
El Tradicionàrius 
homenatja Jordi 
Fàbregas amb 
un concert de 12 
peces de l'autor i 
ànima del CAT 
L'espai escènic de l'equipament es 
dirà Auditori Jordi Fàbregas P14

Adeu a Josep Lluís 
Rueda, activista 
social i inquiet 
puntal de les lluites 
veïnals de Gràcia 
"L'hem conegut sempre igual", 
el recorden l'AV Vila de Gràcia i 
Amig@s de la Violeta P6 i Opinió

El casal de la 
residència Siracusa 
reviu i ja programa 
activitats després de 
mesos de protestes
 
Els col·lectius de suport a l'espai 
troben una resposta més sensible 
per part de la nova direcció P5

Gràcia recupera el camí ral 
històric cap a Collserola amb 
la senyalització de dotze rutes 
Els tòtems informatius, que s'instal·laran a Diagonal, Lesseps i Pont de 
Vallcarca, revisibilitzaran el traçat assimilat, desaparegut o no identificat

Albert Balanzà

E l camí ral de Gràcia cap a Collserola tornarà a ser 
una realitat visibilitzada aquest gener, després que 
un estudi sorgit dels pressupostos participatius 
n'hagi fixat els antics traçats actualment assimilats 
a la trama urbana en la seva gran majoria però tam-

bé desapareguts o no identificats. La reivindicació d'aques-
ta memòria històrica s'ha concretat en la identificació de 12 
camins que relliguen l'antiga Vila de Gràcia amb Vallcarca i 
d'allà cap al Coll de la Mola o el Coll de l'Erola, aquest últim 
amb un pas previ pel coll de Penitents. 

La necessària orientació tindrà presència a peu de car-
rer amb tòtems informatius que s'instal·laran en un termini 
de 15 dies almenys en tres punts cèntrics de trama urbana, 
tal com han explicat fonts municipals: avinguda Diagonal 
amb Riera de Sant Miquel, Plaça Lesseps amb República 
Argentina i República Argentina amb Pont de Vallcarca. 

El camí ral o reial formava part de l'eix de comerç de con-

nexió amb el Vallès i des de Gràcia, a través d'aquests dos 
passos naturals, tenia com a primera destinació Sant Cugat 
del Vallès. L'estudi ha permès identificar-ne trams princi-
pals que conflueixen a l'entorn dels Josepets, com el Camí 
de Jesús (quasi coincident amb el Passeig de Gràcia i cap a 
Riera de Cassoles), el Camí Gran (vigent a Gran de Gràcia) 
i el Camí del Torrent de l'Olla (vigent pel carrer del mateix 
nom però desaparegut entre Pau Claris i Roger de Llúria). 
Els altres nou camins tenen un caràcter més complemen-
tari però també formen part de la memòria històrica, com 
el Camí Antic del Carmel (límit entre Gràcia i Sant Martí; 
s'inicia a Sicília/Travessera de Gràcia). Pàgina 4 

Vallcarca és el pivot cap al Coll de 
la Mola i el Coll de l'Erola, aquest 
previ pas pel coll de Penitents

El Pont de Vallcarca, i al fons Collserola, ruta del camí ral. Foto:B.M.
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2 Política
BComú, ERC, Junts i PSC 
inicien la precampanya 
local afinant programa i 
fixant els primers actes
Els comuns llancen jornades de programa, Esquerra una trobada 
municipalista, Junts l'assemblea de ciutat i el PSC grups de barri 

Albert Balanzà

A ra va de bo: tot i que la 
constitució dels distric-
tes sempre va més tard 
que l'Ajuntament, les exe-
cutives locals dels partits 

ja es pot dir que ara sí ja treballen 
a ple rendiment en to de precam-
panya per enfocar les eleccions 
municipals del 28 de maig. Quatre 
mesos i escaig és el que falta per a 
les votacions i gener-febrer servi-
rà per aconseguir el ritme de cre-
uer per mobilitzar les bases. En 
aquesta situació es mouen tots els 
partits amb grup municipal però, 
sens dubte, els qui s'hi juguen més, 
BComú, ERC, Junts i PSC, són els 
que ja han afinat els principals ele-
ments per desplegar missatges a la 
caça del vot. 

Gràcia En Comú, en tant que 
principal força de govern a Gràcia, 
posarà en marxa aquest dimecres 
18 la precampanya amb una assem-
blea on es donarà el tret de sortida 
a una estratègia que passa per tres 
àmbits: unes jornades programà-
tiques en les properes quatre set-
manes per definir les propostes 
locals; trobades amb entitats "per 
tenir una mirada més àmplia" en 
aquest programa, segons explica el 
conseller Yusef Quadura; i un pri-
mer acte públic entre gener i febrer.

Esquerra ja ha constituït l'equip 
de campanya -unes 12-15 persones 
entre consellers, executiva i regi-

Els partits amb 
més possibilitats 
s'aboquen a la feina 
a quatre mesos i 
mig de les eleccions

dor adscrit- i el 14 de gener farà 
una primera paradeta al carrer i 
dilluns 16 rebrà al casal la visita 
de la diputada Carolina Telechea, 
a més d'assistir en massa el dia 31 a 
la conferència del candidat, Ernest 
Maragall, a l'auditori AXA. També 
a principis de febrer hi haurà una 
trobada municipalista amb enti-
tats i veïns per enllestir el progra-
ma local.

Junts i PSC, tercera i quarta for-
ça al Districte, treballen en dos 
sentits diferents: d'una banda, els 
juntaires han fixat dijous 19 de ge-
ner com a data del tret de sortida 
amb una assemblea de federació 
de Barcelona al Centre Moral; de 
l'altra, els socialistes estan apro-
fundint en la definició i anàlisi de 
les problemàtiques de Gràcia amb 
cinc grups de barri a partir dels 
quals estructuraran el nou pro-
grama. "La nostra campanya com-
binarà aquesta part més micro de 
barri amb la macro que ens vingui 
de ciutat sota la marca Collboni", 
apunta el portaveu del grup muni-
cipal Alberto Lacasta.•

Només quatre canvis sobre 19 
representants en quatre anys. 
El procés electoral deixa els 
districtes encara en una segona 
fase però en la recta final, a falta 
d'un sol ple executiu al març, 
quinze cares hauran arribat fins 
al final. A la imatge superior 
hi falten els tres consellers de 
Junts canviats ara fa un any i el 
de C's, que ara milita a Valents. 

Breus

Jornades contra el 
feixisme a l'Espai 
Jove amb activistes 
i forces sindicals

El sindicat Unitat 
contra el Feixisme i 
l’associació Institut de les 
Desigualtats organitzen 
divendres i dissabte a 
l'Espai Jove La Fontana 
dos dies de debats 
amb la participació de 
sindicats i activistes 
locals i internacionals. 
L'objectiu és l’intercanvi 
d’experiències i 
ones pràctiques en 
l’organització d’un 
sindicalisme que faci 
front al racisme i a 
l’extrema dreta, amb 
especial focus en el món 
laboral. Hi participaran 
representants de França, 
Alemanya i el Regne Unit.
 
Òmnium vincula 
l'assemblea anual 
a un acte amb 
Quim Forn
L'exconseller Quim 
Forn i la coordinadora 
de l'Associació de Drets 
Sexuals i Reproductius 
Sílvia Aldavert són els 
protagonistes de la 
xerrada que dilluns 16 (20 
h) servirà per acompanyar 
l'assemblea d'Òmnium 
Gràcia. L'acte, a La Muriel 
(Verntallat 30) es presenta 
com un cicle de converses 
per reactivar el moviment 
independentista. 

Imatge de juliol de 2019 amb els representants al consell de districte Foto: A.B.

L ’associació entre parlar l’idioma català i ser 
català és una deriva que desgasta la recupera-
ció de la independència nacional. Els països te-

nen unes llengües oficials i sobre això s’estableix el 
consens general. Identificar ètnicament l’ús d’una 
llengua amb la seva nació és una cosa que gairebé 
només passa a Catalunya i, tot sigui dit, no té cap 
sentit. O fins i tot, fa sospitar que sigui una manio-
bra més per impedir les conquestes que com a po-
ble ens mereixem. Efectivament, als Estats Units 
hom parla l’anglès i és la llengua de referència, 
però hi ha milers i milers de ciutadans que parlen 
l’espanyol, i en canvi mai es descompten del cò-

mput nacional. El mateix fan els espanyols, a l’es-
tat espanyol, ja que en el seu còmput nacional no 
descompten mai catalans, bascos i gallecs, com a 
parlants seus. França fa el mateix, i així indefinida-
ment, en la major part de països. 

Les realitats nacionals no són comunitats lin-
güístiques estrictament. Són, sobretot, àmbits de 
gestió comuna i de serveis bàsics, on la llengua és 
un instrument útil per garantir-ne la seva eficàcia. 
Però no és el fi últim de la comunitat, només la ga-
rantia. Així, en un context de grans corrents migra-
toris i de globalització econòmica, cada grup naci-
onal, s’agrupa en una llengua de referència sense 

necessitat de qüestionar les demés per l’origen o 
afinitats dels seus residents.

Per tant, a Catalunya, i sobretot arreu dels 
Països Catalans, és preceptiu i necessari, agru-
par-nos, com qualsevol altre país del món, com una 
societat de 15 milions de persones, on tenim el ca-
talà (també dit valencià, si és el cas), com a llengua 
oficial de referència, tot i que malauradament, en-
cara no és així, del tot, a la Catalunya Nord, on la 
República Francesa, malgrat la seva suposada radi-
cal democràcia republicana, no ho ha fet explícit.

No calen atributs ètnics per configurar-nos com 
comunitat nacional. I això queda garantit amb 
l’oficialitat de la llengua pròpia. En conclusió, no 
és català (o valencià) qui parla la nostra llengua 
ja que un anglès la pot usar aquí amb ganes i que-
da clar que no ho és. Tothom que és dels Països 
Catalans és membre d’aquesta comunitat. •

Opinió convidada

Som 15 milions
Llorenç Prats, advocat
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4 Societat
Breus

Els carrers de 
l'entorn de plaça 
de la Vila es 
repavimenten

Tot l'entorn de plaça 
de la Vila, amb carrers 
com Sant Pere Màrtir, 
Domènec, Penedès i 
Diluvi, s'han aixecat 
aquesta setmana per 
fer-hi millores de 
repavimentació i asfaltat. 
L'afectació de les obres 
s'ha ampliat als espais 
d'estacionament annexos 
a la vorera.

La Verdinada, amb 
les 5R: reciclar, 
reutilitzar, reduir, 
reparar i recuperar
El projecte de 
mobilització a favor del 
medi ambient de Lluïsos 
de Gràcia, la verdinada, 
arriba enguany als 15 anys 
amb un desplegament 
d'activitats que a partir 
del 4 de febrer tindran 
com a protagonistes les 
anomenades 5 R: reciclar, 
reutilitzar, reduir, reparar 
i recuperar. Entre les 
moltes activitats hi haurà 
una diada per espigolar 
tarongers, una sortida a 
Collserola i una jornada 
de diagnosi de residus 
generats.

