
El CN Catalunya pacta 
que l'Ajuntament 
assumeixi el crèdit 
pendent d'1,5 milions 
i torna a optar a la 
gestió de Can Toda
L'acord permet afrontar inversions 
com reparar la piscina exterior P8

El pla de pisos a 
Kasa de la Muntanya 
resol les al·legacions 
i donarà 5 mesos 
per desallotjar-se
 
La comissió de govern té pendent 
de tractar la tramitació després 
de retirar el punt al desembre P4

El PGM elimina les remuntes 
noves, postposa l'illa Principal i 
descarta l'eix Raspall-Llibertat
L'Ajuntament rebaixa l'aspiració dels 2.000 pisos socials a 1.700  
però només n'assegura ara per ara 52 en règim de promoció pública 

Albert Balanzà

El llarguíssim debat sobre el canvi del Pla General 
Metropolità en l'àmbit de Gràcia, que es remunta al 
procés participatiu engegat el març de 2019 i els tre-
balls de revisió del catàleg de patrimoni, està cremant 
últimes etapes amb la negociació política encarrilada 

entre el govern de BComú-PSC i ERC i amb la desafectació de 
màxims d'unitats d'expropiació (149 de 158) i la protecció de 
3.400 edificis com a patrimoni del teixit històric del districte. 
Però als detalls de recta final que els veïns van conèixer abans 
de Nadal (la retallada en l'opció de remuntes i la desafectació 
de Frígola i per ara de Sant Josep de la Muntanya) s'hi ha fet 
ara un pas més, que ja sembla definitiu: les noves remuntes 
desapareixen si no estan permeses en reformes que reservin 
un 30% a habitatge social i decauen grans operacions com 
l'obertura del vial Raspall-Tagamanent-Llibertat. 

En el pla d'etapes, de sis i dotze anys, hi ha més canvis: 
s'endarrereix al segon sexenni la transformació del Pàrquing 

Principal en illa interior i es manté en aquest termini de 12 
anys vista -sense concretar inici del compte enrere- l'opera-
ció de nova plaça per a l'espai que ara ocupen els Laboratoris 
Viñas a Torrent d'en Vidalet. 

Més matisos hi ha en l'anunciada promesa d'assolir 2.000 
pisos socials, bona part dels quals depenien de l'operació re-
muntes, i ara se'n plantegen 1.700, si bé només 52 s'asseguren 
en règin de promoció pública, els que corresponen als nous 
blocs previstos al carrer Maignon amb avinguda de Vallcarca 
i al Passatge Mercedes. Pàgina 4. 
Articles d'opinió d'Eloi Badia, regidor de Gràcia, i 
de la plataforma Un altre PGM és possible

Quedaran 9 unitats d'expropiació 
afectades amb habitatges: a l'illa 
Banyoles i a Mestre Balcells 

L'illa del pàrquing Principal, antic teatre, serà una plaça. Foto: À.G.P.

Tota la 
programació 
del XXXV 
Tradicionàrius
Suplement especial

Setmanari gratuït
Número 873. 14 de gener de 2022 ISSN - 1695-4793



L’Independent de Gràcia
14 de gener de 2022

2 Política

Albert Balanzà

J ordi Daura (Barcelona, 1991) 
és el portaveu del grup mu-
nicipal de BCNxCanvi, ara 
en procés de dir-se Valents 
però, malgrat la joventut, ja 

ha cobert cinc anys en dos man-
dats al districte (2015-2017 i 2019-
2022) amb CiU, amb Unió i donant 
cobertura en aquesta etapa al par-
tit fundat per Manuel Valls i ara li-
derat per l'exUnió Eva Parera.

Com has vist canviar la política 
des de dins, des dels partits on 
has militat a les actuals marques?
Tinc 30 anys però estic en política 
des dels 18 i la política ha canviat. 
Ara és la immediatesa, els partits 
hegemònics s'han transformat i 
hem passat a partits de lideratges 
i d'entendre el partit com la causa 
a pensar que la causa és la ciutada-
nia. Però el nou partit ha de fer una 
consolidació més enllà del líder.

Ha acabat sent positiu, doncs, 
que no hagueu fet més camí amb 
Manuel Valls i amb Ciutadans?
Allò va ser una aventura i el tren-
cament amb Ciutadans tothom el 
coneix, però ara estem treballant 
en una estructura amb lideratges 
nous. I sempre és interessant po-
der fer política amb un exprimer 
ministre de França. El que va fer 
per Barcelona amb nosaltres va 
ser positiu en tot cas. 

Jordi Daura (Valents): 
"Volem impregnar 
de seny les polítiques 
d'esquerres a la ciutat"
"Cal afrontar Vallcarca amb el cost que calgui, amb rambla i 
desallotjaments", apunta el portaveu fins ara de BCNxCanvi 

ques d'esquerres sinó un canvi en 
el model de ciutat: més liberal, de 
posar seny a aquestes polítiques.

Estem tancant el canvi de Pla 
General a Gràcia. Heu fet 'casus 
belli' a Sant Josep de la Muntanya.
Sant Josep de la Muntanya és sa-
grat, intocable. No entraré, però, en 
els detalls del pla, però sí que diré 
que no compartim la visió del pla 
en habitatge perquè dificulta l'ac-
ció dels privats o pot suposar un 
encariment de mercaderies per la 
restricció de la mobilitat interna. 

Pot beneficiar el medi ambient.
No és una lluita pel vehicle elèctric 
sinó contra el vehicle privat.

Cap a on va el final de mandat? 
Quines són les vostres prioritats? 
Em preocupa que hi hagi un govern 
enrocat i una oposició destructiva. 
I com a prioritats a resoldre a 
Gràcia hi veiem l'encariment de 
l'habitatge, la millora de la neteja 
i el control del soroll.

A Gràcia hi ha un esport nacional 
en el nomenclàtor. No hi entreu? 
Ens importa poc. Sembla que ens 
obliguem a fer canvis per fer-los.

Aquest mandat és l'últim teu com 
a conseller? Et veus a Barcelona? 
Primer hem de créixer com a partit, 
com una UPN catalana, i el meu fu-
tur sempre estarà al servei del par-
tit. No descarto res.

Jordi Daura, en una imatge recent. Foto: Cedida

Breus

La seu del 
Districte estrena 
la restauració de 
la façana original

La façana del Districte, a 
plaça de la Vila, ja torna a 
lluir els escuts, esgrafiats 
i relleus de pedra, fins i 
tot alguns elements de 
forja, que amb el pas dels 
anys havien anat quedant 
amagats per l'erosió 
o les capes de pintura 
uniformitzadora. Seguint 
el projecte -una segona 
fase d'una reforma que 
havia quedat ajornada 
el maig de 2018-, el gran 
canvi es veu a la part alta 
de la façana i a sobre de la 
porta central de la planta 
primera. 

Anna Maria Matute 
en lloc de Ramiro 
de Maeztu, a punt 
el 22 de gener
El rebateig del carrer 
Ramiro de Maeztu per 
Anna Maria Matute, a 
cavall de Gràcia i Horta-
Guinardó a tocar del 
Park Güell, serà una 
realitat el 22 de gener. 
La reivindicació es 
remunta ben bé a dues 
dècades però ha reviscolat 
sobretot per la campanya 
dels últims anys de la 
plataforma Can Baró. 
El grup de treball de 
Nomenclàtor de Gràcia va 
avalar la idea el novembre 
de 2020. 

À.G.P.

Heu centrat la vostra política so-
bretot a Vallcarca. Per què? 
Perquè ha anat agafant un pro-
cés lent de deixadesa i decadència 
que provoca tensions entre veïns. 
Molts veïns han callat durant molt 
de temps, però no executar infraes-
tructures o ocupar cases fa una re-
acció del que jo dic la gent valenta.

Però aquesta deixadesa ha existit 
en altres governs també. Algú t'ho 
podria recriminar quan eres a CiU.
Jo era un nen aleshores... No dic 
que sigui culpa de BComú. Amb 
CiU també hi va haver aquesta por 
d'afrontar-lo. Nosaltres venim a dir 

que l'afrontarem sense complexos 
i amb el cost polític que calgui: 
Rambla Verda, desallotjaments...

Ciutadans també ha fet bandera 
dels problemes de Vallcarca. Quina 
és la diferència entre vosaltres?
Hi ha temes que podem compartir 
amb altres i a Vallcarca hem coin-
cidit amb C's, PP o Junts. No tinc 
complexes de sortir amb Colau si 
un tema és bo per la ciutat. Volem 
impregnar els nostres posiciona-
ments a les polítiques de ciutat.

Tot i ser polítiques d'esquerres.
Sí, però no un canvi en les políti-El curs polític 

a Gràcia ja té 
data final: el ple 
del 6 de juliol
Amb la reincorporació 
de la consellera tècnica 
i consellera d e BComú 
Judith Calàbria, el 
Districte ha fixat aquesta 
setmana el calendari 
dels principals òrgans de 
participació del tercer i 
penúltim any de mandat. 
Hi haurà tres plens (9 
de març, 4 de maig i 6 de 
juliol), tres audiències 
públiques (22 de febrer, 5 
d'abril i 21 de juny) i ara 
els consells de barri.

L'Any Triadú tanca amb toc gracienc
L'activista Jordi Albertí se suma amb un text recordatori a l'acte de dimarts a la ICCIC

Redacció

L'Any Triadú, el calenda-
ri d'actes i activitats que al 
llarg del 2021 s'ha desple-
gat per Catalunya amb ac-
cions també a Gràcia com 

la mostra a la biblioteca Jaume 
Fuster al juliol i l'acte a Lluïsos del 
setembre (i la placa a la casa de 
Riera de Cassoles 9, ja en territo-
ri de Sarrià), no només es tanca-
rà a Gràcia aquest dimarts 18 a la 
ICCIC sinó que augmentarà el toc 

gracienc, un cop s'ha confirmat la 
incorporació a l'acte d'un text re-
cordatori de Triadú amb què hi 
participarà l'activista i homenot 
gracienc Jordi Albertí. A la taula 
hi haurà Joaquim Triadú en nom 
de la família; el comissari de l'Any, 
Joan Josep Isern; Carles Duarte, di-
rector de la ICCIC; i el director de 
L'Independent, Albert Balanzà, que 
llegirà el text d'Albertí. La família 
Triadú ha seguit reivindicant el fa-
ristol explicatiu que s'havia d'ubi-
car a Rambla de Prat-Via Augusta, 
amb el suport de 17 entitats.Albertí i la seva dona, Isabel Sanagustín, en una imatge retrospectiva. Foto: Arxiu



L’Independent de Gràcia
14 de gener de 2022

3

El PGM descarta ja noves 
remuntes, postposa l'illa 
pàrquing Principal i no 
fa l'eix Raspall-Llibertat
L'operació Laboratoris Viñas segueix calendaritzada al segon 
sexenni del pla d'etapes i l'Illa Carolines aspira a tenir una escola

Albert Balanzà

Els rius de tinta que ha supo-
sat el debat durant prop de 
tres anys del canvi del Pla 
General a l'àmbit del nucli 
històric de Gràcia i límits de 

la resta de barris del districte ja es 
troba en la fase de retocs finals i a 
les informacions confirmades per 
l'oposició i els veïns abans de Nadal 
(retallada de noves remuntes, desa-
fectació del passatge Frígola, endar-
reriment de l'eix cívic de Sant Josep 
de la Muntanya fins que no hi hagi 
el CRAE i procés participatiu nou 
a Joanic; vegeu núm. 872) s'hi afe-

Tagamanent-Raspall, baixant cap a les cases ja no afectades de Llibertat . Foto: A.G. P.

Viñas -en dansa des del 2001- o de 
l'illa Carolines, amb la inclusió d'un 
equipament docent "com a idea 
prioritària", segons el regidor de 
Gràcia, Eloi Badia.

Les afectacions amb habitatges, 
que s'havien reduït de 158 a 42 en 
l'aprovació inicial del canvi del pla, 
quedaran en 9 (a l'illa Banyoles i a 
Mestre Balcells) i queda garanti-
da, seguint l'ampliació del catàleg 
de patrimoni, la protecció de 3.400 
edificis com a teixit històric del dis-
tricte, entre els quals hi ha des de la 
Casa Clapés d'Escorial fins a l'edifici 
Telefónica, però també la fesomia 
d'eixos com Gran, Torrent de l'Olla, 
Verdi o Fraternitat.

La plataforma veïnal edita 
6.000 enganxines de protesta i 
vol un mes més de negociació. 
A punt l'acord polític, l'acord 
veïnal està més verd: Un altre 
MPGM és possible -abans Revolta 
Veïnal- ha folrat la Vila d'adhesius, 
dissabte farà un acte de resposta 
a la proposta del Districte a 
Lluïsos i ha avançat la voluntat 
de "seguir negociant". "No és un 
punt i final, i la següent [després 
de com acabi el canvi del Pla 
General], serà Joanic", apunten.

Breus

L'església dels 
Trinitaris aguanta 
però el basar de la 
finca ja ha tancat

L'església dels Trinitaris de 
Torrent d'en Vidalet, que 
va anunciar el tancament a 
principis d'octubre, manté 
la celebració de misses a 
l'espera d'instruccions i de 
la visita dels responsables 
provincials a principis de 
febrer. La decisió ferma, 
segons va explicar Mossèn 
José Ignacio Arrinda a 
aquest setmanari, ja ha fet 
tancar el basar que hi ha a 
la finca ara fa 15 dies.

Cedida

El Centre Moral 
clourà al febrer 
els actes dels 150 
anys amb un llibre 

El Centre Moral tancarà 
el 2 de febrer els actes dels 
150 anys que es van fer 
entre 2019 i 2020 amb la 
presentació del llibre que 
s'havia d'haver presentat 
l'abril de 2020 i que la 
crisi sanitària va impedir. 
L'entitat, de fet, ja prepara 
els actes del 153 aniversari 
també aquest febrer.

Cedida

Societat

Camprodon 12, on l'Ajuntament 
ha pagat 1,175 milions d'euros per 
una finca estreta de planta baixa 
i cinc pisos d'alçada; la segona és 
el futur local del Rebost Solidari 
al carrer Pau Alsina (fa dos anys 
que és a Reig i Bonet), pel qual 
ha pagat 602.000 euros, i encara 
hi ha uns baixos i un entresòl a 
Muntaner 196-200 adquirits per 
1,98 milions, i que registralment 
pertanyen a Gràcia.

A.B.

L 'Ajuntament ha decidit con-
trarestar les xifres a la bai-
xa que no sortiran de les re-
muntes amb l'adquisició de 
finques no totes a preu de 

saldo: és el cas de Torrent de les 
Flors 142, on entre 2018 i 2019 hi 
va haver Ka La Kastanya (hereus 
de Ka La Trava) i on ara les arques 
municipals s'hi han deixat 5,5 mi-
lions d'euros que aniran a parar a 
les butxaques de Proyecto Ágata, 
una submarca del grup immo-
biliari Èlix. La Gaseta Municipal 
apunta aquesta setmana que els 
habitatges seguiran un règim de 
lloguer social assequible.

Hi ha tres altres operacions 
destacades: una també per a llo-
guer social amb sis pisos al carrer 

Ka La Kastanya: 
de casa okupa 
a la compra 
municipal a Èlix 
L'Ajuntament es gasta prop de deu 
milions d'euros en quatre finques de 
Gràcia per incrementar el lloguer social

Casa Seat rep 
170.000 visitants 
en el seu primer 
any complet

Casa Seat ha tancat 
l'any amb 170.022 
visitants, sobretot amb 
l'impuls que ha significat 
l'esdeveniment Merry 
Days i la dedicació 
d'un espai a centre de 
vacunació. Hi ha hagut 
253 actes i el dia de més 
afluència, l'11 de desembre, 
hi va haver 5.015 visitants. 

Cedida
El futur local del 
Rebost Solidari, 
al carrer Pau 
Alsina, adquirit 
per 0,6 milions

geixen ara importants esmenes que 
tenen a veure sobretot amb la pro-
mesa dels 2.000 pisos socials i amb 
el pla d'etapes amb expropiacions 
que van aixecar moltes ampolles.

El canvi de planejament per 
sumar 2.000 pisos protegits, que 
depenia en bona part d'una per-
missivitat nova en l'execució de re-
muntes, es recalcula a la baixa fins 
a 1.700 unitats i queda inclosa en 
tot cas en el que ja es permetia fer 
en obra nova amb el 30% d'execu-
ció. "Aquella singularització desa-
pareix i hi ha un reajust", va adme-
tre la gerent d'Habitatge, Laia Grau. 
Només 52 d'aquestes unitats tenen 
garantida ara la promoció pública.

El pla d'etapes, que calendaritza-
va 12 expropiacions en etapes de sis 
i dotze anys -sense data d'inici- per 
obtenir vials, interiors d'illa i habi-
tatge, també es corregeix i, com ja 
s'havia anunciat, no es farà el túnel 
de connexió del Passatge Frígola 
amb Cardener i decau el perllonga-
ment de l'eix Raspall-Tagamanent-
Gato Pérez-Llibertat. Es dóna el 
cas que ara fa un any una promo-
tora immobiliària va vendre l'edi-
fici afectat de Llibertat admetent el 
baix preu per l'afectació existent.

Sí que es manté però postposat 
el pla d'interiors d'illa al Pàrquing 
i antic Teatre Principal, com tam-
bé es farà l'operació Laboratoris 
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El pla de pisos a Kasa de 
la Muntanya resol les 
al·legacions i donarà 5 
mesos per desallotjar-se 
La comissió de govern té pendent de tractar la tramitació 
després de retirar el punt en una sessió del desembre

Albert Balanzà

La transformació sorprenent 
de Kasa de la Muntanya, el 
símbol del moviment okupa 
de Gràcia des de fa 30 anys, 
en habitatge social a través de 

la negociació que s'ha obert des de 
l'any 2018, amb el primer pas que va 
suposar l'aprovació de la proposta 
en comissió de govern i amb el se-
gon que va significar l'informe fa-
vorable al ple del març de 2019, va 
avançant a nivell de despatxos mu-
nicipals amb la resolució de les al-
legacions presentades a la relació 
de béns a expropiar i amb detalls 
que s'han conegut a partir d'un 
punt no tractat finalment en una 
comissió de govern del passat 2 de 
desembre. 

En aquella sessió, el punt de 
l'ordre del dia havia de resoldre 
l'al·legació d'un dels set ocupants 
registrats a la finca, més enllà de 25 
titulars relacionats amb la propi-
etat de la família Güell, però tam-
bé afrontava iniciar l'expedient 
d'expropiació, notificar individu-
alment als afectats l'inici de l'ex-
propiació "advertint als ocupants 
dels immobles i a tots aquells als 
quals afecti, que hauran de desa-
llotjar la part de les finques afec-
tades en el termini màxim de cinc 
mesos a comptar des de la data de 
la notificació".

La finca, de fet, està qualifi-
cada d’habitatge dotacional pú-
blic després de la modificació 
del Pla General Metropolità que 
es va aprovar definitivament per 
la Subcomissió d’Urbanisme de 
Barcelona el 27 de juliol de 2019 i 

La característica façana de Kasa de la Muntanya. Foto: À.G.P.

que va ser efectiva el 25 d’octubre 
de 2019. Aquell desembre (vegeu 
L'Independent núm. 780), a través 
del Pla d'Inversions Municipals, 
l'Ajuntament va fer una reserva 
d'1,7 milions d'euros per a les ex-
propiacions i, en principi, els tèc-
nics segueixen treballant en una 
proposta de 12 pisos socials res-
pectant la característica faça-
na històrica de la Kasa, des dels 
temps que va ser torre de vigilàn-
cia de la Guàrdia Civil.

A.B.

E l programa d'hivern del casal de barri Can Carol 
de Vallcarca ja té com a primeres grans cites de 
l'any la celebració de la primera fira de cervesa ar-

tesana el 19 de febrer i el nou festival de música VKK 
Sona el 5 de març. En el primer cas ja s'hi detallen par-
ticipants com Kusfollin (Barcelona), Virra de Gracia + 
Maquis (Gràcia-Barcelona), Calavera (Sant Joan de les 
Abadesses), Sant Jordi (Cardedeu) i Synera (Arenys 
de Mar) i en el segon hi ha confirmats els noms de 

Champagne de Franc 
(jazz de proximitat), 
Hivern (folk) i Cacique 
de Vallcarca (punk soci-
aldemòcrata).

