
7 eixos, 71 ambients tradicionals, 
42 edificacions, 7 capelles, 1.714 
pisos socials; l'MPGM, al detall
L'aprovació provisional amplia els Jardinets, desafecta els queixals de 
Sèneca però no els de Perill i expropiarà finques dels anys 1800, 1854 i 1900

Verdi és un dels set eixos tradicionals que quedaran protegits urbanísticament. Foto: Àlex Gutiérrez Pascual

Albert Balanzà

La modificació del Pla General ha quedat aprovada de 
manera provisional per l'Ajuntament de Barcelona 
i a finals de febrer passarà l'últim tràmit d'aprova-
ció definitiva a la subcomissió d'urbanisme de la 
Generalitat, i a la vista del nou document la lletra pe-

tita arriba fins al detall més enllà de les grans finques i es-
pais que han merescut més atenció mediàtica en aquest 
llarg procés de tres anys. Quins són els eixos i ambients 
tradicionals -fronts de cases, bàsicament- que s'integraran 
en el nou catàleg de Patrimoni? Quin és el llistat d'edifica-
cions, capelles i edificis singulars que assoleixen el nivell 
C? Quants habitatges poden generar-se per esdevenir de 
protecció oficial? El document quasi definitiu concreta set 
eixos (Riera de Sant Miquel, Torrent de l'Olla, Gran, Verdi-
Desemparats-Fraternitat, Milà i Fontanals, Travessera de 
Gràcia i Torrent d'en Vidalet) i 71 ambients o successió d’im-
mobles que presenten una identitat morfològica. Pàgina 4
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Ramon Geli: "No es 
tracta de gestionar 
l'equipament de Can 
Toda com un negoci"
El president del CN Catalunya 
parla d'acord "històric" amb 
l'Ajuntament que evita la 
dissolució del club P8

Gràcia suma un 
nou teatre amb Sala 
Pangolí: peces de 
60 minuts i cartell 
de cap de setmana
 
El projecte s'instal·la a l'antic 
Microteatre del carrer Bailèn i  
ja obrirà aquest dissabte P14

La plataforma 
#AuteplacaRovira 
es rellança amb 
una cançó de Joan 
Isaac dedicada 
al cantautor 
 
La lletra. 'Que les roses arrelin 
al mar', per Joan Isaac P5
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2 Política

Albert Balanzà

L a secció de Gràcia de l'As-
semblea Nacional Catalana, 
que agrupa uns 1.700 socis 
al districte, ha arrencat una 
nova fase de mobilització 

amb el trasllat del local compar-
tit amb altres entitats que fins ara 
tenia al carrer Robí 22 a un nou es-
pai al carrer Francisco Giner 43, a 
tocar de la plaça de la Vila. "Volem 
que el nou local serveixi de revul-
sió després de la pandèmia per-
què la gent torni a sortir al carrer 
a participar en les nostres acci-
ons", ha explicat el coordinador de 
l'ANC de Gràcia, Jordi Guilleumes.

L'ANC de Gràcia, que justament 
aquestes setmanes celebra els deu 
anys d'activisme local, després 
d'aquell ja allunyà primer acte de 
presentació a la Sedeta el novem-
bre del 2011, manté la seva activitat 
amb la participació cada dilluns a 
la concentració pels presos i exili-
ats de plaça de la Vila i cada dissab-
te amb una parada informativa a 
la cruïlla de Travessera de Gràcia 
amb Gran de Gràcia.

El nou local, una antiga escola 
bressol privada, encara s'està po-
sant a punt a i queda pendent una 
repassada a nivell de pintura i hu-
mitats, però ja s'hi ha traslladat 
una part del material de l'entitat i, 
en tot cas, els seus responsables en 
subratllen el seu caràcter més cèn-

L'ANC de Gràcia estrena 
local com a revulsiu per 
fer sortir al carrer de 
nou l'independentisme 
La plataforma, que celebra deu anys d'activisme local, es 
trasllada de Robí a Francisco Giner, a tocar de plaça de la Vila

tric a l'hora de tornar a visibilitzar 
la feina de difusió de l'acció inde-
pendentista que fa l'ANC a Gràcia.

Un cop estigui a punt l'espai hi 
haurà una jornada de portes ober-
tes i, segons Guilleumes, s'activa-
rà una dinàmica d'obrir el local "al 
màxim possible", almenys dos dies 
a la setmana, a més a més dels dies 
en què hi hagi altres reunions in-
ternes o externes programades. En 
aquest moment de trasllat, en tot 
cas, els socis de l'ANC local estan 
convocats a una assemblea el pro-
per 16 de febrer sobre els prepara-
tius de la pròxima assemblea ge-
neral ordinària de l'ANC al març.

Entre les principals accions 
d'aquests deu anys, l'ANC de 
Gràcia compta els assajos de Festa 
Major a Pi i Margall -previs als 11 
de setembre- o la cadena huma-
na de les 14 places del 2013. Des 
del 2019 les grans mobilitzacions 
s'han transformat en actes al vol-
tant de Joanic i plaça del Nord. 
També l'entitat no ha deixat de 
fer cicles de debat.•

El nou local de l'ANC, encara amb el rètol taronja d'una acadèmia d'anglès. Foto: À.G.

Breus

ERC s'avança al 
procés de Joanic i 
convoca els veïns 
a una xerrada

L'assemblea local 
d'ERC, que ha percutit 
especialment en els 
últims mesos per incloure 
les afectacions de Joanic 
en el debat del nou Pla 
General, ha convocat els 
veïns aquest divendres 
a l'Institut Montserrat 
Roig per abordar unes 
primeres conclusions de 
les afectacions a la vista 
d'una passejada recent 
feta pels consellers locals 
finca a finca. L'acte es 
farà a les 17.30 hores i 
hi assistiran els regidors 
republicans Jordi 
Coronas i Max Zañartu.

L'Ateneu tanca 
amb un mercat 
d'intercanvi l'expo 
d'adhesius polítics
L'Ateneu Llibertari del 
carrer Alzina clausura 
aquest diumenge 
al migdia la mostra 
d'adhesius polítics 
1977-2021, impulsada 
pel col·lectiu Pastor 
y asociados, que ha 
mantingut des del 14 de 
gener amb una jornada 
d'intercanvi. El relleu 
l'agafa ara fins a mitjans 
de març la proposta 
Anatomía de l’anima, de 
Bea de Rivera.

Arxiu

Gràcia República debat sobre 
el català amb Carme Junyent. 
La sectorial de dones de l'entitat 
ha convidat aquest divendres 
a la Violeta la professora de 
lingüistica i especialista en 
llengües amenaçades Carme 
Junyent per abordar la situació de 
la llengua des de dues òptiques: 
l'apuntat perill d'extinció en 
alguns cercles i l'evolució del 
llenguatge cap a solucions 
inclusives. L'acte és a les 19 hores. 

A l'espai ja s'hi ha 
portat material 
i la voluntat de 
l'entitat és obrir-lo 
"al màxim possible"

El casal popular Tres Lliris, a Nil fabra amb Torrent de l'Olla. Foto: À.G.P.

el Districte ja havia anunciat el 
tancament per no completar la 
llicència. 

Segons l'assemblea del casal, el 
projecte "encara quatre anys més 
de cessió d'ús" i dóna a entendre 
que no s'ha plegat a les exigèn-
cies de sotmetre's a una llicència 
d'activitats. Sense respondre a les 
peticions d'aclariment d'aquest 
setmanari, Tres Lliris ha afegit 
que el casal romandrà tancat al 
públic durant les properes set-
manes "preparant-se per a aquest 
nou cicle". 

El Districte, per la seva banda, 

Lliris anuncia un acord i Districte ho nega
L'entitat juvenil dóna per fets "quatre anys més" i la institució admet només una futura "fórmula" sense llicència

A.B

S egueix el serial entre Dis-
tricte i Casal Tres Lliris 
sobre la prórroga de 
la cessió d'ús de l'anti-
ga comissaria de policia 

de Nil Fabra, ara amb un anun-
ci d'acord per part de l'entitat 
Joves de Gràcia que el Districte 
nega que estigui tancat. El casal 
està en situació al·legal des del 22 
de setembre, quan es va arribar 
al límit dels quatre anys de ces-
sió i des que el novembre de 2020 

en un primer moment de la set-
mana no s'ha mogut a l'hora de 
negar taxativament que hi ha-
gués fumata blanca i després ha 
apuntat que "hem trobat una fór-
mula per encaixar aquesta acti-
vitat que hi desenvolupen" però 
que queda encara "setmanes de 
treball intens" abans de parlar 
d'un acord. De res han servit tam-
poc les peticions d'aclariments en 
aquest cas de grups de l'oposició 
com Junts o ERC. El Districte, fi-
nalment, vincula el tancament 
de l'espai a obres de condiciona-
ment acústic.•
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L'MPGM, al detall:  
set eixos i 71 ambients 
tradicionals, 42 edificis 
i 1.714 habitatges socials
L'aprovació provisional amplia els Jardinets, desafecta els 
queixals a Sèneca però no a Perill o Breton de los Herreros

Albert Balanzà

L a tasca ingent de renovació 
del catàleg i d'aterratge en 
un canvi de Pla General de 
gran abast a Vila de Gràcia 
i als límits dels barris veïns 

del districte (190 hectàrees) ja té 
traducció en el detall en 761 pàgi-
nes i nou documents. 

