
Gràcia recorda 
els 125 anys dels 
'Cantichs' de George 
Lawrence, l'himnari 
evangèlic en català
 
El pastor d'origen gal·lès va tenir a la 
Vila independent una església, dues 
revistes, impremtes en seus diverses 
i almenys quatre escoles P4

Microteatre BCN 
reobre a tocar de 
la Virreina amb la 
peça 'Amazonas' 
 
La nova sala replica l'estructura 
de l'anterior espai del carrer 
Bailèn, amb petites sales per 
al teatre i una sala més gran 
per a activitats infantils P10

Plaça de la Vila, Nord i Joanic 
registren a l'estiu la meitat de 
nits del mes amb soroll excessiu
Un informe ofi cial d'anàlisi de nivells sonors a set places per Festa 
Major registra màxims de 78 decibels de mitjana a Revolució i Diamant

Albert Balanzà

Ara fa tres anys, l'octubre de 2018, el Districte va 
treure pit amb unes anàlisis de nivells sonors a 
la plaça del Sol que, per primera vegada, registra-
ven una reducció del soroll en totes les franges 
del dia “però especialment a la franja nocturna 

(entre les 23h i les 7 h) de fi ns a quatre decibels de mitja-
na” i s'emparava, sense donar xifres d'aquella reducció, en 
l'impacte positiu de mesures com el calendari d’activitats 
a l’espai públic amb els tallers de jocs, l’augment del servei 
de Guàrdia Urbana o mesures urbanístiques com l’àrea de 
jocs infantils, l’eliminació de la passarel·la sobre la rampa 
d’accés al pàrquing, les jardineres i més papereres. Els ve-
ïns sí que van donar xifres i van precisar que era cert que 
s’havia reduït el soroll, de 78 a 74 decibels, “insufi cient i 
lluny encara dels 60 decibels que marca la Unió Europea”. 

Ara, ja amb una plataforma d'onze places coordinada i 
amb noves eines com un comptador que cada 30 minuts 

llança un tuit amb els nivells de soroll de cada plaça on 
hi ha sonòmetres municipals, el Districte i la plataforma 
Places de Gràcia han analitzat aquesta setmana un nou 
informe ofi cial que retrata un estiu en què places com 
Vila, Nord i Joanic han passat més de la meitat de nits 
al mes amb soroll excessiu. Per exemple, 19 nits de juny 
a Joanic, 17 nits d'agost a Vila, 15 nits de juny a Nord. 
L'informe, basat en deu punts de control sonomètric (i 
encara sense dades de places que ho demanen com John 
Lennon o Raspall), també aporta uns màxims de 78 deci-
bels de mitjana durant la passada Festa Major a Revolució 
i a Diamant. Pàgina 3

Els veïns van patir a Joanic l'excés 
19 nits al juny, els de Vila 17 nits 
a l'agost i els de Nord 15 al juny

Visitants a les escales de la plaça del Sol, en imatge aèria. Foto: Cedida

'Salvo', en preparació 
un espectacle de 
cançons i textos 
en homenatge a la 
dirigent antifeixista 
L'activista cultural Lluís Marrasé 
impulsa la iniciativa amb la 
previsió d'estrenar-la al Grec P2
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2 Política

Albert Balanzà

D eu mesos han passat de 
la mort de l'activista an-
tifeixista Maria Salvo, la 
veterana lluitadora i ve-
ïna de la Travessera de 

Dalt que va faltar havent fet 100 
anys d'una llarga vida de compro-
mís i de reconeixement social que 
li van valer tots els homenatges 
també locals, des de l'Espai Maria 
Salvo -actual seu de BComú al car-
rer Sant Lluís- fi ns a la proposta de 
jardins a Vallcarca que han impul-
sat un grapat d'entitats de la ciu-
tat (vegeu núm. 837). Just abans 
de l'estiu es va començar a madu-
rar una idea que ara ja ha superat 
la fase d'estructura i contactes amb 
l'àrea de Cultura de l'Ajuntament 
de Barcelona: Salvo és un especta-
cle de cançons i textos en honor a 
la dirigent i que impulsa l'activista 
cultural Lluís Marrasé, amb el su-
port d'amigues de la Maria com la 
periodista de L'Independent Carina 
Bellver. "Era una dona exemplar 
que ens va deixar enmig de la pan-
dèmia i a la qual li volem retre ho-
menatge amb cançons que li agra-
daven i textos exposats per actrius i 
cantants de diferents generacions", 
explica Marrasé a aquest setmanari.

Marrasé, que va travar una for-
ta relació amb Salvo en aquests úl-
tims anys -i que fa broma dient que 
tots van rebre la Creu de Sant Jordi 

'Salvo', en preparació un 
espectacle de cançons i 
textos en homenatge a 
la dirigent antifeixista
L'activista cultural Lluís Marrasé impulsa la iniciativa amb 
la previsió d'estrenar-la al festival Grec del proper estiu

el mateix any, 2005-, ja té el placet 
de la família i l'estructura de l'es-
pectacle a punt per a una eventual 
estrena en el marc del festival Grec 
del proper estiu. "S'assemblarà a 
El cabaret de la Capmany que vam 
estrenar l'any 2000 amb Teresa 
Gimpera i Adrià Puntí", explica 
Marrasé, si bé en aquella ocasió 
es reproduïen textos i lletres de 
cançons escrites per l'homenatja-
da. En el cas de Salvo hi haurà can-
çons republicanes i altres que sim-
plement li agradaven a la Maria.

Marrasé, periodista de formació 
però també productor de discos, 
darrerament Premi Barnasants 
2019 i sobretot conegut com a se-
cretari general de l'Associació de 
Cantants i Intèrprets Professionals 
en Llengua Catalana (ACIC), su-
bratlla que la iniciativa a favor de 
Maria Salvo busca també "recor-
dar la memòria de les Dones del 
36" i que Salvo, reivindicada i re-
lacionada també en la darrera eta-
pa de la seva vida amb l'alcaldessa 
Ada Colau, "no caigui en l'oblit".•

Marrasé, també darrere de la 
cançó de l'aeroport amb 20 
músics. Llach, Quintana, Pep 
Sala, Jofre Bardagí, Lídia Pujol, 
Sílvia Comes, Suu, Sicus Carbobell, 
Guillem Solé 'Buhos', l'Elèctrica 
Dharma, Ivette Nadal i fi ns i tot 
l'internacional Donovan s'han 
sumat al tema 'Som natura!', 
que es presentarà el 2 d'octubre. 
"L'ampliació només està 
aparcada", adverteix l'activista. 

L'espectacle es 
vol assemblar a 
'El cabaret de la 
Capmany', que van 
fer Puntí i Gimpera

Maria Salvo, a primera fi la el dia que va batejar el local de BComú. Foto: Cedida

A. B.

E l compte enrere de la negocia-
ció pel futur del Casal Popular 
Tres Lliris s'ha acabat, iniciat 

de manera gesticuladora per part 
del Districte el passat novembre 
amb l'anunci de cessament d'acti-
vitat i esllanguit sense acord fi ns 
aquest 21 de setembre, quan cadu-
cava el contracte de quatre anys 
signat el 2017 i quan les dues parts 

Districte i Lliris no pacten i el casal farà 
front a un possible desallotjament
Entitats com Eskapulats, que s'han solidaritzat amb l'espai al 
costat de veïns com Cuixart o Fernàndez, es mobilitzaran 

no s'han entès a l'hora de trobar 
un camí comú entre la llicència i 
l'autogestió. 

A partir d'ara, terreny incert, 
i en l'horitzó, un possible desa-
llotjament amb resposta per part 
dels inquilins de l'antiga comissa-
ria okupada el 2015. "L'Ajuntament 
podria precintar en qualsevol mo-
ment el casal, evidenciant un cop 
més de quina banda estan els seus 
interessos; el dia que ens precin-
tin, tothom a les 19 h davant del CP 

Tres Lliris per deixar clar que no 
cedim", han apuntat des de l'asso-
ciació Joves de Gràcia. 

Converses aquests mesos i set-
manes n'hi ha hagut, fi ns i tot per 
desbloquejar les tres sancions per 
valor de 20.000 euros per fer acti-
vitats en pandèmia, però ara com 
ara no hi ha acord de continuïtat. 
"No hi ha cap acord favorable cap 
al Casal Popular Tres Lliris; pel que 
sembla, l'Ajuntament ens vol fora 
de la comissaria", han afegit des de 

Font del Raspall, pintada de blau en suport al casal. Foto: Joanna Chichelnitzky 

l'assemblea de l'espai. Entitats com 
Eskapulats, que s'han solidaritzat 
amb el casal al costat de veïns com 

Jordi Cuixart o David Fernàndez, ja 
han anunciat que participaran en 
les mobilitzacions.• 

Breus

Riera de Cassoles 
9, Lluïsos i Vil·la 
Urània, als actes 
en honor a Triadú

Un cop desestimat per 
part de l'Ajuntament 
el faristol demanat per 
l'Any Triadú a Rambla 
de Prat en honor a Joan 
Triadú i acceptada la 
placa a Riera de Cassoles 
9, on va viure el pedagog 
nascut ara fa 100 anys, 
els actes de col·locació de 
la placa es faran dijous 
que ve, 30 de setembre. 
No només la casa en serà 
protagonista en un acte 
programat a les 13.20 h 
sinó que hi haurà un acte 
ofi cial de reconeixement 
a Vil·la Urània (Saragossa 
29, 13h) i una conferència 
a càrrec de Francesc 
Vilanova i Vila-Abadal a 
Lluïsos a les 19 hores. 

C's demana més 
llum a Esteve 
Terrades i reparar 
plaques de carrers
El grup de Ciutadans 
a Gràcia demanarà al 
ple del 5 d'octubre un 
estudi per augmentar 
l'enllumenat del carrer 
Esteve Terrades, sobretot 
a l'accés del Parc Sanitari 
Pere Virgili, i que es 
reparin les plaques de 
carrers deteriorades o 
brutes abans del primer 
ple del 2022. 

Laura Rodríguez
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Vila, Nord i Joanic 
tenen excés de soroll 
més de la meitat de les 
nits del mes a l'estiu
Revolució i Diamant sobrepassen per Festa Major els nivells 
sonors amb registres màxims de mitjana de 78 decibels

Breus

Se suspèn la diada 
del comerç de 
l'octubre per la 
restricció sanitària

La diada del comerç al 
carrer, que al juny es va 
fer com a mostra i sense 
carpes per les limitacions 
sanitàries, no es farà 
aquest octubre ni amb 
versió de mínims. "Abans 
de Sant Joan estàvem 
en un moment previ a la 
cinquena onada i ara les 
restriccions no permeten 
aquesta activitat; quan 
canviïn les condicions es 
reprendrà", han apuntat 
fonts municipals. 

