
No sé què fer-ne, com la barra de 
lacre que ens ve als dits quan regirem 
un escriptori vell dins l'alta nit, 
mentre s'esquerda un gall. 
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Editorial.    
 
Som cultura. 
 
Us presentem el butlletí d’El Bruc amb la cultura. Fa un temps que un 
grup de veïns i veïnes ens vàrem il•lusionar en un projecte col•lectiu com 
és impulsar, difondre, protegir i gaudir la cultura. Des de llavors, hem 
organitzat i col•laborat en tirar endavant diferents activitats: concerts, 
presentacions de llibres, teatre, poesia... I ens queda molt per fer.  
 
Volem que el butlletí serveixi per informar de les activitats que fem i 
proposem de fer. També intentarem que sigui un espai en el que es parli 
de cultura. Si ens hi posem, la tasca serà engrescadora. La música que ens 
emociona, el llibre que ens deleix, la poesia que ens arriba a l’ànima, la 
llegenda que ens interroga, la festa que ens aplega, la història que ens 
explica, la pintura que tornem a mirar, la pel•lícula que ens admira, la 
creació que ens impressiona... Som cultura, i ho som col•lectivament.  
 
Si, a més de interessar-vos aquesta publicació, voleu cooperar en aquest 
projecte col•lectiu, hi ha diferents formes de fer-ho. Cadascú pot trobar la 
seva. Una d’elles és la col•laboració en la preparació de textos per nodrir 
aquesta publicació. Com de vegades el temps passa molt ràpid i no 
sempre coincidim en el dia a dia, hem obert una adreça electrònica per 
facilitar la comunicació: bruccultural@gmail.com 
 
Esperem que us agradi aquest primer butlletí d’El Bruc amb la cultura i us 
animen a participar: la cultura és la vida. 

“Mala memòria” (Fragment) 
Gabriel Ferrater 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Idees pel futur. Per aquest 2013 estem treballant en:    
 

Maig 2013. Teatre. “El verí del teatre” de Rodolf Sirera. 
Producció de Tramateatre, sota la direcció de Carles Reynés i la interpretació de Gerard Bidegain i Ernest 
León. 
 
Juny 2013. Concert de Violí i piano 
NIDHAL JEBALI, violí 
ISAAC FRIEDHOFF i CALVO, piano 
Nidhal Jebali és un violinista i compositor tunisià. Isaac Friedhoff és pianista i violoncel·lista català, provinent 
de família de musics amb residència al Bruc. Tots dos joves musics estan cursant la seva carrera musical a la 
Jacobs School of Music (Universitat d’Indiana, EEUU). 
 
Juny 2013. Concert Coral a la fresca. 
Si tenim salut i alegria, tornarem a treure la pols a la Coral Moixerigues per fer un nou concert d’estiu. 
 



 
 



 

Ferrater. Les dones i els dies.     
 

Da nuces pueris (dóna nous als nens) és el títol d'un dels llibres de poemes de Gabriel Ferrater. En aquest i en 
altres llibres que va escriure, com, Menja’t una cama i Teoria dels Cossos, els seus textos són com nous de 
closca dura, fruit difícil i un gran sabor. Són flaixos d'uns instants amb moments de reflexió i un punt d'humor 
i ironia d'aquell que es sent capaç de trencar amb una tradició que encara s’arrossegava des del romanticisme i 
el noucentisme. Ferrater posa la poesia catalana al dia i ho fa amb un gran nivell i sense complexes.  

Els dos recitals del correllengua van ser un recorregut per els seus poemes, cartes i reflexions, organitzat i 
interpretat per el gru habitual dels anys anteriors. En Jordi Serra, la Maria Lopez de Vergara, l’Enric Canela, 
la Gemma Estrada, en Miquel Duran, la Núria Castells i en Carles Estrada. Amb la col·laboració especial de 
la Dolors Canals com a directora i un grup de jazz format per en Francesc Capella al piano, Xavi Torras al 
saxo, Pep Coca al contrabaix i Hèctor Martínez a 
la bateria. En les dues actuacions a Esparreguera i 
El Bruc, es va omplir la sala. Pels comentaris 
rebuts, va agradar i fins i tot va emocionar. Amb 
una escenografia a base d'objectes trobats, com un 
banc vell, una taula de bar, cadires, un llit fet amb 
dues tarimes, faristols, gots i ampolles de gin, va 
transcórrer l’acció dels recitals i el jazz. Tot per 
donar a les paraules d'en Ferrater el seu to a través 
del nostre. 

Ara fins el pròxim recital... i a veure que ens duran 
a taula... aquesta vegada.  

Catlús. 
 
 

 
 
 

Redescobrir les dones en la història. 
 
L’escriptora i editora, Elisenda Albertí i Casas, ens va presentar a Can Casas, edifici que havia estat propietat 
de la seva família, els seus darrers llibres protagonitzats per dones: Dames, Reines i Abadesses i Dones de 
Barcelona. 

“Dames, reines, abadesses”, recull a partir d’unes breus biografies, divuit personalitats femenines de la 
Catalunya medieval que van tenir una participació directa en alguns dels esdeveniments de la història del país. 
D’entre elles podeu trobar Ermessenda de Carcassona, Almodis de la Marca, Mafalda de Oulla-Calàbria, 
Dolça de Provença o Peronella d’Aragó. Dones que, malgrat el paper oficial que teòricament els corresponia, 
van lluitar per tal d’assolir uns objectius que d’entrada els semblaven vedats. 

“Dones de Barcelona”, recull històries i llegendes barcelonines des del segle IV fins al  XIX. Cinquanta dones 
d’origen culte o humil i de professions diverses que omplien els mercats, les botigues, els tallers, els carrers i 
les cases de Barcelona. Podeu conèixer les històries de l'editora Eulàlia Ferrer, la bitlletaire estalviadora, la 
superdotada Juliana Morell, o les bugaderes d'Horta. La majoria d’elles sovint oblidades per la història oficial, 
però que van contribuir a l'evolució de la ciutat. El llibre, estructurat en sis itineraris per Ciutat Vella, ens 
presenta diferents històries femenines amb un retrat de la societat en què van viure: els carrers, els oficis, les 
relacions socials i els conflictes d’interessos.  

Dos llibres editats per Albertí Editors en els que a partir de la recerca en arxius, en llibres de llegendes i en 
diaris de l’època, es redescobreix, recupera i es reivindica el paper de la dona en la història. 

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, el Festival LOLA, l’Aula de Música del Bruc de l’Escola de Música i 
Dansa d’Esparreguera, la Parròquia de Santa Maria del Bruc, La Coral Moixerigues, El Per Què No? Teatre, 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. 
 


