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Gràcia culmina la implantació
de l'àrea verda a tot el districte
omplint vials del Coll i Penitents
L'Ajuntament ultima el mapa deﬁnitiu que farà arribar aquest trimestre el
sistema regulat a la resta dels carrers que encara tenien aparcament lliure

Albert Balanzà

T

ot el districte de Gràcia té regulat l'aparcament
en règim d'àrea verda o àrea de residents, a banda d'algunes places d'àrea blava (poques en relació
a la taca d'altres zones de la ciutat) i després que a
principis de 2019 s'ampliés la regulació a l'entorn de
l'avinguda Vallcarca... Tot el districte? No. Un petit conglomerat de carrers, sobretot als barris del Coll i dels Penitents,
resisteixen al sistema uniﬁcador i seleccionat d'aparcament
amb una capacitat de resiliència que els fa aparentment
invencibles... Però aquesta diferència, a vials del barri del
Coll com Móra d'Ebre, Beat Almató, Riu de la Plata o bona
part del passeig Turull o a àmbits de Penitents com la plaça Alfons Comín, el carrer Collserola i la zona més residencial que formen al peu de la muntanya vies com Salvador
Alarma o Apel·les Mestres, s'ha acabat.

Imatge del carrer Collserola, al barri de Penitents, aquest dijous. Foto: Albert Balanzà
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L'advocat Van
den Eynde parla
de repressió i
jutges a la Violeta
Fregant ja els 200 dilluns
pels presos a la plaça
de la Vila, la plataforma
Gràcia Llibertat i Gràcia
República han programat
aquest divendres 17 una
xerrada a la Violeta amb
l'advocat Andreu Van
den Eynde en el marc de
la Tardor Republicana
sota el títol Judicatura i
repressió. Van den Eynde
va ser l'advocat defensor
d'Oriol Junqueras i Raül
Romeva. L'acte és a les
19.30 hores i s'hi podrpa
assistir també a nivell
online a l'adreça meet.jit.
si/GraciaLlibertat.

Gràcia aporta
una vintena
d'entitats a la
mani de l'aeroport
Gràcia ha treballat
en els últims dies la
formació d'una columna
especíﬁca d'entitats
que participaran en la
manifestació contra
l'ampliació de l'aeroport
d'aquest diumenge 19
(11.00h, sortint de plaça
de la Vila) i que estarà
conformada per Gràcia
República, Gràcia On
vas, Amics del Verd i el
Patrimoni, La Torna,
Banc Expropiat i el grup
Excursionista de l'Ateneu
Llibertari. També hi
haurà una columns
pròpia des de Vallcarca,
que ha quedat a les 11.15
hores a La Fusteria,
el casal del carrer
Argentera.

Política
BComú centrarà el
curs a "apuntalar" el
canvi del Pla General,
Pi i Margall i Abaceria
Farriol preveu que les obres del nou mercat engegaran
amb el canvi d'any i que el primer serà buidar el subsol

Albert Balanzà

Junts vol ser
"l'oposició ferma" i
C's posar èmfasi en
"coses petites" que
afecten el veïnat

O

ﬁcialment el curs polític a
Gràcia comença tard, el 5
d'octubre, amb el primer
ple, però aquesta setmana, després de la Diada i
amb el regidor, Eloi Badia, ja retornat de vacances, no només ha arrencat el penúltim any de mandat
sinó també 18 mesos d'una segona
fase que culminarà en les eleccions
municipals del maig de 2023.
Amb aquest horitzó, el portaveu
de BComú, Jordi Farriol, ha posicionat com a prioritats del curs des
de l'acció de govern els tres grans
projectes que sobre el paper i sobre el terreny visibilitzaran més
el període 2019-2023: el canvi del
Pla General, la nova Abaceria i la
reforma de Pi i Margall. "Cal acabar d'apuntalar aquests grans projectes", ha subratllat. Si bé, en una
entrevista a Ràdio Gràcia Farriol
també ha citat el pla de motos,
accions sobre memòria històrica i programes socials vinculats
als efectes de la Covid, l'Abaceria és l'àmbit on s'ha esplaiat més
parlant de dates. "A ﬁnals d'any o
principis del que ve començarem
pel buidatge del subsol", ha dit.
Des de l'oposició, el grup municipal d'ERC s'ha activat fa dies reunint-se amb la plataforma Places de
Gràcia i insistint en la reunió conjunta que va acceptar fer el govern
BComú-PSC i, segons explica la

Placa homenatge al Gato Pérez, neta de pintades. Foto: Silvia Manzanera

Picabaralla Comuns-ERC per
les pintades a la plaça del Poble
Gitano. Dos consellers republicans i
Joves Gitanos de Gràcia han netejat
unilateralment aquesta setmana
els graﬁts de la placa a Gato Pérez.
És la resposta a la discussió oberta
amb BComú sobre la neteja parcial
feta dels tags que ja s'han tret de la
xemeneia d'obra vista on hi ha la
placa. "Educació i pedagogia, cal",
ha dit Àngels Tomàs (BComú).

portaveu del grup municipal, Olga
Hiraldo, les prioritats republicanes
seran la neteja de l'espai públic, la
recuperació econòmica prioritzant
el suport al comerç i el "trinomi"
entre habitatge, patrimoni i verd.
ERC també parla de "ﬁscalitzar" els
acords pressupostaris amb BComú
amb inversions extres "de les quals
tenim poques notícies".
La resta de l'oposició, començant
per Junts, com apunta la portaveu,
Carme Lleó, se centrarà a denunciar temes de seguretat, d'urbanisme
"de baixa qualitat", neteja i terrasses. "Volem fer un salt qualitatiu i
ser l'oposició ferma del Districte",
diu Lleó. Per part de Ciutadans,
Jordi Bea, el grup municipal posa
èmfasi en l'aplicació de l'ordenança de civisme, sobretot en el soroll
i les pintades, però també seguint
la línia contra les okupacions. "Ens
centrem en coses petites que afecten el veïnat", apunta. El portaveu
de BCNxCanvi, Jordi Daura, remarca el comerç i la restauració però
també l'oposició a l'expropiació de
Sant Josep de la Muntanya.
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Gràcia se situa a
la franja mitjana
de queixes a la
Síndica a la ciutat
Amb 134 queixes
presentades i un 6,6%
del percentatge total,
que inclou també altres
municipis en el total,
Gràcia s'ha situat en el
cinquè lloc dels districtes
de la ciutat quant a
participació en aquest
organisme. L'informe
2020 de la Síndica detalla
aquestes dades i també
destaca de Gràcia les
queixes de titulars
d’establiments dedicats a
la restauració a les quals
els han estat denegades les
sol·licituds d’ampliacions
d’ocupacions de l’espai
públic per instal·lar-hi
noves terrasses.

Les obres de
la plaça Mons
arrenquen i es
faran ﬁns al març

La reforma de la plaça
Mons, a la sortida del
pont de Vallcarca cap al
Coll, han engegat aquesta
setmana i s'allargaran
una mica més dels
quatre mesos anunciats,
ﬁns al març. El canvi
deixa enrere la rotonda
i es transforma en un
espai d'estada i carrer
paciﬁcat. Dues palmeres
es trasplantaran a la plaça
Alfons Comín.

Societat
L'aparcament regulat
d'àrea verda completa
tot Gràcia omplint vials
del Coll i els Penitents
BSM ultima el mapa deﬁnitiu que tindrà impacte "al 100%"
del districte i posarà punt i ﬁnal a l'aparcament lliure

Albert Balanzà
Ve de la portada

L

a implantació de l'àrea verda
a tots els àmbits que queden
sense regular al districte es
completarà durant l'últim
trimestre del 2021, i així ja es
va anunciar parcialment ja a ﬁnals
de juny al consell de barri del Coll.
Però ara la mesura s'acosta en el
temps i té un impacte "al 100%"
de tot el districte, "Penitents inclòs", assenyalen fonts municipals.
L'empresa pública BSM ja treballa
en la deﬁnició ﬁnal del nou mapa,
d'acord amb els requisits expressats des de districte i també des de
l'àrea de Mobilitat.
La imatge deﬁnitiva que es busca
des de l'Ajuntament és la conclusió
d'un procés de canvi (ﬁns i tot de
mentalitat dels veïns) que es va iniciar ara fa 15 anys, l'any 2005-2006,
i en paral·lel a les primeres superilles de Gràcia, per exemple, i que ha
comportat no només la regulació
d'aparcament per a residents i la
reducció d'opcions a la mínima expressió per als visitants sinó també
el trasllat massiu del vehicle privat
als aparcaments públics i privats
subterranis.
"No hi haurà prou aparcament
per als veïns", van apuntar algunes veus en el consell de barri del

Queixes al
Coll per l'ús
empresarial dels
pàrquings de
motos públics
Els veïns comencen una recollida
de signatures al centre cívic

Vehicles aparcats en zona lliure al carrer Riu de la Plata, al Coll Foto: A.B.

Coll del passat 30 de juny. "Hem
detectat un 10- 20% d'estacionament de vehicle forani", van respondre els tècnics municipals per
justiﬁcar que es generarà espai i
no hi haurà dificultat de cabuda per als residents, ﬁns i tot en
aquelles zones on no hi ha aparcaments subterranis públics o privats a la vora. L'expulsió del vehicle forani, de fet, és l'únic marge
que conﬁa a aconseguir el distric-

Al juny el consell
de barri del Coll ja
va rebre l'anunci
que ara s'amplia
als Penitents

te i Mobilitat per encabir el parc
automobilístic dels residents dels
barris que ara s'incorporaran a
l'àrea verda.
Una ràpida passejada pel Coll
permet comprovar com la zona
de transició amb Vallcarca -un
àmbit d'invasió tradicional per
part de vehicles del nucli històric
de Gràcia- ja es va cobrir en l'última fase d'ampliació del gener
de 2019 en carrers com Farigola,
Baró de la Barre o la part baixa de
Móra d'Ebre, però precisament
aquest últim vial -eix de mobilitat
del barri- encara es manté com a
zona d'aparcament lliure, juntament amb els seus paral·lels, Beat
Almató i Torrent del Remei, i tota
la zona de carrers que hi ha entre
el centre cívic i els límits amb el
Park Güell (entorn de les places laguna lanao i Maria Mullerat).
La mateixa passejada pel barri
dels Penitents permet comprovar
la situació similar d'aparcament
lliure, sense marques al terra de
cap tipus, a la plaça Alfons Comín
però també a la zona residencial
que es desplega a partir del carrer Collserola i muntanya amunt,
a l'entorn de l'escola Sadako i de la
imminent nova residència del grup
FIATC. Només han passat 15 anys
des de l'aterratge de l'àrea verda,
però Gràcia ja està en disposició
d'estrenar un mapa complet regulat d'aparcament.

•

A.B.

