
La superilla de 
Còrsega-Bonavista 
s'activa amb dubtes 
dels usuaris i queixes 
dels comerciants
La nova senyalització i les 
pilones a mig carrer generen 
confusió i indisciplina viària P5

Les AFA del Coll 
llancen un ultimàtum 
al Districte perquè 
executi el pla de 
pacifi cació del barri
 
Mobilitat anuncia l'activació de 
l'àrea verda d'aparcament al Coll 
per a l'últim trimestre de 2021 P6

L'Any Triadú mostra 
a la Jaume Fuster la 
faceta més polèmica 
de l'autor com a 
crític literari 
 
L'efemèride inclou a Gràcia visites 
guiades a l'exposició, que també es 
veurà a Lluïsos al setembre P14

Casa Fuster: "Recuperarem el 
turista en sis mesos però ara 
farem créixer el client local"
L'hotel dels Jardinets fi txa el xef Paulo Airaudo, amb tres estrelles Michelin
 

"Johnny Depp es va enamorar de l'edifi ci", diu JC Casanovas, general mànager 

Albert Balanzà

J oan Carles Casanovas, general mànager de Casa 
Fuster, torna a tenir la brillantor als ulls -no se li veu 
el somriure per la mascareta- de reiniciar un pro-
jecte. Després d'uns insòlits 15 mesos de tancament, 
l'hotel monument dels Jardinets i escenari histò-

ric del Cafè Vienès, residència de Salvador Espriu i casa a 
Barcelona de Woody Allen, ha reobert portes aquest dijous. 
En aquesta entrevista, el màxim responsable de l'establi-
ment parla de la intrahistòria d'aquests mesos -"l'hotel no 
havia tancat ni per la Guerra Civil!", subratlla-, dels canvis 
que s'hi han produït i s'hi produiran, de les noves estratè-
gies i del moment de Barcelona.

Com és Casa Fuster ara, després de 15 mesos tancada?
És un hotel amb molta feina a fer perquè toca recuperar 
tot allò que no s'ha pogut fer en aquest temps. En aquesta Joan Carles Casanovas, general mànager de Casa Fuster. Foto: A.B.

aturada, no obstant, hem posat al dia les instal·lacions i ara 
toca arrencar-ho tot com més aviat millor. Preveiem una 
recuperació no immediata sinó lenta del sector per obte-
nir cap a mitjans de 2022 els índexs d'ocupació que teníem 
abans de la pandèmia.

Amb quina estratègia treballeu?
Hem de reprendre les tasques comercials, reposicionar Casa 
Fuster en el mercat internacional. Perquè Casa Fuster és un 
producte divertit i complex i alhora molt únic. Tenim dos 
tipus de client: en habitacions el 92% és estranger, i hem 
de recuperar-lo, però farem créixer el client d'aquí, aquell 
que no utilitza hotels de 5 estrelles. I, d'altra banda, l'ho-
tel té productes molt enfocats a la gent de Barcelona i Àrea 
Metropolitana, amb el jazz al Cafè Vienès o la terrassa, que 
és un mirador únic del Passeig de Gràcia. Aquest client lo-
cal l'esperem ja.

Continua a la pàgina 4
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2 Política

Albert Balanzà

L a continuïtat de nous casos 
d'agressions homòfobes a 
Gràcia, amb dos fets regis-
trats la matinada de la revet-
lla de Sant Joan a Fontana i 

la nit de divendres a dissabte al 
Mirador de Joan Sales, al barri del 
Coll, ha posat en alerta no només 
l'operatiu conjunt diari de Mossos 
d'Esquadra i Guàrdia Urbana a vint 
punts calents del districte sinó tam-
bé l'equip de govern de BComú i 
PSC a plaça de la Vila, que prepara 
per a la setmana que ve un acte de 
rebuig en coordinació amb l'Obser-
vatori contra l'Homofòbia.

Ni aquesta és la primera vega-
da que hi ha una agressió homòfo-
ba a Gràcia -sense anar més lluny 
el febrer de 2020 contra una pa-
rella que agafava un taxi al car-
rer Bonavista- ni és el primer cop 
que el Districte es mobilitza, ja que 
ara fa dos anys es va aprovar una 
declaració institucional. Però di-
marts hi ha ple del districte, l'úl-
tim abans de vacances, i el regidor, 
Eloi Badia, inclourà una condem-
na explícita de les dues últimes 
agressions en el seu informe.

Els dos últims fets van succeir el 
primer el dia 23 a les quatre de la 
matinada quan una parella de nois 
va ser agredida per dues persones 
al carrer Gran a l'altura del metro 

Concentració contra les darreres agressions homòfobes, aquest dimarts. Foto: A.B.

Districte i Observatori 
contra l'Homofòbia 
preparen un acte contra 
les agressions de Gràcia
El ple de dimarts no inclourà cap declaració institucional, feta 
fa dos anys, però el regidor condemnarà els fets al seu informe

de Fontana, i van acabar a l'hospi-
tal amb un diagnòstic de contusi-
ons. Només 48 hores després, el se-
gon cas va passar quan una desena 
de persones van agredir un home 
al Mirador de Joan Sales, un dels 
punts de concentració de turistes 
amb vistes a tota la ciutat, i el van 
agredir mentre li proferien insults 
homòfobs, i fi ns i tot li van prendre 
la cartera. Els Mossos d'Esquadra 
mantenen les dues investigacions 
obertes -hi ha denúncia en els dos 
casos- però no hi volen establir ara 
per ara cap vincle.

A peu de carrer, en tot cas, els 
dos successos segueixen generant 
estupefacció sent Gràcia un dels 
districtes amb una situació més 
normalitzada a l'hora que cadascú 
expressi la seva condició sexual de 
la manera que vulgui. Dimarts un 
centenar de persones es van mani-
festar a la plaça de la Vila, convoca-
des per Endavant, La Barraqueta i 
altres col·lectius de l'esquerra in-
dependentista.• 

Breus

Aprovades les 
plaques a Jesús 
Moncada i a 
Montserrat Riera

Avalades ja des del grup 
de treball de Nomenclàtor 
de Gràcia el desembre 
de 2020 i el novembre de 
2019, l'Ajuntament ha 
anunciat aquesta setmana 
la tramitació ofi cial de les 
plaques a l'escriptor Jesús 
Moncada i l'educadora 
Montserrat Riera. Encara 
sense data de col·locació, 
la primera es posarà a 
la casa de Torrent de 
l'Olla 155 on va viure, 
i la segona, a un espai 
d'estada a l'avinguda del 
Coll del Portell. 

L'Ateneu 
Llibertari i La 
Torna programen 
poesia de combat
El grup Agita't de l'Ateneu 
Llibertari de Gràcia i 
l'Ateneu Independentista 
La Torna han programat 
divendres 9 al local de 
la segona entitat, a Goya 
18, un recital de poesia 
obrera amb versos de 
Josep Llunas i Pujals, Felip 
Cortiella, Miquel Martí Pol, 
Maria Mercè Marçal, Ovidi 
Montllor i Vicent Andrés 
i Estellés. Sota el títol El 
sentiment de la classe obrera 
catalana, expressat pels 
poetes populars, l'acte es 
farà a les 19h. 

Endavant aplega 
un centenar de 
persones a plaça de 
la Vila en la primera 
acció de rebuig 

Millora de les àrees de gossos 
i subvencions a entitats, al ple 
de dimarts. ERC presentarà 
una proposició per millorar 
l'estat de les àrees de gossos i 
Junts instarà a crear una línia de 
subvenció triennal per a entitats 
històriques. BCNxCanvi farà un 
prec per endarrerir les obres de 
pisos dotacionals de la carretera 
de Sant Cugat i C's, que s'estudiï 
ubicar el dipòsit pluvial a Lesseps.

A. B.

Es van presentar junts i ara 
són dos consellers únics 
de grups municipals di-
ferents, Jordi Bea (C's) i 
Jordi Daura (BCNxCanvi), 

i dilluns van tancar la ronda de 
Passem Comptes de l'Ateneu 
Roig. Sense estalviar-se cap res-
posta, tots dos van coincidir en 
la "no fi xació" però sí en l'especi-
alitat de burxar l'equip de govern 

de BComú-PSC amb Vallcarca. "Hi 
ha veïns que han arribat per su-
plir els de tota la vida i aquests úl-
tims no han votat el carril bici, i 
tenim assentaments que no es ve-
ien des dels anys 60", va dir Bea. 
"Vallcarca és un deteriorament 
lent; és clamorós que no hi hagi 
ni la primera pedra de la Rambla 
Verda", va afegir Daura.

També els  portaveus de 
Ciutadans i BCNxCanvi es van 
inclinart més a favor de bars i 
restaurants, malgrat l'ocupació 

extra que fan de l'espai públic: 
"almenys mentre seguim portant 
mascareta" (Bea), "els hem d'aju-
dar" (Daura).

Però la xerrada també va te-
nir moments per a redesco-
brir aspectes menys coneguts 
dels dos consellers: la reivindi-
cació que Bea ha fet de Nicolás 
Salmerón,  president de la 
Primera República, perquè es 
restitueixi el seu monument a 
Gràcia. "M'agrada com a polític 
intel·lectual", va dir. Daura va ex-

plicar orgullós que és portador 
de l'Àliga de Gràcia i que ho va 
fer per Sant Joan a la Virreina.

Més lacònics van estar quan a 
Ciutadans se li va preguntar per 

la sortida dels presos ("algun dia 
havien de sortir") o a BCNxCanvi 
pel futur sense Manuel Valls ("Al 
setembre serem d'àmbit autonò-
mic; tenim futur").•

El repor

Bea reivindica Salmerón i Daura veu futur sense Valls

C's i BCNxCanvi: no només Vallcarca

Daura (esquerra) i Bea (centre), aquest dilluns a l'Ateneu Roig. Foto: Cedida

Foto: À.G.P.
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El dimarts 6 de juliol, a les 18 h
Sessió presencial i virtual*
Plaça de la Vila, 2

Consell
Plenari de 
Gràcia

#PleGràcia

Segueix el plenari en directe a: barcelona.cat/gracia

*Per demanar assistir-hi cal enviar un correu electrònic a
comunicaciogracia@bcn.cat

Consulta l’ordre del dia a la web del
Districte, al calendari d’òrgans de govern

Avança la teva participació a
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Casa Fuster: "Volem 
recuperar el turista en 
sis mesos però ara farem 
créixer el client local"
"Vaig aprofi tar el contacte amb Johnny Depp perquè s'enamorés 
de l'edifi ci i ens va fer la millor promoció", afi rma JC Casanovas

amb 898 usuaris el primer cap de 
setmana (395 als matins i 503 a les 
tardes), que majoritàriament han 
acceptat dur sabatilles de bany per 
evitar encara algun risc de tall.

Aquest és el retrat des dels des-
patxos i a peu de llac-piscina, que 
ha arrencat sense incidències i 
amb alguna millora com les zones 
senyalitzades per a l'arribada de 
grups de casals. Als matins entre 
setmana s'hi veuen infants de ca-
sals d'estiu, a la tarda públic fami-
liar, i al cap de setmana, famílies 
sobretot. Òbviament, com que no 
surt el sol a gust de tothom, alguns 

898 veïns, amb sabatilles, obren el llac-piscina 
L'espai de bany de la Creueta reobre sense incidències i els usuaris demanen que es cuidi millor la zona d'herba

Àlex Gutiérrez Pasqual

Ens hi hem esmerçat molt". 
Amb aquestes paraules la 
gerent del districte, Pilar 
Miràs, va resumir la for-
ta reforma que ha hagut 

de fer l'Ajuntament en l'últim any, 
després que l'última temporada de 
bany a la piscina de la Creueta del 
Coll arrenqués de manera preci-
pitada, amb una reparació d'últi-
ma hora mal feta que va provocar 
un centenar de ferits amb talls als 
peus. La temporada ha arrencat 

usuaris consultats s'han queixat 
que la zona d'herba hauria d'estar 
més ben cuidada, tant per algunes 
deixalles com perquè està massa 
alta o hi ha parts on està seca o no 
n'hi ha directament.

