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EDITORIAL

Treballar en equip
Cada vegada més vivim en un món més complicat.

Les administracions i les normatives cada vegada 
ens ho posen més difícil per realitzar les activitats 
de les entitats socioculturals fonamentades en el 
voluntariat.

La vida personal dels associats tampoc és fàcil per 
la manca de temps, en un món que cada dia va més 
depresa.

Aquets fets irrefutables del nostre dia a dia només 
els podem superar treballant en equip.

La unió de la gent formant equips per treballar les 
seves activitats fa que aquestes es comparteixin, 
evitant el risc de la dependència en unes poques 
persones.

Treballar en equip significa col·laboració, reparti-
ment de tasques, organització comuna de les activi-
tats i en definitiva una revisió crítica i constructiva 
que ens fa avançar amb més solidesa cap el futur.

Treballem en equip, impliquem a més gent i disfru-
tarem més.

Revetlla
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> SECCIONS

NOTÍCIES

Cloteatre rep dos premis 
GPE (Gran Premi d’Espanya)
El 2011 Ars Mediterrània Internacional crea el “GPE” 
Gran Premi d’Espanya de teatre, música, dansa i ac-
tivitats educatives relacionades amb l’escena en 
col·laboració amb la FTAO (Federació de Teatre 
d’Andalusia Oriental) i la CETA-CNAE (Confedera-
ció Espanyola de Teatre Amateur - Centre Nacional 
Aita Espanya). 

El passat 22 de juny l’Orfeó Martinenc va acollir el 
lliurament d’aquests premis repartits en diverses ca-
tegories Teatre Clàssic, Teatre contemporani, Dansa, 
Música, Circ, etc. 

Els premiats van assistir de diferents localitats 
d’Espanya per recollir el seu guardó (Madrid, Almeria, 
Màlaga, Múrcia, etc.) i així van poder visitar i gaudir de 
les nostres instal·lacions.

Cloteatre, la secció de teatre de la nostra entitat, va 
ser guardonada amb dos premis, sent l’únic grup de 
teatre que va aconseguir dues mencions en catego-
ries diferents.

TEATRO CONTEMPORANEO:
Per l’obra Ningú no és perfecte,   
dirigida per Montse Miralles

MÚSICA:
Per la representació de La Legió d’Honor,  
dirigida per Jordi Miralles

Aquests premis lliurats per primera vegada a Clotea-
tre ens omplen d’orgull i satisfacció i ens fan seguir 
apostant per la línia de treball que hem iniciat aquesta 
temporada amb representacions de diferents gène-
res i estils com la sarsuela, drames, comèdies, clàssic, 
musicals, etc.

També és interessant observar que dues represen-
tacions en català aconseguissin guanyar els premis a 
nivell nacional, amb la conseqüent difusió de la nos-
tra cultura i idioma i per descomptat la difusió de 
Cloteatre i de l’Orfeó Martinenc on tanta gent dia a 
dia ofereix el seu treball, idees i projectes de forma 
desinteressada perquè la nostra entitat sigui una de la 
millors de Barcelona.

> Jordi Miralles, en representació de Cloteatre 
rep el guardó
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ENTREVISTA Per Ángel MorÁn

Vicepresidenta de l’Orfeó

Berta
Mozas

La primera dona vicepresidenta de l’Orfeó en 116 anys i sòcia molt 
activa dins de la Secció de Cultura

Parlem amb Berta Mozas, sòcia de l’Orfeó Martinenc, 
membre de la secció de Cultura que exerceix per 
primer cop la responsabilitat de vicepresidenta de 
l’entitat.

> Com valores ser la primera vicepresi-
denta de l’entitat en més d’un segle?

En un principi no li dono importància, ja que hauria 
de ser ben normal, ho veig més anecdòtic que altra 
cosa, però ja m’està bé i ho trobo saludable. Entenc 
que s’ha de veure des de la normalitat per part de 
tothom.

> Com veus ara el teu treball i la teva de-
dicació a l’entitat?

El meu càrrec i la meva dedicació ara per ara no és 
ben diferent de la que tenen altres membres de la 
Junta, com un vocal per exemple. El més important 
és que formem un bon equip de socis i que treballem 
per a la nostra entitat, independentment del nom del 
nostre càrrec.

> Però…

Sí, és cert que sóc la primera dona que ocupa el cà-
rrec de vicepresidenta, però també hi ha altres dones 
a la Junta. Sempre hi ha hagut dones compromeses en 
la bona marxa de l’Orfeó i ara no canviarà pas.

T’explico una anècdota…Fa uns anys hi 
va haver dos vicepresidents per circum-
stàncies especials: un d’ells era una dona, 
la Cecília Bosch,  però era una situació no 
prevista pels nostres estatuts. Per tant, tu 
realment ets la nostra primera vicepresi-
denta.

> Des de quan formes part de l’Orfeó?

Hi sóc des del 1995, uns 21 anys i sempre a la secció 
de Cultura, en concret als Gegants i Diables.

> Com és la vida a la secció de Cultura?

És una secció molt activa, amb molts projectes i ac-
cions que tirem endavant. Formem diversos grups: 
Diables, Tolc, Gegants i cadascun té una organització 
autònoma, a més també hi tenim els Tabalers que as-
sagen cada divendres.

> Alguna activitat destacada?

Com que ens trobem de ple en la festa de Sant Joan, 
Cultura des de fa anys organitza la revetlla de la nit 
del 23 de juny. Hem incorporat a aquesta tradició la 
rebuda de la Flama del Canigó, que com altres anys la 
portaran els Castellers de Barcelona. L’organització 
de la revetlla es va iniciar l’any 1995, data en què  vaig 
arribar a l’Orfeó.

