de acuerdo. Yo hace 30 años 
que tengo el mismo número.

 

Edgardo R. López Jöcker
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Torre Llobeta sobre rodes

El dissabte 15 d’octubre, amb molta il·lusió i ganes 
de passar-nos-ho bé, vam sortir de camí cap a la 
ciutat de Banyoles, a la comarca del Pla de l’Estany.
Quin dia més agradable i enriquidor vam passar 
plegats i què n’és de bonic l’Estany de Banyoles!
Ens va fer un dia fabulós de sol. Vam poder fer 
tota una ruta turística pel municipi de Banyoles a 
cavall del Tren Pinxo, acompanyats des de quan vam 
arribar, de les guies que ens van anar explicant la 
història i misteris i moltes curiositats de l’indret.
Vam tenir temps de caminar 
mentre se’ns feia l’hora de dinar.
Certament, el dinar va ser molt 
bo i típic de la zona. En con-
junt, tothom vam quedar em-
badalits de tanta bellesa en-
tre verds i reflexos de l’aigua 
blau-verda de l’estany amb les 
típiques casetes dels pescadors 
o “pesqueres”, que caracterit-
zen els voltants de l’Estany de 
Banyoles.
Una sortida que, com sempre, 
la Cèlia i el seu equip de Torre 
Llobeta ens van preparar amb 
molt d’amor.

Isabel María Cabrera Llumà

Banyoles, 15 d’octubre de 2022
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Evolució de la igualtat de gènere 
al nostre territori. Avenços i reptes pendents

No desitjo que les dones tinguin poder 
sobre els homes, sinó sobre elles mateixes.

Mary Wollstonecraft

1. Com es pot definir la promoció de la 
igualtat de gènere?
És donar visibilitat i conscienciar sobre 
un problema actual, i també és donar a 
conèixer recursos que ajuden a afavorir la 
igualtat, i intentar erradicar la violència.
2. Quins són els objectius principals?
Fonamentalment es basen en afavorir la 
igualtat de gènere, però també n’hi ha ob-
jectius concrets en diferents àrees, com 
l’eliminació de la bretxa salarial o el sos-
tre de vidre en l’àmbit laboral. Un altres 
objectius es centren en el reconeixement 
del treball domèstic que fan les dones o 
en obtenir més drets laborals per la feina 
de cures, que es fa sovint sense contracte. 
També cal visibilitzar referents femenins 
que han fet grans aportacions a la his-
tòria però que, o bé han estat oblidades 
o bé el mèrit se l’ha endut un home, com 
el cas d’Hedy Lamarr, precursora del 
Bluetooth i del wifi. A més, cal tenir en 
compte expressions o orientacions que no 
se centrin en allò que és binari, cisgène-
re, heterosexual, i tenir en compte altres 
identitats de gènere com, per exemple, la 
transsexual, la no binària, homosexual, 
bisexual, asexual, etc., ja que també pa-
teixen violències.
Aquesta desigualtat també afecta l’àmbit 
de la salut, pel fet que la medicina sem-
pre ha estat androcentrista. Per exemple, 
tothom coneix els símptomes d’un infart 
en un home, però el que no se sap és que 
no són iguals als d’una dona, a les quals, 
majoritàriament no els fan proves les 
diagnòstiquen de nervis o ansietat.
3. Quines accions es porten a terme 

