
“Què hi fa que el dia minvi,
que s’emplugi, que tot ell xiuli d’agonia
si cada finestra ardent promet refugi,
cada fanal misteriós camí”.

JOSEP CARNER, Represa d’octubre

Foto: Roc Rius
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La Hadeel té 9 anys.
No, perdoneu, disculpeu-me: la Hadeel tenia 9anys.
Aquest mateix  matí, la Hadeel tenia 9 anys.
Les autoritats han dit que lamenten la seva mort,
I és cert que les autoritats han dit que lamenten  la seva mort.
Però els terroristes han  de parar els seus míssils,
Han de parar la seva resistència,
Han de parar
O ells continuaran i continuaran i continuaran bombardejant Gaza
Fins que renunciem a la poca dignitat que ens queda
Fins que votem a qui ells triïn,,
Fins que siguem allò que ells vulguin,
Fins que morim i morim i  morim en silenci, com ells volen
Ja sabeu, la seguretat israeliana és absoluta,
Està escrita sobre la sang i els buldòzers
I sobre l’art de dones portantveus.
Perquè la mort és més  suau si arriba  de la mà d’una dona.
La mort, em diuen, és més  educada i més elegant si ve de la mà d’una dona.
Però qui? Qui  li dirà a la mare de la Hadeel,  ocupada coent el pa i el za’atar,
que els coloms  no tornaran a volar sobre Gaza mai més?
La Hadeel és morta i el seu germà Ahmed ha perdut la vista
I els coloms no tornaran mai a volar sobre Gaza. Mai més.

Rafeef Ziadah
Trad. Paula Alba

i Núria Rubio

Hadeel (fragment)

Aquest poema ens l’ha enviat el Miquel Fàbregas, (o bé el Miquel de la ràdio, ja que durant molt de 
temps es va encarregar de fer funcionar la ràdio del Bruc)

Cada cap de setmana ens ofereix un poema. En un faristol dissenyat per ell mateix ens dona a 
conèixer poesia catalana. Val la pena que us atureu un moment, mentre feu cua pel peix, o quan 
sortiu del supermercat.

Aprendreu segur! i si el saludeu us farà cinc cèntims de poesia.

 Foto: Mohammed Abed (AFP)
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Canto jo i la muntanya balla
Irene Solà

M’agradaria que fos una presentació ben 
sonada, com quan fem alguna xerrada amb 
algú mediàtic que, no se sap com, corre la 
veu i omplim el Casal o Can Casas amb gent 
del poble i de les rodalies. I m’agradaria 
perquè sé que escoltar la Irene Solà parlant 
del seu llibre Canto jo i la muntanya balla 
serà un plaer, com ha estat llegir-lo.

...i la muntanya balla. Un títol que no 
enganya perquè és ben bé això: la muntanya 
i tots els éssers que l’habiten ballen al so de 
la veu seductora de la Irene Solà: Jo canto... 

Es manifesten els núvols, i els cabirols, 
els bolets i els personatges fantàstics, que 
sempre ens acompanyen perquè pertanyen 
a la memòria, els vius i els morts, les bruixes 
i el pagès, i la mestressa de casa que ha de 
pujar sola els nens, i l’estranger que no sap 
res, però observa... 

Un mosaic de veus que donen sentit i 
expliquen la VIDA ...a la muntanya.

Obra guanyadora del Premi Anagrama i del 
Premi de Literatura de la Unió Europea 
2020, entre altres. I el més important, obra 
que els lectors continuen recomanant.

Nosaltres, bruquetans que vivim sota la 
presència de la nostra imponent muntanya, 
sabrem copsar el sentit d’aquest llibre millor 
que ningú.  Així sigui.

                                  IVONNE TUTUSAUS

Dissabte 3 d’octubre de 2020
12,00 h al Pati de Can Casas
Aperitiu a la finalització de la presentació.

Malgrat la situació actual creiem necessari seguir fent actes culturals és per això que en tots els actes 
que organitzem l’Associació El Bruc amb la Cultura serà obligatori l’ús de la mascareta i mantenir la 
distancia de seguretat i la neteja de mans amb gel hidroalcohòlic.