> Quins moments importants de l’any te-
nen Els  Diables?

Bé realitzem activitats conjuntes amb altres colles de 
Diables al llarg de la temporada. Pel que fa a la nostra 
colla tenim 4 fites anuals remarcables: la festa major 
del barri el mes de novembre, la cercavila de primave-
ra, la revetlla de sant Joan i per últim la Mercè, la festa 
major de la nostra ciutat, que ens permet participar i 
conviure amb altres colles de Diables.

> I pel que fa als Gegants?

Les activitats i sortides geganteres tenen un recorre-
gut paral·lel al dels Diables, molt especialment durant  
la festa major del Clot i de la Mercè.

> A Cultura, es veu una participació activa 
de nens i nenes?

I tant, tots els nens i nenes han assumit les postres 
activitats amb naturalitat perquè ho han mamat des 
que van néixer. Per això, hem format el grup de les 
Abelles perquè tinguin un especial protagonisme al 
costat dels Gegants.
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> SECCIONS

SECCIONS

L’any 
del doblet
Un cop aconseguida la Lliga, el dia 22 de maig es va guanyar la 
final de la Copa del Rei entre el Barça i l’Atlètic de Bilbao. Aquell 
mateix dia la Penya va  organitzar un dinar de germanor per als 
socis totalment gratuït. Ens ho vam passar molt bé!

Després la festa es va acabar a l’ Auditori de l’Orfeó on es va 
preparar una pantalla gegant per a veure la victòria de la final de 
Copa; fou un èxit de públic.

I finalment com cada any al final de temporada la Penya va realit-
zar la sortida de cap de setmana els dies 28 i 29 de maig. Vam anar 
a Cambrils a l’Hotel Voramar, en pensió completa, el diumenge 
per finalitzar la festa vam fer un altre dinar de germanor amb 
els socis de la Penya a la famosa Fonda Montserrat de Cambrils.

Us esperem a tots la propera temporada al nostre local de 
l’Orfeó.

Bones vacances i  visca el Barça!!

Charo adanero

PENYA
BARCELONISTA
ORFEÓ MARTINENC

DES DEL 1922 
AL SERVEI DEL BARRI

Gelats i pastissos gelats
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Interpretació   
d’El sombrero de 
tres picos
Aquest any, una vegada mes, hem arribat a final de curs. Tots, 
professors i alumnes hem treballat de valent. Enguany vam 
preparar pel concert de final de curs una petita obra amb 
l’orquestra de l’Escola de música.

Tots els alumnes i els professors amb violins, guitarres, piano i 
instruments de vent, a més de percussions, vam interpretar El 
sombrero de tres picos de Manuel de Falla.

Més de 40 persones a l’escenari.  Cada alumne amb el seu pro-
fessor va estar treballant durant el darrer trimestre la seva part 
individualment i ho vam ajuntar tot plegat l’últim mes en tres 
assajos extraordinaris. Vist l’èxit i la bona acollida de l’experiència 
per part de pares i alumnes hem decidit tornar a fer-ho l’any vi-
nent. Esperem poder gravar-ho la propera vegada i a veure si ho 
podem compartir amb tothom per internet.

Us desitgem a tots un molt bon estiu, que descanseu molt amb 
les vostres famílies i esperem tornar-nos a veure el mes de set-
embre per començar un nou curs.

Fins aviat.

luis sÁnChez-diezMa

ESCOLA 
DE MÚSICA
DE L’ORFEÓ 
MARTINENC
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L’estiu ja és aquí, i amb ell ha arribat el final de la tem-
porada 2015 – 2016. El teló ha baixat per vacances el 
dia 2 de juliol després de la celebració del sopar de fi 
de temporada, en el qual s’ha fet entrega de les men-
cions Joanmartí (amb moltes sorpreses!) i ens hem 
acomiadat fins ben aviat. 

Un sopar que cada any fa que ens retrobem tots, des-
prés d’haver participat en diferents obres que ens han 
fet passar molt de temps junts. I després d’haver com-
partit tantes coses, m’agrada pensar que ens quedem 
amb els bons moments, i que els riures, els somriures, 
les abraçades, la complicitat i els aplaudiments donen 
mil voltes als dubtes i als nervis (i als refredats!).

Cloteatre el formem moltes persones i no participem 
en tots els projectes que es duen a terme al llarg de la 
temporada, per tant, tots som espectadors en algun 
moment. Gaudim fent teatre i gaudim veient-lo, i tant 
des de dins com des de fora estem molt contents de 
com ha anat aquest any, i esperem que hagueu gaudit 
tant com nosaltres.

Ara toca descansar, però de ben segur d’aquí un mes 
(potser abans i tot) alguns ens posarem nostàlgics i 
tindrem ganes de començar de nou! I és que el teatre 
enganxa, i aquesta temporada en especial, personal-
ment, m’he adonat de com m’agrada fer teatre, de 
com m’agraden els companys.

Així doncs, ens acomiadem de la Glòria, de l’Àlex i el 
Bruno, del Sidney i el Clifford, del Black, de la Karen 
i la Martha, de la Matilda i la senyoreta Honey, de 
l’Àlex i la Mercè i de molts altres... bé, potser d’algun 
encara no!

La Comissió de Cloteatre no s’atura; nosaltres se-
guirem treballant unes setmanes més per preparar 
la propera temporada; estem convençuts que us sor-
prendrà i que comptem amb vosaltres un cop més! 