La programació, que 
va arrencar dissabte 
amb un concert de Xavi 
Túrnez i que aquest di-
vendres (19h) compta 
amb la presentació del 
llibre Males fembres pe-
cadores, de Sol Abejón, 
també dóna espai a ex-

posicions que serveixen per llimar asprors com la del 
projecte Parets amb Ànima d'ATRA, que va suscitar 
controvèrsia per la intervenció en parets del barri sen-
se coneixement del veïnat.

Altres elements que destaquen del programa d'hi-
vern de Can Carol són la reposició del documental 
Encaixonats, de Marta Saleta, el mercat d'intercanvi 
del 12 de febrer o la trobada audiovisual poètica del 
17 de febrer, amb la intervenció del periodista de TV3 
Ernest Maymó Puig.

Can Carol programa 
una fira de cervesa 
artesana i el nou 
festival VKK Sona 
L'espai acull la mostra Parets 
amb Ànima després d'aclarir una 
controvèrsia amb els impulsors

À.G.P.

El documental 
sobre el barri 
'Encaixonats', 
de Marta 
Saleta, es 
reestrena 

Les últimes 
al·legacions 
pertanyen a un 
dels set ocupants 
de la finca

Ningú sap el nom com-
plet dels altres però sí 
com ajudar-los a sortir 
de l’infern que repre-
senta, per a ells matei-

xos i per a les seves famílies, l’al-
coholisme. Alcohòlics Anònims 
va néixer a Estats Units l’any 1935 
i s’ha estès per a tot el món amb 
una manera de funcionar basada 
en el suport mutu i l’anonimat. El 
miracle social del segle XX, que 
va dir el papa Juan Carlos II. Però 

ningú diu que sigui un camí fà-
cil, com tampoc ho és enfrontar-
se a l’estigma d’una addicció que 
aconsegueix que tot l’entorn més 
proper acabi malalt. “Tothom 
pateix molt”, reconeix la Mireia, 
una de les voluntàries del grup 
de Gràcia, actiu des del març 
de 2021. Amb el nom 'Renéixer 
Gràcia', cada dimecres es reunei-
xen a la parròquia de Sant Joan, 
a la plaça de la Virreina, de les 18 
a les 19.30h. "Aquí no tenim caps, 

ningú ens mana, tots som volun-
taris que volem ajudar", explica 
la Mireia. El primer pas sempre 
és reconèixer que tens un pro-
blema. "La primera vegada ho 
dius amb la boca petita, i el pri-
mer pas és admetre que ets impo-
tent davant l'alcohol, que perds 
la capacitat de decidir i que es-
tàs atrapat", confessa. Una de les 
tasques d'Alcohòlics Anònims 
també és lluitar contra els pre-
judicis i l'estigma social de l'alco-

El repor

Alcohòlics Anònims té grup a Gràcia: els dimecres a la Virreina

El miracle del segle XX

holisme. "A EUA si dius que ets 
d'AA en una entrevista de feina 
ho consideren un fet positiu, tot 
el contrari del que passa aquí". 
Per això el missatge és per a tot-
hom i és ben clar: deixeu de cos-
tat la imatge que ens han dei-
xat les pel·lícules i tinguem la 
valentia de demanar ajuda i no 
jutjar a qui la demana. 

"Als EUA pots dir 
sense problemes 
en una entrevista 
de feina que 
ets d'AA"
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Albert Balanzà

C asa Vicens, la prime-
ra casa projectada per 
Antoni Gaudí, al car-
rer Carolines, ha tancat 
aquesta setmana fins di-

lluns per posar-se una altra vegada 
en mans dels experts restauradors 
que estan recuperant des del 2017 la 
sala més icònica del recinte: la del 
fumador d'influència oriental. 

Seguint amb la idea de recuperar 
al màxim les estances gaudinianes 
de la casa, tal i com l’arquitecte les 
va concebre el 1885, aquesta és la 
tercera escomesa a l'espai de deu 
metres quadrats que hi ha a la plan-
ta baixa, després que l'adquisició 
de l'espai l'any 2014 per Morabanc 
donés pas a la restauració general 
i que també l'any 2019 es treballés 
en el fumador per anar avançant en 
la seva recuperació original total.

El director de Casa Vicens, Emili 

Masferrer, afirma que “recuperar 
l’essència del fumador és un objec-
tiu vigent, encara que la intervenció 
en aquesta sala és molt complexa, 
no només per les seves dimensions 

sinó també per la delicadesa del 
material, per això és porta a terme 
principalment els dies que estem 
tancats al públic, per no interferir 
en les visites”. 

Casa Vicens reprèn la restauració 
del fumador, la sala més icònica 
des de l'estrena com a museu
La primera casa de Gaudí tanca una setmana afrontant la tercera reforma important 
de l'habitació d'influència oriental i una reendreça i poda dels espais ajardinats 

La prioritat de recuperació del 
fumador, segons sempre ha ex-
plicat la direcció, es va concretar 
en descobrir-se pocs mesos abans 
d’obrir portes al públic que el color 
crema amb tocs daurats que pre-
dominava en l’estança no era el co-
lor original. Tant la part superior 
de les parets, decorada amb rajoles 
de cartró pedra, com el sorprenent 
sostre de mocàrabs de guix, ama-
gava una rica policromia blava de 
fons, diferents tonalitats de verd 
per a les fulles de palmera i daurat 
per a detalls dels relleus. "La re-
tirada de tota aquesta policromia 
posterior a Gaudí s’ha de fer com 
si es tractés d’una operació quirúr-
gica, molt lentament, amb bistu-
rí", apunten des de la casa museu. 

Paral·lelament, als treballs del 
fumador s'hi afegeix una reen-
dreça i poda dels espais ajardinats, 
principalment palmeres i alzines. 
Aquest 2022 Casa Vicens farà cinc 
anys com a museu.

Detall de la sala del fumador que Casa Vicens està restaurant. Foto: Cedida

Breus

Prop de dos mil 
alumnes de Gràcia 
reben l'ajut de 
beques menjador

Un total de 1.848 alumnes 
de Gràcia, un 5,1% del 
total de la ciutat, reben 
l'ajut de beques menjador, 
segons les últimes dades 
fetes públiques pel 
Consorci d'Educació de 
Barcelona. La xifra, que 
situa el districte en tercer 
lloc per la cua en menor 
nombre només per davant 
de les Corts i Sarrià-Sant 
Gervasi, es desplega en 
1.551 adjudicacions al juny 
i 297 al setembre. A tota 
la ciutat hi ha atorgades 
36.543 beques a partir 
de 44.891 sol·licituds, fet 
que suposa una despesa 
pública de 35 milions 
d'euros.

Foto: Arxiu
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'La mesura de totes les coses'
La darrera novel·la de l'escriptor i periodista Andreu Gomila, 'La mesura de totes les coses' (Editorial
Empúries) és un homenatge a les dones a través de la veneració del narrador, un personatge que viu cada 
relació amb una entrega total. Sent una fascinació pel gènere femení que es concreta en les cinc dones
que han marcat les diverses etapes de la seva vida i que l’han fet ser tal com és. Un relat intens on l'Eva,
la Judit, l'Helena, la Virgínia i la Paula despleguen activament cinc tipus de relació i cinc mirades sobre 
l'amor i sobre el món. L'autor explica a la part d'agraïments, que la lectura de gènere feta per Llucia Ramis
li va ajudar a perfilar els personatges, i que David Castillo li va fer "capgirar el llibre de dalt a baix".

Andreu Gomila i Llobera
(Palma de Mallorca, 1977). 
Escriptor i periodista especia-
litzat en arts escèniques. Ha pu-
blicat, entre d’altres, l’assaig litera-
ri Un món esbucat. Joan Alcover i Mallorca
(3i4, 2019); les novel·les El port. No serà res
de mi (Moll, 2010) i Continents (Empúries, 
2016), l’assaig sobre l'escena musical cata-
lana Putos himnes generacionals (Empúries,
2015) i els poemaris Un dia a l’infern dels
que són (La Magrana, 2011), Diari de Buenos
Aires (Moll, 2007), Aquí i ara (El Gall, 2007),
Carrer dels dies (Proa, 2012) i Felanitx
(Edicions 62, 2020). Li han traduït poemes
al castellà, al francès, al romanès, al serbo-
croat, a l'anglès i a l'hongarès. Ha traduït 
obres de Cioran i d'Apollinaire.

biografía

I. EVA

H avíem de tornar a casa. Tu estaves 
sola. Jo estava sol. Mentre tu esti-
raves cap a una banda, jo m'ar-rr
rossegava cap a una altra, enca-
ra que les intencions expressades 

eren inequívoques. Els teus cabells castanys 
decantats cap a la dreta, el frec de les mans
nervioses que cerquen, la propulsió del cos
cap endavant, que demana, delerós, esve-
rat, fer una passa més cap a un carrer que
no coneix però hi vol anar, la solitud com-
partida en una nit de primavera, ningú a qui 
foragitar, ja que havíem quedat sols des-
prés d'hores de vagabundejar acompanyats 
d'amics i coneguts del restaurant del sopar,
a la Barceloneta, a bars del mateix barri on
havíem estat mil vegades. Dubtava si beu-
re el darrer glop abans d'enfilar el camí de 
retorn o esperar que fossis tu qui plantegés
la proposta, tot i que almenys jo sabia que
no necessitava allargar la nit, que m'hau-
ria agradat agafar-te de la mà, valent, i pre-
guntar-te si et venia de gust llevar-te al cap 
d'unes hores amb mi, amb el sol ixent i tot
un dia per assumir la vida a poc a poc. Era 
un divendres, recordes? No, no, no era el 
que et penses. Poder compartir el llit amb 
una dona com tu, sense carícies, potser al-
guna, sí, era el que més desitjava el meu cos 
vulgar, magre i sense estridències. La closca 
d'una persona invisible a qui havies mirat en 
el moment de les postres potser per primera 
vegada. Necessitava tenir-te a prop. Estava 
parlant d'Auden davant de dues companyes 
que volien llegir poesia, però que no ensu-
maven la porta d'entrada i els feia una man-
dra cosmològica haver-se d'enfrontar a la
tria, en una llibreria estant, davant de l'apa-
rador dels que fugen. «Noia que plores a les 
cantonades, / ¿voldries trobar-te amb el teu
amant /que al seu guant el falcó portava / i
també els llebrers a l'hora foscant?», els re-
citava, davant la seva cara de reconciliació, 
d'espera. Són grans i necessiten l'aixopluc
de les paraules per seguir endavant, a banda
d'haver-se avorrit massa amb novel·les que 
no els han deixat res més que adverbis i his-
tòries que no es creuen, regals enverinats de
Sant Jordi. Cercaven paraules boniques i no
haver d'acompanyar durant hores la triste-
sa de personatges que s'assemblen una mica
a mi, ni gaire atrevits ni gaire covards, una
mica com l'asfalt, llis, d'un negre que grise-
ja. Llavors m'has preguntat de què coneixia 
Auden i el poema en què baixa Bristol Street 
i sent la conversa de dos amants, altres ver-rr
sos que havia recitat. T'he dit que des de
sempre, que quan m'acostava als vint anys 
una bona amiga em va fer llegir Auden i des
d'aleshores que en soc un expert, he rigut,
potser mentider. El misteri t'ha portat cap a 
mi, cap a la meva veu, cap al que he après, i
t'ha allunyat del meu aspecte anodí, la meva
cara de viatger del metro que espera l'arri-
bada de l'última parada des d'un racó. Tu,
dona bonica d'ulls transparents, rostre har-rr
mònic, a qui tothom mira de reüll quan et 
veuen passar. No t'escriuré cap poema. Ni
parlaré més de poesia, tot i que podria pas-

sar-me la nit regurgitant l'honradesa del teu 
gest, l'estupidesa de la vida quan no en té
prou. Sinó que aniré darrere teu, cap al teu
caminar lent i atent a les mirades, d'homes i 
de dones, quan baixes al meu departament.
Ets de la mena de dones que vol ser mirada, 
esdevenir el centre de gravetat, el punt de 
fuga, de tot paisatge que trepitja. T'ho me-
reixes: ets brillant, bonica, però mai no has
emprat el teu poder de seducció per avan-
çar. T'he vist en alguna reunió i seus disci-
plinada, atenta, parles quan has de parlar,
escoltes, no rius tota l'estona quan el que
mana dispara una ocurrència. Com aque-
lla nit, aquesta nit, en què has parat l'orella
verge en sentir la meva veu que pronunciava 
les paraules més esotèriques de la vetllada,
que prometia ser tan ignífuga com sovint.
Bé, diuen que una vegada la colla d'habitu-
als va acabar passada de voltes en una orgia 
que ningú no ha confirmat ni desmentit, ru-
mors que converteixen en llegenda la vida
laboral. Però, avui, en l'avui del meu relat 
cap a tu, tots dos hem coincidit a seguir en-
davant després de la sobretaula amb alguns
companys més que sabien quin camí em-
prendre per no tornar a casa massa prest.
Jo m'hauria quedat a taula hores, ara una 
mica més de vi, ara un altre cafè, ara una 
copeta d'anís, mentre tres dones, elles dues
i tu, allargaven la conversa perquè desitja-
ven parlar, aquesta cosa tan simple d'obrir
la boca i deixar que les paraules flueixin per 
mor de l'alcohol i el divendres a la nit. «Posa
la mà rere el sòcol de fusta, / que tu ja has
fet la teva part; / troba la navalla i enfon-
sa-la / en el teu cor fals», acabava el poema
d'Auden.

Tot s'acaba. I tu t'has aixecat amb mi quan 
has posat la teva part del compte, has sortit
del restaurant amb mi, has alçat el cap amb 
mi per comentar la claredat del cel d'abril
i m'has preguntat, a mi, si m'havia agradat
el menú i, tot seguit, què feia quan no era a
la feina. Pots estar treballant deu anys amb
algú, colze a colze, i el més segur és que ni sà-
pigues el nom del seu gos, m'has dit, potser 
un pèl tòpica, cert. No recordo quan va ser
l'última vegada que una dona em va llançar
un pensament d'aquesta dimensió. Sí, sí que 
ho recordo, tot i que va ser fa temps. Tampoc
no va acabar bé, no et pensis. La meva his-
tòria és plena de principis prometedors,
de primers versos espaterrants, però que 
s'esllangueixen, perden força, així que avan-
cen cap a una conclusió que no sap conclo-
ure. L'endemà al matí, quan em vaig llevar i
et vaig veure, de bocaterrosa, l'esquena nua, 
girada cap a mi, els teus ulls marrons esto-
tjats davall unes pestanyes llargues, les fac-
cions relaxades, com una nena que sap que
dorm segura i que, quan desperti, tots els 
desitjos es realitzaran. Però encara ara no he
aconseguit espipellar cap record de les últi-
mes hores d'aquella nit, entre tu i jo entrant 
al llit, jo arraulint-me al teu costat i la mà que
cercava el teu sexe, i aquest moment on t'he
contemplat després d'unes hores de son in-
conscient.

[...]



L’Independent de Gràcia
14 de gener de 2022

7

Principals punts de distribució
La Violeta, Centre Artesà Tradicionàrius, Centre Cívic La Sedeta, Punt verd Tabuenca, Finques Perramon, Gèneres de Punt Serdà,

Graneria Sala, Mobles Caceres, Llibreria Maite, Graneria Bonavista, Forn Romà, Forn Miralles, Muebles San Ramos,
Joguines Estella Alpina, Jacaranda Plantes i Flors, Farmàcia Lesseps.....

També pots descarregar-te l’independent
en pdf des del nostre web: www.independent.cat
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 1    Hotel 1882  –  c. Còrsega, 482

 2    Farmàcia Elisa Carrera  –  c. Verdi, 132

 3    Farmàcia Lesseps  –  Pça. Lesseps, 11

 4    Farmàcia Vallcarca  –  Av. Vallcarca, 252 

 5    Farmàcia M. Barau - G. Tribó  –  Rb.  Mercedes, 26

 6    Farmàcia Sardar  –   c.  Valldoreix, 14

 7    Llibreria Ona  –  c. Gran de Gràcia, 217 

 8    Fornet de la Lluïsa  –  Av. Vallcarca, 56

 9    La casa dels contes  –  c. Ramón i Cajal, 35 

10   Forn de la Rabassa –  c. Rabassa, 5

11   Forn de San Tirs  –  c.  Verdi, 54

12   Pastisseria Ideal  –  Gran de Gràcia, 207

13   El Cambio Lógico  –  Travessera de Gràcia, 129

14   El rebost d’Orient –  Milà i Fontanals, 64

15   Rebost Solidari  – c. Reig i Bonet, 12

16   La Miranda  –  Av. del Coll del Portell, 74 

17   Comissaria Guàrdia Urbana

18   Mossos d'Esquadra

19   Mercat Llibertat  –  Pl. de la Llibertat, 27

20   Mercat de l'Estrella  –  c. Pi i Maragall, 73

21   Mercat de l’Abaceria  –  Pg. de Sant Joan

22   Mercat de Lesseps  –  c. Verdi, 200

23   CAP Sanllehí

24   CAP Larrard 

25   CAP Cibeles

26  Biblioteca Vila de Gràcia  –  Torrent de l’Olla, 104 

27  Ajuntament de Gràcia

28   Associació Cultural l’Independent de Gràcia

29   DBcoop, sccl - GPL, sccl  –  c. Sant Lluís, 11
25
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Àlex Gutiérrez Pascual

El president del CE Europa, 
Víctor Martínez (Gràcia 
1957), veu amb preocupa-
ció la situació del primer 
equip masculí però confia 

en la salvació i el club treballa per 
reforçar-lo. Un any després de re-
novar el càrrec, Martínez exposa 
la recuperació econòmica de l'en-
titat amb la reducció dels fons pro-
pis negatius i destaca la trajectòria 
del primer equip femení com una 
aposta a llarg termini.

Com es pot redreçar la trajectòria 
del primer equip masculí?
Estem pagant una mica la nova-
tada de la categoria. No juguem 
malament però no tenim l'encert 
necessari per culminar els partits 
amb victòria. És un tema de manca 
de confiança, perquè d'ocasions en 
creem i tenim certes errades que el 
rival les aprofita sempre. 

Confia en la permanència.
Tenim un equip per mantenir la 
categoria, ens hem de concentrar 
una mica més i acabar-nos-ho de 
creure. Tenim una segona volta 
sencera per fer aquest canvi i no 
estem tan lluny de la salvació. Ens 
en sortirem. 

Hi haurà algun reforç més, des-
prés de l'arribada de Vargas?
L'estem intentant aconseguir, s'hi 

Víctor Martínez, aquest dimecres a la plaça Virreina. Foto: À.G.P.

Víctor Martínez: 
"Podem mantenir la 
categoria; ens hem 
de concentrar més"
El president de l'Europa apunta reforços per a la recuperació 
del conjunt masculí i creu que és factible l'ascens del femení

de l'àrea social també. La campa-
nya de promoció rebaixant preus 
de ben segur ha tingut incidència. 
Ens posem l'objectiu dels mil socis 
al més aviat possible. 

Quin impacte ha tingut aquest in-
crement en les finances?
El tema dels nous socis hi ha aju-
dat molt. Però les despeses aques-
ta temporada són superiors, com 
les dels arbitratges, que es tripli-
quen respecte a l'anterior. 

Els patrocinis també hi ajuden. 
Hem avançat de forma important. 
És una molt bona feina feta des de 
l'àrea de màrqueting. Si puges de 
categoria és molt més fàcil arri-
bar a patrocinadors per la presèn-
cia als mitjans i per l'increment de 
la massa social.

Tot i això, es manté l'esforç per re-
duir els fons propis negatius. 
Els fons propis continuen sent ne-
gatius, en els últims cinc anys s'ha 
reduït en una mica més de 200.000 
euros, anem en una bona línia as-
cendent. Fins i tot aquesta darre-
ra temporada, amb tots els proble-
mes per la pandèmia, s'han pogut 
arribar a reduir 10.000 euros. Així, 
el 2021 s'ha tancat en -396.000 eu-
ros. Per tant, és un tema que con-
tinuem portant bé, és una de les 
tasques principals i que més ens 
preocupen, perquè tot gira al vol-
tant del tema econòmic, ens agra-
di o no.

Breus

Baixa italiana 
per al Trofeu 
Vila de Gràcia 
de gimnàstica

La situació sanitària per la 
pandèmia del coronavirus 
ha provocat la baixa del 
club italià GA Lissonese 
al Trofeu Vila de Gràcia 
de gimnàstica artística, 
que en la 23a edició es 
veu obligat a abandonar 
l'adjectiu internacional. 
Per compensar aquesta 
absència, el Gràcia GC, 
organitzador del torneig 
del 22 de gener (vegeu 
núm. 872), ha aconseguit 
la incorporació del CG 
La Playa de Canàries, 
l'EGIBA de Manresa i el 
CG Mataró. A més de les 
52 gimnastes confirmades, 
29 atletes masculins, set 
dels quals de nivell CAR, 
participaran al trofeu.

