
El productor de cine 
Jeremy Thomas i 
l'escaquista Anatoli 
Karpov, estrelles del 
BCN Film Fest 2022 
 
Oliver Stone, Gerard Depardieu 
i Benedict Cumberbath, altres 
noms del festival als Verdi P14

Els Jardinets es reformaran 
per afrontar la peatonalització 
pendent de la banda Llobregat
La reurbanització, un projecte ja explorat al Districte el 1999 i el 2010, 
contempla ara la plataforma única i l'eliminació de tot l'aparcament 

Albert Balanzà

Al tercer intent sembla 
que sí que va la vençu-
da: la banda Llobregat 
dels Jardinets de Gràcia 
es transformarà aquest 

mandat en un espai pacificat de 
trànsit, després que s'hagi vali-
dat un projecte del Districte que 
contempla la plataforma única 
per anivellar el tram central de 
l'allargada plaça amb l'ampla vo-
rera fortament presidida per la 
Torre Deutsche (ara Mandarin 
Oriental residences) o per El 
Palauet i també es plantegi l'eli-
minació de tot l'aparcament de 
superfície existent en aquesta 

banda: tant el cordó de més d'un 
centenar de motos que es va des-
plegar el 2014 com el cordó de 
serveis on encara hi aparquen 
vehicles de càrrega i descàrrega. 

El projecte connecta amb els 
antics intents de reurbanització 
de l'espai, sobretot els dels anys 
1999 (que va incloure un procés 
participatiu) i del 2010, on la vo-
luntat no va passar de la decla-
ració d'intencions. En una fase 
de futur, els tècnics no amaguen 
la idea de connectar a nivell els 
Jardinets i el pla d'en Salmeron, 
però la sortida del pàrquing pri-
vat subterrani en aq1uesta con-
fluència de moment complica 
anar més enllà en la pacificació 
de la zona. Pàgina 4 La banda Llobregat dels Jardinets, amb el cordó de motos a la dreta que desapareixerà. Foto: À.G.P.

Adéu a Jordi Albertí, 
homenot de Gràcia 
i activista cultural 
Impulsor de l'editorial Gregal, autor de 'El silenci de 
les campanes' i comissari de 'Germinàbit' P4 i Opinió: 
Escrit per ser llegit en l'Any Triadú, per Jordi Albertí P11
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Albert Balanzà

El necessari esforç de re-
equilibri de gènere que 
s'està fent a Gràcia en els 
últims anys en matèria de 
nomenclàtor no s'atura en 

propostes, després que en en 64 
dies s'han estrenat tres reconei-
xements a l'espai públic aprovats 
fa mesos com el canvi del carrer 
Ramiro de Maeztu per Anna Maria 
Matute, amb l'estrena de l'espai 
Montserrat Riera a l'avinguda del 
Coll del Portell i la placa a Dolors 
Aleu al carrer Molist. 

El Consell de Dones, reunit 
aquest dimarts, ha aprovat elevar 
al grup de treball de Nomenclàtor 
de Gràcia dues noves propostes: 
la primera, Josefina Torrents Illa 
(1902-2006), per donar nom al vial 
que uneix el carrer Pompeu Fabra 
amb la Carretera del Carmel, en-
tre el Park Güell i el CN Catalunya. 
Torrents Illa va ser una històrica 
nedadora, pionera de la natació 
a Catalunya, membre destacada 
del CN Barcelona i fundadora del 
Club Femení d'Esports. En la seva 
trajectòria va batre rècords de 
800, 1.000 i 1.500 metres lliures.

Com a segona proposta, una 
placa en honor a Pepita Pardell 
(1928-2019), en honor a la prime-
ra animadora de dibuixos de l'Es-
tat, a més d'il·lustradora i pinto-
ra, que el 2019 ja va rebre un dels 
premis Vila de Gràcia i que té un 

Josefina Torrents Illa i 
Pepita Pardell se sumen 
a les noves propostes per 
al nomenclàtor a Gràcia 
El debat al Consell de Dones també fa emergir la figura de 
Rosalia Rovira mentre la idea d'Arquimbau és la més avançada

ampli reconeixement al barri del 
Coll, començant per la gran tasca 
de reivindicació que hi han fet les 
entitats i la seva família. La ubica-
ció encara s'ha de definir.

Però un cop conegudes aques-
tes dues propostes, el debat ha 
continuat en la sessió del Consell 
de Dones amb el recordatori de 
l'estat avançat de la proposta de 
placa per a la periodista Rosa 
Maria Arquimbau al carrer Santa 
Clotilde i de les negociacions ja 
obertes per al reconeixement de  
Victòria Pujolar, veu femenina de 
Radio España Independiente, i 
nascuda al carrer Còrsega. Però, 
en aquest sentit, també s'ha afe-
git a la llista Rosalia Rovira (1903-
1982), la veu radiofònica femenina 
més reconeguda de la Catalunya 
republicana i la que va aguantar a 
peu de micro l'entrada de les tro-
pes franquistes el 1936 a Ràdio 
Associació de Catalunya; va ser 
vetada per sempre més a exercir 
el periodisme. Era veïna del car-
rer Sant Lluís i va ser primera ac-
triu de l'Orfeó Gracienc.

Lloc on el 22 de gener es va posar la placa a Matute amb error ortogràfic. Foto: A.B.

Breus

Nova campanya 
d'Arran Gràcia 
sobre joves i 
salut mental

L'assemblea local d'Arran 
Gràcia, encara immersa 
en la celebració dels 25 
anys de l'organització i 
els seus precedents, ha 
engegat aquest dijous 
una nova campanya 
dedicada als joves i la 
salut mental. Sota el 
lema Estar malament, 
no és culpa nostra, la 
formació de l'esquerra 
independentista vol 
posar èmfasi en aquesta 
campanya en les 
condicions de vida dels 
joves i els efectes que 
comporta a nivell de 
salut. 

Valents s'inscriu 
oficialment com 
a grup municipal 
al Districte
El grup municipal de 
BCNxCanvi ja ha fet el 
canvi oficial a la nova 
denominació de la 
formació, després de 
fer el salt municipal a 
autonòmic des del passat 
dissabte, i el conseller-
portaveu del partit a 
Gràcia, Jordi Daura, ja 
figura com a representant 
de Valents al Districte de 
Gràcia. 

Cedida

Compàs d'espera per corregir i 
restituir la placa d'Anna Maria 
Matute. La retirada obligada 
de la placa principal del carrer, 
perquè el passat dia 22 ningú 
no va comprovar un erroni 
"acadèmico"(sic), encara no s'ha 
esmenat i aquests dies hi ha un 
buit on es va fer l'acte, a tocar de la 
plaça Sanllehy. A la resta del carrer 
hi és, sense l'explicació, i falta fer 
el canvi a les parades d'autobús.

El vial entre el 
carrer Pompeu 
Fabra i la carretera 
del Carmel, en 
honor a la nedadora

Contenidors plens al nord del districte. Foto: Àlex Gutiérrez Pascual

dels consells que es desplegaran a 
partir del 17 de febrer a partir del 
consell de barri de Vila de Gràcia. 
En l'ordre del dia d'aquest con-
sell, fet públic aquest dimecres, 
ja apareix el nou servei de nete-
ja i recollida de residus i també 
el pla de manteniment de Vila de 
Gràcia (vegeu número anterior). 
De moment, el regidor de Gràcia, 
Eloi Badia, en les pistes locals que 
ha donat en la seva compareixe-
ça amb els tècnics, ha avançat que 
hi haurà un pla de treball especí-
fic després d’analitzar les casuís-

El Districte explica el pla de neteja als consells
Gràcia és un dels primers districtes on arrenca la nova contracta a mitjan març i cada barri tindrà un tracte específic

A.B

L largament debatuda i una 
de les preocupacions clàs-
siques en totes les enques-
tes municipals, la neteja als 
carrers i places de Gràcia 

entrarà la segona setmana de 
març en una nova fase amb l'ac-
tivació de la nova contracta que 
s'ha presentat de manera general 
aquesta setmana i el veïnat en tin-
drà una explicació concreta bar-
ri a barri en les properes sessions 

tiques, necessitats, auditories del 
servei i demandes del veïnat de 
cada territori. 

La reactivació dels consells de 
barri, amb dos interludis protago-
nitzat per l'audiència pública pre-
vista per al 22 de febrer i el ple del 
9 de març, continuarà el 24 de fe-
brer amb el consell de barri de la 
Salut, el 2 de març amb el consell 
de barri del Coll, el 10 de març amb 
el consell de barri de  Vallcarca i 
els Penitents i el 16 de març amb 
el consell de Barri del Camp d’en 
Grassot i Gràcia Nova.
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Els Jardinets de Gràcia 
afronten la reforma 
de la banda Llobregat, 
pendent des de 1999
L'Ajuntament aprova el pla de cales per a la reurbanització 
i preveu plataforma única i l'eliminació de tot l'aparcament

Albert Balanzà

L 'Ajuntament ha arrencat l'ac-
tivitat urbanística a Gràcia 
del 2022 amb la recuperació 
d'un vell projecte, almenys 
ajornat en dues ocasions 

en els últims 25 anys: la reurbanit-
zació de la banda Llobregat dels 
Jardinets. Amb una mobilitat mal 
endreçada en els últims anys, so-
bretot amb el canvi de sentit de l'eix 
Sèneca-Riera de Sant Miquel, la re-
forma ha arrencat amb un pla de 
cales aprovat aquest gener que de-

L'operació de resembrat, al parterre central dels Jardinets . Foto: A.G.P.

contacte puntual entre els dos re-
gidors, si bé la cosa no va avançar 
més enllà de la declaració d'inten-
cions.

Ara, 23 anys després, els tècnics 
admeten que és l'hora d'elimi-
nar les 107 places d'aparcament 
de motos, que va ser una aposta 
de donar espai a aquests vehicles 
en el pla de motos del mandat de 
Maite Fandos l'any 2014 i imaginen 
un enllaç a nivell amb el Pla d'en 
Salmeron si en una segona fase es 
troba una solució de sortida menys 
problemàtica del pàrquing que hi 
ha sota la plaça. 

Resembrant el parterre central, 
una operació al marge de la 
reurbanització. A l'hora que es 
publicitava el pla de cales de la 
reurbanització dels Jardinets, 
els operaris de Parcs i Jardins 
han estat treballant aquests dies 
en el resembrat del parterre 
central i de  l'entorn de la font 
de la part nord dels Jardinets. 
Fonts municipals s'han apressat 
a desvincular qualsevol relació 
entre els dos moviments.

Societat

terminarà les necessitats de serveis 
i l'estat de l'entorn i subsol.

Però fonts coneixedores dels es-
tudis previs i dels renders del pro-
jecte han concretat una mica més 
el que es veurà sobre el terreny: 
la transformació d'aquesta banda 
dels Jardinets en una gran plata-
forma única que connecti el passeig 
central amb aquest lateral i l'elimi-
nació de tot l'aparcament tant de 
motos com de càrrega i descàrrega 
que ha anat quedant com a solució 
intermitja mentre no s'afrontava la 
gran reurbanització.