Moltes gràcies i fins aviat!

adriana Martínez

Baixem el teló... fins 
la temporada que ve!

CLOTEATRE

> Sarsuela La viejecita > Torna-la a tocar, Sam

Fo
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Hola de nou, amics i amigues del cant coral. En plena 
eufòria del SÓNAR a la nostra ciutat, on s’escolten i 
es veuen, les darreres tendències de la música elec-
trònica, per cert molt interessant, l’Orfeó Martinenc 
vol explicar-vos les activitats que s’han dut a terme 
des del Nadal passat fins ara.  

El gener passat, concretament el dissabte dia 23,  
vàrem cantar a l’Auditori de la ONCE, concert or-
ganitzat en motiu de la Festa Major de Sant Antoni,  
en el qual es va poder gaudir d’un espai formidable, 
per compartir una trobada entre la Coral Esplai Gent 
Gran Sant Antoni, l’Orfeó Martinenc, la Capella Gra-
malla, Vadegospel i la Coral Xaragall, com a amfitriona 
de la trobada. Va resultar un concert força amè pels 
diferents estils musicals que s’hi van poder sentir. Es 
va acabar la festa amb un cant comú interpretat per 
tots els cantaires.

El mes de febrer, i com és habitual en el nostre Orfeó, 
es va dedicar un cap de setmana a fer un assaig intens i 
profitós entre totes les cordes,  i donar-nos temps per 
a compartir bromes, rialles i xerradetes que durant 
l’any i en els assajos setmanals no és possible realitzar. 
La darrera tarda d’assaig, la dediquem a fer una as-
semblea, on es tracten els temes que són interessants 
per a la bona marxa del nostre cor: temes econòmics, 
l’organització de les nostres seccions,... entre d’altres. 
Vull ressaltar un dels temes que es va discutir i apro-
var: la nova imatge del vestit de les noies cantaires. Us 
n’heu adonat?  Estem guapíssimes!!!

A l’abril, amb motiu de la festa de Sant Jordi, es va 
organitzar un concert a l’auditori de l’Orfeó, amb la 
participació de la Chorale a Croch’choer de la pobla-

ció francesa de Chambery, del Cor Jove i del mateix 
Orfeó Martinenc. Va ser un concert molt emotiu en 
el qual la coral francesa ens va oferir una versió de 
l’Emigrant que ens va commoure. La trobada es va 
acabar amb un cant comú tots junts a l’escenari, i un 
sopar català on no hi va faltar el pa amb tomàquet i 
els embotits, l’escalivada, la coca de recapte, els pas-
tissos i el bon vi de la terra.

Els dies 14, 15 i 16 de maig l’Orfeó va viatjar a Bil-
bao per anar a cantar concretament a Lezama convi-
dats per la Coral Ekidazu Abesbatza. Aquesta vegada 
anàvem acompanyats del Cor Jove. El concert va ser 
genial. El Cor Jove ens va demostrar que es troba 
en un bon moment, que és capaç de fer bon cant 
i bona coreografia, divertint el públic amb les seves 
composicions.  Tant l’Orfeó com el Cor Jove vàrem 
aconseguir fer les delícies del públic, i aquest, agraït, 
ens va fer arribar tot tipus de felicitacions tant als 
cantaires com als directors Antoni Trigueros i José 
Luis González.

I.... a hi som, en ple mes de juny. El diumenge dia 19 
l’Orfeó Martinenc a la Parròquia de Sant Pau del 
Camp va compartir el concert amb el Cor de Cam-
bra Ars Animae que va interpretar música coral russa 
del segle XIX i principis del segle XX, i l’Orfeó va 
interpretar peces del Renaixement i peces religioses.

Amb l’esperança que  a partir del mes de setembre 
podrem comptar també amb la vostra assistència als 
concerts de l’Orfeó Martinenc, us desitgem  que pas-
seu un fantàstic estiu.

Cèlia Ciurana

Fi de curs: 
Intensa 
activitat 
de l’Orfeó 
Martinenc

ORFEÓ 
MARTINENC
CANT CORAL
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Corjove: emotiu concert 
dels més joves
El Cor Jove ha acomiadat com cada any la tempo-
rada amb el concert de final de curs al costat dels 
Petits Martinencs. Ha estat un emotiu concert que ha 
encarnat moltes de les emocions i experiències que 
hem viscut durant aquest atrafegat any. 

Aquest curs ha estat un any diferent en què hem pogut 
participar en diversos projectes que ens han servit per 
créixer i unir-nos com a grup. L’aventura va començar 
el passat mes de novembre quan tot preparant el con-
cert de Nadal, se’ns va donar l’oportunitat de parti-
cipar com a cor en la ja tradicional presentació dels 
Pastorets de Cloteatre que aquest any prenia un caire 
més musical. Així, vam ser presents en les dues repre-
sentacions que es van fer per Nadal, a part de cantar 
en el concert celebrat el 13 de desembre a l’Orfeó. 

L’experiència viscuda durant els Pastorets ens va des-
cobrir un tast de com treballaven els companys de 
Cloteatre i va servir perquè alguns dels nostres mem-
bres entressin en el món teatral que de ben segur 
n’han tret profit per després formar part de l’elenc 
de Matilda, dirigit per Xavi Fernández i el nostre es-
timat director José Luis González. El musical va ser 
tot un èxit i serà una experiència que els meus com-
panys de segur no oblidaran amb facilitat. Esperem 
que aquesta no sigui la nostra última col·laboració 
amb Cloteatre!