Gràcia recupera el camí 
ral històric de connexió 
amb el Vallès amb la 
senyalització de 12 rutes
Els tòtems informatius, que s'instal·laran a Diagonal, Lesseps i 
Pont de Vallcarca, visibilitzaran el traçat assimilat o desaparegut

Albert Balanzà

E l camí ral o reial és un con-
cepte que ha perviscut amb 
més o menys sort al territo-
ri (al Maresme, per exem-
ple) però que a Barcelona 

es perd en la memòria. Un estudi 
enllestit en el marc dels pressu-
postos participatius del Districte 
de Gràcia, però, ha permès identifi-
car el recorregut de connexió entre 
l'antiga Vila de Gràcia i Collserola, 
que tenia com a primera destina-
ció Sant Cugat del Vallès. Es tracta 

banisme de Gràcia, però no en el de 
l'Eixample, totalment desaparegut 
en les illes de cases d'entre els car-
rers de Pau Claris i Roger de Llúria.
6. Camí Antic del Carmel. Des de 
Sicília/Travessera de Gràcia (límit 
antic (Gràcia/Sant Martí), el camí 
s'enfila cap a la plaça Sanllehy i pel 
carrer Albert Llanas arriba al san-
tuari del Coll.
7. Camí dels Àngels. Uneix el santu-
ari del Coll amb el coll de Penitents 
i d'allà cap a Sant Genís.
8/9. Camí pel Passeig del Coll/
Camí Vell del Coll. Als plànols es re-
cull el Camí Vell del Coll en un tra-
çat coincident amb l'actual Passeig. 
L'antic hostal de la Farigola i el pa-
per dels torrents també hi van con-
tribuir en un altre ramal.
10. Camí de Can Mora. El traçat uni-
ria la masia de Can Mora i el santu-
ari del Coll amb Vallcarca. El Park 
Güell va fer desaparèixer el camí i 
la Baixada de Briz i Medes són res-
tes a la part baixa de Vallcarca.
11. Camí de les Donzelles. Uneix el 
santuari del coll passant per la ma-
sia de Can Mora. El camí és enca-
ra visible resseguint el Park Güell 
fins a l'actual carrer Sant Josep 
Cotolengo i desapareixent al club 
de tennis de la Salut. 
12. Camí de la Travessera. No forma 
part del camí ral cap a Collserola 
però té un caràcter transversal. • 

Montornès 
consolida el 
veto a aparcar 
però els veïns 
l'inclouran en 
la reforma
El Districte accepta que es defineixin 
millores en la futura remodelació

però en la reunió d'aquest dimarts 
la mesura no s'ha tirat enrere. Si bé 
totes dues parts coincideixen que el 
passatge necessita una remodela-
ció amb plataforma única, l'apar-
cament només és matisable per al 
Districte en algunes places de moto 
i els veïns volen fer-ho extensiu al 

A.B.

E l Districte no s'ha arronsat 
com va passar a l'extrem 
nord de Penitents amb 
l'arribada final de l'àrea 
verda i ha aconseguit fo-

ragitar en menys de tres mesos els 
vehicles mal aparcats per la via rà-
pida -amb sancions en bloc de la 
Guàrdia Urbana. Així ho ha comu-
nicat aquest dimarts als veïns i les 
dues parts en tot cas s'han empla-
çat a definir millores en la futura 
reforma pendent del carrer. 

L'estira i arronsa va començar el 
20 d'octubre amb l'onada de sanci-
ons a partir de la denúncia d'una ve-
ïna, encara que la majoria de veïns 
defensava la tolerància amb l'apar-
cament i la deambulació per la cal-
çada dels vianants en aquest car-
rer semiresidencial de Mas Falcó. 
El repintat de la senyalització an-
tiaparcament a bona part del car-
rer va irritar encara més els veïns, 

cotxe almenys amb algunes places 
com es fa al passatge Cardedeu.

A la reunió, on hi va ser present 
la Guàrdia Urbana i els tècnics mu-
nicipals, a banda dels veïns, es va 
constatar que ja no caldran noves 
sancions de trànsit perquè al carrer 
ja no hi aparca ningú.•

Cotxes encara aparcats fa poques setmanes al carrer Montornès. Foto: Cedida

B.M.

de 12 camins, quatre de principals i 
vuit de més secundaris, que tenien 
aquest traçat comú amb l'objec-
tiu de relligar el pla de Barcelona 
amb el Vallès. En 12 plànols hi ha 
fixats ara els trams assimilats a la 
trama urbana però també els des-
apareguts o no identificats. Per 
fer-los visibles, aquest gener s'ins-
tal·laran a tres punts de Gràcia 
(avinguda Diagonal amb Riera de 
Sant Miquel, Plaça Lesseps amb 
República Argentina i República 
Argentina amb Pont de Vallcarca) 
uns tòtems informatius per recu-
perar el camí ral en forma de rutes.

Aquests són els 12 camins que 
conformen el Camí Ral de Gràcia: 

1. Camí de Jesús. Sortia de 
Barcelona des de l'extramurs con-
vent de Santa Maria de Jesús. No 
és coincident amb el Passeig de 
Gràcia (1820) però hi discorria si-
milar fins enfilar l'actual Riera de 
Sant Miquel, Gal·la Placídia i Riera 
de Cassoles.
2. Camí a Sant Cugat. Partint del 
metro de Vallcarca i arribant a 
Alfons Comín, el camí s'enfila cap 
al carrer Collserola i a l'alçada de 
Maduixer es perd entre urbanit-
zacions. La Font del Bacallà o ña 
Masia de Can Borni serveixen per 
arribar al Coll de la Mola.
3. Camí de Vallcarca a Sant Genís. 
Un dels grans camins que des 
de Gràcia permet anar a la ser-
ra de Collserola, és el que des de 
Vallcarca, tot passant pel coll dels 
Penitents, Sant Genís dels Agudells 
i l'anc monestir de Sant Geroni de 
la Murtra, anava a buscar el Vallès 
creuant el coll de l’Erola.
4. Camí Gran de Gràcia. El camí que 
transcorre al llarg de l’actual Gran 
de Gràcia es configura a partir del 
convent dels Josepets al segle XVII, 
com a alternativa al camí ral que 
pujava per Riera de Sant Miquel.
5. Torrent de l'Olla. El traçat ha que-
dat perfectament integrat en l'ur-

Mapa del Camí de Vallcarca a Sant Genís. Foto: Cedida
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El casal de la residència Siracusa 
reviscola i ja programa activitats 
després de mesos d'incertesa
Els col·lectius de suport a l'equipament, que van fer accions de protesta a 
l'octubre, troben una resposta més sensible per part de la nova direcció

A. B.

A la plaça del Poble Gitano 
sembla que hi hagi ha-
gut un terratrèmol amb 
les obres de reforma de 
l'espai però la sacseja-

da -amb tendència positiva- s'es-
tà vivint al principal punt d'acti-
vitat social: l'històric casal de gent 
gran vinculat a la residència pú-
blica Siracusa reviu. Després de 
l'aturada per la pandèmia i el cert 
esllanguiment de l'activitat que 
s'havia registrat en el tram final 
de mandat de l'última direcció, el 
canvi de comandament ha estat 
receptiu a les veus de protesta que 
es van deixar sentir a l'octubre en 
el marc del Dia Internacional de 
la Gent Gran.

La polèmica va esclatar abans 
de l'estiu, quan la ja exdirecto-
ra de la residència, de la qual de-
pèn el casal, Asun Soto, va apun-
tar que l'àmbit d'activitats tenia 
els dies comptats perquè no hi ha-
via "una dinàmica cívica" i coin-
cidia el fet que "la residència ne-
cessita més espai". El rum-rum va 
arribar a orelles de persones vin-
culades a familiars de la residència 
que, amb el suport de treballadors, 
es van començar a mobilitzar just 
abans del canvi efectiu de direc-
ció. "Volem reprendre les activi-
tats que tornaran a pivotar a l'en-
torn d'una renovada Associació 
Germanor", van assegurar en un 
escrit publicat a L'Independent. 

La nova directora, Maite Frias, 
ja exercint des de mitjans octu-
bre, ha estat receptiva als plante-
jaments de la mobilització i la pri-
mera concreció serà aquest mes de 
febrer, amb una xerrada el dia 23 

sobre el testament vital i una pos-
sible presentació de la guia LGTBi 
fins i tot a principis de febrer amb 
visita institucional del Govern.

Fonts coneixedores del nou 
plantejament de la direcció adme-
ten que aquest reviscolament no 
inclourà la recuperació del servei 
de menjador ara per ara, però que 
en la resposta favorable de la nova 
etapa de la residència hi ha la vo-
luntat d'organitzar més activitats 
i endreçar les instal·lacions.

Per la seva banda, el que va més 
pere llarg és la finalització de la 
segona fase de les obres de refor-
ma de la Plaça del Poble Gitano, 
que també repercutirà en la millo-
ra del casal per l'eliminació de les 
costerudes escales que en les últi-
mes dècades hi han donat accés.•

Una expo sobre 
habitatge i lluita 
obre el trimestre 
de Can Carol

La programació d'hivern 
de Can Carol, el casal de 
barri de Vallcarca, ha 
arrencat aquesta setmana 
amb la mostra d'habitatge, 
vida i lluita d'Ivan Giesen, 
vinculat al Sindicat de 
Llogateres, que es podrà 
veure fins al 27 de gener. 
A aquesta exposició li 
agafarà el relleu, del 16 
de febrer al 30 de març, 
Som Veïnes, les fotos a 50 
dones del barri de la Salut, 
que ja es va poder veure 
la primavera passada a la 
Biblioteca Jaume Fuster. 
Pel que fa a actes puntuals 
destacats, hi ha el 25 de 
febrer la projecció de 
curts i el col·loqui amb la 
directora de cinema i veïna 
del barri Roser Aguilar (Lo 
mejor de mí, 2007).

À.G.P.

La desena Festa 
de la Marató a 
Gràcia recull 
3.527,61 euros
La desena Festa de la 
Marató a Gràcia, que 
es va celebrar el 17 de 
desembre, va recaptar 
3.527,61 euros, dels quals 
uns 2.600 euros es van 
recollir al carrer Gran 
com a espai principal de 
les activitats solidàries.

Societat

La residència de Siracusa, amb les obres de la plaça del Poble Gitano en primer terme. Foto: B.M.L.

Breus

L'Aula d'Extensió Universitària 
arrenca el programa amb Google i 
nazis. L'entitat d'acció acadèmica per 
a majors de 55 anys comença dimarts 
el semestre amb les conferències de 
gener 'Per què Google ho sap tot?' (dia 
17) i 'La conspiració nazi per robar 
obres mestres de l'art mundial'. Fins 
al juny hi haurà xerrades sobre les 
colònies textils (amb visita inclosa), 
Beethoven, Marie Curie, Muñoz 
i Ramonet, Miquel Martí i Pol o 
història i evolució de les piràmides. 

A. B.

A la Gràcia hípster no 
preocupa massa d'on 
surt el material per fer 
les infinites reformes 
que serveixen per en-

llestir les promocions immobi-
liàries que sorgeixen com bo-
lets. Però els paletes tenen en 
les cases de materials locals el 
recurs que les noves genera-
cions només associen a Leroy 

Merlin o Bricodepot. El sector, 
no obstant, viu a nivell de bar-
ri diversos moviments de can-
vi: Matycer, al carrer Nàpols, 
ha posat en traspàs el negoci 
obert des de fa 15 anys i Escorial 
Materials busca un nou es-
pai després d'haver aconseguit 
prorrogar el seu contracte.