Entre la visió dels despatxos i 
la del parc, la del consell de bar-
ri del Coll del passat dimarts, on 
va tornar a sortir l'incivisme amb 
usuaris amb gossos que han entrat 
al recinte abans que comencés la 
temporada. El regidor de Gràcia, 
Eloi Badia, encara es va referir als 
ferits de 2020 com víctimes d'"al-
guns talls" per "pedretes".•La piscina del parc de la Creueta del Coll, aquest dimarts al migdia. Foto: À.G.P.

Quina ha estat la clau per avan-
çar l'última previsió que teníeu 
d'obrir al setembre?
L'evolució satisfactòria de la pan-
dèmia, els índexs de vacunació de 
tots els països emissors de clients 
de Casa Fuster i l'aixecament pro-
gressiu de restriccions al públic es-
tranger per poder viatjar. 

El públic local serà el primer.
Sí. Perquè tots, i m'incloc com a 
consumidor de productes d'ho-
tels de Barcelona, tenim ganes de 
fer coses. Hem estat molt de temps 
sense poder sortir a sopar, sense 
anar a un concert, sense prendre 
un gintònic a les dues de la matina-
da en un edifi ci emblemàtic, i ara 
anem com a bojos per fer-ho. I ho 
hem de fer amb cautela i amb totes 
les condicions que s'han de tenir.

Quin plus ha de fer de diferent 
Casa Fuster per recuperar-se?
Hem aprofi tat aquest temps per 
redefinir la tipologia de servei i 
d'oferta, perquè ha canviat. Per 
exemple: nosaltres tenim un 30% 
de la facturació en esdeveniments 
i part social vinculada a la restau-
ració. Hi havia fama que a Casa 
Fuster es menjava bé. Però ara els 
casaments són més petits i més ti-

pus còctel, a l'aire lliure... També 
en aquest sentit volem redefi nir 
una personalitat per a la terrassa, 
no només per les vistes sinó per 
identitat gastronòmica.

Què hi voleu fer a la terrassa? Allà 
hi vau fer la festa dels 15 anys.
Hi hem fet un redecoració de tots 
els seus espais, i aquí hi té a veu-
re també la implicació de Moët 
& Chandon, que aportarà la seva 
imatge i ens portarà a fer esdeve-
niments especials al llarg de l'any. 
Amb Moët & Chandon hi teníem 
relació ja a través dels concerts de 
jazz, que tornaran al setembre, i 
ara ja al juliol a la terrassa amb ells 
hi haurà un espai que només exis-
teix també a Baqueira i a Marbella. 

Canvi obligat al restaurant. Marc 
Ribas i el Panot ja no hi són.
Les circumstàncies ens han portat 
a fer un tomb. Hem buscat un ges-
tor també de prestigi, ara interna-
cional. Hem fi txat Paulo Airaudo, 
jove, dinàmic, amb tres estre-
lles Michelin, amb restaurants a 
Donostia, Londres i Hong Kong. 
Ell està molt il·lusionat d'obrir el 
seu primer restaurant a Barcelona 
i d'obrir-lo a casa nostra i nosaltres 
d'obtenir un altre reconeixement 
internacional a través d'ell quan 
abans millor. Ho podem aconseguir 
amb algú que ja té mig camí fet.

El Panot apostava per la carta i el 

tàstic però quan deixes d'estar-
hi desapareixes ràpid. Trigarem 
aquests sis mesos a tornar a posi-
cionar-nos en aquesta lliga i triga-
rem poc a recuperar la fama local. 
Sí que pertanyem a una cadena es-
panyola, Hoteles Center, però Casa 
Fuster ja és una marca molt potent 
per si sola. No som Four Seasons, 
no som Melià, però fa il·lusió quan 
a Singapur, a la Xina o als Estats 
Units et coneixen per Casa Fuster.

També us volem preguntar per 
Casa Fuster endins. Què els heu 
dit a la vostra gent en aquests 15 
mesos?

Fa 34 anys que treballo en hotels, i 
sempre he volgut dotar el projecte 
d'ànima, i això ho fa el personal. 
Aquí els dic que Casa Fuster havia 
estat una casa, i que som ara ho-
tel per accident, i per tant el tracte 
que li hem de donar als clients és 
de casa. Has de deixar estar a vega-
des tants protocols. Cal aprofi tar 
fi ns i tot l'espera del taxi perquè 
el porter li pregunti coses al client, 
ni que sigui com ha vist la ciutat... 
Així s'ha creat un vincle estret en-
tre els 120 treballadors que som. 
Tot el que passa aquí és de tots.

Fins ara éreu l'hotel de Woody 
Allen, però ara ja sou una mica 
l'hotel de Johnny Depp. Expliqueu 
la intrahistòria d'aquesta escletxa 
amb què vau poder obrir excepci-
onalment l'hotel per la visita de 
l'actor al BCN Film Fest.
Casualitats de la vida. Ni amb Allen 
ni amb Depp va ser gens buscat. 
Amb el festival de cinema hi tenim 
relació estreta: sempre fèiem l'ac-
te de presentació de la pel·lícula o 
l'actor més destacat. Ens vam or-
ganitzar per fer-ho: per motius de 
seguretat vam fer entrar Depp per 
darrera, i quan ens acostàvem en 
el trajecte al Cafè Vienès, em va 
dir: "que maco és aquest edifi ci". 
I no havia vist l'entrada principal! 
Vaig aprofi tar el trajecte perquè 
s'enamorés de l'edifi ci...

Un moment Sánchez-Biden...
Sí! Li vaig dir si coneixia Barcelona, 
li vaig explicar el caràcter històric 
de l'edifi ci, arrelat a la societat bar-
celonina... I quan s'asseu, el pri-
mer que diu és: "he quedat frapat 
amb aquest hotel i tant de bo em 
quedés aquí fi ns que arribés el pri-
mer client quan l'establiment pu-
gui reobrir".

La millor campanya de promoció!
Sí. Aquesta frase de Johnny Depp 
ens ha marcat, perquè ha estat un 
boom la quantitat de gent que ens 
ha trucat demanant si Depp enca-
ra hi era i si podrien passar-hi al-
guna nit. I va ser ell qui ho va fer 
tot!

Per acabar: com veieu la ciutat, 
Barcelona?
No està malament però sí superant 
un cert mig gas. Pel carrer hi torna 
a haver alegria, ja no tristor; sí ter-
rasses plenes, gent amunt i avall. 
S'estan recuperant les ganes de 
fer coses. Ens falten els turistes 
que ens acabaven de reomplir el 
Passeig de Gràcia, però quasi hem 
recuperat la normalitat.•

noucentisme. Quina serà la línia 
Airaudo?
Canviem nom (encara no és pú-
blic), decoració i tornem a una 
oferta de menú degustació. Qui 
vingui, podrà tastar els millors 
plats que aquest xef fa per tot el 
món. Ho arrencarem en poques 
setmanes: hem d'adaptar els es-
pais, hem comprat mobiliari nou, 
decoració, plats, vaixella...
 
Casa Fuster juga la lliga dels 5 es-
trelles però no forma part d'una 
gran cadena internacional. Això 
és un hàndicap en la represa?
Mentre jugues aquesta lliga és fan-

Albert Balanzà

Ve de la portada.

Casanovas, mànager general de Casa Fuster, a la sala d'entrada de l'hotel. Foto: A.B.
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Breus

El Màgicus obre 
inscripcions 
pel concurs del 
festival a Lluïsos
El Màgicus, el Festival de 
Màgia Jove que acollirà 
Lluïsos al novembre, ha 
obert les inscripcions per 
participar al Concurs. 
El certamen, per a edats 
entre 14 i 25 anys, tindrà 
dues categories de màgia: 
de prop i d'escena. El 
termini s'acaba el 31/07.

La superilla de Còrsega-Bonavista 
entra en funcionament amb dubtes 
d'usuaris i queixes de comerciants
La nova senyalització que marca l'entrada en un carrer sense sortida i les pilones a mig 
carrer que impedeixen la continuïtat no són conegudes i generen errors de conducció

Queixes per l'ús 
dels llums 24 hores 
a Serveis Socials del 
carrer Sant Lluís

Veïns de la confl uència 
dels carrers Sant Lluís 
amb Alegre de Dalt 
s'han queixat del mal ús 
continuat dels llums del 
Centre de Serveis Socials 
de Camp d'en Grassot. 
"Han estat almenys 
quatre dies amb els llums 
encesos les 24 hores a 
totes les plantes i a la nit 
no hi ha ningú treballant", 
ha explicat una veïna. 
Fonts municipals han 
apuntat que hi ha hagut 
un problema amb el 
quadre de comandament. 
Els fets tenen continuïtat 
perquè ja es va produir la 
mateixa situació el març 
de 2020, també amb la 
petició d'esmena per part 
almenys de tres veïns. 

Foto: Cedida

A. B.

Aquest dijous ha estat l'úl-
tim dia de l'Stella Alpina, 
la botiga de joguines de 
República Argentina 49, i 
es tanca una història que 

arrenca el 1910 amb la lampisteria 
de l'avi Carlos i que es transfor-
ma l'octubre de 1979 per acollir jo-
guines, i fi ns avui, comandada per 
Montse Celestino. Aquests dies ha 
estat un no parar de veïns i amics. 

"La gent està esverada, se'n van 
plorant i volen comprar qualse-
vol cosa, em porten fl ors...", diu 
la mestressa.

La Montse no vol deixar de tre-
ballar -anirà a vendre roba a les 
Corts-, però sí tenir algunes esto-
nes més per ella, i respecta que la 
següent generació, la quarta dels 
Borràs, es guanyi la vida d'altres 
maneres. Mentre es fa aquesta en-
trevista, hi entra per exemple la 
senyora Nicolau: "quina tristesa, 
oi?". "Quines nits de Reis!", recor-

da la Montse. Una mica més tard, 
entra l'Ana María Martínez: "Fa 55 
anys que sóc veïna: ja vaig conèi-
xer la lampisteria del seu tiet [la 
segona generació després de l'avi] 
i aquí hi he comprat les joguines 
dels fi lls i dels néts".

L'Stella Alpina reivindica haver 
fugit de les joguines més televisi-
ves, com les de fusta o eminent-
ment didàctiques, intentant sor-
tir de les inevitables nines de tota 
mena o el boom de les motos de 
Payá. La gran pregunta fi nal, però, 

és: com serà el primer dia de tor-
nar a passar? "Mentre sàpiga que 
no ho ha agafat ningú hi passaré, 
i després m'hi acostumaré". Ara 
les poques joguines que han que-

dat es donaran per Nadal a algun 
centre infantil, com de fet s'ha fet 
durant molts anys al Casal d'In-
fants del Raval o a campanyes ra-
diofòniques.•

El repor

Tanca l'Stella Alpina, segona etapa de 42 anys de la 
família Borràs a l'avinguda República Argentina 

111 anys de lampisteria i joguines

Montse Celestino, la mestressa de l'emblemàtica botiga de joguines. Foto: Cedida

Albert Balanzà 

Amb una escueta comuni-
cació de set línies al web 
oficial el Districte ha 
anunciat aquesta setma-
na la posada en marxa 

de la nova superilla de Còrsega-
Bonavista, el projecte de pacifi -
cació de tres carrers secundaris 
(Sant Agustí, Santa Teresa i Santa 
Tecla) avançat el passat abril per 
L'Independent (vegeu número 
843), i que es va posar en conei-
xement dels veïns i comerciants 
amb molts dubtes en una reunió 
a principis de maig amb el com-
promís d'estar activada després 
de Sant Joan.