Torneig Obert 
d'Escacs Actius 
Bicolor, al 
Tres Peons
Després d'omplir la 
convocatòria per al 
Torneig Social que 
arrenca aquest divendres 
14, el Tres Peons ha iniciat 
les inscripcions per a 
l'Obert d'Escacs Actius 
Bicolor. La competició 
comença el 24/01 i va 
dirigida a jugadors que 
volen familiaritzar-se amb 
l'ús del rellotge, per això 
no cal llicència federativa 
o no superar 1700 ELO.

Cedida

À. Gutiérrez Pascual

Després de tancar un acord 
amb l'Institut Barcelona 
Esports (IBE) perquè 
l'Ajuntament assumeixi 
tot el crèdit pendent d'1,5 

milions d'euros per la reforma de 
2009 del centre esportiu municipal 
de Can Toda, el CN Catalunya tre-
balla en la redacció d'un projecte 
nou per assegurar-se la concessió 

de les instal·lacions en el proper 
concurs d'adjudicació. D'aquesta 
manera, la corporació municipal i 
el club han resolt de mutu acord 
el contracte de gestió i explotació, 
una proposta ratificada per la mas-
sa social de l'entitat gracienca (ve-
geu núm. 869) i que s'ha de rubri-
car oficialment en els propers dies. 
Segons el vicepresident segon del 
Catalunya, Josep Maria Abarca, el 
club manté la gestió de Can Toda 
en aquest període d'interinatge 

fins que es realitzi la nova adjudica-
ció, que pot durar "entre sis i dotze 
mesos". "Ens centrem en les inver-
sions i els serveis", apunta Abarca 
sobre la preparació d'aquest nou 
document.

Un dels elements més destacats 
en l'apartat d'inversions és la co-
bertura de la piscina exterior, amb 
el globus malmès des de principis 
de l'any passat. El club baralla di-
verses opcions per cobrir aques-
ta instal·lació que actualment té 

Entrada a les instal·lacions de Can Toda, gestionades pel Catalunya. Foto: À.G.P.

menys usos. El projecte que es pre-
sentarà al proper concurs també 
manté el vessant social d'oferir els 
cursos de natació a les escoles de la 

zona, una de les banderes que vai 
aixecar el Catalunya quan va fer el 
crit d'ajuda institucional al novem-
bre del 2020.

El Catalunya redacta un projecte nou per 
assegurar-se la concessió de Can Toda
L'Ajuntament assumeix el crèdit d'1,5 milions per la reforma de 
les instal·lacions i el club manté la gestió fins al proper concurs

està treballant des de fa un temps. 
El problema no és d'abans d'ahir, 
ve una mica més de lluny, la prova 
és que a casa no acabem de quallar 
i concretar les victòries. 

La Segona RFEF és exigent. 
És una categoria en què no es 
tracta de jugar molt a futbol sinó 
d'aprofitar les ocasions. L'equip 
practica un bon futbol. 

Quines són les claus perquè el pri-
mer equip femení sigui líder?
El club des de fa molts anys ha 
apostat pel futbol femení. Aquest 
any hi ha hagut la incorporació de 
Nany Haces com a coordinadora, 
juntament amb el cos tècnic en-

capçalat per Joan Bacardit. Han 
sabut tocar la tecla necessària per 
donar aquest passet més que en 
temporades anteriors ens faltava. 

Veu factible pujar a la lliga Repte?
No es pot dir encara res perquè 
queda pràcticament tota la sego-
na volta i hi ha equips molt forts a 
la categoria. Però l'equip està ju-
gant molt bé, està marcant molt 
gols i n'està rebent pocs. Ens ani-
ma a pensar que aquest anys sí que 
es pot assolir aquest ansiat ascens. 

El club ha passat de 453 a 885 socis 
aquesta temporada.
L'ascens de categoria del masculí 
hi ha tingut molt a veure, la tasca 
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E l Festival Folk Internacional Tradicionàrius engega la 35a edició el divendres 14 de gener i fins al 8 d’abril de 2022. Us 
proposem un #tradicionàrius35 que acollirà un ventall d’espectacles, concerts i activitats que beuen de la tradició, juguen 
amb nous formats i fusionen estils sense perdre l’essència de la música folk, constatant que la música d’arrel està ben viva.

L’any 2021, dissortadament, el recordarem sempre. El vàrem començar colpits per la mort d’en Jordi Fàbregas i l’hem acabat amb la 
mort d’en Ramon Muntaner. Al mes de novembre se’n van anar el graller Miquel González un dels companys de viatge de la generació 
que es va proposar donar la cara per la música d’arrel tradicional. A distància vàrem conèixer la mort del líder dels Chieftains, Paddy 
Moloney potser el referent principal de la conversió de la música irlandesa en un fenomen global. I encara més, el 31 de desembre i 
l’1 de gener van morir Maurizio Martinotti i Joan Soler Amigó als qui també volem recordar en aquesta presentació. I en un context 
general d’incertesa que encara patim sobre l’evolució de la pandèmia i les mesures de protecció. 

Ens hem proposat, però, combatre el dolor i les adversitats amb l’acció. I això hem fet al llarg d’aquest any i, ara, us presentem de 
nou una nova edició del festival TRADICIONÀRIUS. Amb una programació que vol parar atenció a les millors propostes actuals de 
la música d’arrel o d’altres de referència que, per raons diverses, encara no havien pogut pujar als nostres escenaris. I sempre amb 
l’objectiu de demostrar que la música tradicional és, fonamentalment, música contemporània que pot establir un diàleg fèrtil amb 
altres músiques i també amb altres propostes escèniques. 

Simbòlicament, escoltem la balada de les estrelles al bosc de Broceliande i continuem bufant perquè no s’apagui l’aire.  
 

Gràcia, gener 2022

L’Equip del CAT

El #Tradicionàrius35 es presenta amb una fotografia de David Ruano 
un lligam entre l’espai tradicional i el contemporani. Dos llenguatges que 
interactuen: el 3D per fer referència a l’entorn digital i la fotografia real 
dels instruments més arrelats a la música tradicional que el Jordi tants 
anys va fer sonar.
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Carol Durán
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VENDA D’ENTRADES
INTERNET 
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Sense despeses de gestió. La venda anticipada 
finalitzarà una hora abans del concert.

AL CENTRE ARTESÀ 
TRADICIONÀRIUS
Taquilla de 17.00 h a 20.00 h

La taquilla s’obrirà una hora abans de començar el 
concert i només es podran vendre entrades per al 
concert del mateix dia.

AMICS DEL CAT 

 Venda d’entrades amb el 50% de descompte 
estable per a tots els concerts al CAT 
Tradicionàrius

 Descomptes especials a altres espais del 
Festival Tradicionàrius

 Reserva preferent d’entrades per correu 
electrònic.

 Invitació per a la inauguració del 35 Festival 
Folk Internacional Tradicionàrius

 Concert regal
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DESCOMPTES
 
Troba el teu descompte a tradicionarius.cat: 

 Si ets subscriptor del butlletí CAT

 Si ens segueixes a les xarxes socials  
@tradicionarius

 Avantatges socials
 Venda d’entrades amb descompte directe del 

20%  a taquilla per:
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monoparentals, persones amb disminució, 
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 Entitats associades i mitjans col·laboradors:
 Venda d’entrades amb el 20% de descompte 

estable per a tots els concerts al CAT 
Tradicionàrius

 Fins al 40% de descomptes especials segons 
concerts.

 Descomptes i promocions exclusives 
 Venda d’entrades amb descompte directe
 del 20% a taquilla per a 2 persones. Consulta 

els avantatges dels col·laboradors i les 
entitats associades del Tradicionàrius.

INFORMACIÓ  
D’INTERÈS
CENTRE ARTESÀ  
TRADICIONÀRIUS 

Plaça Anna Frank, s/n 
08012 Barcelona
Telèfon: 93 218 44 85
tramcat@tradicionarius.cat 
www.tradicionarius.cat



C omença el Tradicionàrius i amb ell l’expressió del cercle 
virtuós que la comunitat universitària, científica i cultural 
aspiren a reproduir. Les missions que van donar lloc a 

l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya multipliquen el seu 
sentit en tant que són inspiració per a nous projectes de recerca 
i interpretació, material per a la creació contemporània, objecte 
de revisió en noves interpretacions o palanca per a la posada en 
marxa de nous ensembles que faran viure les músiques heretades a 
l’escenari i faran ballar la comunitat que s’hi aplega.

Pocs festivals (ara mateix no se me n’acut cap... sí, se me n’acut un: el 
Festival Django Reinhardt de Samois sur Seine, un altre dia ja us en 
parlaré) trenquen sistemàticament la “quarta paret” i tenen músics 
tant “a dalt com a baix” de l’escenari, aglutinen una comunitat de gent 

del barri (sé que els graciencs i les gracienques m’odiareu per aquesta 
expressió!) que s’hi aplega a gaudir escoltant, acompanyant amb el 
cos, cantant o ballant, convoquen investigadores i investigadors que 
no volen limitar els resultats de la seva recerca a un paper escrit 
sinó que ja la fan perquè sigui cantada o tocada, atreuen estudiants 
universitaris (a l’ESMUC) o de música (al mateix CAT o a L’Hospitalet) 
que venen a escoltar els intèrprets que ja coneixen o aquells a qui 
volen descobrir i a fer jam (taberna) en acabar els concerts. 

Hi ha millor transferència de coneixement que fer viure la recerca 
interpretant-la i convertint-la en eina de cohesió? Hi ha millor gestió 
d’un festival que la que sembla inexistent perquè es fa orgànica a un 
territori i una comunitat?

Ens hem acostumat a perfils professionals especialitzats, a festivals 
que tenen “el seu públic”, a segmentar i engrandir el grup al qual 
s’adrecen les propostes artístiques; contràriament, el Tradicionà-
rius ens mostra la convivència de perfils —sovint polièdrics i poc 
classificables—, ens ofereix una mirada internacional i una suma 
de tradició, contemporaneïtat i (deixeu-m’ho dir) desvergonyiment 
difícils de superar.

Si busqués un títol a aquesta presentació posaria: Tradicionàrius o 
quan el patrimoni, la recerca i la transferència de coneixement fan 
comunitat.

TRADICIONÀRIUS O QUAN EL 
PATRIMONI, LA RECERCA I LA 
TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT 
FAN COMUNITAT

NÚRIA SEMPERE





CONCERTS

CAAMAÑO&AMEIXEIRAS
Aire!
El duet Caamaño&Ameixeiras està lligat a la música i el ball d’arrel tradicional. Les dues components, 
Sabela Caamaño i Antía Ameixeiras, prenen com a punt de partida la tradició, entesa com una cosa 
viva i en constant evolució, per després crear el seu propi llenguatge amb composicions i arranjaments 
personals i íntims que mantenen l’essència d’allò popular incorporant recursos contemporanis. Aire! 
representa un crit exaltat, entusiasmat, d’explosió i catarsi col·lectiva. Una invitació a ballar i cantar. 
Una celebració del que és sensorial. A través dels onze temes, ofereixen una aproximació a diferents 
músiques i balls populars, tenint sempre a Galícia com a punt d’origen i retorn.

 
Antía Ameixeiras: violí i veu  //  Sabela Caamaño: acordió cromàtic
+ @duo_caamano_ameixeiras

LA GRAVETAT DE COULOMB
E pur si balla

La gravetat de Coulomb són Pau Benítez, Manu Sabaté i Blai Casals, flabiol, clarinet baix i acordió 
diatònic. La seva proposta vol recollir i reivindicar els gèneres de ball més comuns a la plaça i a 
l’envelat i fer-los un homenatge sense por d’incorporar noves sonoritats, textures o harmonies que 
hi permetin empatitzar en ple segle XXI. Al Tradicionàrius estrenaran el seu primer disc E pur si 
balla (Seed, 2021), que demostra que la força de les partícules elementals, si aquestes estan ben 
combinades i prou ben avingudes per atreure’s, pot ser immensa. I com que parlem de partícules 
musicals, el resultat pot ser un so ben genuí, atractiu i particular.

Pau Benítez: flabiol i percussions // Blai Casals: acordió, bombo i plats // 
Manu Sabaté: clarinet baix i pedals.   
+ @lagravetatdecoulomb

20.30 h CAT 12 € / 10 €

KABUM I COL·LECTIU  
GUIRIGRALL
Cercavila de la Plaça de la Vila al CAT
El grup de percussió Kabum i el col·lectiu Guirigrall, grup de gralles format per a l’ocasió, donaran el 
tret de sortida de la 35a edició del Festival Tradicionàrius amb el conegut cercavila de la plaça de la 
Vila al CAT.

Div
14

Gener
INAUGURACIÓ

20 h Plç. de la Vila

ARTUR BLASCO I ARNAU OBIOLS
Rabequets

Nascut a Barcelona el 1933, Artur Blasco és un dels principals investigadors i divulgadors del folklore 
català. Ha recollit, poble per poble, el cançoner popular del Pirineu i a més, ha estat impulsor de 
la Trobada amb els Acordionistes del Pirineu. Ha participat com a músic en formacions com La 
Pobletana i El Pont d’Arcalís, i ha rebut nombrosos premis i reconeixements, com el Premi d’Actuació 
Cívica de la Fundació Lluís Carulla (1998), la Creu de Sant Jordi (2001) i el Premi Nacional de Cultura 
Popular (2004).

En aquesta ocasió es trobarà amb Arnau Obiols, músic de la Seu d’Urgell que porta la música d’arrel 
per camins més experimentals i que beu, en bona part, del recull d’Artur Blasco. A sobre l’escenari 
podrem veure dues maneres d’enfocar un repertori comú, el cançoner pirinenc, i també interpretaran 
algunes cançons de la tradició oral recuperades pel mestre Joan Tomàs.

Artur Blasco: veu, acordió diatònic, rabequet, canya esquerdada i culleres //  
Arnau Obiols: veu, bateria, percussions, rabequet, electrònica, flabiol, trico-traco

+ @arnauobiolscampi

20.30 h CAT 12 € / 10 € Div
21
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GRAN CONJUNT DE 
MÚSICA TRADICIONAL  
DE L’ESMUC
El Gran Conjunt de Música d’Arrel de l’ESMUC presentarà Lliure Albir sota la direcció de Marçal 
Ramon. Aquest conjunt, constituït per la gairebé totalitat d’estudiants d’instruments d’arrel de 
l’ESMUC, junt a d’altres estudiants provinents d’altres departaments del centre, s’immergirà en 
un repertori centrat en el ball català (vuitcentista i esporògen) de manera desacomplexada i 
moderna. A partir d’un repertori conformat per peces de ball, majoritàriament creades per 
compositors contemporanis, singularment arranjades per Dani Lòpez i adaptades per a aquesta 
ocasió per Marçal Ramon.

POL AUMEDES
Polièdric. Les facetes d’un músic

Polièdric és un recorregut per les cares de 
l’ofici de músic que sovint passen inadvertides: 
el procés creatiu, els moments d’estudi, els 
assajos, les hores a la carretera, el directe a 
l’escenari, el silenci posterior, la vulnerabilitat. 
Amb un llenguatge poètic que mescla el teatre, 
la performance i el concert, Pol Aumedes ens 
submergeix a les entranyes i la història del 
CAT Tradicionàrius, un espai emblemàtic on 
han actuat i crescut molts intèrprets de música 
tradicional. Un espectacle i una exposició per 
copsar una professió compartida i col·lectiva, 
complexa i apassionant.   

Pol Aumedes: acordió diatònic i veu
www.polaumedes.cat + @pol_aumedes

20.30 h 18.00 hCAT CAT8 € / 4 € 8 € / 4 €Dis
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ELECTROGRALLA
Empelt

HOMENATGE  
A PADDY MOLONEY

Una gralla que viatja cap a l’electrònica. El punch de les bases musicals fusionades amb un 
instrument orgànic. Reminiscències de jazz, groove, funky, dance, techno, dubstep… Electrofolk, 
electrotrad, Electrogralla. Aquest és el títol del projecte encapçalat pel músic Roger Andorrà. El 
graller sallentí presenta aquest 2022 el seu primer disc en solitari: Empelt.

Un recull de peces i tonades populars que, de la mà del productor musical Llibert Fortuny, el 
músic de Sallent adequa als nous estils musicals i així aconsegueix que, seguint la idea de J. V. 
Foix, allò tan vell torni a ser nou. Melodies com el Toc de castells, el Virolai, una sardana o un 
pasdoble de Patum arriben sota un nou filtre conceptual: l’electrònica d’arrel.

Roger Andorrà: gralla i pedals // Xavier Gumà i Marina Pavkina: ballarins

www.electrogralla.cat // + @electrogralla

Paddy Moloney líder de The Chieftains va deixar empremta a Catalunya tant amb les seves 
visites amb el grup com en la consolidació d’una escena de música irlandesa que de ben segur 
va propiciar indirectament per la seva influència internacional.

Ara una part d’aquesta escena catalana de la música irlandesa l’homenatja en un concert tribut 
al Tradicionarius. Música, bon humor i amor cap a la música irlandesa i el seu gran líder Paddy 
Moloney.

Coordinació: Ricard Ros

EL PONY PISADOR
It’s never too late for sea shanties

FRANCESC SANS
L’Infinit

El Pony Pisador arrenca la nova gira de presentació amb la banda al complet del seu últim disc 
It’s never too late for Sea Shanties en el marc de la 35a edició del Festival Tradicionàrius. El grup 
s’apropa a les músiques tradicionals d’arreu del món amb un estil viu i desenfadat treballat amb cura. 
Es caracteritzen pel sentit de l’humor que desprenen tant les seves cançons com els directes, tot 
un espectacle imprevisible. Amants de la música tradicional celta i les cançons marineres, el quintet 
barceloní s’apropa a aquests sons i d’altres de molts indrets diferents. It’s never too late for Sea 
Shanties presenta una  selecció de 13 espectaculars sea shanties, cants mariners de treball, cada un 
amb un caràcter propi que aconsegueixen fusionant-los amb altres  gèneres  musicals.

Adrià Vila: Veu i mandolina // Guillem Codern: Veu i banjo // Martí Selga: Veu i flauta de bec // 
Miquel Pérez: Veu i violí // Ramon Anglada: Veu i guitarra. Els Polzes Prènsils: Josep Puigdollers: 
Bateria // Oriol Pujol: Teclat // Enric Soler: Contrabaix

+@elponypisador

Francesc Sans veu passar la vida amb una cornamusa a les mans. A força d’alenades fa créixer 
vibrants melodies que ballen, canten, riuen, somien, ploren... I ara ha arribat el moment que la petja 
es torni marca. Després d’un llarg bagatge escampant notes arreu del país, Europa, Estats Units i 
Àfrica, veu la llum el seu primer treball discogràfic, un reflex de què és i què vol ser: una cornamusa 
del segle XXI amb les arrels ben enfonsades però amb unes branques que van d’aquí cap allà, sense 
complexes. I així és com neix L’infinit, un recull de tonades tradicionals pròpies o versionades amb 
olor de terra, de la nostra terra, i amb color mediterrani.

Francesc Sans: cornamusa // Manel Martorell: guitarra, llaüt i guitarró // Josep Mateu: piano i 
teclats // Titus Prats: percussió // Mariona Escoda: veu

+@sansdegemecs 

20.30 h
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20.30 h 19.00 h
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CAT CAT

12 € / 10 €

12 € / 10 €

12€ / 10 € 12€ / 10 €
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CERCAVILA AMB LES COLLES  
DE CULTURA DE GRÀCIA
La Coordinadora de Colles de Cultura de Gràcia (CCCG) neix amb l’objectiu d’aglutinar les colles 
de cultura popular de Gràcia per sumar esforços, ser més efectius i eficaços en les actuacions 
que es fan a la Vila i a fora, i possibilitar nous projectes i reptes que se’ls proposin, com també 
ser un espai de debat.