"Si ve algú amb el que dema-
nem, seu serà", diu Miquel Bayo, 
de Matycer, que posa com a ar-
gument la jubilació i la man-
ca de relleu. Bayo apunta que 

no hi ha crisi en el negoci, però 
que s'ha inclinat pel traspàs per 
sortir "a zero", sense pèrdues ni 
guanys. 

Només a un quilometre de 
distància, de Grassot a la Salut, 
Joaquim Garcia, administra-
dor d'Escorial Materials, admet 
que també ha mogut fitxa en els 
últims mesos: primer per la re-
novació del contracte i ara per 
una oferta sobre Matycer sobre 
la qual no hi ha hagut acord. "La 
resposta ha estat no però en tot 

cas busquem nou local", ha dit. 
No és fàcil el canvi, sobre-

tot d'espai, al sector, com diu 
Garcia: una casa de materials 

demana espai per a càrrega i 
descàrrega, mostra d'oferta i 
quantitat disponible. El totxo no 
s'atura. •

Matycer es traspassa per jubilació i Escorial busca un nou espai
 

Canvis a les cases de materials

Escorial materials, un clàssic del carrer, busca nou local. Foto: Biel Minguell

el repor
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Breus

Casa Vicens engega 
la restauració dels 
32 quadres de 
Torrescassana

Tal com fa periòdicament, 
la Casa Vicens del carrer 
Carolines ha tornat a 
agafar-se uns dies de 
tancament per a tasques 
de restauració d'elements 
principals de la primera 
casa de Gaudí, i enguany 
fi ns al 18 de gener els 
treballs es concentren en 
el menjador, concretament 
en els 32 quadres de 
Francesc Torrescassana. 
Les obres, propietat de 
Manel Vicens, formen 
una col·lecció de temàtica 
paisatgística que segueix 
la línia de mestratge 
del pintor Ramon Martí 
Alsina, impulsor de l’escola 
paisatgística catalana 
de la segona meitat del 
segle XIX. La tasca de 
restauració dels quadres té 
com a objectiu evitar que 
es degradin i els reversos 
tindran a partir d'ara 
planxes de policarbonat 
que permetrà reforçar-los. 

Albert Balanzà

El més veterà i inquiet dels 
activistes socials de Gràcia, 
Josep Lluís Rueda, ha mort 
aquest dissabte 7 a l'edat de 
89 anys deixant una llarga 

trajectòria tant en les lluites veïnals 
com en la defensa de les polítiques 
d'esquerres o en la reivindicació 
dels drets de la gent gran. "Volia 
arribar als 90 anys", apuntaven 
aquesta setmana els seus amics. A 
ell corresponen una de les primeres 
cròniques d'impacte que es van pu-
blicar a L'Independent, la dels tes-
timonis de veïns de Gràcia que van 
viure en primera línia els atemptats 
contra les Torres Bessones de l'11-S 
a Nova York. 

"A les 9.30 hores deu perso-
nes fèiem cua a les portes de les 
Nacions Unides per entrar a les 
sessions. De forma enèrgica els 
vigilants van donar l'ordre de 
desallotjament, les sirenes dels 
bombers i policia començaven 
un concert llarg , monoton i dan-
tesc", va escriure en primera per-
sona en aquell número 12 del set-
manari, quan encara era mensual, 
el setembre de 2001. Rueda era a 
Nova York amb altres companys 
de la Coordinadora de Jubilats i 
Pensionistes de Catalunya, a la 
54ena conferència de Nacions 
Unides sobre experiències de vo-
luntariat de les ONG al món, con-
cretament sobre el voluntariat del 
moviment veïnal a Catalunya.

Aquell exemple, però, va anar 
seguit de molts altres: des dels 
moviments antiglobalització on 
hi va participar des del 2002 tant a 
Barcelona com a Porto Alegre fi ns 
als inicis de Salvem L'Alzina, pas-
sant per l'Associació Germanor 
del Casal de Siracusa o l'assem-
blea de Gràcia En Comú.•

Adeu a Josep Lluís Rueda, 
activista social i inquiet puntal 
de les lluites veïnals de Gràcia 
Mor als 89 anys després d'una llarga trajectòria: des dels moviments antiglobalització 
als inicis de Salvem L'Alzina, passant per l'Associació Germanor o Gràcia En Comú 

Opinió convidada
Associació Veïnal Vila de Gràcia i Amig@s de la Violeta

L'hem conegut sempre igual

E a majoria de nosaltres l’hem cone-
gut sempre igual, els cabells blancs 
i el somriure a la cara. Un somriure 
franc, amb un punt d’ironia, que ens 
ha acompanyat en tantes reunions i 

accions reivindicatives, i, quan la salut li ha 
permès, fent una cervesa o un cafè. En Josep 
Lluís era un d’aquells multimilitants de la Vila 
amb un compromís sincer que sabia combi-
nar amb la seva vida privada i la dedicació a la 
família. D’Iniciativa per Catalunya, i després 
de Barcelona en Comú, era, sobretot, allò que 
se’n diu un activista dels moviments ciuta-
dans: Amics i Amigues de La Violeta, l’Associ-
ació Veïnal, Gràcia cap on Vas, Gràcia amb les 
persones refugiades, soci de L’Independent, 
participant en les Veus de la Gent Gran de 
Ràdio Gràcia, a la comissió de jubilats de la 
Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de 
Barcelona... i segur que ens deixem altres es-
pais on col·laborava.

No hi havia assemblea on no digués la seva. 
Parlava amb calma, però el seu pensament no 
era pas dèbil, sinó ferm. Defensor dels valors 
col·lectius, la seva mirada estava oberta a di-
ferents projectes transformadors, escoltant 
les diferents opinions i refl exions que s’hi ex-
posaven. Però no solament mirava i escolta-
va, sinó que s’implicava. Els records de molts 
companys i companyes ens han fet arribar 
des de la seva participació en la famosa ma-
nifestació de capellans de l’any 1966 a la Via 
Laietana, fi ns a la seva assistència al Fòrum 
Social Mundial de Porto Alegre de 2003 i a les 
lluites en favor de la justícia social, dels drets 
de les persones grans i de la sanitat pública... 

una sanitat que darrerament va haver de fer 
servir sovint. 

Gran lector, no només de llibres d’assaig 
i política sinó també de narrativa, en Josep 
Lluís estava atent, amb una visió crítica, 
de l’actualitat política i social a través de la 
premsa escrita. Catalanista sense posar-hi 
adjectius, molt preocupat per la situació de 
la llengua i per l’ofensiva re-centralitzadora 
de l’Estat. Amb un passat excursionista àd-
huc escalador, t’adonaves que el seu esperit 
es resistia a acceptar l’afebliment del seu cos, 
però tot i així no perdia el seu somriure ni les 
ganes de caminar. 

Josep Lluís, has estat un exemple. Parlar de 
tu és parlar de generositat, no solament en la 
lluita per un món més just, sinó en la relació 
humana amb els altres. És parlar d’empatia, 
de solidaritat, de compromís i, sobretot, de to-
lerància vers la diversitat i els diferents punts 
de vista. Et recordarem. El nostre condol a la 
Maria Josep, l’Arnau, el Guillem i el Pol. 

Aquest dissabte 14 de gener, ens trobarem 
a La Violeta, a 2/4 de 7, la família i amics, per 
compartir els records. Hi sou convidades. •

Cinc escoles de 
Gràcia, de nou 
amb el projecte 
patis oberts
Les escoles Sagarra, Baldiri 
Reixac, Sedeta, Rius i 
Taulet i Reina Violant 
obren des d'aquest cap de 
setmana fora de l'horari 
lectiu. L'ús és comunitari.
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Nadal gracienc, segell únic 
La programació nadalenca d'enguany s'ha desplegat a Gràcia amb tota la força i la il·lusió de recuperar 
el carrer després de dos anys de restriccions. Han estat uns dies intensos amb fires d'artesania, 
concerts a les places, pessebres, teatre al carrer, activitats de tots els colors i per a tots els gustos, una 
programació que ha comptat amb una cloenda ben especial, amb la cavalcada de les Carteres Reials més 
participativa i teatralitzada que mai. Ha estat la primera vegada que el nou vestuari, creat i dissenyat 
per Leo Quintana seguint els models que apareixen a les il·lustracions del conte 'Un estel sota el braç', 
s'ha vist en cavalcada. En aquest resportatge us mostrem alguns del moments viscuts la tarda del 4 
de gener, així com del Cant de la Sibil·la i de l'Home dels Nassos. Fotografies: Josep Maria Contel
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L'Europa estrena l'any 
amb doblet de victòries 
i amb els dos equips 
líders dels seus grups
El femení rep l'Athletic C després del 0-3 a l'Interrías i el 
masculí visita el Girona B després de guanyar amb gol a l'afegit

Biel Minguell López

Noranta minuts al Nou 
Sardenya són molto lun-
go, i el passat diumenge 
9, l'Europa masculí va 
treure l'esperit de cam-

pió i va demostrar que vol pujar a 
2a RFEF, i va lluitar fins al final per 
aconseguir els tres punts contra el 
Castelldefels (1-0).

Al primer partit de l'any de 
l'Europa masculí no li va faltar 
emoció. El conjunt escapulat va 
sortir des d'un inici a buscar la 
primera victòria del 2023 davant 
un Castelldefels que des del pri-
mer moment va conformar-se 
amb l'empat, i que tret d'alguna 
jugada aïllada a pilota aturada, 
no va generar perill a la porteria 
de Vito, però tot i intentar-ho per 
terra mar i aire, va ser incapaç de 
fer un gol en els 90 minuts regla-
mentaris. Ja a l'afegit, i jugant 
des de feia uns minuts contra 10, 
Pau López va fer una centrada 
des de la dreta que Molins va re-
matar de cap, però que el porter 
visitant, molt encertat, va aconse-
guir parar. Però el propi Molins, 
en segona instància, va rematar 
al fons de la xarxa la pilota que 
el porter havia deixat morta i va 
fer esclatar l'alegria de la parrò-
quia escapulada, que ja veia ine-
vitable l'empat.

A Galícia, la victòria no va ser 
tan ajustada. L'Europa femení vi-

sitava el Viajes Interrías, equip 
de mitja taula, amb la pressió de 
guanyar per no perdre la prime-
ra posició, i després d'una gran 
segona part, no va fallar i va tor-
nar de terres gallegues amb els 
tres punts a la butxaca. A l'Euro-
pa li estava costant obrir la llauna, 
però Bacardit va sacsejar l'equip 
amb canvis al minut 60 i els gols 
no van trigar en arribar. Al final, 
0-3 amb un doblet de Clara, que 
va fer el primer i el tercer, i un gol 
de Ramos. La bigolejadora Clara, 
a més, va arribar als 100 partits de 
lliga amb l'Europa.

Si Bacardit i Senabre volen se-
guir sent líders –el segon té una 
mica més de marge– aquest cap 
de setmana no poden afluixar. 
L'Europa femení disputa el dis-
sabte 14 a les 15.30h el primer 
partit de l'any al Nou Sardenya, i 
ho fa contra l'Athletic C, que amb 
12 punts, ocupa la 14a posició. 
L'entrenador ja no podrà comp-
tar ni amb Blanca ni amb Jou, ar-
ribades totes dues el passat estiu, 
i que abandonen l'entitat escapu-
lada. Tampoc jugaran Núria ni 
Peque, lesionades.