Dilluns es va instal·lar la nova 
senyalització vertical que notifi -
ca els nous espais sense sortida 
possible per a un trànsit de pas 
que fins ara sobretot utilitzava 
aquestes vies per endinsar-se de 
pujada fi ns a plaça de la Vila o per 
baixar des del nucli històric fi ns 
a Còrsega. Als dos caps dels car-
rers s'han tapat semàfors i s'ha 
reforçat tota la senyalètica, però 
la clau de la pacifi cació són dos pi-
vots col·locats al mig del carril de 
circulació, ja reconvertit fa anys 
en plataforma única i de priori-
tat invertida. Només la Guàrdia 
Urbana té autorització per reti-
rar aquestes pilones.

L'objectiu a curt termini del 
Districte i de l'Àrea de Mobilitat 
de l'Ajuntament és que el tràn-
sit de pas i de mercaderies uti-
litzi la xarxa bàsica que forma 
el quadrant Còrsega-Jardinets-
Bonavista-Torrent de l'Olla i es 
recorri estrictament als punts de 

càrrega i descàrrega de Còrsega i 
Bonavista per fer qualsevol atu-
rada puntual.

Tot i que aquests primers dies 
els pivots s´han acompanyat de 
tanques grogues instal·lades pro-
visionalment per l'Ajuntament, la 
dinàmica dels usuaris s'ha perce-
but com a erràtica al carrer per 
part de veïns i comerciants (i tam-
bé per part d'aquest setmanari), 
amb entrades i marxes enrere 
constants o fi ns i tot amb circu-
lació en contrasentit sobretot de 
motos.

Consultats per aquests primers 
dies de canvi en la mobilitat inter-
na, els comerciants presents en la 
primera i única reunió informati-
va que va fer el Districte per noti-
fi car l'activació de la superilla han 
assegurat que han enviat instànci-
es sense resposta perquè es resol-
gui amb alternatives la difi cultat 
afegida a la càrrega i descàrrega, 
amb la instal·lació dels pivots, ar-
gumentant la manca de punts es-
pecífi cs per la gran quantitat d'es-
tabliments a la zona. 

Aquests carrers, en els úl-
tims anys i com a conseqüència 
de la infl uència i transformació 
dels Jardinets, han anat canvi-
ant per passar de ser una simple 
backstreet a acollir nous establi-
ments refi nats com restaurants 
o botigues de moda i d'artesans. 
També hi han aterrat promoci-
ons immobiliàries de luxe com 
el projecte del despatx d'Oriol 
Bohigas per acollir pisos de luxe 
que s'està enllestint a l'antic edi-
fi ci de l'editorial Seguí i durant 
els últims anys seu de l'Acadè-
mia Blancafort, a Bonavista amb 
Torrent de l'Olla.•

Un cotxe, fent marxa enrere a Santa Tecla un cop advertides les pilones. Foto: A.B.

Més plataformes úniques a 
La Granja i Romans, i menys 
aparcament. Les actuacions 
en carrers secundaris de la 
Vila i del Camp d'en Grassot 
segueixen la constant de les 
pacifi cacions i ara li toca el torn 
de La Granja -entre Sant Salvador 
i Travessera de Dalt- i Romans 
-entre Sardenya i Hipòlit Lázaro. 
En aquest últim cas, s'eliminarà 
tot el cordó d'aparcament que 
encara hi ha per a residents.
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A.B.

Sancions per taules afegides no autoritzades a pla-
ça del Sol i a Ramon y Cajal, per tenir plantes en 
una terrassa del carrer Encarnació, dues ron-

des d'inspecció en una setmana a Torrent de l'Olla... 
Els propietaris de bars i restaurants treuen foc pels 
queixals davant l'increment d'inspeccions que ha ac-
tivat el Districte en els últims dies amb un zel profes-
sional que, al seu parer, no s'aplica en altres zones de 
la ciutat. "Hi ha espais de l'Eixample i de Sarrià-Sant 

Gervasi on percebem 
una situació de catxon-
deo", apunta de mane-
ra gràfi ca el president 
de l'Associació de Bars i 
Restaurants de Gràcia, 
Alberto Barros.

La irritació pel con-
trol estricte de terrasses 
i interiors de bars i res-
taurants arriba quan fa 
només 15 dies que l'en-
titat i el Districte es van 
reunir per analitzar les 

dades d'autoritzacions extraordinàries (un 53% de 319 
peticions totals) i el compromís de certa laxitud a l'ho-
ra de plantejar mesures específi ques per resoldre 88 
peticions pendents, majoritàriament vinculades a car-
rers secundaris i façanes de carrers estrets.

En aquest impàs de resolució, Barros assegura que 
la reunió "no ha servit de res" i fi ns i tot creu que ha es-
tat "contraproduent" a l'hora de demanar una mica de 
"màniga ampla". "No ens deixen ni respirar, no hi ha dia 
sense inspeccions; van a per nosaltres", ha conclòs.•

L'increment de les 
inspeccions irrita 
bars i restaurants, 
que no veuen tal 
pressió a altres barris 
Els tècnics controlen taules afegides 
o elements de decoració no regulats

Albert Balanzà

L es cinc Associacions de 
Familiars de les escoles del 
barri del Coll (Montseny, 
Farigola, Gat Negre, Mare 
de Déu del Coll i Virolai), 

unes dues mil famílies, han llançat 
aquest dimecres al consell de barri 
del Coll un ultimàtum al Districte 
perquè passi de les paraules als 
fets sobre l'anomenat estudi de 
mobilitat que el desembre de 2018 
va redibuixar un entorn pacifi cat 
al barri amb reurbanitzacions per 
guanyar accessibilitat, nous eixos 
pacifi cats i escales mecàniques. 

Era el desembre de 2018 (ve-
geu número 736) i es detallaven 
mesures aleshores, després d'un 
intens treball comunitari, sobre-
tot per eliminar el trànsit de pas 
però també per atenuar la duresa 
d'un barri costerut i mig oblidat 
en les reordenacions municipals. 
Han passat prop de quatre anys 
i no s'ha solucionat ni el trànsit 
de pas, ni l'anomenat coll d'am-
polla (un pas estret que connecta 
el Carmel i el Coll), ni s'ha fet cap 
plataforma única de les anunci-
ades (plaça Flandes, Pau Ferran, 
Riu de la Plata) ni escales mecàni-
ques (Baixada de Solanell o Illes 
Balears). 

Exercint de portaveu de les cinc 
AFA, Santi Martínez-Iglesias (AFA 
Farigola), va advertir dimecres si 
calia "muntar una mani i tallar el 
carrer" per solucionar una "qües-
tió demencial", en la qual se n'ha 
fet "una ínfi ma part". Els tècnics 
del Districte van defensar petites 
actuacions (un pas de vianants 
elevat o senyals al coll d'ampolla). 

El que sí que va anunciar el 

L'edifi ci de Balet i Blay, al Coll, a punt d'iniciar les obres. Foto: À.G.P.

Les AFA del Coll llancen 
un ultimàtum al Districte 
perquè posi en marxa el 
pla de pacifi cació del barri
El Districte anuncia l'activació de l'àrea verda d'aparcament 
exclusiva per a veïns de cara a l'últim trimestre de 2021Foto: À.G.P.

Districte és l'activació de l'àrea 
verda a tot el barri del Coll de 
cara a l'últim trimestre de 2021. 
"No hi haurà prou aparcament 
per als veïns", van apuntar algu-

nes veus. "Hem detectat un 10-
20% d'estacionament de vehicle 
forani", van respondre els tècnics 
municipals per justifi car que es 
generarà espai.•

L'edifi ci de Balet i Blay ja llueix 
la pancarta d'enderroc. Tot i 
que els veïns asseguren haver 
obtingut garanties del Districte 
-una reunió pròxima amb 
Patrimoni-, la propietat nova que 
vol fer un projecte immobiliari per 
enderrocar i aixecar deu pisos ha 
desplegat dues grans pancartes 
aquest dimarts per anunciar l'inici 
dels treballs. L'Ajuntament ara vol 
demanar que no arrenquin l'obra. 

“La reunió 
amb el 
Districte d'ara 
fa 15 dies no ha 
servit de res", 
diu l'Associació
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Breus

L'AE Gràcia-UBAE 
tanca la presència 
a l'estatal de 
rítmica femenina

Dues gimnastes de 
l'Associació Esportiva 
Gràcia-UBAE va tancar 
diumenge passat la 
presència al Campionat 
d'Espanya de rítmica a 
Valladolid, a la categoria 
base individual juvenil. 
En el primer cop que 
participaven en aquesta 
competició, Rebeca 
Benolol va acabar al 
lloc 103 (8.700 de nota), 
mentre que Berta Sensada 
ho va fer al 171 (6.300 de 
nota). Benolol va superar 
el registre per classifi car-
se per aquest campionat. 
"Ha estat una experiència 
molt positiva per les dues", 
valora Pilar Binefa, gerent 
de l'AE Gràcia-UBAE.

El CN Catalunya 
femení, campió 
d'Espanya infantil 
de waterpolo
L'equip femení infantil 
de waterpolo del CN 
Catalunya va aconseguir 
diumenge el Campionat 
d'Espanya, disputat a 
Màlaga, després de vèncer 
el CN Sabadell (9-5). I 
Irene Ciércoles, nedadora 
del Catalunya, va obtenir 
quatre medalles d'or al 
Campionat de Catalunya 
aleví de natació, a les 
piscines Bernat Picornell.

Cedida

El Bàsquet Claret ja 
tanca la plantilla amb 
l'objectiu de la salvació 
la temporada vinent
 

El sènior masculí de Copa Catalunya es reforça amb tres 
incorporacions externes i un jugador del segon equip

Àlex Gutiérrez Pascual

Objectiu: assegurar la per-
manència al més aviat 
possible i després acon-
seguir reptes més am-
biciosos. És el planteja-

ment de l'equip sènior masculí del 
Bàsquet Claret de cara a la tempo-
rada vinent a Copa Catalunya. El 
conjunt que entrena Xavi Marín té 
tan clar el propòsit després del pri-
mer curs a la màxima competició 
del bàsquet català que després de 
quatre reforços ja dona per tanca-
da la plantilla. 

La primera incorporació ve de 
la base dels Llops. Es tracta d'En-
ric Gràcia, que aquesta tempo-
rada ha jugat a Segona Catalana 
amb el sènior B. El fi lial ha tancat 
la fase regular en primer lloc del 
grup 6A. Les incorporacions ex-
ternes són Nico Hanheiser, pro-
vinent del fi lial del JAC Sants, de 
Primera Catalana, tot i que no ha 
jugat aquesta temporada; Marc 
Perepoch i Armack Karimi, del 
Bàsquet Ramon Llull, de Primera 
Catalana. Perepoch és un vell co-
negut de l'afi ció, ja que va jugar al 
Claret fi ns a la temporada 2019-
2020, interrompuda pel corona-
virus. 

El Claret mira així de com-
pensar les quatre baixes al final 
d'aquesta temporada, dues de les 
quals a causa de lesions de llarga 
durada. Oriol Gebelli i Arnau Olivé 

Escalfament previ al carrer, una imatge insòlita aquesta temporada. Foto: À.G.P.

es perdran el curs 2020-2021 per 
afectacions greus al tendó d'Aqui-
les. Les altres dues baixes són juga-
dors amb una trajectòria dilatada 
al Claret, amb els inicis a l'escola 
de bàsquet del club. Xavi Pueyo es 
retira com a jugador i Pau Álvarez 
deixa les pistes per realitzar una 
etapa dels estudis a l'estranger.

