
Torronada 2009

El passat 30 de desembre va
fer deu anys de la mort del
polifacètic poeta Joan Brossa.
Des d'aquí volem aprofitar
l'oportunitat per homenatjar
aquest artista, insigne figura
de la poesia visual catalana.
La seva creativitat va abastar
totes les facetes de l'art: la

literatura en sentit estricte, el cinema, el teatre, la
música, el cabaret, les arts parateatrals, la màgia, el circ
i la plàstica en diversos formats. Sempre va tenir una
àmplia i interdisciplinària visió de la cultura, de les arts
i de l'espectacle i així ho expressa en la seva obra,
sovint satírica, punyent, irònica, crítica, a vegades
irreverent, però, al mateix temps, lúdica.
[font: viquipèdia]

Les Quatre Barres
Esperem que hàgiu tingut unes bones festes
nadalenques, i que l'any que tot just encetem (o
que ben aviat encetarem) sigui encara millor que
l'anterior, carregat d'alegria, esperança, i felicitat.
Per la nostra banda, hem pensat que una bona
manera de donar la benvinguda al nou any seria
reunint-nos tots plegats, i d'aquesta manera
aprofitar per fer una torronada i llaminejar aquests
dolços tan típics de nadal a les
nostres contrades. Mirarem de
tenir-ne de tota classe: de
cremats, de nata i nous, de
xocolata, de praliné, de
Xixona... També hi haurà cafè i
te, i algunes galetes.
La torronada la farem
diumenge 11 de gener a les
15:00, al local de Solna on ens
vam reunir per la Castanyada,
Wiboms väg 10 (cal baixar
dues escales). Per poder-hi
assistir caldrà que ens ho
digueu com a molt tard el 10

Voleu ballar o aprendre a ballar sardanes? Ara en
tindreu l'oportunitat! Uns quants membres d'una colla
de sardanistes de Tarragona ens van fer saber que
vindrien de visita turística a Estocolm, i van tenir
l'amabilitat d'oferir-nos la possibilitat d'organitzar una
ballada de sardanes o un mini-curset amb la gent del
casal. Si hi hagués prou persones decidides a participar-
hi, ho faríem diumenge dia 25 de gener. Feu-nos saber
si hi teniu interès com a molt tard el 20 de gener.

Joan Brossa Sardanes!

de gener mateix. Podeu apuntar-vos escrivint un
correu electrònic a info@lesquatrebarres.org, o bé
telefonant n'Èric Torra al 070-412 57 14 (a partir
del 6 de gener). El preu serà de 20 SEK per als
socis, i 40 SEK per als qui no siguin socis, per a la
mainada és gratuït.
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Hoppas att ni har haft en fin jul.
Vi kommer att fira det nya året genom att samlas och äta torrons, en delikatess som det i Katalonien
frossas i under jul och nyår. Vi hoppas kunna bjuda på många olika sorter, till exempel nougat, choklad,
pralin, nötter, mandel... Det kommer också att finnas kaffe och te och lite kakor.
Torronadan kommer att äga rum söndagen den 11 januari kl 15.00 på Wiboms väg 10 (två trappor ner) i
Solna (se karta nedan). Om ni vill vara med, hör av er senast 10 januari genom att skriva till
info@lesquatrebarres.org eller ringa till Èric Torra på 070-412 57 14 (från och med 6 januari). Priset är
20 kr för medlemmar och 40 för icke medlemmar. För barn är det gratis.

Sardanes
Vill ni dansa eller lära er dansa sardanes, en
populär katalansk ringdans? Några medlemmar
från en sardanesgrupp från Tarragona kommer för
att besöka Stockholm, och erbjuder oss att
organisera ett danstillfälle eller en minikurs för Les
Quatre Barres. Om vi blir tillräckligt många
kommer detta att ske den 25 januari. Låt oss få veta
senast den 20 januari (via mejladress eller
telefonnummer enligt ovan) om ni är intresserade.

Vi kommer också att ta
tillfället i akt att minnas
Joan Brossa, en väldkänd
katalansk poet som gick
bort för ganska precis tio
år sedan.

Joan Brossa

“poema visual”, från 1990