+ @collesdegracia

GERMÀ NEGRE
Picants, obscenes, amor i penes

SOM D’ALLÀ BAIX. FESTA 
DE LES TERRES DE L’EBRE

El projecte de Germà Negre es caracteritza per agafar-se la vida i la música amb una saludable 
ironia, fent ús d’aquell repertori més estripat i amb clares puntes irreverents que formen part del 
mapa sonor dels països catalans. Sempre amb l’ànim d’explicar històries mitjançant la música, 
en el repertori també hi podem trobar ingredients que apel·len a la reivindicació social i política. 
Utilitzen una sonoritat carregada de presa de terra amb iinstruments que donen un color 
mediterrani a un repertori que alterna versions molt personals de clàssics de la música popular 
a la cançó pròpia. Amb Picants obscenes, amor i penes (Halley Records), fan un repàs a altres 
discs del grup i aposta per un format dinàmic amb l’objectiu de fer reviure al públic l’essència de 
la festa major.

Adrià Mateos: bateria // Aleix Pagès: baix // Adrià Dilmé: veu, guitarra i acordió // Adrià 
Estarriola: violí // Ferran Roura: tenora i saxo // David Mauricio: guitarra i cors // Marc Vall: 
percussió

www.germanegre.cat // @germanegreband

Concert amb Quico el Célio, el Noi i el Mut  
de Ferreries i Grup Musical Suc d’Anguila
 
Baldanada amb Quico el Célio, el Noi i el Mut 
de Ferreries, Grup Musical Suc d’Anguila,  
Rondalla de Guardet lo cantador i Sílvia 
Ampolla
La Nit de les Terres de l’Ebre d’enguany, ens apropa a la música i la gastronomia tradicional de 
la zona. Una vetllada apadrinada per Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries que vol ser un 
punt de trobada d’ebrencs residents a Barcelona.

La festa començarà al matí, amb una sessió de Folk als Mercats amb Quico el Célio passejant pel 
Mercat de la Llibertat i de Lesseps. Al vespre, la vetllada continuarà al CAT Tradicionàrius amb el 
concert SOM D’ALLÀ BAIX. Un espectacle conjunt entre Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries 
i el Grup Musical Suc d’Anguila, una formació d’instruments de vent, nascuda a Amposta i que 
inclou una rondalla mixta de vent i corda liderada pel cantador Guardet. Ambdós formacions 
fusionen repertoris i instruments en una autèntica mostra de la força de la música del sud.

Acabarem la festa a la Plaça d’Anna Frank amb una reproducció dels elements d’una baldanada 
tradicional. Amb els aromes d’aquestes típiques botifarres d’arròs cuinades a la planxa a la plaça, 
els porrons amb vi de la Terra Alta i la música dels Quicos, del Grup Suc d’Anguila i la Rondalla de 
jota amb els cantadors Guardet i Silvia Ampolla.

JOSEBA TAPIA
Egon edo ez egon

Joseba Tapia arriba al Festival Tradicionàrius 35 per presentar el seu novè disc en solitari Egon 
edo ez egon. Un nova proposta tant musical com artística, plagada d’ingredients i novetats. El 
disc beu dels sons més populars i ballables. Tots els temes són inèdits i s’inspiren en els textos de 
Koldo Izaguirre, els arranjaments són del mateix Tapia i en aquesta ocasió ha comptat amb una 
orquestra, veus i una banda de metalls. 

Joseba Tapia: acordió, trikitixa i veu // Olaia Intziarte: veu // Leire Berasaluze: veu // Kristina 
Aranzabe: veu // Ion Celestino: trompeta // Ibon Irixoa: saxo // Amets Aznarez: trombó // Txus 
Aranburu: teclat // Iñigo Telletxea: baix // Iker Uriarte: jazpana

www.josebatapia.eus // +@josebatapia

20.30 h CAT 12 € / 10 € Div
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19.00 h CAT 12 € / 10 €

15 €

CLOENDA
20.00 h

22.00 h



 

TAST I NIT DE GLOSA
19.00 h Lliurament del Premi Joan Amades 2021 a en Antoni Torrens Gost a càrrec de l’Associació Cultural Joan Amades

20.30 h Glosa «Oda a la sobrassada» presentada per Mateu Xurí i glosada a càrrec dels glosadors i glosadores de les Illes, 
de Catalunya com Mateu «Xurí», Catalina Canyelles i Cor de Carxofa. Enguany, el tast de productes mallorquins serà per 
emportar. A més, es podrà visitar l’exposició Sant Antoni, la Festa Major d’hivern del Museu Etnològic, i comptarem amb la 
parada de llibres de la Llibreria de l’Espai Mallorca.

TALLER DE BALL DE BOT amb Jordi Cardona

MAR GRIMALT
Melodies íntimes i càlides des de Mallorca

Mar Grimalt guanyadora del Sons de la Mediterrània 2021 engronsa les cordes de la guitarra per mirar d’empetitir els 
neguits i consolar les pors. A guitarra, veu i pandero quadrat, comparteix els seus dedins i et convida a trobar-te amb la 
buidor i vessar-la. 
 
Mar Grimalt: veu, guitarra i pandero quadrat / +@margrimalt_

ES GALL DE SA PASTERA
El repertori d’Es Gall de sa pastera combina cançons populars –com la jota calera o el fandango pollencí– amb jotes, boleros 
i fandangos propis que parlen de la nova vida que han encetat mar enllà. D’aquesta manera pretenen que la música popular 
de casa seva els segueixi definint com el que són.
@esgalldesapastera

 
 

NIT DE FOGUERONS
20.00 h  Cercavila amb les Colles de Cultura de pl de la Vila a pl de la Virreina
21.00 h  Encesa de Foguerons i inici de la revetlla amb glosada i cançons als carrers i places de Gràcia
23.00 h  Ball de bot a Plaça de la Virreina amb ES GALL DE SA PASTERA I ABENIARA

El contrabaixista i compositor Marcel Casellas coordinarà la 9a edició de Les Vespres dels dimecres, 
una trobada creativa amb parelles de músics que no havien coincidit als escenaris. Són concerts 
gratuïts que tindran lloc cada dimecres al vespre al Bar del CAT, i en què Casellas convida els músics 
a improvisar sobre un repertori d’arrel, a crear complicitats entre ells i amb el públic que escolta, beu, 
canta, balla i participa de l’espectacle.

Un repte que cap músic vol defugir!

Escoltar i veure, beure i ballar, compartir i improvisar…

FOGUERONS DE SA POBLA A GRÀCIA

LES VESPRES DELS DIMECRES

21.00 h El Bar del CAT ENTRADA LLIURE AMB RESERVA Dimecres
febrer, març i abril

Dijous 27 de gener

Divendres 28 de gener

Dissabte 29 de gener

18.30 h

20.30 h

Entrada lliure

12 € / 10 €

El Bar del CAT

CAT

CAT

MARCEL CASELLAS

  Mar Grimalt  

  Tast i nit de glosa  

  Es Gall de sa pastera 



PEP GIMENO 
“BOTIFARRA” I LA BANDA  
MUNICIPAL DE BARCELONA
Cançons oblidades

OMAC - 
ORQUESTRA DE MÚSIQUES  
D’ARREL DE CATALUNYA
Trencadís

Pep Gimeno “Botifarra” va créixer entre les cançons de les seves àvies, especialment de la uela 
Otilia de Benicàssim, a la Vall d’Albaida, i de ben jove va interessar-se per la tradició oral. Amb 
el grup Al Tall com a referent, i en un context de recuperació de les llibertats i de la llengua 
valenciana, Botifarra va començar a bastir una carrera artística de recuperació d’un repertori 
patrimonial, una trajectòria que li ha valgut la distinció del Mèrit Cultural de la Generalitat 
Valenciana i la Medalla d’Honor del Consell Valencià de la Cultura. En aquest concert s’uneix amb 
el pianista i arranjador Pau Cháfer per interpretar, en versió per a banda simfònica, un conjunt 
de Cançons oblidades a ritme de petenera, bolero, havanera, masurca i xàquera. Un espectacle 
imprescindible per als amants de la cultura popular.

Banda Municipal de Barcelona // Pep Gimeno “Botifarra”: veu // Pau Chafer: piano i arranja-
ments // José R. Pascual-Vilaplana: direcció
 
www.pepgimenobotifarra.com  // +@botifarra_oficial 

L’OMAC, l’Orquestra de Músiques d’Arrel de Catalunya, és un projecte catalitzador de l’eferves-
cència creativa de l’ecosistema musical d’arrel per mitjà de la producció i exhibició d’obres de 
nova creació per arribar a nous públics, nacionals i internacionals, de diferents generacions. 
Una formació instrumental única que innova des de la tradició i que produeix els seus propis 
espectacles, servint de plataforma als compositors emergents i d’altaveu per la cultura popular.

Al Palau de la Música Catalana, en el marc del cicle Palau Fronteres i del Festival Folk Internacional 
Tradicionàrius, presentaran Trencadís el primer projecte de l’OMAC signat pel jove compositor 
olotí Daniel López a partir de poesia post-contemporània en llengua catalana amb Anna Ferrer com 
a cantant solista. Trencadís consta de dotze poemes musicats de poetesses postcontemporanis 
d’arreu dels Països Catalans i explora formes musicals ancestrals de transmissió oral i les trans-
forma aprofitant la versatilitat tímbrica sense precedents de I’orquestra.

Dani López: direcció // Anna Ferrer: veu // Adrià Grandia: viola de roda // Albert Dondarza, 
Apel·les Carod, Anna Urpí, Joana Gumí i Mireia Vila: violí // Elias Porter i Joana Fugaroles: 
viola // Cati Plana i Marçal Ramon: acordió diatònic // Cristina Boixadera i Montse Soques: 
flabiol // Darío Barroso: guitarra // Ivan Alcazo: tible // Ivó Jordà i Manu Sabaté: gralla // Pau Puig: 
dolçaina // Rosa Rodríguez: tenora // Martí Villegas: fiscorn // Alba Careta i Maria Antònia Gili: 
trompeta // Francina Mercadal: trombó // Maria Puertas: tuba // Jordi Montasell: trombó // Iu 
Boixader i Núria Casas: contrabaix // Josep Cordobés: bateria // Marc Vall i Pere Olivé: percussió. 
 
www.omac.cat +@omacorquestra

Palau de la Música L’Auditori, sala 120.30 h17.00 h 18 € / 12 € 16 € / 12 €Diu
27
Març

Dis
26 

Febrer

TRADICIONÀRIUS AL PALAU TRADICIONÀRIUS A L’AUDITORI

MÚSIQUES DE BALL

CARNAVAL
BLANCA ALTABLE & 
CHUCHI² QUARTET

BRUEL, Quinze 
ROMANÍ

Blanca Altable & Chuchi² és violí i guitarra acústica made in Castilla. Al Festival Tradicionàrius es 
presenten amb la formació quartet i s’ajunten amb els dos grans músics del panorama folk inter-
nacional Jaime Muñoz i Natalie Haas amb qui exploren un repertori més extens de la península i 
fins i tot algun tema de l’est d’Europa.

Blanca Altable: violí // Jesús Enrique Cuadrado: guitarra acústica, espanyola i veu // Jaime 
Muñoz: multiinstrumentista // Natalie Haas: violoncel

Nit de doble concert amb músiques de ball per celebrar els 15 anys del grup Bruel que ens pro-
posa una nit de ressorgiment plena de sorpreses i col·laboracions. I, seguidament, Romaní, el nou 
projecte de l’acordionista Pere Romaní que proposa un repertori de gèneres catalans com a fil 
conductor. 

Anaís Falcó: violí i veu // Xavi Rota: veu i guitarra // Pere Romaní: acordió diatònic i veu // Héctor 
Beberide: mandolina, guitarró, mandola // Joan Tomàs: contrabaix

20.30 h CAT20.30 h12 € / 10 € 12 € / 10 €Div
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ARTURO GAYA
Bonaire 12. Per una altra forma de 
viure

ANNA FERRER
Parenòstic

MARIA DEL MAR BONET I BORJA PENALBA 
Saba de Terrer. Homenatge al pare Ginard

ROSA ZARAGOZA
Pura i senzilla com Abigail

VICENT TORRENT
Racons i Cançons

Arturo Gaya presenta el seu primer disc en un concert on la veu i la paraula se situen en un pla 
primeríssim. Una proposta per una altra manera de viure a través del cant i la paraula sense 
distància. Amb temes de composició pròpia, reivindicant la no pressa, el pensament lliure o 
posant la música al servei de la poesia. Amb el suport del guitarrista Sergi Trenzano, Gaya es 
reinventa com a cantautor. Ho fa després de 44 anys d’escenaris, 2500 concerts, 22 treballs 
discogràfics i el Premi Nacional de Cultura atorgat al seu grup Quico el Célio, el Noi i el Mut de 
Ferreries. 

Arturo Gaya: veu // Sergi Trenzano: guitarra // Cati Plana: acordió diatònic // Eduard Altaba: 
baix i contrabaix // + @arturogaya

Parenòstic és la culminació temporal del procés personal i artístic d’Anna Ferrer, en tant que 
viu, crea i comparteix la integració dels oposats que per ella suposaven la creació i la tradició. 
Amb Tel·lúria va fer apologia d’aquest folklore que la ubica en el món humanament i cultural, 
mentre que amb KRÖNIA es va alliberar de l’enfaixament que li genera sentir-se part d’un únic 
codi d’origen, permetent-se sonoritats no vinculades amb la seva suposada identitat musical 
estrictament d’arrel. Ara, reposada d’aquest combat creatiu intern, entén que és un tot, que la 
creació i la tradició van de la mà, i que ella no pot crear sense tenir en compte la tradició, i no pot 
deixar de cantar la tradició sense aportar-hi la seva creativitat.

+ @annaferrercoll

Maria del Mar Bonet no ha deixat mai de cantar la música popular i tradicional dels Països 
Catalans,“tornant al poble el que és del poble”. Des del seu primer disc ‘Cançons de Menorca’ l’any 
1968, ha saltat de dècada en dècada duent als escenaris les arrels de les Balears, de Catalunya i 
del País Valencià, però també música popular de Tunis, Grècia, Síria, Turquia, Itàlia, el Marroc, el 
Brasil o Cuba. Aquest 2022, en el marc dels festivals Tradicionàrius i Barnasants, Maria del Mar 
Bonet recupera peces imprescindibles del seu cançoner més tradicional. Hi presentarà un recull de 
cançons en clau d’homentage al Pare Ginard (1899 - 1976), autor del ‘Cançoner Popular de Mallorca’ 
integrat per més de quinze mil cançons tradicionals mallorquines, cosa que el converteix en el  major 
que s’hagi fet mai en català, i pel qual va ser premiat per l’Institut d’Estudis Catalans l’any 1949 i el 
1955.

Maria del Mar Bonet: veu, guitarra i cuatro // Dani Espasa: piano, acordió i veus //  
Borja Penalba: guitarres i veus

www.mariadelmarbonet.com / + @mariadelmarbonet_oficial

El llegat dels jueus a Catalunya és molt desconegut, però compta amb una gran bellesa i la 
cantautora Rosa Zaragoza ho plasma al seu últim disc Pura i senzilla com Abigail (DiscMedi 2021). 
Aquest treball pretén ser mediterrani i proper a la gent: vol arribar al cor de cadascun dels oients. 
A més, és un homenatge a Jaume Riera i Sans, hebraista català que va trobar els cinc únics cants 
de noces dels jueus catalans i va coescriure el llibre d’on surten aquests poemes ara convertits 
en cançons. Les músiques del disc et porten a un altre temps, en què les sonoritats es barrejaven, 
amb uns tons de veu treballats però naturals.

Rosa Zaragoza: veu // Eduard Iniesta: guitarra, baglamàs i bouzuki // Rusó Sala: veu i guitarra 
// Míriam Encinas: percussions. www.rosazaragoza.org / +@rosazaragozamusic

El músic valencià Vicent Torrent torna als escenaris per presentar Racons i Cançons, el seu nou 
disc. Un relat musical i la història de tota una vida dedicada a la música tradicional valenciana. 
Un concert que serà fidel al seu estil popular, amb lletres que canten als sentiments quotidians 
sense oblidar la seva vessant més política i social. Aquest disc és una proposta senzilla, però fidel 
a l’autor, on predominen la veu i la guitarra i està recolzada amb diferents arranjaments pensats 
i produïts per alguns dels millors músics de l’escena nacional. El resultat és un disc que parla de 
la seva trajectòria musical i vital, dins i fora d’Al Tall.

Vicent Torrent: veu // Robert Barraca: percussió // Joan Codina: contrabaix //  
Néstor Mont: guitarra // Tóbal: cordes // Jordi Pastor: cordes
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CLAUDIO GABRIEL 
SANNA
Mirau que sem anant i mirant

JOANA DARK 
La Lireta

NIT AMAZIGA
La Nit amazig comptarà amb la veu i les músiques del sàhara occidental d’Aziza Brahim i amb el trio Cafè d’Alger 
que inspira el seu repertori en la música chaâbi. Una nit dedicada als sons aràbics del nord de l’àfrica, amb lletres 
en amazic, àrab, francès i català. 

AZIZA BRAHIM TABAL QUARTET 
Blues de la Hamada

Aziza Brahim presenta Blues de la Hamada, on interpreta unes cançons de resistència i exili que parteixen de la 
tradició del haul, la música del Sàhara Occidental, per explorar altres ritmes africans, però també ibèrics, europeus 
i globals.
Aziza Brahim: veu i tabal // Ignasi Cussò: guitarra // Guillem Aguilar: baix // Andreu Moreno: percussions

www.azizabrahim.com  / @azizabrahimofficial

CAFÈ D’ALGER 
Música tradicional algeriana

I Cafè d’Alger basa el seu repertori de la música chaâbi algeriana per treure’n composicions pròpies revisada i 
adaptada per la inspiració dels grans noms de la música popular algeriana com Dahmane el Harrachi, Sheikh el 
Hasnaoui o Amar Ezzahi.
Marc Serrats: guitarra // Yacine Belahcéne Benet: dérbouka i veu // Massinissa Aït-Ahmed: mandolina algeriana, 
bendir i cant. 

Cançons de festa, sàtira i taverna de l’Alguer. Aquest espectacle neix de la exigència de enre-
gistrar i presentar en concert tot un repertori de cançons que es cantaven a l’Alguer a les velles 
tavernes i a les reunions de famílies i amics en ocasió de festes. Sobretot a les antigues tavernes 
era costum que els clients, a un cert punt de la tarda, es posessin a cantar, sempre bevent vi, 
acompanyats d’una guitarra, d’una mandolina i de percussions inventades, com les culleres de la 
mateixa taverna. 

Claudio Gabriel Sanna: veu, guitarra i mandola // Meritxell Gené: veu i guitarra // Marc Serrats: 
veu i guitarra // Salvatore Maltana: contrabaix // Dario Pinna: violí // Josep Maria Cols: piano i 
acordió // Paolo Zuddas: percussions.

Joana Dark és un projecte musical que neix amb la intenció de transportar al moment actual aquelles 
cançons que van deixar constància del costumbrisme i les tradicions del segle passat. Busca acostar 
aquestes melodies tradicionals al públic actual i experimentar amb elles, fent-ne una reinterpretació 
adaptada al context sonor contemporani, tenint-hi especial pes la música electrònica. Així mateix, 
la veu esdevé l’eix principal com a comunicador, de la mateixa manera que ho era durant l’època 
de tradició oral. L’EP debut La Lireta és fruit de la unió entre Joana Dark (Ariadna Rulló) i Júdit Pi. 
La idea va néixer quan els va arribar a les mans un dels exemplars del cançoner català “Folklore de 
Catalunya” (herència d’en Jordi Fàbregas i en Ton Rulló del grup Coses). 

Júdit Pi i Ariadna Rulló: veu i electrònica // +@joana____dark
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CLARA FIOL I JOAN 
VALLBONA
Petiteses

El duet balear de Clara Fiol i Joan Vallbona s’escolten l’un a l’altra com qui juga a explorar-se 
els racons. Ho fan amb la música i la paraula, els pedals d’efectes i els cants d’arrel.  Després 
de Silueta (Ona Musicat, 2018), un primer treball amb cançons pròpies que beuen del pop, el 
jazz o la música d’arrel, ara presenten Petiteses. Petiteses és un clam a la senzillesa a través de 
composicions originals i versions. En un món insaciable i ferit de pressa, cerquen la cura en la 
música petita, i hi troben una nova immensitat.

Clara Fiol: veu // Joan Vallbona: guitarra + @clarafiol

CIA HARA
Esvoranc 

A través de la multidisciplinarietat artística, tant personal com d’influències i referents propis 
d’artistes feministes, Cia Hara, Sònia Àrias i Mercè Català, presenta una performance amb gralla 
i dansa, Esvoranc. Busquen reivindicar la importància del creixement personal dins els processos 
creatius i visibilitzar el cicle menstrual des d’una vessant social, tenint en compte el tabú que 
l’acompanya.