per aconseguir-ho?
Per exemple, els punts lila, que són es-
pais de referència per si necessiten ajuda. 
A escala legislativa s’estan fent lleis de 
protecció a les dones i també als fills, que 
recentment es consideren com a víctimes. 
En l’àmbit laboral, algunes empreses ja 
estan obligades a tenir un pla d’igualtat. 
Últimament, s’estan implementant políti-
ques i donant recursos per saber què fer 
en aquests casos, i a més, moltes perso-
nes expertes s’especialitzen en el tema, 
com professionals de la psicologia, que 
fan acompanyament a les víctimes.
4. Quin és l’impacte que té la promoció 
de la igualtat de gènere en la ciutadania?
Realment són uns estudis i una feina 
molt nova, de la qual encara no han sorgit 
grans resultats, però a la llarga es veurà el 
canvi. No obstant això, en els darrers anys 
el feminisme comença a tenir més ressò.
5. Què podem fer com a ciutadans i 
ciutadanes per afavorir la igualtat?
Per exemple, tenir en compte el llenguat-
ge, quins comentaris o acudits fem, per-
què la majoria són ofensius. També, el 
que podem fer és no quedar-nos callades 
quan veiem una situació que no ens sem-
bla bé o és desigualitària, perquè al final 
si ho callem, sembla que no passi res i 
estigui tot bé quan no és veritat.
Recordant Mary Wollstonecraft i animant 
les dones a tenir poder sobre si mateixes, 
podem dir que aquestes paraules expli-
quen prou bé què és la promoció de la 
igualtat de gènere. 

Laia Heras Torres
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Emocions, llenguatge i poesia
El passat 11 de juliol, el Centre de Cultu-
ra Contemporània de Barcelona va inau-
gurar  l’exposició Cervells. No només era 
interessant pel seu contingut sinó que, 
per a mi, necessària per comprendre els 
mecanismes de com funciona el nostre 
cervell i, sobretot, per apropar-nos cien-
tíficament al llenguatge. 
Dins del cicle d’activitats programades, 
Núria Sebastián i Helena Matute, amb-
dues investigadores de les universitats 
Pompeu Fabra i Deusto, respectivament, 
el passat 2 de novembre van fer les seves 
presentacions sota la pregunta El llen-
guatge ens fa humans?
L’Helena, veritable activista per posar-nos 
a l’aguait quan alegrement compartim 
imatges, dades i donem “likes” als con-
tinguts de les xarxes a Internet, ho va fer 
sota el títol Els biaixos de la intel·ligència 
artificial. A banda de repetir-nos el que 
tots ja sabem respecte a la manipulació 
dels nostres perfils digitals mitjançant els 
algoritmes de la IA, amb els resultats de 
la seves investigacions i d’una manera 
molt gràfica, ens va demostrar en els pa-
ranys que caiem a l’hora d’interpretar la 
informació que consumim, perversament 
esbiaixada pels mitjans de comunicació, 
governs, inclús quan nosaltres mateixos 
comentem alguna notícia. 
Amb la intervenció de la Núria, investiga-
dora del SAP (Speech Acquisition and Pro-
cessing), de la Pompeu Fabra, vaig desco-
brir que el llenguatge és un mecanisme 
biològic, per mitjans del qual, no només 
ens comuniquem, sinó que construïm re-
lacions amb el món i amb nosaltres. 
En aquestes èpoques d’incerteses, em 
costava —i em costa— admetre, que certs 

animals fan servir un mena de llenguat-
ge per comunicar-se. Les abelles i les 
formigues, amb les seves danses per in-
dicar en quina direcció està el menjar, 
els ocells, fins i tot incloïa els boscos en 
aquest grup, després de llegir Seguir con 
el problema, de la Donna Haraway. Però, 
és clar, comunicació no és llenguatge.
Un cop acabada la presentació de la Nú-
ria es va obrir un col·loqui. I no vaig poder 
reprimir-me la pregunta que em voltava 
pel cap, que ja ve de lluny: el llenguatge, 
pot descriure la realitat? S’ho va rumiar 
i em va venir a dir que, en tant que eina 
biològica, anomenem i interrelacionem 
amb tot allò que ens envolta, però que, 
amb el món de les sensacions, és difícil 
arribar a comunicar fidedignament allò 
que el pensament-cervell elucubra; que, 
certament, hi ha forats que el llenguatge 
difícilment pot descriure amb precisió per 
causa de la seva pròpia estructura lin-
güística.
Penso en la manera com els cavalls, els 
gossos, els gats... capten les nostres emo-
cions que no són llenguatge, però que per 
alguna raó desconeguda, en un moment 
precís, ens sentim emocionalment con-
nectats. Potser la poesia és la forma na-
tural de l’ésser humà per comunicar-nos 
emocions: de qui diu la poesia i de qui la 
sent. La nostra eina emocional per natu-
ralesa, més per allò que no es diu i resta 
en silenci que pel poema escrit. Sempre 
és una possibilitat.                                                
 