A.B.

Albert Balanzà

D istricte i l'associació 
Places de Gràcia s'han 
tornat a trobar aquest 
dimarts per segona vega-
da després de la primera 

reunió del passat 21 de juliol amb 
un primer informe d'anàlisi de ni-
vells sonors corresponent als tres 
mesos d'estiu i que certifi ca com 
a dada més destacada que places 
com Vila, Nord i Joanic suporten 
més de la meitat de nits al mes un 
soroll superior als límits que mar-
ca la Unió Europea. 

La metodologia de partida, ex-
plicada a la reunió per un tècnic 
mediambiental, distribueix l'anà-
lisi en tres franges diàries (7-21h, 
21-23h i 23-07h) i es controla que 
no se sobrepassi en més de tres 
decibels el límit establert de 55-
60 decibels (en funció de zona re-
sidencial o d'oci) almenys el 3% 
dels dies.

El resultat és demolidor perquè 
el percentatge supera el 50% dels 
dies en diversos casos: el sonòme-
tre instal·lat a la plaça Joanic 4 va 
registrar soroll excessiu durant 19 
nits i 10 vespres de juny; l'aparell 
de plaça de la Vila va detectar el 
nivell superat en 17 nits d'agost 
i 16 nits de juliol; i a la plaça del 
Nord hi va haver el pic d'excés du-
rant 15 nits al juny. 

Hi ha altres dades menys im-
pactants però amb excessos igual-

ment superiors a aquesta volun-
tat de només superar els nivells 
un 3% dels dies: 10 nits de juny a 
Diamant, 9 nits d'agost a Virreina, 
8 nits de juny a Revolució, 8 nits 
de juny a Sol...

L'informe ofi cial també aporta 
un altre càlcul: una mitjana dels 
decibels registrats en aquestes 
places i espais durant la passa-
da edició de la Festa Major, i aquí 
destaca el màxim de 78 decibels 
de mitjana a la plaça Revolució 
i els 77,5 a la plaça del Diamant 
(les 24 hores del dia des del dia 15 
d'agost a les 7 del matí dins a ales 
7 del matí del dia 21 d'agost). El 
rànquing de Festa Major es com-
pleta amb els 76,6 decibels de mit-
jana a la plaça de la Vila, els 75,8 
decibels a plaça del Sol, els 72,9 a 
la plaça de la Virreina, els 71,8 a 
la plaça Joanic i els 67,7 a la pla-
ça del Nord. 

Aquest últim punt, no obstant 
això, no va ser motiu d'anàlisi a 
la reunió de dimarts per expres-
sa voluntat del Districte de trac-
tar la problemàtica a banda. Fonts 

Terrasses a plaça de la Vila, en una tarda animada. Foto: Àlex Gutiérrez Pasqual

El Rebost Solidari 
estrena El Replà 
per fer formació 
a dones usuàries

El Rebost Solidari (Reig 
i Bonet 12), gestionat per 
Gràcia Participa, estrena 
dilluns El Replà, un espai 
nou de formació per a 
dones usuàries del servei 
de suport a lalimentació 
amb cursos de català i 
informàtica com a eines 
d'inserció laboral. 

Cedida

Places de Gràcia 
subratllen la 
quantitat d'hores 
que passen sense 
poder dormir

Raspall ja té nova associació de 
veïns. Al voltant del confl icte del 
soroll a les places però atents a 
la resta de problemàtiques sobre 
l'espai públic i de convivència, 
una vintena de veïns de Raspall 
s'han constituït com a entitat. 
Un cop registrats ofi cialment, ja 
preparen activitats per a la tardor.

de Places de Gràcia han explicat 
que els seus representants van po-
sar èmfasi en la quantitat d'hores 

sense dormir i van demanar una 
nova reunió per abordar l'anàlisi 
específi c de Festa Major.•
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A.B.

Les cases Salvador Andreu, a la banda muntanya-
Besòs del carrer Gran amb Travessera de Gràcia, 
s'han cobert de bastides interiors i exteriors en 

les últimes setmanes per sotmetre's a una necessària 
restauració, segons els veïns, després d'una quinzena 
d'anys sense cap actuació. L'operació, que s'allarga-
rà fi ns al desembre, contempla la restauració i neteja 
dels vitralls emplomats característics de la tribuna ci-
líndrica de la cantonada i la neteja general de la faça-
na, a més de l'aplicació de pintura tant a la façana com 
a l'escala interior. L'edifi ci, inclòs en el Pla Especial de 
Protecció del Patrimoni ArquitectònicHistòric-Artístic 
de la ciutat, pertany a la societat BNP Paribas, tots els 
inquilins són llogaters i no té ascensor.•

Les cases Salvador 
Andreu restauren la 
façana i els famosos 
vitralls emplomats 
L'edifi ci està catalogat i pertany 
a la societat BNP Paribas

Manifest, sardanes, 
música i passejades, 
al Dia de la Gent Gran 

Àlex Gutiérrez Pascual

A partir de dilluns 27 i fi ns al 8 d'octubre Gràcia 
celebrarà de nou el Dia Internacional de la Gent 
Gran amb l'acte central que es farà l'11 d'octu-

bre i que consisitirà en la lectura del manifest d'una 
diada "festiva i reivindicativa", com diu el programa, i 
l'audició de sardanes a la plaça de la Vila (18h). Altres 
activitats destacades seran una jornada de sostenibi-
litat amb un dinar (Parc de la Creueta, dia 27, 12h), un 
espectacle musical amb Voramar (Sedeta, dia 28, 17h), 
una passejada pel litoral (Sortida plaça de la Vila, dia 
29, 9h), un curtmetratge (La Violeta, dia 30, 19h) i un 
concert (Cardener, dia 8, 16.30h).•

ció prevista. El novembre de 2020 
la mateixa decisió prenia el gimnàs 
Barenys del carrer Astúries. "Si ara 
tornéssim a obrir, més de la meitat 
d'alumnes ja no els tindríem", la-
mentava Elias Barenys, després de 
56 anys de negoci (vegeu núm. 822).

La novetat i pas defi nitiu al fi -
nal d'aquesta història s'ha produ-
ït en els últims 15 dies, quan les 
agències immobiliàries han difós 
als portals digitals l'oferta dels 
dos locals amb profusió d'imatges 
dels seus interiors i una buidor es-
fereïdora respecte del que van ser. 
"Espectacular local amb sostres 

Els gimnasos Barenys i Marín, ja a la venda 
Les agències immobiliàries acceleren el canvi dels històrics equipaments esportius dels carrers Astúries i Legalitat

À.B.

La crisi sanitària es va acar-
nissar l'any 2020 en molts 
sectors econòmics però un 
dels més afectats van ser els 
gimnasos i especificament 

aquells equipaments de tradició fa-
miliar, lluny de les cadenes que han 
aterrat massivament a Gràcia en 
els últims anys: el març de 2020 el 
gimnàs Marín del carrer Legalitat 
tancava "després de més de 65 anys 
al vostre servei", afi rmava Francesc 
Marín, anticipant-se a una jubila-

de cinc metres", diu l'anunci del 
Barenys, amb un lloguer de 4.000 
euros al mes i encara imatges de 
judoques a les parets, un rètol de 
l'escola d'arts marcials i unes ra-
joles amb el nom de l'establiment.

L'anunci de l'antic gimnàs 
Marín parla d'un "edifi ci amb mol-
tíssimes possibilitats", 1.066 me-
tres quadrats i un lloguer mensual 
de 7.460 euros. "Ara fa quinze dies 
que han penjat el rètol, si bé els 
amos van marxar defi nitivament 
al setembre", expliquen els veïns. 
En fotos, encara les aules de par-
quet i les cortines separadores. •Imatges de l'interior del gimnàs Barenys del carrer Astúries. Foto: Cedida

Gràcia recorda els 125 
anys dels 'Cantichs' de 
Lawrence, l'himnari 
evangèlic en català
El pastor d'origen gal·lès va tenir a l'antiga Vila una església, dues 
revistes, una impremta en diferents seus i almenys quatre escoles

Albert Balanzà

L a comunitat evangèlica, que 
a Gràcia treu pit amb l'Hos-
pital Evangèlic (en procés 
de trasllat al Poblenou) i 
l'Església Evangèlica del 

carrer Terol però que té també 
l'Església Evangèlica Baptista del 
carrer Verdi, l'Exèrcit de Salvació 
i altres espais a Travessia Sant 
Antoni, Siracusa o Sant Salvador, 
està de celebració pels 125 anys 
de la publicació dels anomenats 
Cantichs Evangelichs, el primer 
himnari amb textos en català, im-
pulsat pel missioner d'origen gal-
lès i activista cultural gracienc 
George Lawrence. "És un perso-

Càntics Evangèlics en la seva edició original de 1863.

natge amb majúscules a la histò-
ria del protestantisme però també 
rellevant a Catalunya tot i ser en-
cara desconegut", explica el metge 
Gerard Urrutia, membre del patro-
nat de l'Hospital Evangèlic.

Lawrence, reconegut a Caldes 
de Montbui (on va impulsar un 
hospital dels pobres i hi té un car-
rer) que a Gràcia (on hi va tenir 
una església, impremtes, dues re-
vistes, quatre escoles, una casa 
d'asil i un menjador social), va di-
fondre a fi nals del segle XIX la fe 
evangèlica fent una edició popular 
de la Bíblia i amb el suport de les 
seves fi lles Isabel i Ester va editar 
els Cantichs en català. "Segur que 
és el primer himnari amb textos 
en català", afi rma Noemí Cortés, 

portaveu de l'Església Evangèlica i 
presidenta de la Institució Bíblica 
Evangèlica de Catalunya (IBEC).

 "Als anys 70 l'IBEC edita el 
cançoner Cants de Glòria, que és 
la continuació de l'himnari de 
Lawrence i és una alenada per a la 
llengua catalana perquè el protes-
tantisme dels últims anys es fa en 
castellà", explica Urrutia.