Sònia Arias: gralla i veu // Mercè Català: dansa

+ @cia_hara

AMORANTE
Bes-te-bat!

L’etnomusicòleg multiinstrumentista guipuscoà Iban Urizar utilitza la música popular com a 
referència, tot i que n’arrenca les arrels per poder cantar des de l’interior. La seva proposta, 
Amorante, destila una quantitat de gèneres que descol·loquen a l’oient però el situen en territoris 
coneguts. Tinta les seves composicions amb aires orientals i flamencs, totes les músiques 
caben en un discurs suggerent i ple de matisos. Trompeta, autotune i cançons oblidades 
pintades d’electrònica són el segell d’Amorante, que ens proposa ressons de passat amb vens 
d’avantguarda. 

+ @amorantenaiz

BALLADES D’ARREL
Les Ballades d’arrel són un espai en què a través de la improvisació i a partir dels codis, eines 
i riqueses de la música i/o la dansa d’arrel, succeeixen trobades entre dos artistes que no es 
coneixen. Una manera propera i directa de connectar amb el públic de forma honesta i al acabar, 
compartir el que ha passat, a través d’un col·loqui. Al Tradicionàrius, comptarem amb Clàudia 
Cabero i Lali Mateu per aquesta improvisació cronometrada. 

El cicle Ballades sorgeix del cicle Cronexiones, que neix a La Tacones - Estudi de Flamenco, cos 
i moviment. 

www.latacones.es / +@lataconesantcu 

ARRAN D’ESCENARI
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LES ANXOVETES
Ondina

BUFA&SONS
Quotidiafonismes

Ondina és un conte musicat i alhora un concert teatralitzat. I és que entre diàlegs i cançons, Les 
Anxovetes expliquen la història de tres germanes que vivien a la muntanya, però enyoraven molt el 
mar, ja que havien nascut allà. El seu pare era mariner i va morir en una tempesta mentre pescava. 
Va ser llavors quan la mare, plena de tristesa, va decidir que ja no volia saber res més del mar i es va 
endur les seves tres filles a viure a muntanya.

Tona Gafarot: cantactriu // Montse Ferrermoner: cantactriu // Marta Pérez: cantactriu // Salva 
Gallego: guitarra, actor // Xavier Pasqual: contrabaix, actor

www.lesanxovetes.cat / +@lesanxovetes

En aquest espectacle, els BUFA&SONS presenten nous temes, alguns propis i també versions. Ho fan 
a la seva manera, descobrint i fent sonar nous quotidiafons: objectes quotidians que, a les mans de 
Xavi Lozano, es converteixen en instruments musicals extraordinaris. Unes composicions musicals 
originals  i algunes sorpreses inesperades. Surrealisme instrumental i humor per demostrar-nos que 
la música és allà on decidim trobar-la.

Xavi Lozano: instrument de vent diversos // Guillem Aguilar: baix, steel drum, ukelele, percussió // 
Marc Vila: percussions i kalimbes // Andreu Hernández: sonorització

TRADICIONÀRIUS · PUNT i SEGUIT
Posem en marxa un nou canal de difusió de continguts radiofònics i podcast que hem denominat Tradicionàrius · Punt 
i Seguit i està pensat per ser escoltat a través de les emissores locals del territori. L’objectiu és la creació i difusió de 
continguts del món del folk: música, entrevistes i documents sonors històrics.

A més de radiar-se setmanalment, quedaran a disposició a les plataformes digitals on es podran descarregar lliurement.

Tradicionàrius · Punt i Seguit és una iniciativa del Centre Artesà Tradicionàrius realitzada pel Centre de Recursos de la 
Vila de Gràcia. L’equip que el promou compta amb la col·laboració de radiofonistes, tècnics, actors i músics que treballen a 
diversos àmbits professionals: Clara Ayats, Laura Pau, Mª Josep Hernández, Ricard Casals, Jordi Martí Fabra, Enric Frigola, 
Jordi Roura i Sara Peralta.

Per a més informació contacteu amb Sara Peralta / saraperalta@tradicionarius.cat

Continguts en digital

LES LLISTES D’SPOTIFY DEL TRADICIONÀRIUS
Des del 2015 la Biblioteca especialitzada en Cultura Popular Bib Poblenou - Manuel Arranz, per iniciativa del seu director 
Lluís Martínez, fa un seguiment del festival Tradicionàrius a través de les llistes de música a Spotify. Enguany, podeu 
escoltar la del #tradicionàrius35 al seu Spotify. 

 
CONVERSES AMB… A L’INSTAGRAM LIVE DEL TRESC
L’any passat vam iniciar la secció de traDDigital Converses amb… en què a través de l’Instagram de la Comunitat de 
Cultura TRESC oferíem una nova manera de conèixer la programació del Festival Tradicionàrius. Enguany, la iniciativa 
continua amb més artistes convidats. T’hi apuntes?

 
PRESENTACIÓ DEL FESTIVAL TRADICIONÀRIUS 35  
EN RODA DE PREMSA
DIM 12.01 - 12.00 h - CAT / Canal Youtube Tradicionàrius.

Recupera la presentació en roda de premsa del #tradicionàrius35 al Canal Youtube /CentreArtesaTradicionarius.

TRAD FAMILIAR

traDDigital

12.00 h CAT 6 € / 4 € Diu
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12.00 h CAT

Micròfon de carbó Dralovitx amb què el tècnic Abelard Roura 
retransmetia els anys 30 actes públics de Ràdio Associació 
de Catalunya.



FOLK ALS MERCATS

TRADICIONÀRIUS AL TERRITORI

Per 15a edició, les passejades pels Mercats de Gràcia són una cita ineludible del Tradicionàrius, un retrobament ple 
d’emocions i il·lusions amb els comerciants amics i els clients fidels i la música d’arrel tradicional. 

XEREMIERS I GLOSADORS DE MALLORCA

Enguany celebrarem els 30 anys de Foguerons de Sa Pobla a Gràcia i amb molta il·lusió ens retrobarem amb els glosadors 
i xeremiers de Mallorca i Catalunya que passejaran pels mercats de la Vila amb les seves melodies i cants per gaudir de la 
música i la glosa de les Illes.

 
CARNAVAL
LES ANTINES

Cinc noies de diferents comarques de Catalunya, totes vinculades al món de la música tradicional que des de ben petites 
tenen inquietuds similars. Enmig d’una pandèmia mundial, van decidir crear una formació de quatre gralles i un timbal. Al 
Mercat de la Llibertat ens proposen un repertori de ball de gralles.

NAMORALA PANDEIRETEIRAS
Galícia, com la majoria dels territoris, no s’entén sense la seva música tradicional, en la que la dona ha tingut un paper 
molt destacat. Galícia és una dona, un matriarcat, un territori on la tradició oral li ha dedicat moltes cançons i poemes. Les 
Namorala Pandereteiras hem fet un recull d’alguns temes tradicionals o d’inspiració tradicional on la dona és protagonista.

RONDALLA DE LES TERRES DE L’EBRE
La cantada de rondalles de sonadors i cantadors tan populars a les Terres de l’Ebre, com al País Valencià i l’Aragó, ens 
presenta un repertori festiu de fandangos, seguidilles, pasdobles, albades i jotes improvisades. Totes aquestes músiques 
estan molt presents quan s’organitzen baldanes (embotit d’arròs) en les festes majors i trobades familiars.

GARROTXINÀRIUS

Un cicle d’un dia, en què la Sala el Torín d’Olot es transforma en una sala de ball folk i tallers de danses. Enguany, les 
encarregades de donar forma a aquesta proposta seran Les Violines amb qui celebrarem els seus 25 anys de trajectoria als 
escenaris. Una proposta d’OFolk, l’Ajuntament d’Olot en col·laboració amb el Festival Tradicionàrius.

 
 

LA VIOLINADA D’ARGELAGUER

La Violinada d’argelaguer celebra enguany la 14a edició i ja és un referent al país pel que fa al violí popular i tradicional. La 
transmissió de coneixements, la creació d’una vivència emocional potent i la vinculació amb el poble d’Argelaguer són tres 
pilars cabdals. La Violinada és una trobada de violins i instruments afins que genera un espai d’aprenentatge, d’intercanvi, 
d’immersió i de festa a l’entorn de diverses maneres populars d’emprar l’instrument. Es realitzen tallers amb professors i 
músics experimentats voluntaris, es fan col·loquis i xerrades, concerts, balls, àpats conjunts, corrandes, vetllades, mostres, 
tallers de dansa i sessions d’improvisació. 

 
 
FOLKESTOLTES

Enguany el festival Folkestoltes torna a acollir el concurs de grups de músics folk emergents Robert Pellicer i comptarà 
amb les actuacions de Caamaño&Ameixeiras, Madame Gató, Glam Folk i Dijazzònic; tallers de música, tallers de ball, la gran 
paella popular, escenaris oberts i algunes sorpreses més que estan per venir!

TROBADA DE SONADORS I CANTADORS  
DELS PAÏSOS CATALANS
El Casal del Conflent organitza la Trobada de Sonadors i Cantadors dels Països Catalans a Prada. 
Un esdeveniment dedicat al músic Maties Mazarico. Hi participaran Jaume Arnella, Biel Majoral 
i Vicent Torrent, Professors i alumnes del Conservatori de Perpinyà, De Calaix i La gravetat de 
Coulomb.

MÚSICA FOLK A LA FÀBRICA VELLA 
DE SALLENT

La música tradicional arriba a la Fàbrica Vella de Sallent 
amb dos grans concerts: Celeste, el dia 6 de febrer i El Pony 
Pisador el 18 de març.

12.00 hMercat de l’Abaceria / Llibertat / Estrella i Lesseps

Mercat de la Llibertat 

Mercat de Lesseps i Mercat de l’Estrella

Mercat de l’Abaceria i Mercat de la Llibertat
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LLIBRES

EXPOSICIÓ

DIVENDRES 25 DE FEBRER

La collita del Tradicionàrius. Història i transcendència d’un 
festival folk de Ferran Riera. 

El periodista Ferran Riera presenta la segona entrega de la 
trilogia que va engegar el 2019 amb Inventari.

+ @pageseditors 

DISSABTE 26 DE MARÇ

35 i 37 cants que he sentit. Polifonies tradicionals catalanes 
I i II de Jaume Aiats

L’etnomusicòleg Jaume Aiats presenta els seus últims llibres 
35 cants que he sentit. Polifonies tradicionals catalanes i 37 
cants que he sentit. Polifonies tradicionals catalanes II.

+ @fictaedicions

DIVENDRES 1 D’ABRIL

36 COMPOSICIONS de Pere Romaní

L’acordionista diatònic Pere Romaní ens presenta un llibre 
de partitures que reuneix pràcticament totes les seves 
composicions, des de finals del s. XX fins ara. 

+ @pereromani

A partir del 14 de març 
Visites: de dilluns a divendres de 17 h a 20.30 h

Dibuixant la música

Crònica il·lustrada de la música del Tradicionàrius 35 a través de la mirada de Pedro Strukelj. 

+@pedro_strukelj

DOCUMENTAL

ARREL 

El documental Arrel explora què atrau de l’arrel i com es manifesta damunt dels escenaris als 
artistes més joves i fa una radiografia de la creació amb un punt de revisió. 

DOCUMENTAL

BROTS TRANSHUMANTS 

El 2020, Magí Serra, Arnau Obiols i Pepe Camps inicien una col·laboració artística que els 
desemboca en la creació del projecte Brots Transhumants. Un documental, creat i editat en 
directe, a partir d’una transhumància artística realitzada en un territori. 

Entrada lliure19.00 h Bar del CAT

Vestíbul del  CAT

Diu
23
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Diu
7

Abril

Entrada lliure Entrada lliure19.00 h 20.30 hCAT CAT



PROGRAMA 35è FESTIVAL FOLK INTERNACIONAL TRADICIONÀRIUS

La programació del Festival Tradicionàrius es pot veure modificada. 
Tota la informació a www.tradicionarius.cat

Divendres 14 de gener
INAUGURACIÓ
20.00 h - Cercavila de la Pl de la Vila al CAT
KABUM I COL·LECTIU GUIRIGRALL

20.30 h I CAT Tradicionàrius
T: 12 € / A: 10 € 
CAAMAÑO&AMEIXEIRAS  
Aire!
LA GRAVETAT DE COULOMB  
E pur si balla

Diumenge 16 de gener
19.00 h I CAT Tradicionàrius
Preu: 8 € / AC: 4 € 
Arran d’escenari I Circuit Folc
CLARA FIOL I JOAN VALLBONA 
Petiteses
Amb Enderrock

Divendres 21 de gener 
20.30 h I CAT Tradicionàrius
T: 12 € / A: 10 € 
ARTUR BLASCO I ARNAU OBIOLS 
Rabequets

Dissabte 22 de gener 
20.30 h I CAT Tradicionàrius
Preu: 8 € / AC: 4 €
GRAN CONJUNT DE MÚSICA TRADICIONAL 
DE L’ESMUC
Amb ESMUC
 
Diumenge 23 de gener 
19.00 h I CAT Tradicionàrius I Entrada lliure
Projecció de documental
ARREL 
Amb Fira Mediterrània de Manresa
 
Dijous 27 de gener 
20.00 h I Auditori Barradas de L’Hospitalet de 
Llobregat
Preu: 15 € - auditoribarradas.cat 
Trad d’autor
ARTURO GAYA
Bonaire 12. Per una altra forma de viure
Amb Barnasants

FOGUERONS DE SANT ANTONI A GRÀCIA 
Dijous 27 de gener 
19.00 h I CAT | Entrada lliure
Lliurament del Premi Joan Amades 2021 a en 
Antoni Torrens Gost
20.00 h I El Bar del CAT I Entrada lliure 
TAST I NIT DE GLOSA
Glosa «Oda a la sobrassada»
Tast de productes mallorquins per emportar
Exposició Sant Antoni, la Festa Major 
d’hivern del Museu Etnològic
Parada de la Llibreria de l’Espai Mallorca

Divendres 28 de gener 
18.30 h I CAT Tradicionàrius
10 € - taller, concert i ball de bot I Amics del 
CAT: 6 €
Reserves a: tramcat@tradicionarius.cat 
TALLER DE BALL DE BOT AMB JORDI 
CARDONA
 
20.30 h I CAT Tradicionàrius
T: 12 € / A: 10 € 
Concert
MAR GRIMALT
Concurs Sons 2021 I Amb Enderrock i 
Barnasants
Ball de Bot
ES GALL DE SA PASTERA

Dissabte 29 de gener 
Folk als Mercats
12.00 h Mercat de la Llibertat, l’Abaceria, 
l’Estrella i Lesseps
XEREMIERS I GLOSADORS DE MALLORCA
Amb Mercats Municipals de Barcelona

NIT DE FOGUERONS
20.00 h Cercavila amb les Colles de Cultura 
de la pl de la Vila a pl de la Virreina
21.00 h - Encesa de Foguerons i inici de la 
revetlla amb glosada i cançons als carrers i 
places de Gràcia
23.00 h I Pl Virreina
Ball de bot amb ES GALL DE SA PASTERA I 
ABENIARA

Diumenge 30 de gener
15 h I Halle des Sports. Plana de Sant Martí, 
Prada
Preu: 10 € I reserves a jordi.taurinya@wanadoo.fr
Tradicionàrius al Territori
DINAR DE CANTADORS I SONADORS DELS 
PAÏSOS CATALANS

Tots els dimecres de febrer
21.00 h I El Bar del CAT
Entrada lliure amb reserva prèvia a  
bardelcat@gmail.com 
LES VESPRES DEL DIMECRES amb Marcel 
Casellas i convidats

Divendres 4 de febrer
20.30 h I CAT Tradicionàrius
T: 12 € / A: 10 € 
Circuit Folc 
EL PONY PISADOR  
It’s never too late for sea shanties
Amb Enderrock

Dissabte 5 de febrer
Sala El Torín, Olot
Tradicionàrius al Territori
GARROTXINÀRIUS
Les Violines  
25 anys
Amb Ofolk i ICCO

Diumenge 6 de febrer
19.00 h I CAT Tradicionàrius 
T: 12 € / A: 10 € 
Trad d’autor
ROSA ZARAGOZA 
Pura i senzilla com Abigail
Amb Barnasants

Divendres 11 i dissabte 12 de febrer
20.30 h I CAT Tradicionàrius
T: 18 € / A: 15 € 
Trad d’autor
MARIA DEL MAR BONET  
Saba de Terrer. Homenatge al pare Ginard
Amb Barnasants

Diumenge 13 de febrer
18.00 h I CAT Tradicionàrius
Preu: 8 € / AC: 4 € 
POL AUMEDES 
Polièdric. Les facetes d’un músic

Dissabte 12 i diumenge 13 de febrer
Tradicionàrius al Territori
LA VIOLINADA D’ARGELAGUER 

Dijous 17 de febrer
20.30 h I CAT Tradicionàrius
Preu: 8 € / AC: 4 € 
Arran d’escenari
AMORANTE  
Bes-te-bat! 

Divendres 18 de febrer
20.30 h I CAT Tradicionàrius
T:12 € / A: 10 € 
FRANCESC SANS 
L’Infinit

Dissabte 19 de febrer
19 h I Auditori Barradas de L’Hospitalet de 
Llobregat
Preu: 15 € - auditoribarradas.cat 
Trad d’autor
ANNA FERRER 
Parenòstic
Amb Barnasants

Diumenge 20 de febrer
12.00 h I CAT Tradicionàrius
Preu: 6 € / AC: 4 € 
Trad familiar
LES ANXOVETES 
Ondina

Divendres 25 de febrer
19.00 h I El Bar del CAT
Entrada lliure
Presentació de llibre 
La collita del Tradicionàrius. Història i trans-
cendència d’un festival folk de Ferran Riera
Amb Pagès Editors 

CARNAVAL
20.30 h I CAT Tradicionàrius
T: 12 € / A: 10 € 
BLANCA ALTABLE I CHUCHI² QUARTET

Dissabte 26 de febrer
Folk als Mercats - dissabte de Carnaval
11.30 h - Mercat de la Llibertat
LES ANTINES
Amb Mercats Municipals de Barcelona

Dissabte 26 de febrer
20.30 h I L’Auditori de Barcelona, sala 1
16 € - www.auditori.cat 
PEP GIMENO “BOTIFARRA” I LA BANDA 
MUNICIPAL DE BARCELONA
Cançons oblidades
Amb L’Auditori de Barcelona 

Diumenge 27 de febrer
19 h I CAT Tradicionàrius
Preu: 8 € / AC: 4 €
BALLADES D’ARREL 
amb Claudia Cabero i Lali Mateu

Tots els dimecres de març
21.00 h I El Bar del CAT
Entrada lliure amb reserva prèvia a  
bardelcat@gmail.com 
LES VESPRES DEL DIMECRES amb Marcel 
Casellas i convidats

Divendres 4 de març 
20.30 h I CAT Tradicionàrius
T: 12 € / A: 10 € 
Trad d’autor I Nit Amazic
AZIZA BRAHIM TABAL QUARTET 
Blues de la Hamada
CAFÈ D’ALGER 
Música tradicional algeriana
Amb Barnasants

Diumenge 6 de març
18.30 h I Plaça Anna Frank
MUIXERANGA DE BARCELONA
19.00 h I CAT Tradicionàrius
T: 12 € / A: 10 € 
Trad d’autor
VICENT TORRENT 
Racons i Cançons
Amb Barnasants 

Dijous 10 de març
20.30 h I CAT Tradicionàrius
Preu: 8 € / AC: 4 €
Arran d’escenari
CIA HARA 
Esvoranc

Divendres 11 de març
20.30 h I CAT Tradicionàrius
T: 12 € / A: 10 € 
Trad d’autor
JOANA DARK 
La Lireta
Amb Barnasants 

Dissabte 12 de març
12.00 h - Mercat de l’Abaceria i l’Estrella
Folk als Mercats
NAMORALA PANDERETEIRAS
Amb Mercats Municipals de Barcelona

Diumenge 13 de març
12.00 h I CAT Tradicionàrius
Preu: 6 € / AC: 4 € 
Trad familiar
BUFA&SONS 
Quotidiafonismes

De l’11 al 13 de març
Centre Cultural la Mercè, Girona
Tradicionàrius al Territori
FOLKESTOLTES
Caamaño&Ameixeiras, Madame Gató, Glam 
Folk i Dijazzònic