Manuel Bravo Gil
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Solución a la propuesta de La Veu de Torre Llobeta núm. 78 

So
pa

 d
e 

le
tr

as

SudokuD
es

em
br

e 
 2

02
2

Su
do

ku

Una propuesta de

Rufino

Sopa de letras

En el recuadro se encuentran quince nombres de ríos de España. 
Se pueden leer de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, de 
arriba abajo, de abajo arriba y en diagonal.

LLOBREGAT – EBRO – SEGURA – GUADIANA – DUERO - TORMES
TURIA – PISUERGA  – JARAMA –  BIDASOA – SEGRE – ERESMA   
GUADIATO – ALMANZORA - GUADALQUIVIR
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Rostit de Nadal 
Pollastre amb prunes i pinyons

Començarem per desfer una mica de llard 
amb una mica d’oli d’oliva, que ens servirà 
per enrossir el pollastre. Salem i empebrem. 
El daurarem a poc a poc fins que agafi un 
bon coloret. Mentre es daura el pollastre, 
anirem tallant la ceba a trossos grans i els 
alls sencers, amb pell i tallats per la meitat.
Un cop marcat, reservem el pollastre i retirem  
l’excés d’oli. Deixarem el greix just per sofre-
gir la ceba i l’all i un branca de canyella, que 
deixarà anar una gran aroma i afegim el llo-
rer. Ho sofregim tot plegat 3 o 4 minutets. 
Afegim el pollastre i barregem bé. Seguida-
ment, hi posarem un got de brandi i un got 
de vi blanc. Tapem i deixem que s’evapori 
l’alcohol durant uns 10-15 minuts a foc mit-
jà. De tant en tant, ho remenarem tot plegat.
A continuació, hi tirarem aigua calenta fins 
a gairebé cobrir tot el pollastre. Ho podeu 
salar una mica, ja ho rectificarem al final de 
la cocció.  Deixarem que es cogui a foc lent 
durant 60-70 minutets depenent del tipus 
de pollastre, però pot arribar a estar una 
hora i mitja. Sempre serà millor tastar què 

tal està la carn. Tapeu-lo i vigileu sovint, 
que no hi falti aigua. Afegiu-ne si cal.
Quan faltin uns 20 minuts per acabar defi-
nitivament la cocció, hi tirarem els pinyons 
i les prunes. Ho remenarem una mica i rec-
tificarem de sal.
Un cop cuit, deixeu-lo reposar dins la ma-
teixa cassola durant almenys una nit. 
Tranquils que no es farà malbé per estar 
fora de la nevera (a l’hivern). El pollastre 
es conservarà perfectament en el seu pro-
pi greix i anirà agafant gustos i matisos, 
i la carn s’estovarà una mica més. És im-
portant deixar-lo reposar almenys una nit. 
Una hora abans de consumir-lo, feu que la 
cassola arrenqui el bull i el pareu.

Quina pinta, eh? Porteu-me un tros de 
paaaaaaaaaaaaa!

Lola Gómez

Tot seguint aquesta recepta de la cuinera 
Carme Ruscalleda, us expliquem com fer 
un magnífic rostit de Nadal:

Ingredients
1 pollastre de pagès (ecològic millor),  
2 cebes trinxades; 6 alls sense pelar;  
100 g de llard de porc; 1 copa de brandi; 
1 copa de vi blanc; un grapat de pinyons; 
200 g de prunes amb pinyol; 1/2 branca 
de canyella; pebre negre; dues fulles de 
llorer; oli d’oliva; aigua; sal.