Aquesta setmana s'ha fet públi-
ca la documentació on destaquen 
amb noms i cognoms els set eixos 
i 71 ambients tradicionals que es 
protegiran urbanísticament: en 
el primer cas, es tracta de Riera 
de Sant Miquel, Gran de Gràcia, 
Torrent de l’Olla, Verdi-Mare de 
Déu dels Desamparats-Fraternitat, 
Milà i Fontanals, Travessera de 

La Telefónica del carrer Gran és un dels edificis singulars protegits ara . Foto: À.G.P.

la banda Llobregat (vegeu núme-
ro 876), la desafectació dels quei-
xals de Sèneca i l'opció contrària 
a Perill o Breton de los Herreros 
mantenint la voluntat d'ampliar 
el carrer, el descartament d'un 
projecte caduc d'unir Torrent de 
l'Olla i Progrés, la suma com a es-
pai lliure del Pàrquing Principal, 
el reconeixement com a espai lliu-
re de places com Manuel Torrente 
o Narcís Oller, el reconeixement 
com a equipament espais que fa 
dècades que exerceixen com a tals 
com l'Almeria Teatre o les esglé-
sies evangèliques de Terol 22 o 
Verdi 191 i l'eix cívic de Sant Josep 
de la Muntanya només quan mar-
xi el CRAE.•

Societat

Gràcia i Torrent d’en Vidalet per 
"la voluntat de referenciar un re-
coneixement unitari amb mesures 
que afavoreixin la integració de no-
ves intervencions"; en el segon cas, 
la llista és llarga (des de les places 
fins a carrers com Rambla de Prat 
i Bonavista, Ros de Olano i Pere 
Serafí, Perla i Torrijos, Mozart 
i Goya, Perill i Progrés, Sèneca i 
Pou de la Riera) ) i busca preser-
var "la successió d’immobles que 
presenten una identitat morfolò-
gica o d’equilibri en la visió paisat-
gística de les façanes". 

També el nou MPGM protegeix 
42 edificacions que es troben afec-
tades urbanísticament i que dis-
posen de valors patrimonials su-
ficients com el Taller Vallmitjana 
(Astúries 4), casetes de Frígola, 

Encarnació o Llibertat. També les 
set capelletes de Sant Roc a car-
rers com Camprodon, Mateu, Vic 
o Perill i edificis singulars com 
Telefónica, Palau Minerva, Verdi 
212 o Casa Clapés. 

El càlcul a la baixa d'obten-
ció de pisos de protecció se salda 
amb 1.714 (52 de promoció públi-
ca) quan a màxims s'apuntaven 
8.554, però una visió realista ha 
fet descartar operacions amb el 
30% per a pisos socials en parcel-
les de menys de 50 anys o catalo-
gades i habitatges o locals actius 
en planta baixa.

La lectura línia a línia encara 
depara aclariments i troballes 
com l'ampliació dels Jardinets a 

Breus

Protesta al Baldiri 
Reixac a Aragonès 
i preinscripció per 
l'escola pública 

Les AFA de l'escola 
pública de Gràcia estan 
particularment actives, 
d'una banda, amb la 
protesta de l'associació 
de l'escola Baldiri Reixac 
per la visita no oberta del 
president Pere Aragonès 
al centre. "Reprovem la 
gestió de les mesures 
confuses i ineficients 
adoptades durant aquests 
dos anys de pandèmia", 
apunten. La coordinadora 
d'AFA, per la seva banda, 
ha convocat dues xerrades 
virtuals per promoure la 
preinscripció a la xarxa 
pública. 

Cedida

La cadena Radisson 
absorbeix l'Hotel 
1882 a través d'un 
fons alemany 

L'Hotel 1882 del carrer 
Còrsega, nascut de la 
reconversió de l'antiga 
Henkel, canvia d'amo i a 
través del fons d'inversor 
alemany Union Investment 
s'integrarà a la cadena 
Radisson. El canvi de 
nom, cap a Radisson Blue 
Barcelona Sagrada Familia, 
es farà a la primavera i 
mantindrà els treballadors.

A.V.

El veïnat afectat 
a Joanic demana 
aclarir el procés 
participatiu 
El Districte comunica a la plataforma, 
que aplega 70 persones en una primera 
reunió, que el debat arrencarà a l'abril 

quals la plataforma mare Un altre 
MPGM és possible- han reivindi-
cat que es permeti als veïns for-
ma part del plantejament de les 
tres opcions o preguntes que es 
posin sobre la taula per detallar 
el nivell d'afectació a l'entorn de 
Joanic. "Hem de fer força, per-

A.B.

L a introducció a última hora 
de Joanic com a addenda al 
canvi de Pla General, amb 
una referència vaga però 
que deixa clara l'activació 

aquest 2022 d'un procés partici-
patiu que resolgui l'afectació his-
tòrica del quadrant Torrent de les 
Flors-Bruniquer-Ramon y Cajal-
Bruniquer, ha accelerat aques-
ta setmana la plataforma veïnal 
Joanic és Gràcia.

La plataforma, que ja havia tret 
el cap en la recta final del debat de 
l'MPGM Gràcia, ha aplegat una se-
tantena de veïns dimarts en una 
sessió telemàtica en la qual s'ha 
apuntat la immediatesa de l'ini-
ci del procés amb l'Ajuntament, 
a l'abril, i algunes veus -entre les 

què el qui som nosaltres, el què 
són les nostres cases i el quan és 
ara", ha apuntat una de les porta-
veus, Laia Torres, que ha apuntat 
que hi ha cases afectades que te-
nen 200 anys en un àmbit de 9.000 
metres quadrats, uns 300 habitat-
ges, amb 700 veïns.•

La façana inicial d'Escorial, arribant a Joanic, afectada. Foto: À.G.P

Cases afectades del 1800 i del 
1900. El calendari d'expropiacions, 
aclarit sense el Passatge Frígola ni 
Raspall-Llibertat, té el detall més 
dolorós en finques de l'eix Banyoles 
datades el 1800 i 1880, de Mestre 
Balcells de 1854 i de l'Illa Carolines 
de 1900. L'agenda del pla manté per 
als primers sis anys les promocions 
de pisos de Maignon i Mercedes, 
els jardins de Mestre Balcells i 
Menéndez Pelayo, l'Illa Carolines 
i la connexió Còrsega-Terrassa.
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Que les roses arrelin al mar

Societat

Albert Balanzà

La plataforma cívica que pro-
mou la col·locació d'una pla-
ca a Luis Eduardo Aute a la 
plaça Rovira, la iniciativa 
que va arrencar amb força 

ara ja fa quasi un parell d'anys, 
quan feia un any de la mort del 
cantautor, torna a caminar, des-
prés de decretar un stand by de 
només tres mesos el passat no-
vembre (vegeu núm. 867). 

La portaveu de la plataforma, 
Anna Blanco, ha anunciat aquesta 
setmana la recerca immediata de 
"noves aliances" perquè culmini 
amb èxit l'any 2023 l'homenatge a 

La plataforma 
#AuteplacaRovira 
es rellança amb una 
cançó de Joan Isaac 
dedicada al cantautor 
Els impulsors recuperen la campanya perquè Nomenclàtor 
dediqui una placa sobre la relació de l'artista amb Gràcia 
i a tocar de la casa familiar del carrer Massens

Aute, ja que encara falta almenys 
un any perquè s'esgoti el termi-
ni dels tres anys de Nomenclàtor. 
La voluntat de la plataforma pas-
sa per reprendre la connexió amb 
el grup de treball de Nomenclàtor 
del Districte, que ja s'havia mos-
trat predisposada l'any passat a 

La lletra

Escriu-me aviat, que s’acosta l’hivern i ja gela.
Truca’m si pots, fes-te viu d’alguna manera,
que les roses arrelen al mar, per si et veuen,
quan l’alba aixeca el teló i l’univers es desperta.

Fes-me senyals, que els gira-llunes pateixen,
que a l'Hafa Cafè són tristes les tardes enceses,
i a Albanta es fa fosc sense el batec del poeta,
i a la Plaça Rovira no canten ni volen les merles.

Deixa’t sentir, reneix de les cendres,
que trist que ha quedat el mar de Manila,
que el nen que el mirava no veu l’altra riba,
i a Calanda retronen tambors de tristesa.

Jo no et demano la lluna, només demano una engruna,
un senyal ,una espurna de tendresa...

Torna aviat, que les muses es queixen,
que aquí tot s’enfonsa i res queda en peu,
que ja em regalima el gelat de maduixa,
i el cafè se'm refreda a les quatre i deu.

Vine aviat, que sento que et perdo.
Que freda és la cera de la matinada,
ho donaria tot per tornar-te a abraçar,
i perdre’m amb tu pel parc que estimaves.