Jaquetti, Carner, Perucho i de Riquer: 
Uns altres afectats per la pandèmia
Tots els actes i publicacions que s’havien de fer o s’han suprimit o han quedat 
en realitzacions virtuals o irrellevants. Procurarem, però, que dins de les 
nostres activitats del darrer trimestre al Bruc no passin desapercebuts i en 
farem lectures públiques de textos seus i, com que en alguns casos, tenen 
peces musicades, sentir-ne alguna. S’aniran anunciant oportunament.

De totes aquestes figures, destaca especialment Josep Carner, anomenat 
«el príncep dels poetes», considerat l’escriptor més important de les lletres 
catalanes del segle XX. Abraçà des de la poesia popular a la metafísica i tocà 
els grans temes universals de la literatura: la natura, l’amor, la mort, Déu, 
etc. 

• Apreneu llengües. Això té dos grans avantatges. L’un 
és que podreu traduir i l’altre que, essent conver-
sants en llengües alienes, deixareu córrer de llegir 
traduccions.

• Una de les qualitats més excelses de l’artista, i base 
fonamental de la seva dignitat, és la llibertat del seu 
esperit. El poeta no s’entrega a la passió: la intueix.

RAMON PINYOL I TORRENTS

EL FÈNIX 

La gent antiga d’Egipte 
em creia l’ocell més bell, 
el que mai no moriria,
el sol mateix, fet ocell.

Qui-sap-la gent m’invocava 
en un temple tot daurat;
ells deien: —Si mor un dia,
tornarà ressuscitat—. 

Mai ningú pogué sotjar-me 
ni topar-me en un cantó; 
i és que s’havia fet córrer 
que era existent, i no en só. 

Ara m’esmenta un poeta 
quan ja no es parla de mi. 
Potser jo, si us el creguéssiu, 
arribaria a existir. 

     JOSEP CARNER Alexandre de Riquer retratat per Ramon Casas

Perfum de rosa, flor de viola, 
poncella vera del roserar, 
llàgrima d’alba, sospir que vola 
l’amor que et porto m’ha de matar! 

     ALEXANDRE DE RIQUER

 Josep Carner

Conferencia. 
Divendres 27 
de novembre 
20h 
Can Casas

Conreà molt el periodisme i la prosa narrativa i, especialment, destacà com un dels grans traductors 
al català de clàssics universals: Shakespeare, Molière, Dickens. A continuació una brevíssima mostra 
de textos carnerians:



EL PAÍS DE LES MERAVELLES  

A una hora de camí de la muntanya sagrada 
quan les dents riuen soles de manera glacial 
i els palmells de les mans volen pels aires 
hom desafia sempre l’imprevisible, 
el plany dels violins, 
l’íntima tragèdia.  
No hi ha escola com la de la vida. 
Hi ha, però, el restaurant econòmic, 
aquell de les paraules cuinades, recuinades, 
i els petons a la galta amb púdica virtut. 
Demà, senyora meva, emprendrem el viatge. 
No sé si tornarem a veure’ns ja mai més.  

                                JOAN PERUCHO

Montserrat, serrat 
per serretes d’àngel, 
puja’m al cel que has coronat 
d’esglaiadors esglais, encinglerat 
com un cel que fugia. 
Puja’m a l’orgue immens que han esmolat 
cantúries d’àngel, 
que vull sentir-me al pit 
el dolcíssim ressò de l’infinit 
que fa la vida bona 
com més i més endins ressona. 

Serra de serres, nau 
Que el teu ocell se’n duu proa a la volta blava! 

                   PALMIRA JAQUETTI

Agaricus indistinctus, el nostre bolet
El dia 15 de novembre a les 12h a la Sala de 
Plens tindrem una xerrada de luxe sobre bolets. 
En primer lloc farem una visió general sobre 
bolets, per poder entrar en matèria i després 
coneixerem el bolet: Agaricus indistinctus 
i alguns més citats per primera vegada a 
Catalunya per Agustín Sierra Sierra i Andrés 
Valverde Valera. Veniu preparats a aprendre que 
l’Agustí en sap molt!