Preparació
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El valor de l’esforç
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El passat mes de juny, com sempre que s’ha 
pogut, l’equip de voluntaris i voluntàries de 
Torre Llobeta vam organitzar una sortida 
per gaudir d’un dia de germanor amb les 
persones participants i també amb amics i 
amigues del centre cívic.
Enguany vàrem anar l’Espluga del Franco-
lí, concretament al Celler Rendé Masdéu, 
tot recordant les torrencials pluges de l’oc-
tubre del 2019 que van arrasar l’antiga bo-
dega on havíem anat fa uns quants anys. 
Tot va quedar anegat per l’aigua, perdut al 
fons del riu. Gràcies a l’ajuda del veïnat del 
poble van poder rescatar una petita part de 
les ampolles brutes de fang i que així es van 
vendre per recordar-nos la força de la per-
severança i el treball de tota la comunitat 
per rescatar-les. 
Per sort, amb el pas del temps i la cons-
tància de la família, tot va tornar a fluir i 
han pogut reconstruir el celler en unes no-
ves instal·lacions: una antiga masia a l’en-
trada del poble. És un espai més modern i 
adequat als nous temps per guardar el vi. 
També hi ha unes petites coves on dorm el 
raïm per reposar en silenci fins que es con-
verteixi en un cava excel·lent. A més, van 
crear un petit museu per commemorar el 
malson d’aquella nit, on encara s’hi desen 
ampolles brutes i estris deformats per la 
força de l’aigua.
Com no podia ser d’una altra manera, vam 
gaudir d’un magnífic tast de vins i caves 
que amb molta cura ens van servir directa-
ment en Jordi i la Mariona, els propietaris 
del celler. Aquesta, doncs, ha estat la boni-
ca història de superació d’una família que 

ha lluitat i treballat per tirar endavant el 
seu projecte. 
Tot això ho vam viure en un esplèndid dia 
primaveral de sol i amb una llum preciosa, 
que vam fruir a la terrassa del Mas, tot fent 
un vermut seguit d’un bon dinar.
Voldriem donar les gràcies a totes les per-
sones voluntàries de Torre Llobeta pel tre-
ball que fan. Sempre donen el millor de si 
mateixes, però en especial, volem destacar 
les persones que s’han incorporat aquest 
curs: la Ursina, que fa Crear amb paper; 
l’Ana i l’Antònia, de Cosir i crear; l’Anna, de 
Tertúlia de cinema, i, per acabar, la Carme, 
de Conversa en italià.
I com sempre, us volem desitjar unes bones 
festes nadalenques per a tothom i un feliç 
any 2023.

Àngela Riambau
Associació Voluntaris de Torre LLobeta
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Ava Gardner, 
una bellesa inigualable
Diuen que ha estat una de les dones 
més maques de Hollywood. Ava Gadner va 
néixer a Carolina del Nord (EUA), el 24 de 
desembre de 1922, tot just ara fa cent anys.
Sens dubte, va tenir una vida de pel·lícu-
la. Es va casar amb l’actor Mickey Roo-
ney el 1942, es va divorciar per tornar-se 
a casar amb el director d’orquestra Artie 
Shaw i, finalment, va conèixer el que ella 
mateixa deia que era l’amor de la seva 
vida: l’actor i cantant Frank Sinatra. Tots 
dos es van divorciar dels seus cònjuges 
i van contraure matrimoni el 1951. Van 
estar junts fins al 1957, quan va conèixer 
l’escriptor Ernest Hemingway, amb qui 
tenia “una relació molt especial”, com 
també la tenia amb el torero Luis Miguel 
Dominguín, un altre gran amor de la diva.
A més, Ava Gardner, va protagonitzar grans 
èxits de la Meca del cine, com per exemple: 
Las nieves del Kilimanjaro, precisament, 
una adaptació d’uns contes de Hemingway; 
també va ser protagonista de pel·lícules 
com Mogambo, La condesa descalza o 
La Maja desnuda, entre d’altres.
Tossa de Mar, el petit poble de la Costa 
Brava, va tenir una relació molt especial 
amb la bella actriu, i recorda aquells dies 
en què ella, un mite inigualable, va pas-
sar en terres catalanes, gravant la pel·lí-
cula Pandora i el holandés errante.
Damunt del turó emmurallat, l’any 1996 
es va erigir una escultura que presenta 
Ava Gardner en tota la seva esplendor 