La idea inicial de transformació 

ve de lluny, en un procés participa-
tiu que va impulsar el 1999 l'ales-
hores regidora de Gràcia Teresa 
Sandoval i que pretenia a més a 
més de la peatonalització la instal-
lació de jocs infantils. Aquell canvi 
no es va executar, malgrat que for-
mava part d'un paquet més ampli 
que sí que va redissenyar el carrer 
Sèneca amb símbols de minories 
perseguides per la presència de la 
llibreria nazi Europa.

El segon intent va ser més dis-
cret, l'any 2010, en el mandat de 
Guillem Espriu, quan es va recu-
perar la idea pendent a partir d'n 

Breus

Més pressió del 
Rius i Taulet per 
la pacificació amb 
tambors i gegants

L'AFA de l'escola Rius 
i Taulet incrementarà 
aquest divendres (16.30h)
la pressió sobre la 
demanda de pacificació 
de l'entorn del centre, en 
plena plaça Lesseps, amb 
la presència dels seus 
gegants, Rita i Rius, i la 
crida a portar tambors i 
timbals per fer-los ballar. 
L'acció s'emmarca en els 
talls periòdics que l'escola 
lidera a Gràcia amb altres 
espais, però que en el seu 
cas hi ha en debat tota la 
mobilitat de la zona. 

Cedida

Els pisos on hi 
havia Kasa Nostra 
ja s'aixequen al 
carrer Repartidor

La promoció immobiliària 
amb pisos duplex de fins 
a 600.000 euros al solar 
on fins fa dos anys encara 
hi havia Kasa Nostra ja 
deixen veure el procés de 
construcció. Hi van vuit 
habitatges, 12 aparcaments 
per a cotxe, quatre per 
a moto, 15 trasters i 164 
metres quadrats per al pis 
més espaiós.

Cedida

A.B.

No la coneixen ni els espe-
rantistes. Així ho reconeix 
Xavier Alcalde, membre de 

l'Ateneu Llibertari i promotor 
dels cursos i de la ruta de l'espe-
ranto a Gràcia. Però des del se-
tembre de 2019 una quinzena de 
militants de la llengua universal 
es troben no només per aprendre 
a parlar-la sinó per recuperar el 

context històric que ha permès, 
amb desigual fortuna, almenys 
la supervivència de l'esperanto. 
Ara Alcalde fa un pas més, i a la 
revista Agràcia, que va presentar 
dissabte el seu nou número, hi 
ha dues pàgines amb els 12 punts 
d'una ruta local ben nodrida.

El recorregut és llarg, arrenca 
al Nou Sardenya i conté algunes 
llicències (com que l'Europa va 
jugar la Copa Esperanto el 1909 
però en un altre camp), però bai-

xant per Pi i Margall l'autor ex-
plica que qui va ser traductor de 
Proudhon al castellà va recoma-
nar l'estudi de l'esperanto "a tots 
els homes que estimin el progrés 
intel·lectual i moral dels pobles". 
A Joanic la ruta agafa Ramon y 
Cajal, perquè un germà del Nobel 
va fundar a Saragossa Frateco, 
una entitat esperantista encara 
viva, i ens endinsem a la Vila per 
detectar cases d'homenots i d'en-
titats que han defensat la llengua: 

Germinal Gràcia (Ramon y Cajal 
43), l'entitat Stelo de Paco a l'ac-
tual Teatreneu, l'actual Cercle 

Catòlic on es feien cursos en ple 
franquisme o Gran de Gràcia 56, 
seu de Paco kaj Amo.

El repor

 La revista Agràcia de l'Ateneu Llibertari promou la ruta de l'esperanto  

Gràcia parla la llengua universal 1
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El Park Güell reobre el pas 
del Camí de les Llàgrimes 
i endarrereix el nou 
sistema d'accessos al 2023
Patrimoni enllesteix la contenció del mur en dos punts on 
s'hi havien registrat despreniments i abombaments de risc 

Albert Balanzà

L a feina de conservació del 
patrimoni al Park Güell no 
només se centra en els ele-
ments més turístics sinó 
en altres espais de transi-

ció com el Camí de les Llàgrimes, 
a prop de les Tres Creus i dit així 
perquè era el camí del Calvari o 
punt més alt del recinte on s'hi ha-
via de fer una capella, on des de 
fa dos anys s'han fet uns treballs 
de recuperació i reforç del mur de 
contenció de terres, després que 
es registrés un esfondrament.

En l’accés a l'anomenat Mur del 
Camí de les Llàgrimes, l'equip de 
Patrimoni Arquitectònic ha fet 
dues intervencions: ara fa un any 

va haver-hi un despreniment de 
pedres i terres (no vinculat al tem-
poral Gloria) i el mur es va trencar 
per un punt. "Vam haver d'interve-
nir-hi amb urgència; l’efecte conti-
nuat de l’aigua perduda d’una clau 
de reg va fer augmentar la tensió 
de les terres i va provocar l’esfon-
drament.", explica Anna Ribas, ar-
quitecta de Patrimoni. 

En un segon cas, més recent, 
per sobre del tros de mur que 
es va trencar, hi van sortir uns 

El mur del camí de les Llàgrimes, que porta al Turó de les Tres Creus. Foto: À.G.P.

han apuntat fonts de BSM. El pro-
jecte, aprovat en comissió de go-
vern el març de 2021, i on fins i 
tot es feia referència a "l'adapta-
ció d'alguns elements de segure-
tat que s'han implementat amb 
posterioritat als atemptats de la 
Rambla", preveu la instal·lació de 
pilones de seguretat amb sistema 
de videovigilància i càmeres tèr-
miques que permetran el comp-
tatge de visitants. La repetició de 
la licitació comporta el trasllat de 
les obres a juny de 2022 fins a fe-
brer de 2023, i l'estrena gairebé 
un any més tard.

A.B.

Tal com va anunciar i de fet reconfirmar en l'últi-
ma edició de les festes d'agost, la presidenta de la 
Fundació Festa Major de Gràcia, Carla Carbonell, 

ha posat en marxa aquest dilluns formalment el procés 
electoral que significarà el tancament d'una etapa inici-
ada el 28 d'abril del 2014, quan Carbonell va rellevar en 
el càrrec a Ricard Estruc en un canvi no exempt d'au-
ditories i de posada al dia més transparent de l'entitat. 
En vuit anys, la Festa Major ha viscut aquest canvi però 
també el Bicentenari i els atemptats del 2017, les des-
trosses als guarnits del 2019 i la pandèmia del 2020. 

Carbonell va enviar divendres passat un correu a 
tots els membres del patronat de la Fundació en el 
qual comunicava la seva renúncia a partir d'aquest di-
lluns 31 de gener i l'inici del calendari d'elecció de la 
nova presidència, que finalitzarà el proper 7 de març. 
En el seu escrit, Carbonell argumentava que "és reco-
manable que hi hagi un canvi de lideratges, segons el 
codi ètic que vam aprovar plegats", i s'adjuntava el re-
glament electoral de l'entitat, el calendari i la convo-
catòria del dia de les votacions. Fins al 14 de febrer es 
poden presentar candidatures.

Festa Major arrenca 
el procés de relleu 
de la presidenta 
Carla Carbonell 
Fins al 14 de febrer es poden 
presentar candidatures i 
l'elecció es farà el 7 de març

La licitació del 
nou projecte de 
seguretat s'ha 
hagut de repetir 
per error formal

Àlex Cano 'capicano', 
capità de l'Europa, farà 
el pregó de Sant Medir

Després de sonar amb 
força i ser proposat 
com a pregoner de 

l'última edició de la Festa 
Major, el capità de l'Europa, 
Àlex Cano, el carismàtic ca-
picano, serà el pregoner de 
Sant Medir 2022. Cano és un 
habitual de la colla Els Ben 
Plantats, la colla de Sant 
Medir impulsada per socis 
del club. La convocatòria 
s'ha fixat el 20 de febrer a 
les 12.45 hores a la plaça de 
la Vila, si bé des de les 11 hi haurà activitats. L'Europa 
ha negociat un canvi d'hora de partit al Nou Sardenya 
perquè el jugador pugués complir amb la proposta.

Cedida

abombaments significatius. El 
fet que els talussos superiors als 
murs es reguin diàriament "no hi 
ajuda", diu Ribas, i a la problemà-
tica s'hi afegeix el fet que els murs 
són de contenció de terres i sovint 
fan entre dos i tres metres d'alça-
da a partir únicament de la super-
posició de pedra.

D'altra banda, el nou projecte 
executiu de control d'accessos i de 
l'eix monumental del Park Güell, 
que s'havia d'estrenar aquest es-
tiu no estarà a punt perquè s'ha 
hagut de repetir la licitació per 
una "incidència formal", segons 
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Albert Balanzà

Encara la setmana passada 
Jordi Albertí intercanvia-
va correus amb aquest pe-
riodista des de casa seva a 
Maçanet de la Selva, on es 

va establir ara fa 13 anys després de 
tancar la botiga Els Tres Tombs, a 
la plaça Gal·la Placídia; molt més 
que una botiga de joguines de fus-
ta, més de 25 anys d'apujar la per-
siana però també d'ordir tota mena 
d'iniciatives culturals amb la seva 
companya Isabel Sanagustín. Amb 
ella es va fer visible localment quan 
va ser presidenta de la Federació de 
Colles de Sant Medir (2000-2008). 
La matinada de dimecres a dijous 
l'homenot ha dit adéu, a 71 anys, 
deixant una forta petjada entre 
aquells que l'han conegut i estimat.

Albertí, de conversa culta i pau-
sada, va llaurar des de ben jove una 
figura d'activista que es va concre-

tar publicament en primer lloc el 
1977 amb l'obertura d'una prime-
ra botiga a Horta, La Rosella, i cinc 
anys després aterrava a Gràcia, 
amb Els Tres Tombs. Amb aquest 

camp base no va perdre mai la 
seva condició de filòleg i investiga-
dor d'àmbit nacional: publicant a 
la Revista de Catalunya, comissa-
riant l'exposició Germinàbit sobre 

Adéu a Jordi Albertí, homenot 
cultural vinculat a Gràcia per Sant 
Medir i la botiga Els Tres Tombs
Ha estat impulsor de l'editorial Gregal, autor de 'El silenci de les campanes' sobre la 
persecució religiosa durant la Guerra Civil i comissari de l'exposició 'Germinàbit' a Roma

art català a Roma o signant llibres 
imprescindibles com El silenci de les 
campanes sobre la persecució reli-
giosa durant la Guerra Civil. Des de 
l'àmbit local va ser col·laborador 
de L'Independent i va intentar una 
revista efímera, La Nòria, on va 
comptar amb col·laboracions, per 
exemple, de Joan Triadú.