El tècnic del sènior masculí del 
Bàsquet Claret, Xavier Marín, re-
coneix que aquesta temporada "la 
segona volta va ser clarament ne-
gativa", ja que l'equip no va acon-
seguir cap victòria. Tot i això, els 
Llops van començar amb bon peu 
la Copa Catalunya, que aquest curs 
s'ha jugat sota el paraigües de 
Campionat d'Espanya de Primera 
Divisió. "És una categoria exigent 
i hem d'aportar el millor de ca-
dascú", apunta Marín de cara a la 
temporada vinent. El Claret tam-
bé té en compte que la competi-
ció tornarà al seu format original, 
en comptes dels subgrups de sis 
equips d'enguany. Això compor-
tarà que la lliga regular sigui més 
llarga i s'acusi més el desgast.•

Max Teixidó, or al Campionat 
d'Espanya amb la selecció 
catalana mini. El jugador del 
Bàsquet Claret, format des dels 
quatre anys al club, ha estat un 
dels integrants del conjunt que ha 
aconseguit el Campionat d'Espanya 
de seleccions autonòmiques de 
minibàsquet. Catalunya va vèncer 
aquest dimarts Andalusia a la fi nal 
del torneig (52-103) i ha tancat la 
competició sense cap derrota.

"És una categoria 
exigent i hem 
d'aportar el millor 
de cadascú", diu el 
tècnic Xavi Marín

La Matagalls 
adjudica places 
amb 2.700 
inscripcions 
1.500 atletes participaran a la travessa del 
Club Excursionista, que se centra en la 
logística de l'avituallament individualitzat 
per les normes sanitàries per la pandèmia

La travessa 2021, després de la sus-
pensió de l'any passat, comptarà 
amb 1.500 participants, la mei-
tat que la darrera edició del 2019. 
Dilluns passat es va fer el sorteig 

À.G.P.

La  c o m i s s i ó  d e l  C l u b 
Excursionista de Gràcia 
(CEG) encarregada de l'or-
ganització de la travessa 
Matagalls-Montserrat se 

centra aquests dies en perfi lar un 
dels aspectes logístics més labori-
ós: l'avituallament. Els punts dis-
tribuïts en el recorregut d'aquesta 
cursa de muntanya de 83,4 quilò-
metres hauran de respectar les 
mesures sanitàries per la pandè-
mia. A diferència de les edicions 
passades, en què es repartien gots 
amb brou i tè, aquesta vegada se-
ran individualitzats. "Al club es 
respira optimisme, perquè anem 
recuperant la normalitat", explica 
Montse Freixas, directora de la co-
missió de la Matagalls-Montserrat. 

per adjudicar les places entre les 
2.700 inscripcions rebudes. La cur-
sa de resistència compta també 
amb samarreta ofi cial, que recull 
una proposta de l'any passat.•

Així serà la samarreta ofi cial de la Matagalls-Montserrat 2021. Foto: Cedida
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L'Europa, pendent 
de renovar David 
Jiménez, fi txa 
un atacant més

El primer equip masculí 
de l'Europa continua 
amb el procés laboriós de 
confi guració de la plantilla 
i mira de renovar una de 
les peces claus en l'atac 
d'aquesta temporada, el 
jugador David Jiménez 
(foto). D'aquesta manera 
vol apuntalar aquesta 
línia, a la qual s'ha afegit 
el fi txatge del davanter 
centre Javi Solsona, 
procedent del Crevillent, 
que aquesta temporada 
ha jugat la fase de 
permanència al grup 6 
de Tercera i ha baixat de 
categoria. L'atacant ha 
marcat 9 gols aquest curs 
i acompanyarà Jordi Cano 
i Nolla a la línia atacant.

Foto: Àngel Garreta

el repor

El degà dels exjugadors 
de l’Europa fa 100 anys 

Joan Morral va jugar el partit inaugural del vell Sardenya l’1 de desembre del 1940 i 
va vestir la samarreta escapulada durant quatre temporades a la categoria regional

Albert Benet

L ’1 de desembre del 1940, el CD Europa 
va inaugurar el camp del carrer 
Sardenya i va deixar enrere el calvari 
i el sofriment causat per la pèrdua del 
camp del carrer Providència. En l’onze 

escapulat que va jugar el primer partit ofi ci-
al de lliga en el terreny nou hi va fi gurar un 
jove anomenat Joan Morral i Tarrés (Sarrià, 
1921), que dimarts passat va fer 100 anys. A 
banda de ser l’únic exjugador d’aquella gene-
ració que encara és viu, possiblement, és el 
primer exeuropeista que arriba al centenari.

Com molt bé va explicar fa un parell 
d’anys el periodista David Salinas (Sport), 
Morral va arribar a l’Europa la temporada 
1940-41 cedit per l’Espanyol després d’ha-
ver jugar amb el FC Barcelona. Després de 
la guerra, el club gracienc lluitava per reei-
xir amb Franscisco Sugot a la presidència 
i l’exjugador llegendari Cándido Mauricio 
fent d’entrenador. Un acord amb la famí-
lia Borés va fer possible que en pocs mesos 
s’arrangés un bosc de pins situat al capda-
munt del carrer Sardenya, a pocs metres del 

camp antic. L’onze europeista que va saltar 
al camp aquell primer dia era format per: 
Casafont a la porteria; Aparici i Payà, en la 
defensa; Camps, Serracant i Guerrero, en la 
mitja i García, Morral, Ballester, Gonzalvo 
III i Solé, en la davantera. L’estrena va ser 
positiva per a l’Europa, que va derrotar 
el líder, el Granollers, gràcies a un gol de 
Serracant.

Morral va jugar en dues temporades al 
vell Sardenya fi ns que va haver de mar-
xar a Figueres per complir el servei militar. 
Acabada l’obligació castrense, va tornar a 
jugar a Gràcia un parell de temporades més 
(1945 a 1947). Aquest dissabte 3, el senyor 
Morral celebrarà el seu aniversari al seu do-
micili sarrianenc al costat de la seva família. 
Per molts anys!•

El davanter escapulat, 
possiblement, és el 
primer exeuropeista 
que arriba al centenari

Joan Morral i Tarrés, un dels onze escapulats 
d'aquell partit inaugural. Foto: Cedida

de Gràcia

www.independent.cat

administracio@independent.cat

Campanya de suport a l’Independent de Gràcia

Et regalem un llibre a escollir

Sobrevivint a la pandèmia

Gràcia Desconeguda
Gràcia Festa Major

Pots obtenir el teu Bo presencialment a DBcoop (carrer 
de Sant Lluís, 11) o a l’Independent (Carrer Perla, 3), o a 
través d’una transferència o ingrés al compte
ES64 0081 0077 8700 0153 0362. Informa de l’ingrés 
amb el concepte “Campanya suport” al comprovant 
de l’ingrés. Ens el fas arribar per correu electrònic 
(administracio@independent.cat) i t’enviarem el llibre 
que triïs al teu domicili. Aquestes aportacions seran 
desgravades en la declaració de la renda de 2021.
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Cartes al director

Una ciutat i un 
barri homòfobs 
 
Estic molt indignada i alhora trista amb 
els darrers atacs homòfobs que han tingut 
lloc els darrers dies a la ciutat, precisament 
en el mes de l'Orgull, un mes per recor-
dar que una societat diversa i respectuosa 
amb les tendències sexoafectives de totes 
les persones és una societat més igualità-
ria, justa i avançada. Resulta que la imat-
ge de ciutat oberta i tolerant que tenia de 
Barcelona i també de Gràcia m'ha caigut 
als peus. L'homosexualitat encara està 
perseguida i criminalitzada a molts països 
arreu del món. A casa nostra hem aconse-
guit molts drets i conquestes socials per al 
col•lectiu LGTBI però, en vista dels darrers 
atacs, és evident que encara ens queda un 
camí molt llarg, un camí ple d'entrebancs 
si tenim a l'extrema dreta representada a 
les institucions llançant missatges d'odi 
sense que passi res. Tinc la sensació que 
la llei protegeix només de paraula, però al 
carrer, a les escoles i a les famílies la reali-
tat és una altra. És clar que s'ha de legislar 
per protegir els drets de totes les persones 
i protegir-les de la discriminació i la perse-
cució social. Però també és evident que el 
treball s'ha d'estendre a d'altres àmbits, 
com ara l'educatiu. Espero que el Dia de 
l'Orgull serveixi per alguna cosa més que 
fer-se fotos a les xarxes socials amb la ban-
dera arc iris.

D.Encinas
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de Gràcia

Amb la 
col·laboració:

Opinió

La campanya d'estiu de Casa Vicens ha fet sortir de les caver-
nes els protectors de la llengua, els quals han posat el crit al 
cel només de veure les suposades errades ortogràfi ques del 
lema promocional. Tot va tant ràpid que ningú s'ha aturat a 

llegir l'explicació en asterisc que al mateix cartell adverteix que Gaudí 
mateix va estampar d'aquesta manera, Vinam a veurer, l'inici de la can-
çó infantil dedicada al Sol. De fet, ni els periodistes vam llegir la nota de 
premsa on explica la no errada, i ja estàvem aquesta setmana enviant 
advertiments educats als responsables de premsa de Casa Vicens. Ai...

El
depen-

dent

Editorial

Pacifi cació lluny dels focus

El moviment de les comunitats educatives que ha esclatat sota el nom 
de Revolta Escolar, i que a Gràcia s'ha concretat des de fa mesos en 
mobilitzacions a la Vila de Gràcia i a Vallcarca, és la prova més clara i 

contundent que les institucions no poden controlar ni els col·lectius que 
suposadament a priori li serien afi ns, i que aquests col·lectius són versos 
lliures que poden trencar qualsevol costura sempre que s'ho plantegin i 
persisteixin. Esquifi t i ridícul queda el pla Protegim Escoles, que a Gràcia 
ha aconseguit completar en dos anys dues escoles, Sagrada Família i 
L'Univers, i que aquesta setmana ha començat les obres a l'entorn de l'es-
cola Turó del Cargol- Aquesta última actuació forma part d'un grup de 
quatre que ja estaven anunci-
ades des del 2020 i les quatre 
següents del 2021 no tenen data 
d'inici. La tramitació adminis-
trativa és infernal, i ha de ser 
garantista, però els nens i ne-
nes van a escola cada dia.

La refl exió ve a tomb arran 
de l'últimàtum que aquesta set-
mana han llançat cinc escoles 
del barri del Coll (Farigola, Montseny, Mare de Déu del Coll, Gat Negre i 
Virolai) perquè el Districte es posi les piles sobre l'anunciat pla de pacifi -
cació del barri que va presentar el desembre de 2018 amb l'objectiu d'eli-
minar el trànsit de pas d'una de les zones de Gràcia més oblidades pels 
plans d'accessibilitat i on el vianant encara ha de lluitar amb desnivells 
impossibles molt sovint sense una trista barana que l'acompanyi. 

Al Coll hi va haver a principis d'aquest segle una partida del pla de bar-
ris que va dignifi car racons amb forma de places i elevar amb força el 
centre cívic com a far de cultura ultralocal. Però els anys passen i el barri 
segueix infravalorat per les administracions. El Districte ho reconeix: s'ha 
posat algun pas de vianants elevat i s'han fet retocs, però del pla de pacifi -
cació (escales mecàniques, reurbanitzacions i nous eixos per a vianants) 
res de res. "Hem de muntar una mani i que vingui la tele?", pregunten els 
portaveus de la comunitat educativa. Tele no, però setmanari sí. 