Diumenge 15 a les 12.30h, 
l'Europa visita el Municipal de 
Riudarenes per disputar contra 
el Girona B el primer partit de la 
segona volta. El filial gironí ocu-
pa la setena posició, i ve de perdre 
l'últim partit amb la Montanyesa. 
Són baixa Vilamitjana, Kilian i 
Adri Gené.•

Celebració del tardà gol de Castells que va donar els tres punts. Foto: Maria Vidal

El primer equip masculí 
reforça la davantera a causa 
de les baixes. Tot i la victòria 
agònica amb el Castelldefels, el 
2023 no ha começat de la millor 
manera per l'Europa masculí, 
que ha perdut per lesió Adri 
Gené i Kilian, els dos "homes gol" 
de l'equip, en qüestió de dies. 
Per posar-hi remei, l'Europa 
ha anunciat el retorn de Ricki 
Vidal i el fitxatge de Joel Lasso.

FUTBOL
Segona Federació fem. Gr. Nord
Jornada 13
Viajes Interrías 0 - 3 Europa
Classificació
1. CE Europa .........32 punts.
Jornada 14
Europa - Athletic Club C (14/1, 
15.30h) 

Tercera Federació masc. Grup 5
Jornada 16
Europa 1 - 0 Castelldefels
Classificació
1. CE Europa ........ 39 punts.
Jornada 17
Girona B - Europa (15/1, 12.30h)

BÀSQUET
Copa Catalunya masc. Grup 1
Jornada 11
Collblanc 62 - 69 Claret 
Classificació
4. UE Claret .............. 7 G 4 P.
Jornada 12
Claret - Horta (15/1, 17.45h)
Grup 2
Jornada 11
Lluïsos 87 - 54 Vedruna
Classificació
5. Vedruna Gràcia ... 7 G 4 P.
6. Bàsquet Lluïsos ... 6 G 5 P.
Jornada 12
Vedruna - Mollerussa (14/1, 19h)
Lluïsos- Espanyol (15/1, 18h)

Copa Catalunya fem. Grup 1
Jornada 11
Safa Claror 57 - 85 Gramenet
Classificació
13. SaFa Claror ........ 2 G 8 P.
Jornada 12
Ebae Sese - SaFa Claror (14/1, 
17.45h)

WATERPOLO
Divisió d'Honor masculina
Jornada 10
Catalunya 9 - 8 Canoe
Classificació
9. CN Catalunya ...14 punts.
Jornada 11
Sant Andreu - Catalunya (14/1, 
18.15h)

Divisió d'Honor femenina
Jornada 10

Terrassa 15 - 6 Catalunya
Classificació
7. CN Catalunya ........ 14 pts.
Jornada 11
Catalunya - Sant Andreu (19/1, 
20.45h)

FUTBOL SALA
Tercera Estatal masculina (Gr.1)
Jornada 10
Floresta 5 - 4 Gràcia
Classificació
14. Gràcia FS ......... 11 punts.
Jornada 11
Gràcia - Prosperitat (14/1, 18h) 

HOQUEI PATINS
Tercera Catalana masc. Grup 1B 
Jornada 9 
Sabadell 2 - 2 Claret
Classificació

3. CH Claret ..........18 punts.
Jornada 10
Claret - Martorell (15/1. 16h)

HANDBOL
Tercera Catatalana masc. Gr.A 
Classificació
8. H Claret ...............5 punts.
Jornada 12
Claret - Santpedor (15/1, 11h)

TENNIS TAULA
Primera Estatal masc. Grup 2
Jornada 9
Fuenlabrada 6 - 0 Lluïsos
Classificació
10. Daruma Lluïsos .... 4 pts.
Jornada 9
Lluïsos - Sant Cugat (14/1, 17h)

Resultats

Breus

Lluïsos, Claret i 
Vedruna busquen 
a casa el primer 
triomf de 2023
Amb la derrota al derbi 
ja païda, Vedruna serà 
el primer equip masculí 
de la Vila en jugar, ho 
farà dissabte 14 a les 19h 
contra el Mollerussa, 
avantpenúltim classificat. 
Diumenge serà el torn 
de Claret i Lluïsos. Els 
blaus juguen a casa contra 
l'Espanyol, que té una 
victòria més, a les 18h. Des 
d'un quart d'hora abans, a 
les 17.45h, Claret, que juga 
al Grup 2, rep l'Horta, que 
ocupa la darrera posició a 
la taula. 

L'Hoquei Claret 
ha de guanyar el 
Martorell si no vol 
allunyar-se del líder

L'empat a l'última 
jornada del 2022 contra 
el Sabadell (2-2) va fer 
més ran encara el forat 
entre els dos primers 
classificats, Martinenc i 
Barberà, i el Claret, que 
acumula dos partits sense 
guanyar –va empatar 
la jornada anterior La 
Salle Bonanova– i que 
no es pot permetre 
més ensopegades si vol 
assegurar plaça de play-
off. Diumenge 15, a les 
16h, buscarà la victòria 
contra el Martorell.

À.G.P.
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Derbi masculí i femení 
del Catalunya contra 
el Sant Andreu per 
estrenar el 2023 
El 'Cata' femení rep les andreuenques dissabte 14 a les 18.15h, mentre 
que el derbi masculí es juga dijous 19 la piscina del Sant Andreu

B. M. L

El 2023 del Club Natació 
Catalunya comença per la 
porta gran, perquè si de 
per si sol un partit contra 
el C. N. Sant Andreu ja ge-

nera expetació, el calendari de les 
Divisions d'Honor masculina i fe-
memnina de waterpolo han vol-
gut que aquesta jornada es diputin 
dos derbis, el masculí i el femení.

La competició fa gairebé un 
mes que està aturada, ja que en-
tre la jornada 10 i la 11, que es dis-
puta aquest cap de setmana, hi ha 
hagut les festes de Nadal, i això ha 
fet que la bona dinàmica del 'Cata' 
masculí, que havia guanyat el seu 
partit de la desena jornada, s'ha-
gi interrumput. Però els de Tato 
Garcia no es poden permetre pun-
xar, ja que els dos equips estan 
igualats a la classifi cació amb 14 
punts, i una victòria suposaria no 
només avançar el rival, sinó tenir 
l'averatge guanyat en cas d'empat.

El derbi femení, que es dispu-
tarà dijous 19, en canvi, no és tant 
decisiu per la classifi cació. Les an-
dreuenques estan fent una molt 
bona temporada, i després d'haver 
gunayat 8 dels 10 partits disputats, 
disposen de 18 punts, mentre que 
el Catalunya només ha guanyat 
4 partits, i ocupa la setena plaça. 
Malgrat la diferència, és cert que 

una victòria ajustaria molt més la 
classifi ació, i permetria al "Cata" 
apropar-se a la zona noble de la 
classifi cació.

El derbi femení, però, tindrà 
un altre alicient, el duel entre 
les germanes Terré. La Martina 
i la Mariona. Una, a la porteria 
del Sant Andreu. L'altra, a la del 
Catalunya. La Martina, formada 
al Catalunya, ja fa quatre tempo-
rades que va marxar del club per 
defensar la porteria andreuenca. 
Durant la primera, va guanyar 
l'Europeu Júnior amb Espanya, i 
va ser escollida com a millor por-
tera. Per la seva banda, la Mariona 
segueix les seves passes. També té 
una medalla d'or en un Europeu, 
en aquest cas de categoria cadet, 
i com la Martina, va ser escolli-
da millor portera del campionat. 
Sigui quin sigui el resultat, el que 
no es pot discutir és que la famí-
lia Terré, veïna del carrer Rabassa, 
viurà el partit de forma especial. 
Dins la piscina, no obstant això, 
les dues germanes voldran en-
dur-se la victòria. •

El "Cata" masculí busca contra el St. Andreu el cinquè triomf de l'any. Foto: Cedida

L'hemeroteca no juga a favor del 
Catalunya masculí. Les últimes 
temporades, el Sant Andreu ha arrassat 
als partits contra el "Cata". De fet, els 
andreuencs han guanyat els últims 
10 derbis que s'han disputat. Com al 
futbol, l'estadística història dels duels 
Gràcia - Sant Andreu no afavoreix els 
graciencs. Segur que Tato Garcia desitja 
que, com al futbol, el primer derbi de la 
temporada se l'endugui l'equip de la Vila.
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Cartes al director

El forn de l'Alí: més 
històries de barri 
Em va agradar molt l’entrevista que van 
fer els alumnes de l’Escola Via Montserrat 
ACIDH a l’Ali del forn de pa Forn Yara, al 
carrer Milà i Fontanals, a l'Independent 
del passat 23 de desembre. Trobo molt in-
teressant aquesta iniciativa, perquè ens 
apropar la realitat dels nostres veïns i és 
una manera de fer comunitat i afavorir el 
veïnatge. Si ens coneixem entre nosaltres, 
arribem a entendre’ns i a respectar-nos; 
és una llei de primer de convivència. En 
els darrers anys els missatges d’odi s’han 
estès massa. No ens podem quedar de 
braços creuats davant de determinades 
consignes. Crec que tenim una vila diver-
sa, participativa i integradora. Animo des 
d’aquí a les noies i els nois de l’escola de 
l’ACIDH a que segueixin escrivint articles 
com el de l’Alí, que facin més entrevistes 
a gent del barri, que ens acostin les se-
ves històries, que ens diguin què pensen i 
com veuen el barri del futur. I espero que 
l'Independent de Gràcia segueixi publi-
cant-les durant molts anys més. 

Júlia Planas 

Fe d'errades 

El Cercle Catòlic de Gràcia celebra aquest 
any el 120è aniversari i no el centenari, com 
es va publicar erròniament a la notícia so-
bre l'obra de teatre 'L'Estel de Natzaret' del 
número 914. El grup de teatre d'aquesta en-
titat aprofi tarà el 120è aniversari per refor-
mular i actualitzar aquesta peça clàssica el 
proper Nadal. 

Opinió

Hauríem de parlar de l'accident mortal que el passat 2 de ge-
ner va tallar en sec la vida d'un home de 70 anys que sortia del 
Bonpreu de Verdi? Quin és el to adient per explicar allò del que 
parlen encara sense parar els veïns: no només la duresa de 

l'atropellament del camió (embestit, va dir l'Ajuntament) o la sang vessa-
da. Escenes que no haurien d'haver passat ni ningú les hauria d'haver vis-
cut. Ens ho explica des del caixer que va intercanviar per última vegada 
paraules amb la víctima fi ns al veí que sortia d'aparcar el cotxe a 50 me-
tres i que va acabar sent atès a l'hospital per un xoc traumàtic. Queda dit i 
testimoniat minimament en aquest espai simbòlic, sobretot en memòria 
de la víctima, una persona que sortia del súper en un carrer peatonal.

El
depen-

dent

Editorial

El Camí Ral de Gràcia, un 
descobriment de la pandèmia

En una societat on la monarquia va de baixa, el concepte de camí 
ral o reial va perdent força si no s'explica bé i si no s'identifi ca 
com aquells eixos de comerç que segles enrere van permetre que 

la gent del pla de Barcelona salvés la barrera de Collserola i connectés 
amb el Vallès. Aquell pla, encara amb poca vida extramurs, però, va 
actualitzar les antigues vies romanes en camins de pas i Gràcia no en 
va ser una excepció que ara queda plenament fi xada a través de l'estu-
di que ha permès identifi car la dotzena de rutes que en aquell temps 
s'utilitzaven. 