A

mb cartes de queixa
al tècnic de barri, cartells de denúncia i alguna moto per terra, els
veïns del carrer Duran
i Borrell, a tocar del centre cívic
del Coll, han iniciat una protesta
per l'ús continuat per part d'empreses de moto compartida dels
aparcaments públics senyalitzats.
"Tot i que les motos arriben a tenir quatre logos diferents entre si,
el contacte de les targetes i l'app
corresponen a la mateixa empresa", diu Sebastià Duatis, en nom de
la plataforma veïnal. La Guàrdia
Urbana, segons els veïns, està estudiant la qüestió.
El debat, un més en la pugna
per l'espai públic, ha agafat volada en aquesta part del districte de
Gràcia en tant que zona sensible

L'aparcament polèmic, a Duran i Borrell. Foto: A.B.

en el tema de l'aparcament i quan
aquest trimestre ﬁnal de 2021 està
previst que hi arribi l'àrea verda
per a residents.
"Fan un manteniment una mica
estrany: s'atura una camioneta
entre les 3 i 5 de la matinada i can-

via les bateries que identiﬁca mitjançant un reclam acústic molt
fort i sorollós, moto a moto, per
localitzar les que s'han de substituir", diu Duatis. La plataforma
veïnal està recollint signatures al
centre cívic.

•
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Les captures de
senglars deixen de
ser prioritàries al
nord de Gràcia
Foto: Cedida

La DGAIA desaconsella en un informe el futur eix cívic amb Maignon que s'ha
plantejat en el canvi del Pla General i l'oposició hi veu "urbanisme de despatxos"

A. B.

L

'Ajuntament de Barcelona
assegura que la proposta
d'expropiació parcial del
santuari de Sant Josep de la
Muntanya per obrir un eix
cívic entre l'avinguda del mateix
nom que baixa ﬁns a Travessera de
Dalt i el carrer Maignon, i que és
molt similar al pla que fa 20 anys
va naufragar per l'oposició dura
de la congregació de Mares dels
Desemparats, no serà "un greuge"
per al Centre Residencial d'Acció
Educativa (CRAE) que hi ha al vial
interior afectat. Així ho va sostenir
dimarts la tinent d'alcalde d'Ecologia i Urbanisme, Janet Sanz, i que
en aquest àmbit s'ha buscat fer "el
menys intervencionisme possible".
L'expropiació, inclosa en el canvi de Pla General en marxa i explicada per L'Independent el passat
juliol després que la congregació
conegués per aquest setmanari les
intencions del consistori (vegeu
núm. 854), és a parer de l'Ajuntament una reforma menys complexa que altres també previstes i que
s'han descartat de facto com l'obertura del vial del passatge Frígola
i veu compatible "garantir l'accés
al barri" i evitar un perjudici per
al CRAE i els jardins, "que han de
seguir fent la seva funció", va dir
Sanz. Cal dir que en la batlla de fa

Pancarta a Sant Josep de la Muntanya contra l'expropiació. Foto: À.G.P.

L'Hospital de l'Esperança, a
l'espera de trasllats per les
obres de l'Hospital del Mar.
Els sindicats de l'hospital han
iniciat el curs remoguts per la
previsió d'obres al març-abril
que probablement suposarà
una reubicació d'unitats cap
al centre del barri de la Salut.
L'impacte, segons els sindicats,
pot suposar omplir l'Esperança
"cinc o sis anys pel cap baix".

de Gràcia

20 anys la proposta d'expropiació
trinxava els jardins pel mig i connectava Mare de Déu de la Salut i
Maignon i ara es parteix del vial
interior cap a Maignon.
El document oﬁcial no és gens
ambigu: "Carrer de Maignon.
Connexió amb l'avinguda del
santuari de Sant Josep de la
Muntanya. Reconsiderar el seu
caràcter rodat i fer un eix cívic
ambiental, aproﬁtant petits vials
existents del santuari sense afectar jardins que estan protegits".
El mapa assenyala l'entrada del
CRAE i el camí intern que acaba o
bé en uns magatzems o en un mur
d'una altra ﬁnca que està calendaritzada per a expropiar, els jardins
de Ca La Marquesa. La connexió
amb Maignon no és fàcil perquè
hi ha un fort desnivell de vuit metres d'altura. A banda que el futur
eix cívic obert passaria pel mig de
quatre de les sis llars de tutelats.
L'Ajuntament, de moment,
s'ha trobat en contra no només
la congregació de monges que hi
viu sinó també un informe de la
Direcció General d'Atenció a la
Infància (DGAIA) i l'oposició en
bloc dels partits aquest dimarts a
la comissió d'Ecologia. "És urbanisme de despatxos", han apuntat, per exemple, tant ERC com
Junts. "S'exposa un centre de menors perquè hi passin quatre patinets", ha conclòs BCNxCanvi.

•

El pla d'acció contra els
senglars de l'Ajuntament
prioritzarà els districtes
de Sarrià-Sant Gervasi,
Horta-Guinardó i Nou
Barris, deixat en un segon
terme la problemàtica
que també s'ha registrat
a Gràcia, segons s'ha
anunciat aquesta
setmana a la comissió
d'Ecologia de ciutat. El
principal creixement es
produeix a Nou Barris.

Túrnez, Teresa
Cabré i cinemà
africà, al trimestre
nou de Can Carol
El casal de barri de Can
Carol ha fet públic el
seu segon programa
d'activitats en el qual
destaca el cicle de cinema
africà els divendres
d'octubre a les 19 hores,
una xerrada sobre llengua
de la presidenta de l'IEC i
veïna, Teresa Cabré (2 des,
18.30h) i el bolo de Xavi
Túrnez (6 nov, 12h).

Campanya de suport a l’Independent de Gràcia

Sobrevivint a la pandèmia

Et regalem un llibre a escollir
Gràcia Desconeguda | Gràcia Festa Major
www.independent.cat
administracio@independent.cat

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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Una desena
d'accions dinamitza
la Setmana de la
Mobilitat a Gràcia
El Parking Day aquest divendres
suma la majoria d'activitats
amb la implicació d'entitats,
biblioteques i ateneus
Foto: À.G.P.

Reperkutim tanca per
diﬁcultats econòmiques
després de tres anys de
projecte comunitari
L'entitat, que feia ús de la Fontana els dilluns però sense poder
guardar-hi el material, lamenta la "falta de suport institucional"

A.B.

L

a Setmana Europea de la Mobilitat cada any es visibilitza amb petites accions que, sumades, mobilitzen col·lectius de proximitat en un mapa molt
disseminat de la ciutat. A través del Parking Day, que
assumeix la majoria de les accions ja aquest divendres 17, la setmana reivindicativa arrencarà amb la
gent de Kleta fent proves d'anar en bici pel carrer
Escorial o desplegant un punt d'ajustament de bicis (9-21h) o amb el col·lectiu Ayni Urbà a Torrent de
l'Olla 35 reﬂexionant sobre la ciutat cuidadora (1619h) o bé amb l'escola Sadako (9-14h) imaginant la
ciutat més paciﬁcada.
Més visibilitat hi haurà al carrer Puigmartí, on hi
conﬂuiran aquests dies i el cap de setmana circuits i
curses per a bicicletes i xerrades per fer propostes de
rutes i futures activitats perquè els usuaris de la bici
a Barcelona creïn xarxa i comunitat i facin activitats
conjuntament.
La setmana culminarà dimecres 22, quan de fet se
celebra el Dia sense Cotxes, amb la resta d'accions amb
seus com l'escola bressol Les Girafes Blaves, que han
programat activitats i jocs amb infants i famílies per
donar visibilitat i sensibilitzar sobre l'ús alternatiu de
la via pública (10-12h) o la mostra del fons infantil i juvenil de la biblioteca Vila de Gràcia sobre mobilitat sostenible, ciutat verda, que es complementarà amb el taller familiar de l'Aula Ambiental Turull per aprendre a
omplir de verd el balcó i cultivar plantes aromàtiques
i verdures (17.30-19.30h); la comunitat de consum El
Rusc sortirà al carrer Minerva (18-20h) oferint transport gratuït en bicicleta de les seves cistelles ecològiques i farà presència de productors locals al carrer per
fer lliuraments de les cistelles al veïnat.

•

Actuació de Reperkutim pels carrers del centre de la Vila. Foto: Cedida

Silvia Manzanera

L

a notícia es va fer pública dimarts amb un ﬁl a Twitter i
una imatge contundent (la
furgoneta per transportar
els tambors buida), tot i que
la decisió ja feia dies que s'havia
pres. Reperkutim tanca. I no serà
pels esforços que han fet els seus
responsables durant els darrers
mesos, amb campanya de micromecenatge inclosa, per tal de fer
sostenible un projecte comunitari
de salut i cultura que no ha pogut
superar les conseqüències de la
crisi sanitària i econòmica. "Estem
molt tocats, sobretot per les famílies, però era evident que no era
sostenible seguir amb un projecte
si no podem assolir els objectius
que ens havíem marcat", explica
Albert Gil, un dels impulsors de
Reperkutim.

A principis de 2020
la cooperativa va
fer una aposta de
creixement que va
tallar la pandèmia
La cooperativa va fer una aposta de creixement a principis de
2020, fent un renting d'una furgoneta gran i adquirint més tambors;
les perspectives de futur semblaven bones, augmentava la demanda de les activitats de l'entitat, no
només a Gràcia sinó a tota la ciutat, i el projecte social s'ampliava
amb la incorporació d'altres collectius vulnerables. La pandèmia
va tallar-ho tot d'arrel. "Teníem
projectes amb dones i també amb
joves amb processos migratoris

que no hem pogut continuar; hem
perdut molta gent pel camí, sobretot els joves, perquè venen d'una
realitat molt complicada i cal estar-hi molt a sobre", afegeix Gil.
Reperkutim ha fet diverses crides al Districte, la darrera fa sis
mesos en una reunió amb Eloi
Badia on van plantejar l'ús de la
Fontana com a local de l'entitat
(només anaven els dilluns a assajar i no podien deixar el material,
que havien de guardar a la furgoneta en un pàrquing, fet que incrementava les despeses). "L'excusa
va ser que la gestió és del CJB",
explica Albert Gil, "i el segon punt
que els vam demanar va ser que
ens obrissin portes a l'Ajuntament, ja que se suposa que encaixem com a projecte comunitari i
inclusiu de ciutat".
Fins aquest moment no han rebut cap resposta del Districte sobre el tancament. Ni cap tuit.

•

Documents
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Petit tast del nou llibre de l’antropòleg i activista local Josep
Fornés, que al llarg de 350 pàgines posa èmfasi en el testimoniatge
intergeneracional que perviu a l’entorn de la Festa Major de Gràcia.

El Passeig de Gràcia i els matons
de la Fontana, per Gaietà Vidal
“Y ara, pera terminar, judico del cas
dir algunes paraules d’est passeig
situat fòra portes, que forma avuy
part integrant de la ciutat nova,
y era, en los temps a que en estes
Memories m’he referit, llas d’unió
entre dues poblacions que, ab tot y
distar la una de l’altra poch més de
mitj’hora, ab prou feynes se conexían. Y s’esplica, puix, abans de que
s’obrís lo passeig, Gracia, qu’era un
poble de reduhit vehinat, constituhit principalment per les bogaderes
que rentavan la roba de les families acomodades de la capital, estava
sols unida a esta per un barranch
accidentat y tortuós, que, comensant en los glacis, fora del Portal del
Angel, termenava en aquell per part
posterior de la coneguda casa del
marquès de Cruille. Encara n’existeix un tros devant de lo que fou
Jardins 43 de la Ninfa. Lo carrer
Major de Gracia, y no n’hi havia cap
més, arribava ﬁns a l’ermita de Sant
Onofre, be qu’ab nombrosos espays
sens ediﬁcar, especialment en l’acera dreta. Mes, en lo cas qu’en ell, y
devant per devant de La Fontana,
existía de temps immemorial una
casa que provehía de llet als habitants de Barcelona, per qual motiu,
y per que feya molt sabroses nates
y molt gustosos matons, era coneguda ab lo nom de Ca’l Matoner.
Precedida d’una horta, ab son corresponent safreig, que servia pera
rentar, y d’un fresch emparrat
qu’ombrejava unes quantes taules
de fusta, nètes y per demés curioses, convidava verament a passar
en ella una horeta, restaurant des
forses ab los matons y nates qu’en
ella’s servían, ab lo sucre corresponent, panet de crostons, y vi ranci
y aygua fresca”.