Maleïda la mort que s’emporta els poetes.
Què serà de nosaltres, a mans dels profetes,
mercaders, mercenaris del diner i la riquesa,
que no han tocat ni per miracle, la bellesa !!!

Jo no et demano la lluna, només demano una engruna,
un senyal, una espurna de tendresa...

tirar endavant la placa a la plaça 
Rovira. 

Però el motiu clau del ressorgi-
ment ha estat l'aportació d'actua-
litat del cantautor Joan Isaac, que 
ha enllestit una nova cançó dedi-
cada a Aute, Que les roses arrelin al 
mar. La relació de la plataforma 
amb Isaac ha estat estreta des del 
llançament de la iniciativa, ja que 
el cantautor català va ser un dels 
primers signants d'una proposta a 
la qual també s'hi han sumat ilvio 
Rodríguez, Maria del Mar Bonet, 
Marina Rosell o Àngel Petisme i 
fins a 1.175 persones. La platafor-
ma també vol seguir gestionant un 
concert d'Isaac a Gràcia, ara tam-
bé per estrenar la nova cançó.•

L'abril de 2023 
s'esgota el termini 
d'espera per fer el 
reconeixement a 
l'artista madrileny
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A.B.

Durant molts anys va ac-
tuar com a centre ofici-
ós del barri pel caràcter 
de punt de trobada gua-
nyat a pols, sobretot des 

que van tancar les galeries comer-
cials, però l'antiga pastisseria del 
Coll, al carrer Mora d'Ebre amb 
baixada de Sant Marià, ja es pre-
para per arrencar una etapa més 
impersonal: la reconversió en un 

bloc de tres pisos i dos soterra-
nis en una promoció total de sis 
habitatges, un local, dues places 
d'aparcament per a turisme i sis 
per a bicicletes.

El projecte, que sobresurt en la 
nova tongada de llicències d'obres 
majors atorgades per l'Ajunta-
ment corresponent a l'octubre de 
2021 i feta pública aquesta setma-
na a la Gaseta Municipal, té la di-
mensió d'una gran rehabilitació. 
"El que fa la llicència és acabar 
de completar volumètricament 

la parcel·la amb PB+3 i PB+2 en 
funció de l’amplada del carrer on 
es troba", han explicat fonts mu-
nicipals. 

L'edifici no anirà a terra, doncs, 
però la remunta que s'hi vol fer sí 
que implicarà un retoc important 
a la façana perquè la motllura que 
corona l'actual finca i que remata 
un frontal de caire modernista es 
recol·locarà a la part superior del 
nou coronament. Tot i que a sim-
ple vista ho pugui semblar per apa-
rença, l’edifici no està catalogat. • L'antiga pastisseria del Coll, tancada, a punt de remuntar-se. Foto: Cedida

L'antiga pastisseria del Coll, no catalogada, es 
remuntarà per aixecar un bloc de tres pisos 
La gran rehabilitació mantindrà la motllura del coronament 
de la façana, que es recol·loca a la part superior del nou edifici

Casa Fuster programa nous 
esdeveniments amb Sant Valentí. 
L'altra gran 'casa' activa de Gràcia, 
l'hotel dels Jardinets, reobert des del 
juliol, ha ideat un menú EnamorArt 
per al dia dels enamorats, que se 
celebra dilluns. El sopar temàtic 
s'amaneix d'un espectacle 
audiovisual interactiu amb quadres 
històrics i parelles famoses.

Societat
Casa Vicens remunta 
l'efecte de la pandèmia 
i tanca l'any 2021 amb 
70.000 visitants
"Hem deixat l'any a nivell de les xifres que obteníem el 
2019", explica Emili Masferrer, director de la casa museu

Albert Balanzà

C asa Vicens agafa aire des-
prés del complex any 2020, 
condicionat per l'impacte 
de la pandèmia i que es va 
viure com una "anomalia" 

a la primera casa de Gaudí, i ha tan-
cat el 2021 amb 70.572 visitants que 
deixen enrere els 49.376 de l'any an-
terior, un 43% més. Les xifres se si-
tuen lluny dels 140.000 visitants 
del primer any sencer d'obertura 
(2018) i dels 163.096 de l'any 2019, 
però la lectura de la direcció que 
encapçala Emili Masferrer és que 
"hem deixat l'any a nivell de les xi-
fres que obteníem el 2019".

L'anàlisi de Masferrer separa 
aquest 2021 en dues parts, amb 
un primer semestre de compor-
tament del visitant (35% català i 
espanyol, 15% francès, 12% italià) 
similar a les limitacions del 2020 
i amb un segon semestre "ja molt 
positiu". "No hem repercutit tam-
poc el nivell d'activitat en un aug-
ment de preus, i entenem que el 
temps ens donarà la raó", afegeix.

El futur immediat de Casa Vicens 
passa, doncs, per una estratègia 
continuista però també, segons 
Masferrer, amb "la generació de 
nou contingut i de servei de la casa 
per a altres coses en relació a la ciu-
tat". En aquest sentit, la direcció de 
Casa Vicens considera "vigent" el 
Pla d'Impacte Turístic que va per-
metre un aterratge suau a Gràcia, 
"si bé els escenaris més complexos 
no s'han donat". Aquell pla apunta-
va uns màxims de 203.250 visitants 
en l'horitzó l'any 2023 i es manté el 
diàleg amb el Districte per seguir 
pacificant l'entorn. •

Casa Vicens, poc a poc remunta el nombre de visitants. Foto: A.V.

A.B.

Activada l'octubre de 2018, encara revifada el fe-
brer de 2019 i llargament negociada sense èxit 
com a guia digital amb el Districte, la ruta Pompeu 

Fabra ha tornat aquest dissabte a Gràcia gràcies a la 
col·laboració del Club Excursionista amb responsables 
de la ruta com David Paloma. Hi haurà una nova sessió 
el pròxim dissabte 26 de febrer. Una vintena d'assis-
tents han participat en aquesta primera recuperació 
de la ruta que ha tingut el plus d'entrar al Club Tennis 
La Salut, on Fabra hi jugava, i òbviament passar pels 
punts obligats: la casa on Fabra va viure fins als sis 
anys, a Mare de Déu de la Salut 32 (i on des del 2018 hi 
ha una placa que ho recorda) i el monument de la plaça 
Lesseps, recuperat des del 2012 a l'espai on hi havia es-
tat des de 1982 a 2003 fins que les obres de remodelació 
van tancar-lo uns anys al magatzem.

Torna la ruta 
Pompeu Fabra en 
col·laboració amb el 
Club Excursionista
El Tennis La Salut, Lesseps i 
la casa del lingüista fins als sis 
anys es revisitaran el dia 26

Cedida

Els forns de Sant Tirs 
fornegen de nou les 
aspes de Santa Eulàlia

Els establiments del Forn de Sant Tirs repetiran 
per segon any consecutiu la distribució de les 
aspes de Santa Eulàlia, la coca dolça en home-

natge a la diada de la patrona de Barcelona, després 
de l'estrena de l'any passat a través d'un acord amb 
l'activista de la cultura popular, Guillem Roma. La 
iniciativa, que té una tradició més arrelada a Sarrià i 
Ciutat Vella, s'amplia enguany a més establiments de 
Gràcia i les aspes es podran trobar als establiments 
del grup al carrer Verdi, Astúries, Gran de Gràcia i 
mercats de l'Abaceria i de la Llibertat.•
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À.G.P.

Contra el Lleida, l'extrem Éric Jiménez ha debutat amb l'Europa. Foto: À.G.P.

Sardenya (1-3), no estarà disponi-
ble a la defensa el capità Àlex Cano, 
per un esquinç al turmell esquer-
re durant el matx contra els del 
Segrià i estarà fins a un mes de 
baixa. L'exequip d'Albadalejo va 
fer pujar l'únic gol al marcador en 
la primera ocasió clara del partit 
dels lleidatans, amb una falta late-
ral que va rematar Moha, als deu 
minuts de la represa. L'Europa es 
va bolcar al camp rival però no va 
obtenir fruit de cara a porteria. 

El partit contra el Lleida 
Esportiu va estar precedit d'una 

L'Europa masculí cau al debut d'Albadalejo
L'equip escapulat visita dissabte l'Espanyol B (18h) sense el capità Cano a la defensa per un esquinç en un turmell

À. Gutiérrez Pascual

D esprés del debut amb 
derrota del nou tècnic 
Gerard Albadalejo contra 
el Lleida Esportiu (0-1), la 
cinquena consecutiva, el 

primer equip masculí de l'Europa 
afronta dissabte 12 un partit com-
plicat a la ciutat esportiva Dani 
Jarque (18h) contra l'Espanyol 
B, tercer classificat. Per a aquest 
derbi, que a l'anada es va saldar 
amb victòria blanc-i-blava al Nou 

entrevista de l'entrenador David 
Vilajoana, destituït la setmana pas-
sada, a Betevé Esports. Vilajoana 
es va mostrar capaç de capgirar la 
situació crítica de l'equip, en zona 
descens. "Vam renovar la gran 
majoria de jugadors perquè pen-
sàvem que havien de tenir opor-
tunitat de demostrar la seva vàlua 
a la Segona RFEF", va afirmar du-
rant l'entrevista. "Els resultats han 
estat la conseqüència d'una feina, 
un projecte i una manera d'enten-
dre el futbol", va afegir l'exentre-
nador escapulat.•

Àlex Gutiérrez Pascual

Un cop ratificat l'acord 
amb l'Institut Barcelona 
Esports (IBE) per liqui-
dar el deute hipoteca-
ri del CN Catalunya que 

abocava el club a la desaparició 
(vegeu núm. 873), el president 
de l'entitat, Ramon Geli (Gràcia, 
1939), afronta els dos últims anys 
de mandat amb l'objectiu de man-
tenir la gestió del centre esportiu 
municipal de Can Toda. El plec de 
condicions del concurs per adjudi-
car les instal·lacions del carrer Ana 
María Matute no es publicaran fins 
l'any vinent.