En els darrers temps, ja a 
Maçanet i envoltat de llibres i de 
la seva família, Albertí va construir 
l'editorial Gregal i va fundar el 
Fòrum Salvador Espriu, on va fer 
relació amb grans personalitats de 
la política com Jordi Pujol. Afectat 
físicament en aquest tram final 
per una llarga malaltia, el passat 
18 de gener va fer encara una in-
tervenció pública central en la clo-
enda de l'Any Triadú a l'ICCIC, ce-
dint un escrit per ser llegit [vegeu 
pàgina 11], on va recordar la seva 
relació amb Triadú i va recuperar 
un poema de 1950 d'Arthur Terry 
dedicat al pedagog. 

Jordi Albertí, en una imatge retrospectiva de l'any 2011. Foto: Cedida

Breus

L'estació de Gràcia 
dels FGC farà 
obres de millora 
només de nit

L'estació de Gràcia 
dels Ferrocarrils de la 
Generalitat, una de les 
que suporta un ús més 
intensiu de la xarxa, ha 
posat en marxa noves 
obres de rehabilitació per 
un termini de sis mesos. 
Els treballs, que tenen a 
veure amb la millora de 
les estructures de formigó 
que han quedat afectades 
pel pas del temps i les 
filtracions d'aigua, es faran 
en horari nocturn per 
evitar l'afectació al servei 
habitual. L'actuació té 
un pressupost d'un milió 
d'euros i permetrà allargar 
la vida d'una estació que 
està a punt de fer cent 
anys de vida. 

Foto: Cedida
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Club Excursionista 
de Gràcia, 100 anys

E
l 13 de gener passat el Club 

Excursionista de Gràcia va 

iniciar els actes de celebra-

ció del centenari. Una foto-

grafi a commemorativa de membres 

d’aquesta entitat, davant del banc 

de pedra fundacional de la plaça 

de la Vila, va servir per recordar 

els inicis d’una història dedicada al 

servei de la muntanya, la cultura i 

el país. Com a club centenari, el CEG 

s’encarrega aquest any de la 53a 

Renovació de la Flama de la Llen-

gua Catalana. Una celebració que va 

començar el 30 de gener passat a 

Prada de Confl ent amb l’ofrena fl o-

ral a la tomba de Pompeu Fabra i 

l’encesa del foc i es tancarà el 20 de 

febrer amb la pujada de la fl ama a 

Montserrat, després de l’entrega del 

foc el 13 de febrer al Tossal del Rei, 

entre les comarques del Montsià, el 

Matarranya i el Baix Maestrat. 

Un dels emblemes del CEG al 

llarg d’aquests cent anys d’història 

ha estat la travessa de muntanya 

Matagalls-Montserrat, que organit-

za l’entitat des del 1972. A més de 

la cursa regular, que es disputarà el 

17 i 18 de setembre, el club proposa 

realitzar una versió en bicicleta de 

muntanya (BTT) d’aquesta travessa, 

els dies 28 i 29 de maig. I la secció 

de Senders organitza la Matagalls-

Montserrat en sis etapes. També per 

commemorar el centenari, el club 

celebrarà el 8 de maig la 1a Directa 

Tibidabo, després de l’èxit de l’any 

passat de l’edició número 0 d’aques-

ta cursa de resistència.

Al setembre, a més de la traves-

sa Matagalls-Montserrat, tindrà lloc 

la presentació del llibre del Cente-

nari, acompanyada d’una exposició 

fotogràfi ca. El CEG també organitza 

un Festival de Muntanya, entre el 

12 i el 20 de novembre, amb xer-

rades de personalitats internacio-

nals de la muntanya, projeccions i 

taules rodones. Tots els actes del 

centenari estan recollits a la web 

www.cegracia.cat.

www.barcelona.cat

Club Excursionista de Gràcia

Adreça: Passatge Mulet, 4

Any de fundació: 1922

Nombre de socis: 1.150

Seccions: Senders, BTT, Muntanya, 

Espeleologia i Barrancs (GIE), 

Escalada (GEDE), Esquí de Muntanya, 

Grup Jove, Cantaires Muntanyencs, 

Agrupament Escolta, Grup de 

Famílies, Quaderns de Ruta

L’ENTITAT

Fundat el 1922 amb el nom de Grup Excursionista Mai Enrera, el CEG 

va néixer amb l’impuls de Josep Buch i Parera, Agustí Sobrevia i Jaume 

Martorell. L’entitat, amb una forta vocació cultural, intentava salvar les 

imposicions de la dictadura militar de Primo de Rivera.
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Àlex Gutiérrez Pascual

E l primer equip masculí de 
l'Europa enceta una nova 
etapa sense l'entrenador 
David Vilajoana, després 
de la destitució del tècnic 

aquest dilluns per part del club, 
amb el repte de treure's de sobre la 
llosa pesada de sis punts que el se-
paren de la permanència a Segona 
RFEF. La decisió ve marcada per la 
trajectòria de l'equip escapulat a la 
nova categoria, amb 10 derrotes, 5 
empats i 4 victòries, i la tensió en-
tre Vilajoana i el grup d'animació 
Eskapulats, que li va exigir la di-
missió després de les seves decla-
racions arran de la derrota contra 
el Terol. Una hora després d'anun-
ciar que feia fora Vilajoana, el club 
va confirmar l'arribada d'un altre 
reforç, l'extrem Éric Jiménez, ce-
dit per l'Intercity, de Segona RFEF.

Precisament Gerard Albadalejo, 
exentrenador de l'Oriola i el Lleida 
Esportiu, rival dels graciencs diu-
menge 6 al Nou Sardenya (12h), 
substituirà Vilajoana a la banque-
ta del conjunt escapulat. El millor 
termòmetre per conèixer la reac-
ció de l'afició a la nova etapa serà 
aquest partit contra un equip im-
mers en una crisi institucional, tot 
i que és vuitè amb 9 punts més que 
l'Europa. A l'anada, els graciencs 
van imposar-se a Lleida (0-2).

El conjunt escapulat va deixar 
escapar diumenge passat l'oportu-

David Vilajoana, al primer partit de lliga contra el Terol. Foto: Àngel Garreta

L'Europa masculí 
rep a casa el Lleida 
Esportiu en el primer 
partit sense Vilajoana
El club fa fora el tècnic després de la derrota amb l'Ebro i 
fitxa Gerard Albadalejo, exentrenador de l'equip del Segrià

nitat de puntuar contra un rival di-
recte, l'Ebro. El partit va estar pre-
cedit per un comunicat de David 
Vilajoana, en què demanava confi-
ança a l'afició i fer valer els èxits de 
l'ascens i el campionat de Tercera. 
L'equip de Saragossa es va impo-
sar amb claredat (3-0). L'ocasió va 
ser encara més perduda amb els 
empats de l'Ejea, últim classificat, i 
el Brea, també en zona de descens. 

La primera reacció a la destitu-
ció de Vilajoana va arribar del cer-
cle més proper al tècnic, el seu ger-
mà, Xavi Vilajoana, candidat a les 
darreres eleccions del Barça. "Amb 
una 2a volta per jugar, a 2 victòries 
de la salvació", va assenyalar per 
xarxes socials, "no té cap sentit 
que en 6 mesos res de tot això no 
valgui per res. Demencial". 

El femení referma el liderat. 
L'equip que entrena Joan Bacardit 
rebrà diumenge 6 al Nou Sardenya 
(15h) el Sant Lluís, tretzè, després 
d'eixamplar distàncies amb el Son 
Sardina gràcies a una golejada 
contra el conjunt balear (1-4).

Breus

Tornen les 
partides d'escacs 
a Les Vespres del 
Dimecres del CAT

Les Vespres del Dimecres 
acolliran per segona 
vegada el Torneig de 
Gambits, amb partides 
d'escacs que es disputaran 
simultàniament amb les 
sessions al bar del Centre 
Artesà Tradicionàrius. 
De la mà del Tres Peons, 
el CAT i la Barraqueta, el 
campionat començarà el 
16 de febrer i finalitzarà 
el 6 d'abril. Les 
inscripcions a la segona 
edició d'aquest torneig, 
ideat pel compositor, 
contrabaixista i pedagog 
de la música tradicional 
Marcel Casellas,  es poden 
realitzar a saraperalta@
tradicionarius.cat. Les 
places són limitades.

Maria Abarca, 
del 'Cata', quarta 
al Campionat de 
Natació d'Hivern
La nedadora del CN 
Catalunya Maria Abarca 
ha aconseguit la quarta 
posició a la classificació 
general del Campionat de 
Catalunya Aleví d'Hivern, 
disputat a Lloret de Mar 
el cap de setmana passat. 
Abarca es va imposar 
a les proves de crol, 50 
esquena, 400 lliures, 200 
estils i 200 lliures. El 
club hi va participar amb 
catorze esportistes.

Cedida

El canvi de gespa al Nou 
Sardenya, a l'estiu. Entre 
juliol i setembre d'aquest any. 
Amb aquest calendari treballa 
l'Institut Barcelona Esports per 
a les obres de substitució de la 
gespa artifical del Nou Sardenya. 
Segons l'Ajuntament, la licitació 
d'aquests treballs començarà 
abans que acabi el primer 
trimestre. Les obres tenen un 
pressupost de 375.328,80 euros.

No ens enganyem, el futbol viu del present, de 
la immediatesa, i el moment pel qual travessa 
el primer equip masculí de l'Europa dema-

nava a crits un canvi. Amb 17 punts i penúltim a la 
classificació, el club havia de moure fitxa encara 
que això no serveixi de res. 

Els que hem tingut la possibilitat de conèixer 
més o menys David Vilajoana, sabem del seu caràc-
ter, de no tallar-se ni amb un ganivet, i això va fer 
que signés la seva sentència a l’Europa després del 
0-2 al Nou Sardenya davant del Terol. Podem ma-
tisar les seves paraules i la intenció de les matei-
xes, però l’afició de l’Europa, que està deixant-se el 

sou setmana rere setmana per anar a veure el seu 
equip a centenars de quilòmetres de la nostra Vila, 
és l’únic estament del club que no es pot qüestio-
nar, perquè son el bategar diari de l’escapulari.

Però això és el present i en mesos sinó setma-
nes l’únic que recordarem del David serà el seu ba-
gatge com a entrenador i és impecable: 165 partits 
amb el filial amb dos ascensos consecutius, portant 
l’equip de Quarta a Segona Catalana, i tres tempo-
rades i mitja al timó del primer equip masculí, amb 
un play-off, un ascens a Segona RFEF (27 anys des-
prés), un campionat de Tercera (44 anys després 
del darrer a Regional) i una participació a la Copa.

Al David no només l’han matat les seves pa-
raules, altres qüestions com la nefasta gestió de 
la marxa de Jordi Cano (acabada la temporada 
se n’haurà de parlar), la classificació i els que han 
aprofitat la situació per desgastar la junta... Temes 
que faríem be d’aparcar fins a final de temporada. 

I ara què? Doncs a remar tots amb aquest equip, 
amb el nou tècnic, Gerard Albadalejo, i a omplir el 
Nou Sardenya, per no perdre aquesta categoria on 
ens ha costat 27 anys retornar-hi. Si l’afició no falla, 
mitja salvació està a la butxaca i no dubto que els 
de la gespa posaran l’altra mitja.