“Vaig fer pujar el
Raimon a casa; tenia
gana i li vaig fer una
truita a la francesa”
guda. El seu ﬁll, l’Armando, que encara és viu, també el coneix molta
gent. Ens posàvem tots allà al carrer. Doncs bé, recordo que hi havia
les nenes, les noies solteres que ballaven. Van passar les descendents
de les nenes a fer la festa, solteres,
hi havia solteres que ara tenen 60
anys, solteres que ara en tenen cinquanta...”

La Festa Major del Popos

La ‘farola’ de la plaça del Sol

L’Antònio Malla, el Popos, és venedor de roba a la seva botiga del número divuit del carrer de la Mare
de Déu dels Desamparats, a prop
del Mercat de l’Abaceria Central de
Gràcia. Es passa hores assegut al
carrer observant la gent com passa, conversant amb qui vol seure
una estona a fer-la petar i atenent
la clientela que s’atura davant la botiga més castissa del carrer, la seva.
L’Antònio conserva ben vius els records de la seva infantesa a la festa
major del carrer del Progrés:
“Aviam, jo me’n recordo que jugàvem amb els jocs de la farina, amb
els jocs en general, trencar l’olla,
ens ho passavem molt bé, el joc de
la fruita també, i després recordo a tothom al carrer Progrés. Jo
tinc una tia que vivia al carrer, que
es diu la tia Rosita, que tothom, jo
crec, que la coneix, és molt cone-

La Plaça del Sol tenia un envelat per
la Festa Major. En Pere Sànchez Viu
té ara vuitanta cinc anys i manté viu
el record d’aquesta plaça, on encara viu. Ens coneixem del temps de
l’associació de veïns del barri, quan
ell i la seva dona, la Nuri, eren sardanistes. Ens trobem cada dilluns
a la Plaça de la Vila, a tocar de casa
seva. Hi anem des de fa quatre anys
per exigir la llibertat dels presos polítics, per exigir la llibertat del seu
ﬁll Jordi Sànchez: “Us explicaré una
cosa, que no us puc donar les dates
exactes, perquè a la plaça, després
de la guerra, quan van acabar de fer
el terra i les entrades del refugi, al
mig de la plaça hi van posar-hi una
farola, de les grans com, per dirvos algo, com la de Canaletes però
sense la font, una lluminària que hi
havia quatre braços. Llavors, quan
arribava la festa major, aquell pri-

mer any de la festa major, al mig de
la plaça hi havia una farola. Als de
la Comissió no se’ls va acudir altra
cosa que treure els quatre o cinc
braços de la farola, deixar la part
baixa, i recordo de dos anys que van
treure els braços, i van fer una espècie de test al mig. Hi havia un cactus molt gran, a l’altre any hi van
posar-hi una espècie també de jardí amb ﬂors. No sé si van ser tres o
quatre anys que va durar la història aquesta, ﬁns que al ﬁnal la festa
major va sortir guanyant, van treure la farola del mig de la Plaça del
Sol. I aquesta és la cosa estranya,
en principi, perquè sempre el feien
cobert l’envelat, perquè així quan
plovia —que cada any plovia— a
lo menos no ens mullessin de cop,
i llavors vam ser uns quants anys
que era destapat, o sigui que no hi
havia sostre, no n’hi havia. Jo era
aﬁcionat, perquè tampoc hi havia
massa calers a casa per fer-te soci
de l’envelat, però alguna vegada hi
entrava, alguna vegada em convidaven i entrava allà a dintre. Aquesta
és la meva petita contribució de
l’envelat de la Plaça del Sol que era
extraordinari veure’l muntar”.

El dia del Raimon
Teresa Vendrell Gonzàlez, la Sita,
va néixer el deu de febrer de l’any
1940, i tota la vida ha viscut a la
Plaça del Sol. Als seus vuitanta
anys encara conserva l’argent viu
en la seva mirada, i els seus cabells
rinxolats, del color de la palla, fan
que se la reconegui entre la multitud que cada dilluns es congrega a
la plaça de la Vila de Gràcia en la
concentració per la llibertat dels

presos polítics. Dona convençuda
dels seus ideals, manté viu el record
de l’envelat de la Festa Major de la
Plaça del Sol: “Jo, quan era petita,
estava esperant la Festa Major amb
candeletes! Era la nostra il·lusió, de
les meves cosines i la meva. Jo sempre he viscut a la Plaça del Sol. Ja,
quan venien a posar les fustes, ja
hi saltàvem! El millor envelat de
Gràcia era el de la Plaça del Sol.
Encara que hi havia la rivalitat
amb el del Diamant, el millor era
el del Sol.
El meu pare era de la Junta, i llogava un palco, ara en diuen llotja...
La meva mare em feia un vestit, que
l’estrenava. Una altra de les coses
que esperava era estrenar el vestit.
Quan començava la Festa Major, tot
i que era petita, vaig estar venint
fins als setze anys, que tenia novio, amb el qui em vaig casar. Cada
any feien un concurs de disfresses,

jo tenia deu anys, i la meva mare
em va fer el vestit de hawaiana, la
meva mare sabia cosir molt, el jurat va dir que em faltàven plàtans
en el casc! Hi va haver una mica de
polèmica... Em van donar el Segon
Premi. L’any següent la meva mare
em va disfressar de Fabiola, com la
de la pel·lícula! Llavors, amb deu
anys, l’any 1950, vaig guanyar el
Primer Premi, em va fer molta illusió. Aquest any no hi va haver discussió, tothom va estar d’acord. Els
germans Martorell, que també veníen a la Plaça del Sol, em van agafar en hombros i em van donar la
volta a tota la plaça! I em vaig sentir molt important.
Quan em vaig fer grandeta, que ja
tenia l’edat d’anar amb noiets, anàvem als balls. Veníen les orquestres més importants, l’Orquestra Bianca, l’Isidro Sola, el Jorge
Sepúlveda, Lorenzo González...
Tots els bons del millor, a la Plaça
del Sol venien tots els millors artistes. A dins del ball estava esperant
amb candeletes el ball del fanalet,
el ball de rams... Al ball del fanalet
havíem d’agafar el fanalet, el noiet i
jo, havíem de ballar tot el ball sense
que s’apagués el fanalet. Si s’apagava et desqualiﬁcaven. El que quedava li donaven un premi. Al ball
de rams et posaves a ballar i no sabies quan el tocarien. L’orquestra
tocava un toc de trompeta: —Ball
de rams!
La parella t’havia de fer un obsequi. Els records especials eren
aquests. Als onze anys el meu pare
va llogar una casa a Calafell i ens va
dir: «O Calafell o la Festa Major».
Jo i la meva germana vam triar la
Festa Major, però no va servir de
res perquè el pare va llogar la casa
de Calafell. Aleshores, com que ens
portàvem vuit anys amb ma germana, baixàvem per la Festa Major,
tenia divuit o vint anys. Va venir el
Lluís Llach, el Serrat, el Raimon,
tots amb les cançons censurades i
prohibides.

•
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Breus

L'Horta, rival del
Catalunya femení
a la Copa catalana
de waterpolo
Josep Ponferrada (PFotoàlbums)

El CN Catalunya femení de
waterpolo s'enfrontarà a
la UE Horta per accedir als
quarts de ﬁnal de la Copa
Catalunya absoluta de
Divisió d'Honor, preàmbul
de l'inici de la lliga estatal.
El partit d'anada serà
dimecres 22 (20.45h) al
CEM d'Horta i la tornada
dissabte 25 (12.45h) a
les instal·lacions de Can
Toda. Si passa aquesta
eliminatòria, jugarà contra
el CN Terrassa, subcampió
la temporada passada. En
aquesta competició, l'equip
masculí va caure contra el
CN Rubí a la fase prèvia.

El programa La
Sotana tria el
Regina per l'últim
dijous de mes
El programa satíric
d'esports La Sotana ha
triat el Jove Teatre Regina
per les emissions en
directe de l'últim dijous de
cada mes amb presència
d'assistents a la platea.
La nova proposta tindrà
lloc el 30/09, 28/10 i 25/11,
amb entrades que estaran
disponibles per al públic
general dos dies abans
de la retransmissió. La
setmana de programa
en directe es mantindrà
l'emissió en streaming.

Esports
Joan Bacardit: "Enguany
l'Europa femení ens
proposem ser un dels
candidats a l'ascens"
"Hem abaixat la mitjana d'edat; això, per la manera de jugar,
ens dóna un plus", assegura l'entrenador de les escapulades

L'Europa visita el Camp
d'Esports després de
l'ensopegada amb l'Ebro.
L'Europa masculí es recupera
de l'1-2 i s'enfrontarà diumenge
19 al Lleida Esportiu (19h), un
veterà de l'antiga Segona B i
aspirant a l'ascens. Els de Vilajoana
van començar marcant però
els aragonesos van capgirar el
marcador. Al tram ﬁnal l'Europa
va pressionar sense recompensa.
Bacardit, al centre, al descans del partit contra l'Espanyol B. Foto: À.G.P.

Àlex Gutiérrez Pascual

A

mb sis punts de sis possibles, l'Europa femení que dirigeix per primer cop Joan Bacardit
(Barcelona, 1984) ha començat la lliga amb victòries contundents. Bacardit es proposa lluitar per les primeres places al grup
3 de la Primera Estatal.
Com veus l'inici del campionat?
Quant a punts, millor impossible.
El partit contra el Pardinyes [0-5],
no és l'equip dels últims anys, ha
perdut jugadores molt importants
i estarà lluitant per no baixar de

A punt la cursa
Matagalls,
tocada per la
pandèmia
1.500 participants hauran de completar
la travessa de 82,6 quilòmetres amb
un desnivell acumulat de 5.773 metres
en un tems límit de 24 hores

categoria. Tot i així, el seu camp
sempre és complicat i té molt de
mèrit la manera amb què vam guanyar. Contra l'Espanyol B [4-2] no
va ser el nostre millor partit, ens
ho van posar molt difícil. Van treure un equip amb jugadores del primer equip. Al descans vam decidir
ser valents, perquè si canviàvem el
sistema ens tancàvem al darrere i
estaríem patint tot el partit.
Quin és l'objectiu d'enguany?
Competim cada setmana per guanyar tots els partits. Si això ens
porta a ser campiones de lliga, tant
de bo. Però hi ha el Balears, el número u a l'ascens, i després l'Espanyol B, que ve del Repte Iberdrola.