És un treball extraordinari, amb els traçats assimilats a la trama 
urbana però també aquells trams desapareguts o no identifi cats, que 
va sorgir amb la boca petita a través dels pressupostos participatius. 
Ningú li va fer massa cas a la idea llançada per Jordi Bea, aleshores 
conseller de Ciutadans, però la proposta es va colar entre els vuit pro-
jectes aprovats: només se li van adjudicar 50.000 euros, la més barata 
de les vuit inversions per voluntat popular. L'estudi parla de memòria 
històrica però també de camins "restituïts". 

Val a dir que aquesta restitució del Camí Ral de Gràcia s'ensumava 
en aquelles caminades que es van fer populars en l'anomenat Turisme 
de Km 0 al qual molts veïns ens vam apuntar com a única opció de vi-
atge en les setmanes més dures de la pandèmia, quan baixàvem el car-
rer Gran vigilant que ningú se'ns acostés i pujàvem a Collserola com a 
gran excursió. Ara aquest restituït Camí Ral de Gràcia -en 15 dies s'hi 
instal·laran les primeres indicacions- serà una bona resposta de l'ad-
ministració. En John Denver cantava "country roads, take me home" i 
els HHH ho van traduir com a "camí ral, que em duràs, al país d'on jo 
sóc". Una bona recuperació.

Edita: Associació Cultural L’Independent de Gràcia. President d’honor: Joan Cervera. President: Emeteri Frago. 
Director: Albert Balanzà. Redactora en cap: Silvia Manzanera. Cap d'Esports i digital: Àlex Gutiérrez Pascual
Redacció: Biel Minguell López, Carina Bellver, Clara Darder, Meritxell Díaz, Ignasi Fortuny, Èric Lluent, Òscar Mejías, 
Albert Benet i Isabel Palazón. Col·la boracions: Enric Borràs, Jordi Borràs, Xavier Borràs, Lluís Bou, Ernest Cauhé, 
Lola Capdevila, Ramon Casalé, Josep M. Contel, Conxa Garcia, Marina F. Torné, Luis Ángel Fernández Hermana, 
Pere Martí, Joan Millaret, Jesús Sánchez, Sara Reñé, Josep A. Torralba i Ricard Valentí. Maquetació: DBcoop, sccl 
(Marta G. Bravo i Sergi Lou). Disseny web: Tirabol. Publicitat: Eva Aurín(692 601 263) publicitat@independent.cat. 
Imprimeix: Indugraf Off set, S.A. 8.500 exemplars.
Dipòsit legal: B-32.478-00. Sol·licitat control PGD

La Perla, 31, 08012 Barcelona
Tel. 93 217 44 10
redaccio@independent.cat

de Gràcia

Amb la 
col·laboració:

L'espiral dels pingüins

Una classe de 1r d'ESO 
va 'embolcallar' un 
company que plorava 
perquè l'havien desnonat

Ull de 
dona

Conxa Garcia 

Una bona amiga que és tutora d’un 
grup de nenes i nens de primer 
d’ESO, els explica que els pingüins 

s’ajuden entre ells per a sobreviure al 
fred, formen una espiral per donar-se ca-
lor i, ho fan així, perquè no paren i així 
unes vegades estàs a dins, al centre, on 
s’està més abrigadet i d‘altres a fora on 
fa més fred. D’aquesta manera solidària 
poden sobreviure tots. Fa uns dies van 
fer de pingüins tot embolcallant un com-
pany que va arribar plorant perquè l’ha-
vien desnonat. 12 dels 22 alumnes estan 

dins el Pla de Xoc, que fi nancia l’Ajunta-
ment (dinar, llibres, materials, sortides), 
en un institut de Màxima Complexitat al 
centre de la nostra ciutat. Per la televi-
sió sabem de molts més casos: criatures 
que van amb una motxilla amb les seves 
coses a l’escola per si quan tornen els 
han deixat al carrer; una mare amb dos 
fi lls, un autista que els han posat en una 
habitació i encara no han pagat el segon 
mes, gent gran sense l’ajuda domicilià-
ria necessària o vivint tancades a casa, 
per no tenir accés a un pis accessible. Les 
persones “responsables" sempre tenen 
una excusa o altre i no entenc com po-
den dormir tranquil·les davant aquesta 
inoperància. Estem parlant de criatures, 
mares o famílies com les nostres. Està 
clar que no som com els pingüins, ells 
són millors que nosaltres.•
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Opinió convidada

Associació Cultural 
l'Independent de Gràcia

Mònica Jal Mora, pedagoga i coach

Emeteri Frago, president De què parlem quan 
diem actitud? Més enllà del 900

La paraula actitud s'ha anat imposant en 
els cercles de desenvolupament perso-
nal com un aspecte clau per generar el 
canvi que estem desitjant en nosaltres i 
en el nostre entorn.

L'actitud és la mirada amb què vivim la 
vida. És la perspectiva amb la qual vivim 
cada moment del dia a dia.

La nostra actitud va lligada a la motiva-
ció interna, als nostres desitjos més bàsics. 
Afecta les nostres decisions i la nostra capa-
citat d'acceptar.

Una bona amiga sàvia em va dir un dia 
parlant d'una situació complexa que estava 
vivint: "No es tracta d'afrontar la vida, sinó 
d'adaptar-nos de la millor manera per viure 
feliçment".

Afrontar, en el sentit de fer front, de llui-
tar, de fugir del que no ens agrada, sense 
prendre consciència de l’aprenentatge que 
la vida ens porta, implica no acceptar la re-
alitat. Des d'aquesta perspectiva només ens 
generem patiment, fruit de la frustració. 
Tampoc es tracta de dir-nos només: tu pots! 
Va! Som-hi! Perquè darrere d'aquests estí-
muls hi pot haver un alt grau d'exigència que 
ens pot acabar consumint.

I l'actitud de viure amb resignació també 
ens duu al sentiment de frustració i d'impo-
tència i per tant ens genera igualment males-
tar interior. Amb la lluita, la fugida i la resig-
nació ens atrapem en el patiment.

Si ens observem bé, veurem que l'únic que 
ens impedeix ser feliç en les circumstànci-
es que vivim són els nostres pensaments i 
la importància que els donem. "Fer front", 
"resignació", "lluita" són paraules fruit de 
pensaments que genera l'ego en la seva ne-
cessitat de fer-nos creure que som persones 
fortes. Són conseqüència del funcionament 
de l'ego, que vol donar-nos una falsa sensació 
de seguretat.

Per tant, l'actitud està afectada pels nos-
tres pensaments i per les creences que tenim 
sobre la realitat que vivim. Si creiem que el 
gener és un mes difícil perquè fa fred i hi 
ha moltes despeses, se'ns farà difícil perquè 
els nostres pensaments generaran dosis de 
cortisol i altres elements químics a la sang 
que ens generaran intranquil·litat, neguit i la 
consegüent confi rmació que el mes de gener 
és llarg i difícil.

El punt clau de l'actitud és posar el focus 
en tu, estimar-te tal com ets, tal qual ets, 
amb les llums i ombres, amb les teves forta-
leses i amb les pors i les ganes de ser estimat 
i estimada. Quan tenim el centre de la nostra 
atenció posat en nosaltres, tal com som, po-
dem observar les circumstàncies com un fet 
neutre que apareix en la nostra vida i que té 
algun aprenentatge a aportar-nos.

Des d'aquest punt de vista, l'actitud ens 
obre la possibilitat d'acceptar el que ens pas-
sa, malgrat no ser del nostre grat. És com-
prendre que la nostra vida és molt més que 
unes circumstàncies concretes que passen.

I cal tenir present, que l'actitud, com una 
fl or, necessita temps, ser atesa, regar-la i do-
nar-li bona terra perquè fl oreixi. En la me-
sura que dediques temps per estar amb tu, 
per donar-te temps, fer meditació i escoltar 
el teu propi diàleg interior, la nostra actitud, 
el nostre enfocament de les circumstànci-
es de la vida, la nostra perspectiva va trans-
formant-se i el que ens passa té un altre im-
pacte en nosaltres. Quan parlem d’actitud, 
parlem doncs, de la mirada que tenim de la 
nostra vida i parlem del grau de connexió 
amb nosaltres.•

És comprendre que la 
nostra vida és molt més 
que unes circumstàncies 
concretes que passen

B envolguts/des lectores, associades i amigues, des 
de l’Associació Cultural L’independent de Gràcia vo-
lem agrair-vos el vostre suport i acompanyament 
en el conjunt d’actes realitzats des de juny a desem-
bre del 2022, en el marc de la celebració del nostre 

número 900. Han estat tot un seguit de petits actes, oberts 
a tothom, on hem volgut oferir un tast de qüestions i temà-
tiques que entenem com a importants:
• La capacitat de trobar-nos per fer quelcom junts i im-

pulsar projectes, amb el vermut de celebració del dia de 
l’Associacionisme cultural a La Violeta.

• Recordar i valoritzar altres experiències sobte el mon de 
la comunicació, amb la sessió de cinema mut de les pri-
meres pel·lícules, a la Sala Golem’s.

• Visualitzar les complicitats amb la realització de la foto 
gegant del 900 a la plaça de la Vila.

• Repensar l’ús del temps i la conciliació, amb la taula ro-
dona sobre el Bo i Mal ús del Temps al Centre Moral.

• Refl exionar sobre el rol del jovent i els mitjans de comu-
nicació a La Fontana.

• Promoure el lleure familiar i el compartir moments de 
la infància amb la sessió de cinema gratuïta als Verdi.

• Projectar L’Independent amb l’estrena als Verdi del nos-
tre primer curt d’anunci multimèdia per sala de cinema.
Entrem doncs al 2023 amb vint i dos anys de setmanari 

a les vostres mans, full a full, i ara podem dir també que 
als vostres dits mitjançant la nostra presència a les di-
verses xarxes socials. Entreu i coneguem-nos millor mit-
jançant el nostre espai web www.independent.cat i a les 
xarxes socials ( Telegram, Twitter, Instagram, Facebook i 
Canal YouTube ). Esperem poder continuar compartint el 
saber fer de la noticia, de les informacions i opinions so-
bre tot allò que ens interroga, preocupa i anima quotidi-
anament. I no cal dir-ho, desitjar-vos el millor per aquest 
any entrant.•

activitats@independent.cat

Video de l'anunci promocional al canal 
Youtube de L'independent

Cedida

Opinió

Cedida

www.independent.cat

administracio@independent.cat

FES-TE SOCI

de Gràcia

l’independent a la bústia de casa teva setmanalment

Veu directa a les assemblees

DESCOMPTES i promocions en entitats culturals

Socis menors de 30 anys o majors de 60,
50% de descompte en la quota trimestral

i gaudeix dels avantatges:
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Entitats

Divendres 13 de gener
Teatre: El coix d'Inishmaan, de Martin 
McDonagh.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 22h, dis-
sabte a les 22h i diumenge a les 18h

Cabaret Poètic Musical. Poesia Negra. 
Amb música de Beto Stocker i la par-
ticipació d'Andres Belalba, El Trotas i 
Curtis i Kronia. Cabaret Poètic i Musical 
i Agita't Gràcia.
Ateneu Rosa de Foc (Robí, 5), a les 19h

Trobada del Grup de Reflexió a l'En-
torn de la Fe per celebrar l'Eucaristia de 
Nadal.
Lluïsos de Gràcia (pl. del Nord), a les 19h 
 