I aprofiteu que aneu a l’estadi per gaudir de va-
lent amb el primer equip femení, les Porta Girls 
enguany van llençades cap a l’ascens, practicant 
un gran futbol i saldant la majoria de partits amb 
golejades. Perquè les jugadores del club mereixen 
també el Nou Sardenya de les grans ocasions!

Opinió convidada

Gràcies, David 
Ramon Ortiz, conductor del programa Toc Escapulat de Ràdio Gràcia

Després de 
fer pública la 
destitució, el club 
anuncia l'arribada 
d'un extrem cedit
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FUTBOL
Segona RFEF masculina 
(Grup 3)
Jornada 19
CD Ebre 3 - 0 CE Europa
Classificació
1. SD Formentera ......31 pts.
17. CE Europa .......17 punts.
Jornada 20
CE Europa - C Lleida Esportiu 
(6/02, 12h) 

Primera Estatal femenina 
(Grup 3)
Jornada 17
AD Son Sardina 1 - 4 CE Europa
Classificació
1. CE Europa .........37 punts.
2. Atlètic Balears ...... 33 pts.
Jornada 18
CE Europa - CCE Sant Lluís (6/02, 
15h)

BÀSQUET
Copa Catalunya masculina 
(Grup 1)
Jornada 14
CB IPSI 68 - 46 Bàsquet Lluïsos 
UE Claret 76 - 68 Vedruna Gràcia 
Classificació
1. JAC Sants .............10 G 3 P.
7. UE Claret ...............5 G 7 P.
8. Bàsquet Lluïsos ... 6 G 5 P.
9. Vedruna Gràcia ... 4 G 9 P.
Jornada 15
Vedruna Gràcia - CB Ciutat Vella 
(5/02, 17.45h)
JAC Sants - UE Claret (5/02, 19h)
Bàsquet Lluïsos - Escolapis Sarrià 
(6/02, 17.45h) 
 

Copa Catalunya femenina 
(Grup 1)
Jornada 14
Bàsquet SaFa Claror 24 - 57 CEJ 
L'Hospitalet
Classificació
1. CBF Cerdanyola .. 12 G 1 P.

9. SaFa Claror .......... 4 G 8 P.
Jornada 15
EBAE SESE - Bàsquet SaFa Claror 
(5/02, 19.30h)

WATERPOLO
Divisió d'Honor masculina
Jornada 16
CE Mediterrani 12 - 6 CN 
Catalunya
Classificació
1. At. Barceloneta ..... 42 pts.
9. CN Catalunya ... 12 punts.
Jornada 17
CN Catalunya - CN Sant Andreu 
(12/02, 18h)

Divisió d'Honor femenina
Jornada 15
CN Sabadell 17 - 5 CN Catalunya
 Classificació
1. CN Sabadell .......42 punts.
7. CN Catalunya ....18 punts.
Jornada 16
CN Catalunya - EW Saragossa 
(5/02, 12.45h)

FUTBOL SALA
Tercera Estatal masculina 
(Grup 1)
Jornada 14
Gràcia FS 6 - 5 CFS Montsant
Classificació
1. Les Corts EFS ........ 35 pts.
4. Gràcia FS ...........22 punts.
Jornada 15
CFS Arenys de Munt - Gràcia FS 
(6/02, 18h)

Copa Catalunya masculina 
Fase 3
Rosario Central 1 - 3 Gràcia FS

HOQUEI PATINS
Tercera Catalana masculina 
(Grup 1A) 

Jornada 13 
CH Claret 5 - 2 CPI La Sagrera
Classificació
1. UE Horta ...........26 punts.
4. CH Claret ..........13 punts.
Jornada 14 
Jesús Maria i Josep - CH Claret 
(5/02, 19.15h)

TENNIS TAULA
Primera Estatal masculina 
(Grup 3B) 
Jornada 8
ETT Lluïsos 1 - 5 CTT Torelló
Classificació
1. CTT Vilafranca ......12 pts.
5. ETT Lluïsos ........ 6 punts.
Jornada 9
CTT Sallent - ETT Lluïsos (5/02, 
17h)

HANDBOL
Quarta Catalana masculina 
(Grup A) 
Jornada 14
Handbol Claret - H Sant Joan 
Despí C
Classificació
1. St. Joan Despí C .....17 pts.
3. Handbol Claret ......13 pts.
Jornada 15
CH Sant Llorenç B - Handbol 
Claret (5/02, 18h)

ESCACS
Lliga Catalana Divisió d'Honor
(Grup 1) 
Ronda 2
CE Valls 7,5 - 2,5 CE Tres Peons
Classificació
1. CE Ateneu Colon .... 2 pts.
9. CE Tres Peons ........ 0 pts.
Ronda 3
CE Tres Peons - CE Ateneu Colon 
(5/02)

Resultats

À.G.P.

Una ratxa de tres victòries consecutives i de sis 
jornades sense conèixer la derrota han situat el 
primer equip del Gràcia FS als llocs capdavan-

ters del grup 1 de la Tercera Divisió Estatal de futbol 
sala. El conjunt que entrena Albert Higueras tanca-
rà la primera volta diumenge 6 a la pista de l'Arenys 
de Munt (18h), que ocupa la tretzena posició a la tau-
la amb vuit punts menys que els graciencs. El darrer 
triomf que ha apuntalat aquesta dinàmica positiva ha 
estat contra el Montsant (6-5). A més, l'equip ha su-
perat la tercera fase de la Copa Catalunya després de 
guanyar dimecres al Rosario Central (1-3) i s'enfronta-
rà al Montseny.

"La feina dona el seu fruit", assegura Higueras, que 
destaca les dificultats a principi de temporada per 
agafar el to a la categoria. El tècnic taronja ambé res-
salta la igualtat entre equips. Només sis punts separen 
la quarta posició, que ocupa el Gràcia, i el dotzè lloc, 
on se situa l'Eixample. La trajectòria positiva al final 
de la primera volta del campionat va arribar després 
de dues derrotes severes contra els dominadors de la 
categoria, les Corts, líder (7-1), i Canet, segon classi-
ficat (9-1). L'equip taronja va capgirar la dinàmica i 
és el quart conjunt més golejador amb 57 dianes, deu 
menys que el Sant Joan de Vilassar, primer.

El Gràcia FS s'enfila 
a llocs capdavanters 
de la Tercera Estatal
L'equip d'Albert Higueras 
encadena tres triomfs seguits i 
tanca la primera volta diumenge 
a Arenys de Munt (18h)

Cedida
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Com a petites peces d'un puzle canviant, els espais comer-
cials del districte van reallotjant nous negocis i alguns can-
vis són més sorprenents que altres. Aquests dies n'hem 

vist un parell: un, el Bar Luis, símbol del suport dels col·lectius veï-
nals més afins als moviments socials de Vallcarca, ja ha aixecat persi-
ana com a Clàssic, un nou establiment del mateix ram. Una mica més 
avall, a dalt del carrer Gran, tocant a Lesseps, l'oficina de La Caixa ha 
esdevingut un nou forn-cafeteria; ja en deuen haver-hi una vintena 
només en aquest carrer...

El
depen-

dent

Editorial

Cançó trista dels Jardinets

Hi va haver un temps que els Jardinets s'enlairaven i gairebé esdeveni-
en un món a part del seu districte i de la seva Vila, Gràcia, fagocitats
per la puixança d'un Passeig de Gràcia, intractable com a milla d'or

de Barcelona, per on passejava la riquesa asiàtica i es compraven pisos a
preus impossibles a cop de golden visa. Encara queda un record d'aquell
temps a la vista dels preus dels lloguers dels comerços buits o dels pisos
de nova promoció i aguanten amb força la garrotada de la crisi sanità-
ria sobre el turisme els projectes de Casa Fuster o de Mandarin Oriental 
Residences. Però hi falta alguna cosa, més enllà del tancament de boti-
gues de luxe com Lupo o de restaurants de moda com L'Eggs. Òbviament
ningú no recorda ja els temps
dels cinemes Casablanca...

El que falta als Jardinets és
una forta repassada a l'estat la-
mentable de l'espai públic, amb 
el paviment del tram central del
passeig ple de pegats d'asfalt, i
una constant superposició d'es-
tils que remou els monuments,
n'instal·la de nous o simple-
ment els perd (on és el monò-
lit a Salmeron?), o bé que aposta l'any 2014 per una llarga filera d'aparca-
ments per a motos (107 de seguides) sense cap canvi més en una banda 
Llobregat que ha esdevingut la cara més obaga d'aquest espai públic.

Han passat 23 anys des que el Districte de Gràcia es va plantejar una
reurbanització dels Jardinets en un procés participatiu que fins i tot va
preveure zones de jocs infantils en un ambiciós pla que connectava amb
la peatonalització de Sèneca. Tot va quedar en un calaix i només una con-
versa política va semblar recuperar el vell projecte l'any 2010. Va ser fum
d'encenalls. Ara l'equip tècnic del Districte, sense tenir notícia d'aquests 
antecedents però admetent la necessitat de netejar la cara d'aquesta por-rr
ta d'entrada principal de Gràcia, ja té el pla d'adequació a punt. Esperem
que no quedi de nou en un calaix.
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Cartes al director

La solidaritat del poble
flamenc amb Catalunya
Entre els dies 11 de setembre i 6 d’octubre
uns caminants flamencs han realitzat
1.200 km a peu entre Waterloo i Barcelona
per mostrar la seva solidaritat amb el
poble català i els seus anhels de llibertat
davant la situació de repressió i exili
que pateixen col·lectivament i amb
més de 3.000 persones represaliades.
Els caminants van sortir de Waterloo el
dia 11 de setembre de 2021 on van ser
acomiadats pel president a l’exili Carles
Puigdemont i van arribar a Barcelona
el dia 5 d’octubre on van ser rebuts al
parlament de Catalunya per la seva
presidenta Laura Borràs després de
25 dies caminant a través de Bèlgica,
França, Catalunya Nord i Catalunya.
Els caminants van ser acollits els dies
27 de setembre a 1 d’octubre pel comitè
de solidaritat de la Catalunya Nord i van
participar de l’Hora Solidària celebrada a
Pessillà el dia 30 de setembre de 2021 i el
dia 1 d’octubre als actes de commemoració
del quart aniversari del referèndum de
l’1 d’octubre que es van celebrar a la
població d’Illa a la Catalunya Nord.
Els dies 4 i 5 d’octubre els caminants
flamencs van ser acollits a la ciutat de
Terrassa a famílies de membres dels
Cants per la Llibertat. Els dies 4 i 5
d’octubre els caminants flamencs van
participar dels Cants per la Llibertat i
van poder conèixer a Josep Rull. Alex
Decadt es va dirigir a les persones dels
Cants per la Llibertat i va mostrar la 
seva solidaritat amb el poble català i
la necessitat de construir una Europa
dels pobles, una Europa on es defensin
les diverses cultures, les seves llengües
i on les persones passin per davant
dels interessos econòmics de les grans
empreses i es construeixi una Europa de la
solidaritat i llibertat entre els seus pobles.
Un grup de persones dels Cants per la
llibertat de Terrassa es van comprometre a
tornar la visita durant l’any 2022 a Flandes,
caminant des de Reims fins a Waterloo,
amb la finalitat d’agrair l’esforç que han
fet els caminants flamencs i conèixer el
seu parlament i les seves institucions.
Francesc Gómez Valls