L'objectiu és intentar millorar el
que es va fer l'any passat. L'Europa
és sempre l'etern candidat a l'ascens i mai acaba de ser-ho. Aquest
any ens hem proposat ser un dels
candidats a l'ascens. Ja no ascendir sinó arribar a l'última jornada
amb opcions.

la mitjana d'edat. Això, per la manera de jugar, un equip intens, ens
dóna un plus. I s'ha ﬁtxat tot el que
hem volgut, són primeres opcions.

I els rivals directes?
Collerenc i Son Sardina segur que
estaran a dalt. La incògnita seran
Sant Gabriel i Vic Riuprimer, no sé
si aguantaran el ritme.

Com ha estat la rebuda del club?
Molt bé. Ja porto dotze anys en el
futbol femení i ja ens coneixíem.
M'ho han posat molt fàcil i els resultats també ajuden que tot encara vagi més rodat. Molt content
d'estar a l'Europa. Quan va sortir l'opció només tenia al cap venir aquí.

L'equip manté una base però amb
incorporacions destacades. Com
les valores?
Molt positives, perquè hem baixat

I l'aﬁció?
Espectacular. [Diumenge passat]
és d'aquells partits que voldries
que no s'acabessin mai.

•

À.G.P.

U

n total de 1.500 atletes
sortiran de la línia de
sortida de la MatagallsMontserrat 2021, que arrenca aquest dissabte 18
amb una distància de 82,6 quilòmetres, un desnivell acumulat de
5.773 metres i un temps límit de
24 hores. Precisament la xifra de
participants, rebaixada a la meitat respecte a l'edició del 2019
per la situació sanitària, va ser un
dels temes centrals a la presentació dilluns passat de la travessa de
muntanya que organitza el Club
Excursionista Gràcia.
"Quan vam proposar 1.500 ens
van dir que de cap manera, que a
partir de 300 la cosa ja no podia
ser", va explicar el president del

Lloret, president del CEG, i Montse Freixas, directora de la cursa. Foto: Captura

CEG, José Lloret, en referència a
les negociacions amb les autoritats
pel nombre de participants. Amb
el lema Cuidem-la, el club ha elaborat vídeos amb membres de l'en-

titat que seran als punts d'avituallament per explicar les normes
sanitàries (mascareta obligatòria)
i sobre la gestió de les deixalles en
aquestes aturades.

•
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El Vila de Gràcia de bàsquet es
reinventa per guanyar presència
La plataforma Bàsquet Gràcia, organitzadora de la competició, destaca l'aposta per "un
format més obert" amb quatre espais i l'ocasió dels clubs per aconseguir més visibilitat

Breus

Triomfs de l'ETT
Lluïsos a l'Open
Internacional de
Vic de tennis taula
Foto: Cedida

À. Gutiérrez Pascual

L

a Plataforma Bàsquet Gràcia, que aglutina sis clubs
(Vedruna Gràcia, Lluïsos
de Gràcia, CB Coll, UE
Claret, CB Pedagogium, i
CE La Salle Gràcia) torna a organitzar entre aquest divendres 17
(20.30h) i ﬁns diumenge 19 (19h)
el Torneig Vila de Gràcia. És la segona edició de la represa, després
d'una aturada l'any passat per la
pandèmia i del parèntesi d'onze anys ﬁns al 2019. "Representa
tornar a una certa normalitat",
explica Xavier Sendra, membre
de la plataforma i l'organització
d'aquesta competició, que també
destaca l'aposta per "un format
més obert" i l'objectiu de guanyar
visibilitat i presència.
D'aquesta manera, catorze
equips sèniors i ﬁlials masculins i
femenins (procedents de Lluïsos,
SaFa Claror, Vedruna, Claret, Coll
i Pedagogium) participaran en un
torneig que per primera vegada
es disputarà en quatre seus amb

Diumenge 19 seran
les ﬁnals dels
equips masculins i
entre Lluïsos i SaFa
Claror femenins
aforament limitat: el pavelló Josep
Comellas, que acollirà la majoria
de partits i les pistes de la Creueta
del Coll, Lluïsos i l'escola Josep M.
de Sagarra. El Districte de Gràcia
col·labora en l'organització del Vila
de Gràcia, que també compta amb
el CE La Salle Gràcia, tot i no participa directament en la competició
per no disposar de conjunts sèniors. Sendra resalta en aquest sentit l'oportunitat dels clubs de "cooperar i treballar plegats".
El format de competició tindrà per diumenge 19 les ﬁnals per
als sèniors masculins A (19h) i entre Lluïsos i SaFa Claror femenins
(16:45), amb reconeixements per
als equips participants (18:30).

•

4 grups, 14 equips, 13 partits i 4 seus
Femení A (FA)
Lluïsos de Gràcia A, SaFa Claror
A i Vedruna Gràcia A

Femení B (FB)
CB Pedagogium, UE Claret A,
CB Coll, Lluïsos de Gràcia B

Masculí A (MA)
Lluïsos de Gràcia A, UE Claret
A, SaFa Claror A i Vedruna
Gràcia A

Masculí B (MB)
CB Coll A, Vedruna Gràcia B,
Pedagogium

Divendres 17
20.30 h. Comellas. Lluïsos
A-Vedruna A (FA). Creueta Coll.
Claret A-Coll (FB). Lluïsos. Coll
A-Vedruna (MB)

19.00 h. Comellas. SaFa Claror
A-Vedruna A (FA)

Dissabte 18
12.30 h. Vedruna. VedrunaSaFa Claror (MA)
16.00 h. Comellas. CollPedagogium (MB)
17.00 h. Vedruna. LluïsosClaret (MA)
17.30 h. Comellas. PedagogiumLluïsos B (FB)

Diumenge 19
11.00 h. Lluïsos. UE Claret A-CB
Pedagogium (FB)
12.30 h. Comellas. Perdedors
MA1-MA2. Vedruna.
Pedagogium-Vedruna B (MB)
16.45 h. Comellas. Lluïsos
A-SaFa Claror A (FA)
18.30 h. Comellas. Entrega reconeixements
19.00 h. Comellas. Guanyadors
MA1-MA2

L'Open Internacional de
Vic de tennis taula del
cap de setmana passat
va proporcionar dos
campions de l'ETT Lluïsos,
que hi va participar amb
tres jugadors. Ferran
Paredes, incorporat al
club recentment, va
aconseguir la victòria en
l'Open Adaptat, mentre
que Bernat Folch va
quedar en primer lloc de
l'Open B absolut masculí.
A l'Open Català, Jofre
Escoda va ser eliminat als
setzens de ﬁnal després
de quedar primer de
grups. La jugadora del TT
Girona Abril Escoda, ex de
Lluïsos, va acabar tercera
a l'Open B absolut femení.

Opinió
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Cartes al director

Ull de
dona

Editorial

Al Club Esportiu Europa

El primer daltabaix

Com a europeista i soci del Club vull donar les gràcies a totes les parts implicades
que han fet possible l'ascens de categoria,
després de quants anys?
Començo agraint a la directiva la feina feta, especialment en aquests temps
que estem passant; passareu a la història
del Club.
També vull felicitar i agrair la feina feta
a la part esportiva: l'entrenador, el millor
que podíem tenir, ha fet un equip que corre, que lluita, que no dona pilotes per perdudes; en ﬁ, compromès per guanyar. Per
tant, felicitats a tots els jugadors també.
Incloc a més, al segon entrenador, massatgista, metge i tota la resta de l'equip
tècnic. Per a tots ells també el meu reconeixement.
M'heu fet -ens heu fet- molt feliços!
Passareu a la història.
Per últim, fer referència a la graderia de Pau Alsina, que han animat l'equip
amb educació però amb totes les forces
del món. Han aconseguit una cosa que ja
no recordava: fer aixecar quasi tota la tribuna aplaudint. I quan no es podia entrar
al camp, animaven des del carrer; mai no
van deixar sol a l'equip.
Gràcies nois i noies!
Felicito també totes les penyes europeistes pel seu suport.
VISCA EL CLUB ESPORTIU EUROPA !

V

a ser un setembre de fa dos anys quan la plataforma Teixint
Connexions, l'última gran aventura de coordinació d'entitats a gran
escala a Gràcia, que donava cobertura local per exemple a esdeveniments com la Marató, anunciava un canvi de pell: "el futur de Connexions
passa per Reperkutim". Amb ambició i sense deixar de pedalar, la iniciativa nascuda el 2013 al carrer Llibertat es transformava i en només un any
feia un salt qualitatiu amb una inversió en material -principalment tambors, un dels seus símbols d'animació- però també en logística, amb el
rènting d'una furgoneta. I va arribar el Covid, els temors, els equilibris...i
el silenci institucional.
L'adéu de Reperkutim és signiﬁcatiu perquè és el primer a Gràcia, en
un territori que ens omplim la boca del nostre fantàstic teixit associatiu, però on encara costa que institucions, empreses i societat civil siguin
conscients que la dinamització costa diners. Aquest setmanari que teniu
a les mans, per exemple, només
en costos d'impressió, inverteix 40.000 euros l'any. I l'adéu
de Reperkutim és signiﬁcatiu
perquè arriba just després del
help que es va llançar en la celebració local de la Diada el passat dia 10 a la biblioteca Jaume
Fuster, en un acte que encara
no ha aconseguit ser atractiu
ni per festiu ni per reivindicatiu, però si que enguany va encertar el tema amb una crida a la supervivència de les entitats com a pols social. Si, les entitats són país i, com diria
Estellés, "allò que val és la consciència de no ser res si no s'és poble".
Sense Reperkutim estem més sols i més espantats, perquè tots nosaltres,
allà on estiguem emmarcats en un o altre col·lectiu, sabem que estem en
crisi i que no són bones èpoques per treure pit econòmic: estem buscant
tots noves vies de ﬁnançament, fent campanyes de bons de suport, demanant derrames als socis, trucant a portes possibles i impossibles i desitjant que aquesta nova crisi passi aviat. Perquè tots som imprescindibles.

Sense Reperkutim estem
més sols i espantats,
perquè tots sabem
que estem en crisi

Escola Feminista

J. Beltri

Sense fer massa soroll la batalla entre marques de cervesa
s'ha viscut aquest estiu en un altre front diferent de la Festa
Major de Gràcia, on l'any 2014 Sanmiguel va entrar al patrocini principal de l'esdeveniment en detriment de Damm,
que es va quedar només amb el Festigàbal a la plaça de la Sedeta. Ara la
pugna ha arribat a l'esport, concretament al Nou Sardenya: amb la reelecció de Víctor Martínez i la recerca de nous patrocinadors, Damm li
ha tornat la jugada a Sanmiguel i s'ha convertit en principal patrocinador del club. No es donen xifres, i l'anunci es va fer el 13 d'agost.
El
dependent

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

Programació
Ràdio Gràcia 2021

1

Programa quinzenal. La setmana que no n'hi ha es repeteix l'anterior.
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.