Com queda la situació financera 
del club després de l'acord?
L'Ajuntament s'ha fet càrrec de tot 
el deute econòmic i l'acord com-
porta que la concessió torni a sor-
tir a concurs. Així mantenim el 
compromís amb els treballadors 
i la tasca social i esportiva. És un 
acord històric, una solució com la 
nostra no s'havia fet mai. Anàvem 
abocats a la dissolució del club. 

Quin projecte preveuen al proper 
concurs la gestió?
És complicat dir-ho, cada concurs 
és diferent. No serà per més de deu 
anys, entre cinc i deu. Treballem 
amb la federació catalana i l'asso-
ciació de clubs perquè indirecta-
ment pugui beneficiar el club. 

Geli, amb la Copa d'Europa de waterpolo a les vitrines de Can Toda. Foto: À.G.P.

Ramon Geli: "No es 
tracta de gestionar 
l'equipament de Can 
Toda com un negoci"
"Continuaré sent president fins que acabi aquest procés", diu 
el dirigent del Catalunya per la nova gestió de la instal·lació

lacions des del 1972. I esportiva-
ment en waterpolo, els títols de 
lliga femenina (1989 i 1991) i la 
Recopa d'Europa (1992), la Copa 
d'Europa (1995) i les supercopes 
(1992 i 1995) masculines. 

Com veu la trajectòria del club en 
els propers anys?
Dependrà totalment de com vin-
gui la concessió. El desig és poder 
continuar tal com fem ara amb la 
base, com ara els cursets de nata-
ció. Una vegada veiem el plec de 
condicions, treballarem perquè els 
equips esportius puguin mantenir 
el nivell. 

Quina vinculació tindrà amb l'en-
titat després d'aquest mandat?
Soc soci del club des dels deu anys 
i hi he jugat waterpolo. Continuaré 
sent president fins que acabi 
aquest procés. Després segura-
ment per l'edat serà més difícil. 
Sortosament tenim una junta molt 
preparada que en el seu moment 
es pot fer càrrec del club per la 
propera etapa.•

En tot cas es mantindrà la línia 
d'aquests anys.
Seria un projecte de continuïtat, 
per aquest motiu hem aconseguit 
l'acord. No es tracta de gestionar 
l'equipament com un negoci. Com 
a entitat sense ànim de lucre, no 
ens orientem a obtenir beneficis. 

Com impacta la nova situació eco-
nòmica en el vessant esportiu? 
Intentarem que no afecti gaire 
l'àrea esportiva, però dependrà de 
com sortirà la nova concessió. El 
nostre desig es mantenir el tipus 
d'activitat que hem fet fins ara.

Ha estat president en tres etapes 
(1977-2000, 2009-2015 i des del 

2020). Quin ha estat el pitjor mo-
ment que ha viscut el club?
La primera etapa complicada va 
ser per la Guerra Civil. Hi va ha-
ver molta gent exiliada i les baixes 
importants van ser de les morts al 
front. Després el 1969, quan es 
va acabar el contracte d'ús dels 
Banys Populars de la Travessera de 
Gràcia i es va quedar sense instal-
lació pròpia. I la del 2009, amb la 
hipoteca per fer les obres de refor-
ma de Can Toda que hem arrosse-
gat fins ara.

I el millor moment?
A banda dels èxits esportius, el de 
les tres renovacions del contrac-
te per gestionar aquestes instal-

"Treballarem 
perquè els equips 
esportius puguin 
mantenir el 
nivell", assegura

El Comellas, 
pendent de noves 
proteccions als 
murs de la pista

Els usuaris del pavelló 
Josep Comellas estan 
pendents de la instal·lació 
d'unes noves proteccions 
a les parets de fusta 
dels fons de la pista 
per amortir cops. La 
superfície ha quedat 
malmesa després del 
primer material col·locat, 
que es va haver de retirar. 
Segons el CEE Institut 
Montserrat, gestor de 
l'equipament, l'operació 
està subjecta a l'arribada 
del material subministrat 
pel proveïdor, sense una 
data concreta. Serà la 
darrera actuació d'un pla 
de millora al pavelló del 
carrer Neptú valorat en 
27.000 euros.

El Claret tanca 
amb golejada la 
primera part de 
la lliga d'hoquei
El sènior masculí del 
Claret ha acabat la 
primera fase de la Tercera 
Catalana d'hoquei patins 
en cinquena posició a la 
classificació amb 19 punts, 
per darrere del Martinenc, 
amb quatre punts més. 
Després de vèncer el Jesús 
Maria i Josep a la darrera 
jornada (1-5), l'equip que 
entrena Eugenio Gómez 
ha obtingut sis victòries, 
un empat i set derrotes.
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FUTBOL
Segona RFEF masculina 
(Grup 3)
Jornada 20
CE Europa 0 - 1 C Lleida Esportiu
Classificació
1. SD Formentera ..... 35 pts.
17. CE Europa .......17 punts.
Jornada 21
RCD Espanyol B - CE Europa 
(12/02, 18h) 

Primera Estatal femenina 
(Grup 3)
Jornada 18
CE Europa 2 - 0 CCE Sant Lluís
Classificació
1. CE Europa ........ 49 punts.
2. Atlètic Balears ...... 45 pts.
Jornada 19
CD Stadium Casablanca - CE 
Europa (20/02)

BÀSQUET
Copa Catalunya masculina 
(Grup 1)
Jornada 15
Vedruna Gràcia 68 - 74 CB Ciutat 
Vella
JAC Sants 64 - 62 UE Claret
Bàsquet Lluïsos 52 - 65 Escolapis 
Sarrià
Classificació
1. JAC Sants ............. 11 G 3 P.
7. Bàsquet Lluïsos ... 6 G 6 P.
8. UE Claret .............. 5 G 8 P.
9. Vedruna Gràcia . 4 G 10 P.
Jornada 16
CB IPSI - Vedruna Gràcia (12/02, 
17.45h)
CN Tàrrega - Bàsquet Lluïsos 
(12/02, 18h) 
CB Ciutat Vella - UE Claret (13/02, 
17.45h)
 
Copa Catalunya femenina 
(Grup 1)
Jornada 8
Bàsquet SaFa Claror 37 - Manresa 
CBF 78

Jornada 15
EBAE SESE 67 - 45 Bàsquet SaFa 
Claror
Classificació
1. CBF Cerdanyola .. 13 G 1 P.
9. SaFa Claror ........ 4 G 10 P.
Jornada 16
Bàsquet SaFa Claror - CB Balaguer 
(12/02, 18h)

WATERPOLO
Divisió d'Honor masculina
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 16
CN Catalunya 18 - 5 EW Saragossa
 Classificació
1. CN Sabadell ...... 45 punts.
7. CN Catalunya .... 21 punts.
Jornada 17
CN Atlètic Barceloneta - CN 
Catalunya (23/02, 20.45h)

Copa de la Reina
Quarts de final
CN Catalunya - CN Rubí (11/02, 
13.30h)

FUTBOL SALA
Tercera Estatal masculina 
(Grup 1)
Jornada 15
CFS Arenys de Munt 8 - 3 Gràcia 
FS
Classificació
1. Les Corts EFS ........ 35 pts.
6. Gràcia FS ...........22 punts.
Jornada 16
CN Caldes FS - Gràcia FS (13/02, 
18.30h)

Copa Catalunya masculina 
Fase 4

CECD Montseny - Gràcia FS 
(23/02, 22.20h)

HOQUEI PATINS
Tercera Catalana masculina 
(Grup 1A) 
Jornada 14 
Jesús Maria i Josep 1 - 5 CH Claret
Classificació
1. UE Horta ...........32 punts.
5. CH Claret...........19 punts.

TENNIS TAULA
Primera Estatal masculina 
(Grup 3B) 
Jornada 9
CTT Sallent 5 - 1 ETT Lluïsos
Classificació
1. CTT Vilafranca ..... 14 pts.
5. ETT Lluïsos ........ 6 punts.
Jornada 10
ETT Lluïsos - CTT Vilafranca 
(12/02, 17h)

HANDBOL
Quarta Catalana masculina 
(Grup A) 
Jornada 15
CH Sant Llorenç B 22 - 25 Handbol 
Claret
Classificació
1. St. Joan Despí C .....21 pts.
3. Handbol Claret ......17 pts.
Jornada 16
Handbol Claret - CH Sant Andreu 
Júnior (13/02, 13h)

ESCACS
Lliga Catalana Nacional Divisió 
d'Honor (Grup 2) 
Ronda 3
CE Tres Peons 3 - 7 Ateneu Colon
Classificació
1. CE Ateneu Colon .... 2 pts.
9. CE Tres Peons ........ 0 pts.
Ronda 4
CE Colon Sabadell - CE Tres Peons 
(12/02)

Resultats

À.G.P.