Conxa Garcia

Oxfam Intermón alerta que més 
d'1,5 milions de persones que viuen
en pobresa severa no poden optar a

l'Ingrés Mínim Vital i demana canvis en 
el seu disseny i l'increment dels llindars
d'accés. Cal multiplicar per cinc la des-
pesa que es farà aquest any i cal que les 
comunitats autònomes no redueixin la 
seva inversió en la lluita contra la pobre-
sa. L'aprovació de l'IMV va ser un gran 
avanç per al sistema de benestar, però no 
arriba als 5 milions de persones en situ-
ació de pobresa. Els errors en la seva im-
plementació el converteixen en una eina

amb un impacte limitat. “Cal que cap fa-
mília en situació de necessitat es quedi
sense protecció, i en aquests moments
a Espanya hi ha 597.000 llars sense cap
tipus d'ingrés", diu Liliana Marcos, de
l’ONG.  L’estat inverteix en protecció so-
cial fins a 23.000 milions d'euros menys 
que la mitjana de la UE. Per solucionar-
ho cal superar la bretxa fiscal que separa
Espanya, 5,7 punts de la mitjana euro-
pea en recaptació i és el cinquè país més 
desigual de la UE. Cal modificar l'ús del
nivell de renda de l'any anterior com a
referència. "La pandèmia va deixar sense 
mitjans de vida a milers de persones de 
la nit al dia”. El 30% de les persones en 
situació de pobresa severa a Catalunya 
estan excloses tant de les rendes míni-
mes com de l'IMV.

Ingrés mínim vital

Segons Intermón, la
pandèmia va deixar
sense mitjans de vida
a milers de persones

Ull de 
dona

El que falta als Jardinets
és una forta repassada
a l'estat lamentable 
de l'espai públic

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 es a 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 combiEs 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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11Opinió
Opinió convidada
Jordi Albertí, filòleg, escriptor i activista cultural (1950-2022)

Escrit per ser llegit 
en l'Any Triadú

U
s he de confessar, primer de tot, que per a mi és un 
privilegi inesperat que pugui participar en aquest 
acte d’homenatge a Joan Triadú. He d’agrair 
aquesta possibilitat a l’amic Albert Balanzà, direc-
tor de la revista L’Independent de Gràcia.

Aquest fet, que m’hagi estat cedida la plataforma gràci-
es a L’Independent, m’ha fet pensar en el nucli del que us 
volia dir, la capacitat tant de la persona com de la revista
de ser presents arreu o, millor dit, de ser presents on cal, 
on cal intervenir, on cal comprometre’s, d’on cal formar-
ne part. Deixo ara la revista per centrar-me en la figura de 
Joan Triadú.

Joan Triadú va tenir, des de ben jove, la citada facul-
tat de ser on calia. I no és pas perquè li vingués regalada, 
no. Ni pensar-ho. Ell no provenia de cap família d’aquelles 
que en la postguerra havien salvat els mobles, per dir-ho 
d’alguna manera. Ni tampoc d’aquelles que havien format 
part de la intel·lectualitat salvadora. No. És la cultura qui 
el va seduir a ell per mera convicció personal i així es va
trobar immers, sense adonar-se’n, en els cenacles que llui-
taven per la recuperació de la llengua, de la cultura i, en el
seu cas, sobretot, de l’ensenyament.

El que va fer en tots aquests àmbits i altres, com ara la
crítica literària i la seva activitat com a escriptor o poeta,
és fàcil de saber-ho clicant un cercador d’internet. Però 
crec que avui es tracta d’anar un pas més enllà...

Per exposar aquesta voluntat ferma de l’homenatjat per
ser present, com us deia a l’inici, als llocs més inesperats així
com més conjunturalment oportuns, deixeu que us faci avi-
nent tres casos que vaig viure de manera directa i personal:

1. El setembre de 1970, provinent de Cassà i després 
de contactar amb la Fundació Artur Martorell, arribo a 
Barcelona. Em rep la pedagoga Marta Mata i m’envia a fer
pràctiques a l’escola Ton i Guida. Al cap d’un temps, m’as-
sabento que aquella escola, experimental en tants aspec-
tes, té una junta protectora i Joan Triadú en forma part...

2. Al cap d’uns anys de moure’m entre les bambolines de 
l’ensenyament, faig la sol·licitud al Servei d’Ensenyament
del Català (SEDEC) per tal d’obtenir una certificació legal 
dels cursos que impartia en el marc del programa d’im-
mersió lingüística que aleshores tot just començava a treu-
re el nas. I allí qui hi havia? El senyor Joan Triadú, en nom
d’Òmnium Cultural, amb la seva cara entre ferrenya i em-
pàtica. Sempre a mig somriure.

3. L’any 1983, juntament amb la meva companya, vam
obrir la botiga Els Tres Tombs, a la part baixa de la plaça
de Gal·la Placídia. Volíem innovar en el sector comercial
de les joguines i dels llibres infantils. Al cap de pocs dies 
d’obrir, sabeu qui es va acostar a la botiga? Com no podia
ser diferent, ell. El senyor Triadú que per proximitat veï-
nal ens havia descobert. Sempre més va ser un client fidel.
Tant és així que quan, anys més tard, vam publicar una re-

vista efímera, La Nòria, ell no va dubtar a acceptar de par-rr
ticipar-hi. Lamentablement, l’únic article que ens va oferir 
va restar inèdit perquè ens vam veure obligats a tancar...
Després ja va sobrevenir la seva mort...

Ja ho veieu, ell era capaç tant d’empènyer un carro 
com un patinet, tant podia ser que el seu compromís re-
corregués el claustre més aviat plàcid del campus univer-rr
sitari com córrer per davant dels grisos a les manifestaci-
ons dels anys setanta.

El seu compromís, així com la seva veu, era potent i, so-
bretot, escoltat i seguit.

Un fet curiós és que aquest magnetisme personal va ser 
descobert ja fa molts anys per un altre jove escriptor, el 
britànic Arthur Terry.

Permeteu-me, doncs, que ara clogui aquesta petita in-
tervenció amb un poema molt especial, el que ell, Arthur 
Terry, va escriure el 1950 dedicat a la seva figura. Fixeu-
vos, és un poema d’homenatge al nostre HOMENOT molt 
avant la lettre ja que fa més de setanta anys que es va pu-
blicar, quan ell tot just en tenia 29.

Què hi va veure Terry en ell? Potser hi va endevinar el
mateix que nosaltres avui: una rosa inesperada o un mot 
que ja començava a sortir dels seus llavis closos per cre-
mar o per guarir. Escoltem-lo:

Per a Joan Triadú

El minut terrible 
que conté 
una bala o un poema 
aplega en la buidor 
les cares ambigües
dels morts. 

Tancat
dins el moment nu, 
qui aguaita conté l’alè 
per la rosa inesperada
que sorgeix 
de l’enllosat dels seus somnis.

I el mot sense llavis, 
amb el seu ferro roent, 
li escorxa la carn,
per cremar i per guarir.

Arthur Terry. 31 de juliol de 1950

Moltes gràcies per la seva atenció.

*Intervenció llegida per Albert Balanzà el 18 de gener de
2022 a l'ICCIC en nom de Jordi Albertí

el 
bloc

Canviar el món per
canviar la llengua

Silvia Manzanera

La immensa majoria de les sis mil 
llengües que n’hi ha al món no té gè-
nere gramatical i no per això les soci-

etats que les parlen són més igualitàries. 
Llegeixo això al llibre que una bona ami-
ga m’ha deixat perquè la broma del llen-
guatge inclusiu ha arribat massa lluny, 
així que es feia urgent un debat a fons
entorn la llengua i el gènere. ‘Som do-
nes, som lingüistes, som moltes i diem
prou’ reuneix un munt de professionals 
convidades per la lingüista i professora 
d’universitat M. Carme Junyent, críti-
ca contra la imposició de polítiques que
ens distreuen amb la forma per no tocar
el fons. Fer garbuixos incoherents amb 
el nostre idioma per semblar més inclu-

sius o obligar a escriure textos confusos 
perquè s’imposa la ideologia del políti-
cament correcte en comptes del sentit
comú no farà caure el patriarcat.  

Canviem el món i canviarà la llengua, 
diu el subtítol del llibre. Però també és 
cert que canviar el llenguatge contri-
bueix a presentar la realitat de manera
diferent, com apunta M. Teresa Cabré a 
la introducció. El "totes les companyes 
pensem que..." no ha fet que millori la 
situació de les dones al nostre país però
almenys va col·locar en el debat públic el
sexisme de la societat, també a la nostra 
llengua. Pretenia ser revolucionari i ara 
ja és institucional. 

Les reivindicacions feministes i dar-rr
rerament les del col·lectiu LGTBI han fet
pensar a la classe política que amb desdo-
blaments com veïns i veïnes, benvolguts 
i benvolgudes (ells sempre primer, no fos 
cas), o invents com ara totis o totxs, ja te-
nim part de la feina feta. Ara ens toca a
la resta exigir-los que no ens distreguin i
facin bé la seva feina: canviar el món per-rr
què així canviarà la llengua.