Però les novetats no es van acabar aquí. El mes de 
març vam poder formar part de la Gran Gala Benèfi-
ca que organitza la Secció Benèfica i Social de l’Orfeó 
en la qual vam estrenar dos números nous dels quals 
ens sentim molt orgullosos. Tenir la oportunitat de 
participar en aquest espectacle ens va fer especial 
il·lusió, atès que ens donava l’oportunitat de donar 
un cop de mà a les diverses causes que recolza la 
Secció Benèfica de l’Orfeó.

Per últim, però no per això menys especial, vam 
abandonar per un cap de setmana les quatre parets 
de l’Orfeó Martinenc per marxar cap al País Basc, 
acompanyats del Cor de l’Orfeó. D’aquest viatge ens 
emportem molts bons records, des de llargs viatges 
amb tren amenitzats per una guitarra acústica i les 
nostres veus a nits de karaoke per Bilbao i un molt 
bon concert a Lezama on tant nosaltres com l’Orfeó 
vam brillar amb llum pròpia. 

Des d’aquí volem donar les gràcies a tothom que 
ha fet possible aquest fantàstic any, amb un especial 
agraïment al nostre director que ens ha acompanyat 
i tutel·lat en tots aquests nous reptes. Us esperem 
a tots la temporada que ve per a un any que segur 
millorarà l’actual! Fins setembre!

Cor Jove de l’orfeó MartinenC   
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CORAL INFANTIL
ELS PETITS 
MARTINENCS

49 anys del Secretariat de Corals 
Infantils de Catalunya
Dins d’aquest apartat dels “Petits Martinencs”, segui-
rem parlant dels avantatges de pertànyer al Secreta-
riat de Corals Infantils de Catalunya (SCIC).

Enguany l’entitat ha celebrat els seus 49 anys 
d’existència i per tant, ens hem d’anar preparant per 
la celebració del 2017.

Si la trobada del “43è Juguem Cantant” us va encantar, 
tant a cantaires com a assistents i tant per la música 
com per la diversió... 

Si “El Pont de Cançons” a l’Auditori us va fascinar per 
l’entorn i...  l’experiència viscuda a un escenari com 
aquell amb músics i actors.

Si de la 49a Trobada dels Caps de Setmana Cantant, 
els cantaires vau retornar més cohesionats i amb més 
ganes de seguir a la coral, la feina que fa el SCIC, 
és ben bé la que la gent (pares, familiars i cantaires) 
esperen.

Podeu imaginar que ens espera l’any vinent amb la 
celebració del seu 50è aniversari?

Segur que supera totes les expectatives i que en sor-
tirem tan satisfets que desitjarem veure els nostres 
fills i néts com participaran del 75é aniversari i del 
centenari del SCIC.

No ens ho podem perdre!

Maria Cristina góMez

Alguns moments significatius a la història 
del SCIC
• 1978 Primer enregistrament d’una cantata   

(disc de vinil), Tirant lo Blanc d’Antoni Ros Marbà.
• 1992 Premi Nacional de Cultura Popular   

de la Generalitat.
• 1994 Creu de Sant Jordi de la Generalitat.
• 1996 Ingrés a la Federació Internacional   

per la Música Coral (FICM)
• 2002 Participació del cor del SCIC a l’Europa  

Cantat Junior 3, a Namur (França)
• 2004 Participació en el Fòrum de les Cultures 

(preinauguració i inauguració)
• 2007 40a Trobada al Palau Sant Jordi, estrena   

de l’obra Flor d’escarabat de Carles Santos,   
sota la seva direcció.

• 2011 Primer premi atorgat per l’International 
Music Council pel projecte Cors amb Cor  
(Hearts in Harmony)

Horaris “Els Petits Martinencs”  
curs 16/17

Inscripcions obertes
• P4-P5 (i 1r de primària )    

Dimarts de 17.30 a 18.45h.   
Inici: 4 d’octubre.

• 2n i 3r primària     
Dimecres de 17.30 a 18.30.   
Inici: primer dimecres del curs escolar

• 4t primària i endavant    
Dimecres de 18.30 a 19.30h.   
Inici: primer dimecres del curs escolar
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L’Esbart Montserratí 
Martinenc en el seu gran dia

El passat 24 d’abril l’Esbart Montserratí Martinenc va 
celebrar  un gran esdeveniment: el seu 70è aniversari. 
Tota una fita de perseverança en la divulgació de la 
dansa catalana.

Hi van participar dansaires actuals i antics de l’Esbart, 
que es van retrobar en els últims mesos per fer me-
mòria de la història del grup i també per assajar de 
cara al gran dia.

Sota la coordinació de Jordi Torras, Pepa Ferrer i Jau-
me Rovira el grup format, entre d’altres,  per Emília 
López, Pilar Herrero, Mariona Mombrú, Rosa Sán-
chez, Montserrat Vidal, Montserrat Rovira, Lluïsa Ne-
bot, Jaume Rovira, Jordi Puig, Joaquín Velarde, Fernan-
do Morera, Àngel Morán, Ramón Rizo, Jordi Torras i 
Antonia Arau, que al final no va poder participar per 
lesió, es van entregar a fons perquè el festival de dan-
ses tradicionals brillés a gran altura.

Les danses

Els balls interpretats van ser a la primera part: El vano 
i el ram (Barcelona), Majorales (Ulldemolins), Qua-
drilla (Martorell), Contrapàs (Sant Genís de Palafolls), 
Ball del pi (Centelles) i L´espunyolet (Berguedà).

A la segona part, Danses de Vilanova (Vilanova i la 
Geltrú), Bolero valencià (coreografia de Francesc Mi-
ralles),  Ball pla (Llavaneres), El mocador (coreografia 
d’Albert Sans), La glossa (coreografia de Raül Vilatu-
ba) i Ball del racó (Borredà).