Els anys passen i el 
barri del Coll segueix 
infravalorat; potser sí 
que cal muntar una mani

ull de 
dona

Lola Capdevila

Obre l’oci nocturn i sembla una 
bona notícia pel sector econòmic 
i per a totes les persones que els 

agrada gaudir-ne, tot i que ja fa setma-
nes que l’oci nocturn, obert i gratuït, 
campa pels carrers i places de la Vila i 
d’altres indrets de la ciutat. Com cada 
any –exceptuant els mesos de toc de 
queda– comencen els problemes i les 
queixes veïnals, les sancions i els con-
trols policials, sobretot els caps de set-
mana i a altes hores de la matinada. És 
difícil quan estàs de festa i et sents im-
mortal que puguis pensar que darrere 
de balcons i fi nestres hi ha persones que 

necessiten o volen descansar i dormir. 
Tothom té dret a relacionar-se i gaudir 
de les trobades amb amigues i amics, a 
socialitzar-se, en defi nitiva. I quan dic 
tothom penso també en les persones 
que rere les fi nestres tenen dret a des-
cansar perquè els agrada l’isolament, 
llegir... o perquè han fet plans per l’en-
demà al matí amb amics, família o in-
dividualment per gaudir de l’oci diürn, 
tan legítim com el nocturn encara que 
no generi negoci. Només caldria una 
mica de responsabilitat, respecte mutu i 
empatia perquè l’oci nocturn pogués ser 
compatible amb el diürn. La socialitza-
ció és una necessitat humana i no té ni 
edat, ni sexe, ni horari, però podem, en-
tre totes, posar-hi una mica de seny!•

Negoci nocturn

Només cal una mica de 
respecte mutu perquè 
l'oci nocturn sigui 
compatible amb el diürn

1 Programa quinzenal. La setmana que no n'hi ha es repeteix l'anterior.
2 Programes quinzenals. La setmana que no es fa es repeteix l'anterior.
3 La Tertúlia Política es fa cada 15 dies. El calendari de tertúlies polítiques es 
concreta tenint en compte si hi ha Plenari o Audiència Pública.
4 Programa quinzenal. Es combina amb la Tertúlia Política.
5 Programa quinzenal.
6 Programa quinzenal. Es combina amb Cultura i agenda del CC El Coll.
Quan hi hagi Plenari o Audiència Pública, s’emetrà en directe.
Nota: Ràdio Gràcia és una ràdio feta majoritàriament per voluntaris, per 
tant la programació pot estar subjecte a petits canvis. 

Programació 
Ràdio Gràcia 2021

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous divendres Dissabte o 
diumenge

16 a 17 h La tarda és nostra
Temps de 
Música i 

espectacle
Música i Geografi a Tobacco Road

Cultura, agenda i 
temes Centre Cívic

El Coll (5)
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17 a 18 h Espai Solidari (1) Música a Ràdio 
Gràcia Tobacco Road Teatrí de Butxaca

Cultura, agenda i 
temes Centre Cívic El 
Coll (5) Las tardes a 

Gràcia (6)

18 a 19 h Toc Escapulat Ones de Dones 
(2)

Gràcia 
Multiesports Teatrí de Butxaca La tarda és nostra

19 a 20 h Tot comerç Pop Go The 
Beatles

Tertúlia Política (3) 
– Sota el Pont (4)

Música i 
Geografi a Gracienques (2)

20 a 21 h Infogràcia Gracienques (2) Sortides amb 
Gràcia

Temps de Música 
i espectacle Toc Escapulat
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Opinió convidada
Plataforma Pacifi quem Ballester

Que Ballester no torni a 
ser mai més una drecera

En el número 848 de L’Independent de Gràcia, pu-
blicat fa pocs dies, apareix la notícia Mobilitat re-
pensa Ballester pel trànsit a Rius i Taulet. En la me-
sura que aquesta és una qüestió molt rellevant 
per a la Plataforma Pacifi quem Ballester, a la qual 

representem, creiem oportú expressar el nostre parer de 
forma pública i raonada.

La Plataforma Pacifi quem Ballester va néixer fa més de 
quatre anys com a reacció veïnal a la gravíssima situació 
provocada pel trànsit de pas pel carrer Ballester, entre 
Avinguda República Argentina i General Mitre. Allò que, 
sorprenentment, en la notícia que comentem es deno-
mina “el tradicional by pass de sortida de Gràcia cap a 
General Mitre”. Aquest trànsit, amb mitjanes superiors 
als 6000 vehicles/dia, ha provocat durant força temps 
una situació de soroll, contaminació, congestió i perill 
per a les persones que ha deteriorat extraordinàriament 
la qualitat de vida dels nostres veïns i ha impedit l’ús nor-
mal del carrer dins del seu entorn. 

La Plataforma va aplegar en molt poc temps prop de 
600 signatures de veïns i veïnes del mateix carrer i del 
nostre sector del barri del Putxet Sud/El Farró, per a re-
clamar una actuació urgent de l’Ajuntament que posés 
fi  a aquesta situació i eliminés aquesta drecera cap a la 
Ronda. L’acció va posar en marxa un procés que a hores 
d’ara ha entrat ja en la seva darrera fase.

Després de negociacions i estudis tècnics de trànsit 
amb intervenció de l’Àrea de Mobilitat, l’Ajuntament ha 
assumit el compromís de pacifi car el carrer Ballester i 
posar fi  al seu ús indegut com a drecera mitjançant un 
projecte d’urbanització que està, a hores d’ara en la seva 
tramitació fi nal. La primera mesura d’aquest projecte de 
solució integral ha estat la modifi cació del sentit de cir-
culació en els trams inicial i fi nal, respectivament, dels 
carrers Ballester i Escipió. L’execució de les obres del pro-
jecte d’urbanització consolidarà aquest retorn defi nitiu 
del carrer Ballester al barri.

Des de la nostra Plataforma recolzem, per descomp-
tat, la reivindicació de la comunitat educativa de l’Escola 
Rius i Taulet. Reconeixem amb tota convicció el seu dret 
a disposar d’un entorn més saludable per a tothom en 
l’activitat escolar. I recordem als responsables munici-
pals que un principi essencial quan es tracta de protegir 
interessos col·lectius és la proporcionalitat entre els per-
judicis que es volen evitar i els danys que es provoquen 
en intentar evitar-los i que, sens dubte, davant d’això 

existeixen altres opcions per reconduir els fl uxos de tràn-
sit de pas a través de vies més idònies que el nostre car-
rer. Cada carrer de la ciutat ha de tenir la seva funciona-
litat adaptada a les característiques, dimensions i entorn 
veïnal en que es troba. És evident que un carrer d’ampla-
da inferior a vuit metres, amb un sol carril de circulació i 
voreres de 0,80 metres no està pensat ni ha de servir per 
suportar trànsit in itinere superior a 6.000 vehicles/dia. 
Per això estem convençuts que l’Àrea de Mobilitat sabrà 
trobar la solució tècnicament més raonable per, alhora, 
descongestionar l’entorn de l’escola Rius i Taulet, facili-
tar la sortida dels vehicles de pas i respectar plenament 
el compromís formal de l’Ajuntament que “Ballester no 
torni a ser mai més una drecera”.

Així ho pensem i així ho volíem explicar a totes les lec-
tores i lectors de L'Independent de Gràcia.•

És evident que un carrer 
d'amplada inferior a vuit metres, 
amb un sol carril de circulació 
i voreres de 0,80 metres no 
està pensat ni ha de servir per 
suportar 6.000 vehicles/dia

Cedida

la 
setmana

Veure la vida en 
animació

Silvia Manzanera 

Pepita Pardell: "De petita mirava un 
conte i pensava: per què no es mou? 
M’inspirava el que passava i anava se-

guint la vida fent els dibuixos. De sempre 
ho veig tot en animació. Quan tenia cinc 
anys demanava els tiquets del tramvia 
perquè una part petita quedava enganxa-
da i allà feia dibuixets que després passa-
va ràpid perquè es mogués". 

Aquesta joia de frase pertany a l'en-
trevista que li vam fer a una dona enor-
me i que vam publicar el 20 de juliol de 
2018. Uns dies abans m'obria la porta de 
casa seva perquè estava a punt de rebre 
la creu de Sant Jordi. Tenia 90 anys i el 
cap ben clar. Deia sorpresa que tothom 
s'havia tornat boig perquè no sabia si 
era important, només que ella havia tre-
ballat moltíssim. 

No he pogut deixar de pensar en 
aquesta conversa després que un com-
pany m'enviés la foto de l'edifi ci de Balet 
i Blay, al barri del Coll, amb el cartell que 
anuncia l'imminent enderroc. Aquí pre-
cisament Pepita Pardell va començar 
la seva carrera en el món de l'animació 
formant part de l'equip que va fer pos-
sible Garbancito de la Mancha el 1945, el 
primer llargmetratge d'animació de l'es-
tat espanyol i la primera pel·lícula de di-
buixos animats en color d'Europa, com 
segur que els lectors d'aquest setmanari 
saben perquè ho hem dit moltes vegades. 
També hem assenyalat, tot fent-nos ressò 
de les demandes d'un barri que reclama 
el dret de preservar la seva història i pa-
trimoni, el perjudici cultural i social que 
representaria tirar a terra un edifi ci que 
és molt més que quatre parets de formi-
gó; el desastre per a tothom però sobre-
tot per a les generacions futures de tirar 
a terra part de la història que persones 
com la Pepita Pardell han construït.•

Pepita Pardell: "De 
petita mirava un 
conte i pensava, ¿per 
què no es mou?"
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Drukpa Barcelona és una entitat budista 
que té la seva seu a Gràcia, al carrer Badia, 
24. Pertany a l'escola Drukpa del budisme 
Vajrayana de l'Himàlaia, el seu cap espiri-
tual és el Gyalwang Drukpa, un dels líders 

espirituals més importants del món, reconegut per 
l'ONU amb el premi dels Millenium Developpement 
Goals per la seva tasca humanitària, ecològica i de 
defensa de la igualtat de gènere. L'escola Drukpa 
té monestirs de monjos i monges a l'India, Nepal, 
Buthan i molts centres arreu del món. A Europa és 
des del 1985, la seu europea és a Bretanya (França). 

La tradició espiritual budista Vajrayana arrenca 
amb el Buda Shakyamuni al 500 a.C. a l’Índia i des-
prés continua amb els grans realitzats de l’Índia. 
L’Escola Drukpa va ser fundada per Tsangpa Gyare, 
el primer Gyalwang Drukpa, al Tibet en el s. XII-XIII. 
És una escola que prioritza la pràctica. 

El budisme és una fi losofi a de la vida que expli-
ca la ment i l'univers, buda no és un ser exterior, és 
a l'interior de cadascun de tots els éssers, àdhuc els 
animals. L'ensenyança de Buda, destaca que no és su-
fi cient estudiar i refl exionar, cal posar-ho en pràcti-
ca i l'experiència dona la convicció. Es troba reunida 
al Kangyur i el Tengyur. Es presenta en tres vehicles 
principals: L' Hinayana - Vehicle Petit -, el Mahayana 
- Vehicle Gran - i el Vajrayana - Vehicle del Diamant - 
que inclou els altres dos. 

Es pot sintetitzar en tres grans principis: 1) no 
fer mal a cap ésser, ni físicament ni de paraula ni de 
pensament, cosa que implica no menjar animals, per 

això es recomana el vegetarianisme. 2) Fer actes po-
sitius, també físicament, de paraula i de pensament. 
3) Dominar la teva pròpia ment cultivant la concen-
tració i la saviesa.

El centre Drukpa Barcelona es va obrir el 2015, 
està sota l'autoritat espiritual del Gyalwang Drukpa. 
Normalment es fan diferents tipus de meditacions i 
activitats.

El Vn. Drubpön Ngawang, representant a Europa 
del Gyalwang Drukpa, visita el centre dos cops l'any, 
fa conferències públiques a algun centre cívic o bibli-
oteca de Gràcia, imparteix ensenyances sobre fi loso-
fi a budista i cursos de meditació.

El lama Jigme Yeshe, responsable del centre, di-
rigeix una pràctica setmanal de meditació els di-
mecres que inclou visualitzacions i recitació de 
mantres, i un dissabte al mes imparteix un curs de 
meditació SHI NE (scr. samatha) -quietud plàcida-, 
a més es fan les pràctiques de meditació correspo-
nents a uns dies marcats del calendari lunar.