L

’Escola Feminista serà de tardor i
tindrà lloc els dies 1 i 2 d’octubre.
L’Escola s’organitza des de la Xarxa
Feminista de Catalunya, que és un espai
de relació política de dones, lesbianes i
trans i de grups feministes. Sorgeix arrel de les Jornades “20 anys de feminisme a Catalunya”, celebrades l’any 1996,
per crear un espai de conﬂuència de tots
els feminismes i enfortir-se unes a les
altres amb les seves realitats i diferèn-

Es vol crear un espai de
conﬂuència per enfortirnos i lluitar plegades
contra el patriarcat
cies i lluitar plegades contra el sistema
patriarcal. L’Escola Feminista es farà
en un format híbrid presencial/on line.
Presencialment a Ca la Dona (Ripoll, 25),
ﬁns a omplir l'aforament màxim per garantir totes les mesures de seguretat.
L'escola serà també retransmesa en directe a través del canal de youtube de la
Xarxa Feminista. Les inscripcions estan
obertes des del 15 de setembre a la web
de la Xarxa Feminista. Els temes que es
tractaran a través d’una sèrie de Taules
són els següents: Reconèixer la vulnerabilitat ens fa fortes, Sostenibilitat de la
vida: treballadores de la llar i les cures, El
planeta és casa nostra: experiències comunitàries. La cloenda correrà a càrrec
de la Companyia de Teatre Contemporani
La Foguera. Preneu nota d‘aquestes dates
a les vostres agendes per a gaudir plegades de l’Escola Feminista d ‘enguany.

•
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Hora

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

divendres

16 a 17 h

La tarda és nostra

Temps de
Música i
espectacle

Música i Geograﬁa

Tobacco Road

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

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
Geograﬁa

Gracienques (2)

20 a 21 h

Infogràcia

Gracienques (2)

Sortides amb
Gràcia

Temps de Música
i espectacle

Toc Escapulat

2

Dissabte o
diumenge

Retransmissió dels partits de CEE Europa
fora de casa (cada 15 dies)

de Gràcia

Fe d'errades
En l'últim número informàvem per error
que l'Ajuntament de Barcelona havia arribat
a un acord amb el casal Tres Lliris per suspendre les tres multes per valor de 20.000
euros que li han estat imposades a l'entitat;
de moment només hi ha hagut converses

Conxa Garcia

Opinió
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Opinió convidada

La
setmana

Josep Martí Valls, metge

Moments de canvi,
també a Catalunya

Josep Valls Romà, un
referent a Gràcia

Lluís Bou

A

questa és una breu història d’una persona que
va ser referent a Barcelona a principis del segle
XX, concretament al barri de Gràcia, com veureu. A més de ser empresari amb tres impremtes importants a Barcelona, va ser un enamorat i emprenedor en iniciatives culturals i de lleure com
el “Gran teatro del Bosque”. Va viure a la Rambla de Prat
11 amb la seva dona, ﬁlla, gendre i tres néts. A més era el
meu avi. He recollit aquí fragments de l'important recull
biogràﬁc que va fer el meu germà Joan llegint l’autobiograﬁa (parcial) que va fer l’avi al ﬁnal de la seva vida.
Josep Valls va néixer a Alcoi el 29 de juliol de 1875.
El 1884, als 9 anys, va venir, amb el seu pare, a viure a
Barcelona. Als 11 anys entra d’aprenent a una impremta,
amb els anys va aprendre l’oﬁci, va ser encarregat i el 1900
es casa i compra les primeres màquines i material, i posa
la seva primera impremta en els baixos de la casa on vivien. Després entren dos operaris i al ﬁnal té tres impremtes (als carrers Boters, Sant Pau i Tàpies). Arriba a tenir
les millors màquines d’impressió d’aquells temps que li
permeten fer grans cartells (de teatre o polítics) i tirar varis exemplars de diaris, fet que li permet fer molts amics
entre periodistes, polítics i gent del món de la cultura. Ell
es declara apolític, encara que era d'ideologia republicana
i federalista, perquè deia que “tots són iguals, uns bandarres”. De tota manera, era amic de Lluís Companys, va ser el
seu padrí de bodes i va estar amb ell al balcó del Palau de
la Generalitat el 14 d’abril de 1931.
El naixement d’una gran empresa: el “Teatro del Bosque”.
Un client de la impremta no va poder pagar la feina que li
havien fet i va oferir a Valls que es quedés la seva empresa de cinema a la fresca: cine de vistes ﬁxes amb música
nomenat la Campana (per una campana que tocava quant
començava la funció). Estava situat a un solar del carrer Salmeron (avui Gran de Gràcia) cantonada de l'actual Rambla de Prat. Així va començar la faceta d’empresari
d’espectacles. A més de cinema, s’oferien espectacles diversos amb gran èxit de públic. Però allò va durar poc perquè
el propietari dels terrenys de la zona va oferir un canvi de
lloc, volia urbanitzar, creant una rambla, i el millor lloc era
la cantonada amb Salmeron, va oferir a l’avi l’altre cantonada: actual Rambla de Prat amb la Riera de Cassoles, era
una ﬁnca gran nomenada el Bosc de la Fontana, ﬁnca senyorial de la família Roca i Batlle, abans residència d’estiu
de la Virreina.
Allà es va construir el primer Gran Teatro del Bosque,
inaugurat el 19 de març (Sant Josep) de 1905, amb interior
de 60 ﬁles, jardins de la Fontana amb pista de patinatge,
varis quioscos de begudes, un restaurant i espai per música a l'aire lliure. La primera representació va ser Marina i
la segona Aida (entrada 55 cèntims). Però la bomba va ser

Cedida

la sana competència amb el Liceu, aquell era un teatre al
centre de la ciutat i “sobretot per la burgesia, el Bosque era
a la perifèria i amb un públic de classe mitjana i treballadora (popular) el Valls va picar fort i se’n va anar a Itàlia a
parlar amb el Puccini i va aconseguir l’estrena a Espanya
de la seva recent òpera Madame Butterﬂy oferint millors
condicions del Liceu. La Butterﬂy es va estrenar amb una
campanya de difusió amb cartells, diaris i un tramvia que
anava pel carrer Salmeron amb l'orquestra del teatre tocant fragments de l'òpera, un gran èxit.
El 1909, la Setmana Tràgica, el teatre va ser incautat
i fet servir de quarter de les tropes. Després nova etapa:
1910-1917, inauguració del Circo Ecuestre, alternat amb
varietés, zarzuela, comèdia i màgia.
El segon “Bosque” el 1917. Ha arribat el moment d’ampliar i modernitzar el teatre, el nou Bosque te l’entrada a la
cantonada de la Rambla de Prat amb la Riera de Cassoles,
entrada luxosa amb quatre pilastres i quatre escultures que representen la Tragèdia, la Comèdia, la Musica
i el Ball. Amb un ampli vestíbul i un aforament de 2.800
butaques, continuen els Jardins i altres espais d’esbarjo.
L’escultor Gargallo és l'encarregat de fer quatre escultures
per la façana de Rambla de Prat, les anomenades “carotes”
pels veïns de Gràcia, son: Ramón Raventós, Isidre Nonell,
Pablo Picasso i el mateix Gargallo. Les carotes encara hi
són a l’actual cine però les ﬁgures de la façana varen ser
destruïdes per ordre de la senyora Vedruna (posterior
propietària) per “atemptar a la moral”. Aquesta etapa del
Teatre va ser també un èxit de musica i espectacles molt
ben tractada pels mitjans de comunicació. Les òperes
s’arribaren a transmetre en directa per Ràdio Barcelona
(inèdit en aquells temps).
Després va venir la guerra civil i la vida del Bosque va
anar declinant ﬁns a ser traspassat a l'empresari de cinemes de Barcelona el senyor Balañá. Nosaltres vam seguir
vivint a la Rambla de Prat, sobre “Cal Quimet”.

•

C

atalunya viu un moment de transició política. A banda de la pandèmia de la Covid, que ha estat un
trasbals però serà conjuntural, el realment important és que ha entrat en crisi el nostrat pactisme màgic, que ﬁns fa
quatre dies enlluernava els catalans.
El govern del PSOE i Podemos ja ha
deixat clar que no vol negociar amb el
Govern català l’amnistia i l’autodeterminació, que era el llistó de mínims de

No poden condemnar
Catalunya a dos anys
més amb aquest desori
que beneﬁcia Sánchez
la part catalana. Pedro Sánchez es veu
prou fort per enrocar-se en el model
autonòmic i intentar passar pàgina a
Catalunya. La nova portaveu del govern
espanyol, Isabel Rodríguez, ha insistit
en aquesta negativa a dialogar. “Els independentistes haurien d’haver après
la lliçó”, ha arribat a advertir respecte al
referèndum de l’1-O. Són un mur.
El fracàs d’aquesta política és tan evident que la recuperació de la taula del
diàleg, ajornada per a després de l’11-S,
ha quedat buida de contingut real. És
una simple carcassa de diàleg.
Per què s’ha produït aquest desgavell? Mentre el pactisme màgic ha enlluernat els catalans, hem oblidat que
la primera norma de la negociació, és
que només s’aborda quan un està en
posició reforçada i n’ha encarit el preu.
Catalunya ha plantejat la taula de diàleg,
en canvi, al revés, en plena repressió de
l’Estat, i quan encara hi ha l’ombra del
155. Paguem l'error de frases ingènues
del pactisme màgic com aquella del “no
ens aixecarem mai de la taula”. Amb la
fallida d’aquesta aposta màgica, Junts
i la CUP han de donar un cop de timó, i
treure el Govern del forat on ha quedat
situat. No poden condemnar Catalunya a
dos anys més amb aquest desori que només beneﬁcia Pedro Sánchez.

•
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Opinió convidada
Josep Callejón, president del grup d'Estudis Coll-Vallcarca

Respostes a unes respostes (I)

E

l barri del Coll ha perdut un dels seus ediﬁcis emblemàtics: l’immoble que va acollir els
antics estudis de cinema Balet i Blay. Amb
l’anunci de l’inici dels treballs d’enderroc i
l’alerta dels veïns, l’Ajuntament va tornar
a valorar-ho, però va considerar que no tenia elements arquitectònics per catalogar-lo i protegir-lo.
L’Ajuntament no ha valorat mai ni l’ediﬁci ni les nostres demandes, ni el nostre projecte, ni el patrimoni
cultural; mai s’hi ha interessat. El que feia que aquest
ediﬁci fos una icona patrimonial del barri és precisament el projecte d’instal·lar un Centre d’Interpretació
del Còmic, la Historieta i de l’Animació, recuperant
el que va representar en el Coll–Vallcarca l’art del dibuix, del guió i, en deﬁnitiva, de la cultura popular.
En aquest immoble es va fer la primera pel·lícula
d’animació en color d’Europa; l’any 1945 es va estrenar el llargmetratge ‘Garbancito de la Mancha’. El
Grup d’Estudis Coll-Vallcarca i altres col·lectius fa
anys que reclamen que es conservi pel seu valor històric i que es destini com a centre d’interpretació del
món del còmic i la il·lustració.
"No hi ha elements per catalogar l’ediﬁci"
En canvi per catalogar-vos a vosaltres se m’acudeixen
un grapat de desqualiﬁcacions qualiﬁcades.El districte de Gràcia va fer un últim intent d’urgència per
intentar preservar-lo. Per això, Patrimoni va tornar a
analitzar el cas, però l’avaluació municipal va considerar que l’ediﬁci no tenia elements per ser catalogat