mirant el mar Mediterrani, segurament 
enlluernada per la seva bellesa, però és 
possible que també enyorant el seu ho-
landès errant.
Si tornes a Tossa, no oblidis anar a veu-
re-la, allà la trobaràs, i segurament en-
tendràs les mítiques paraules de Frank 
Sinatra dient que Ava “era el animal más 
hermoso del mundo”.

Celia
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El temps passa, ho sabem. Per això, els 
homenatges, les commemoracions, les 
celebracions, les efemèrides i més, ens aju-
den a rememorar tantes coses que suc-
ceeixen i que volem que no caiguin en 
l’oblit. L’any 2022 celebrem cinquan-
ta-cinc anys de l’edició de Cien años de 
soledad i quaranta anys que Gabriel García 
Márquez rebia el Premi Nobel de Literatura.
El gran escriptor, nascut l’any 1927 a 
Aracataca (Colòmbia), ens va regalar les 
pàgines més meravelloses i rellevants de 
les lletres llatinoamericanes, i, possible-
ment, de la literatura universal.

Han estat mesos de lectura, converses, 
rialles i emocions, coneixent José Arcadio 
Buendía i Úrsula, el Coronel Aureliano 
Buendía, Amaranta, Remedios la Bella i 
Mauricio Babilonia.  També vam desco-
brir Fermina Daza i Florentino Ariza, Nena 
Daconte o “al ahogado más hermoso del 
mundo”. Amb tots hem somiat, hem co-
negut un nou món, màgic, ple d’imatges 
fantàstiques. I, sobretot, paraules que 
ens han arribat al cor.
Algunes companyes de la tertúlia “Llegim i 
comentem” ens expliquen la seva vivència 
de la lectura compartida de l’obra de Gabo:
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Celebrant Gabo!

Sempre he gaudit de tots els tallers, clas-
ses i clubs de lectura als que he anat, però 
enguany en la tertúlia literària dels dimarts 
de Torre Llobeta, la satisfacció és doble. 
A més de llegir i compartir, m’he retrobat 
amb l’enginy i la màgia de l’estimat es-
criptor Gabriel García Márquez, fent un 
petit repàs als seus contes i novel·les.

Àngela Riambau

Desde hace unos meses participo en la 
tertulia literaria de Torre Llobeta, que por 
cierto no es una tertulia al uso. ¡Esta es 
especial! Somos un pequeño grupo que, 
con el apoyo de la dinamizadora, hemos 
creado un espacio donde intercambiar 
opiniones, puntos de vista diferentes so-
bre los libros que vamos leyendo. Siempre 
con respeto, cordialidad y buen humor.
Para mí significa una experiencia muy 
enriquecedora y saber que todas las tar-
des de los martes tengo asegurado pasar 
un buen rato. ¡Que no es poco!
Este trimestre lo dedicamos a Gabriel 
García Márquez. Yo leí Cien años de so-

ledad cuando era muy joven, quizás con 
16 o 17 años. Me fascinó de inmediato. 
Todavía, cada vez que vuelvo a leerlo, me 
asombra la fantasía e imaginación con 
que describe las situaciones, persona-
jes y paisajes. Creo que cada vez disfru-
to más porque descubro nuevos matices. 
No conozco toda su obra, pero de lo que 
he leído destaco: El coronel no tiene quien 
le escriba, El amor en los tiempos del có-
lera y, sobre todo, su inmensa colección 
de cuentos. También lo admiro como per-
sona, por su tenacidad en los momentos 
difíciles y ser siempre fiel a sí mismo. Un 
premio Nobel merecidísimo.