Ens toca exigir que
no ens distreguin i
facin bé la seva feina:
primer canviar el món
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Exposicions
Fins al 4 de febrer
Exposició Auques confinades, un recull 
de l'obra gràfica que l'activista veïnal 
Salvador Barrau va fer durant el con-
finament. 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 reali-
tat, 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 ser-
vir diferents personatges, amb molta iro-
nia i sentit de l'humor, per explicar diver-
ses històries i reflexions sobre l'actualitat 
i el moment que ens ha tocat viure.
CC El Coll - La Bruguera (Aldea, 15)

Del 6 al 27 de febrer
Exposició 75è Aniversari de la Colla 
Victòria. La Colla Victòria de Sant Medir, 
fundada l’any 1947, celebra enguany el seu 
75è aniversari. Amb aquesta exposició es 
vol donar a conèixer la seva participació 
en la Festa de Sant Medir, des de les des-
filades amb cavalls, carruatges i furgone-
tes; fins al romiatge a l’ermita del sant, si-
tuada a la serra de Collserola. L'exposició 
mostra un recull d’imatges, documents i 
curiositats, que ens recorden la llarga tra-
jectòria de la colla.
La Violeta (Maspons, 6)

Fins al 7 de febrer
Exposició En aquarel·la i oli, de Lluís 
Badia Capdevila, que reflexiona sobre la 
percepció i l'expressió lliure davant la re-
alitat i la complexitat, i com això pot can-
viar dia a dia.
CC La Sedeta (Sicília, 321)

Fins al 13 de febrer
Exposició Projectes de reforma del CEG. 
Una mostra dels projectes de reforma 
de la seu del CEG Club Excursionista de 
Gràcia. El passat 15 de març de 2021 el 
Club Excursionista Gràcia convocava 
el concurs per a la reforma interior de 
l’edifici social del Club. L’objecte prin-
cipal del concurs era seleccionar una 
proposta d’entre totes les presentades 
per dur a terme la reforma interior de 
l’edifici social situat al Passatge Mulet, 
4 de Barcelona, en el marc de l’any del 
Centenari de l’entitat. A l'exposició es 
mostren cinc propostes en diferents pla-
fons amb plànols explicatius, recreacions 
3D, imatges i textos.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 
l'Olla, 104)

Fins al 3 d'abril
Exposició Expedient González Ledesma. 
Memòria escrita i cultura popular en 
Francisco González Ledesma (1927-2015). 
Amb motiu de la BCNegra 2022, la Jaume 
Fuster acull aquesta mostra dedicada a 
Francisco González Ledesma, que amb 
la novel·la Expediente Barcelona (1983), 
va encetar la sèrie de l'inspector Méndez. 
Periodista a El Correo Catalán i La 
Vanguardia, la democràcia va recuperar 
el gran narrador, que va ser premi Planeta 
el 1984 amb Crónica sentimental en rojo i 
multipremiat després aquí i a França per 
tota la sèrie.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps)

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 4 de febrer
Concert: Joe Fields & The Folkytonks.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 20h

Concert de rap i trap jove. Amb més de 
deu artistes. Cal fer reserva al formulari 
del web de l'equipament.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 21h

Concert: Somebody + Mon:nom.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21h

Dissabte 5 de febrer
Mercat de Pagès de Vallcarca + 
Calçotada. Amb menú de 10€. 
Plaça del metro de Vallcarca (Av. 
Vallcarca, 100), a partir de les 10h 

Teatre: Reconstrucció. A càrrec de Pep 
Miràs i Susana Martínez. Una creació 
d'InCiTe (Institut de Ciència i Teatre). Cal 
inscripció prèvia.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 18h

Concert: Mediterranean Clash Party. 
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22h

Diumenge 6 de febrer
Espectacle familiar: El misteri de 
Sherlock Homes.
Jove Teatre Regina (Sèneca, 22), a les 12h 

35è Tradicionàrius. Trad d'autor: Rosa 
Zaragoza. Pura i senzilla com Abigail.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 19h

Dimats 8 de febrer
Taller de dibuix manga i emocions 
Kawaii. 
Espai per a adolescents al CC El Coll - La 
Brugera (Aldea, 15), a les 17.30h

Documental: El cuarto reino. Dirigit per 
Adán Aliaga i Àlex Lora (España.2019). Cal 
inscripció prèvia.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 19h

Dimecres 9 de febrer
Juguem al Virus! Un joc de cartes àgil i 
ràpid, de Tranjis Games, per a infants de 
més de vuit anys en què com més ràpid 
propaguis les teves malalties, més diverti-
des seran les partides.
Casal d'Infants del Coll (Aldea, 15), a les 
17h

Cinema: Zog i els doctors voladors (i al-
tres contes sobre l'afecte i la cura). Sean 
Mullen (Regne Unit, 2020). Cal inscripció 
prèvia.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 17.30h

Xerrada: Gràcia, bressol del Club 
Excursionista de Gràcia, notari d'una vila. 
A càrrec de Josep M. Contel, president del 
Taller d'Història de Gràcia.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 
l'Olla, 104), a les 18.30h

Les Vespres dels dimecres: Marcel 
Casellas, Roser Serrano i Carles Marigo. 
Entrada lliure amb reserva prèvia a bar-
delcat@gmail.com
El Bar del CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 
21h

Dijous 10 de febrer
Juguem al Rhino Hero. Joc tridimensional 
de cartes de la casa Haba recomanat per a 
infants a partir de cinc anys que consis-
teix a apilar-les per a construir gratacels.
Casal d'Infants del Coll (Aldea, 15), a les 
17h

Teatre fòrum i presentació del llibre 
Remeisàvies. El projecte RemeiSàvies 
vol recuperar els consells i orientacions 

pràctiques en relació a problemes de sa-
lut lleus i freqüents que es poden resoldre 
moltes vegades sense necessitat de medi-
calitzar sinó de remeis naturals que pro-
venen de la saviesa popular.
CC El Coll - La Bruguera (Aldea, 15), a les 
17h

Dijous zone: taller de reggaeton. Per a jo-
ves d'entre 12 i 20 anys.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 18h

Inauguració de l'exposició Prohibit tot, de 
Sara Jansen, i xerrada 'What art means'.
CC El Coll - La Bruguera (Aldea, 15), a les 
18.30h

Entitats

Divendres 4 de febrer
Teatre: Testimioni de càrrec, d'Agatha 
Christie. A càrrec del Grup de Teatre de El 
Centre.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 22h , dis-
sabte a les 22h i diumenge a les 18h

Presentació del llibre Prohibido 
Aprender, amb l'autor,  Andreu Navarra, i 
debat sobre el model educatiu actual.
Ateneu Rosa de Foc (Robí, 5), a les 19h

Dissabte 5 de febrer
Ruralitzem. Trobada d'hivern amb pro-
jectes agroecològics de Barcelona i els vol-
tants. Reunió  a Can Carol.
Hort Desenruna Vallcarca, a les 16.30h

Diumenge 6 de febrer
Vermut amb  la  Nau de les Paraules, 
un projecte en construcció d'ANIN, 

Associació de narradors i narradores de 
Catalunya.
Ateneu Roig (Torrent d'en Vidalet, 34), a 
partir de les 11h

Dijous 10 de febrer
Inauguració de l'exposició La vella 
quarems: el calendari de les 7 cames. 
Xerrada La Quaresma, entre Carnaval i 
Pasqua, a càrrec de Guillem Roma, acti-
vista cultural gracienc i membre de l'as-
sossiació Joan Amades.
Lluïsos de Gràcia (pl. del Nord), a les 
18.30h

Si 
voleu publi-

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

@independent.cat

Amb el suport de

Conversa oberta amb l'artista Jordi 
Morell a Experimentem amb l'Art
EART acull la xerrada debat amb  l'artista Jordi Morell, amb la participació 
de l'escriptor Joan Pons i l'artista i docent Tónia Coll. Mentre..., penso en... 
és el projecte artístic de Jordi Morell desenvolupat durant l'estada de recerca 
i creació a Casa d'Artistes Es far Cultural de Menorca, el passat novembre del 
2021. El projecte investiga la complexitat del territori des d'una perspectiva 
singular i especula sobre llocs i situacions d'"entretemps" representatius de 
la mutabilitat. En aquest cas, s'interessa sobre el color de les aigües trobades 
en rieres, bassals i tolls dels voltants de la Casa d'Artistes. L'activitat serà una 
oportunitat per compartir i reflexionar sobre una línia de recerca, iniciada per 
l'artista anys enrere en altres contextos. L'actitivat és oberta amb reserva prèvia.
Dijous 10 de febrer a EART (Torrijos, 68), a les 18h

Recomanem

Del llibre 'Geografía e historia de Menorca', de Josep Mascaró 
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www.santmedir.org
PER A MÉS INFORMACIÓ, CONSULTEU LA NOSTRA WEB I LES XARXES SOCIALS:

I moltes activitats més:
concursos de fotografia, 

concurs literari, cercaviles, 
concerts, tallers, etc.

6 de març a les 12h
Diada Castellera de Sant Medir

Organitza: Castellers de Sarrià

Plaça Consell de la Vila

Del 21 de febrer al 6 de març
Concurs d’aparadors als comerços

de Gràcia, Sarrià-Sant Gervasi i Sants

Entrega de premis el 27 de febrer

6 de març a les 10.45h
Sant Medir a La Bordeta

Organitza: Colla La Parròquia
c. Constitució 

(davant la Parròquia de Sant Medir)

3 de març
SANT MEDIR

Cercavila pels carrers de
Gràcia i Sant Gervasi

27 de febrer a les 8h
Romiatge a L’Ermita de Sant Medir

Organitza: Colla Monumental

Plaça Trilla

20 de febrer a les 12.45h
Pregó de Sant Medir 

11h Pl. Trilla - Cercavila de Cultura Popular  
11h  Pl. Vila de Gràcia - Tomb a cavall, 

activitats infantils...
12.45h El pregó d’Alex Cano, del CE Europa

6 de febrer a les 12.00h
Benedicció de caramels

Església de Sant Joan (Plaça Virreina)

19 de febrer a les 18.30h
Correfoc de Sant Medir

Hi participen: Colles de Cultura Popular de 
Gràcia, de Sants i de Sarrià-Sant Gervasi

Recorregut: Nil Fabra, Gran de Gràcia, Sant 
Domènec i Plaça de la Vila de Gràcia

santmedir
CALENDARI D’ACTIVITATS

@stmedir @festasantmedir @santmedir

Aquest any més que mai, us necessitem!!
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S.M.

De la unió de literatura i cine-
ma, precisament el fil con-
ductor del BCN Film Fest, hi 

ha un exemple a punt d'estrena 
que té si més no connexions gra-
cienques pel que fa a qui signa el 
text inspirador: Tros, el debut en 

la direcció de Pau Calpe Rufat, 
és una adaptació de la novel·la 
homònima escrita per Rafael 
Vallbona, premi XXV Ferran 
Canyameres de Novel·la de 2016. 
El film ha estat nominat a millor 
pel·lícula en la XIV edició dels 
premis Gaudí que se celebraran 
el 6 de març. També opta al pre-
mi especial del públic. 

A partir, de la relació entre un 
pare i un fill, la història aborda 
la problemàtica social del camp. 
El pare és el Joan, un pagès mal-
carat cansat de patir robatoris al 
mas, decideix sumar-se a la ron-
da nocturna de pagesos que vigi-
la les terres, els sometents. 

Roger Casamajor i Pep Cruz 
són els protagonistes d'aques-

ta drama rural rodat a finals 
de 2020 a localitzacions natu-
rals de les poblacions d’Alcanó 
i Sarroca de Lleida. S'estrena el 
25 de febrer.

El 6è BCN Film Fest 
presenta una edició 
inspiradora que 
recuperi públic cinèfil
Els Verdi avancen una part del cartell del festival de Sant 
Jordi amb el productor Jeremy Thomas com a protagonista

Silvia Manzanera

E l Festival Internacional 
de Cinema de Barcelona 
Sant Jordi, que celebra-
rà la sisena edició del 21 
al 29 d’abril, ha fet un pri-

mer avançament de programa-
ció aquesta setmana als cinemes 
Verdi, seu principal del certamen, 
deixant clar el posicionament “vi-
talista” de la proposta a través del 
cartell oficial: la silueta icònica del 
nen del film El último emperador 
corrent cap a la llum. “Volem que 
sigui una edició alegre i aquesta 
imatge simbolitza les ganes que te-
nim de tornar a la normalitat des-
prés d’aquests dos anys”, ha expli-
cat Conxita Casanovas, directora 
del festival. El cartell també en-

llaça amb un dels protagonistes 
destacats d’enguany, el productor 
Jeremy Thomas, responsable de 
títols emblemàtics de la història 
del cinema, com ara el citat film 
de Bertolucci, Feliz Navidad Mr. 
Lawrence, El cielo protector o Crash. 