La documentació sobre Law-
rence és extensa, tant la publica-
da a les seves revistes -L'estrella de 
Gràcia, per a infants, o L'Aurora de 
Gràcia, per al públic general- com la 
que detalla els 10.500 alumnes que 
va tenir en escoles infantils, de "se-
gona ensenyança" i "de senyoretes" 
a fi nals del segle XIX, i a la Gràcia 
independent.•

1. Sant Gabriel, 9 (església)
2. Monistrol, 35 (impremta)
3. Martínez de la Rosa (escola)
4. Encarnació, 42 (impremta)
5. Sant Domènec, 9 (impremta)
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6 Esports
Breus

L'Europa masculí 
rep l'Espanyol B a 
casa després de la 
victòria a Lleida

L'Europa masculí rebrà 
l'Espanyol B diumenge 26 
(12h) a casa amb una dosi 
de confi ança després de 
la victòria aconseguida al 
Camp d'Esports contra 
el Lleida Esportiu (0-
2). David Jiménez (36') i 
Nolla (64') van segellar el 
primer triomf a la lliga. 
De cara al derbi al Nou 
Sardenya, el rival blanc-
i-blau presumeix d'haver 
derrotat un dels favorits 
a l'ascens, el Numància. I 
l'Europa femení descansa 
i s'enfrontarà el 3/10 al 
Son Sardina, que com les 
escapulades només ha 
sumat victòries, la darrera 
per golejada contra el 
Fontsanta-Fatjó (1-5).

Lázaro i Martí, 
primers llocs 
de la Matagalls 
Montserrat 2021
Martí Lázaro, amb un 
temps de 7 hores, 54 
minuts i 22 segons, i Lluna 
Martí, amb 9:52:26, van 
completar en primer lloc 
la Matagalls-Montserrat 
2021, disputada el cap 
de setmana passat. La 
travessa clàssica de 82,6 
quilòmetres va estar 
marcada per les sortides 
esglaonades i els punts 
d'avituallament amb 
mascareta obligatòria.

Els clubs de bàsquet 
es posen a to per a la 
nova temporada amb el 
Torneig Vila de Gràcia
 

A la Copa Catalunya, Lluïsos, Claret i Vedruna masculins 
repeteixen grup i el SaFa Claror femení busca la salvació

Àlex Gutiérrez Pascual

L a intensitat amb què es va 
disputar el Torneig Vila 
de Gràcia de bàsquet, es-
pecialment les fi nals i ma-
lauradament per algunes 

lesions, és la millor carta de pre-
sentació dels equips de clubs lo-
cals de cara a la nova temporada, 
que arrenca aquest cap de setma-
na. Encapçalen la llista de conjunts 
Lluïsos, Claret i Vedruna mascu-
lins i SaFa Claror femení, que ju-
garan la Copa Catalunya. També 
destaquen les participacions en 
altres categories del bàsquet cata-

a tècnic. Enquadrat al grup 1, 
l'equip taronja rebrà dissabte 25 
el Cerdanyola a casa (18h). El mas-
culí disputarà la Primera Catalana 
al grup 2.

CB Coll. El sènior masculí comen-
çarà la lliga de Segona Catalana a 
casa contra l'IPSI aquest diumen-
ge 26 (19.45h). Forma part del grup 
3 de la categoria, on també hi ha 
el Claret B.

CB Pedagogium. Enquadrat al 
grup 1 del Campionat de Barcelona, 
el sènior masculí disputarà el pri-
mer partit de lliga diumenge 26 
contra el Stucom (10.45h).•

là de formacions gracienques que 
han format part del Vila de Gràcia.

Lluïsos. El sènior masculí repe-
teix grup amb Claret i Vedruna, 
a més de Ramon Llull, IPSI, 
AESE, Ciutat Vella, JAC Sants, CN 
Tàrrega, Mollerussa, SD Espanyol 
i Escolapis Sarrià. Diumenge 26 de-
buta amb el primer derbi contra 
Claret (17.45h). El femení competi-
rà al grup 2 de la Primera Catalana, 
el mateix que Vedruna. 

Claret. Amb l'objectiu d'assegu-
rar la permanència en la sego-
na temporada a Copa Catalunya, 
l'equip de Xavi Marín s'ha refor-

çat amb Enric Gràcia (Claret B), 
Nico Hanheiser (JAC Sants B), 
Marc Perepoch i Armack Karimi 
(Ramon Llull). El femení disputa-
rà la Tercera Catalana al grup 3.

Vedruna. Compta amb nou pre-
sident de l'entitat, Xavier Sendra, 
en substitució de Lluís Traveria, i 
nou tècnic a la banqueta del sènior 
masculí, Sergi Raventós. Els verds 
debutaran a la lliga dissabte 25 a la 
pista del Mollerussa (19.30h). 

SaFa Claror. El sènior femení bus-
carà la salvació en la segona tem-
porada a Copa Catalunya amb la 
novetat de Dani Perdiguero com 

Lluïsos i Vedruna, al darrer partit del Vila de Gràcia, diumenge passat. Foto: À.G.P.

À.G.P.

Amb la posada en mar-
xa dilluns passat del 
Torneig Magistral d'Es-
cacs, el Club Tres Peons 
ha donat el tret de sorti-

da dels actes de celebració del 50è 
aniversari, que continuaran el pro-
per 8 d'ocbtubre. La inauguració al 
Centre d'una exposició retrospec-
tiva de l'entitat, que va néixer el 

1971 fruit de la fusió del Gràcia, el 
Rosselló i el Torre del Reig a l'anti-
ga Cooperativa de Teixidors a mà, 
serà la següent fi ta de l'agenda per 
commemorar aquesta efemèride.

Vint jugadors participen en 
aquesta competició tancada, que 
es divideix en dues modalitats: per 
norma de Mestre Internacional 
(MI) i de Mestre Català (MC). En 
el torneig MI destaca la partici-
pació de jugadors com el neerlan-
dès Lars Ootes i l'argentí Marcelo 

Panelo. La competició es disputa 
cada dilluns a les 19h fi ns al 15/11.

El Torneig Magistral arri-
ba precedit del Circuit Blitz de 
Tardor, que s'ha endut el MI Julio 
Benedetti amb vuit victòries, i 
serà paral·lel al 1r Memorial Joan 
Segura (del 29 de setembre al 26 
de novembre, amb les inscripcions 
completes i llista d'espera) i el 15è 
Obert Vila de Gràcia (de l'1 d'octu-
bre al 26 de novembre).

Abans del Sopar commemora-

Inici de partides del Torneig Magistral, aquest dilluns al Centre. Foto: Josep M. Bigas

tiu del 20 de novembre, que tan-
carà els actes de celebració dels 
50 anys del Tres Peons, al llarg del 
mes d'octubre l'entitat del car-

rer Ros de Olana rebrà la Medalla 
d'Honor de la Ciutat. Serà en un 
acte solemne al Saló de Cent de 
l'Ajuntament de Barcelona.•

El Torneig Magistral obre els actes del 50è 
aniversari del Club d'Escacs Tres Peons
L'entitat, nascuda el 1971 a l'antiga Cooperativa de Teixidors 
a Mà, enllesteix una exposició per recordar la seva trajectòria

Albert Benet

Lluïsos, Claret i el desacord en les 
hores d'entrenament a Comellas. 
Les queixes d'entitats usuàries del 
pavelló Comellas, escenari principal 
del Vila de Gràcia, per la reducció 
d'hores d'entrenament van planar a les 
pauses dels partits de la competició. 
Tant Lluïsos com Claret mantenen la 
disconformitat en l'adjudicació dels 
horaris i critiquen que sigui en benefi ci 
dels equips de voleibol de l'AEE Institut 
Montserrat, gestora de l'equipament.
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editorial

Mobilitat 
Amb la celebració recent de la 
Setmana Europea de la Mobilitat 
el debat sobre les polítiques que 
repensen les ciutats sota criteris 
sostenibles va acaparar més espai. 
Es tracta d’un debat sempre urgent 
perquè, tot i l’aplicació de mesures 
que busquen retornar els espais als 
vianants en detriment dels cotxes 
i, de pas, posar un gra de sorra en 
pro de la qualitat de l’aire, encara 
es fa necessari insistir en que és un 
tema de salut. Podem recorre a les 
desenes d’estadístiques que posen 
en evidència la relació directa entre 
trànsit i emissions de gasos conta-
minants. Podem recordar les direc-
tives europees que ens obliguem a 
rebaixar el nivell de contaminació. I 
no, no és una exageració dir que la 
contaminació atmosfèrica ens fa em-
malaltir. I ens mata. Per tant, totes 
les administracions públiques tenen 
la responsabilitat de seguir aplicant 
mesures que vagin encaminades a 
canviar el model de ciutat, encara 
que a priori siguin “impopulars”. 
Calen més dies sense cotxes perquè 
calen més carrers peatonalitzats, 
més pilones i superilles, s’han d’eli-
minar semàfors, posar més límits de 
velocitat i posar en marxa totes les 
polítiques encaminades a retornar 
l’espai de carrers i places a qui n’és 
el veritable propietari. L’interès 
de la comunitat, el benestar col.
lectiu, té prioritat per sobre del 
cotxe privat. Per tant, el transport 
públic hauria de funcionar de forma 
impecable, un servei de primera 
qualitat, accessible i segur. Aquest 
sí que s’hauria d’ampliar i millorar. 
Malauradament, això encara és una 
assignatura pendent.

Cultura japonesa i moda 
alternativa a la Kera Fashion

El projecte de voluntariat ambiental a la ciutat, impulsat 
per la Xarxa per la Conservació de la Natura, Depana i 
SEO Birdlife, es reactiva aquesta tardor amb nou jornades 
obertes a tothom. Aquestes sessions es centraran als espais 
del Bosc de Turull, el Jardí del Silenci i Torre Jussana, on es 

realitzaran accions com plantació d’espècies autòctones i 
manteniment de vivers. Al programa també es proposen 
xerrades sobre la biodiversitat, tot amb la fi nalitat de fomen-
tar la creació d’una comunitat urbana conscienciada i autò-
noma que pugui cuidar i reclamar espais verds i habitables.

La Fontana acull la primera desfilada sostenible de la Kera Catalana
Cedida

Tornen les jornades de voluntariat ambiental 

Amb el suport de:

Col·laboren:

Anuari Mèdia.cat 2020. Una mirada crítica als 
silencis i sorolls dels mitjans de comunicació

Dossier: El periodisme davant l’extrema dreta 
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més sostenible

Punt Verd de Collserola
C. Collserola, 2. Sortida 6 Ronda de Dalt - 
Plaça Alfons Comín, darrere de la benzinera
Horari: de dll a dv, de 8 a 18.30, i ds i dg, de 
9 a 13 h.