Dissabte 14 de gener
Vermuts amb tapa literària. Conversa 
amb Cinta Arasa i presentació de la seva 
novel·la Escales avall. Inscripció a obra-
dordhistories@gmail.com o 931 620 467

Bar del Centre (Ros de Olano, 9), a les 
11.30h 

Concerts d'Agita't: Km0 en concert. 
Taquilla inversa. 
Ateneu Rosa de Foc (Robí, 5), a les 19h

Dissabte 21 de gener
Intercanvi de roba. Organitza Un arma-
rio verde. Vermutet.
Ateneu Roig (Torrent d'en Vidalet, 34), a 
les 11h

Diumenge 22 de gener
Màgia per somriures: gala solidària de 
màgia a favor de La Marató.
Lluïsos de Gràcia, a les 19h

Si 
voleu publi-

car els vostres ac-
tes en aquesta agen-
da, envieu un correu 
electrònic a redaccio 

@independent.cat

Amb el suport de

Exposicions
Fins al 24 de gener
Joguets i escriptors, de Julià Guillamon. 
el visitant torna a ser petit, entre imatges 
en gran format d’una pilota, d’una nina o 
d’un joc d’arquitectura, fotografiats espec-
tacularment per Ramiro Elena. A l’expo-
sició del Museu del Joguet de Catalunya-
Figueres (del 27 d’octubre al 6 de gener de 
2023), a més de les joguets en gran format, 
hi ha una selecció de joguets de la col·lecció 
del museu. Tot, combinat amb textos lite-
raris i amb fotografies dels escriptors amb 
els seus joguets.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps)

Fins al 28 de gener
Construint emocions positives, de Dolors 
Solana. Veïna del barri del Coll, Dolors 
Solana va descobrir la pintura només fa 
quatre anys i ja ha participat en dues ex-
posicions col·lectives. En aquesta primera 
exposició individual “Construint emoci-
ons positives” ens presenta un viatge a 
través de diferents paisatges. Un periple 
interior marcat per la contemplació i la 
calma.
CC El Coll - La Bruguera (Aldea, 15)

Fins al 2 de febrer
Pessebre monumental tradicional i ex-
posició de diorames Art i ofici del pes-
sebrisme. El pessebre monumental està 
format per un conjunt d’escenes tradici-
onals envoltades de molsa i suro, amb ai-
gua corrent i figures artesanals de fang i 
roba de més de 30 cm. A més, l’exposició 
de diorames i Art i ofici del pessebrisme 
ha estat organitzada conjuntament amb 
els Pessebristes de Ciutat Vella. Es tracta 
d’una mostra detallada on es podran des-
cobrir els diferents tipus d’escenes tre-
ballats en el pessebre de diorama, i on es 
podran aprendre les tècniques i els pro-
cessos que se segueixen per realitzar-los.
Fundació Festa Major de Gràcia (Alzina, 
9) (consultar horaris)

Exposició Estimats Reis. Moments mà-
gics. La mostra recull diferents instan-
tànies de la prèvia a la festa dels reis, on 
els mags i les criatures en són els prota-
gonistes, generant un conjunt de records 
que cada any amb diferents protagonis-
tes es repeteixen els mateixos moments 
emotius.
La Violeta (Maspons, 6), en horari de 
l'equipament

El Pessebre de la Violeta. Una iniciativa 
impulsada per Josep Maria Contel i que ja 
s'ha convertit en un clàssic del cartell na-
dalenc de Gràcia. Es tracta d'una proposta 
de 10m2 elaborada amb figures i comple-
ments de Playmobil.

Fins al 4 de febrer
Exposició Mirades solidàries. Exposició 
que recull les fotografies presentades a 
la 10èna edició del Concurs Fotogràfic 
Gràcia Solidària, organitzat per les ONG 
de Gràcia Solidària que treballen la 
Cooperació Internacional.
CC La Sedeta (Sicília, 321)

Fins al 17 de febrer
Exposició Dibuixar el temps, de Fina 
Padrós. Aquesta mostra aplega, junta-
ment amb l'exposició complementà-
ria Fina Padrós. Traces, organitzada a la 
Facultat de Belles Arts de la Universitat 

de Barcelona, bona part de l’obra realitza-
da per l’artista entre l’any 1999 i el 2009. 
Fundació Felícia Fuster (Camps i Fabrés, 
3-11, baixos)

Exposició permanent 
Casa Vicens, la primera casa de Gaudí: ma-
nifest de la seva obra. Per conèixer la his-
tòria de la Casa Vicens, en el seu context 
social, cultural i artístic com obra gaudi-
niana i la seva anticipació al modernisme. 
Consulteu horaris i preus a la web.
Casa Vicens (Carolines 18- 22) 

Actes
Divendres 13 de gener
Teatre familiar: La lluna la pruna. Edat re-
comanada: 1 a 5 anys).
L'autèntica (Martí, 18), a les 18h, ds a les 
11h, 12h i 17h i dg a les 11h i 12h 

Inauguració 36è Festival Tradicionàrius: 
Cercavila itinerant de la plaça de la vila al 
CAT. Kabum + Col·lectiu Guirigall.
Plaça de la Vila, a les 20.30h

Concert: sessió dins del Cicle de Jazz 
Barcelona (jazz, funk, bossa i més).
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22h

Dissabte 14 de desembre
Concert: TOU + Estruç.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21h

Concert: Mastika (ritmes mediterranis i 
balcànics).
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22h

Diumenge 15 de gener
Titelles Vergés: La caputxeta vermella. 
La Violeta (Maspons, 6), a les 12h

Teatre: No entenc els homes. +14 anys.
L'autèntica (Martí, 18) a les 19h

Dilluns 16 de gener
Perseguint la història de Gràcia: Els refu-
gis de la plaça Diamant i Revolució. Una 
empresa impossible.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 
l'Olla, 104), a les 18.30h

Dimarts 17 de gener
Llibres a escena: One Snowy Night. 
Contes en anglès. A càrrec de Pere 
Cortiella. Per a infants de 4 a 7 anys.
Biblioeca Jaume Fuster (pl. Lesseps), a les 
17.30h 

Conferència: Per què Google ho sap tot? 
Amb Pere Brunet, professor de la UPC. 
Aula d'Extensió Universitària de Gràcia. 
Per a majors de 65 anys.
La Violeta (Maspons, 6), a les 19h 

Nit de Sant Antoni. La vetllada literà-
ria de la Cultura Popular al CAT. Amb 
Tradilliberia i FesTaFesta.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 20h

Dimarts Manouche #35 (gipsy jazz).
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 21.30h

Dijous 19 de gener
Taller: Etiquetatge nutricional. A càr-
rec d'Anna Parellada i Andrea González. 
Organitza CAP Larrard.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps), a 
les 18.30h

Taller: Esperanto. Tots els dijous.
Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a les 19h

Divendres 20 de gener
Projecció i debat: Explicant el dolor. 
Des del grup TrADoP (Grup d’Abordatge 
Transdisciplinar del Dolor Persistent) de 
la CAMFiC us proposem acompanyar-nos 
en la visualització del documental “El do-
lor se aprende”, on es recull l’experiència 
de persones amb migranya i fibromiàl-
gia, així com professionals que realitzen 
una teràpia amb END amb GoiGroup i 
Osatzen al País Basc.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 17h

Sessió d'Ecstatic Dance amb Dj Albert 
Pala. Activitat organitzada amb xarxa 

Sense Gravetat i Ràdio Nikosia. Inscripció 
prèvia a la web del casal.
CC El Coll - La Bruguera (Aldea, 15), a les 18h

Concert: Tesa & Jonatan Penalba. Rap 
d'arrel. 
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 20.30h 

Concert: Violeta Tello Grau + Morjan 
Ténéré.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21h

Concert: Oniric Cat, projecte de música 
electrònica creat per Óscar Esteban, que 
presentarà el seu cinquè treball Wu Wei. 
A la sessió hi haurà breu explicació del 
procés creatiu, música en directe, barra i 
venda i signatura de CDs.
Casal de Joves del Coll, a les 22h

'Mi acorde secreto', Leonard 
Cohen a La Perla 22
Mayelen Fouler i el guitarrista JJ White presenten un espectacle rere les passes de 
Leonard Cohen, 'Mi acorde secreto', dirigit per Vicente Cañón. Una obra basada en 
la vida del genial cantautor canadenc des del seu naixement, 1934, fins la seva mort.
L’espectacle combina les cançons més icòniques de Leonard Cohen amb l’explicació 
de la seva gènesi i dels grans temes que travessen verticalment la seva vida: els 
seus orígens, l’exili de la seva família des de Lituània i Polònia a Canadà o la seva 
admiració per Federico García Lorca. laperla22@viladelllibre.cat o 660491376.

Dissabte 14 de gener a La Perla 22 (Perla, 22), a les 18.30h

Recomanem

Cedida
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Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla del 
Prat, 15. Tel. 93 217 26 42.
• Avator. El sentido del agua. 16.30 i 

20.30. 18.10. 16.00 i 20.00.
• A todo tren 2. Ds i dg, 16.50.
• As bestas. 18.45 i 21.30.
• El viaje a París de la señora 

Harris. Dv, dl, dm, dc idju, 16.15.
• Historias para no contar. Dv, dl, 

dm, dc i dj, 16.00.
• Living. 21.55. 16.00 i 18.15.
• Mundo extraño. Ds i dg, 15.55.
• Operación Fortune: El gran en-

gaño. 16.05, 18.40 i 21.15.
• El menú. 20.30.
• El gato con botas: El último de-

seo. 15.55 i 18.00.

• Historias para no contar. 20.10.
• M3gan. 22.15.
• El peor vecino del mundo. 16.00, 

18.35 i 21.10.

Cinemes Girona. Girona, 177
• El falsificador de pasaportes. Dv, 

ds, dg, dl, dm i dj, 16.00. Dv i ds, 
22.00. Dg, 20.00. Dm i dj, 18.00. Dv, 
16.00 i 21.00.

• Aftersun. Dv, 16.00 i 21.00. Ds, 
18.10 i 22.10. Dg, 18.10. Dl, 16.00. 
Dm, 20.10. Dc, 17.00. Dj, 16.00.

• Holy Spider Araña Sagrada. 
18.00. Dv, 20.10 i 22.15. Ds, 16.00, 
20.00 i 22.00. Dg, 16.00 i 20.15. Dl i 
dm, 20.15. Dc i dj, 16.00.

• Living. Dv, ds, dg i dm, 20.00. Dl i 
dc, 17.00. Dj, 21.30. Dv, ds, dg, dm i 
dj, 18.00.

• Entre las olas. Dv i dm, 16.00. Dg, 
11.30.

• La barca del vent. Dg, 12.00.
• La novelista y su película. Ds, dg 

i dm, 16.00.
• Bailando la locura. Dc, 20.00.
• La maternal. Dl, 19.00.
• Cinco lobitos. Dv, 19.00.
• Modelo 77. Dc, 19.00.
• Aida. Dl, 19.00.
• Crescent night. Ds, 20.10.
• Matadero. Dj, 20.00.
• Como agua para chocolate (ba-

llet en directe des de Londres). Dj, 
20.15.

Verdi. Verdi, 32. 
• As bestas. 16.00, 18.00, 19.45 i 

22.20.
• Aftersun. Dv, dl, dm, dc i dj, 11.30 

i 20.35. Ds i dg, 20.35.
• Historias para no contar. 16.00 

i 22.30.
• La novelista y su película. Ds, dg 

i dm, 16.00. Dv, dl, dc i dj, 16.00 
i 18.35.