L’ acte va ser presentat per Maria Carme Boixaderas 
i Josep Arbonés i va actuar de regidora,  Mª Teresa 
Alonso.

Reconeixements

Un cop acabat el festival, el president de l’Esbart, 
Josep Casas, va prendre la paraula per entregar un 
record a tots aquells que, des de fa algunes dècades,  
han estat protagonistes indiscutibles del treball i es-
forç de l’Esbart.

D’aquesta manera es va anar esmentant i cridant ( 
quadre annex) els presentadors, dansaires fundadors, 
mestres del cos de dansa i encarregades del vestuari. 
Tant ells como, en alguns casos, els seus familiares, 
van anar pujant a l’escenari per recollir un record 
commemoratiu.

En acabar l’acte, tots els presents van formar una pin-
ya a l’escenari per a la fotografia de “família”, un detall 
inesborrable i imprescindible per un dia molt especial.

Exposició de fotos

Un altre dels actes d’aquest 70è aniversari fou 
l’exposició de fotos que es va muntar en el foyer de 
l’Orfeó Martinenc. Muntada per Anna María Bosch, 
recollia fotos de les distintes etapes viscudes per 
l’Esbart. Des dels seus orígens, vers el 1946, fins a 
l’actualitat, amb tots els seus grups: infantils, juvenils, 
Cos de dansa i veterans.

ESBART
MONTSERRATÍ
MARTINENC

Celebració del 70è aniversari 
amb la presència d’alguns  
dels seus fundadors
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Reconeixements
Presentadors
Ismael Muniesa 
Marcos Clavel 
Joan Martí  
Eduardo Amat  
Maria Carme Boixaderas
Josep Arbonés

Fundadors
Joaquim Voltas 
Ramon Marí
Francesca Casamajor
Josep Andreu
Conxita Rosers
Teresa Rovira
Carles Foz
Josep Morana
Joan Rosers
Ramon Rizo
María Rosa Grifols
Rosa Miró
María Dolors Crespo
Ana María Malet
Rosalia Malet

Mestres del Cos de Dansa
Ramón Marí
Josep Morana
Joan Martí
Gonçal Solanich 
Enric Vidal
Joan Tous
Pepa Ferrer

Vestuari
María Sapiña 
Eulalia Rucarols 
Manuela Ballester 
María Teresa Llorca

Dinar de germanor

Com a final de festa, el diumenge primer de maig, en 
un bonic hotel de la ciutat, tots els components de 
l’Esbart amb les famílies van fer un dinar per celebrar 
les set dècades de vida del grup.

Bon humor, molta alegria, xerrades disteses i el desig 
d’aconseguir el millor per a tots,  van crear un gran 
ambient en una diada de trobada entre dansaires de 
diferents èpoques. Les salutacions finals i la cita per a 
d’altres encontres van posar punto final a la celebració.

Ángel MorÁn
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Revetlla de 
Sant Joan
Els Castellers de 
Barcelona han portat  
la Flama del Canigó
La Secció de Cultura, fidel a la seva tradició, ha pro-
tagonitzat de nou la revetlla de Sant Joan que se ce-
lebra, any rere any, a les portes de l’Orfeó Martinenc. 

Cap a les 21 hores, encara amb llum del sol, els com-
panys dels Castellers de Barcelona van portar la Fla-
ma del Canigó des de la Plaça de Sant Jaume, per tal 
d’iniciar el foc que ben aviat cremaria a la foguera 
situada a la Meridiana.

Un cop passades les 10 del vespre, els tabalers amb 
els seus tocs de tambor van iniciar la desfilada dels 
Diables del Clot, que van encendre la foguera.

Envoltada per un bon nombre de socis i de veïns, les 
flames van assolir ben d’hora gran altura i escalfor i 
ens van proporcionar llum i resplendor amb la soro-
llosa companyia d’infinitat de petards.

La tradició continua!

Ángel MorÁn

DIABLES
DEL CLOT

>Toni Mañané en representació dels Castellers de Barcelona 
entrega la Flama del Canigó a Jordi Gras representant de 
l’Orfeó Martinenc

> Castellers, Diables i Geganters fen pinya amb la 
Flama del Canigó.
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GEGANTS
DEL CLOT

En Clotus 
padrí de l’avi 
Quico
El passat 4 de juny en Clotus i l’Agnès de Matadepera 
van apadrinar el gegantó “Avi Quico” de Santa Eulàlia 
de Ronçana.

L’avi Quico era un capgrós que la colla gegantera de 
Santa Eulàlia de Ronçana va decidir convertir en un 
gegantó.

I per què ? Doncs perquè els gegants pesen força i els 
nois i les noies no els podien portar. I molt especial-
ment un noi molt estimat per la colla i gran enamorat 
dels gegants, en Marc Jordà Grau de 13 anys que té 
problemes d’esquena.

I dit i fet, la falera gegantera va convertir el capgrós 
Avi Quico en un gegantó molt lleuger.

Jordi gras Mateu

> Colles participants: Sant Esteve de Palautordera,  
Sant Cugat Sesgarigues, Caldes de Montbui,  
CEIP Teresa Altet de Rubí, LLiçà de Munt,   
Matadepera, Clot i Santa Eulàlia de Ronçana.

> Felicitats Colla Gegantera de Santa Eulàlia de Ronçana 
i molt especialment en Marc Jordà !