Així, la secció Imprescindibles 
homenatjarà Thomas, “més a prop 
de la figura de l'autor”, segons 
Alfonso Romero, coordinador del 
festival, amb les pel·lícules produ-
ïdes per ell a més de Todos los ani-
males pequeños -l'única dirigida 
pel propi Thomas-, i el documen-
tal The Storms of Jeremy Thomas, 
una road movie signada per Mark 
Cousins on tots dos recorden, en 
un viatge per la França rural des 
d'Anglaterra fins a Cannes, algu-
nes de les seves pel·lícules més 
aclamades. 

Pep Cruz a 'Tros'. Foto: cedida

Catifa vermella i esperit popular. 
El BCN Film Fest es reivindica com 
a proposta "inspiradora" que faci 
tornar al públic que ha abandonat 
el cinema aquests dos anys, segons 
Conxita Casanovas, directora 
del certamen. Es mantenen els 
preus populars amb la intenció de 
superar els 11.000 espectadors de 
l'any passat, però no es renuncia a 
"la catifa vermella" ni al "glamur".

 “Sempre ens centrem en els di-
rectors o els actors i oblidem la fi-
gura del productor, i això hem de 
solucionar-ho perquè sense ells no 
hi ha cinema”, ha afegit Casanovas. 
El cartell oficial també és “una pi-
cada d’ullet” a una de les secci-
ons del festival, Xina by Cineasia, 
que recollirà històries basades en 
adaptacions literàries i films d’ac-
tualitat com ara The battle at Lake 
Changjin, la producció xinesa més 
taquillera de la història a la Xina. 

Tot i que el film inaugural ja està 
escollit, així com els membres del 
jurat, els seus responsables no han 
volgut anunciar-ho encara. Sí una 
part de les pel·lícules de la secció 
oficial, totes estrenes a Espanya 
excepte I want to talk Dumas, una 
entrevista a Marguerite Dumas 
del seu amant, que ja es va veure 

a Donosti. Així, es passaran JFK 
Revisited: Through The Looking Glass 
(Oliver Stone), narrada per Whoopi 
Goldberg i Donald Sutherland; 
Maigret, amb Gérard Depardieu 
interpretant el célebre comissari, 
o The Electrical Life of Louis Wain, 
amb Benedict Cumberbath.

El festival reivindica el format 
presencial i espera comptar amb 
la complicitat de figures rellevants 
tant locals com internacionals, tot 
i que “són temps difícils per tan-
car viatges”, ha dit Casanovas. Una 
visita destacada ja confirmada és 
la d'Anatoli Karpov, amb motiu de 
la presentació de The world cham-
pion, dirigida per Aleksey Sidorov, 
sobre la mítica partida entre ell i 
Viktor Korchnoi el 1978. Karpov 
jugarà partides contra vuit rivals 
a Barcelona.

El repor

'Tros', basat en el llibre de Rafael Vallbona, nominat als Gaudí 

Del paper a la pantalla gran

Presentació i avançament del cartell del BCN Film Fest dimecres als Verdi. Foto: S.M.

Maria del Mar 
Bonet homenatja 
al CAT el cançoner 
popular mallorquí

Maria del Mar Bonet 
oferirà dos concerts únics 
al CAT en el marc dels 
festivals Barnasants i 
Tradicionàrius els proper 
dies 11 i 12 de febrer, i 
ho farà acompanyada 
a l’escenari per Dani 
Espasa al piano, acordió 
i veus, i Borja Penalba 
a la guitarra i veus. La 
cantautora recuperarà 
peces imprescindibles 
del seu cançoner més 
tradicional per tal de 
presentar un repertori en 
clau d’homenatge al Pare 
Ginard, autor dels quatre 
volums del Cançoner 
Popular de Mallorca.

Breus

El Taller repassa 
la història de les 
grans sales de 
cinema de Gràcia
Dins del cicle Pinzellades 
d'història dels barris de 
Barcelona, el centre del 
Coll - La Bruguera ha 
programat per al proper 
dimecres 16 de febrer una 
xerrada sobre els cinemes 
de Gràcia, un recorregut 
-a càrrec de Francesc 
Francos- membre del 
Taller d'Història de Gràcia, 
pels orígnes, les anècdotes 
i el record dels grans 
cinemes del districte, ja 
desapareguts. 

La Factoría 
Martínez proposa 
un cicle d'òpera 
entre copes
L'espai cultural de 
la Factoría Martínez 
(Martínez de la Rosa, 58) 
proposa un cicle d'òpera 
diferent, on el professor de 
l'ESMUC Marc Heilbron
explicarà els contextos 
històrics, artístics i 
musicals de l'època, 
combinant el visionat de 
fragments de cada una de 
les peces seleccionades, 
i amb tast de vins inclòs. 
Arrenquen el 21 de març 
amb Rossini i El barbero de 
Sevilla. 

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

 Belfast. 15.50, 18.00, 20.10 i 22.20.
 La Casa Gucci. 18.25.
 Moonfall. 15.50. 21.50. 18.45.
 Spider-Man: No way home. 
21.30. 15.50 i 18.50.
 Delicioso. 19.55.
 El brindis. 15.55, 17.55 i 22.15.
 Canta 2. Ds i dg, 16.05. 17.55.
 El buen patrón. Dv, dl, dm, dc i 
dj, 16.00.
 El callejón de las almas perdi-
das. 18.30 i 21.30. 16.00.
 La abuela. 20.15 i 22.20.
 Lunáticos. 16.00.
 El método Williams. 21.25.
 Los ojos de Tammy Faye. 16.05. 
19.00 i 21.40.

Cinemes Girona. Girona, 177
 Encanto. Ds i dg, 16.00.
 Villa Caprice. Dv, dl, dm i dj, 
16.00. Ds, 22.15.
 Todo ha ido bien. Dv, ds, dg, dl, 
dm i dj, 18.00. Dv, ds, dg, dl i dm, 
20.15.
 Destino a Brighton. Dv, dl, dm, 
dc i dj, 16.00. Dv, ds i dj, 22.00.
 El pacto. 18.00. Dv, dg, dl, dm i 
dc, 20.15.
 El sueño de Sigenia.  Dj, 20.15.
 Los ojos de Tammy Faye. Dv, 
ds, dg, dl, dm i dj, 18.15. Dc, 
17.30.Dv, ds, dg, dl, dm i dj, 16.00 
i 20.30. Dc, 16.00.
 La meva mare és una goril·la. 
Dg, 16.30.
 La mamá és pura pluja. Ds, 
16.30.
 Mahanagar. Ds, 20.10.
 The Alpinist. Dj, 20.00.
 Premis VOC. Dc, 19.00.

Verdi. Verdi, 32. 
 Belfast. Ds i dg, 11.30, 16.00, 
18.00, 20.20 i 22.35. La resta, 
11.30, 16.00, 18.00, 20.30 i 22.35.
 Licorice Pizza. 20.00.
Los ojos de Tammy Faye. Dv, 
dl, dm, dc i dj, 11.30, 16.00, 
19.00 i 20.10. Ds i dg, 16.00, 
19.00 i 20.10.
 El brindis. Ds i dg, 11.30 i 18.25.
 No somos nada. Ds i dg, 20.15. 
Dl i dc, 11.30 i 20.20. Dv, dm i 
dj, 20.20.
 Matrix Resurrections. 22.15.
 El amor en su lugar. Ds i dg, 
16.00. Dv, dl, dm, dc i dj, 18.25.
 En un muelle de Normandía. 
Ds i dg, 18.00. Dl i dj, 11.30, 
16.00 i 18.05. Dv, dm i dc, 16.00 
i 18.05.
 La Crónica Francesa del 
Liberty, Kansas Evening Sun. 
22.35.

 El método Willians. Ds i dg, 
22.20. Dv, dl, dm, dc i dj, 22.30.
 West Side Story. 16.00.
 Spider-Man. 21.30.
 El contador de cartas. Dv, dl, 
dm, dc i dj, 16.00.
 El buen patrón. Dv, dl, dc i jd, 
18.10.
 Bajo el volcán. Dj, 11.30.
 Viaje a alguna parte. Ds i dm, 
11.30.
 Degas. Pasión por la perfecci-
ón. Dm, 11.30 i 18.10.
 Orfeo ed Euridice. Dg i dc, 
11.30.

Ds i dg, 11.30. 
 Canta 2. Ds i dg, 11.30 i 18.10. 
16.00.

Verdi Park. Torrijos, 49
 El brindis. Ds i dg, 16.00, 20.10 
i 22.30. La resta, 11.30, 16.30, 

18.20, 20.10 i 22.30.
 Delicioso. Dv, ds, dg i dl, 16.00, 
18.10 i 20.20. Dm, dc i dj, 16.00 i 
18.10.
 El buen patrón. Ds i dg, 17.50.
 El callejón de las almas perdi-
das. 19.20 i 22.00.
 Scream. 16.00.
 Drive my car. 16.00, 18.20 i 
21.40.
 La Casa Gucci. 22.10.
 Canto Cósmico. El Niño de 
Elche. Dc, 20.15.
 Bajo el volcán (John Huston). 
Dj, 20.10.
 Viaje a alguna parte (preestre-
no). Dm, 20.20.

Albert Arribas Forcada, 
espai, colors i immensitat 

Ramon Casalé Soler 

És la primera vegada que veig una exposició del pin-
tor i escultor Albert Arribas Forcada (Blanes, 1981). 
Però no es tracta d’un artista desconegut, tot el 

contrari, ja que l’any 2012 va mostrar el seu treball a la 
Fundació Arranz-Bravo de L’Hospitalet, on el seu direc-
tor, Albert Mercadé, comentava: “ens va sorprendre la 
valentia de l’artista a l’hora de conjuntar formes expan-
sives amb colors estridents (...). Aquesta pulsió creativa 
s’ha mantingut inalterada en les seves propostes plàs-
tiques recents, amb l’afegit que l’artista ha sabut posar 
ordre i concert a la seva consciència tràgica”. Ara mos-
tra els seus recents treballs a la galeria Art Enllà (Sant 
Pere Màrtir, 15), a través d’una sèrie de pintures de di-
ferents formats i unes petites escultures, a la mostra 
'Perseverança'.