Divendres 18 de març
20.30 h I CAT Tradicionàrius
T: 12 € / A: 10 € 
ELECTROGRALLA 
Empelt

Diumenge 20 de març
19.00 h I CAT Tradicionàrius
T:12 € / A: 10 € 
HOMENATGE A PADDY MOLONEY 

Divendres 25 de març
20.30 h I CAT Tradicionàrius
T:12 € / A: 10 € 
JOSEBA TAPIA 
Egon edo ez egon 

Dissabte 26 de març
19.00 h I El Bar del CAT
Entrada lliure
Presentació llibre
35 i 37 cants que he sentit. Polifonies tradicio-
nals catalanes I i II de Jaume Aiats
Amb FICTA edicions

Diumenge 27 de març
17.00 h I Palau de la Música Catalana
Preu: 18 €
Tradicionàrius al Palau I Palau Fronteres
OMAC - ORQUESTRA DE MÚSIQUES D’ARREL 
DE CATALUNYA 
Trencadís
Amb Palau de la Música Catalana

Dimecres 6 d’abril
21.00 h I El Bar del CAT
Entrada lliure amb reserva prèvia a  
bardelcat@gmail.com 
LES VESPRES DEL DIMECRES
amb Marcel Casellas i convidats

Divendres 1 d’abril
19.00 h I El Bar del CAT
Entrada lliure 
Presentació de llibre
36 COMPOSICIONS de Pere Romaní

20.30 h I CAT Tradicionàrius
T:12 € / A:10 € 
BRUEL  
Quinze
ROMANÍ 
Harmònic

Dissabte 2 d’abril
Folk als mercats
12.00 h - Mercat de l’Abaceria i la Llibertat
RONDALLA DE LES TERRES DE L’EBRE

NIT DE LES TERRES DE L’EBRE
19.00 h I CAT Tradicionàrius
Preu: 12 € / A: 10 € 
SOM D’ALLÀ BAIX. FESTA DE LES TERRES DE 
L’EBRE
Concert amb Quico el Célio, el Noi i el Mut de 
Ferreries i Grup Musical Suc d’Anguila

20.30 h I Plaça Anna Frank
Preu baldana + beguda: 6 €
Preu baldanada + concert: 15 €
Baldanada amb Quico el Célio, el Noi i el Mut 
de Ferreries, Grup Musical Suc d’Anguila, 
Rondalla de Guardet lo cantador i Sílvia 
Ampolla

Diumenge 3 d’abril
19 h I Auditori Barradas de L’Hospitalet de 
Llobregat
Preu: 15 € - auditoribarradas.cat 
Trad d’autor
CLAUDIO GABRIEL SANNA  
Mirau que sem anant i mirant
Amb Barnasants

Dijous 7 d’abril
20.30 h I CAT Tradicionàrius
Entrada lliure
Documental
Projecció de BROTS TRANSHUMANTS

Divendres 8 d’abril
CLOENDA 35A EDICIÓ FESTIVAL  
TRADICIONÀRIUS
20.00 h Cercavila amb les  
COLLES DE CULTURA DE GRÀCIA
22.00 h I GERMÀ NEGRE
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FUTBOL
Segona RFEF masc. (Gr. 3)
Jornada 17
CE Europa 1 - 2 SD 
Tarazona
Classificació
1. SD Formentera ..... 34 pts.
16. CE Europa .......17 punts.
Jornada 18
CE Europa - CD Terol 
(23/01, 12h) 

Primera Est. fem. (Gr. 3)
Jornada 14
Europa 7 - 0 Pardinyes
Classificació
1. CE Europa .........37 punts.
2. Atlètic Balears ...... 33 pts.
Jornada 15
RCD Espanyol B - CE 
Europa (15/01, 19h)

BÀSQUET
Copa Cat. masc. (Gr. 1)
Classificació
1. JAC Sants .............. 9 G 2 P.
7. Bàsquet Lluïsos ... 5 G 4 P.
8. Vedruna Gràcia ... 4 G 6 P.
9. UE Claret .............. 4 G 6 P.
Jornada 12
Vedruna Gràcia - CB 
Mollerussa (15/01, 17.45h)
UE Claret - Bàsquet Lluïsos 
(16/01, 17.45h) 
 
Copa Cat. fem. (Gr. 1)
Classificació
1. CBF Cerdanyola ....9 G 1 P.
9. SaFa Claror .......... 3 G 7 P.
Jornada 12
CN Terrassa - Bàsquet SaFa 
Claror (16/01, 19h)

WATERPOLO
Divisió d'Honor masc.
Jornada 13
CN Atlètic Barceloneta - CN 
Catalunya: ajornat
Classificació
1. At. Barceloneta ..... 36 pts.
10. CN Catalunya ... 9 punts.

Jornada 14
CN Catalunya - CN Sabadell 
(15/01, 18h)

Divisió d'Honor fem.
Jornada 12
Catalunya - Rubí
 Classificació
1. CN Sabadell .......27 punts.
7. CN Catalunya ....15 punts.
Jornada 13
CN Mataró - CN Catalunya 
(15/01, 14.30h)

FUTBOL SALA
Tercera Est. masc. (Gr. 1)
Classificació
1. Canet FS ............28 punts.
11. Gràcia FS .........13 punts.
Jornada 12
Gràcia FS - CFS Eixample 
(15/01, 16.30h)

HOQUEI PATINS
Tercera Cat. masc. (Gr.1A) 
Classificació
1. UE Horta ...........26 punts.
4. CH Claret ..........13 punts.
Jornada 11 
CH Claret - UE Horta 
(16/01, 17.45h)

TENNIS TAULA
Primera Est. masc. 
(Gr.3B) 
Jornada 6
Mataró 4 - 2 ETT Lluïsos
Classificació
1. CTT Vilafranca ....... 8 pts.
4. ETT Lluïsos ........ 6 punts.
Jornada 7
ETT Lluïsos - CETT 
Esparreguera (15/01, 17h)

HANDBOL
Quarta Cat. masc. (Gr. A) 
Classificació
1. St. Joan Despí C .....17 pts.
3. Handbol Claret ......13 pts.
Jornada 12
Claret - Vilanova Taronja 
(6/03)

ResultatsEl Club Excursionista 
opta per ajornar els 
actes del centenari amb 
públic més nombrós
L'entitat lidera la renovació de la Flama de la Llengua Catalana el 
dia 30 a Prada de Conflent, amb la cloenda el 20-F a Montserrat

À.G.P.

La sisena onada de contagis 
per Covid-19 ha trastocat els 
plans del Club Excursionista 
de Gràcia per celebrar els 
seus cent anys d'història. 

Una fotografia de grup a la plaça 
de la Vila aquest dijous 13, data en 
què es commemora la fundació de 
l'entitat, ha servit per engegar el 
calendari del centenari, que hau-
rà d'esperar als propers mesos 
per dur a terme els esdeveniments 
amb públic més nombrós.

El primer acte ajornat ha estat 
la recepció institucional a la seu 
del Districte, prevista per dissabte 
15, que havia comptar amb la pre-
sència de la cultural popular i tra-
dicional. La celebració està previst 
que tingui lloc al final del mes de 
març, "per responsabilitat i per la 
situació que ens toca viure", argu-
menta el president del CEG, José 
Lloret. 

Tot i això, el club fundat el 1922 
s'agafa al nom de l'entitat pre-
cursora (Grup Excursionista Mai 
Enrera) per tirar endavant altres 
propostes emmarcades en l'any 
del centenari. D'aquesta mane-
ra, el CEG serà l'encarregat de 
la Renovació de la Flama de la 

Llengua Catalana. Una cerimò-
nia que arrencarà el 30 de gener 
a Prada de Conflent amb l'encesa 
i culminarà el 20 de febrer amb la 
pujada de la flama a Montserrat, 
després de l'entrega del foc a 
Tossal del Rei, al País Valencià. 
L'acte final comptarà amb el par-
lament de l'activista gracienc Joan 
Josep Isern. 

Una altra de les fites de la ce-
lebració és l'esperada reforma de 

la seu de l'entitat, situada al pas-
satge Mulet 4. L'equip tècnic del 
Districte de Sarrià-Sant Gervasi, 
on està ubicada l'entitat, estudien 
en termes de patrimoni la propos-
ta Versàtil, de Gerard Puig Freixas 
i Gontzal Núñez, escollida per la 
remodelació (vegeu núm. 862). 
Precisament la biblioteca Vila de 
Gràcia acull fins al 13 de febrer una 
mostra de les propostes de refor-
ma presentades.

Membres del CEG davant del banc de pedra fundacional a la plaça de la Vila. Cedida
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El conseller d'Esquerra Guillem Roma és un paio inquiet, 
sempre vinculat a qualsevol iniciativa de recuperació de la 
memòria històrica tradicional, encara que calgui desenter-

rar arxius o anar a buscar les campanes de la Virreina al Maresme. En 
els últims mesos -ara que definitivament ha penjat les baquetes de la 
bateria que ha tocat molts anys en el grup de rock progressiu Herba 
d'Hamelí- li ha agafat fort per la història de Sant Roc i les diferents ca-
pelletes que hi ha repartides per Gràcia. "Vés per on que en el darrer 
dia de l'any estic escrivint les primeres pàgines del meu primer lli-
bre", va dir a les xarxes. Òbviament, el llibre va de Sant Roc. 

El
depen-

dent

Editorial

CN Catalunya, salvats

Han passat dos anys des de la trucada angoixant del president etern 
del CN Catalunya, Ramon Geli, a aquesta redacció, explicant com 
justament en els 90 anys d'història del club, l'entitat es veia obliga-

da a llançar un dramàtic SOS a l'Ajuntament per evitar una fallida pels 
deutes acumulats des del 2009. Han hagut de passar aquests dos anys i 
molts estira-i-arronsa, amb la posada sobre la taula de decisions valen-
tes com la renúncia a la gestió de Can Toda per arribar fins al 31 de de-
sembre de 2021. Aquell dia, l'últim de l'any, un divendres, va sonar el te-
lèfon del president i a l'altra banda hi havia l'Ajuntament donant el sí a 
assumir el deute d'1,5 milions d'euros que pesava com una llosa. També
hi va haver comunicació amb
el regidor de Gràcia, Eloi 
Badia. Visiblement alleugerit
ho explicava poca estona des-
prés Geli a L'Independent.

Encara amb respiració as-
sistida per la complicada situ-
ació d'aquests dos anys, el CN
Catalunya ja pot mirar enda-
vant i fins i tot recuperar l'am-
bició de seguir gestionant Can 
Toda i de plantejar inversions com la reparació de la piscina exterior,
que havien quedat com a pures entelèquies com a conseqüència de la si-
tuació econòmica límit. 

Aquest és un any de reconstrucció del club, de mirada calmada per fi, 
on no s'han de deixar de banda les ganes d'augmentar socis com a idea 
clau per patir menys i on cal seguir apostant pels equips i seccions que
tanta glòria i tanta història han aportat en aquests 90 anys. Sembla que
tard i a l'últim dia, però al cap i a la fi a temps, l'Ajuntament s'ha adonat
que de clubs com el CN Catalunya no n'hi ha gaires i que l'esport també
mereix un rang de prioritat en les polítiques municipals. Des del Nou 
Sardenya, ara una mica més il·luminats, ja pensen que queda menys per
al canvi de gespa.
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Amb la
col·labor

Cartes al director

Salut mental
L’estigmatització és definida per l’Institut
d’Estudis Catalans com: “Procés pel qual
un grup amb poder defineix el que és
normal i deixa fora d’aquesta definició
altres conductes que, en conseqüència,
són considerades desviades.” Què 
és el normal i què no ho és?
L’estigma, una etiqueta tan negativa i
tan difícil d’eliminar, establerta sobre
algunes persones pel fet de ser diferents
als cànons que ha establert la societat.
Aquesta etiqueta genera diferents
actes que hem vist arreu del món i en
diverses ocasions, actes de discriminació
i rebuig. Arran de la situació actual,
de la pandèmia, han augmentat els 
trastorns mentals arreu del món, com
el trastorn depressiu o d’ansietat.
Hem de treballar tots i totes per eliminar
els estigmes, també aquells que afecten
a les persones amb trastorns mentals,
sigui quin sigui el trastorn que pateixen.
La salut mental és igual d’important que la
salut física, i això també és un aspecte de la 
societat que hem de canviar, els trastorns
mentals estan molt invisibilitzats,
sobretot arrel de la gran estigmatització
que pateixen i en part també, perquè
no es perceben a simple vista.
Per acabar, m’agradaria afegir que
molta gent que pateix internament
problemes amb la seva salut mental, no
ho exterioritzen pel fet de que anar al
psicòleg sempre ha sigut un tema tabú,
encara que ara s’estigui normalitzant 
el fet d’anar-hi en busca d’ajuda, hi ha
molta gent que segueix tenint aquest
estigma. L’estigma està tan arrelat que
inclús la gent amb aquests problemes 
ho amaguen i se senten diferents.

Clàudia Casas Cocera

Conxa Garcia

La salut mental està necessitada d’una
bona inversió en investigació, ja queLLencara ara coneixem poc el nostre

cervell i el seu funcionament. En l’àm-
bit de les discapacitats psíquiques estem 
molt endarrerits i tot es deixa en mans de 
les famílies i aquestes tenen un límit, tant 
econòmic com emocional i psicològic. Les 
famílies fan tot allò que poden pels seus 
fills i filles, tenint cura d’elles i participant 
en la creació i funcionament d’associaci-
ons que els puguin atendre i oferir-los as-
sistència psicològica i escoles-taller, ofer-rr
ta d’oci amb monitors, pisos tutelats, etc. 

No tothom pot pagar-se aquestes coses i,
a més, les mares i pares es fan grans i vo-
len deixar-los ben acompanyats quan ells 
faltin, però es troben que no hi ha centres
públics suficients. També hi ha casos d’al-
ta complexitat, hem vist algun cas a TV3
de famílies amb persones que tenen brots 
violents i a les quals no se’ls dona cap so-
lució. Conec el cas d’una família que viu 
atemorida fa molts anys i a la qual se li
va informar que, a la seva zona, només 
hi havia un centre i hi ha una llarga llis-
ta d’espera. Esperem que quan els donin 
una plaça no hi hagi hagut cap desgràcia.
Les famílies només volen que els seus fills
o filles estiguin ben atesos quan ells faltin
o en el moment que la convivència és im-
possible. Es necessiten més centres resi-
dencials amb urgència.

Discapacitats psíquiques

Tot es deixa en mans de
les famílies i elles tenen
un límit, tan econòmic
com psicològic

Ull de 
dona

A 31 de desembre però 
a temps, a l'Ajuntament 
s'han adonat a la fi que 
l'esport mereix un rang 

1 Programa quinzenal. La setmana que no n'hi ha es repeteix l'anteriorl. La setmana que no n'hi ha es repeteix l'anterior.
2 Programes quinzenals. La setmana que no es fa es repeteix l'anter. La setmana que no es fa es repeteix l'anterior.
3 La Tertúlia Política es fa cada 15 dies. El calendari de tertúlies polítiques esa 15 dies. El calendari de tertúlies polítiques es
concreta tenint en compte si hi ha Plenari o Audlenari o Audiència Pública.
4 Programa quinzenal. Es combinEs combina amb la Tertúlia Política.
5 Programa quinzenal.enal.
6 Programa quinzenal. Es combina amb Cultura i agenda del CC El Coll.zenal. Es combina amb Cultura i agenda del CC
Quan hi hagi Plenari o Audiència Pública, s’emetrà en directe.enari o Audiència Pública, s’emetrà en directe.
Nota: Ràdio Gràcia és una ràdio feta majoritàriament per voluntaris, peràcia és una ràdio feta majoritàriament per vol
tant la programació pot estar subjecte a peació 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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E stem a pocs dies de l’aprovació de la 
Modificació de Pla General Metropolità 
(MPGM), un nou pla urbanístic que dibui-
xa quin volem que sigui el futur de la Vila de 
Gràcia i els seus entorns.

Aquest planejament busca mantenir la identitat 
dels nostres barris, potenciar-ne les virtuts i encarar 
transformacions que ens permetin afrontar els rep-
tes del present i del futur, així com solucionar les fe-
rides del passat, tot protegint el seu patrimoni histò-
ric i arquitectònic.

Una necessitat que sorgeix l’any 2018, quan el fort 
moviment veïnal de Gràcia va fer palès que les case-
tes del carrer de l’Encarnació i altres de similars es-
taven en perill de desaparèixer, motiu pel qual calia 
actualitzar l’últim pla patrimonial del 1985. Amb els 
nous plans es preveu protegir prop 3.000 edificis del 
casc antic de Gràcia per evitar-ne l’enderroc i fomen-
tar-ne el manteniment, edificis que constitueixen una 
part fonamental de la identitat del barri.

Aquesta identitat tan genuïna, però, no només la 
conformen els edificis sinó també la seva gent. És 
per això que el pla busca fomentar l’habitatge asse-
quible i frenar la gentrificació que avui en dia s’hi 
pateix. El pla preveu que tota la construcció de nous 
habitatges incorpori una part important d’habitatge 
protegit, que suposaria un potencial a llarg termini 
de 1.700 habitatges. I no oblidem el comerç de pro-
ximitat, tan característic de Gràcia. El pla preveu 
potenciar l’aparició de comerços en planta baixa i 

la consolidació dels eixos comercials, evitant que 
aquests siguin convertits en habitatges i omplint de 
vida els carrers.

A més, en una trama urbana tan densa com la de 
Gràcia, l’espai públic i el verd esdevenen elements a 
preservar amb la mateixa importància que poden te-
nir els edificis històrics. El pla també preveu afron-
tar aquests dèficits protegint el verd existent, per una 
banda, i fomentant que tota nova transformació tin-
gui l’obligació d’incorporar nova vegetació i criteris 
ambientals per poder tirar endavant, per l’altra. No 
volem ni podem perdre cap metre quadrat. I volem 
que els veïns i veïnes puguin desplaçar-se per tota la 
trama urbana, sigui a peu o sigui a pedals, amb un 

pla que aprofundeix en la pacificació de la Vila i la 
mobilitat sostenible.

Finalment, també s’ha intentat resoldre el proble-
ma històric de les afectacions, que portaven molts 
anys encallades. En aquest sentit, s’ha tingut espe-
cial cura per mirar de desafectar els 158 habitatges 
en què hi teníem veïnes i veïns vivint-hi. Després de 
totes les converses i de molt treball quirúrgic s’ha 
aconseguit desafectar-ne 149, una reducció del 94%.

Aquesta proposta, però, no hauria estat possible 
sense les reflexions, demandes i idees que el veïnat 
ha manifestat durant tot aquest procés i de les pro-
blemàtiques de les quals ha anat alertant des de fa 
anys. Ha estat aquest impuls el que ens ha permès 
posar els fonaments perquè la Gràcia del futur man-
tingui la seva essència, exploti els seus valors, afron-
ti els nous reptes i resolgui mancances que a partir 
d’ara seran cosa del passat.

Dijous 13 de gener es va celebrar una sessió in-
formativa al Districte sobre l'MPGM per a la 
millora urbanística i ambiental dels barris de 
Gràcia. La voluntat del regidor Eloi Badia és 
aprovar aquest pla d’aquí 15 dies.

Sorprenentment, els detalls d’aquest nou plane-
jament urbanístic i ambiental de Gràcia han passat 
desapercebuts per gran part dels veïns de Gràcia. Si 
tenim en compte el calat d’aquesta normativa en l’as-
pecte del barri i que aquest tipus de planejaments te-
nen una vigència futura estimada de 40 anys o més (el 
text predecessor al que ara es vol aprovar regnava des 
de 1976), segurament no se n’ha parlat prou.

 És per això que mentre el document no estigui 
formalment aprovat al plenari de l’Ajuntament, la 
Plataforma Veïnal Un altre MPGM és possible denun-
cia un cop més la manca de participació ciutadana en 
la modificació de planejament, i persisteix en la defen-
sa dels següents punts:
Joanic. Fins quan ha de durar la incertesa sobre l’afec-

tació que arrasa Joanic? No es pot tancar un acord 
d’aprovació de l’MPGM sense haver resolt un pro-
blema que afecta més de 300 edificis, 700 persones.

Maignon. Fer marxa enrere i retallar els edificis en 
construcció que superen les alçades permeses al c. 
Maignon i la Salut. S’ha de preservar la identitat ur-
banística del barri: alçades legals sempre i arreu.

Remuntes. No a la qualificació com a habitatge prote-
git de les remuntes no consolidades.