Després del bon paper a la primera fase del 
Campionat de Catalunya de gimnàtica artística 
femenina en categories A, B, C i E, disputada el 

cap de setmana passat a Terrassa, CE La Salle Gràcia 
i Gràcia GC afronten dissabte 12 i diumenge 13 la ma-
teixa competició per a les categories D i Base 1 i 2. Per 
equips, el Gràcia va aconseguir dos primers llocs a les 
categories C4 grans i B4 petites, a més de dos quartes 
posicions en A4 grans i B4 grans. La Salle va acabar 
al segon lloc en C3 i a la tercera posició en B3, a més 
d'un quart lloc en A3. A la classificació individual, Ona 
González (B4 petites) i Bianca Galletti (C4 grans), del 
Gràcia, van acabar primeres, i González va compartir 
podi amb la companya d'equip Paula Cabello, terce-
ra. També van fer podi Frida Morros (segona) i Nicole 
Serrano (tercera), de la Salle, en C3. 

D'altra banda, l'AE Gràcia-UBAE va ser a la primera 
fase de la Copa Catalana de gimnàstica rítmica dispu-
tada a Blanes, amb les gimnastes Jana Serra, Rebeca 
Benolol, Berta Sensada i Hannah Benolol, de catego-
ria juvenil. Aquests campionats precediran la primera 
jornada de la fase regular de la Lliga Iberdrola, que es 
disputarà del 4 al 6 de març a Salt. La Salle disputa la 
competició a Primera i Tercera Divisió, després d'as-
solir la permanència al novembre passat.•

Arrenca la 1a fase dels 
campionats catalans 
de gimnàstica
4 podis de Gràcia GC i 3 de CE 
La Salle en artística a Terrassa i 
participació de l'AE Gràcia-UBAE a 
la Copa Catalana de rítmica a Salt 

Cedida
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La festa dels Foguerons de Sa Pobla a Gràcia ha tingut en-
guany un epíleg amarg: han desaparegut 50 botifarrons 
i 30 sobrassades que els organitzadors havien guardat a 

la Violeta. La nit de divendres a dissabte passat, quan les van anar a 
recollir per repartir-les entre entitats i autoritats, quedava una so-
brassada. El cas ha aixecat polseguera entre les Colles de Cultura de 
Gràcia, que s'han sentit assenyalades i fins i tot poc defensades per 
la seva direcció, davant les insinuacions acusadores. No queda clar 
si el menjar estava sota clau o "tirat a la sortida d'emergència", com 
s'apunta en el debat. Però algú s'ha fotut les botes, segur. Bon profit!

El
depen-

dent

Editorial
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de Gràcia

Amb la 
col·laboració:

Cartes al director

El català, Gaudí i els 
representants a Madrid 
 
Els milers de turistes que cada any visiten 
el temple de la Sagrada Família a Barcelona 
ignoren, perquè ningú no els ho explica, 
que Antoni Gaudí, el seu arquitecte, va 
ser detingut per parlar en català. L’11 de 
setembre de 1924 l’arquitecte va voler 
anar a una missa en memòria dels catalans 
caiguts el 1714 defensant Barcelona 
contra les tropes de Felip V. La policia va 
bloquejar l’entrada i van amenaçar-lo que, 
si insistia a parlar català, el detindrien. 
Ell va continuar parlant en català i el van 
tancar una nit al calabós fins que els seus 
amics van pagar l’import de la multa i el 
van treure. Gaudí tenia 72 anys i podía 
haver-se estalviat problemas canviant de 
llengua, però va ser coherent i no ho va fer.
La història de Gaudí és un exemple del 
pols per la llengua entre l’estat espanyol 
i el poble català des de fa tres-cents anys 
i que encara dura avui. Malgrat que 
10 milions de persones parlen català 
(comparable al danès, noruec, hongarès 
o grec) tenim molts menys drets perquè 
el català està subjecte a polítiques que 
el minoritzen. Plataforma per la Llengua 
ha documentat 52 casos de discriminació 
lingüística contra catalanoparlants el 
2020. Aquesta xifra és només la punta de 
l’iceberg, ja que moltes discriminacions 
no es denuncien i molts parlants de català 
optem per canviar al castellà per evitar 
problemes. Un terç de les discriminacions 
han estat protagonitzades per la policia.
La Constitució espanyola dóna 
preeminència al castellà com a 
únic idioma oficial. No ens hem 
d’estrenyar que els nouvinguts no 
vegin cap necessitat d’aprendre el 
català ja que la seva percepció és que 
els catalans som castellano-parlants 
que a més a més parlem català. 
Els diputats i senadors catalans que 
defensen el català a Madrid parlant 
castellà no fan res més que reforçar 
aquesta idea. Quin serà el primer 
representat polític que seguirà l’exemple 
de Gaudí i mantindrà el català a l’emicicle 
sigui quines siguin les conseqüències? 
Maria M. Garayoa

Conxa Garcia

Mercè Otero, referent en 
Coeducació, ens ha fet arribar el 
que havia escrit arrel de la com-

memoració del 120 aniversari de l’Escola 
Moderna fundada per Ferrer i Guàrdia i 
de tornar a llegir el document fundaci-
onal, “que és on surt el terme coeduca-
ció” molt ben explicat en el seu context 
històric i social i que, sens dubte, és el 
punt de partida de la reivindicació que 
les mestres i professores feministes hem 
anat repetint sense descans al llarg dels 
anys i que ens ha portat a aprofundir en 
el seu significat, i també en la seva posa-

da en pràctica”. Cal saber que abans de 
Ferrer i Guàrdia i al seu voltant “hi va 
haver dones dedicades a l’educació, mes-
tres que promogueren projectes d’igual-
tat i progrés i els feren créixer. Cal recor-
dar aquestes dones que són poc o gens 
conegudes i sostingueren, malgrat les 
circumstàncies adverses, amb la seva de-
dicació i amb la força entusiasta del con-
venciment l’educació de les nenes i de les 
dones sobretot de la classe obrera". Ens 
recomana la lectura necessària del llibre 
de Dolors Marín Espiritistes i lliurepensa-
dores. Dones pioneres en la lluita pels drets 
civils, on trobarem algunes d’aquestes 
dones que van portar a terme el seu acti-
visme social i polític com a mestres amb 
un compromís coeducatiu per la justícia 
i la llibertat.•

Mestres de referència

Es fa necessària la 
lectura d'‘Espiritistes 
i lliurepensadores’ 
de Dolors Marín

Ull de 
dona

Cosir l'est i l'oest de Gràcia

Afinals dels 90 l'aleshores regidor de Gràcia, Ferran Mascarell, que 
ja despuntava en l'inici d'una llarga carrera política que el portaria 
-vés per on- al cap de vint anys a ser l'actual president de Gràcia, va 

inventar-se una expressió que va fer fortuna en la política local: la ne-
cessitat de cosir els barris del nord i del sud del districte. Aquella ferida 
oberta que havia estat la plaça Lesseps seguia supurant, Vallcarca era 
just a l'inici d'una etapa de destrucció i la Salut i el Coll eren llocs re-
mots i residencials. 

Els temps van anar canviant, poc a poc, fins i tot per la malaurada 
Vallcarca. Ningú parlava de la necessitat de cosir una altra frontera in-
terna: l'est i oest del distric-
te, entre el nucli històric de la 
Vila i el Camp d'en Grassot, tot 
semblava dat i beneït. No hi 
havia cap problema...O sí?

En els últims anys la inicia-
tiva privada, sobretot de pro-
jectes culturals però també 
comercials i turístics, ha inter-
pretat bé l'espai de transició 
que juguen carrers com Bailèn 
o Còrsega entre Gràcia i la Sagrada Família, i en aquests àmbits han ater-
rat el Microteatre (ara Sala Pangolí) o el Barcelona Pipa Club, l'Hotel 1882 
(aviat Radisson Blue) i també l'Abaceria provisional, de la qual els veïns 
n'estan encantats que es quedi molts anys al Passeig de Sant Joan. 

Les institucions es mouen lentes per acomodar aquests moviments a 
les necessitats urbanístiques de canvi pendents. Tot just aquest estiu co-
mençaran les obres de la reforma llargament esperada de Pi i Margall i a 
l'abril arrencarà el debat sobre la resolució de Joanic, ajornada des dels 
anys 80, que en el millor dels casos deixarà una simple promesa en forma 
d'aprovació inicial per al proper mandat. També  l'eix Sicília es va confi-
gurant com a promesa de pacificació a partir dels programes de protecció 
dels entorns escolars. Però ja es va cosint l'est i l'oest. 