Dibuix creat per Josep Callejón sobre l'enderroc de Balet i Blay

i protegit. El Districte no va fer un últim intent perquè mai havia fet cap.
"No ens dona eines a l’Ajuntament per fer emergir
un interès públic”. Eloi Badia, regidor del districte de
Gràcia
Sense aquest requisit, el districte de Gràcia va assegurar que tenien les mans lligades per salvar-lo. “És

clar que hi ha un interès veïnal, que pot haver-hi un
interès cultural, però no són eines que en el marc
jurídic actual ens permetin d’alguna manera anar
per una lògica d’expropiació i, per tant, aquest camí,
que sí que hem pogut seguir en altres iniciatives, en
aquest cas no seria possible”, explica Eloi Badia, regidor del districte de Gràcia.
L’interès públic ja hi és, i hi ha constància ja que
més de quaranta entitats culturals del districte i un
bon nombre de persones a nivell particular van signar aquestes cartes dirigides als responsables del
districte i que es van passar pel registre. En contrapartida també ens consta la manca d’interès més que
demostrada i sobretot la manca de voluntat política
per assabentar-se i conèixer el projecte i el patrimoni del que parlem i del que vostès no han tingut, no hi
tenen ni tindran ni idea, malgrat que les seves mancances ja l’hagin jutjat, sentenciat i executat.
Senyor Regidor, es possible que vostè pensi que el
que demanem sigui la caparrudesa de quatre pinta
mones que els hi agraden molt els ninots i que per
aquest motiu portem més de deu anys donant la vara
demanant un lloc on desenvolupar el nostre projecte.
Doncs en el Museu del Còmic i la Il·lustració de
Barcelona hi ha l'obra dels millors dibuixants, illustradors, guionistes, historietistes i animadors
del món, reconeguts internacionalment menys a
Barcelona, la seva ciutat bressol de naixement o professionalment, gràcies a l’analfabetisme acadèmic
d’uns polítics molt limitats.
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Exposicions Actes
Fins al 30 de setembre
Tvboy: Home Street Home. Un espai format per 40 obres del artista italià, que
obre un expais per donar veu a un missatge de sensibilització de la mà de la mobilitat i l’art. Entrada lliure.
Casa Seat (Passeig de Gràcia, 109), de 9 a
21 h de dilluns a dissabte.
Choreography of Violence. Harri
Pälviranta, artista i investigador fotogràﬁc, recull en la seva exposició fotograﬁes
de noticies històriques que mostren actes
de violència, en un anàlisi sobre les postures més genèriques que es poden trobar a
les fotograﬁes de premsa.
Galeria H2o (Verdi, 152)
Inventari de Pau Vendrell – Espluga. Un
projecte artístic que explica la realitat
quotidiana d’una família de classe mitjana amb els objectes del dia a dia. Del 15 al
30 de setembre.
Espai jove La fontana (Gran de Gràcia,
190)
Fins al 29 de setembre
Exposició 150 ANYS DE LA REVOLTA DE
LES QUINTES. Una mostra que analitza les claus d’un conﬂicte, en el qual una
gran part de les dones de la vila de Gràcia
es van enfrontar a les autoritats civils
i militars, per aturar una nova lleva de
joves graciencs per a ser incorporats a
l’exèrcit espanyol, malgrat les demandes
d’antuvi per la seva abolició. Exposició
organitzada per la Direcció d’Arxius de
l’Ajuntament de Barcelona i el Districte de
Gràcia.
La Violeta (Maspons, 6), de dilluns a divendres de 9 a 13 i de 16 a 23 hores, i els
caps de setmana de 10 a 23 hores
Fins al 1 d’octubre
Pintura: olis d’Anna Pérez. Exposició de
l’obra artística d’aquesta autora, veïna de
la Teixonera i molt vinculada al barri del
Coll. Una mostra d'olis i carbons de temàtiques diverses.
Centre Cívic El Coll – La Bruguera (l'Aldea, 15)
Fins al 5 d’octubre
Exposició: guanyadors de la 20a edició
del Concurs de Pintura al Passeig de Sant
Joan, secció aﬁcionats. L’exposició inclou
obres dels artistes Gabriela Colás Torán
(1r premi), Itziar Linde Gomis (2n premi)
i Josep Maria Alabart Graell (3r premi).
Centre Cívic La Sedeta (Sicília, 321)
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 formació com a delineant artístic per qüestionar-se conceptes d’identiﬁcació, paternitat, pertinència, raça, ecologia, i tot
partint de -i mantenint- la cerca de l’equilibri. La mostra també ofereix dues installacions del compositor Perdi Rominger i
una instal·lació de la dissenyadora de producte Itziar Luna.
Casa Vicens (Carolines, 20-26)

Divendres 17 de setembre
Proves de Memòria: Sensiblització sobre
l’estat de la nostra memòria, per a majors
de 60 anys. Inscripció prèvia, trucant per
telèfon (934583649).
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 17 h
Presentació literària: El cine Nic i altres joguines cinematogràﬁques. Jordi
Artigas i el seu editor, Albert Mestres,
d’Edicions Trilita, parlaran sobre aquesta
mítica i recordada joguina.
CC El Coll - La Bruguera (l'Aldea, 15), a les
19 h
Sedeta Rock: Metacrani.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 20 h
Teatre: En contra, recull d’escenes d’Esteve Soler. A càrrec de la companyia de teatre Nòmades. Taquilla inversa amb reserva prèvia.
Espai Jove La Fontana (Gran de Gràcia,
190), a les 20 h
Teatre: Anticoach - Tian Lara.
Jove Teatre Regina (Sèneca, 22), a les 21 h

Recomanem

11a mostra internacional de cinema etnogràﬁc:
‘Rompiendo la tradición/Aurrera egin badugu’
El documental de la companyia Jaizkibel i dirigit per Julen Hernandez situa
l'acció al poble d'Hondarribia, al qual cada 8 de setembre es celebra l'Alarde,
una marxa que commemora la victòria del poble contra les tropes del Lluís
XII. Durant anys, la participació de les dones va estar restringida al paper de
'cantineras' (19 envers els gairebé 5.000 homes que desﬁlen amb les companyies),
però aquest documental narra la lluita de les dones pel dret de poder sortir
a l'Alarde tot i la intransigència i el rebuig de part dels habitants del poble.
A partir d'entrevistes, Jaizkibel, la primera companyia formada per dones a
Hondarribia, visibilitza les diﬁcultats per aconseguir la igualtat a l'Alarde.
La Violeta (Maspons, 6), a les 19.30 h

Concert: Mirtils.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21h
Música: Esraa Warda.
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22 h
Dissabte 18 de setembre
XVII Cicle d’Aperitius musicals matinals
a La Sedeta: Gustav Lundgren Trio. Jazz
manouche des d’Estocolm.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 12.30 h
Teatre familiar: El misteri de Sherlock
Holmes.
Jove Teatre Regina (Sèneca, 22), a les
17.30 h
Concert: Xurxo Fernandes.
CAT (pl. Anna Frank, s/), a les 20 h
Música: Jaco.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21 h
Diumenge 19 de setembre
Teatre: No hi ha demà. Jordi Pota, conegut per col·laborar a TV3, RAC105, La SER,
entre d’altres, porta la seva millor màgia
al Teatreneu! Uns hits que ha elaborat en
els seus primers 15 anys treballant en el
món de l’il·lusionisme, l’humor i el teatre.
Teatreneu (Terol, 26), a les 17.15 h
A partir del 20 de setembre
Activitats per a infants: casal infantil de 3
a 12 anys. Inscripcions per a nous usuaris
el 15 de setembre.
CC La Sedeta (Sicília, 321), tots els dies de
16.30 a 19 h
Dimarts 21 de setembre
Visita guiada: L'art de visitar un jardí.
Una visita on es pretén donar a conèixer
el ric patrimoni històric i natural d’aquest
parc del Coll. Amb reserva prèvia a la web
del CC La Sedeta o trucant per telèfon. El
dia 28 es repetirà la visita.
Parc de la Creueta (Mare de Déu del Coll,
77), a les 17.30 h

Dimecres 22 de setembre
Xerrada sobre tebeos. A càrrec de Josep
Maria Delhom (director del Museu del
Còmic i la il·lustració de Barcelona),
Xavier Franch (director del Centre Cívic el
Coll La Bruguera), i Josep Callejón, autor
de l'exposició 'Parlem de tebeos.'.
Casal Font d'en Fargues (Pedrell, 67), a
les 19h
Dijous 23 de setembre
Teatre: La isla ﬂotante. Muntatge dels artistes Martí Güell Marco i Michelângelo.
La Babadoc (Quevedo, 36 baixos), ﬁns al
27 de setembre, a les 20h
Dansa: Waackarrá, batalla de waacking
en tribut a Raffaella Carrá. El waacking
és una forma de dansa creada als clubs
LGTBI de Los Ángeles durant la dècada

dels 70. 8 invitats/des lliuraran una dura
batalla tribut a l'artista italiana i el públic
decidirà qui és el o la guanyadora de cada
round.
La Muriel (Verntallat, 30), a les 20 h
Divendres 24 de setembre
Teatre: El Anticoach. Una stand-up comedy de Tian Lara, ara especialitzat en
‘anticoaching’ o com destruir empreses
des de dins.
Jove Teatre Regina (Sèneca, 22), els divendres a les 21 h
Dissabte 25 de setembre
Concert: Valeria Castro. La cantautora canària presentarà en directe el seu nou EP
'Chiquita'. Cal reserva prèvia.
Casa SEAT (Pg. de Gràcia, 109), a les 18 h

Entitats

Divendres 17 de setembre
Tres peons: Circuit Blitz de tardor.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 20.30 h
Presentació literària: La vieja cárcel de
calle Amalia, amb Elsa Plaza.
Ateneu llibertari de Gràcia (l'Alzina, 5),
a les 19 h
Dissabte 18 de setembre
Mostra Nacional Itinera de Grups
Amateurs de Teatre de Catalunya:
Divorci, pel Grup de Teatre Tàndem.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 20 h
Diumenge 19 de setembre
Cicle de cinema argentí: ¿Qué puede un
cuerpo?
Ateneu llibertari de Gràcia (l'Alzina, 5),
a les 19 h

Fins al 31 de setembre
Proves de veu per entrar a formar part
del Cor de l’Orfeó Gracienc. Inscripció
prèvia al formular web.
Orfeó Gracienc (Astúries, 83)
Dijous 23 de setembre
Música: Hot jam session. Swing i ritme
de la mà dels germans Gili, Oriol Romaní
i molts altres músics de qualitat.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 20 h
Divendres 24 de setembre
Teatre: Medea Redux.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 18 h
Amb el suport de

Cultura
El CAT es reivindica
per la Tardor Folk com
a sala de concerts de
festivals de ciutat
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Breus

La dansa torna a
la Badabadoc amb
'Tot el que vull',
d'Andrea Just
Cedida

La Badabadoc ha estrenat
aquest dijous 'Tot el
que vull', una mostra de
dansa contemporànea
que coprodueix amb la
seva directora, Andrea
Just Herruzo. L’obra
va ser creada per
Just en residència a
nunArt Guinardó, i està
acompanyada per la
música en directe de Felipe
Escalada. La peça narra
el camí emocional d’una
dona que reﬂexiona de
les vides paral·leles que
l’acompanyen, aquelles
que podrien haver resultat
de prendre decisions
diferents. Les bailarines
Marta Tejada, Marta Fleta,
Clara Llobet i Marta Gálvez
representen a l’escenari les
vivències d’aquesta dona.