Punt Verd de Barri
Plaça Gal·la Placídia
Horari: dll, de 16.30 a 19.30; de dm a ds, de 10 
a 13.30 i de 16.30 a 10.30, i dg i festius, tancat.

Punt Verd Tabuenca
C. Guilleries, 24
Horari: de dll a dv, de 8.30 a 13.30 i de 16.00 
a 19.00, i ds de 10 a 13.30.
Telèfon: 93 218 30 97

Aula Ambiental Bosc Turulll’AULA 
Passeig Turull, 2-4, 08023 Barcelona
Telèfon: 93 213 39 45
Horari: 
De dimarts a divendres de 10 a 14.30h
Dimecres matí de 11.00 a 14.30h
Dimecres tarda de 16.00 a 19.00h
Un dissabte al mes de 10 a 14h
Difusió de les activitats també per Facebook 
i Twitter
www.boscturull.cat

Escoles + sostenibles
La Fàbrica del Sol. Pg. de Salvat Papasseit, 1. 
Tel 93 256 25 99. Fax 93 237 08 94 
[www.bcn.cat/escolessostenibles]

Serveis d’interès

Cedida

nous espais als quals estendre el 
voluntariat.

Les jornades de voluntariat 
estan obertes al públic general 
(amb inscripció prèvia), i en elles 

es duen a terme accions com 
la cura de vivers, la plantació 
d’espècies autòctones o l’eli-
minació d’espècies invasores. 
L’enfocament de la iniciativa 

tacte amb la naturalesa en plena 
ciutat, amb un impacte positiu 
“en la salut de les persones i en 
la defensa contra l’emergència 
climàtica”.

Les catàstrofes naturals que 
cada vegada són més recurrents 
evidencien la necessitat d’una 
acció urgent, i aquest projecte 
defensa que les ciutats poden i 
han de formar part del canvi. En 
aquest sentit, Parisi argumenta 
que la falta d’espais verds és 
una important línia de treball, 

El projecte de voluntariat ambiental 
es reactiva amb noves jornades
El projecte de volun-

tariat ambiental, im-

pulsat per la Xarxa per 

la Conservació de la 

Natura, Depana i SEO 

Birdlife, busca mitjan-

çant aquestes jornades 

aconseguir la implicació 

ciutadana en la conser-

vació del verd urbà. Les 

sessions es centraran 

als espais del Bosc de 

Turull, el Jardí del Silenci 

i Torre Jussana.

L’aliança d’entitats SEO/BirdLife, 
Xarxa per la Conservació de la 
Natura i Depana posa en marxa 
aquesta tardor un cicle de sis jor-
nades de voluntariat i tres xer-
rades sobre la biodiversitat de 
l’àmbit urbà, que s’emmarquen 
dins del projecte d’implicació 
ciutadana pel verd urbà que va 
començar el març passat. La ini-
ciativa, seleccionada en la convo-
catòria del Pla Clima de la ciutat 
de Barcelona, cerca fomentar la 
implicació ciutadana en la creació 
i manteniment d’espais verds en 
l’àmbit urbà. El Bosc Turull, el 
Jardí del Silenci i Torre Jussana 
són les localitzacions en les quals 
se centra actualment el progra-
ma, però des de l’organització 
estan oberts a la identifi cació de 

Després d’una primera ses-
sió al Bosc Turull, aquestes 
són les properes jornades 
que proposa el projecte de 
voluntariat ambiental: 
Octubre
•Xerrada sobre aus migra-
tòries. Dijous 7, 18 h al Bosc 
Turull
•Jornada de voluntariat. Dis-
sabte 16, 10 h a Torre Jussana
•Jornada de voluntariat. Dis-
sbte 16, 18 h al Jardi del Silenci
Novembre
• Jornada de voluntariat. Dis-
sabte 13, 10 h a Torre Jussana.
• Jornada de voluntariat. 
Dissabte 20,10 h al Jardi del 
Silenci.
• Xerrada sobre biodiversitat 
urbana. Dimecres 24, 18 h a 
Torre Jussana.
Desembre
Jornada de voluntariat. Dis-
sabte 18,10 h a Torre Jussana. 
Gener
• Xerrada sobre el Dia Mun-
dial de Zones Humides. Di-
jous 27 a les 18 h
[voluntariatambiental.cat]

Ciutadania 
més 

implicada
Cedida

Una sessió de cura de vivers, activitat emmarcada en el projecte de voluntariat ambiental

cerca una millora de l’ecosiste-
ma en el seu conjunt, per això 
es para esment a cadascuna de 
les parts de la cadena de valor, 
des de la plantació d’espècies 
que atreguin abelles fi ns a la 
construcció de refugis per als 
ocells, amb l’objectiu d’aconse-
guir mantenir l’equilibri natural.

“Es tracta d’una bona manera 
d’implicar la ciutadania”, explica 
Anna Parisi, de la XCN, “el fet 
que realitzin ells mateixos els 
treballs els proporciona una 
consciència molt més potent 
que una simple explicació”. La 
iniciativa no sols se centra en 
una millora dels espais, sinó que 
permet que els voluntaris adqui-
reixin experiència i autonomia 
per a traslladar-ho al seu propi 
entorn. Alhora reprenen el con-

A les sessions es fan 
plantacions d’espècies 

autòctones o eliminació 
de les invasores

La iniciativa permet que 
el voluntaris traslladin 

l’experiència al seu 
propi entorn

i Gràcia és un exemple d’això. 
“Construir un gran parc a Grà-
cia és inviable, però els petits 
espais verds són molt benefi ci-
osos”, explica, “i no sols per a 
la gent. Regulen la temperatura 
i la contaminació”.

Des del començament del 
projecte al març d’enguany, 
s’han celebrat tres jornades, 
afectades per les restriccions 
derivades de la crisi sanitària, i 
amb la campanya de tardor es 
pretén reprendre la planifi cació 
prevista. A més de les jornades 
obertes i les xerrades formati-
ves, es realitzaran sessions amb 
escoles i instituts del barri. 

La implicació en el manteniment del verd urbà, objectiu del programa

escoles + sosteniblesescoles + sosteniblesescoles + sosteniblesescoles + sosteniblesmés sosteniblesescoles + sosteniblesescoles + sosteniblesescoles + sosteniblesescoles + sosteniblesmés sostenible

Laura Rodríguez
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escoles + sosteniblesescoles + sosteniblesescoles + sosteniblesescoles + sosteniblesmés sosteniblesescoles + sosteniblesescoles + sosteniblesescoles + sosteniblesescoles + sosteniblesmés sostenible

L’Aula Ambiental del Bosc Tu-
rull ja està a ple rendiment pel 
que fa a les activitats obertes al 
públic. La propera és la Nit dels 
ratpenats, una passejada noc-
turna per aprendre curiositats 
d’aquests petits mamífers (di-
mecres 29 de setembre de 18 

Biodiversitat i comunitat, 
al programa de tardor 
de l’Aula del Bosc Turull 

a 19.45h). Dissabte 2 d’octubre 
s’ofereix un itinerari de tardor 
a Collserola, a càrrec del grup 
de monitors de medi ambient 
de la Casa d’Ofi cis Barris Sos-
tenibles, i el dia 13, una activitat 
emmarcada en el Dia Mundial 
dels Ocells, una sessió per des-
cobrir els ocells que s’observen 
amb més freqüència al Bosc 
Turull. Una altra de les activi-

tats destacadas és la celebració 
del primer any de compostatge 
comunitari del punt verd de 
Vallcarca (23 d’octubre), així 
com la jornada comunitària de 
manteniment del Bosc Turull, 
una jornada per col·laborar en 
la millora de la biodiversitat de 
l’espai (20 de novembre). Totes 
les activitats són gratuïtes però 
cal inscripció prèvia.

Activitat realitzada al Bosc Turull la passada tardor

Aula Ambiental Bosc Turull

L’Aula Ambiental del 

Bosc Turull ha engegat 

el programa d’activitats 

de tardor amb l’edu-

cació, la biodiversitat, 

l’art, la salut i la comu-

nitat com a eixos de les 

activitats proposades 

fi ns a fi nals d’any.

SM

Cedida

Gràcia, present a la concentració 
contra l’ampliació de l’aeroport
El passat diumenge 19 de setembre Gràcia es va sumar a la 
concentració contra l’ampliació de l’aeroport organitzada per 
col·lectius ecologistes i veïnals. Prop de 300 persones es van 
trobar a la plaça de la Vila per anar juntes a la concentració amb 
una pancarta unitària. Per als col.lectius que s’oposen al projecte, 
com ara la Plataforma per la Qualitat de l’Aire, l’ampliació de la 
tercera pista de l’aeroport de Barcelona suposaria la destrucció 
de l’espai natural i protegit de la Ricarda, una zona protegida per 
la Xarxa Natura 2000. A més, l’increment dels vols representaria 
un increment de micropartícules d’emissions de CO2. En plena 
època d’emergència climàtica, els arguments dels opositors al 
projecte també posen la salut pública al centre del debat, així 
com del model econòmic actual que es presenta incompatible 
amb els compromissos per la reducció d’emissions. 
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“A l’àmbit de la moda, sempre hi ha 
alternatives més properes i ètiques”

Com generen tant d’impacte a 
occident aquestes cultures?
Creiem que els referents que admires 
durant l’adolescència són pilars per defi -
nir l’estil i l’actitud que adoptaràs durant 
molts anys de la teva vida. Jo recordo 
mirar revistes orientals i pensar que tot 
això era impossible de portar-ho aquí, 
no només per l’estigma, sinó perquè no 
teníem on comprar tota la roba. Tot i 
així, són cultures que apel•len a molta 
gent i l’atrapen. 

Heu notat un augment de la 
influència asiàtica durant els 
darrers anys?
Si, sobretot de la coreana i la japonesa, 
però més aviat en un camp audiovisual, 
amb les sèries i la música, i no tant en el 
món de la moda. El fet que la televisió 
pública ens portés tant de contingut 
asiàtic va fer que l’interès augmentés 
en la nostra generació. Ara aquest tipus 
de continguts ja no s’emeten en públic, 

La Kera Catalana neix a Bar-

celona el 2015 poc després 

que la famosa revista de 

moda alternativa japonesa 

Kera tanqués. Tot i que en un 

principi només es tractava 

d’un punt de trobada on es 

compartien interessos per 

les costums asiàtiques -en 

especial l’estètica-, poc des-

prés es crearien iniciatives 

com la Kera Fashion, que ha 

organitzat la seva primera 

desfi lada sostenible a Gràcia 

aquest estiu, en una trobada 

a l’Espai Jove la Fontana. 