Diumenge 15 de 
novembre12h.
sala de plens de 
l’ajuntament



Aquest vent, un poc de vent 
Se m’ha endut mon pensament.                               
JOSEP CARNER 
De “La paraula en el vent”



Foto: Roc Rius





Musicalbruc’20, per somiar!
Les arts sempre han estat submergides en un estat de crisi constant i certa 
incertesa, però aquest és el seu medi, el seu element; és el seu motor i 
la força que les empeny a reinventar-se, a ser originals, transgressores, 
úniques... Aquests darrers temps, no només les arts, sinó tota la societat 
estem immersos en el terreny de la incertesa, dels dubtes i del patiment 
per una crisi sanitària, social i cultural que ho ha canviat tot. Però el que 
no pot passar mai és que, nosaltres, la comunitat en el sentit més ampli 
de la paraula, donem l’esquena a les arts, les ignorem, les deixem morir 
de inanició. 

És per donar una modesta, però convençuda, injecció de reconeixement 
a la cultura que la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament del Bruc i 
l’Associació El Bruc amb la Cultura hem creat un MusicalBruc’20, per 
somiar! Així serà el festival d’aquest any: per somiar que la cultura està 

Els intèrprets i formacions dels quatre concerts que 
formen el festival d’aquest any, ens ajudaran a fer 
realitat aquest somni col·lectiu amb les seves propostes, 
ja que tots estan basats en somnis i màgia. “Dreams” 
és el títol del primer concert que ens oferiran el 
reconegut pianista i compositor de grans èxits ALBERT 
GUINOVART i el saxofonista MIQUEL BOFILL. La jove 
promesa del “violí jazz” ÈLIA BASTIDA  amb el JOAN 
CHAMORRO TRIO ens portaran “The màgic sound of 
the violin”, en aquest concert serem testimonis de 
l’evolució del so i l’estil del mític Stefan Grappelli. 

Dins dels actes de commemoració de l’Any Carner, també 
tindrem una magnífica ocasió d’escoltar a l’historiador 
de la literatura Ramon Pinyol parlant-nos de Carner i 
altres escriptors oblidats aquest any per la pandèmia.

Hem preparat el MusicalBruc’20 per tal d’oferir les 
màximes garanties de seguretat dels espais, amb 
distàncies de seguretat a les sales i amb totes les 
mesures necessàries.
MusicalBruc’20, per somiar!

Amb la DREAM BIG BAND, el seu director, 
guitarrista, compositor i arranjador Vicens 
Martín, la bruquetana de recent adopció 
Gemma Abrié i la seva posada en escena de 
“Els Fruits Saborosos” ens sumarem als actes 
de commemoració de l’Any Carner. I la màgia 
final vindrà de la mà de dos dels músics 
actuals més potents de l’escena musical 
europea: CHICUELO & MARCO MEZQUIDA 
que amb el seu “No hay dos sin tres” ens 
demostraran el què dèiem: la crisi de l’art fa 
transgredir i arribar a nivells sublims!

viva i té el reconeixement que es mereix, per somiar que és el pal de paller de la nostra societat i que 
se l’ha de preservar per tots els mitjans, per somiar que malgrat pandèmies i trasbalsos sanitaris i 
socials la cultura hi continua sent i esdevé el nostre recer, per somiar...

MIQUEL DURAN UBACH



El passat vint-i-nou d’abril, a l’edat de 84 anys, ens deixava 
l’escriptora Maj Sjöwall, exponent i pionera de la “novel·la negra 
nòrdica”. Aquesta escriptora i traductora sueca va crear escola 
escrivint a quatre mans amb el seu marit Per Wahlöö, amb qui van 
escriure deu llibres protagonitzats per Martin Beck, inspector en 
cap suec, que va saltar de la novel·la a la televisió per protagonitzar 
una sèrie amb el seu nom a la televisió sueca.