Una mirada al folk ibèric i la col·laboració amb entitats del
sector componen la programació per als propers mesos

Silvia Manzanera

El Ciutat Flamenco
portarà a mitjan
d'octubre a
l'escenari gracienc
quatre actuacions

E

Poesia, música i
fotograﬁa obren
el cartell del
Jardí del Silenci
Aquest divendres 17 de
setembre el Jardí del
Silenci enceta programació
amb l'acte Poèticament,
una proposta que combina
poesia, música i fotograﬁa
a càrrec dels seus autors,
Anna-Maria GiménezGiberga, Ramon Zamorano
i Ramon I. Canyelles.
Entrada lliure (19h).

l Centre Artesà Tradicionàrius engega nova temporada de concerts, activitats i
tallers amb unes línies clares impulsades per la nova
direcció que busquen, a més de
promocionar i difondre la música d'arrel tradicional, donar cabuda a altres propostes innovadores
i mantenir una mirada oberta a
d'altres cultures musicals. A més,
les connexions amb entitats del sector marcaran la programació de la
Tardor Folk 2021.
La programació estable de concerts, que arrenca aquest dissabte
18 d'octubre amb l'actuació dels gallecs Xurxo Fernandes, pretén aportar una mirada "profunda" al folk
ibèric amb artistes d'arreu del territori "de caire internacional": els
també gallecs SÉS (8 d'octubre),
Ailá (9 d'octubre) o Xabier Díaz &
Aduferias de Salitre (23 d'octubre);
el grup de Palència El Naán (3 d'octubre) i els aragonesos Os Chotos
(26 de novembre).
La Tardor Folk també contempla el CAT com a escenari de festivals de Barcelona, com ara Ciutat
Flamenco o el LEM, que ha escollit l'Artesà per celebrar-hi la cloenda. Per la seva part, a mitjan
d'octubre, el festival de flamenc

La banda Fenya Rai! actuaran en el marc del Gràcia Riu. Foto: Èlia Romero

Toc d'Inici de la Mercè en
homenatge a Jordi Fàbregas. Un
any més, els Ministrils del Camí
Ral donaran el tret de sortida a La
Mercè amb el Toc d’Inici el proper
dijous 23 de setembre amb Eduard
Casals al capdavant de la formació.
Durant l'actuació es retrà
homenatge a Jordi Fàbregas
amb l’estrena de la peça musical
Amunt i crits! de Marçal Ramon.

programa a l'equipament gracienc quatre concerts: Lorena Oliva,
Campañía Maise Márquez, Rosario
La Tremedita, Diego Agujetas &
Pepe Morao. En la línia de crear
connexions amb entitats i altres
col·laboradors que facin arribar la
música folk més enllà de la seu del
CAT, aquesta tardor l'espai programa, dins del cicle Gràcia Riu, l'actuació de Fenya Rai! (24 d'octubre)
i l'estrena del seu nou disc 'Plaça
Major'. A més, el Circuit Folc 2021,
la mostra d'arrel tradicional dels
Països Catalans, passarà pel CAT
amb el concert de Clara Fiol i Joan
Vallbona (7 de novembre). Així
mateix, el CAT serà present a la
24a Fira Mediterrània de Manresa
amb tres propostes: la participació
al Pòrtic de la Fira en homenatge
a Jordi Fàbregas el 10 d’octubre al
Teatre Kursaal; l'Almanac, 40 anys
(16 d’octubre) i la Final del Concurs
Sons de la Mediterrània (14 d’octubre) a La Taverna de la Fira.

•

El repor

ta joguina ﬁns a la seva exportació i imitació en altres països, a
més dels ja esmentats testimoniatges.

Jordi Artigas presenta al Coll-Brugera el seu llibre sobre cine Nic

La joguina precinema
Laura Rodríguez

L

'historiador de cine i especialitsta en temes de precinema Jordi Artigas presenta el seu darrer treball 'El
cinema Nic i altres joguines cinematogràfiques' (Trilita
Ediciones), aquest divendres al
centre cívic del Coll (19h)
Com sorgeix la idea del llibre?
Fa molts anys vaig ser a l'Arxiu de

Poble Sec, que era on es trobava
la fàbrica del cinema Nic, per preguntar sobre aquest tema, però no
tenien ni idea. Vaig començar a
investigar i vaig editar una petita
publicació. Em sabia greu que passés a l'oblit i l'he reivindicat amb
un llibre en el qual recullo més informació.
I què és el cinema Nic?
Era una joguina que, juntament
amb unes altres que també recullo en el llibre, va ser precedent del

Què ha suposat escriure aquesta
obra?
Significa respirar profund.
Portava molt de temps esperant
publicar-lo, però és difícil trobar
un editor. M'agradaria destacar
la labor de la il·lustradora, Isabel
Márquez, per la seva gran paciència.

cinema. Ho van inventar els germans Nicolau, i d'aquí el seu nom.
Era un projector de dibuixos animats amb pel·lícula de paper i de
molt fàcil maneig.
Què va suposar el cinema Nic per
a la generació d'infants que van
jugar amb ell?
Incloc un capítol sobre aquest
tema amb diferents testimonis
que expliquen la seva experiència. Per a molts va ser un incentiu
per a dedicar-se al cinema.

Jordi Artigas. Foto: Jordi Peñarroja

Com s'estructura el llibre? Quins
temes hi tractes?
Hi ha quatre capítols, que aborden des dels precedents d'aques-

Per què hauria de comprar el llibre les persones que estan llegint
això?
Si li interessa el tema trobarà molta informació, sobretot crec que
pot resultar molt interessant per
a les noves generacions.

•
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El 26è LEM recupera
espais i públic presencial,
cinema i l'exposició a
Gràcia Territori Sonor
El festival de música experimental arrenca el proper 1 d'octubre
amb l'actuació del trio Black Flower al Col·legi Major Ramon Llull

S.M.

E

l trio Black Flower, format
per Pablo Selnik i Yexza
Lara (ﬂautes i veus) i Clara
Lai (piano), serà l'encarregat d'0brir el 26è Dispositiu
LEM - Encontre Internacional de
Músiques Experimentals de GràciaBarcelona el proper 1 d'octubre al
Col·legi Major Ramon Llull. Després
d'una edició més limitada a causa
de les restriccions sanitàries, el dispositiu reprèn algunes de les seves
activitats característiques, com ara
les col·laboracions internacionals,
l'Àgape amb públic presencial o
l'exposició a la seu de GTS, enguany
a càrrec de l'artista Chini.
Malgrat no haver recuperat els
aforaments ni el número de concerts d'abans de la pandèmia, el cicle proposa 17 concerts a 7 espais
de la ciutat en una programació
eclèctica que ja es pot consultar a
la seva web.
Entre els retorns més destacats
hi ha el de la combinació de gastronomia, música i poesia de l'Àgape, a
Casa Almirall, i el de recintes com
la capella modernista del Col·legi
Major Universitari Ramon Llull,
que va debutar al LEM el 2019 i que
enguany acollirà les actuacions de
Granular Bastards, White Nerve
Connection, a més de la inaugural a càrrec de Black Flower, que
presentaran Kala of the Unspoken,
un àlbum inspirat en l'obra d'H.P.
Lovecraft, produït per Marc Parrot
i editat en format físic al segell de
la mateixa Gràcia Territori Sonor,
que enguany ha recuperat aquesta
faceta de la seva activitat.

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla
del Prat, 15. Tel. 93 217 26 42.
• Shang-Chi y la leyenda de los
diez anillos. 15.55, 18.35 i 21.15.
• Blue Bayou. 16.00, 18.30 i 21.05.
• Maligno. 18.40 i 21.10.
• Space Jam: Nuevas leyendas. Dv,
ds i dg, 16.10.
• Una villa en la Toscana. Dl, dm,
dc i dj, 16.15.
• After. Almas perdidas. 15.50,
17.50, 19.50 i 21.50.
• D'Artacan y los tres mosqueperro. Dl, dm, dc i dj, 18.15. Dv, ds i
dg, 18.10.
• El bebé jefazo: negocios de familia. Dv, ds i dg, 15,50.
• Worth. Dl, dm, dc i dj, 15.50 i
20.10. Dv, ds i dg, 20.10.

Black Flower portaran la seva proposta de jazz de vanguarda al LEM'21. Foto: Cedida

Un altre dels retorns és el del
CAT, amb el concert de cloenda a
càrrec d'Inhumankind i dels badalonins Coure, que actuaran
amb l'acompanyament de la pellícula La passió de Joana d'Arc (Carl
Theodor Dreyer, 1928), gràcies a
una col·laboració amb el Cryptshow

Festival. Seguint el ﬁl del cinema,
el director anglès Mark Aitken presentarà a La Sedeta Neighbourhood
of Inﬁnity, rodada a Barcelona durant el conﬁnament. Les imatges
estaran il·lustrades per la reunió inèdita dels músics Melisa Bertossi,
Cristian Subirà i Pope.

•

Tres encontres en l'Espai-Temps
i la 'ferretera conceptual'. Dins la
programació del LEM 2021 també hi
haurà lloc per a la improvisació amb
tres Encontres en l'Espai-Temps, dos
d'ells a més, inauguraran el nou espai
del festival, Can Carol. Un altre clàssic
serà la participació de l'artista gracienca
Eli Gras (ferretera conceptual), amb
el projecte 'Esmolets', amb Lula
Thomas i Marina H. Asciutti.

•¿Quién es quién? 15.50, 19.50 i
21.50.
• La patrulla canina: la película.
17.55.
•¡A todo tren! Destino Asturias.
Dv, ds i dg, 15.50.
• Chavalas. Dl, dm, dc i dj, 15.50,
17.50, 19.50 i 21.50. Dv, ds i dg,
17.50, 19.50 i 21.50.
• Free Guy. Dll, dm, dc i dj, 18.40.
Dv, ds i dg, 18.45.
• Los Olchis. Dv, ds i dg, 16.50.
• Reminiscencia. Dl, dm, dc i dj,
16.10.
• Tiempo. 21.10.
• Adiós, idiotas. 15.50, 17.45, 19.40
i 21.35.

Cinemes Girona. Girona, 177
• Chavalas. Dv, ds, dj, 16.00, 18,00,
20.00. Dg i dc, 22.00, 16.00, 18.00,
20.00 (dg, dc).
• Els Olchis. Dv, ds i dg, 16.00.