El col·lectiu La Kera Catalana va organitzar el passat estiu a la Fontana una desfi lada

Verónica Garcia

Leadentears

però es poden trobar a plataformes com 
Youtube, i també en espais més públics 
que no pas abans. 

És per això que decidiu comen-
çar a trobar-vos.
Sí, exacte. Fa uns anys es va fer popular al 
Japó el moviment Fashion Walk, que eren 
trobades els diumenges de tots els qui 
sentien que aquest tipus de moda s’estava 
perdent. Nosaltres ho fem a Barcelona, 
ens trobem per parlar i estar simplement 
amb gent amb qui compartim interessos. 
Ara, a més, tenim iniciatives noves, com 
l’agrupació d’il .lustradors, un tret molt 
característic de les cultures orientals.

Com defi niríeu l’estètica asià-
tica?
Hem d’entendre que no hi ha només 
una estètica: hi ha molts països, amb les 
seves pròpies tradicions, on cada cop hi 
pesa més la infl uència estatunidenca. Són 
països on malgrat la diversitat, la pressió 
estètica segueix sent enorme. Nosaltres 
tractem de ser molt inclusius, però si 
que és veritat que els cànons de bellesa 
són tan presents a l’Àsia com a qualsevol 
altre part del món.

I com van performar aquests 
cànons a la desfi lada sostenible 
de Fontana, aquest estiu?
Nosaltres som persones que ja hem patit 
la humiliació per la nostra estètica, així 
que dins de les parets del projecte in-
tentem ser el més empàtics possible. Ens 
vam reunir marques de moda que érem 
molt diferents entre nosaltres, algunes 
de Barcelona, com Ribbolution o Ingrid 
Mako, i va ser bonic poder veure l’estil 
propi de cada marca. Intentem que els 
cànons de bellesa no siguin la part princi-

pal del projecte, i això és molt important 
en una desfi lada de moda. 

I entenem que aquestes mar-
ques s’allunyen de les grans in-
dustries tèxtils.
Exacte, de fet, un dels pilars de la desfi -
lada d’aquest juliol va ser la sostenibilitat 
de les peces. La majoria de marques que 
hi van participar es regeixen pel slow fas-
hion i pels processos respectuosos amb 
l’entorn, les persones i el medi ambient. 

Què implica això?
Tot això signifi ca que som nosaltres qui 
posem les mans, som nosaltres els que 
duem la peça des del disseny fi ns al pro-
ducte, ho fem des de casa, amb els nostres 
coneixements i amb els materials que 
tenim més a prop, per tant l’impacte en 
el medi ambient és pràcticament mínim.

Això es podria considerar una 
bona alternativa a la importació 
de peces que es venen a Àsia.
Aquest és un dels punts que tenim 
més en ment. Entenem que aquí les 
grans marques no venen aquest tipus 
de productes, i que l’instint ens porta 
a comprar-los allà, però sempre està 
bé pensar i saber que tens alternatives 
més properes i més ètiques. Aquí hi ha 
moltes dissenyadores molt vàlides que 
necessiten suport per poder seguir amb 
les seves feines, i aquesta és la manera 
més bonica i justa d’alimentar la roda.

La Kera Fashion va reunir a la Fontana diferents propostes, com les de la marca Futique

Leadentears
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Avui ració doble i comencem parlant de bocates, com els que 
tenen nom de carrer de Gràcia a un bar de la plaça Rovira; a la 
carta s'ha afegit un entrepà nou "en reconeixement a la nos-
tra lluita", diu la plataforma No al Vial de passatge Frígola, i té 

bona pinta: confi t d'ànec, ceba caramelitzada, pera, salsa hoisin i rúcu-
la. I segona ració de dependent: l'adéu de Joan Martínez Vilaseca, fi gura 
clau de l'esport català, s'ha subratllat pel seu pas pel Barça o l'Espanyol, 
però també va jugar a l'Europa... i a Gràcia també hi tenia un altre vin-
cle: era el pare d'una sòcia de la gestora de l'Hotel 1882. "Molt maco, en 
Martínez Vilaseca; una llàstima", ens diuen des de l'hotel, encara colpits.

El
depen-

dent

Cartes al director

Aturem la Festa Major?
Com a gracienc nascut al barri i com a resi-
dent soc el primer a apreciar el valor que té 
la nostra Festa Major i l'he gaudida molts 
anys; anys en els quals també hi havia pro-
blemes, però d'uns anys ençà la dimensió 
del problema és tal que cal aturar-nos i fer 
un debat a fons.
Entenc que la gent que guarneix carrers se 
sent la Festa molt seva i se sent alhora pro-
tagonista i part activa durant molts dies de 
l'any. Jo mateix vaig col·laborar algun any 
amb un dels carrers històrics de la Festa. 
Però també han d'entendre que els alda-
rulls i l'incivisme no els afecta només a ells 
sinó que afecta tot el barri.
La Festa Major comença malament quan 
un dels principals espònsors és una marca 
de beguda alcohòlica. S'hauria de buscar 
un o més espònsors amb valors més posi-
tius. També crec que les barres dels carrers 
haurien de limitar la venda d'alcohol com a 
mostra de què és el que es busca per a solu-
cionar el problema. 
Està clar que només aquesta mesura no re-
sol el problema. Acabar amb el problema 
dels llauners que venen llaunes però tam-
bé drogues de manera descarada i acabar 
amb els establiments que venen alcohol 
fi ns i tot a menors sí que acabaria amb una 
bona part del problema. I de qui és feina 
acabar amb aquesta pràctica? De l'Ajunta-
ment, qui s'ha apropiat des de fa anys de 
la Festa com si la Festa l'organitzés el con-
sistori i no els veïns. N'ha estat fent des de 
fa temps una difusió que ningú del barri 
demana, fi ns a col·lapsar-la de gent i que fa 
que qui és del barri no la pugui gaudir. La 
Festa no és de Barcelona, és de Gràcia.
Dit això, veient la imparable degradació 
de la Festa i en senyal de protesta contra 
qui l'espatlla i contra la gestió de l'Ajun-
tament, proposo parar la celebració de la 
Festa Major. Els polítics només atenen els 
problemes dels ciutadans si els afecta en 
clau electoral.

Marc Martínez Uribe

Opinió

Editorial

Dades tossudes a les places

Les imatges de festassa boja a les places i carrers de Gràcia que es 
van registrar, potser més que cap altre any per la necessitat d'es-
bravar-se de molta gent, tenen una rèplica que sovint oblidem: els 

veïns que viuen en aquests llocs. La resposta ràpida i cunyadista porta 
a contestar que aquests veïns ja sabien on anaven a viure quan van llo-
gar o comprar els seus pisos. Però, dit això, tots som conscients de la 
tolerància zero que mostrem els humans a la simple ubicació d'un bar 
a sota de casa. 

Les places de Gràcia tenen la desgràcia de ser un focus d'atracció 
dels visitants i ja fa prop de 
vint anys que l'Ajuntament, 
de tots els colors, intenta ate-
nuar el soroll i fer-lo compa-
tible amb el dret al descans. 
Les places de Gràcia tenen 
aquesta -diguem-ne- desgrà-
cia, però també la sort d'es-
tar farcides de sonòmetres en 
la seva majoria, que perme-
ten saber de què estem par-
lant quan analitzem els nivells sonors d'una ciutat: la Unió Europea 
considera que hi ha un excés per a la salut més enllà dels 55-60 deci-
bels (en funció de zona residencial o d'oci) i a Gràcia sembla normal 
que aquest excés se superi entre les 23 hores i les 7 del matí més de la 
meitat de dies del mes a l'estiu. Així ho diu l'últim informe ofi cial de 
l'Ajuntament que l'associació Places de Gràcia, que agrupa ja onze es-
pais del nucli històric, ha pogut analitzar de manera prèvia a la segona 
reunió conjunta que han fet aquesta setmana amb representants polí-
tics i tècnics del consistori. El cert és que la resposta ha estat lacònica 
per part de la institució local, més o menys com sempre, però està bé 
saber quin és el nivell del mal que estem patint.•

Les dades no van unides 
a noves mesures però 
almenys sabem quin 
nivell de mal patim

Lola Capdevila

E l mantra de l'estiu ha sigut els mi-
lers de passes que el rellotge-polse-
ra d’un munt de canells registrava 

cada dia per autosatisfacció dels seus 
propietaris. Totes hem fet el màxim de 
passes possibles, però ha començat el 
curs i no hem avançat gaire. 

Un descampat al carrer Jaén ocupat 
perquè a la ciutat i a la Vila falten pisos 
de protecció social, mentre alguns so-
lars resten deserts i són una oportuni-
tat per moltes persones que miren on i 
com poden sobreviure. També a carrers 
i places. I això anirà a més perquè la crisi 

humanitària que patim i la manca de re-
cursos físics i monetaris fa difícil trobar-
hi solució, però cal buscar-la. També el 
Casal Tres Lliris mira com pot sobreviu-
re. S’organitzen, fan activitats i debaten 
idees per posar la seva llavor en aconse-
guir un món millor. Objectiu cada vegada 
més difícil si no ens hi posem totes alho-
ra. Ara quatre anys després que se signés 
el primer conveni de cessió cal renovar-lo 
i no sembla que hi hagi gaires possibili-
tats que sigui així. Potser caldrà una tau-
la de diàleg, ara que estan de moda, entre 
Veïnes, el Casal i el Districte? O una pròr-
roga de dos anys més abans d’expropiar o 
llençar a les escombraries el projecte del 
Casal? S’aprèn caminant i fent totes les 
passes que calguin per avançar. Tothom 
mereix una nova oportunitat.•

Toc d'inici

Ara que estan de moda, 
potser caldrà una taula 
de diàleg entre Veïnes, 
Casal i Districte?

Ull de 
dona
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8 Opinió
Opinió convidada
Xavier Valls, exregidor de Gràcia

En defensa de l'espai 
públic (i 2) 

En el mes de març, ja vaig deixar constància en el 
vostre setmanari, del meu desacord respecte del 
nou planejament municipal, que consolida els 
queixals existents en les grans vies urbanes de 
Gràcia, tot desafectant les fi nques existents. Eren 

afectacions perfectament assumides per la ciutadania, i 
argumentava, que em semblava un error perdre espai pú-
blic que podia ser necessari en un futur per usos indeter-
minats ara mateix. 