Participem al GDI-Gràcia, a actes que organitza la 
CCEB (Coordinadora Catalana d'Entitats Budistes), 
l'OAR (Ofi cina d'Afers Religiosos) de l'Ajuntament de 
Barcelona i AUDIR, com ara la Nit de les Religions.

El voluntariat del centre col·labora i fa possible que 
totes les activitats es puguin dur a terme. El centre és 
obert a totes les persones que vulguin aprendre a me-
ditar i conèixer el budisme. Esperem la vostra visita, 
sereu benvinguts i benvingudes!•
Per saber-ne més: www.drukpabarcelona.org.

Opinió convidada
Drukpa Barcelona

Tradició espiritual budista

Es pot sintetitzar en tres 
grans principis: no fer mal 
a cap ésser, ni físicament ni 
de paraula ni de pensament: 
fer actes positius; dominar 
la teva pròpia ment cultivant 
la concentració i la saviesa

Cedida

BUSQUEM 
COMERCIAL
Forma part del nostre equip 

en la venda en publicacions locals!

625 601 107 | contacte@gpl.cat
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Exposicions
Fins al 6 de juliol
L’exposició La revolta de les Quintes de 
Gràcia. 150 anys analitza les claus d’un 
confl icte de fa més d’un segle i mig on una 
gran part de les dones de la vila de Gràcia 
es va enfrontar a les autoritats civils i mi-
litars per aturar la crida d’una nova lleva 
de joves graciencs per ser incorporats a 
l’exèrcit espanyol. el projecte, comissari-
at per l’historiador i president del Taller 
d’Història de Gràcia Josep Maria Contel, 
Bibl. Jaume Fuster (plaça Lesseps, 20-22)

Fins al 15 de juliol
Exposició Gènesi - S. Barnils, artista.
Nascut a Guinea Equatorial el 1954, Sergi 
Barnils actualment resideix a Barcelona 
i treballa al seu estudi a Sant Cugat del 
Vallès. Va trobar la seva pròpia síntesi al-
tament intel·lectual entre el color i el que 
ho va inspirar en les tradicions catalanes, 
concebent pintures ple de símbols pene-
trants, intensos i precisos. L'atracció de 
Barnils pels paisatges evita representar-
los descriptivament i, en canvi, desenvo-
lupa una síntesi de l'espai. 
Atelier Sala d’Art (Plaça Rovira i Trias, 9) 
de dl a dv de 10.30 h a 14 h i de 17h a 20h

Curem-nos les ferides. La fotògrafa Irina 
Gual presenta aquest recull de fotografi es 
amb l’objectiu de donar visibilitat a dife-
rents tipus de cossos femenins i desmun-
tar prejudicis i estereotips.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gracia, 
190-192) de 10 a 21h

Fins al 30 de juliol
Exposició Dispositius de resistència, una 
mostra que presenta els projectes de deu 
artistes d'àmbit nacional i internacio-
nal que han realitzat enguany el Màster 
de Producció i Recerca Artística a la 
Facultat de Belles Arts de la Universitat 
de Barcelona. Els artistes son Donny 
Ahumada Poblete, Salua Arconada, Adrià 
Gamero Casellas, Oscar Gartín, Felipe 
García Salazar, Andria Nicolaou, Romina 
Pezzia Proaño, Sergio Quiroga, Gabriel 
Tondreau i Ying Ye.
Fundació Felícia Fuster (Camps i Fabrés, 
3-11)

Fills del Desert. Exposició fotogràfi ca so-
bre els anys d’agermanament del Districte 
de Gràcia amb la daira de Guelta del cam-
pament de refugiats saharauís d’Aiún. 
Aquesta mostra ofereix el punt de vista 
d’aquest agermanament a través dels in-
fants que venien cada estiu a Gràcia.
La Violeta (Maspons, 6) de dl a dv de 9 a 
13 i de 16 a 23 h, i ds i dg de 10 a 23h

Fins al 31 d'octubre
Incert Equilibri. La primera casa de Gaudí 
acull una exposició comissariada per Sara 
Catalán amb obres de l'artista Txemy 
Basualto (Xile/Canàries, 1981), on trenca 
essencialment amb els seus llenguatges 
habituals i codis heretats de la seva for-
mació com a delineant artístic per qües-
tionar-se conceptes d’identifi cació, pa-
ternitat, pertinència, raça, ecologia, i tot 
partint de -i mantenint- la cerca de l’equi-
libri. La mostra també ofereix dues instal-
lacions del compositor Perdi Rominger i 
una instal·lació de la dissenyadora de pro-
ducte Itziar Luna. 
Casa Vicens (Carolines, 20-26)

Actes
Divendres 2 de juliol
Xerrada: Valeria Vegas, periodista i auto-
ra de les memòries de La Veneno, presen-
ta el seu llibre Libérate: la cultura LGTBQ 
que va obrir camí a Espanya. 
Casa Seat (Pg. de Gràcia, 109), a les 18.30h

Presentació Fanzine Ensextimem + 
Concert Samuel Nagati.
Espai Jove La Fontana (Gran de Gràcia, 
190-192), a les 18.30h

Concert: Irene Meneguzzi i Manel Vidal.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 20h

Concert: Steam Quintet.
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22h

Espectacle: Anticoach. Tian Lara.
Jove Teatre Regina (Sèneca, 22), a les 21h

Espectacle: 200 Centímetros, 22 ilusio-
nes & 3 imposibles - Xavi García, Jaime 
Martín i Jordi Saín.
Cincómonos (Roger de Llúria, 128), a les 
21.30h

Espectacle: Impro Show.
Teatreneu (Terol, 26) a les 20.30h

Monòleg: Helarte de amar. Ritxi Olivé.
Teatreneu (Terol, 26) a les 21.30h

Dissabte 3 de juliol 
Taller: Taller de Parentalitats.
Can Carol (Cambrills, 26-28) d'11 a 14h

Espai d’intercanvis: Contes.
Can Carol (Cambrills, 26-28) de 11 a 14h

Teatre familiar: Pinotxo. Cia Casa Contes.
La casa dels contes (Ramon y Cajal, 35), a 
les 12 h 

Concert: Concert Coral d’estiu.
Sta. Maria de Gràcia (Gràcia, 3), 20.30h

Espectacle: Missifú i els Mites.
Representació de l’obra de Miquel Arboix, 
a càrrec del grup Teatre Dinàmics. 
CC La Sedeta (Sicilia, 321), a les 18h 

Espectacle: El misteri de Sherlock Holmes
Jove Teatre Regina (Sèneca, 22) a les 
17.30h

Espectacle: Escocía. Txabi Franquesa.
Jove Teatre Regina (Sèneca, 22) a les 21h

Espectacle: Los hijos, el club de los malos 
padres – Andrés Torres.
Teatreneu (Terol, 26) a les 20.45h

Diumenge 4 de juliol
Espectacle: El Peliculero. Victor Parrado.
Jove Teatre Regina (Carrer de Sèneca, 22) 
a les 19.45h

Dimarts 6 de juliol 
Lletra petita - Tallers de descoberta: 
Escriu el teu propi Gos Pudent!, a càrrec 
de Laura Bernis. 
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 
l'Olla, 104) de 17.30

Taller/Activitats d’estiu: Gordòfòbia, Sex 
Game i Bicicletes.
Espai Jove La Fontana (Gran de Gràcia, 
190-192) de 17.30h a 19.30h

Dimecres 7 de juliol 
Presentació llibre: Los mundos de Luna, 
de Maribel Elia.
Can Carol (Cambrills, 26-28) a les 20.30h

Dijous 8 de juliol
Taller: Iniciació a la salsa i la bachata.
Espai Jove La Fontana, de 18 h a 20 h 

Presentació llibre: El pèndol, Anna Gas 
Serra (Premi Mercè Rodorera 2020)
Can Carol (Cambrills 26-28), a les 19h

Concert: Uma. Terrat d’Or.
Terraza (Jardins Menéndez i Pelayo), 20h

Divendres 9 de juliol 
Concert: Marta Bosch i Marc Sarrats
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 19.30 

Concert: Leo & Jonas (bossa nova, samba)
Soda Acústic (Carrer de les Guilleries, 6), 
a les 22h.

Espectacle: La Final. Compañia 
Peixospeixera. 
Teatreneu (Terol, 26), a les 20h

Fins al 22 de juliol 
Música: Cicles Cantautores a la plaça.
Plaça de La Fontana, de 20 a 21.30h

Entitats

Divendres 2 de juliol
Garrotins de Lleida, amb Paco Salazar 
del Grup de Gitanos de Lleida La Violeta, 
Els Nois de la Cera i Yumitus Yumitus. 
També Rumba Catalana. Activitat or-
ganitzada conjuntament amb l'Associa-
ció de Joves Gitanos de Gràcia i Agita't 
Gràcia.
Plaça Manuel Torrente, a les 19h

Cicle de cine a la fresca.
Associació La Miranda (Av. Coll del 
Portell, 74), a les 20h

Teatre: Medea Redux, de Neil Labute. A 
càrrec del grup de Teatre del Centre.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 21 h, ds 
a les 21 h i dg a les 18h

Dissabte 3 de juliol
Cloenda: Parets amb Ànima. Mural de 
Lily Brick. Amb Yuca Al Caliu, Anna 
García presenta Emergència, Vidda 
Priego i S¨trâmâ. Organitzen Antic Forn 

de Vallcarca i ATRA Associació. És neces-
sària reserva prèvia a reserves.anticforn-
devkk@gmail.com

Dijous 8 de juliol 9 de juliol
Xerrada: Xile, des de la revolta d'octu-
bre a la convencion constitucional, amb 
Roberto Merino Jorquera (Mapuche), 
representant de Constitución Alba, 
Caciques por los derechos de los pueblos 
i Vocerío de los pueblos.
Banc Expropiat, a les 19 h

Divendres 9 de juliol
Poesia obrera a Catalunya. Tarda poètica 
de la mà d'Agita't Gràcia.
La Torna (Goya, 18), a les 19h

Si 
voleu publi-

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

@independent.cat

La música torna a Santa Maria de Gràcia 
La Fundació Festa Major de Gràcia i l'Orfeó Gracienc -organitzadors del 
Cant de la Sibil·la- proposen un concert coral per compensar que enguany, 
a causa de la situació sanitària, no es va poder celebrar un dels actes més 
destacats de l'agenda cultural i popular del Nadal, una proposta teatralitzada 
que ha anat guanyant pes en el calendari festiu del Districte. Per això, les 
entitats responsables ofereixen aquest dissabte, en el mateix espai on es 
celebra el Cant de la Sibil·la la nit del 24 de desembre, la parròquia de Santa 
Maria de Gràcia, un concert coral amb un repertori de clàssics populars 
i cantautors llatinoamericans. I celebrar així l'arribada de l'estiu. 
Dissabte 3 de juliol a Santa Maria de Gràcia a les 20.30 h

Recomanem

Cedida

Amb el suport de
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L'artista urbà 
Tvboy exposa a 
Casa Seat més de 
cinquanta obres

Amb motiu del seu primer 
aniversari, Casa Seat acull 
fi ns al setembre l'exhibició 
Home street home de 
l'artista urbà Salvatore 
Benintende, conegut com 
a Tvboy, amb més de 50 
peces que fi ns ara s'han 
pogut trobar als carrers de 
grans capitals del món. Es 
tracta de l'exposició més 
extensa feta fi ns ara de 
l'artista gràfi c, que també 
recull quatre vinils de gran 
format que revesteixen 
la façana de l'espai de 
Passeig de Gràcia. A més, 
cada dissabte fi ns a fi nals 
de juliol es faran visites 
guiades per la mostra. 