La iniciativa privada ha 
interpretat bé l'espai 
de transició cap a la 
Sagrada Família
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Opinió convidada
Joan Lafarga, geògraf

En l'adéu de Jordi Albertí

En Jordi Albertí ens ha deixat. Sabíem que passaria 
i que se n’aniria, però el moment, esperat, temut 
i mai desitjat, és igualment trist. El seu espai buit 
és dels que costaran molt d’omplir. Se’n van els 
millors acostumem a dir quan perdem algú molt 

apreciat i respectat. Aquest cop és cert. Ja sabem que el 
torn acaba arribant a tothom, però ara li ha tocat a un dels 
millors. Un amic. No seré imparcial, ho sé, però ja fa molt 
que vaig aprendre que la imparcialitat són els pares.

En Jordi Albertí ha estat un català carolingi. Dels del 
nord. Sempre que ens veiem l’hi deia. Ell somreia sorneguer. 
No era pas de riure obertament. Nascut a Cassà de la Selva 
(Gironès) el 1950, el seu caràcter i el seu tarannà personal 
era ben bé d’arrel centreeuropea. Culte, ordenat, treballa-
dor, cartesià, auster, equilibrat, analític, seriós, contingut, 
creient no dogmàtic i tolerant fins l’infinit. Tossut, també. O, 
si ho preferiu, tenaç, que és la paraula que trobem quan vo-
lem endolcir el mot. Una tenacitat que el permetia dur a ter-
me les moltes idees que bullien dintre del seu cap. 

En Jordi va arribar a Gràcia a primers dels anys 80 del 
segle passat. I va fer bé de venir-hi. A Gràcia, hi són benvin-
gudes aquestes persones. Tenia una capacitat inesgotable 
d’endegar projectes culturals i de portar-los al límit. No us 
desgranaré tots els projectes que va pilotar perquè la set-
mana passada ja se’n feia ressò l’Albert Balanzà en aques-
tes pàgines. Era un picapedrer de la cultura. Pacient i sem-
pre convincent. 

De tots els projectes d’en Jordi em quedo amb la boti-
ga Els Tres Tombs, de joguines i de moltes altres coses, i 
amb l’Editorial Gregal. A la botiga de Gràcia és on el vaig 
conèixer. Era la base d’operacions des d’on, amb la Isabel 
Sanagustín, planejaven i executaven els seus projectes. I 
també em quedo amb l’editorial perquè vaig tenir l’honor 
d’inaugurar-la amb la publicació d’una obra escrita per mi. 
Mai no l’hi podré agrair prou. Totes dues propostes cultu-
rals demostren la seva capacitat de treball i de compromís 
amb Gràcia i amb el país.

La vida no li va ser fàcil. Amb la seva inseparable com-
panya Isabel formaven una parella forta, que s’alimentava 
de les diferències de caràcter de tots dos. I mira que n’eren 
de diferents. Junts van haver d’afrontar un munt d’avatars 

familiars, alguns molt i molt complicats, que a d’altres els 
haguessin pogut trencar. A ells, en canvi, els van unir en-
cara més. 

Tot el que, al llarg dels anys, feia i escrivia (té un grapat 
de llibres publicats) tenia un marc molt definit i insubor-
nable: Catalunya i la seva llengua. Sempre que calia, tant a 
Gràcia com quan va tornar a viure ben a prop d’on va néi-
xer, era el primer de la llista en posar-hi el coll.

Ens queda la Isabel, la seva companya de vida, improvi-
sadora i optimista nata, a qui haurem de saber cuidar. S’ho 
mereix, ara que la mort del Jordi i el record d’una vida 
sencera colze amb colze es converteix en una pesada llosa. 
T’estimem, Isabel.

Jordi, aquests darrers tres anys han estat duríssims i, 
malgrat la teva força de voluntat, la malaltia ha pogut amb 
tu. Amb el teu cos, que no amb la teva petjada. Que la terra 
de la teva Catalunya carolíngia, de Catalunya en definitiva, 
que ara cobreix el teu cos, et sigui lleu. Per part nostra et 
ben asseguro que serem fidels al teu record i, pel que fa a 
mi, també al país i a la seva llengua com tu sempre vas vo-
ler. Bon viatge, amic!

“...o potser morirem
i serem llavor
dels Països Catalans.”
(Fragment de la versió lletrada de “2 i 15” música popu-

lar valenciana recollida per “El Tall”).•

la 
setmana

Tornarem a ser

Josep A. Torralba 

Segurament, aquest llarg temps de 
pandèmia ens ha canviat una mica 
a tots la nostra manera de ser. Està 

sent complicat reenganxar-se i fer que 
es reenganxi la gent a la tornada de les 
activitats i el voluntariat. Tot i que cada 
dia que passa, sembla que estem anant 
cap a una millor situació, encara, i és 
comprensible, hi ha molta gent que té 
por. Lògicament, la solució més senzi-
lla seria esperar una mica més a veu-
re com evoluciona tot. Però tenim clar 
que, tot i que s’acabi normalitzant les 
coses sanitàriament, la gent farà aquest 
canvi de xip? Em sembla una qüestió a 
tenir en compte i que hem de treballar 
conscientment dins les nostres entitats. 
Aspectes tan innocents, entre molts d’al-
tres, com marxar de vacances l’agost 
perquè no he hagut de fer Festa Major 
amb els calers que no he gastat per Sant 
Medir, poden ser un problema de difícil 
gestió. Tenim feina a fer.

Encara i així, ens toca donar un pas 
endavant per gaudir d’aquelles coses que 
ens donen felicitat i hem d’intentar ar-
rossegar als famosos indecisos al nostre 
camí. El moment està sent propici. Ja 
queden les mínimes restriccions als inte-
riors i als exteriors ja podem fer màxims. 
Hem d’estar animats i animar a la gent a 
tornar a participar de les nostres festes 
i els nostres actes populars. Tan impor-
tants som els que participem directa-
ment com els que veniu a veure-les i en 
voleu gaudir. I què dir de la canalla...Fem 
un esforç entre tots perquè tornin a jugar, 
participar, riure...i que també ho facin 
amb la cultura popular. S’ho mereixen.

Sortim tots al carrer!!!! Hi ha mol-
ta feina i esforç al darrera i hi ha hagut 
massa temps sense poder gaudir-les. No 
ens ho podem perdre.•

En Jordi Albertí ha estat un català 
carolingi. Des del nord. El seu 
caràcter i el seu tarannà personal 
era ben bé d'arrel centreeuropea. 
Culte, ordenat, treballador, 
cartesià, auster, equilibrat, analític, 
seriós, contingut, creient no 
dogmàtic i tolerant fins l'infinit
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Exposicions
Fins al 13 de febrer
Aida Pallàs presenta el projecte Metanoia, 
una exposició fotogràfica que reflecteix 
l’impacte que ha causat en l’artista l’ar-
ribada a una gran ciutat -venint d’un en-
torn rural-, l’era d’una pandèmia i, en 
definitiva, tot allò nou que li produeix fas-
cinació i respecte a parts iguals, i que no 
és capaç de copsar només en paraules.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190)

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 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 3 d'abril
Exposició Expedient González Ledesma. 
Memòria escrita i cultura popular en 
Francisco González Ledesma (1927-2015). 
Mostra dedicada a l'autor 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)

Fins al 26 de juny
Exposició Guerra, de l'artista filipina 
Nikki Luna, on reivindica el paper de les 
dones que exerceixen treball invisible en 
la societat actual. Mostra temporal inclo-
sa al preu de l'entrada de Casa Vicens.
Casa Vicens (Carolines, 20-26)

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 11 de febrer
Teatre: Feliz Aniversario, d'Adolfo 
Marsillach, dirigida per Gloria Matamala. 
A càrrec de Dinàmics Teatre.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 18h i ds a 
les 19h

Teatre: Los figurantes. Direcció Nico 
Jongen. Cia Ça Marche.
Teatre Lliure (Montseny, 47), a les 20h

Concert: Cafe Magnetik (música balcàni-
ca).
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22h

Dissabte 12 de febrer 
Teatre familiar: Bola. L'Horta Teatre. Per 
a infants d'1 a 5 anys.
L'autèntica (Martí, 18), a les 11, 12 i 16.30h

Qüestions latents. La iniciació de l'emir 
Abdelkader: maçoneria i islam. A càrrec 
de Francesc-Xavier Marín i Torné, doctor 
en Filosofia, africanista i islamòleg. 
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps, 20), 
a les 12h

Lectures i música: Viaje al más allá. Amb 
Carlos Garrido.
La casa dels contes (Ramon y Cajal, 35), a 
les 20h

Mini festival Mac 'N' Cheese Night: 
Bonestorm + Primer Infant + Zephyr 
Lake.
Heliogàbal (Ramon y Caja, 80), a les 21h

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

Contes adults: Euskal Mitologia. Amb 
Virginia Imaz.
La casa dels contes (Ramon i Cajal, 35), a 
les 21.30h

Concert: La Voodoo (swing, jazz).
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22h

Diumenge 13 de febrer
Teatre: Impro Show. Planeta Impro.
Teatreneu (Terol, 26), a les 19.30h