En aquest sentit no ha calgut esperar massa per demos-
trar el que és evident. El mateix ajuntament que desafec-
ta les fi nques existents disminuint l’espai comunitari, ha 
descobert que l’amplia vorera que van deixar les monges 
Vedrunes -degut a l’afectació fi ns ara existent- en la remo-
delació del seu edifi ci, podia ser útil per a diferents usos. 
En un vist i no vist hi han fet les obres necessàries per po-
sar-hi un aparcament de motos i bicicletes i una zona de 
càrrega i descàrrega. 

No es pot dir doncs, que la coherència sigui la principal 
virtut d’aquest ajuntament. Ho dic també, tot recordant 
que a l’inici del seu mandat va mantenir una dura batalla 
amb els restauradors, per evitar la invasió de terrasses en 
carrers i places. La necessària e imprescindible defensa 
de l’espai públic, a càrrec d’un ajuntament d’esquerres. 
Tot va canviar amb la pandèmia, i crec molt encertat que 
es donés oxigen als restauradors amb problemes econò-
mics greus, permetent-los ocupar espais que fi ns ales-
hores ocupaven els vehicles. Cal reaccionar ràpidament 
front les crisis.

El que ara em sorprèn, és que en un inesperat gir del 
guió intervencionista inicial, l’ajuntament pretengui, 
d’acord amb els restauradors, consolidar aquests espais 
en la post-pandèmia. És una nova minva inexplicable de 
l’espai públic, doncs si l’espai destinat als vehicles és sem-
pre recuperable amb el simple canvi de les senyals de trà-
fi c (avui és pot permetre aparcar, i demà és pot prohibir), 
costa de creure que si aquests espais és destinen a negocis 
en funcionament, i es consoliden en el temps, es puguin 
recuperar mai més. Els jutjats no són massa sensibles als 
canvis d’opinió sobtats de les institucions.•

No es pot dir, doncs, que la 
coherència sigui la principal 
virtut d'aquest ajuntament. 
Ho dic també, tot recordant 
que a l'inici del seu mandat va 
mantenir una dura batalla amb els 
restauradors per evitar la invasió 
de terrasses en carrers i places 

S.M.

el 
bloc

El miratge olímpic 

Àlex Gutiérrez Pascual

Tot plegat va durar setze dies i ara 
queda molt lluny. Poc més de dues 
setmanes en què esports mal ano-

menats minoritaris (si es comptessin el 
nombre de fi txes federatives ens endu-
ríem algunes sorpreses) van passar per 
davant de l’omnipresent futbol. Deixant 
de banda el to de les retransmissions, 
massa insistent en el patriotisme i poc 
donada a reconèixer les qualitats de 
les delegacions rivals, els Jocs Olímpics 
han tornat a ser una fi nestra oberta a la 
diversitat de competicions esportives. 
La treva va durar poc: la pretemporada 
futbolística ho va escombrar tot. De la 
cobertura dels Jocs Paralímpics mereix 
una refl exió per a un altre article. 

Les activitats que hem vist a Tòquio, 
a Gràcia tenen també presència destaca-

da i en aquest setmanari mirem de co-
brir-les de la millor manera que sabem. 
Sempre hi ha marge per fer-ho millor, 
per això les pàgines de L’independent 
sempre són obertes a opinions, comen-
taris i suggeriments per part d'esportis-
tes, equips tècnics i dirigents.

Si agafem les estadístiques, una eina 
molt útil en la pràctica esportiva, podem 
titular que la temporada passada el fut-
bol va acabar en primera posició com a 
notícia d’obertura de la secció (15 ocasi-
ons), seguit de gestió d’equipaments (9), 
waterpolo (8), bàsquet (6), gimnàstica 
(2) i muntanya (1). Convé dir que ha es-
tat un curs marcat per eleccions, ascens 
i campionat de l’Europa, i que hem equi-
librat aquesta presència amb altres te-
mes d'interès. Veurem aquesta tempora-
da com anirà, tenint en compte que ens 
mou la passió no només pel futbol, sinó 
també pel bàsquet, el waterpolo, la gim-
nàstica, la muntanya, el tennis, el ciclis-
me, el futbol sala, els escacs... L’esport, 
com més divers, més apassionant.•

Els esports de Tòquio 
tenen presència aquí i 
al setmanari els cobrim 
el millor que sabem

ascual

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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Exposicions
Fins al 30 de setembre 
Tvboy: Home Street Home. Un espai for-
mat per 40 obres del artista italià, que 
obre un expais per donar veu a un missat-
ge de sensibilització de la mà de la mobili-
tat 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 fotogrà-
fi c, recull en la seva exposició fotografi es 
de noticies històriques que mostren actes 
de violència, en un anàlisi sobre les postu-
res més genèriques que es poden trobar a 
les fotografi es de premsa. 
Galeria H2o (Verdi, 152)

Inventari de Pau Vendrell – Espluga. Un 
projecte artístic que explica la realitat 
quotidiana d’una família de classe mitja-
na 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 analit-
za les claus d’un confl icte, 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 di-
vendres 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 temà-
tiques diverses. 
Centre Cívic El Coll – La Bruguera (l'Al-
dea, 15)

Fins al 5 d’octubre
Exposició: guanyadors de la 20a edició 
del Concurs de Pintura al Passeig de Sant 
Joan, secció afi cionats. 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 13 d’octubre
El mil·lenni del Cultura/s, 2002-2021. Una 
exposició sobre aquest suplement de La 
Vanguardia, amb motiu de la publica-
ció del número 1000. Comissariada per 
Sergio Vila-Sanjuán i Julià Guillamon, 
s’exposa una àmplia mostra de portades, 
pàgines i imatges del suplement, i s’expli-
ca la seva trajectòria i les seves línies d’in-
terpretació, creació i anàlisi cultural. 
Biblioteca Jaume Fuster (Plaça Lesseps, 
20-22)

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
Dijous 23 de setembre 
Teatre: La isla fl otante. Muntatge dels ar-
tistes Martí Güell Marco i Michelângelo.
La Babadoc (Quevedo, 36 baixos), fi ns 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 co-
medy de Tian Lara, ara especialitzat en 
‘anticoaching’ o com destruir empreses 
des de dins. 
Jove Teatre Regina (Sèneca, 22), els diven-
dres a les 21 h

Dissabte 25 de setembre 
Concert: Valeria Castro. La cantautora ca-
nària presentarà en directe el seu nou EP 
'Chiquita'. Cal reserva prèvia.
Casa SEAT (Pg. de Gràcia, 109), a les 18

Música: Ken Stringfellow. 
La Muriel (Verntallat, 30), a les 19.30 h

Diumenge 26 de setembre
Trobada de col·lecionistes de dispen-
sadors de caramels PEZ de Barcelona. 
Entrada gratuïta segons aforament. 
La Violeta (Maspons,6), a les 11 h

Música: JAM Session. 
La Muriel (Verntallat, 30), a les 19 h

Dilluns 27 de setembre 
Cicle de literatura i psicoanàlisi: 
Migracions, a càrrec de l’escriptor Juan 
Pablo Villalobos i Daniel Cela, director de 
la Comunitat de Catalunya de la Escuela 
Lacaniana de Psicoanálisis. 
Biblioteca Jaume Fuster (Pl. de Lesseps, 
20), a les 18.30 h 

Los making-of Dama: Mira lo que has 
hecho. Un cicle de masterclass dedicades 
a les parelles creadores d'històries. Cal re-
serva prèvia. 
Casa Seat (Pg de Gràcia, 109), a les 18.30 h 

Dimarts 28 de setembre
11a mostra internacional de cinema etno-
gràfi c: Eu tamén necesito amar, d’Antonio 
Caeiro (2019). 
La Violeta (Maspons,6), a les 19.30 h

Música: Espectacle musical a càrrec de la 
companyia Voramar, part de la celebració 
del dia Internacional de la gent gran de 

Gràcia. Cal inscripció prèvia. 
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 17 h

L’art de visitar un jardí: visita guiada al 
parc del turó del Coll. Inscripció prèvia. 
Passeig de la Mare de Déu del Coll, 77. 
Rampa d’accés al parc, a les 17.30 h 

Dimecres 29 de setembre 
Presentació: Iniciativa Ciutadana Europea 
per a la Renda Bàsica Incondicional a la 
Unió Europea. 
La Violeta (Maspons,6), a les 19.30 h

Festa Estellés 2021. Concert amb Xiomara 
Abelló + sopar + micro obert. 
Casa València (Còrsega, 335), a les 20h

Documentals frescos a la plaça: Som lla-
vors. Documental dedicat a l’hort comu-

nitari Date una Huerta. 
Plaça La Fontana, a les 20.30 h 

Dijous 30 de setembre 
Xerrada: Las aplicaciones del blockchain 
NFT. Com funcionen les apps blockchain 
als diferents sectors socioeconòmics?
Casa Seat (Pg de Gràcia, 109), a les 18.30 h 

Cine: Complicitat, presentació del curt-
metratge que pretén trencar estereotips 
envers les persones grans amb un debat 
obert en fi nalitzar. 
La Violeta (Maspons, 6), a les 19 h

Divendres 1 d’octubre
Festival Sonamos Latinoamérica: 
Folkeando, sons arrelats en la música fol-
klòrica argentina. Cal inscripció prèvia. 
La Sedeta (Sicília, 321), a les 11 h

Entitats

Fins al 31 de setembre
Proves de veu per entrar a formar part 
del Cor de l’Orfeó Gracienc. 
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 
Trofeu de la VIII Jornada Inclusiva. 
Jardins de Menéndez y Pelayo, a les 16.30h

Teatre: Medea Redux. 
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 18 h

Dissabte 25 de setembre
Sortida al Montnegre. Ruta circular 
per la Vall d'Olzinelles. Oberta a tohom. 