• Holly Spider Araña Sagrada. 
11.30, 17.50, 20.05 i 22.20.

• Avatar: el sentido del agua. 
16.00 i 20.35.

• EO. 18.00.
• El peor vecino del mundo. 19.30.
• Hunt. Caza al espía. 22.00.
• Eugénie Gandet. Dv, dl, dm, dc i 

dj, 16.00.
• El suplente. Dv, dl, dm, dc i dj, 

11.30.
• Living. 11.30.
• Broker. Dv, 11.30.
• Orfeo ed Euridice - Champs 

Elysées. Dg i dc, 11.30.
• Girasoles silvestres. Ds, 11.30.
• Rembrandt. Dm, 11.30 i 18.35.
•¡Qué noche la de aquel día! Dj, 

11.30.
• El Gato con botas: el último de-

seo. Ds i dg, 11.30 i 16.00. 18.35.
• Hopper, el polloliebre. Dg, 11.30.

Verdi Park. Torrijos, 49. 
• Todos lo hacen. 16.00.
• El menú. 18.00 i 20.25.
• M3gan. Dv, ds, dg, dl, dc i dj, 

20.05 i 22.25. Dm, 22.30.
• Argentina, 1985. Dv, ds, dg, dl, dc 

i dj, 22.05. Dm, 22.25.
• El peor vecino del mundo. 16.00.
• Living. 16.00, 18.25 i 20.25.
• El suplente. Dv, ds, dg, dl, dm i 

dc, 16.00, 18.00 i 20.10. Dj, 16.00 
i 18.00.

• Suro. 18.10.
• La guardia. 22.30.
• Broker. 22.20.
• Decision to leave. Dm, 20.00.
•¡Qué noche la de aquel día! dj, 

20.20.

Foguerons, 30 anys. Integrats al 
cartell del Tradicionàrius i sumant 
forces amb les entitats de cultura 
popular de la Vila, els Foguerons de 
Sant Antoni a Gràcia -que enguany 
celebren 30 anys- obren programa 
amb l'estrena de 'La vetllada literària 
de la cultura popular al CAT', una 
trobada que repassarà les novetats 
editorials publicades entre la diada 
de Sant Antoni de 2022 i la de 2023. 
Dimarts 17 de gener (20h).

Cultura
El 36è Tradicionàrius 
reivindica tradició i 
avantguarda i honora 
Jordi Fàbregas
L'edició d'enguany acull més de 60 propostes, reforça les 
propostes de ball folk i la presència de projectes d'arreu 

Silvia Manzanera 

N o és un Tradicionàrius 
de màxims però sí in-
tens. Així va qualificar 
Carol Duran, la directo-
ra artística del CAT, la 

36na edició d'un festival que desta-
ca s'ha distingit pel treball en xar-
xa i les sinèrgies però que enguany 
té un nom propi indiscutible: Jordi 
Fàbregas. Així, el Tradi 2023 ar-
renca aquest divendres 13 de ge-
ner amb la tradicional cercavila 
a càrrec de Kabum i el col·lectiu 
Guirigall, el ball d’homenatge amb 
Blanca Mostaza i Blai Casals a la 
plaça Anna Frank i el concert Jordi 
Fàbregas DO, un viatge format per 
12 peces de l’univers musical de 
Fàbregas arranjades per a l’ocasió, 
a càrrec de compositors joves com 
ara Laia Vallès, Manu Sabaté, Pau 
Benítez, Roger Andorrà, Marçal 
Ramon i Cati Plana. Les entrades ja 
estan exhaurides. I a partir d'ara, la 
sala del CAT es dirà Auditori Jordi 
Fàbregas. 

Fins al 31 de març, el festival 
proposa més de 60 activitats al 
voltant de la música folk i d’arrel 
tradicional. Seguint amb la línia 
dels darrers anys, el festival con-
tinua reivindicant que la música 
tradicional és també música con-
temporània, acollint gran quanti-
tat de projectes que miren la mú-
sica tradicional des de l’òptica de 

les músiques urbanes més actu-
als, com el rap o l’electrònica. El 
ball, més presència internacional 
o les iniciatives liderades per do-
nes marquen una edició que s'es-
trena a les Festes de Santa Eulàlia 
amb una proposta de folk (RIU) i 
una de rumba catalana (Todos los 
gatos son pardos). 

El mapa sonor inclou Ca ta-
lunya, País Valencià, Illes Balears, 
Múrcia, Andalusia, Castella, 
Galícia, Auvèrnia, Iran, Estats 
Units i Brasil. No faltaran els ani-
versaris: els 80 anys de Jaume 
Arnella, 30 de Foguerons, 40 
de la recuperació del sac de ge-
mecs, 30 dels Quicos i 10 anys de 
Fetén, Fetén i Corrandes són cor-
randes. Seguiran els concerts de 
música d'arrel tradicional des de 
tots els seus prismes, amb noms 
com ara Tesa i Jonatan Penalba, 
Los Malagatos, La Filadora + 
Bum Ditty o Lés Mécanos. I el 
Tradicionàrius al Palau porta en-
guany les Tanxungueiras i el trio 
valencià Marala.•

Tradicional foto de família al CAT per la presentació del Tradi'23. Foto: JM Contel

Breus

Impro Show es 
rellança amb nova 
imatge i nous 
recursos a escena

'Impro Show', el quart 
espectacle més vist 
de Catalunya i amb 
programació estable 
durant tot l'any al 
Teatreneu, ha arrencat 
el 2023 amb novetats: 
una nova imatge gràfica 
més acolorida en la qual 
les emocions són les 
principals protagonistes i 
que es veurà reflectida en 
el nou vestuari i materials 
tant online com offline. 
Així, la proposta de Planeta 
Impro a la sala gracienca 
que inclou vuit funcions 
a la setmana, estrena 
nous jocs, escenografia i 
recursos en pantalla.

Cedida

Els Verdi preparen 
nova edició de 
la Setmana de 
l'Escola al març
El BCN Film Fest, festival 
impulsat pels Verdi que 
enguany celebra setena 
edició, convida als centres 
educatius a participar a 
la Setmana de l'Escola, 
programada del 27 al 31 de 
març, amb una cartellera 
especial a preu reduït en 
sessions matinals. Les 
escoles interessades ja 
poden fer les reserves i les 
fitxes educatives ja estan 
disponibles. Alcarràs, Cinco 
lobitos o El gran Maurice, 
entre les pel·lícules 
proposades.

No hi faltaran els 
aniversaris: 80 anys 
de Jaume Arnella, 
30 dels Quicos o 10 
de Fetén, Fetén
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'Punts suspensius', molt més que una explosió de color

Manuel Domínguez Villar 

H o confesso, hi ha una part d'aquesta crònica 
sobre l'exposició de Punts Suspensius, d'An-
dreu Buenafuente, que va ser escrita sense 
veure els seus quadres penjats a la sala Art 
Enllà, a Sant Pere Màrtir; perquè citats a 

les 11 del matí, un dia després dels Sants Innocents, al-
guns van adonar-se que la sala només obre a la tarda i 
com era complicat tornar a quedar, van decidir conti-
nuar. Per això, amb la Sílvia Abril, que li acompanya, 
ens dirigim a la plaça de la Vila per fer cafè i l'entrevis-
ta; però trobar una taula al sol en aquest Nadal tropical, 
és una tasca difícil. Famílies amb nens, colles d'amics, 
transeünts i forasters les ocupen totes. És en aquest re-
corregut, ple de mirades, somriures i salutacions, que 
perceps el rang de popularitat d'aquesta parella i que 
són gent que agrada. Perquè possiblement tot gira en-
torn d'aquest punt, agradar.

Vaig pensar ingènuament que si no veia l'exposició, 
podria almenys comentar la seva obra; era fàcil, perquè 
certs quadres ja els havia vist i tenia tota l'obra en fo-
tografies. Hi havia una cosa més que reforçava aquesta 
tesi: havia tingut l'oportunitat d'observar al seu autor 
mentre obrava. I això em permetia relatar, per exemple, 
com la seva mirada cercava l'espai, just abans d'aplicar 
la pinzellada i com tractava preventivament l'ús del co-
lor per generar les col·lisions dels punts.

També podria recórrer a parlar de la tasca com artis-
ta gràfic, mencionant No entiendo nada (2015), el diari 
il·lustrat Reir es la única salida (2020) i que una vinyeta 
seva va ser publicada a The New York Times. O que li aca-

ben de donar l'Ondas com millor presentador i remar-
car la seva trajectòria professional que ho han convertit 
en un referent de la comunicació i l'humor.

Dues hores de conversa m'han servit per entendre el 
procés accidentat i a vegades terapèutic d'aquest Punts 
suspensius, que en forma de mapa, col·loca sobre les te-
les o els cartons, jugant amb unes connexions gairebé 
neuronals i establint així una interrelació experimental 
amb l'espai que els embolica. Confessa la por que li ge-
nera la tela buida abans de començar, especialment si la 
dimensió no és l'acostumada.

En el capítol d'influències reconeix la seva admira-
ció per l'obra de Miquel Barceló i com la seva ha estat 
posseïda, possiblement sense voler, per la de Joan Miró. 
Afirma, que a estones, l'obra se li revela, i és quan in-
tenta domesticar-la, endolcint-la cromàticament o ex-
citant-la amb pegada "rocanrolera" per poder reconèi-
xer-la com a pròpia, al gust dels seus ulls i per extensió 
dels nostres, perquè "el que més li agrada, és agradar" i 
aquesta obra està feta per agradar, m'assevera.

La idea inicial d'escriure només amb l'entrevista 
s'esvaeix. L'últim dia de l'any, torno a Art Enllà, la sala 
que des de fa dos anys és veïna cultural de Gràcia, i que 
està dirigida per dos experimentats galeristes com són 
Manel Valls i Àngels Garcia. L'exposició està al fons del 
local, com en un furat buit i en veure-la en conjunt m'ha 
recordat el Mite de la Caverna de Plató. M'he percebut 
com el presoner observant les projeccions del món, 
quan només són aparences de la realitat.

Els quadres de l'Andreu allotgen constel·lacions de 
punts suspensius, hi ha tants com espais els envolten. 
Sembla que estiguin viatjant, transposant-se de quadre 
a quadre, creant una correspondència entre ells, tot té 

l'aparença d'un camp de recerca fragmentat. Fugint de 
l'aparença i de la convenció, apareix el color, que dota a 
tota l'obra d'un clima d'èxtasi, a vegades pacífic; que jo 
imagino, com reflexos dels estats emocionals del pintor 
durant la seva creació. Tota l'obra de Buenafuente ten-
deix a un sentit arquitectònic asimètric i dispers, proce-
dent d'una inèrcia creativa, estructurada per la seva pas-
sió, que podíem dir que és el seu credo artístic i que fa 
que tot acabi confluint a una obra plena de sensibilitat 
amb possibilitats i alternatives prometedores.

Aparentment, hi ha un món concís i mecànic en la 
seva creació de formes i de colors; però els cops que li 
he vist treballar, quan arriba el moment de tensió que es 
genera entre la concepció i l'execució d'una obra, aquest 
artista rebutja la facilitat i s'esforça perquè aquesta apa-
regui d'una forma clara i senzilla, però no simple.