> Esmorzar de germanor

> Marc Jordà davant de l’Avi Quico amb els seus padrins 
l’Agnès i en Clotus.
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PASSA-T’HO
BÉ

www.mariacasasbiologa.es

Les excursions de la primavera
Aquesta primavera la secció ha seguit amb el progra-
ma de sortides previst per visitar diverses comarques 
del país. El mes d’abril es va anar a la Vall de Ribes, 
després de passar pel Santuari de la Gleva. La visita a 
la vall de Ribes es va centrar en la població de Que-
ralbs, que per cert es va haver de fer coincidint amb 
una forta pluja que ens va acompanyar fins el migdia. 

Vàrem visitar l’Església de Sant Jaume, d’una sola nau, 
coberta amb volta de canó i datada la seva antiguitat 
cap al segle XII, amb origen en una altra de més antiga. 
L’àpat de dinar es va fer al poblet de Ventolà.

El mes de maig,  com de costum, hi va haver la visita 
al Monestir de Montserrat, una tradició i un ritual de 
sempre.

La darrera sortida del mes de juny, va ser de dos dies 
repartits entre l’Alt Empordà i la comarca del Valle-
spir, comarca catalana pertanyent a l’estat francès des 
del Tractat dels Pirineus de 1659. El lloc d’allotjament 
de la breu estada va ser a Empuriabrava, peculiar pels 
seus canals, i vam començar amb una “sardinada”. La 
primera visita va ser a Castelló d’Empúries, a l’històric 
comtat d’Empúries, on destaca la seva imponent esglé-
sia, amb categoria arquitectònica de catedral, encara 

que ara no ho és, en no ser bisbat, però sembla que ho 
havia estat en temps més remots. A la tarda ens vàrem 
desplaçar a Ceret enmig d’un fort aiguat amb calamar-
sa, breu però molt intens, no obstant vàrem poder fer 
la visita a la població, on és notori el seu origen català 
amb la senyera ben present arreu, retolació als carrers 
i la font amb l’al·legoria a la sardana, de Picasso.

El segon dia, des de Roses vam fer un passeig amb 
vaixell amb visió submarina per la Badia de Roses, vo-
rejant diverses caletes, la Cala Murtra veient el fons 
marí, la Cala Montjoi, del famós Bulli i fins el Cap Nor-
feu, amb retorn novament a Roses. Després del dinar, 
cap a casa.

Les altres activitats que no podien faltar van ser la 
crema per Sant Josep, la mona de Pasqua, el berenar 
de Primavera i la coca de Sant Joan, diverses projec-
cions de cinema, la conferència de la senyora Maria 
Casas i les trobades dels dimarts i dijous amb els jocs 
de saló, per fer la xerrada.

Us desitgem un bon estiu per a tothom i fins la pro-
pera temporada !

albert torroJa
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BENÈFICA
I SOCIAL

Gran Gala Benèfica
Històries d’amor i desamor

Un cop més, fidels a la tradició, vam celebrar  la Gran 
Gala Benèfica organitzada per Cloteatre el passat sis 
de març a l’auditori de l’Orfeó, l’espectacle fou con-
duït per Núria Peidró i José Luis Gonzalez.

L’acte va tenir un gran èxit, tant entre el públic com 
per part dels participants, que van sumar esforços 
per contribuir a la bona qualitat del resultat final. El 
propòsit final era ajudar la secció Benèfica i social 
en la seva tasca humanitària de suport a les famílies 
necessitades del barri.

Per aquesta raó agraïm sincerament la col·laboració 
de Cristina Escolà, Laura Fernàndez, Xavi Fernàndez, 
Cristina Gómez, José L. González, Iker Montero, Nu-
ria Peidró i Crist Viñas.

També hi van participar el Cor Jove, el Cor Líric de 
Cloteatre, Cor + Sarsuela, Pirats de Mar, Casa de 
Mendoza i Majo Perfil. 

Paraules de Mariona Mombrú

Mariona Mombrú presidenta de la Secció Benèfica i 
Social de l’Orfeó Martinenc, es va dirigir a tots els 
assistents amb aquestes paraules:

“En nom de la Junta de la Secció Benèfica i Social, 
volem donar les gràcies a totes les persones que avui 
ens acompanyeu i que contribuïu a que puguem con-
tinuar fent aquesta tasca d´ajuda als més necessitats, 
la qual, sense tots vosaltres, no seria possible.

Agraïm a tots els col.laboradors, cantants, actors, 
cor i cos de ball, la bona resposta que ens heu donat 
participant desinteressadament en aquest acte i a tot 
l´equip de Cloteatre que ens ha ajudat a organitzar-lo 
amb el suport de la nostra Entitat, l´Orfeó Martinenc.

De ben segur que tots plegats gaudirem d´una esto-
na molt agradable. Moltíssimes gràcies per la vostra 
assistència.”

Altres activitats 

Aquesta tasca solidària no seria possible sense el su-
port i l’ajut eficaç de Julio Galvez, de l’empresa Edito-
rial Aracena, i de l’entitat Lions Club Barcelona -Laie-
tans Host. També volem agrair la col·laboració de la 
pastisseria La Palma en la diada de la Mona Solidària i 
l’ajuda de la Neus i el Xavi del mercat del Clot en les 
campanyes de l’Hamburguesa solidària i i als Volun-
tàris de La Caixa.

I per últim, el  reconeixement a l’esforç constant de 
tots els socis de la secció i de l’Orfeó els dies 1, 2 i 
3 de juny en la campanya de recollida d’aliments a la 
nostra entitat. 