Concert: Pol Aumedes, Polièdric. Les face-
tes d'un música.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 19h i a les 
20h

Dilluns 14 de febrer 
Teatre: Estimada Marta. Amb Gemma 
Badia i Mar López. 
La casa dels contes (Ramon y Cajal, 35), a 
les 20h

Dimarts 15 de febrer 
Taller: El misteri dels colors. A través de 
l’experimentació amb prismes i CD es 
donarà a entendre quin paper té la llum 
amb els colors que veiem al nostre vol-
tant. Per a infants de 6 a 8 anys. Cal ins-
cripció prèvia.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 
l'Olla, 104), a les 17.30h

EnSextimem: Segells d'amor propi. Taller 
de gravat i reflexions sobre l'amor. Per 
a joves d'entre 14 i 18 anys. Avisar per 
Whatsapp 635080047.
Espai Jove La Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 17.30h

Dimecres 16 de febrer 
Xerrada: Els cinemes de Gràcia. A càrrec 
de Francesc Franco, del Taller d'Història.
CC El Coll - La Bruguera (Aldea, 15), 19h 

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

Dijous 17 de febrer 
Taller en línia: Com millorar la teva mi-
crobiota. A càrrec de Judit Camps i Nus, 
nutricionista. Cal inscripció prèvia.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps), a 
les 10.30h

Mossegades d’Àsia: gastronomia i cinema. 
Japó. A càrrec d'Eduard T. Vicens. Cicle 
coordinat per CineAsia.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps, 20-
22), a les 18.30h

Divendres 18 de febrer 
Concert: Fancy Flow presenta el seu tre-
ball Segon Acte.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 20h

Concert de jazz: Pablo Martín Trio. Cal 
inscripció prèvia.
CC El Coll - La Bruguera (Aldea, 15), a les 
20h 

Concert: Samba de Caboblo.
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22 h

Entitats

Divendres 11 de febrer
Xerrada debat: El català està en pe-
rill d'extinció? Dones Gràcia República 
convida la professora de Lingüística M. 
Carme Junyent, experta en llengües ame-
naçades i antropologia lingüística per par-
lar de l'estat de la llengua. Acte presencial 
i online.
La Violeta (Maspons, 6), a les 19h

Dissabte 12 de febrer
Concert de jazz: Gili-Romaní Hot Jazz 
Cats. 
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 19h

Diumenge 13 de febrer
Calçotada. Organitza l'Ateneu Roig. 
Compra anticipades a la seu de l'entitat 
(Torrent d'en Vidalet, 34).
Plaça Joanic, a les 14h

Concurs de Teatre Català a Gràcia: Lluny 
de la terra baixa, d'Àngel Guimerà. 
Adaptació i direcció de Carles Lucas. A 
càrrec de l'Associació teatral El Partiqui.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 18h

Dilluns 14 de febrer
Clausura de l'exposició Diversitat religi-
osa. Amb contes religiosos i espirituals i 
la música de Rai Paz. Organitza: Grup de 
Diàleg Interreligiós de Gràcia. 
Col·legi Sant Josep (Montseny, 31-39), a 
les 16h

Si 
voleu publi-

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

@independent.cat

Amb el suport de

Verdinada 2022: cap al residu zero
La Verdinada 2022, el projecte impulsat des de Lluïsos de Gràcia des de fa 15 
anys, amb la col·laboració d'espais i associacions del districte, centra l'edició 
d'enguany en els residus. Durant les propores setmanes de febrer, es duran a 
terme activitats, xerrades, sortides a la natura i diferents tallers amb l'objectiu de 
crear consciència entre la ciutadania i incorporar accions i hàbits més sostenibles 
en el nostre dia a dia. La programació, inclou, entre d'altres, l'exposició Mar 
Viva sobre l'impacte de les deixalles marines; un consell al dia que es difon a 
través de les xarxes socials; o una marató contra el residu dissabte 19 a la plaça 
del Nord i a la seu de l'entitat a càrrec de l'aula ambiental del Bosc Turull. 

Del 12 al 28 de febrer a Lluïsos de Gràcia i diferents espais del districte

Recomanem

Cedida
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14 Cultura

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla 
del Prat, 15. Tel. 93 217 26 42.
• Romeo y Julieta. Dl, 20.15.
• Uncharted. Dl, 16.15. Dv, ds, dg, 

dm, dc i dj, 16.15, 19.00 i 21.45. Dl, 
19.00 i 21.45.

• El poder del perro. 21.35.
• La casa Gucci. 16.00.
• Moonfall. 19.00. De ds a dj, 21.40. 

Dv, 21.30.
• Spider-Man: No way home. 

18.30.
• El buen patrón. 16.00.
• Delicioso. 19.55.
• El brindis. 15.55 i 17.55.
• La abuela. 22.15.
• Canta 2. 15.50 i 18.10.
• El callejón de las almas perdi-

das. 20.30. Dv, dm i dc, 18.10.

• Belfast. Dj, 16.10. La resta, 15.50, 
18.00, 20.10 i 22.20. Dj, 18.00, 20.10 
i 22.20.

• Licorice Pizza. 16.000, 18.45 i 
21.40.

• El método Williams. Ds i dg, 
21.25. Dv, dm i dc, 21.15.

• El señor de los anillos: La comu-
nidad del anillo. Ds i dg, 18.00.

• Lunáticos. 16.05.

Cinemes Girona. Girona, 177
• Encanto. Ds i dg, 16.00
• The Royal Game. Dv, 16.00, 18.00, 

20.00 i 22.00. Ds, 18.00, 20.00 i 
22.00. Ddg, 18.00 i 20.00. Dl i dm, 
16.00, 18.00 i 20.00. Dc i dj, 16.00 
i 18.00.

• Todo ha ido bien. Dv, dl i dm, 
16.00.

• Un amor intranquilo. Dv, ds i dj, 
17.00 i 22.00. Dg, dl, dm i dc, 17.00. 
Dv, dg, dl i dm, 20.00.

• El pacto. 18.00. Dv, ds i dj, 22.00.
• Los ojos de Tammy Faye. 19.30. 

Dc, 17.00.
• La meva mare és una goril·la. 

Ds, 16.30.
• La mama és pura pluja. Dg, 

16.30.
• Bipolar. Ds, 20.00.
• Love Duets (Arena de Verona). 

Dj, 16.00.
• BCN Sports Film Festival. Dc i 

dj, 20.00.

Verdi. Verdi, 32. 
• Belfast. 11.30, 16.00, 18.00, 20.20 

i 22.30.
• Licorize Pizza. 11.30, 17.45, 20.00 

i 22.30.
• Los ojos de Tammy Faye. 16.00.
• El brindis. Dv, ds, dg, dm i dc, 

16.00, 18.25 i 20.15. Dl, 11.30, 
16.00, 18.25 i 20.15. Dj, 11.30, 
16.00 i 18.25.

• Spider-Man: No Way Home. 
22.05.

• Delicioso. Ds i dg, 16.00, 18.10 i 
20.20. Dv, dl, dm, dc i dj, 16.00, 
18.10 i 20.25.

• The Matrix. 22.20.
• Viaje a alguna parte. Dv i dl, 

11.30 i 20.20. Ds, dg, dm, dc i dj, 
20.20.

• No somos nada. Ds i dg, 22.30.
• Scream. Dv, dl, dm, dc i dj, 16.00.
• En un muelle de Normandía. Dv, 

dl, dc i dj, 18.20.
• El método Williams. Dv, dl, dm, 

dc i dj, 22.25.
• Uncharted. Dv, ds, dg, dl, dc i dj, 

11.30.
• Kundun. Dj, 11.30.
• Atrapados en la oscuridad. Ds i 

dm, 11.30.
• Los nenúfares de Monet. Dm, 

11.30 i 18.20.
• Andrea Chenier. Dg i dc, 11.30.

• Canta 2. Ds, 11.30 i 18.10. Dg, 
18.10.

• La meva mare és pura pluja. Dg, 
11.30.

Verdi Park. Torrijos, 49
• West Side Story. 16.00.
• El callejón de las almas perdi-

das. 19.oo i 21.50.
• El amor en su lugar. 16.00.
• Uncharted. 16.00, 18.00, 20.20 i 

22.30.
• Drive my Car. 16.00, 18.15 i 21.35.
• El buen patrón. Dv, ds, dg, dl i dc, 

19.20.
• La Casa Gucci. 21.40.
• Kundun. Dj, 20.00.
• Atrapados en la oscuridad. Dm, 

19.45.

Gràcia suma un nou 
teatre amb Sala Pangolí: 
peces de 60' i cartell 
de cap de setmana
 

El projecte, que ha ocupat les instal·lacions on hi havia 
Microteatre BCN al carrer Bailèn, obre portes aquest dissabte 

L'aposta pel format d'una hora. 
Les primeres obres que conformen el 
cartell de la Sala Pangolí (que li deu 
el nom a aquest animal "sensible i 
nocturn") són: 'De Perras y criadas' 
(18/02), 'Cosas comunes' (19/02) i 'Salir 
del terrado' (19/02). Els responsables 
del teatre han escollit el format de 
60 minuts de durada ("propi de les 
sales off"), perquè "es poden explicar 
bé històries en profunditat".