• My second year in college. Ds, 20.
• Adiós Idiotas. Dv, ds, dg, dc, dj,
16.00 i 20.00. Dv, ds, dj, 18.00 i
22.00. Dg i dc, 18.00
• Siempre Contigo. Dv, ds, dg, dc,
dj, 18.00.
• Pearl. Dv i dj, 20.00 i 22.00. Ds,
22.00, dg, 20.00 i dc, 16.00 i
20.00.
• AIDA. Òpera en diferit. Dj, 16.00

Verdi. Verdi, 32.
• Sang-Chi y la leyenda de los Diez
Anillos 17.45, 19.30, 22.00 (dv, ds,
dg), 11.30 (dc, dj)
• Con quién viajas. 11.30, 16.00,
18.15, 20.00 i 22.30 (dv, ds, dg),
11.30, 16.00, 18.35, 20.20, 22.40
(dl, dm, dc), 16.00, 18.35, 20.20
22.40 (dj).
• Otra ronda. 20.15 (dv, ds i dg).
20.00 (dl, dc i dj).
• Nora. 16.00 i 20.05 (dv, ds i dg).

crítica
d'art

Josep Aragonés Zafra,
l'expressionisme del mar
Ramón Casalé Soler

A

l restaurant-marisqueria Circus Peix (Passeig de
Sant Joan, 197) s’està duent a terme l’exposició La
mar a càrrec del pintor Josep Aragonés Zafra, on
presenta una vintena d’olis que estan situats al primer
pis. Coincidint amb aquesta mostra, a la localitat lleidatana de Barbens també hi ha una altra del mateix autor que porta com a títol La mar i els fars, a l’Espai d’art
Aragonés Zafra, on s’exhibeix de manera permanent el
seu treball que, a més, és el seu taller.
Josep Aragonés (Barcelona. 1952), de formació autodidacta, porta cinc dècades dedicades a la pintura,
on a través d’olis i acrílics sap transmetre perfectament quins són els seus sentiments i emocions, on el
color esdevé el principal protagonista de les seves composicions que, juntament amb l’ús que fa de l’espàtula, crea una textura damunt del llenç que fa la sensació que estiguem davant d’una obra matèrica. A banda
d’interessar-se per la pintura, també exerceix com a
promotor artístic, ja que al 2013 va fundar l’associació GRUPDART.Cat “Les mans de les arts”, amb seu a El
Masnou, que té com a ﬁnalitat donar a conèixer aquest
col·lectiu d’artistes realitzant exposicions arreu de
Catalunya i França.
Encara que a Circus Peix s’exposen marines, també conrea el paisatge rural i urbà, així com la ﬁgura, la
natura morta, els interiors i el retrat. La seva obra se
la pot considerar plenament expressionista, tant per
la manera d’utilitzar el color com per la forma d’aplicar-lo a la tela. Respecte a La mar, el públic trobarà un
conjunt d’obres on es veuen diversos tipus d’embarcacions solcant el mar, varades a la sorra o al port. Encara
que també hi ha altres peces on apareixen fars, tema
aquest que sol pintar, com ara succeeix a l’exposició de
Barbens. Les albades i els crepuscles també li interessen, ja que li serveixen per mostrar la claror enmig de
la foscor del mar.
La idea de moviment no només sorgeix per la navegació de les barques o els velers, sinó per les onades
que foragiten un mar aparentment tranquil. Les onades també xoquen amb les roques o la sorra, originant
una sensació d’inquietud i incertesa. A més, en altres
pintures, els reﬂexos lumínics provinents de la lluna
damunt de l’aigua produeixen una certa placidesa i
calma. Respecte al color predominen els grocs, blaus i
vermells, tant si representa el cel com el mar o la costa que, d’alguna manera, serveixen per adonar-se de la
fragilitat de la natura, ja que la llum és essencial per la
nostra existència.
El crític d’art Josep Maria Cadena considera que la
seva pintura “és participativa, doncs capta les belleses
exteriors i ens condueix cap als interiors que delimiten els exteriors”. Aquest comentari resumeix perfectament el treball de Josep Aragonés i ens permet entendre millor quina és la seva aportació al món de l’art.

•

16.00, 20.50 (dl, dm i dc). 16.00
(dj).
• Annette. 19.40 i 21.45 (dv, ds i
dg). 16.00, 20.05 i 22.05 (dl, dm,
dc i dj).
• Jinetes de la justícia. 22.15 (dv,
ds i dg). 22.00 (dl, dm, dc i dj).
• Una villa en la Toscana. 16.00 (dv,
ds, dg i dm). Dl, dc i dj (16.00 i
17.55).
• El médico de Budapest. 17.50.
• Free Guy. 22.00 (dv, ds i dg). 22.10
(dl, dm, dc i dj).
• Blue Bayou. 11.30, 16.00, 17.45,
19.45 i 22.35 (dl, dm, dc i dj).
• Cuestión de sangre. 18.15 (dl,
dm, dc i dj).
• Adiós, idiotas. 11.30.
• Chavalas. 11.30.
• Los palomos. 20 (dm). 11.30 i
20.50 (dj).
• La vida por delante. 11.30 i 18.00
(dm).

• D’Artacán. 16.30 (dv, ds i dg).
11.30 i 17.55 (dv, ds i dg).
• La Patrulla Canina: La película.
11.30, 16.00 i 17.45 (dv, ds i dg).

Verdi Park. Torrijos, 49
• Chavalas. 16.00, 18.10 i 20.00.
• Gunpowder Milkshake. 16.00,
17.45, 19.55 i 21.50.
• Nomadland. 22.05.
• Blue Bayou. 16.00, 17.45, 20.00 i
21.45 (dv, ds i dg).
• Adiós idiotas. 16.00, 18.15, 20.00
i 22.15 (dv, ds i dg). 16.00, 18.00,
19.45 i 22.30 (dl, dm, dc i dj).
• Envidia sana. 16 (dl, dm, dc i dj).
• Shang-Chi. Dl, dm, dc i dj, 17.45,
20.10 i 21.30.
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Gràcia Escapulada

Albert Benet
Alber

La torratxa

No se senten
els tambors
Silvia Manzanera

D
Obres de construcció del Nou Sardenya i panoràmica del partit de diumenge passat. Fotos: M. Saltiveri /M. García

Segones oportunitats

L

a temporada 1994-95 l’Europa (sense l’adjectiu masculí que ara ens imposen) va competir per primera i
única vegada en la desapareguda Segona B. L’ascens a
la tercera categoria espanyola va arribar a deshora ja
que la construcció del Nou Sardenya s’havia endarrerit molt (setembre del 1992-maig del 1995). Davant d’aquest
inconvenient, alguns directius van proposar al president
Josep Castro que es fes efectiva la renúncia a la plaça assolida però el mandatari europeista, greument malalt, no va voler renunciar al seu darrer somni. Havia posat molts duros
i pensava que era l’hora de recollir el premi emocional. Però
només en va treure carabasses i maldecaps. Dos entrenadors, algun ﬁtxatge estrella que va no rendir gaire i despeses
d'arbitratges i desplaçaments desmesurades. Tot plegat per
acabar els penúltims classiﬁcats amb només 21 punts i 17 negatius (els més joves haureu de preguntar als pares què volen dir aquests negatius).
Quan la temporada encara no s’havia acabat però l’equip
ja era matemàticament a Tercera divisió, l’Ajuntament de
Barcelona va inaugurar a corre-cuita el Nou Sardenya amb
una festa i un partit entre veterans. Aquell dia va ser el darrer cop que vaig veure en Castro, que va morir-se a mitjan juliol. El seu llegat presidencial va quedar del tot esborrat uns
anys més tard degut a l’aparició d’un reconeixement de deute que va hipotecar el club els primers anys del segle XXI .
Abans que esclatés el cas Castro, però, el club va renéixer a la llar nova. Amb Joan Grases com a president i Josep
Bartolí com a home fort d'una junta curulla d’europeistes
pencaires, es varen fer mèrits suﬁcients per a tornar a pujar l’equip. Malauradament no ho van aconseguir tot i que
d’aquells anys conservem el record de les dues copes de
Catalunya (1997 i 1998) i l’ambient de les promocions d’as-

cens, que van fer que el públic omplís el camp com diumenge passat contra el CD Ebro.
Aquesta Segona RFEF nova, tot i ser la quarta divisió estatal, ha engrescat amb força l’aﬁció escapulada. La massa social voreja ja els 800 associats, gràcies a les més de 300 altes
registrades ﬁns ara. Socis nous, alguns carregats de simbolisme com és el cas del nét de l’excapità Carles Capella, amb
els anhels de sempre: tornar a dalt de tot. El repte no serà
fàcil. Ho saben. S’ha comprovat en les dues primeres jornades que les errades en defensa o bé en atac es paguen més
cares que els KW/h de llum. Això no obstant, l’equip palesa
que lluitarà tots els minuts del campionat per a assolir l’objectiu actual, consolidar categoria. Segons va dir el president
Víctor Martínez al programa Toc Escapulat de Ràdio Gràcia,
en la propera assemblea de socis presentarà uns números
positius de la campanya anterior, malgrat l’impacte econòmic causat per la pandèmia. Això ha estat possible gràcies a
les subvencions rebudes. La incògnita d’ara és saber si a llarg
termini els ajuts federatius i públics permetran assumir
els costos de la nova Segona RFEF o caldran més ingressos.
Perquè no podem amagar que la reforma del futbol espanyol
es basa en traslladar el model professional als clubs modestos. Mentre uns defensen el “futbol de veritat”, la veritat del
futbol actual passa pels calés. També al Nou Sardenya.
Si es conﬁrma que la no adjudicació de l’Àliga no suposarà cap ferida mortal per a l’economia de l’Europa, malgrat
les prediccions apocalíptiques, l’Europa seguirà endavant.
Vint-i-sis anys després, tenim una segona oportunitat que
caldrà no desaproﬁtar. Tenim un camp envellit, amb cataractes i mig descalç però és molt més que el que teníem vint-i-set anys enrere. Així, que mirem endavant sense
plors ni mentides. Propera estació: Lleida.

•

esconec com s’hi viu de portes a
dins del poder local perquè visc a
l’altra banda, a la part que també
té poder, tot i que cada cop el sento més
reduït a la mida de la papereta del vot.
Desconec si resulta molt complicat resoldre les problemàtiques que planteja
la gent, però no s’hi val tirar sempre del
comodí “no és a les nostres competències”. Potser criticar és molt fàcil però
també és un mecanisme de defensa que
tenim les pobres quan aquelles que se
suposa que treballen per a nosaltres
han oblidat qui i perquè són on són.
Vaja, que si vas pregonant una idea de
societat i vas fent uns eslògans que queden molt bonics a les xarxes i a les banderoles dels arbres i fanals de la ciutat,
doncs no és de rebut que després ens diguin “ah, que no, que no podem canviar
el món”.
A favor dels recursos de l’administració local, dels sous de l’equip polític, de
les condicions laborals inalterables de
totes les persones que treballen al servei públic. Sí, a favor. Perquè amb tots
aquests recursos s’ha de poder, si no
canviar el món, almenys intentar que
no sigui pitjor que el que teníem. I amb
el tancament de Reperkutim, sens dubte hem fet passes enrere. Que se’ls contractin perquè facin un bolo per Festa
Major per 350 euros està bé, però és del
tot insuﬁcient. Volem ser una ciutat diversa i inclusiva de veritat o és només
postureig? Volem ser un districte i una
ciutat només mainstream o creiem en
els projectes de transformació social
autèntics? Hem pensat quina ciutat ens
quedarà quan altres col·lectius es rendeixin davant l'envestida postcovid? No,
no tot està sortint bé.
Desconec què han sentit les famílies que formaven part del projecte
Reperkutim en saber la notícia i molt
menys les persones que han estat tocant
els tambors durant tres anys. Totes elles
havien demostrat que sí podem ser una
ciutat i una societat millor. Llavors, què
hem de fer?

FES-TE SOCI
de Gràcia
i gaudeix dels avantatges:
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
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