Organitzada pel Grup Excursionista de 
l'Ateneu Llibertari de Gràcia.
Punt de sortida: estació de tren de 
Passeig de Gràcia, a les 7.45 h 

Teatre: S’aixeca el teló. 
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 22 h i 
diumenge a les 18h

Divendres 1 d'octubre
Presentació de Nosaltres no vàrem pac-
tar. La transició a peu de carrer, escrit 
per Xavier Oller, d'Agita't Gràcia.
Llibreria Aldarull (Torrent de l'Olla, 72), 
a les 19 h
 

Si 
voleu publi-

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

@independent.cat

Cedida

Amb el suport de

La banda de folk El Naán presenta 
a Gràcia 'Germinal'
El grup palentí El Naán presentarà al Centre Artesà Tradicionàrius el proper 
diumenge 3 d'octubre el seu nou treball 'Germinal', un disc amb tretze noves 
cançons que exploren diversos estils amb especial referència al folklore de 
l'Amèrica camperola i indígena. Després de 'La Danza de las Semillas', considerat 
Millor Disc Europeu el 2018, la banda signa el quart àlbum, pel qual han comptat 
amb la col·laboració de Santiago Auserón, Fetén Fetén i Greg Devaou. 

Diumenge 3 d'octubre al CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 19h

Recomanem
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una peça solidària que serveix per 
reprendre el format i donar a co-
nèixer la nova seu. 

La peça ha estat escrita i dirigi-
da per Jofre Ballès i està protago-
nitzada per Libertad Ribera i Paula 
Salmerón, que interpreten a dues 
supervivents que "abans recicla-
ven i ara maten zombis", com ex-
plica el seu cartell promocional. 
L'obra estarà en cartell durant 
tres setmanes més amb aforament 
molt limitat i en horaris diferents 
(20h, 20.45h, 21.30 i 22.15h). 

Aquesta estrena s'emmarca en 
el taller Salvem Microteatre, una 
proposta que inclou el carnet mi-

Microteatre reobre a Virreina amb 'Amazonas'
Després del tancament al maig de la sala de Bailèn, el projecte engega nova etapa amb una peça solidària 

S. M.

Després de sis anys al car-
rer Bailèn, Microteatre 
va abaixar la persiana a 
finals del passat mes de 
maig per traslladar-se a 

un altre local que els permetés re-
duir despeses i donar un nou im-
puls al projecte, molt tocat per la 
crisi sanitària. Tot i que encara es-
tan en obres, Microteatre BCN ha 
reprès l'activitat teatral al nou es-
pai, al carrer Or a tocar de la plaça 
Virreina, amb l'estrena aquest cap 
de setmana de l'obra Amazonas, 

croLOVER, l'entrada per a l'obra 
i una consumició; el preu és de 12 
euros i de 10 la venda anticipada. 

La nova sala ha mantingut la 
mateixa estructura de la darrera 
reforma a Bailèn: sales petites per 
al microteatre i una més gran on 
ampliar el cartell d'activitats (pro-
jeccions i propostes per a públic 
infantil). Aquestes millores, se-
gons ha confessat la seva directo-
ra, Libertad Ribera, es van aplicar 
després del confinament i s'han 
aplicat ara perquè incrementen 
les opcions a l'hora de programar. 
Més informació a info@microtea-
trebarcelona.cat.•Cartell de l'espectacle 'Amazonas', aquests dies a Microteatre. Foto: Aleix López

Rubén Martínez: 
"Hem volgut reiniciar 
i al Munt de Mots 
d'enguany tot és nou"
 

El director del festival de narració oral destaca el paper 
"únic" de la biblioteca Vila Gràcia com a centre d'interès

Col·leccionistes 
de caramels PEZ 
es retroben de 
nou a la Violeta

L'Heliogàbal 
porta més música 
a EART: Morreo i 
Eterna Joventut

La Violeta acollirà aquest diu-
menge la segona trobada de 
col·leccionistes dels ja històrics 
caramels PEZ. D’11 a 15 hores 
les portes del centre estaran 
obertes tant a curiosos com 
a nostàlgics i col·leccionistes, 
que tindran l’oportunitat de re-
novar les seves col·leccions (o 
començar-les) a les taules d'in-
tercanvi. A la jornada, organit-
zada pel propietari de la boti-
ga gracienca Blackout, Javier 
Murciano, es presentarà un 
dispensador dissenyat per la 
trobada d’aquest any, tal com 
es va fer a la primera edició, al 
2018. L'esdeveniment inclou un 
espectacle de màgia a càrrec 
de Daniel Arbonès i la projec-
ció de documents inèdits de la 
història dels caramels. Per als 
més petits, el certamen compta 
amb una zona infantil. 

El cicle de Segells 
Residents organitzat 
per l'Heliogàbal, amb 
Snap! Clap! Club com a 
col·lectiu escollit per a 
la programació del mes 
d'octubre, portarà a la 
banda Morreo i el grup 
barceloní Eterna Joventut 
en acústic a l'espai 
d'Experimentem amb 
l'Art dissabte 9 d'octubre 
(18h).

Breus

Laura Rodríguez

Silvia Manzanera 

El Festival de Narració Oral 
de Barcelona Munt de Mots 
celebra a l'octubre dotze 
edicions tot fent un reset i 
aportant nous continguts. 

Al districte, el centre neuràlgic de 
la proposta és la biblioteca Vila de 
Gràcia, que des de 2012 acull el cen-
tre d'interès de la narració oral. 

 
Quan es va crear el festival, us 
imaginàveu la trajectòria i crei-
xement que acabaria tenint? 

del festival va ser més gran. El tret 
diferencial de l'edició d'aquest any 
és el seu caràcter inèdit: totes les 
narradores i narradors que hi par-
ticipen s'estrenen, hi ha nous con-
tes i històries i nous espais. Fem 
creu i ratlla igual que la huma-
nitat, intentant aprendre alguna 
cosa de tot plegat, i recomencem.

L'expansió del festival més enllà 
de la ciutat sempre ha estat una 
constant. Seguirà així?
Sí, aquest any s'hi suma una nova 
ciutat, Terrassa, amb l'Ateneu 
Candela. També és cert que hi ha 
llocs on hem estat i ja no, o d'altres 
que seguim amb una col·laboració 
de més de 10 anys. Tornem a l'Hos-
pital Clínic amb la funció solidària 
a la planta de psiquiatria infantil; 
l'any passat no la vam poder fer.

La biblioteca Vila de Gràcia és un 
Centre d'Interès de la narració 
oral. Com valoreu el seu paper?
Sempre dic que el festival és una 
festa, però després estan els dies 
anteriors i els posteriors. Els ta-
llers, la formació i totes les activi-
tats del Munt de Mots són la festa. 
El Centre d'Interès a la biblioteca 
Vila de Gràcia va néixer com una 
extensió de les conferències. Ara 
capitalitza continguts. És fonamen-
tal i indispensable espais així per a 
la investigació. És únic a Barcelona 
i a Catalunya.•

Realment no, perquè ens vam pro-
posar bojament fer, almenys, una 
vintena d'edicions. I amb aquesta 
xifra mig en broma mig seriosa-
ment hem anat superant primer 

la crisi econòmica del 2008 i ara 
una pandèmia. I només ens hem 
saltat un any.

Com us ha afectat la crisi sanità-
ria? Com us ha perjudicat?
Més que parlar de perjudici, diria 
que ens ha obligat a adaptar-nos a 
ella. O sigui, si la inauguració del 
festival abans es feia a Luz de Gas 
amb la presència de 200 persones, 
doncs ara la fem virtual. És una al-
tra experiència. La narració oral és 
un art tan adaptatiu que s'emmot-
lla a totes les circumstàncies.

Seguireu, doncs, amb la part vir-
tual? 
L'any passat va ser un festival 
mixt. Intentem fer la màxima 
presencialitat possible perquè la 
narració oral virtual és una versió 
trista però en canvi resulta una 
meravella perquè et permet arri-
bar a un públic més ampli. Aquest 
any hem programat tres sessions 
golfes a través d'Instagram (22h), 
amb connexions internacionals de 
narradors de Guatemala i Xile.

Quina és la valoració de l'edi-
ció passada i com es presenta la 
nova?
El 2020 partíem amb unes expecta-
tives molt baixes, per tota la situa-
ció d'incertesa que hi havia llavors, 
però crec que les vam superar amb 
escreix, i la projecció internacional 

"Malgrat les baixes 
expectatives del 
2020, la projecció 
internacional va 
ser molt gran"

Martínez, durant una sessió del Munt de Mots 2020. Foto: Cedida
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'Dune', hipnòtic relat messiànic

Joan Millaret Valls 

Després de l’esquarterada versió Dune del nord-
americà David Lynch de l’any 1984, un estrepitós 
fracàs de taquilla, Denis Villeneuve agafa el re-

lleu i s’atreveix a fi lmar una primera part d’una nova 
adaptació cinematogràfi ca de la novel·la homònima de 
Frank Herbert. Aquest relat emblemàtic del gènere de 
la ciència-fi cció, que arriba ara a la gran pantalla de la 
mà del realitzador canadenc sense amagar la concep-
ció faraònica del projecte, parteix d’un guió coescrit 
per Eric Roth i Jon Spaiths. Mentrestant, el rodatge de 
la segona part romandrà a l’espera dels resultats en 
taquilla d’aquesta primera entrega.

Un vibrant pròleg ens presenta el planeta Arrakis, 
un món desèrtic que té una espècia que fl ota en 
la seva atmosfera, una valuosa matèria primera, 
recol·lectada amb grans màquines per la casa dels 
Harkonen, mentre els seus habitants, els Fremen, 
lluiten clandestinament contra aquest espoli. El punt 
d’arrencada mostra com els Harkonen abandonen 
Arrakis tot cedint l’explotació del planeta als Atreides. 