Conchi Buil

Rebeu una invitació a acompanyar-nos i 
compartir lectures. Mentrestant, aprofi-
teu el Nadal per demanar al Pare Noel un 
llibre de Gabo, per continuar celebrant-lo. 
Bones festes!

Celia Juárez

...................................
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El eslabón tirado, 
o la evolución de las especies y otras mutaciones, 
o el desencanto biológico de Charles Darwin

El tórrido día del mes de Augusto invita-
ba a un baño, así que fui a la playa. Tomé 
posesión de uso provisional de un come-
dido y respetuoso espacio en la heterogé-
nea arena, equidistante aquel del resto de 
mamíferos que allí sesteaban o evolucio-
naban a voluntad. Movido por mi natural 
curiosidad y afecto a la natura, tomé mis 
gafas acuáticas y me sumergí en las aguas 
marinas dispuesto a disfrutar del espectá-
culo de sus entrañas. Me quedé maravilla-
do ante la cantidad y variedad de nuevas y 
desconocidas especies que aparecían ante 
mí, seres que en mi juventud nunca había 
contemplado en su, ahora, propio hábitat. 

Allí estaban los estáticos cangrejos colilla. 
Las lapas tapón, de variados colores y ta-
maños. Los gusanos pajitas, estilizados y 
variopintos. La medusa condón, al vaivén 
de las olas. El pez compresa, reptando por 
el fondo marino. La sombrillita de mar, 
mostrando su aguijón amenazadoramente. 
La navaja tampón. El anélido goma de pelo. 
La esponja porexpán y el contundente e in-
confundible pepino mojón. Una maravilla 
de la dúctil versatilidad de la vida.

Domingo Aragón Oliva
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Activitats del CC Torre Llobeta

No t’ho pots perdre!
Inscripcions als tallers 
Tallers: de l’1 al 30 de desembre
Memòria i benestar: 12, 13 i 14 de desembre
Voluntaris: del 19 al 30 de desembre
Inici tallers: setmana del 9 de gener
Durada: 10 sessions  
Mira l’agenda o el web de Torre Llobeta!

Concurs literari de Nou Barris 
La primavera vinent, en celebrem la 35a edició, 
 i sentim orgull i gratitud per haver arribat fins  
aquí amb milers de participants, també milers  
d’obres i sobretot el desig d’escriure i compartir.
Us animem a formar part d’aquest important  
esdeveniment literari i cultural.
A partir de l’1 de desembre, tindreu les bases  
al web del CC Torre Llobeta, de les Biblioteques  
i també del Consorci de Normalització Lingüística  
(delegació Nou Barris).

Convocatòria
11a Mostra d’art en femení 
Un esdeveniment pensat com a espai obert comú ple 
d’inquietuds, de sensibilització i de diàleg en què dones creadores 
tenen l’oportunitat de visibilitzar el seu art a través de diferents 
manifestacions artístiques per crear xarxes i donar-les a conèixer. 
Enguany la Mostra, vinculada al Mes de les Dones, estarà 
dedicada al tema Dones de la Història; històries de dones.
Si feu pintura, fotografia, dibuix o il·lustració,  
les vostres obres seran benvingudes.
Del 2 de gener al 18 de febrer
Trobareu les bases al web del Centre Cívic Torre Llobeta.

Març, mes de les dones 
Si contemplem la Història, amb majúscula, de la humanitat, ens 
adonem que amb prou feines es reflecteix la presència de les dones 
en els esdeveniments passats; no obstant això, la vida està plena 
d’històries, amb minúscula, de dones que la conformen.
Per això el lema que hem triat per a les activitats que us hem 
preparat, i que van des d’exposicions a xerrades passant per 
tallers, música i humor, és Dones de la Història; històries de dones.
Us convidem a compartir-les i gaudir-ne. 
Tindrem una programació específica.

agenda hivern 2022 - 2023