Davant els dubtes, sempre presents, sobre la validesa 
de l'art mundà, aquell que només està "dirigit a agra-
dar", em permeto apuntar que és la puresa i sensibilitat 
platònica d'aquest artista polifacètic la que construeix 
un pont que acaba unint un abisme, a vegades insalva-
ble, que és el que separa l'esperit de la matèria, i que 
apareix com el fruit d'un treball realitzat per agradar, si 
d'això es tractava.

Doncs si, m'agrada i afortunadament vaig anar a veu-
re-la. A la tarda, això sí... A la tarda!•

crítica 
d'art

Breus

Lluïsos reprèn el 
club de lectura 
amb 'Lovely', 
d'Antònia Vicenç
El club de lectura de 
Lluïsos enceta l'any 
amb una sessió doble 
els dies 16 i 23 de gener 
per analitzar Lovely de 
la Premi d'Honor de 
les Lletres Catalanes, 
Antònia Vicenç. A la 
primera trobada, la 
Susanna Álvarez farà una 
aproximació al llibre a 
partir d'idees expressades 
per la pròpia autora. I la 
segona comptarà amb 
la presència de l'editor i 
poeta Antoni Clapés. 

Els cinemes 
Girona impulsen 
el podcast 
'Cineastes cinèfils'
Cinemes Girona suma una 
nova activitat que amplia 
el seu programa cultural 
i cinematogràfic: el 
podcast Cineastes cinèfils, 
realitzat des d'una de les 
seves sales. Per ara hi han 
passat Cesc Gay, Santiago 
Mitre i Mathiu Amalric. 
La propera entrevistada 
serà la directora i actriu 
Zaida Carmona.

Tota l'obra de Buenafuente 
tendeix a un sentit 
arquitectònic asimètric i dispers

entre-
vista

Vides en moviment, 
habitatges des de zero 

L'arquitecta i fotògrafa índia Prachi Metawala presenta per primer cop el seu projecte 
PLACE/displaced, on documenta la vida de persones migrants o refugiades en el procés 

de crear una llar, amb una exposició a la Cervesera Artesana del carrer Sant Agustí 

S. Manzanera

T ot i que la fotografia for-
ma part de la seva vida 
des de fa gairebé una 
dècada, no ha estat fins 
ara que ha decidit com-

partir-les amb el públic. I ho ha 
fet amb una exposició que es 
pot veure fins al 17 de gener a la 
Cervesera Artesana del carrer 
Sant Agustí. Prachi Metawala, 
arquitecta de Bombai converti-
da en fotògrafa i investigadora, 
mostra així un treball que va co-
mençar el 2017 en una zona del 
nord de l’Índia per tal de docu-
mentar la vida de persones mi-
grants, refugiades i desplaçades 
en el procés, com ella mateixa 
explica, “d’emmotllar llocs im-
provisats, abandonats i escanyo-
lits en les seves llars”. 

Prachi Metawala treballa ac-
tualment com a tècnica de pro-
jectes sobre mobilitat humana a 
l’organització mundial Ciudades 
y Gobiernos Locales Unidos 
(CGLU), amb seu a Barcelona. 
Sota el pseudònim PLACE/dis-
placed, fa fotografies explorant 

casos personals de creació i 
construcció de llars, moltes ve-
gades des de zero. 

“Va ser una mica per causa-
litat que vaig anar a parar a La 
Cervesera però m’agrada la idea 
que les obres que s’exposen arri-
bin a un públic diferent i divers”, 
explica Metawala, reforçant la fei-

na de molts espais -com ara bars 
o botigues- per donar cabuda a 
projectes culturals i artístics; a 
Gràcia n’hi ha molts, d’aquests. 

'Vides en moviment' aple-
ga una sèrie de fotografies de 
les visites de Prachi Metawala a 
camps de refugiats dins del sub-
continent indi, i als habitatges 

de rehabilitació per a persones 
migrants i desplaçades, un àrea 
en què va estar treballant entre 
2017 i 2019. "Vull que la gent tin-
gui una altra perspectiva, que 
vegi que hi ha un món que viu 
així, que se n'adonin de les con-
dicions de vida d'altres perso-
nes", explica la fotògrafa.

Després d'aquesta primera 
experiència, Prachi Metawala té 
intenció de continuar el projec-
te i seguir exposant en d'altres 
espais. A més, una de les seves 
fotografies ha estat escollida per 
formar part d'un concurs inter-
nacional; tot i que de moment 
no se'n poden donar més detalls, 
ella n'està molt il·lusionada.

"Aquí és difícil trobar el con-
text per documentar la vida de 
refugiats o desplaçats, perquè no 
m'agrada fer públic els llocs on 
viuen, així que estic buscant al-
tres alternatives", apunta Prachi 
Metawala. Això sí, la càmera se-
guirà acompanyant-la allà on vagi 
perquè s'ha convertit en una eina 
que recull la seva mirada particu-
lar. I té moltes coses a dir. No l'hi 
perdeu la pista. Primera parada 
Gràcia: Cervesera Artesana.•

Una de les imatges que conformen la mostra 'Vides en movimient'. Foto: P.M.
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La torratxa

Shakira 
Silvia Manzanera

Més de 32 milions de visualitza-
cions a Youtube poques hores 
abans del tancament d'aquesta 

edició. Shakira és una jefa. En menys 
de quatre minuts li canta la canya al tio 
que li ha fet tant de mal i aconsegueix 
l'atenció del món. Té la valentia d'expo-
sar el dolor que ha sentit perquè ja no 
ens dona la gana quedar-nos callades, 
que no estem més guapes. Dona intel-
ligent i amb poder, no li ha calgut sen-
tir-se poderosa perquè, literalment, ella 
té el poder, i l'ha posat en pràctica com 
l'artista que és, fent servir la música i, 
sobretot, les paraules. "Las mujeres ya 
no lloran, las mujeres facturan". Està 
expressant la ràbia que sent i anome-
nant -alt i clar- la traïció que ha comès 
qui se sent impune. És una jefa.

La cançó que la colombiana dedi-
ca al seu ex i que signa acompanyada 
de Bizarrap ha generat tal reacció a les 
xarxes que ja no deu quedar ningú que 

hagi obviat el tema o que no s'hagi pro-
nunciat a favor o en contra, des de com-
panys de professió a infl uencers d'un 
i altre bàndol. Perquè en una ruptura 
sentimental és difícil mostrar-se neu-
tral. Vull pensar que la corrent va a fa-
vor de Shakira, que no li ha tremolat la 
veu d'assenyalar a les persones que l'han 
apunyalada per l'esquena; a ell i a ella. 
Com diu una altra jefa, "no se puede de-
mostrar sororidad a quién te muestra 
zorroridad" (Patricia Sornosa, dixit). A 
veure, que un home que és infi del i que 
surt amb una noia molt més jove és molt 
antic. El que és una mica més nou és que 
d'això se'n faci una cançó i ho peti a tot 
el món. I ho faci una dona. Agafeu-vos. 
Ja no hi ha marxa enrera.•

A aquestes alçades no 
deu quedar ningú que 
no s'hagi pronunciat 
a favor o en contra

Albert BenetGràcia Escapulada

Onze de l'Europa contra el Castelldefels (1-0) i Adri Gené i Sergi Pastells al camp de la Montañesa. Fotos: JAD

V al més ser cap d’arengada que cua de lluç. Si fa un 
any tot eren cares llargues i sofriment per la marxa 
de l’Europa a la Segona RFEF, ara tot s’ha capgirat. 
Les xifres del debut de l’Europa a la Tercera RFEF 
són fi ns ara gairebé immaculades. Després de 16 

jornades de lliga, l’equip que entrena Ignasi Senabre encap-
çala la classifi cació amb 39 punts i un bagatge de 12 victòries, 
3 empats i només 1 derrota (al camp del Sants, 2-1). 

Diumenge passat, el Nou Sardenya va cantar el gol de 
Molins amb molta força perquè era important encetar 
l’any i la segona volta guanyant a casa. Es varen sumar tres 
punts més i el Sant Andreu i el Sant Cristóbal segueixen 8 
punts per sota nostre. És cert que el Castelldefels va resis-
tir-se fi ns al darrer instant però també que el gol gracienc 
va fer justícia al joc d’un equip, l’escapulat, que té la sang 
dels campions. Sobrepassat l’equador de la temporada, és 
palès que no tenim un equip curull de grans golejadors. Al 
grup català de la Tercera RFEF, Velillas (Montañesa) i Marc 
Nierga (Peralada) encapçalen la llista del 'Pitxitxi' amb 9 i 
8 gols, respectivament. Per l’Europa, Adri Gené i Kilian han 
estat els davanters més efectius, amb 5 i 4 dianes cadascun. 
Malauradament tots dos romandran de baixa per lesió fi ns 
passat el Carnestoles.

 Tanmanteix, la resta de gols marcats fi ns ara han estat 
tan repartits com la loteria de Nadal en una administració 
de Vallecas: Cano (3), Castell (3), Vilamitjana (2); Aliaga (2), 
Sergi Pastells (2); Campeny (2); Nolla (1), Mario (1) i Molins (1). 
Possiblement, Senabre té la defensa més golejadora de la lliga.

I a la porteria europeista, Marc Vito és una garantia ab-
soluta. Ha jugat tot els minuts del campionat i només ha en-
caixat 7 gols en 16 partits. Les dades relatives fan pensar que 

aquest equip pot portar per primer cop el trofeu de lliga de 
Tercera RFEF a les vitrines del Sardenya l’any que celebra-
rem el centenari del títol més important de la història del 
club. Però cal ser prudents, com repeteix sovint Senabre.

El Municipal de Riudarenes, on juga el Girona B, és el 
proper escenari que visitarà el líder. Sorprenentment, el 
club gironí, només posarà 30 entrades a la venda, segons 
ha informat l’Europa. Veient la quantitat de seguidors es-
capulats que darrerament acompanyen l’equip als des-
plaçaments, és evident que esdevé un paquet insufi cient. 
Paradoxal·lment, el darrer enfrontament de lliga contra els 
blanc-i-vermells es va jugar a Montilivi, la temporada 2020-
21. Albert Martí va fer el gol visitant que va suposar un pas 
de gegant cap al títol. Aquell dia, les restriccions degudes 
a la pandèmia van impedir a l’afi ció europeista accedir a 
l’estadi. Amb afi ció o sense, demà passat l’equip saltarà a 
la gespa de Riudarenes amb un objectiu clar: puntuar i fer 
una passa més endavant. I gairebé sense adonar-nos arriba-
rem al fi nal d’una lliga que enguany s’acaba el dia de Sant 
Jordi. Després vindran les eleccions anticipades anuncia-
des en la darrera assemblea de socis. Però això són fi gues 
d’un altre paner. Ara tots volem seguir gaudint veient l’Eu-
ropa al capdamunt de la lliga.•

Números que fan patxoca

Gairebé sense adonar-nos arribarem 
al fi nal d'una lliga que enguany 
s'acaba el dia de Sant Jordi

Quim Forn
membre de la junta
directiva d'Òmnium
Cultural

Sílvia Aldavert
coordinadora de
l'Associació de Drets
Sexuals i Reproductius,
politòloga

Converses per reactivar
el moviment independentista

DILLUNS 16DEGENERDE2023
La Muriel · 20 h
Carrer de Verntallat, 30, Barcelona
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