Ángel MorÁn

Agraïment a :

> Carnisseria Neus i Xavier del Mercat del Clot

> Voluntàris de La Caixa
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LA CRUZ DEL SUR
ESCUELA DE DANZAS 
FOLCLÓRICAS
ARGENTINAS

VI Festival de Danses 
del Món FOLK-CLOT

Esbozar toca ahora las últimas actividades de nuestra 
sección. El 28 de mayo realizamos el 6to. Festival de 
Danses del Món FOLK-CLOT frente a nuestra sede. 
Participaron un ballet de Perú, otro de Armenia, la 
Murga Argentina Flipando en Colores y nosotros, La 
Cruz del Sur.

Con un llenazo de gente del barrio el evento fue un 
éxito y el tiempo nos acompañó hasta el final, cuan-
do poco después llovió. En esta oportunidad hicimos 
historia en Barcelona porque pudimos bailar El Peri-
cón Nacional, la danza nacional argentina y uruguaya 
con 16 bailarines en el escenario y luego de muchos, 
muchos ensayos.

El 9 de junio en el Auditorio hicimos el pase de una 
película documental, Todavía Cantamos relacionada 
con la tragedia argentina acaecida desde 1976 con la 
dictadura militar asesina que asoló el país. Los pro-
tagonistas de la obra eran hijos de desaparecidos 
y presos políticos que conformaron el coro Quiero 
Retruco donde con canciones alusivas daban una res-
puesta de alegría y de vida. El director y realizador 
del documental, Modesto López, de Méjico y creador 
de Ediciones Pentagrama estuvo con nosotros en el 
pase. Una noche de enorme emoción y reencuentros.

Al día siguiente, el 10, seguimos con el Open-Mic 
mensual donde los artistas que se acercan tienen la 
posibilidad de mostrar su arte. Otra velada hermo-
sa donde pasaron muchos músicos y cantantes y los 
demás que finalmente bailamos danzas folclóricas ar-
gentinas.

El 1 de julio celebramos nuestro 25 aniversario. Sien-
do como somos la entidad argentina más antigua que 
sigue en activo quisimos festejar con todos este cum-
pleaños. Y en nuestra entidad, el Orfeó Martinenc, a 
quien como siempre agradecemos ser lo que somos 
y del que nos sentimos parte indisoluble en estos 
tantos años de trayectoria.

Así que, en plenitud y alegría, transmitiendo nuestro 
amor por el trabajo de difundir toda la cultura ar-
gentina a través de sus danzas, su música, su poesía, 
sus costumbres, tradiciones y leyendas, sus atuendos, 
sus creencias...en suma, lo que se llama FOLKLORE, 
saber del pueblo.

Eso es lo que hacemos desde hace 25 años. Y es lo 
que queremos seguir haciendo, de ser posible.

Jorge CozaChCow
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El correu a cavall

A mitjans del segle XIX, les comunicacions entre la 
costa dels Estats Units d’Amèrica i els territoris de 
l’oest eren excessivament lents; per tal de solucionar 
el problema, va sorgir la idea d’establir un servei de 
postes de cavall, per unir els punts de recollida de les 
cartes, d’aquesta manera va néixer el Pony Express.

La primera part del recorregut es faria en ferroca-
rril fins a St.Joseph (Missouri) i d’aquí, a cavall, fins a 
Sacramento(Califòrnia).

El primer correu a cavall es va realitzar el 3 d’abril 
de 1860 i, malgrat els seus elevats preus (cinc dòlars) 
cada mitja unça de pes, no va poder cobrir els costos 
i es va suprimir el 21 de novembre de 1861.

Correu catapultat

Aquest tipus de correu realitzava la primera part del 
recorregut amb vaixell, per a continuació ser trans-
portat a alta mar per un avió llençat per catapulta des 
del vaixell; generalment un dia abans que el buc arri-
bés a port. El primer  correu d’aquest tipus es va dur 
a terme des del vaixell francès Île de France que cobria 
la ruta Nova York - l’Havre el 3 d’agost de 1928.

El correu catapultat es carregava amb una taxa addi-
cional (10 francs), per aixó els segells foren sobreca-
rregats a Nova York per l’agent del correu francès, 
Jules Cohen. Més tard, aquest servei var ser adoptat 
pels alemanys que van fer  servir els paquebots Euro-
pa i Bremen a la dècada del 1930.

aMadeu PuChal

> SECCIONS
FILATÈLIC
SANT MARTÍ DE 
PROVENÇALS

CERCLE

Les cartes sempre arriben (1)
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Estimats amics i amigues, 

Vam iniciar l’any amb la presència d’integrants de la 
nostra entitat en “El día del Malbec”, una mostra de 
vins de Mendoza produïts amb aquest exclusiu raïm 
conreat a Mendoza.

Vam prosseguir amb la visita a l’Orfeo del cantautor 
de Mendoza Marcelino Azaguate, representant de la 
cultura del poble indígena,  els huarpes,  el qual ens va  
delectar amb una mostra visual de la cultura i els sons 
de la seva veu i la seva guitarra.

També vam comptar amb la presència d’un  gran del 
folklore argentí, el virtuosíssim músic i sensible com-
positor, el senyor Peteco Carabajal, acompanyat del 
seu fill Homero i la veu incomparable de la cantauto-
ra Anabella Zoch.

Hem col·laborat en la presentació mundial, a Barce-
lona,  de la pàgina web “mendocinos en Red”, creada 
per la fundació ProMendoza amb l’objectiu de reunir 
virtualmente tots els mendocinos que som arreu del 
món i potenciar projectes i crear lligams, entre altres 
activitats.