Pierrot Teatre 
i 'L'inspector', 
premis del concurs 
online del Centre
El primer concurs de 
Teatre Online Vila de 
Gràcia que el Centre va 
impulsar a principis d'any, 
redissenyant així el seu 
projecte d'impuls del 
teatre amateur davant 
la situació sanitària, ha 
fi nalitzat aquesta setmana 
amb l'entrega de premis. 
El guardó al millor grup ha 
estat per Pierrot Teatre per 
'L'inspector', la directora 
de la qual, Montse Albàs, 
ha estat premiada amb la 
millor direcció.

Cedida

L'Any Triadú mostra a la 
Jaume Fuster la faceta 
més polèmica de l'autor 
com a crític literari 
L'efemèride arriba a Gràcia amb l'exposició a la biblioteca de 
Lesseps, que tindrà visita guiada de la mà de Joan Josep Isern

Laia Falcón, responsable de l'es-
pai. Pels dimarts hi ha programat 
el taller de dibuix amb Clara-Tanit 
Arqué. "Ens venia de gust treba-
llar tècniques bàsiques i fugir una 
mica de la moda més de creació o 
dibuix espontani, i explicar als in-
fants com es dibuixar al natural o 
amb carbonet", afegeix Falcón. La 

S.M.

Omplir de propostes cul-
turals les tardes de juliol 
amb tallers menys con-
vencionals, amb les arts 
plàstiques o la narració 

oral com a fi l conductor. Aquesta 
és la idea que llança ara l'Espai 
Culturista Sendak per a les pro-
pers setmanes, seguint la seva in-
tenció de convertir-se en un nou 
focus d'ampliació cultural per a les 
famílies de la ciutat des que van ai-
xecar la persiana el passat mes de 
març a Grassot 42 . Aquests tallers 
es divideixen en quatre temàtiques. 
Els dilluns són per a la fotografi a. 
Conduïdes per la fotògrafa Irena 
Visa, aquestes sessions s'adrecen a 
nens i nenes a partir de 7 anys, tre-
ballant a cada una conceptes dife-
rents. "Es poden fer sessions indi-
viduals o venir tot el mes", explica 

mateixa artista serà l'encarrega-
da dels tallers 'La plàstica dels lli-
bres' els dimecres, on es treballa-
rà el pop-up o l'esprai. I per últim, 
els dijous 8 i 22 de juliol, tardes de 
conte amb Laura Bernis, que narra-
rà Raspall, de Pere Calders i Carme 
Solé Vendrell, i En la noche oscura, 
de Bruno Munari.• 

'En la noche oscura', de Bruno Munari, pel taller de contes. Foto: Cedida

Art i narració 
oral, a les tardes 
de juliol de 
l'Espai Sendak 
L'agenda d'activitats infantils suma 
per a les properes setmanes una nova 
proposta de la mà de El Culturista: tallers 
de fotografi a, dibuix, il·lustració i narració 
de contes a càrrec de diferents artistes.

Silvia Manzanera 

Tot just ara fa 70 anys un jove 
i poc conegut Joan Triadú 
publicava dues antologi-
es a l’editorial Selecta: la 
de contistes (1850-1950) i 

la de poesia (1900-1950). Les reac-
cions que van suscitar aquests lli-
bres tant a Catalunya com a l’exi-
li representen la primera polèmica 
literària i cultural de la postguer-
ra. Així ho va explicar aquest dime-
cres Joan Josep Isern, comissari de 
l’Any Triadú, en la conferència que 
servia d’inauguració de l’exposi-
ció Joan Triadú a la ciutat dels lli-
bres, i que acull la biblioteca Jaume 
Fuster fi ns al 15 de juliol.

La mostra -molt "sintètica" per 
així poder adaptar-se a més espais 
durant el recorregut que farà du-
rant tot l'any- explica la faceta de 
crític literari i els autors que se-
gons ell calia llegir. "És una exposi-
ció aparentment limitada, perquè 
necessitaríem tota la Fundació 
Miró per explicar la trajectòria de 
Triadú però entenem que el seu ha-
bitat natural havien de ser les bibli-
oteques", explica Isern. 

Per això, per treure-li més rendi-
ment a la mostra, els seus respon-
sables proposen una visita guiada, 
que tindrà lloc el 15 de juliol a les 
18.30 h a càrrec del mateix Isern, 
veí del barri de la Salut i implicat 

Isern, comissari de l'Any Triadú, fent una conferència dimecres a la Jaume Fuster. SM

localment en la col·locació d'un fa-
ristol a Rambla de Prat en honor 
a Triadú, a tocar de la casa on va 
viure el pedagog. 

El crític literari gracienc va re-
passar la biografi a del pedagog i es-
criptor català per posar en context 
el seu treball com antòleg. De fet, 
la conferència d'Isern prenia com 
a base un dels set plafons de l'ex-
posició ('Triadú tria dur') i és el re-
sultat "d'un escorcoll" fet a la prem-
sa que es va fer ressò del escàndol 
que va suposar la publicació de les 
dues antologies. Per a Isern, a la de 
poesia sorprèn l'estructura amb un 
capítol dedicat a Carles Riba, un po-
sició de pivot central que no teni-
en els altres dos noms considerats 
aleshores referents indiscutibles: 
Carner i Sagarra.

Aquesta setmana l'Any Triadú 
ha estat actiu amb l'homenatge de 
l'Institut d'Estudis Catalans i la in-
auguració de l'exposició A dins de 
classe soc feliç, de la qual és comis-
sària Teresa Triadú.•

Joan Josep Isern: 
"De l'antologia 
poètica, amb Riba 
com a pivot central, 
sorprèn l'estructura" 

L'Any Triadú, també a Lluïsos. El 
programa que commemora el centenari 
del naixement de Joan Triadú, que 
passa aquesta setmana per Gràcia, 
també inclourà els Lluïsos. L'entitat 
acollirà al setembre l'exposició 
'Joan Triadú a la ciutat dels llibres', 
comissariada per Joan Josep Isern 
i Susanna Àlvarez, així com una 
conferència a càrrec de l'historiador 
de Francesc Vilanova (30-S). 
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'En un barrio de Nueva 
York', musical euforitzant

Ramón Casalé Soler

El nord-americà Jon M. Chu dirigeix En un barrio 
de Nueva York a partir d’un guió de Quiara Alegría 
Hudes, basat en el musical i lletres de Lin-Manuel 

Miranda In the Heights, tot un triomf de Broadway. 
Aquest musical festiu i esperançador està ambientat en 
el barri novaiorquès de Washington Heigts durant un 
estiu molt xafogós amb risc de col·lapse general per cul-
pa d’una apagada de la llum que s’allargarà durant uns 
dies. Té un començament preciós, amb diàlegs reci-
tats, a la manera rapejada, per presentar-nos a un dels 
protagonistes principals, Usnavi (Anthony Ramos), 
qui regenta una botiga de comestibles, secretament 
enamorat d’una noia que compra al seu petit comerç 
i que no sap com declarar-li el seu amor. L’intriga ro-
màntica es complementa amb el handicap que Usnavi 
es veu forçat a deixar el barri per l’encariment del 
preu del lloguer.

Altres trames s’entrecreuen amb la d’Usnavi, com 
una altre història sentimental paral·lela a la seva i que 
ens regalarà, cap al fi nal, un preciós ball cantat, anti-
gravitatori, que té lloc per les parets d’un edifi ci, tren-
cant totes les perspectives i proporcions, enmig d’una 
capvespre de postal. Es fa inevitable evocar l’herèn-
cia del clàssic musical novaiorquès West Side Story de 
Bernstein i la seva adaptació cinematogràfi ca dels 60’ 
de Robert Wise i Jerome Robbins. Però En un barrio 
de Nueva York prefereix moure’s un entorn més idea-
litzat, amb una embranzida més irreal i il·lusòria, tot 
i el seu ancoratge en la realitat. El fi lm toca però no 
aborda qüestions crucials de les ciutats i els barris 
populars com la gentrifi cació o la problemàtica dels 
immigrants sense papers que porten anys residint als 
Estats Units, els coneguts com a dreamers. 

Defugint els temes més candents, aquest musical 
de to exultant prefereix girar sobre altres temes de re-
ferència de la societat americana com és el típic som-
ni americà. Així ens trobem de forma recurrent en les 
cançons motius com l’èxit personal, l’afany per triom-
far la necessitat d’escapar del barri per ser algú en la 
societat. En fi , tota la mítica americana de la terra de 
les oportunitats. 

Sembla que el fi lm s’ajusti a la coneguda dita de 
“qui canta els seus mals espanta” però aquest musi-
cal fi lmat destaca sobretot pel retrat acolorit i ric que 
fa de la migració llatina, sobretot antillana, com do-
minicans i porto-riquenys, així com tots els estils de 
música que els hi són propis. Al capdavall, és una viva 
declaració d’orgull de la gent de barri així com una 
entusiasta celebració de l’alegria i l’optimisme. En 
aquest sentit, En un barrio de Nueva York és un euforit-
zant de primera.•

crítica de 
cine

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla 
del Prat,  15. Tel. 93 217 26 42.
• Operación Camarón. 19.40 i 

21.45. 16.15. 17.45.
• Spirit: Indomable. 15.50 i 17.45. 

18.55.
• El olvido que seremos. 21.00.
• El otro guardaespaldas 2. 16.00 

i 18.30.
• Cruella. 21.05. 16.00 i 18.45.
• Expediente Warren: obligado 

por el demonio. 18.35. 21.30.
• Raya y el último dragón. 16.05.
•¿Dónde está el truco? 17.00.
• El poeta i el espía. 21.35.
• Envidia sana. 19.20.
• En un barrio de Nueva York. 

16.00 i 21.00.
• El inglés que cogió una male-

ta y se fue al fi n del mundo. 
20.00. 15.55.

• Sueños de una escritora de 
Nueva York. 20.45.

• Un lugar tranquilo 2. 18.30. 
19.50 i 21.50.

• Envidia sana. 15.50, 17.55 i 
21.50. v, 18.40.

Cinemes Girona. Girona, 177
• Queridos vecinos. Dv, ds, dg, dc 

i dj, 18.45.
• Zog i els doctors voladors. Ds i 

dg, 16.00.
• Casa América: CCH Film Fest 

2021. Dv, 20.00.
• La vida de los demás. Dv i dc, 

17.00. Ds i dg, 17.15. VOSE: dv, ds, 
dg, dc i dj, 16.00 i 20.30.

• Casa Asia: Shell and joint. Ds, 
20.00.

• Manon Lescaout (òpera). Dj 
8/07, 16.30.

Verdi. Verdi, 32. 
• Envidia sana. Dv, ds i dg, 11.30, 

18.00, 20.00 i 22.00. Dl, dm, dc i 
dj, 18.00, 20.00 i 22.00.

• En un barrio de Nueva York. 
18.00 i 21.30.

• Nomadland. Dv, ds, dg i dl, 
18.00 i 20.10. Dm, 20.10. Dc, 
18.00.

• Un lugar tranquilo 2. Dv, ds, dg, 
11.30, 20.40 i 22.20. Dl, dm, dc i 
dj, 20.40 i 22.20.

• Operación Camarón, Dv, ds, dg 
i dc, 11.30, 18.00, 20.05 i 22.10. Dl, 
dm i dj, 18.00, 20.05 i 22.10.

• Solo una vez. 22.30.
• El padre. Dv id s, 11.30.
• Bernini (documental). Dm, 

18.15.
• Don Giovanni - Salzburgo (òpe-

ra en diferit). Dg i dc, 11.30.
• Spirit - Indomable. 18.00 i 

19.45. Dv, ds, dg i dc, 11.30.

Verdi Park. Torrijos, 49
• El poeta y el espía. 18.00.
• Cruella. Ds i dg, 18.00, 20.10 

i 22.15. Dv, dl, dm i dc, 20.10 i 
22.15. Dj, 22.15.