Amb aquesta aportació al gènere, se’ls considera els responsables de la modernització del gènere a 
Europa, trascendint l’àmbit de la trama de la pròpia novel·la per introduir aspectes introspectius de 
la personalitat del protagonista i interpel·lar d’aquesta manera al lector i a tota la societat. Es diu de 
Maj Sjöwall i Per Wahlöö que son els pares i precursors de la novel·la negra nòrdica, que anys més 
tard ha esdevingut un dels màxims exponents de la literatura d’aquest gènere, amb influències clares 
sobre noms tant importants com Henning Mankell, Jo Nesbo, Stieg Larsson o David Lagercrantz.

Tres mesos abans, el trenta-ú de gener, morí Mary Higgins Clark. Nascuda al Bronx (Nova York) l’any 
1927, ens deixà amb 92 anys i un llegat de més de cinquanta novel·les negres.

A diferència de Maj Sjöwall, Clark va ser acusada 
d’escriure novel·les negres farcides de tòpics i amb 
una estructura molt clara i fins i tot predictible; 
potser per això els periodistes s’hi refereixen com 
a “reina del suspense”. Els seus llibres però, han 
esdevingut molt sovint “Best Sellers” (només 
als Estats Units, ha venut més de cent milions 
d’exemplars dels seus llibres), i han estat adaptats 
al cinema, en alguns casos de forma molt reeixida. 
Aquí potser ens tocaria escatir si per a una novel·la 
esdevenir un “Best Seller” suposa una connotació 
positiva o negativa.

Per acabar aquesta llista “negra” hem de recular al disset de juliol de 2019, dia en què morí Andrea 
Camilleri, a l’edat de 93 anys. Aquest sicilià, molt prolífic (deixa més de 80 llibres) va tocar tota mena 
de gèneres, des de l’assaig al teatre o els guions cinematogràfics, però especialment la novel·la negra, 
amb traduccions a més de vint llengües. L’any 1994 comença la sèrie de novel·la negra protagonitza-
da pel comissari Salvo Montalbano (el nom li posà en honor a l’escriptor Manuel Vázquez Montalban).

Camilleri esdevé, junt amb Petros Márkaris, Donna 
Leon o el propi Manuel Vázquez Montalban, un dels 
principals exponents de la novel·la negra del Sud 
d’Europa, que es caracteritzen per comptar amb 
protagonistes amb una personalitat molt marcada i 
molt centrats en una zona geogràfica molt concreta 
i acotada, que acaben sotmetent a la seva personal 
“lupa” no només als delinqüents que investiguen, 
sinó també a la societat en la que es mouen, i amb 
un accent especial en la seva gastronomia. És per 
aquesta raó que Salvo Montalbano (protagonista 
de 38 novel·les de Camilleri) ha acabat esdevenint 
una mena d’heroi nacional a Itàlia, per la seva 
lluita contra la delinqüència i la corrupció.

Un any negre

ENRIC CANELA VALLÈS

Foto 1: L’escriptora Maj Sjöwall recollint el premi Pepe Carvalho, l’any 2013.
Foto 2: Mary Higgins Clark.
Foto 3: Andrea Camilleri recollint el premi Pepe Carvalho, l’any 2014.



Biblioteques públiques
Sovint tenim la tendència a pensar que el món comença amb nosaltres, que just darrera nostra hi 
havia el BIG BANG . Per sort no és així, som perquè d’altres han fet darrera nostra. 

De la mateixa manera quan l’any 1915 la Mancomunitat de Catalunya organitzava la xarxa de 
biblioteques populars de Catalunya, aquesta iniciativa era deutora, i segurament fruit de la reivindicació 
i del desig d’accedir a la formació, que ja havia quedat palès en les petites biblioteques dels ateneus, 
sovint vinculats a organitzacions obreres. 