Terol/Torrent d’en Vidalet. No a l’enderroc de dos edi-
ficis centenaris rehabilitats que són memòria indus-
trial de Gràcia i on hi treballen un centenar de per-
sones a la cruïlla de Terol amb Torrent d’en Vidalet.

Vallmitjana. Promocionar el patrimoni artístic i me-
nestral de Can Vallmitjana, al carrer Astúries. 
Descartar el túnel que mutila l’edifici: l’estudi i el ta-
ller han de ser inseparables.

Interior d’illa. Protegir l’interior d’illa entre c. 
Astúries i c. Àngel: l’actual corredor ecològic, l’ar-
bre i el verd són innegociables.

Frígola. No a l'expropiació de 14 famílies i dues activi-
tats per la construcció d'un túnel que uneixi el pas-
satge Frígola amb el carrer Cardener. Mantinguem 
el passatge pacificat.

Lluïsos. No requalificar la finca propietat dels Luïsos 
del carrer Verntallat.

Verntallat. Reduir l’afectació de l’illa Verntallat – 
Alzina – Providència – Pl. del Nord perquè no inclo-
gui les vivendes.

Mare de Déu de la Salut. Desafectar tot el carrer per 
evitar l’ampliació i retranques i conservar la feso-
mia de les cases històriques i els jardins que encara 
existeixen, molts d’ells catalogats. Consolidar els 
habitatges existents com a edificacions aïllades de 

Gràcia (20g) i no pas com a equipaments privats fu-
turs (7b).
La Plataforma veïnal “Un altre MPGM és possible” 

és un espai creat pels veïns on parlar de totes les qües-
tions lligades a l’MPGM que no s’han debatut prou. 
Volem convocar tots els veïns interessats el proper 
dissabte 15 a les 11h als Lluïsos de Gràcia per parlar 
sobre l’MPGM obertament i exposar de quina manera 
afecta a tots els veïns.

Davant l’arbitrarietat, veïnat. MPGM de Gràcia?
Parlem-ne dissabte 15 de gener
a les 11h als Lluïsos de Gràcia.

Opinió convidada
Plataforma veïnal Un altre MPGM és possible

MPGM de Gràcia? Parlem-ne!

Opinió convidada
Eloi Badia, regidor de Gràcia 

La Gràcia que estimen, la 
que volem en el futur

Cedida

En una trama urbana tan 
densa com la de Gràcia, l’espai 
públic i el verd esdevenen 
elements a preservar amb la 
mateixa importància que poden 
tenir els edificis històrics
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Vulnerabilitat

Clara Darder

Ja fa cinc anys que veig com un fami-
liar meu va emmalaltint a poc a poc. 
Veus com pateix i com el seu cos va 

perdent facultats i sentits, que de ser 
una gran persona que va crear moltes 
idees innovadores en l'àmbit social, ha 
passat a ser un petit record d'ell mateix.
Sort que no se n'adona i la resta l'aju-
dem en confortabilitat diària. 

Quan vius un fet com aquest, se't ge-
neren preguntes i dubtes que molts cops 
no et deixen dormir. Algunes vegades
penso que no recordo com era el meu 
pare abans, que actualment s'ha conver-
tit en un personatge desconegut. Aquest 
dolor ens deixa baldats a tots. A ell per-
què ben segur que la malaltia li provo-
ca angoixa i a nosaltres per veure'l en
aquestes circumstàncies. 

El patiment està ben servit per a tota 
la família. Desitges que deixi de patir i 
alhora no vols que marxi. I el dolor emo-
cional s'incrusta en el teu cor. Les seves
queixes et deixen afligit, però un som-
riure de tant en tant et reconforta. I pen-
ses: "Encara és aquí, no està tan greu". 

Fins quan i com hem de viure? I amb 
quina qualitat? I qui ens podrà cuidar en 
cadascú dels nostres finals? No vull fer
sofrir als altres amb el que em succeeix 
a mi. El que sí que desitjaria és no ser 
abandonada pels meus familiars, ni pa-
tir dolor corporal que em deixi malme-
sa. Nosaltres l'estem acompanyant fins
al final, així i tot, a nosaltres ens passarà 
el mateix? 

La vulnerabilitat m'aterra. Em preo-
cupa. Em fa pensar si marxar de cop no 
és un trànsit i una opció més senzilla,
tanmateix, quan és el moment adequat?
Qui ho decideix? Estem preparats per 
marxar sense dependre de ningú?

Desitjaria no ser
abandonada pels meus
familiars, ni patir dolor
que em deixi malmesa

In Memoriam
Oriol Hosta i Rovira, expresident dels Lluïsos de Gràcia i nebot d'en Tatu

Gràcies, Tatu

El passat 3 de gener, als 97 anys d’edat, ens va deixar 
en Lliberat Hosta i Romagosa, els que el coneixí-
em, li dèiem “Tatu”, pels qui no el coneixíeu, us diré 
que ha mort un home bo, necessari i imprescindi-
ble. Home de fe de conviccions profundes i inaltera-

bles, practicades a l’extrem des de la mirada i el filtre dels 
valors humans universals: “que la teva mà dreta no sàpiga 
que fa la teva mà esquerra”. Tossut, impertorbable, però 
generós al màxim. Generositat present en la seva nombro-
sa família, generositat entregada en el treball constant i
incansable, i generositat en hores i hores dedicades a fer
créixer, conservar, atendre i preservar l’essència de la seva 
entitat: els Lluïsos de Gràcia. Soci de l’entitat des del gener 
de 1941, les cròniques diuen que abans ja hi era, més de 80 
anys pendent, gaudint i patint els seus Lluïsos. President de 
l’entitat en dues ocasions del 1948 al 1954 i del 1984 al 1985. 
Tresorer per excel·lència durant molts anys amb la presi-
dència de la Carme Segura i d’en Jordi Casassas i sempre 
present en els moments de necessitat de l’entitat, des de la 
Junta Directiva o des de la rereguarda. Si tot això es pogués
resumir, que no es pot, diríem que ens ha deixat una part 
de l’ànima o de l’essència, com vulgueu dir-li, dels Lluïsos 
de Gràcia. Compromís, generositat i essència.

Li agradava explicar anècdotes i històries del Lluïsos: 
com van impedir que durant la guerra civil es confisqués 
l’entitat fent veure que era un hospital, o com van aconse-
guir condonar el deute que tenia contret l’entitat amb el 
“Ministerio” després de construir, als Lluïsos, la primera 
pista de bàsquet coberta de la ciutat de Barcelona, o tot els 
procés de participació pel finançament d’aquella pista de 
bàsquet, o com van amagar una imatge de Sant Lluís en un 
cel ras que vàrem trobar 70 anys més tard... Vida i més vida.

Tinc la sort de formar part de la família d’en Tatu, en soc
nebot i també de la dels Lluïsos. Igualment que com altres 
famílies històricament vinculades a l’entitat (Casso, Samsó, 
Draper, etc.) ell ha tingut una actitud de respecte absolut per 
les decisions que vàrem prendre quant vaig ser President 

de l’entitat, però també cal remarcar, que gràcies a la seva 
presència en totes, vull repetir totes, les assemblees de so-
cis i sòcies de l’entitat, vaig poder confirmar a través d’una 
mirada, o d’una rèplica o d’una pregunta el seu vistiplau i la 
seva complicitat. Per a mi imprescindible. Em ve al cap el re-
cord de les visites d’obra unilaterals que feia en Tatu, gaire-
bé cada dia, durant el procés de reforma del nou edifici dels 
Lluïsos. En Nino Samsó, responsable de les obres, ho recor-
da perfectament: crec que venia per empènyer perquè tot 
anés endavant. Família, presència i confiança.

Cal que hi hagi un reconeixement constant d’aquestes
personalitats, gairebé anònimes i sense cap protagonisme
que, amb la seva empenta, permeten que les coses passin
i les entitats rutllin. Quants noms us venen al cap d’aques-
tes figures? La seva presència i dedicació han fet que el mo-
viment associatiu del nostre país arribi fins avui amb una 
bona salut social i democràtica. No podem permetre’ns 
l’oblit: “qui perd els orígens perd identitat”.

Crido a no oblidar, crido a fer el just homenatge a
aquests noms que ens han donat contingut des del volun-
tariat, generant espais de lleure, cultura, esport, País, va-
lors humans i democràcia. Avui som qui som gràcies al seu 
mestratge. 

Gràcies Tatu pel teu compromís i la teva generosi-
tat. Gràcies per ajudar a preservar l’essència i la vida dels
Luïsos. Gràcies a la teva família per deixar-nos gaudir del
teu temps entre nosaltres. Gràcies per la teva presencia i la 
teva confiança. Gràcies pel teu mestratge. En el record et 
trobarem a faltar.

Arxiu Lluïsos de Gràcia

D’esquerra a dreta. Tatu Hosta, Jordi Casassas, Oriol Hosta, Josep Maria Rofes, Agustí Vilajosana, Carme Segura, Francesc Xavier Ripoll i 
Isidre Ortiz. Expresidents de l’entitat. Foto: cedida

Cal que hi hagi un reconeixement
constant d’aquestes personalitats,
anònimes i sense cap protagonisme
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Exposicions
Fins al 16 de gener
Per una alimentació sostenible, actuem! 
Exposició itinerant per promoure l'alimen-
tació saludable i respectuosa amb el plane-
ta que pretén acostar al veïnat les qüesti-
ons que es plantegen enguany en el marc 
de la Capitalitat Mundial de l'Alimentació 
Sostenible i sensibilitzar la ciutadania sobre 
els beneficis del consum saludable i l'im-
pacte del sistema alimentari en la salut del 
planeta.
Mercat provisional de l'Abaceria (Passeig de 
Sant Joan)

Fins al 18 de gener
ALPINA. Mapes. Literatura. Paisatge. 
Exposició que recull la trajectòria de l’edi-
torial Alpina, referent de l’excursionis-
me català i que encara ara lliga literatu-
ra i coneixement de l’entorn. La mostra, 
i el llibre que l’acompanya, examina com 
ha canviat la manera de fer els mapes i 
en subratlla la dimensió cultural, amb 
vint-i-cinc recorreguts que combinen 
textos dels clàssics catalans amb els ma-
pes Alpina. L'escriptor gracienc Julià 
Guillamon ha estat l'encarregat de la tria.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps)

Fins al 20 de gener
Exposició SCRUM. David Rico presenta 
SCRUM, un treball fotogràfic que té com 
a protagonista l’equip de rugby del Club 
Natació Poblenou. El fotògraf va acom-
panyar aquest equip durant cinc me-
sos i aquesta mostra reflecteix moments 
íntims, únics i especials d’un equip de 
rugby, marcats per la pandèmia de la 
Covid-19. Divendres 10 de desembre, l'es-
pai inaugurarà l’exposició amb l’artista. 
Per assistir-hi cal fer inscripció prèvia al 
formulari del web de la Fontana.
La Fontana (Gran de Gràcia, 190) 

Fins al 2 de febrer
El pessebre de la Violeta. Un pessebre de 
10m2 elaborat amb figures de Playmobil, 
ideat per l'historiador i fotoperiodista lo-
cal Josep M. Contel. Es pot visitar en l'ho-
rari habitual de l'equipament: de dilluns 
a divendres de 9 a 13h i de 16 a 23 h, i els 
caps de setmana de 10 a 23 hores.
La Violeta (Maspons, 6)

L'exposició Els Pastorets a Gràcia recull 
vint-i-quatre fotografies de diferents re-
presentacions dels pastorets a la Vila, 
unes representacions que havien comen-
çat ja en el segle XIX i han continuat fins 
a l'actualitat. És un document gràfic rea-
litzat per Josep M. Contel per deixar cons-
tància del treball anònim i altruista de 
molts vilatans cada any per representar 
els pastorets d’una manera o altra.
La Violeta (Maspons, 6)

Exposició permanent 
Casa Vicens, la primera casa de Gaudí: 
manifest de la seva obra. Per conèixer la 
història de la Casa Vicens, en el seu con-
text social, cultural i artístic com obra 
gaudiniana i la seva anticipació al moder-
nisme. Consulteu horaris i preus a la web.
Casa Vicens (Carolines 18- 22) 

Actes
Divendres 14 de gener
Juga al Futis: futbol en miniatura. A càr-
rec de Mikko Savikko, creador del joc.
Can Carol (Cambrils, 26), a les 17.30h 

Teatre: Una maleta, dues maletes, tres 
maletes. Escrita per Claude Magnier, a 
càrrec de Dinàmics Teatre.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 19h i dis-
sabte a les 18h 

Presentació de llibre Males fembres peca-
dores? Genealogia de la cultura del càstig 
i les presons de dones a Barcelona. Amb 
la seva autora Sol Abejón Olivera.
Can Carol (Cambrils, 26), a les 19h

Inauguració Tradicionàrius 2022: 
Caamaño&Ameixeiras i La gravetat de 
Coulomb.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 20.30h

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

Dissabte 15 de gener
Espectacle infantil: Frederic el ratolí. 
Cacauet Teatre. Iitelles i música en direc-
te per a infants de 18 mesos a 5 anys.
L'autèntica (Martí, 18), a les 11h i a les12h 

Taller infantil: Descobrim el Bosc Turull 
amb els sentits. Visita a l'Aula Ambiental 
per passejar en família i descobrir la na-
tura a través dels cinc sentits amb l'ajuda 
de material senzill com lupes i safates. 
Activitat dirigida a infants d'entre 1 i 5 
anys acompanyats d'una persona adulta. 
A càrrec d'Anna Grau, de l'equip pedagò-
gic de l'aula. Cal inscripció prèvia.
El Coll - La Bruguera (Aldea, 15), a les 11h

Concert: Dharmacide.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 20h

Diumenge 16 de gener
Titelles: Un tren petitó. Cia Pamipipa. De 
0 a 3 anys.
L'autèntica (Martí, 18), a les 11h 

Cicle acústic: Nus, versions loopejades.
La Miranda (Ass. Coll del Portell, 74), a 
les 12h

Espectacle familiar: Aladdí.
Teatreneu (Terol, 26), a les 12h

Teatre: Qui és l'assassina. 
La casa dels contes (Ramon y Cajal, 35), a 
les 17h 

Circuit Folc 2022: Clara Fiol i Joan 
Vallbona. 
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 19h

Dilluns 17 de gener
Perseguint la història de Gràcia: Història 
i evolució de la Plaça Lesseps. A càrrec 
de Josep M. Contel, Taller d'Història de 
Gràcia. Aforament limitat per ordre d'ar-
ribada.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 
l'Olla, 104), a les 18.30h

Dimarts 18 de gener
#enSEXtimem, espai de trobada per par-
lar còmodament i sense tabús de sexuali-
tat i relacions afectives. Iniciativa impul-
sada per l’Aquí T’Escoltem i La Fontana 

dirigida a persones d’entre 14 i 18 anys. És 
una activitat grupal gratuïta. Només cal 
avisar a través de Whatsapp: 635 080 047.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), de 17.30 a 19.30h 

Cinema: Una mujer fantástica (Sebastián 
Lelio Watt, Gonzalo Maza. Chile-España. 
2017). Cal inscripció prèvia.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 19h 

EstàsON. STEAM elèctrics. Taller digital 
per a infants de 6 a 8 anys. Per descobrir 
què és l'electricitat i com funciona. Cal 
inscripció.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 
l'Olla, 104), a les 17.30h

Dijous 20 de gener
XVI Cicle de filosofia. Què vol dir viure 
bé?: la gestió política de la vida. Elements 
per a una filosofia de viure en les tradici-
ons de pensament asiàtiques. A càrrec de 
Raquel Bouso i Luis Roca.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps), a 
les 18.30h

Concert: Soda Jazz Jam Session.
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22.30h

Divendres 21 de gener
Presentació de llibre: Rapsodia di una 
Rondine, de Lisa di Blas.
Llibreria Le Nuvole (Sant Lluis, 11), a les 
19h

Entitats

Divendres 14 de gener
Recital poètic i presentació dels poema-
ris Antropofagía Poética2 i Casi Poesía, 
amb Mag Márquez i Mireia Torralba, po-
etes de la poesia políticament incorrecta; 
Ateneu Rosa de Foc (Robí, 5), a les 19h

Diumenge 16 de gener
Titelles: La caputxeta vermella.
La Violeta (Maspons, 6), a les 12h

Espectacle Arrel Rebel, a càrrec de l'Es-
bart Joaquim Ruyra.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 18h

Dimarts 18 de gener
Presentació del llibre Festa Major de la 
Vila de Gràcia. La memòria compartida. A 
càrrec del seu autor, Josep Fornés.
La Violeta (Maspons, 6), a les 19.30h
Dijous 20 de gener

Taula rodona: Els ateneus llibertaris en 
temps de la Transició. I debat/presenta-
ció del llibre Nosaltres no vàrem pactar. 
La Transició a peu de carrer.
Ateneu Enciclopèdic Popular (Reina 
Amalia, 38), a les 18.45h

Fins al 30 de gener
Exposició Lliures i sense por, comissio-
nada i dissenyada per l’Institut Català de 
les Dones i Creación Positiva. En el marc 
d'aquesta mostra hi ha previst el 20 de 
gener un taller d’autodefensa feminista i 
una conversa amb María Luísa Berrocal 
de Creación Positiva. 
Lluïsos de Gràcia (pl. del Nord)

Si 
voleu publi-

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

@independent.cat

Amb el suport de

Exposició 'Auques confinades'
Aquest dijous s'ha inaugurat al Coll la mostra 'Auques confinades', un recull de 
l'obra gràfica que l'activista veïnal Salvador Barrau va fer durant el confinament. 
Tancat a casa, Barrau (àlies Vinyatti, una italianització del seu segon cognom) 
va agafar paper i llapis i es va posar a dibuixar. Inspirat per la realitat, va fer 
més 400 dibuixos que, fins ara, només havia mostrat als seus contactes propers 
(i també en aquestes mateixes pàgines). La idea era exposar-los un dia i arribar 
a més públic; com ara ho podrà fer amb aquesta exposició. Barrau fa servir 
diferents personatges, amb molta ironia i sentit de l'humor, per explicar diverses 
històries i reflexions sobre l'actualitat i el moment que ens ha tocat viure.

Fins al 4 de febre al centre cívic El Coll - La Bruguera (Aldea, 15)

Recomanem

Cedida
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Un dels objectius principals 
del Tradicionàrius és ofe-
rir un espai de reconeixe-

ment a la música d’arrel tradi-
cional en totes les seves facetes, 
des de la tradició més pura fins 
a les propostes més experimen-
tals. En aquest bloc s'emmar-

quen els concerts d'Artur Blasco 
i Arnau Obiols (21/01), el Gran 
Conjunt de Música Tradicional 
de l'ESMUC (22/01), El Pony 
Pisador ('sold out'), Pol Aumedes 
(13/02), Francesc Sans (18/02), 
Blanca Altable i Chuchi Quartet 
(25/02), Cafè d'Alger (04/03) o 
Electrogralla (18/03). La cloen-
da anirà a càrrec de Germà Negre 
(08/04), però abans hauran passat 

els Quicos amb el Grup Musical 
Suc d'Anguila (02/04), Joseba 
Tapia (25/03), Bruel i Romaní 
(1/04) i un homenatge a Paddy 
Moloney (20/03). La col·laboració 
amb el Palau es manté amb l'Or-
questra de Músiques d'Arrel de 
Catalunya (27/03), i amb l'Au-
ditori, on actuarà Pep Gimeno 
Botifarra i la Banda Municipal de 
Barcelona (26/02).

Cultura
Arrel, fusió i tradició, 
eixos d'un 'Tradi' 
que reivindica el ball 
i els nous formats
La 35a edició proposa, a partir d'aquest divendres i fins al 8 
d'abril, més de 50 activitats i l'actuació de 60 grups i artistes 

Muntanya i 
nacionalisme, 
recerca de l'artista 
Eva Marín, a EART

Agita't reprèn 
la programació 
cultural amb dues 
jornades poètiques

Experimentem amb l'Art acull 
el proper 21 de gener la con-
ferència d'Eva Marín sobre el 
seu projecte de recerca artísti-
ca 'Cims, conquestes i esquer-
des', que revisa críticament el 
paisatge de muntanya com a 
escenari de l'èpica nacionalista 
en l'àmbit català i que ha estat 
guardonat amb la beca per a 
la recerca i la innovació en els 
àmbits de les arts visuals de la 
Generalitat. En aquesta conver-
sa oberta a l'espai cultural del 
carrer Torrijos, l'artista expo-
sarà els punts claus de la seva 
investigació -feta a partir de 
l'anàlisi de diverses fonts docu-
mentals- que aborda com s'ha 
instrumentalitzat, des de l'àm-
bit polític, el relat heroic de 
l'ascensió al cim. L'activitat és 
oberta i no cal inscripció prè-
via (18h).