Albert Arribas es va formar com a tècnic en arts apli-
cades a l’Escola Massana i es va llicenciar en Belles Arts 
per la Universitat de Barcelona, a més de diplomar-se 
en Direcció cinematogràfica. A banda de dedicar-se a les 
arts plàstiques també exerceix la docència a l’Escola de 
Cinema de Barcelona, i com a director artístic/dissenya-
dor de producció cinematogràfica. Forma part de la pro-

ductora Segarra Films. 
Al 2007 i 2012 va ob-

tenir sengles beques de 
creació concedides pel 
Museu d’Art de Sabadell  
i de la Caixa de Penedès, 
respectivament. Va realit-
zar una escultura de gran 
format, a mode d’un cub 
pintat en diferents ca-
pes de color i va neces-
sitar 100 quilos de pintu-
ra; està ubicada a la plaça 
Europa de L’Hospitalet de 

Llobregat. Una altra exposició destacada fou a la Casa 
Saladrigas, de la seva ciutat natal, el 2012.

Ara a 'Perseverança' hi ha obres de diferents formats 
on el color és el gran protagonista, encara que també hi 
ha uns quadres amb tonalitats neutres. D’alguna manera 
els seus olis recorden l’expressionisme abstracte de Mark 
Rothko, amb els seus camps de color, que semblen que hi 
hagi un quadre damunt de l’altre, on les taques de color 
rectangulars es disposen de manera irregular per tota la 
superfície de la tela. Però en canvi en les teles d’Arribas 
hi ha més capes de pintura, creant un grossor que s’apro-
xima més a una pintura matèrica. En altres quadres sor-
geixen unes  petites taques negres, que donen sensació 
de moviment, com si fos una mena de pluja pictòrica. El 
canvi experimentat en aquests darrers anys és notori, ja 
que en l'etapa anterior sorgien unes formes orgàniques, 
encara que el color era igualment important. És com si 
anés depurant la forma o no forma, fins arribar a repre-
sentar només el color.

crítica 
d'art

Els olis recorden 
l'expressionisme 
abstracte de 
Mark Rothko, 
amb els camps 
de color

entrevista

"'Lalo Malo' és una 
eina de resistència"  

El músic de Vallcarca i membre de la Fundación Tony Manero, 
Lalo López, publica nou disc de blues i 'spoken word' on expressa 

tot el que no li agrada d'una societat mercantilitzada i precària

Silvia Manzanera

El darrer treball discogrà-
fic del músic gracienc 
Lalo López -produït per 
Jordi Picazos i disponible 
a Bandcamp des d'aquest 

dimarts- és la culminació de la 
trajectòria musical i personal 
d'un artista que ha buscat l'equi-
libri entre la diversió i la crítica 
social a partir de la música ne-
gra. El 5 de març presenta Lalo 
Malo a la sala Upload del Poble 
Espanyol. I a l'octubre, comiat de 
la Fundación Tony Manero. 

No estem acostumats a aquesta 
foscor. Fa temps que vas encetar 
aquest camí? 
Realment és fruit d'una evolució. 
Amb la Fundación Tony Manero, 
una explosió on se'n va desco-
brir per la vessant més lúdica 
de la música negra, ja va comen-
çar el desdoblament cap a una 
part més rockera i psicotròpi-
ca amb el projecte Chocadelia 
Internacional, buscant la conne-
xió amb la contracultura i la críti-
ca. De fet, la música d'arrel afroa-
mericana t'ofereix dues versions; 
també pot ser una eina de crítica 
i de revolta social.

Ha coincidit amb el moment per-
sonal en què et trobes? 
Totalment. Lalo Malo és la culmi-
nació de tot el que he fet fins ara 
en aquests 25 anys, i no ho veig 
com un punt i a part sinó com 
una necessitat de mostrar la pre-
carietat dels músics que apos-
ten per mostrar un treball més 
personal, fora del mainstream, 
i el malestar personal que això 
genera.

Què s'ha de fer per viure de la 
música?
És molt complicat. Com diuen 
autores com Remedios Zafra, és 
la fi d'un somni, d'una època on 
es podia viure de la cultura i l'art. 
La mercantilització i l'arribada 
de les xarxes socials han conver-
tit als músics en carn d'aparador. 
I Lalo Malo és una eina de resis-
tència davant d'aquesta realitat.

I ho aconsegueixes?
En una de les cançons canto que 
amb 44 anys no arribo ni a mileu-
rista, però tinc una família que 
em recolza, tot i que he hagut de 
conviure amb el fet de "no com-
plir les expectatives". Viure en 
constant inestabilitat t'afecta.

Què pretens amb aquest disc? 
Perturbar, perquè d'aquesta sin-
ceritat extrema sorgeix males-
tar, però també la idea que s'ha 
de conviure amb això per ser co-
herent; la dualitat forma part de 
nosaltres. 

Què t'ha inspirat més a l'hora  
d'escriure? 
Vaig trencar amb la manera de 
composar clàssica amb una es-
tructura. He optat pel vers lliure 
i el spoken word, que sempre ha 
existit en la música negra. Un cop 
tenia la lletra, em posava amb la 
guitarra i creava una mena de 
mantra. No és un disc fàcil.

L'art sempre demana a l'especta-
dor que posi de la seva part.
Sí, és clar, però cada cop la mú-
sica infantilitza i banalitza, i jo 
aposto per la densitat, per crear 
un teixit que et condueixi a la re-
flexió. 

Amb el comiat de la Fundación 
tanques una etapa llarga de la 
teva carrera. Però tens altres 
fronts nous. 
Tinc la Lalo López Limited 
Orchestra, un projecte de músi-
ca de ball d'autor; la idea és fer 
un funky més personal. I tinc 
Tobacco Road, a Ràdio Gràcia.

El músic Lalo López com a 'Lalo Malo', el seu darrer treball. Foto: Marta Low Rider
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Derbi d’urgències al Nou Sardenya. Després de la 
implosió europeista que ha acabat amb la destitu-
ció “injusta” de David Vilajoana, l’entrenador nou, 
Gerard Albadalejo, s’estrena contra un dels seus
exequips, el Lleida Esportiu. Els del Segrià arriben 

carregats d’optimisme després de deixar enrere un calvari
de mesos d’impagaments i penúries de tota mena que pocs 
jugadors haurien aguantat. La transparència i la il·lusió 
han tornat al Camp d’Esports.

A casa nostra, en canvi, aquella unitat que sembla-
va eterna s’ha esquerdat en pocs dies, tot i que és evident 
que les desavinences internes existien des de fa setmanes. 
Tanmateix, no disposar de la informació “confidencial” fa
molt arriscat qualsevol pronunciament mínimament objec-
tiu. El que no es pot amagar són les quatre derrotes conse-
cutives i la imatge tan poc competitiva contra l’Ebro (3-0).

I sense tenir temps per a pair tot el que està passat al 
club, diumenge toca derrotar el Lleida, una entitat amb
molta solera. Hereus de la Unió Esportiva Lleida, que el 
15 d’agost del 1995 van endur-se el primer trofeu Vila de
Gràcia (0-1), en un partit que va portar cua per la no alinea-
ció en l’onze dels capitans europeistes Ventura i Capella.

Si reculem encara més, en la temporada 1962-63 els dos
clubs van fer fortes inversions econòmiques per a fer el 
salt a la Segona divisió. L’Europa havia crescut socialment
i els seus dirigents somiaven poder retornar-lo a dalt de
tot, després de l’intent fallit de la temporada anterior. Per 
assolir l’èxit, havien de superar el Lleida, que el 2 de de-
sembre del 1962 va arribar al carrer de Sardenya essent
líder del grup 7è de 3a divisió. L’equip blau, entrenat per
Gabriel Taltavull, acumulava nou victòries, un empat i
una derrota. Amb 32 gols a favor, era, a més a més, el con-
junt més golejador. Els graciencs, per la seva banda, de la

mà de Josep Núñez, afrontaven la jornada número 12 amb
quatre punts menys que el líder després de sis victòries,
tres empats i dues derrotes.

Els vells europeistes recorden aquell migdia de desem-
bre perquè el camp es va omplir de gom a gom. El fet que 
el partit fos declarat com a jornada econòmica no va res-
tar ni socis ni seguidors, que van passar de gust per les ta-
quilles. Una assistència d’espectadors impressionant que
només es va superar la nit que es va estrenar l’enllumenat
elèctric en un amistós contra el FC Barcelona (19 de se-
tembre del 1963).

Després d’una primer part de domini local, el menut da-
vanter europeista Llibert Tomàs (1937-2021) va fer de cap 
l’1-0 al minut 54. El golejador gracienc va rematar en plan-
xa una pilota que havia quedat morta davant la porteria
que defensava Arbea, després de varis refusos de la defensa
lleidatana. Els dos punts en joc es va quedar a casa i la vic-
tòria va consolidar les aspiracions d’un Europa, que va aca-
bar pujant a Segona A. Els futbolistes que van jugar aquell 
derbi vibrant van ser: Ramon; Pedrín, Carmelo, Pons; 
Duró, Boada; Joseíto, Tomàs, Armando, Aguirre i Elizondo, 
per part de l’Europa i Arbea; Alcoberro, Altissent, Nebot; 
Campos, Casanovas; Morón, Guerrero, Trilles, Adalberto i 
Braga, pel Lleida.

Després de 
la tempesta,
el Lleida

El camp del carrer Sardenya en l'Europa-Lleida del 62. Arxiu Ramon Vergés

La torratxa

Pandèmia 2025
Ernest Cauhé
@ernestcauhe

ÀÀlex Arenas rep la noticia amb es-
tupor. El test no deixa marge a cap
dubte. Dues línies paral·leles ben

marcades. És positiu. No s’havia plantejat
mai tenir criatures. Un tsunami de pensa-
ments anticipatius i catastròfics li vénen
al cap. Estarà sa? Com minimitzar riscos
amb un vector de transmissió tan potent
a la família? Imagina com li ensenyarà,
orgullós, les seves intervencions d’expert
a Tv3. Però té por. La startup dedicada als
purificadors d’aire que va fundar no va
bé. Potser haurà de tornar a la vida aca-
dèmica anònima.

Oriol Mitjà fa mesos que va prendre la
determinació. Primer va abandonar les
xarxes socials i, ara, ha decidit apagar per
sempre el telèfon mòbil que fa anys que
circula entre els periodistes i productors
de televisió. Lluny del focus públic, és
més feliç que mai investigant com eradi-
car una estranya malaltia tropical. És am-
baixador d’organismes internacionals i
sona com a futurible premi Nobel. Ell no
en vol ni sentir a parlar.

Clara Prats viu confortable a
Washington. L’adaptació familiar no ha
estat senzilla, però l’oportunitat d’un cen-
tre d’investigació amb uns recursos mai
vistos era irrebutjable. Continua sense
entrada pròpia a la Viquipèdia, tot i ser
una científica catalana de prestigi. És 
dona. I discreta.

Argimon, Padrós i Trilla es troben 
cada cap de setmana a l’Open Medical
Catalunya de la Federació Catalana de
Golf. Han decidit que mai més tornaran a
posar-se la bata. La tenen penjada a l’ar-rr
mari per si mai s’obliden que van servir,
amb tota la vocació, durant la pitjor crisi
sanitària de la nostra generació.

En la temporda 1962-63 l'Europa havia 
crescut socialment i els seus dirigents 
somiaven retornar-lo a dalt de tot