Denis Villeneuve, un conreador nat del gènere fan-
tàstic amb fi lms com La llegada (2016) o Blade Runner 
2049 (2017), excel·leix aquí en la seva posada en escena, 

tant vistosa com virtuo-
sa. Fa gala d’una concep-
ció visual i escenogràfi -
ca de gran elegància que 
treu profi t sobretot de 
l’aspecte més matèric i 
físic de l’essència del de-
sert. Un entorn inhòspit, 
pràcticament sense vida, 
on els Fremen s’han sa-
but adaptar. Trobem un 
organicisme sorprenent. 
Villeneuve ha armat uns 
helicòpters que recor-

den les llagostes o les libèl·lules i armes secretes a la 
manera de mosquits espies. Tot i el futurisme, també 
sobta veure decorats i vestits d’estètica antiga, medi-
eval o aràbica. S’insisteix molt en l’aspecte més físic 
i matèric, privilegiant interiors de pedra, tot d’una 
aparença pètria, de gran austeritat, reminiscències de 
l’antic Egipte. Tenim dosis d’espectacularitat, de me-
galomania, però per damunt de tot preval la idea d’un 
blockbuster d’autor, on el toc personal del realitzador 
és determinant per damunt de les concessions fàcils 
a l’efectisme d’efectes digitals. Una de les imatges em-
blemàtiques són els cucs gegants que engoleix tot allò 
que es mou i que es mouen enmig la profunditat de la 
sorra del desert on s’hi amaguen. La seva boca és com 
un cràter, un maelstrom, imatge poderosa que situa a 
l’espectador en el vòrtex d’aquest remolí letal. A més, 
Hans Zimmer crea una banda sonora impactant. Al 
capdavall, Dune és una experiència immersiva, una 
pel·lícula subjugadora, captivadora.•

crítica de 
cinema

És una 
experiència 
immersiva, 
una pel·lícula 
subjugadora i 
captivadora

S. M.

L a 3a edició del festival 
Natures, la iniciativa im-
pulsada per tragantDansa 
que més projecció té ara 
mateix pel que fa a la pro-

gramació d'activitats per part del 
centre gracienc, omplirà de nou la 
població de l’Alzina de l’Aguda (la 
Noguera) per dedicar-se al cultiu 
creatiu de la dansa, la performan-
ce i les arts plàstiques en diàleg 
amb la natura. L'edició d'enguany 
tindrà lloc els dies 2 i 3 d’octubre 
de 2021, amb jornades amb públic, 
i els caps de setmana del 9 al 12 i 
del 23 al 24 d’octubre, amb labora-
toris de creació. Com a novetats, el 
festival amplia els dies de progra-
mació amb públic i incorpora no-
ves mirades provinents del camp 
de la performance art o art de l’ac-
ció, amb la participació de l’artista 
catalana Fina Miralles, convidada 
de renom en aquesta edició.

Segons les organitzadores, 
Natures pretén consolidar-se com 
un espai de trobada i divulgació 
de propostes artístiques que dia-
loguen amb el paisatge rural: "un 
espai on repensar, sentir i apreci-
ar l’art des de la natura i on escol-
tar la natura des de l’art", en un 
indret singular com és l’espai de 
tragantCamp i la població de l’Al-
zina de l’Aguda.

Cada jornada amb públic tindrà 
un enfocament particular i presen-
tarà treballs en diferents formats. 
Tot i que aquest serà el nucli del 
programa, a cada trobada també 
hi haurà xerrades i tallers, i d’al-
tres moments d’intercanvi per tal 

Intervenció artística al Natures 2020. Foto: Cedida

El Natures 2021 de 
tragantDansa aposta 
per la performance i 
les arts plàstiques 
L'artista Fina Miralles és la convidada 'estrella' de la tercera 
edició d'un festival que enguany creix en dies i activitats 

de contextualitzar i enriquir les in-
tervencions artístiques.

La jornada del dissabte 2 d’oc-
tubre serà el tret de sortida de 
Natures'21 i tindrà com activitat 
principal les Actuacions integra-
des en el paisatge, on es presenta-
ran propostes de dansa i arts es-
cèniques "que han tingut temps de 
madurar lentament" gràcies al seu 
pas per altres escenaris, adaptant-
se als continguts i particuluaritats 
de l'Alzina. En aquest format s'em-

marquen les peces Labranza (dan-
sa) del col·lectiu Lamajara Danza, 
Pelat (dansa i circ) de Joan Català 
i Pecata Beata (música) de Carola 
Ortiz. Prèviament a la mostra tin-
drà lloc una conversa amb la his-
toriadora de l’art Maria Garganté 
sobre la relació entre art i territori 
en l’actualitat.

La jornada del diumenge 3 d’oc-
tubre arrencarà amb una conver-
sa amb l’artista Fina Miralles, ti-
tulada Fina sembra, que uns altres 
ja recolliran. El programa inclou 
un taller sobre Percepció, cos i 
paisatge, liderat per l’educado-
ra Mireia Torrent, i el plat fort: el 
Recorregut Itinerant d’Interven-
cions Artístiques, una passejada 
amb el públic per veure 8 creaci-
ons artístiques que intervindran 
diferents punts de l’entorn l’Alzina 
de l’Aguda des de les disciplines de 
la dansa, arts plàstiques i arts d’ac-
ció o performance.•

Un dels plats forts 
és el recorregut 
itinerant per vuit 
intervencions 
artístiques

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla 
del Prat,  15. Tel. 93 217 26 42.
• Sin tiempo para morir. 17.45 i 

21.00.
• 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 mosqueper-

ro. Dl, dm, dc i dj, 18.15. Dv, ds i 
dg, 18.10.

• El bebé jefazo: negocios de fami-
lia. Dv, ds i dg, 15,50.

• Worth. Dl, dm, dc i dj, 15.50 i 
20.10. Dv, ds i dg, 20.10.

•¿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). 

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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La torratxa

Ser nazi és 
gratis 

Pere Martí
@peremarticolom
 

Fa pocs dies, una repugnant manifes-
tació nazi va recórrer impunement 
el barri de Chueca de Madrid escam-

pant proclames homòfobes i racistes 
sense que ningú fes res per impedir-ho. 
La policia, present, es va limitar a escor-
tar els caps pelats i buits vestits de negre 
que aixecaven el braç compulsivament, 
buscant un taxi, i fent onejar les bande-
res espanyoles com una arma llancívo-
la. El més greu, és que la manifestació 
estava autoritzada per la delegació del 
govern espanyol a Madrid, que corres-
pon al PSOE. 

La manifestació va ser una desfi la-
da d’odi que no té res a veure amb la 
llibertat d’expressió. A Espanya està ti-
pifi cat el delicte d’odi, però mai s’aplica 
quan és un feixista el que segrega odi. 
Només s’aplica contra les dissidències 
polítiques, l’independentisme o contra 
posicions antisistema. La policia en cap 
moment va efectuar cap càrrega, va per-
metre, acompanyar i qui sap si celebrar 
la manifestació. Aquesta passivitat po-
licial contrasta amb l’agressivitat de la 
policia en qualsevol altra manifestació a 
Madrid. 

La impunitat policial i judicial que 
gaudeix l’extrema dreta a Espanya és 
una de les claus que explica el seu as-
cens polític. És una opció política tolera-
da per dos poders de l’estat, la judicatu-
ra i les forces de seguretat. Amb aquest 
aixopluc, va podrint la democràcia. La 
manifestació va aixecar polèmica, la fi s-
calia ha dit que s’ho miraria i la delega-
ció del govern, del PSOE, ha dit que els 
van enganyar, que la mani era contra les 
vacunes. I ha decidit sancionar els or-
ganitzadors amb 600 euros. Com dues 
multes de trànsit, o una infracció lleu. 
Ser nazi a Espanya surt molt bé de preu. 
Després, quan arribin a la Moncloa, que 
no plorin. Serà massa tard, però nosal-
tres ja no hi serem. •

De ben segur que amb gent del vostre entorn hau-
reu descobert alguna vegada que tenen orígens 
valencians. Fins aquí un fet corrent. Però si inda-
gueu més sobre el territori concret d'on venia la 
seva família, trobareu topònims com la Salzedella, 

Tírig, Catí o Santa Magdalena de Polpís. El recorregut que 
us proposo en aquesta Mirada enfora no apareixen aquests 
pobles, però sí les comarques de les quals formen part. 
Ametllers, garrofers, oliveres, pins i bancals marquen el 
paisatge que va de la Serra d'Irta, al Baix Maestrat, fi ns 
a Culla, a l'Alt Maestrat. Un recorregut de poc més d'una 
hora en cotxe que ens descobreix com és l'interior de les 
comarques del nord del País Valencià. Un territori marcat 
per una orografi a muntanyosa, tot i la proximitat amb el 
litoral. El paisatge i les cases són testimonis de com va ser 
aquesta zona a mitjan segle XX i l'emigració de la població 
cap a zones urbanes a la recerca de noves oportunitats.

La Serra d'Irta, declarat Parc Natural i Reserva Natural 
el 2002, es pot recórrer a peu pels nombrosos camins se-
nyalitzats. Els municipis que conformen el parc van fer 
front comú perquè la veïna Peníscola no se'l mengés a base 
d'urbanitzacions. Allà, costa i muntanya confl ueixen en 
un sol paratge. En un dels extrems hi ha un tresor no gai-
re amagat però sortosament de difícil accés en vehicle: el 
Castell de Xivert, de fi nals del segle XI i principis del XII, 
amb vistes del mar i l'interior muntanyós que ens espera. 

Feta aquesta primera aturada, seguim la carretera co-
marca que ens porta fi ns a les Coves de Vinromà i després 
a Albocàsser, capital de l'Alt Maestrat. L'arribada a aquesta 

població posa de manifest com la vegetació comença a ser 
diferent, un canvi que distingim del tot quan som a punt 
d'arribar a Benassal. En aquest municipi podem compro-
var com la Font d'en Segures i les seves aigües medicinals 
hi van marcar tota una època al segle passat: l'arquitectura 
d'alguns allotjaments n'és testimoni. 

Deixant Benassal i agafant la carretera que va a Culla, 
destinació fi nal del nostre recorregut, a uns tres quilòme-
tres trobarem el Rivet. Un bosc format per carrasques (co-
sines germanes de les alzines) i roures valencians. Un espai 
per a la calma i de destinació molt popular entre la pobla-
ció de la zona. En el meu cas, un indret per recordar mo-
ments d'infantesa. Arriba la sorpresa: aquella piscina mu-
nicipal, amb l'aigua congelada, ara està abandonada, a punt 
per rodar-hi una pel·lícula de por. El fi nal d'aquesta ruta per 
terres del Maestrat ens porta fi ns a Culla. Pel soroll d'al-
gunes obres i la reforma d'algunes cases comprovem que 
aquesta població ha agafat una nova embranzida amb el 
turisme rural. Al marge de les ruïnes del Castell, del segle 
XIII, la visita obligada aquí també té a veure amb la natura: 
la Carrasca mil·lenària, situada a la Masia Clapés.•

De la Serra d'Irta a Culla

Paisatge i cases del Maestrat són 
testimonis de l'emigració a zones 
urbanes per noves oportunitats

Àlex Gutiérrez PascualMirada enfora

La piscina abandonada al bosc del Rivet, a poc més de tres quilòmetres de Benassal, a l'Alt Maestrat. Foto: À.G.P.

Àlex Gut
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