La poesia marcarà el 
cartell cultural amb què 
Agita't Gràcia ha començat 
l'any. Aquest divendres 14 
de gener, recital poètic a 
càrrec de Mag Márquez 
i Mireia Torralba (18h); 
i divendres 21, diferents 
veus homenatjaran els 
poetes de la generació del 
27, en un acte presentat 
per Carles Bort. Tots dos 
actes a l'Ateneu Rosa de 
Foc a les 19h. 

Breus

S.M.

Foto: Cedida

Silvia Manzanera

Després de l’avançament 
de programació a finals 
de l’any passat, el CAT en-
ceta l’any amb la presen-
tació oficial del Festival 

el Festival Folk Internacional 
Tradicionàrius, amb un planteja-
ment continuista pel que fa al vo-
lum de programació i amb una 
imatge que és tota una declaració 
d'intencions: fotografia feta per 
David Ruano d'una guitarra i una 
gralla -els intruments que tant va 
fer sonar Jordi Fàbregas-, convi-
vint amb l'electrònica. Durant els 
propers tres mesos, l'arrel, la fusió 
i la tradició seran els principals ei-
xos d'un festival que acollirà més 
de 50 activitats i l'actuació de 60 

grups i artistes. Aquest ventall esti-
lístic que mostra el festival, segons 
Carol Duran, la seva directora, pro-
va "el bon estat de salut de la músi-
ca d'arrel". I tot i que l'evolució de 
la pandèmia ha limitat la part més 
internacional del certamen, les pro-
postes de proximitat tornen a de-
mostrar, d'acord amb Duran, "l'alt 
nivell que tenim a casa". A banda 
de proposets amb DO Catalunya, el 

Arnau Obiols i Artur Blasco. Foto: cedida

La Fontana obre 
la convocatòria 
per a la mostra 
d'art feminista
L’Espai Jove La Fontana 
organitza la tercera edició 
de l’exposició col·lectiva 
d’art feminista amb 
l’objectiu de continuar 
oferint un espai de difusió 
i promoció de les joves 
creadores. La proposta 
-dirigida a dones artistes o 
col·lectius fins als 29 anys 
i residents a Barcelona- 
estarà oberta fins al 14 
de febrer a través del 
formulari disponbile a 
la web de l'equipament 
gracienc. 

traDDigital, cultura a les xarxes. 
Per segon any consecutiu, el CAT 
segueix l'aposta pels formats 
virtuals per arribar a més públic. 
Sumen 'Tradicionàrius Punt i 
seguit', un nou canal de difusió de 
continguts radiofònics i podcast, 
o les 'Converses amb...", a l'IG Live 
del TRESCE. Més contingut a les 
xarxes socials de festival i la web 
traddigital.tradicionarius.cat

programa també integra propos-
tes d'altres territoris com Euskadi, 
les Illes Balears, Galícia, Castella i 
Lleó, País Valencià o l'Alguer. Una 
de les cites destacades d'aquesta 
edició serà una nit de músiques de 
la Ribera sud del Mediterrani amb 
la cultura amaziga com a convida-
da especial. La direcció del festival 
ha destacat, a més, la quantitat de 
projectes liderats per dones -i no 
només com a vocalistes-, la inter-
generacionalitat entre tots els artis-
tes que actuaran al Tradicionàrius 
d'enguany, així com la diversitat de 
propostes escèniques i disciplines 
artístiques. 

El tret de sortida serà la cer-
cavila inaugural amb Kabum i el 
Col·lectiu Guirigrall, a partir de les 
vuit del vespre des de la plaça de 
la Vila. La idea inicial era arrencar 

el festival amb una gran pista de 
ball amb la proposta de dues for-
macions que juguen i experimen-
ten amb temes ballables, les galle-
gues Caamaño&Ameixeiras i els 
catalans La gravetat de Coulomb. 
Però a causa de la situació sanità-
ria, la inauguració es farà en for-
mat concert, "amb la voluntat de 
poder tancar el festival havent tor-
nat a convertir el CAT en una gran 
sala de ball". 

A més de concerts, Tradicionàrius 
al Palau i a l'Auditori, Trad d'autor, 
Arran d'escenari, Ballades d'Arrel, 
Trad familiar, Foguerons de Sant 
Antoni, Les Vespres dels dimecres, 
estrenes de documentals, presen-
tacions de llibres, Folk als Mercats, 
Tradicionàrius al Territori i exposi-
cions són els grans blocs de progra-
mació proposats.

El repor

Música tradicional i música contemporània a l'escenari del CAT 

D'Artur Blasco a Electrogralla

La direcció del 
festival ha destacat 
la quantitat de 
projectes liderats 
per dones

Foto de família a l'escenari del CAT, aquest dimecres. Foto: Cedida
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Jordi Corbera, el silenci 
antàrtic en la pintura

Ramon Casalé Soler 

A l’espai Bartumeus Art de Barcelona, l’artista gra-
cienc Jordi Corbera presenta l’exposició ANT.
ART, una cinquantena d’obres realitzades en tèc-

nica mixta i acrílic sobre paper i tela, creades aquests 
dos últims anys. La primera vegada que vaig presen-
ciar el seu treball va ser amb motiu d’una intervenció 
que va fer a l’església de Sant Joan Baptista, a la plaça 
Virreina. Es tractava d’una instal·lació que constava de 
40 peces de petites dimensions i de diferents colors, 
que estaven distribuïdes pels esglaons que condueixen 
a l’altar major. El motiu pel qual eren 40 peces obeïa a 
que feia referència a la tradició cristiana del temps pas-
qual. La següent exposició era un conjunt de pintures 
relacionades amb el pas del temps que es va celebrar a 
Barbastro, localitat que visita habitualment, on repre-
sentava les parets de cases derruïdes. 

Encara que hagi transcorregut poc temps entre 
l’exposició actual i les dues anteriors, s’endevina ja 
l’existència d’una proposta diferent, més agosarada i 
alhora personal, com és la del paisatge. Un paisatge es-
pecial i magnètic com és l’antàrtic que per a molts de 
nosaltres ens és ben desconegut, però que per a ell no 

ho és en absolut, ja que 
hi ha estat dues vegades 
en una missió científica, 
concretament a les Illes 
Livingston, Decepción i 
King George, que perta-
nyen a l’arxipèlag de les 
Illes Shetland del Sud a 
l’oceà Antàrtic. 

La mostra es divi-
deix en tres apartats: el 
primer està format per 
una sèrie de fotografies 
a mode de collage fetes 

per ell de les illes, on es veuen diferents aspectes de 
la vida quotidiana dels seus habitants: pingüins, lle-
opards marins, albatros i corbs marins. Juntament 
amb les imatges incorpora fragments pictòrics. La du-
alitat cromàtica produïda per l’aparició de les tonali-
tats neutres de les fotografies i les blaves dels acrílics, 
componen una obra versàtil i dinàmica. Respecte al 
segon àmbit, són acrílics sobre tela que mostren dife-
rents paratges de l’Antàrtida; imatges que transmeten 
calma i assossec. Es percep la idea de silenci, només 
trencat pel vent o el moviment del glaç quan es des-
plaça o es trenca. Els cels que apareixen a cadascuna 
de les composicions són grisos, blaus o blancs i sem-
blen confondre’s amb la resta del paisatge. Finalment, 
en el tercer apartat, s’exhibeixen acrílics sobre paper, 
que segueixen la mateixa línia, on la pròpia lleugere-
sa del suport emprat aconsegueix un efecte òptic més 
íntim, provocant que l’espectador pugui observar-los 
amb més atenció.

crítica 
d'art

És una proposta 
diferent, més 
agosarada i 
personal, amb 
un paisatge 
magnètic

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla 
del Prat, 15. Tel. 93 217 26 42.

 Canta 2. 16.00 i 18.30.
 Spider-Man: No way home. 
21.10. 16.00. 18.40.
 The King's Man: La primera 
misión. 15.50. 21.45.
 The Matrix Resurrections. 
18.30 i 21.25.
 Scream. 19.10 i 21.45. 16.10.
 Delicioso. 16.05 i 18.30. Ds i dg, 
22.00. Dv, dl, dm, dc i dj, 22.10.
 West Side Story. 21.00. Ds i dg, 
18.45. Dv, dl, dm, dc i dj, 15.50 i 
19.000.
 Clifford: el gran perro rojo. Ds 
i dg, 16.15.
 El buen patrón. 19.40.
 El día de la bandera. 22.05.

 Lunáticos. 15.50 i 17.45.
 Buscando a la mágica Doremi. 
Dg, 18.30. Dv, ds, dl, dm i dj, 
18.10.
 La casa Gucci. Dg, 21.00. Dv, ds, 
dl, dm, dc i dj, 20.15.
 Mamá o papá. Dg, 16.05. Dv, ds, 
dl, dm, dc i dj, 16.00.

Cinemes Girona. Girona, 177
 Encanto. Ds i dg, 16.00.
 100 días con la tata. Dl, dm, dc 
i dj, 16.00. Dg, 12.00.
 Sis dies corrents. Dv, 22.00. Ds, 
dl, dm, dc i dj, 16.00.
 My beautiful Baghdad. Dv, 
16.00. Ds, dg, dl, dm, dc i dj, 
18.00.
 El espía honesto. 18.00. Ds, 
22.00. Dg, dl, dm i dc, 20.00.
¿Qué vemos cuando miramos 
al cielo? Dv i dj, 20.00.
 West Side Story. Dv, 17.00. Ds, 

dg, dl, dm, dc i dj, 20.00.
 Tipi Tips: qui juga? Dg, 12.00.
 Bon dia món. Dg, 16.30.
 Madelaine Collins. Dv, ds, dg, 
dl, dm i dc, 18.00 i 20.00. Dj, 
18.00.
 El día de la bandera. Dv, dl, dm, 
dc i dj, 16.00. Ds, 22.00. Dg, 12.00.
 The Bagder (Casa Asia). Ds, 
20.00.
 Llunàtics. Ds i dg, 16.00.
 Las siamesas (LATcinema). Dv, 
20.00.
 Torn. Dj, 20.00.

Verdi. Verdi, 32. 
 Spider-Man: No Way Home. 
Dv, ds, dl, dm i dc, 11.30, 16.05, 
19.00 i 22.00. Dg i dj, 16.05, 
19.00 i 22.00.
El buen patrón. Ds, dg i dm, 
16.00. Dv, dl, dc i dj, 16.00 i 
18.00.

Delicioso. 11.30, 16.00, 18.20, 
20.20, 22.30.
El amor en su lugar. 20.35.
Fue la mano de Dios. 18.15.
Buscando a la mágica Doremi. 
20.45. Dj, 22.25.
 La Crónica Francesa del 
Liberty, Kansas Evening Sun. 
22.30.
Última noche en el Soho. 
22.30.
 100 días con la Tata. 16.00.
Vuelta a casa de mi hija. 17.40.
Matrix Resurrections. Dv, ds, 
dg, dm i dc, 19.25 i 22.10. Dl, 
11.30, 19.25 i 22.10. Dj, 20.45.
Mamá o papá. Dv, dl, dm, dc i 
dj, 16.00.
West Side Story. Dv, dg, dl, dm 
i dj, 11.30.
Scream. 11.30.
 El joven Picasso. Dm, 11.30 i 
18.15.

 Prisioneros de Ghostland. Ds, 
11.30.
 La Traviata. Dg i dc, 11.30.
 Perversidad. Dj, 11.30.
Canta 2. Ds i dg, 11.30 i 18.10. 
Ds i dg, 16.00.

Verdi Park. Torrijos, 49
Vuelta a casa de mi hija. 16.00.
Scream. 16, 05, 17.50, 20.10, 22.30.
West Side Story. 16.00, 18.30 i 
21.30.
La casa Gucci. 19.00 i 22.00.
El contador de cartas. 16.00, 
18.10, 20.25 i 22.30. Dm, 16.00, 18.10 
i 22.30.
En un muelle de Normandía. 
Dm, 20.25.

entrevista

Jordi Pota: "Riure 
ens treu pes" 

Deprés d’actuar durant 8 anys al Teatreneu amb 5 propostes 
diferents, l'actor i mag el salt i porta el seu nou espectacle 

'No hi ha demà!' al Golem’s; cada dissabte a les 17h 

Silvia Manzanera

J ordi Pota és actor, mag, 
clown, humorista, em-
prenedor... Pels habituals 
al Teatreneu no neces-
sita presentació, perquè 

aquí ha representat cinc propos-
tes de teatre i màgia els darrers 
anys, també la darrera, 'No hi ha 
demà'. Des del 2007, Pota lluita 
per què l’art de la màgia es con-
sideri un art escènic en majús-
cules. Després de realitzar: I per 
què no?, Impromàgia, Les Tres 
Cares, Magicomic (l’antiestrès) 
i BLISS, entre altres producci-
ons, ara presenta una peça sobre 
viure el moment. Amb humor, 
ironia, teatre i màgia, ingredi-
ents marcada de la casa. Tots 
els dissabtes a les cinc de la tar-
da al Golem's (abans l'Almeria 
Teatre).

Com és que després de tants 
anys al Teatreneu portes ara el 
xou al Golem's?
Després de quatre mesos al 
Teatreneu teníem ganes de fer 
un altre temporada i ens vam 
posar d'acord amb el Víctor 
Álvaro. La veritat és que l'es-
trena dissabte 8 de gener va ser 
genial, la gent estava entusias-
mada, i això que les estrenes, 
generalment, no solen ser per-
fectes.

Però ara heu incorporat una 
peça nova, oi? 
'The Viewer', una peça de teatre-
màgia i clown de deu minuts on 
es representa un espectador que 
busca la millor butaca. Hi ha 
una veu en off amb les típiques 
recomanacions abans del show. 

De fet pretén ser una intro per a 
qualsevol espectacle. Tot just ara 
comença a rodar... 

Creus que necessita canvis?
Qualsevol estil de teatre on el 
públic és important, on comptes 
amb la seva reacció, has de pas-
sar per vàries fases fins que tot 
funciona, has de trobar el ritme.

Després de tants anys encara fa 
por la reacció del públic?
M'agrada molt més el procés 
d'investigació i creació, desenvo-
lupar la idea, l'assaig... Després 
ja venen les pors de si funciona-
rà, si agradarà al públic.

Però 'No hi ha demà!' ha funcio-
nat molt bé. 
Sí, en aquest sentit estem molt 
contents, sabem com reacciona 
el públic i què funciona millor. 
Crec que quan fas pagar la gent 
per venir a veure't al teatre t'has 
d'arriscar però també has d'asse-
gurar-te que agradi. 

I amb l'humor ja teniu molta fei-
na guanyada. 
També portem dos anys de pan-
dèmia, amb l'angoixa del què 
passarà, i tenia moltes ganes de 
parlar del present, i d'una forma 
que el públic sortís amb una fes-
ta al cor. Normalment, riem de 
tot allò que no ens agrada, l'hu-
mor ens treu pes, té un compo-
nent de cura.

Creus que la màgia viu un dels 
seus millor moments?
La veritat és que ara és un mo-
ment molt bo. Quan jo vaig co-
mençar gairebé no hi havia 
formació. Ara hi ha festivals, 
concursos, espectacles de gran 
format, el mag Pop... Al final, si el 
públic rep una bona experiència, 
si hi ha qualitat en el que s'ofe-
reix, la gent voldrà repetir.

Què té la màgia que agrada tant?
Perquè uneix dues coses: il·lusió 
i l'humor; el 99% dels mags fan 
servir l'humor.

Jordi Pota amb 'No hi ha demà!' al Golem's. Foto: Cedida
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Hem començat l'any amb l'activitat solidària que 
més ens agrada: la campanya Cap nen sense jogui-
na que impulsa la Cadena Ser, una marató radiofò-
nica amb 55 anys d'història que enguany ha assolit 
la segona millor recaptació de la seva trajectòria: 

46.787 euros. Cada any ens hi sumem perquè volem fer re-
alitat els desitjos de molts infants de la nostra Vila, ajudant
a moltes famílies que ho necessiten. Aquest any hem pogut
arribar a més persones que mai, amb total de 300 joguines. 

Així, en aquesta mateixa línia de treball, vam tancar l'any 
amb una altra acció que considerem necessària: la recolli-
da d'aliments que organitzem conjuntament l'entitat Jove 
Gitanos de Gràcia i la Unió de Botiguers de Travessera de
Gràcia Casc Antic, una proposta en xarxa consolidada que 
pretén que les famílies més vulnerables de Gràcia tinguin
un Nadal digne. Aquesta iniciativa va començar amb la idea 
ferma que el treball en xarxa entre entitats, associacions i 
persones de la Vila amb ganes de portar a terme accions en 
benefici de la gent del barri podia ser molt positiva. I així 
va ser. Mica en mica, més comerciants es van animar a po-
sar caixes de recollida d'aliments, animant els seus clients
a portar arròs, sucre, oli i altres productes de primera ne-
cessitat. En els darrers anys també hem comptat amb el su-
port i la implicació de diferens personalitats vinculades a
l'esport. Per exemple, l'any 2019 l'ex jugador del Barça José 
Mari Bakero, membre del Dream Team, va voler reforçar
l'acció i va venir a Gràcia a finals de novembre a visitar algu-
nes de les botigues que formaven part de la recollida.

En aquestes darreres edicions, a causa de la crisi sanità-
ria, s'han suspès algunes de les activitats que fèiem al car-rr
rer per intensificar la recollida. La pandèmia ens ha posat
algunes traves però hem mantingut el nostre compromís
per arribar al màxim de famílies en situació de vulnerabi-

litat; tothom té dret a tenir un plat a taula, sobretot en uns 
dies com els de les festes de Nadal, de recollida familiar. I
enguany ho hem tornat a fer, malgrat que no ha estat un
any fàcil per ningú.

 Per tot això volem agrair a totes les persones que han 
col·laborat amb l'entitat i han fet possible que una vegada
més moltes famílies del barri gaudeixin d'aquestes festes.
A més dels comerços associats, s'hi han sumat Casa Itàlia
o la xarcuteria Anna (a Travessera de Gràcia, 277). Hem 
comptat de nou amb la complicitat del Rebost Solidari,
Nutrició Sense Fronteres i, com cada any des de fa quatre, 
la Fundació Edmilson, liderada per l'ex jugador del Barça,
que ens ha mostrat el seu suport des del primer dia i mal-
grat les dificultats imposades per la pandèmia, no ha faltat
a cap cita.

Temps de 
compromís,
solidaritat i 
resistència

'Cap nen sense joguina' també arriba a Gràcia. Foto: Cedida
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Hem començat l'any amb l'activitat 
que més ens agrada: portar 
joguines als infants de Gràcia

La torratxa

Clavegueres
Jesús Sánchez
@ciutatsatelite

L ’ex comissari José Villarejo, que ha 
treballat per diferents institucions
espanyoles, afirmava aquesta set-

mana que el CNI (òrgan responsable 
de la intel·ligència espanyola) va estar 
vinculat amb els atemptats del 17-A
de Barcelona i Cambrils. A l’endemà
següent, i donat el rebombori que va
provocar, es va afanyar a matisar que
en realitat el CNI no volia promoure
cap atemptat sinó donar-li un ensurt a
Catalunya però que se li va anar de les
mans el control de la situació. El con-
trol al que es referia era a la suposada
relació del CNI amb Abdelbaki Es Satty,
una tesi defensada per molts, que sospi-
ten que l’imam de Ripoll era un confi-
dent de la policia.

La notícia ha desfermat la reacció de
l’unionisme espanyolista representat 
per la premsa de la caverna que no volen 
sentir ni parlar-ne de la tesi i atribueix 
les declaracions de Villarejo producte de
la seva ànsia de venjança personal.

Ara bé, no ha transcendit quina és la 
posició dels grans ignorats d’aquesta 
qüestió que no son pas altres que les víc-
times d’aquells atemptats. Bona prova
és que la Unitat d’Atenció i Valoració a 
Afectats per Terrorisme (UAVAT) ha pu-
blicat un comunicat exigint, lògicament, 
proves i aclariments a l’ex comissari.

La Història està plena de casos de
governs i institucions que s’aparten 
dels principis democràtics per defensar
greus amenaces de la unitat sobirana.
És la raó d’Estat. I és que quan la cla-
veguera sona, aigua porta, i no precisa-
ment neta.