Tenim davant nostre projectes fascinants, com per 
exemple la representació de l’obra musical La Misa 
Criolla (Ariel Ramirez), amb l’actuació conjunta del 
cor de l’Orfeó Martinenc i l’associació multicultural 
de la comarca de La Selva (Girona).

L’homenatge al senyor Nicolau Casaus, català nascut 
a Mendoza i expresident del Barça, conjuntament 
amb la Penya Barcelonista d’aquesta entitat. I com és 
de suposar, la celebració dels 12 anys del neixement 
de la Casa de Mendoza a Catalunya on es farà una 
resumida representació de la Fiesta Nacional de La 
Vendimia que té lloc a la ciutat de Mendoza cada any 
en l’època de la collita del raïm. Una degustació de 
vins de Mendoza i l’actuació  de grups de música.

Agraïm el suport i l’ajut de l’entitat que ens acull i de 
la seva junta, sense els quals difícilment faríem possi-
ble la nostra tasca. 

Tots hi quedeu convidats!

   eduard gordon

Casa Mendoza: objectius 
acomplerts, molta feina a fer

Foto: estudiohflores
> Actuació de Peteco Carabajal
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> AGENDAPer taller d’història

Quan al 
nostre barri 
s’hi fabricaven 
pianos
El nostre barri a finals del segle XIX amb el creixement de la 
trama urbana i la radicació de noves empreses i tallers anava 
perdent l’aire rural per esdevenir cada cop més urbà. 

Una de les empreses que van buscar espais oberts fora del cen-
tre de la ciutat fou Ortiz & Cussó, també coneguda com Ortiz 
& Cussó (Sociedad Franco- Hispano-Americana). El 1898 s’havia 
instal·lat al carrer de les Ramalleres, 19 i 21 on hi tenien els 
tallers i les oficines. Sobre l’any 1912 la fàbrica es va traslladar 
a la cruïlla dels carrers de la Independència amb el carrer de 
la Indústria. Fabricaven anualment uns mil pianos i molts d’ells 
s’exportaven arreu del món. Havien rebut el reconeixement a les 
exposicions de Milà, el 1906,  i de Brussel·les, el 1910. 

L’empresa  va obrir l’any 1914 una  sala de concerts, la sala Mo-
zart, al carrer de Bertrellans, cantonada amb el carrer de la Canu-
da. Fins aleshores havia acollit un cinema, el “Lourdes”. En aquest 
espai, i amb la finalitat de captar possibles compradors, es feien 
demostracions dels seus pianos tot oferint-hi concerts. Grans 
músics van lloar la qualitat dels instruments d’Ortiz & Cussó com 
Enric Granados, Carles Gumersind Vidiella, Joaquim Malats i Issac 
Albéniz, entre d’altres.

Jordi Morell i núñez

HISTÒRIES
DEL BARRI

Foto: estudiohflores



> SECCIONS

www.fornelias.com

C/ Freser, 90 

08026 Barcelona

tels. 93 455 61 76  

Problema de lògica
Un grup d’amics es troben a l’Orfeó Martinenc per jugar a parxís. Sou capaços de 
completar la taula amb els respectius noms, els de les seves esposes, les professions, 
els seus hobbys i els menjars favorits, amb les pistes que donem?

1.  A en Jordi, que no és fuster ni venedor, li agrada la carn.

2. El músic, casat amb la Francesca, és aficionat al cinema, i no li agrada   
ni el peix ni l’arròs.

3. Al marit de la Conxita, que no es diu Antoni, li encanta la lectura   
i odia el bricolatge, que és l’afició principal del taxista.

4. Ni en Josep ni en Ramón fan encreuats.

5. El marit de la Mercè menja carn, però no li agrada el cinema.

6. La Rosa no està casada amb en Ramón, i al seu marit, que és venedor,  
li encanta l’arròs.

7. En Ramon, que és músic, no fa bricolatge, però menja verdura.

8. Al fuster, que no és l’Antoni, li encanta el peix. 

PASSATEMPS Per toni Martínez Miró
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SOLUCIÓ A “CADA OVELLA AMB LA SEVA PARELLA”

1-h, 2-d, 3-g, 4-j, 5-i, 6-a, 7-f, 8-b, 9-c, 10-e

NOM DONA PROFESSIÓ HOBBY MENJAR
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18 DE MARÇ
NIT DE MÚSICA AMB “AMOXICILINA” 
I “PROYECTO RANA”

19 DE MARÇ
MÚSICA EN VIU A 
“LA BRUIXA BALDUFA”
FESTA ARGENTINA A BENEFICI DE 
RAMON VÁZQUEZ

23 D’ABRIL
ROLLER DISCO DE SANT JORDI 
AMB EL “ D.J. DIONI” 
ORGANITZA “LA BRUIXA BALDUFA” 
I COL·LABORA LA “A.P.B.” 
(ASSOCIACIÓ DE PATINADORS DE 
BARCELONA)

15 DE MAIG
VERMUT MUSICAL “FIESTAS  DE 
PRIMAVERA” AMB EL GRUP “PALIAN”

28 DE MAIG
MÚSICA EN VIU A 
“LA BRUIXA BALDUFA” 
FESTA ARGENTINA EN 
CONMEMORACIÓ DEL 25 DE MAIG 
AMB EL GRUP “MAJO PERFIL”

MÚSICA EN VIU A “LA BRUIXA 
BALDUFA” AMB “ANABELLA ZOCH”

Música al bar la Bruixa Baldufa
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> El Tolc al Mercat Solidari 
  amb uns amics

> Cloteatre: Smiley > Grup de teatre infantil: Oliver Twist

>  Diables a la revetlla de Sant Joan

>  Folk-Clot