• En un lugar salvaje. 22.35.
• Sueños de una escritora de 

Nueva York. 18.00.
• Otra ronda. Ds, dg, dl, dc i dj, 

20.00.
• La escopeta nacional. Ds i dg, 

18.00 i 20.30. Dv, dl, dm, dc i dj, 
18.00 i 20.00.

• La vida de los demás. 19.45.
• Una joven prometedora. 22.30.
• El olvido que seremos. Ds i dg, 

22.15. Dv, dl, dm, dc i dj, 21.45.
• Perifèria. Dv, 20.15.
• El padre. Dv, dl, dm, dc i dj, 

18.00.
• Mandíbulas (preestrena). Dm, 

20.15.
• El amor de Swan. Dj, 20.15.

Teatre
Teatreneu. Terol, 26. Tel.
932 853 712.
• Improshow. Dv i ds, 19.00 i 

21.00. Dg, 19.30.
• Ramón LSD, canallas y prince-

sas. 20.00.
• Helarte de amar. Dv (2/07), 

21.30.
• [DES] Encuentros. Dv, 21.30.
• Magno, el mentalista. Dg, 

20.30.
• Agència matrimonial 7 

d'amor. Ds, 19.15. Dg, 19.00.

Romina Krieger 
(Òpera amb Gràcia): "Es 
necessita més educació 
cultural i musical" 
Amb una gala lírica comença aquest diumenge a l'Oratori Sant Felip 
de Neri un festival que busca apropar l'òpera al públic familiar

S.M.

A quest diumenge 4 de ju-
liol arrenca el festival 
Òpera amb Gràcia, una 
primera edició que pre-
tén consolidar les bases 

d'una proposta que busca apropar 
aquest gènere a un públic famili-
ar. El lloc, el claustre de l'Oratori 
de Sant Felip Neri. Romina Krieger, 
soprano i directora del projecte, en 
dóna més detalls.

Per què decidiu crear aquest fes-
tival ara? 
Neix de la col·laboració amb el mes-
tre Guerassim Voronkov, professor 
universitari i amb una llarga tra-
jectòria, i amb la directora d'esce-
na Maria Voronkova. Vam decidir 
ajuntar la nostra experiència per 
crear un festival d'òpera de mig 
format, amb propostes més acces-
sibles, tant per la durada (una hora 
i mitja) com pel preu (12 euros). Per 
aquesta primera edició oferim una 
gala lírica, dues òperes i un espec-
tacle de nova creació sobre les do-
nes de Mozart.

Quins han estat els criteris a l'hora 
de dissenyar el programa?
Ens agrada molt La Bohème de 
Puccini perquè és de les obres que 
més hem fet i creiem que pot atrau-
re molt al públic perquè ho té tot: 
és divertida i tracta els grans te-
mes. També volíem donar una 
oportunitat als joves que acaben 
de graduar-se del conservatori 
del Liceu, que sortiran a l'escena-
ri en el primer concert, que gira-
rà entorn a les fi gures de Mozart, 
Puccini i Donizetti.

Romina Krieger, soprano i productora del festival. Foto: Cedida

Quin és l'objectiu principal?
Donar a conèixer l'òpera al públic 
de Gràcia, crear les bases i iniciar 
un projecte que, malgrat les difi -
cultats, es converteixi en una pro-
posta fi xa i que a més s'estengui a 
d'altres barris de la ciutat. 

Com es pot atreure els joves?
Crec que per això necessitaríem 
un tiktoker que digués que l'òpe-
ra mola. En general necessitem 
més educació cultural i musical, 
perquè la música és un moment 
per compartir. En aquest sentit hi 
crec molt en les corals. La nostra 
proposta es dirigeix sobretot al pú-
blic familiar. 

Després de la presentació, quines 
son les expectatives?
A La Violeta va anar molt bé i es-
perem omplir totes les sessions. Al 
cap i a la fi  és una prova i ja veurem 
com va, però la nostra aposta és 
ferma i estem molt il·lusionats. A 
més el lloc és fantàstic.•

Diumenge 4 de juliol
Concert d'inauguració: 
Obres de Mozart, Donizetti 
i Puccini. Amb Facundo 
Muñoz, Kimiyo Nakako, Laia 
Mata, Marta Muñoz, Laura 
Elena López, Jaime Roda. 
Direcció musical i piano: 
Guerassim Voronkov. 

Dissabte 10 de juliol
G. Puccini, La Bohème

Dissabte 17 de juliol
Les dones de Mozart

Diumenge 25 de juliol
Donizetti, Don Pasquale

Totes les sessions son al 
Claustre de l'Oratori de Sant 
Felip Neri (Sol, 8), a les 20 h
FB: Festival Òpera amb Gràcia
@festivaloperaambgracia 
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Albert BenetAlberGràcia Escapulada

La torratxa

La puta 
gent jove
Ernest Cauhé
@ernestcauhe
 

Les notícies diuen que t’has enrolat a 
un viatge “sense normes” i amb “bo-
tellots diaris”. Que has estat el “pri-

mer en fer celebracions al carrer sense 
mascareta”. Que als locals d’oci nocturn 
“t’abaixes la mascareta quan no toca” i 
t’arrambes massa en ballar. Fa un any i 
mig que et miren malament quan jugues 
a ping-pong a la plaça. Fins i tot t’han 
tractat de delinqüent i de puta quan has 
buscat un rotllo de Tinder en plena efer-
vescència hormonal. 

Però ets el mateix que has sacrifi cat 
les visites a l’àvia des de fa mesos. Has 
fet any i mig de classes de 8 hores dià-
ries estrictament virtuals. Ni coneixes 
els companys d’aula sinó el seu impos-
tat avatar. El bar de la uni no saps ni 

on para. I per pagar-te la matrícula fas 
classes de piano a dos marrecs moti-
vats. I els ensenyes les notes de Cinema 
Paradiso i els parles de Beethoven o Sofi a 
Carson o Selena Gómez. O fas guàrdia al 
menjador i als patis i punxes l’últim rit-
me reggeatonero… això sí que és digne de 
reprovar. 

Ara prepares casals i acampades com 
si t’hi anés la vida. Saps que als més pe-
tits els hi va. I saps d’amics i amigues 
que han acabat al psiquiatre i alguna 
que altra autolesió has confessat. I és 
que has aturat tot el teu món per salvar 
els altres, la pandèmia t’hi obligava, però 
al moment més inestable i perillós de la 
teva trajectòria vital. Si ets un més d’en-
tre la “puta gent jove”, et vull dir gràcies. 
Cal reconeixe’t el sacrifi ci. Ens has salvat 
i et salvaràs.•

Has aturat tot el teu 
món per salvar els 
altres; però al moment 
més inestable i perillós

Quan vaig veure que els interessos dels europeis-
tes s’encreuarien amb els de la SD Tarazona vaig 
pensar en l’actor Paco Martínez Soria (1902-1982). 
Aquest duel que encara ha de venir ens permet re-
cordar els vincles entre el poble que va veure néi-

xer el còmic espanyol i la vila on va descobrir el seu talent 
teatral. És sabut que aquell jove nascut vora el Moncayo va 
ser educat al Claret i que va tenir el primer contacte amb 
l’escenari a l’Artesà gracienc. Sabem també que al seu barri 
d’adopció es va afi cionar a la boxa.

Passada la guerra, en Martínez Soria va muntar la seva 
companyia i a partir dels anys 50 va consolidar-se com un 
dels gran còmics del Paral·lel barceloní, amb seu al teatre 
Talia. Mentre ell triomfava als escenaris, l’Europa va tornar 
a Segona i somiava en trepitjar la Primera divisió. En al-
guna ocasió, l’artista va assistir al camp vell, possiblement 
convidat per aquelles juntes actives de l’època. Una de les 
seves visites, José Maria Miedes li va fer un interviu per al 
butlletí del club gracienc, un mitjà de qualitat que comptava 
amb grans periodistes. En una de les seves respostes iròni-
ques va desitjar que l’equip de l’escapulari guanyés la copa 
d’Europa, un títol que aleshores era quasi patrimoni blanc. 
Bromes del Martínez Soria a banda, el Tarazona visitarà la 
temporada vinent el Nou Sardenya per primer cop i no ens 
farà tanta gràcia com quan l’actor va arribar a Madrid pro-
cedent del pueblo a “La ciudad no es para mi”. Esperem que 
marxin satisfets per la rebuda però sense cap punt al sarró. 
Ni ells ni la resta de clubs aragonesos que s’estrenaran en 
lliga a la gespa apedaçada del camp gracienc.

Els precedents històrics indiquen que a casa, l’Eu-
ropa s’ha desfet gairebé sempre dels manyos a la lliga 
però en canvi no ha estat capaç de vèncer-los a casa seva. 
L’Escoriaza de Zaragoza i l’històric Binéfar van ser els pri-
mers rivals en lliga regular que van jugar a Gràcia la tem-
porada 1951-52. Dues victòries locals i dues derrotes fora-

nies. La següent, en va ser cinc, els equips aragonesos que 
van jugar al mateix grup que l’Europa: At.Universitario, 
Arenas i Amistad, tots tres de la capital i els mateixos 
Escoriaza i Binéfar de la temporada anterior. Resultats 
semblants: cinc victòries al Sardenya i quatre derrotes i un 
empat a l’Aragó.

Van haver de passar 25 anys per al retrobament entre eu-
ropeistes i aragonesos. La temporada 1977-78, l’At. Monzón 
i l’Endesa d’Andorra (club fi nançat per l’empresa hidroelèc-
trica que va jugar 14 anys a 2aB), van passar per l’adreçador 
l’equip escapulat, que havia recuperat la categoria nacio-
nal espanyola de la mà de Josep 
Montfort: tres derrotes per una 
única victòria. Un balanç negatiu 
que no va pas millorar en la cam-
panya 1978-79, en què els europeis-
tes van encaixar sis gols al camp de 
l’Endesa.

En la darrera temporada amb 
enfrontaments contra els aragone-
sos, l’Europa va salvar la Tercera en 
la darrera jornada de lliga i la tòni-
ca de derrotes a domicili es va repe-
tir tant a Andorra (Teruel), Binéfar 
i Monzón. Aquella va ser la tempo-
rada del comiat del gran Pep Rovira, 
després de 10 temporades defensant 
amb honradesa i valentia la porteria 
europeista. L’ampliació dels grups va 
fer que la Tercera es jugués només 
amb equips catalans i l’Europa no 
tornés a haver de viatjar cap una ter-
ra estèril per als interessos escapu-
lats: un punt en 14 visites en lliga.

Esperem, doncs, la publicació del 
calendari per a programar una visi-
ta obligada a Tarazona, fer-hi unes 
bones rialles en record del Paco 
Martínez Soria i desitjar que l’equip 
no faci el passerell dins del camp 
i trenqui les estadístiques negati-
ves. Perquè aquesta 2aRFEF sembla 
feta per a viatjar. El turismo es un 
gran invento, oi don Paco?•

El turisme és 
un gran invent

Europa-Arenas de Zaragoza als anys 50. Arxius RV/AB/PR

A dalt, l'onze gracienc de la temporada 1977-78. A la dreta, 
entrevista a Martínez Soria al butlletí de l'Europa. Arxius RV/AB/PR

Concerts Vermut Visita Cultural: Viure i morir a
Barcelona en el 1900

A Barcelona hi ha mil músics emergents
talentosos per a descobrir. I nosaltres els
ajuntem en un exclusiu concert en petit
comitè.

Dos dels espais més singulars del Barri
de les Corts són el recinte de la
Maternitat i el Cementiri, creats a la fi del
segle XIX.

www.vermutapp.com

Els 60 sónels nous 40!
Activitats de qualitat amb
persones increïbles

Activitats

Divendres 23 19.00 HS.    20€ Dijous 8 10.30 HS.    14€