Eugeni d’Ors va ser l’encarregat de dur a terme la petició de la Mancomunitat, la qual tenia dues 
demandes a resoldre. La primera decidir quin tipus d’instal·lació i funcionament havien de tenir 
les futures biblioteques, i la segona consistia en l’elaboració d’un catàleg-tipus per a l’adquisició 
d’obres en funció de cada biblioteca, i que també tingués en compte les especificitats locals. Sobta 
la modernitat de les condicions establertes, així per exemple l’edifici havia de ser de nova planta, res 
d’aprofitar dependències dels ateneus, on no hi havia un ambient de treball, ni altres edificis rònecs. 
El mobiliari havia de ser de fusta clara, i les estances havien de tenir llum natural per accentuar la 
sensació de netedat. Calia també un espai dedicat exclusivament a la canalla, amb mobiliari adaptat 
a la seva estatura. 

Pel que fa a l’elaboració del catàleg va ser encarregat a Jordi Rubió i Balaguer (1882-1982), aquest 
consistia en la tria de 2.000 títols, per les biblioteques més grans, que complien el requisit d’atendre 
a un púbic molt divers, tant en edat, procedència, classe social i que també havia de deixar espai per 
adquisicions relacionades amb especialitats professionals de cada localitat.

També calia que aquestes biblioteques fossin ateses per personal qualificat, i és per això que el 
mateix any 1915 s’inaugura l’Escola Superior de Bibliotecàries. Aquesta feina quedava restringida a 
les dones per motius clarament masclistes, però assegurava una formació continuada i de qualitat, 
així com una sortida professional a les dones que s’hi van matricular.

Aquest article no està escrit des de l’enyorança o la idealització de temps passats. Simplement he 
volgut reflexionar, en primer lloc per mi mateixa, i després per posar-ho en comú, perquè tenim el què 
tenim. Tan en positiu com en negatiu

MARIA LÓPEZ DE VERGARA PUIG



Agenda
• Presentació llibre - 3 d’octubre - 12h – Pati de Can Casas “CANTO JO I LA MUNTANYA BALLA” 

a càrrec de la seva autora IRENE SOLÀ

• MB’20 - 7 de novembre - 22h - MIQUEL BOFILL & ALBERT GUINOVART

• MB’20 - 14 de novembre - 22h - ÈLIA BASTIDA & JOAN CHAMORRO TRIO

• Xerrada - 15 de novembre - 12h - Sala de Plens - AGARICUS INDISTINCTUS, EL NOSTRE BOLET!

• Conferència - 27 de novembre - -20h - Can Casas - RAMON PINYOL

• MB’20 - 28 de novembre - 22h - DREAM BIG BAND

• MB’20 - 12 de desembre - 22h - CHICUELO & MEZQUIDA

MUSICALBRUC’ 20. Aquest any totes les actuacions es realitzaran al CASAL per tal de respectar la 
limitació d’aforament.

www.elbruc-cultura.cat

Aquest butlletí ha estat editat pel l’Associació El Bruc amb la Cultura, amb la intenció de difondre 
les activitats que s’han fet i que es faran en un futur, però també per generar un espai de debat i 
discussió de diferents punts de vista al respecte de la cultura en el sentit més ampli.

Les opinions aparegudes en aquest butlletí són responsabilitat de les persones que les signen. 
L’Associació El Bruc amb La Cultura no hi té necessàriament un parer coincident.

Podeu enviar-nos suggeriments, opinions, divergències, idees, cartes: 
elbrucamblacultura@gmail.com

Agraïments: Tota l’activitat realitzada, no hagués estat possible sense l’ajut i col·laboració de 
l’Ajuntament del Bruc, l’Associació Cultural del Montserrat, Per Què No? Teatre, Escola de Música 
del Bruc i un munt de gent que de forma desinteressada ha posat el seu gra de sorra per aconseguir 
que la cultura al Bruc esdevingui una realitat. També volem agrair el suport econòmic rebut, tant de 
l’Ajuntament del Bruc, com dels patrocinadors de l’associació.

“Qui sentís, renovellat,
per la bruixa entesa, 
aquell gust precipitat

de la jovenesa,
pluja i vent arremorat,
i l’acàcia en tot esclat

i deixant per l’empedrat
tanta fl or malmesa!”

JOSEP CARNER 
Recança (fragment)

Ajuntament del

Bruc