Silvia Manzanera

Amb la il·lusió i els nervis 
propis d'encetar un pro-
jecte nou, els responsa-
bles de la Sala Pangolí 
enllesteixen aquests dies 

els darrers serrells de l'espai teatral 
que han estat ideant els últims me-
sos al número 194 del carrer Bailèn, 
precisament al mateix local on s'hi 
havia allotjat durant més de quatre 
anys Microteatre BCN. Però encara 
que el local hagi reobert amb la ma-
teixa activitat cultural, el nou pro-
jecte no té res a veure amb els an-
teriors inquilins, ni pel que fa als 
seus impulsors ni tampoc al format 
pròpiament de la programació; s'ha 
fet una reforma estètica completa i 
també de concepte.

Amb un equip composat per 
professionals del teatre però tam-
bé d'altres àmbits, la sala Pangolí 
té dues potes principals que sos-
tenen el projecte: una única sala 
que acollirà peces de teatre d'una 
hora de durada i de gèneres diver-
sos de dijous a diumenge, i l'espai 
de bar amb programació pròpia de 
cap de setmana (vermuts, monò-
legs, concerts en acústic, presenta-
cions o programació infantil). "La 
idea és sumar un espai teatral al 
circuit de la ciutat que sigui dife-
rent, que atregui públic divers, i on 
les faunes de tot tipus s'hi sentit a 

gust", explica Xavier Miralles, un 
dels seus responsables. 

La sala aixecarà la persiana 
aquest dissabte de les 18 a les 23h 
en una jornada de portes obertes 
perquè "la gent del barri s'hi acosti 
i ens conegui de primera mà", se-
gons Miralles, tot i que ja ha comen-
çat a crear expectació entre el ve-
ïnat mentre es feien els treballs a 
peu de carrer. També estan enlles-
tint la pàgina web de la sala, però 
les entrades per a les primeres fun-
cions, que comencen el 18 de febrer, 
ja es poden adquirir a Atrápalo. "No 
sé si som valents o inconscients, 
però sí que tenim moltes ganes de 
posar en marxa aquest projecte", 
clou Ballesteros.• 

Breus

Després de dos 
anys la botiga 
taller Pqno tanca 
la seu física 

L'espai Pqno, impulsat per 
la tallerista i membre del 
grup Minerva Jéssica P., 
abaixarà la persiana de la 
botiga que ha mantingut 
en actiu els darrers dos 
anys a Tres Senyores 
el proper 24 de febrer. 
L'artista valora, d'aquesta 
etapa, el projecte solidari 
que ha aconseguit 
"rescatar" més d'un 
miler de llibres infantils 
i més de 1500 d'adults. 
L'espai també ha acollit 
exposicions, mercadets 
de Nadal i un club de 
lectura, tot i les dificultats 
a causa de la pandèmia. 
Pqno seguirà a les xarxes 
socials i amb la botiga 
online (pqno.com/futur0).

'Julieta & l'altre", 
revisió del clàssic, 
en residència a 
Lluïsos Teatre
La proposta escollida 
per assajar en residència 
a Lluïsos, de les onze 
rebudes a mitjan de gener, 
ha estat Julieta &l'altre, 
una revisió del clàssic de 
Shakespeare des d'una 
mirada dels estereotips 
que existeixen per als 
personatge i com se 
segueix escenificant la 
tragèdia a dia d'avui.

Cedida

La Sala Pangolí, al 194 de Bailèn, enllesteix aquests dies l'espai interior i ja llueix rètol i logo a la persiana. Foto: À.G.P.
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S.M.

S eran dos concerts molt es-
pecials. Així han qualificat 
el recital 'Saba de Terrer. 
Homenatge al Pere Ginard' 
totes les persones que han 

fet possible que Maria del Mar 
Bonet torni a Gràcia en el marc 
del Tradicionàrius i Barnasants. 
I ella, agraïda i il·lusionada de re-
cuperar en aquest muntatge peces 
imprescindibles del seu cançoner 
més tradicional, i que recorda el 
seu vincle profund amb el Pare 
Ginard, autor dels quatre volums 
del Cançoner Popular de Mallorca. 
Aquesta obra, integrada per més 
de vint mil cançons tradicionals 
mallorquines, ha estat "des de 
sempre" al costat de la cantant 
mallorquina. "Aquests poemes són 
molt alts, d'un llenguatge preciós 
i digníssim, són una font inesgo-
table", ha explicat Maria del Mar 

Bonet a la presentació del concert 
al CAT aquest dimecres, on ha in-
sistit en la qualitat de la poesia po-
pular: "Encara que sigui anònima, 
és extraordinària".

Bonet ha insistit en el seu pa-
per com a "intèrpret" d'unes lle-
tres que parlen de la vida al camp, 

en un temps on hi havia una cançó 
per a cada treball i sempre hi havia 
algú que la cantava, i en un temps 
on s'hi patia molt. "S'ha trencat una 
tradició, però això no vol dir que 
ara la gent pateixi, perquè he vist a 
Almeria o a Lleida gent que viu com 
a esclaus, i tenen un vida tan difí-

Maria del Mar Bonet: "La poesia 
popular, encara que sigui 
anònima, és extraordinària"
La cantautora presenta en dos concerts al CAT, aquest divendres 11 i dissabte 12, 'Saba de 
Terrer. Homenatge al Pare Ginard', on recupera peces imprescindibles del seu cançoner

cil com abans, perquè és una feina 
dura, de sol a sol, amb les bèsties i 
la terra". Bonet ha insistint en l'esti-
ma que sent per aquestes cançons, 
el respecte, i la seva manera de "fer-
les vives". "Vull que aquesta canta-
da es vegi el que tenim a la música 
popular", ha afegit. 

En aquests concerts que Maria 
del Mar Bonet ofereix en el marc 
del Tradicionàrius, la cantant ma-
llorquina estarà acompanyada a 
l'escenari per Dani Espasa al pia-
no, acordió i veus, i Borja Penalba 
a la guitarra i també veus, un fet 
que la mateixa Bonet ha posat de 
relleu: "Em fan treure el millor de 
mi, em respecten molt i conside-
ro que ells també hi aporten molt, 
només amb una tocada d'acordió 
o un apunt de guitarra ja fa que la 
peça canviï".

I des del CAT s'insisteix: serà un 
concert especial. L'aforament ja és 
al 100% però avisen, ja queden po-
ques entrades.•

Breus

Carles Belda i Pau 
Benítez, convidats 
a Les Vespres 
dels dimecres

Després de l'arrencada 
d'una nova edició de Les 
Vespres dels dimecres el 
passat 2 de febrer amb 
Jordi Molina i Cati Plana, 
la trobada d'improvisació 
que coordina Marcel 
Casellas (a la foto) al 
bar del CAT rebrà la 
visita de Pau Benítez i 
Carles Belda la propera 
setmana. Els convidats 
es trien en base a la seva 
sensibilitat especial envers 
la improvisació d'arrel, 
no solen tocar mai junts 
i en ocasions ni tan sols 
es coneixen. Casellas 
passa un llistat amb el 
repertori proposat i es 
queda directament per 
actuar. Per assistir-hi cal 
inscripció prèvia.

Cedida

Maria del Mar Bonet, al Bar del CAT, aquest dimecres. Foto: S.M.
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La torratxa

Albertí, Jordi 
 

Albert Balanzà 
 
 

Vaig conèixer Jordi Albertí l'any 
2000, segurament després que la 
seva companya, Isabel Sanagustín, 

assumís la presidència de la Federació de 
Colles de Sant Medir, cosa que vam deta-
llar com a primera exclusiva d'aquest set-
manari en aquell número 0 que titulava 
a columna de portada Pinet, fora de Sant 
Medir. Després vam incoporar-lo com a 
col·laborador d'aquesta contra en una 
secció deliciosa, Gràcia-Barcelona-Gràcia: 
ell feia que agafava un llibre i el comen-
tava en el que dura un trajecte d'anada 
i tornada dels Ferrocarrils. També ens 
vam barallar unes quantes vegades. 

Però fa dos anys que, amb Joan 
Lafarga, estàvem preocupats per l'evo-
lució de salut del Jordi, i amb delicade-
sa ell em va obrir la porta de casa seva, a 
Maçanet, aquest 30 de desembre. Havia 
passat mal matí però ens vam asseure 
sofà costat sofà i en una tarda completa 
ens vam conèixer de veritat. L'editorial 
finalment tancada, l'actualitat de Gràcia, 
l'Any Triadú, la seva relació quasi d'amis-
tat amb Pujol -potser assegut setmanes 
abans allà on jo em trobava. La conversa 
d'aprenentatge de l'altre va anar avan-
çant. Vam berenar a la cuina. A fora es 
feia fosc. Vam baixar al seu estudi ple 
d'incunables i de col·leccions. Vam coin-
cidir en Pairolí. Em va regalar un catàleg 
de la mostra Germinàbit, amb notes seves 
en post-it. Vam pujar de nou. Ja era negra 
nit. Li vaig dir: "si m'hagués de quedar 
aquest any amb un dia i una conversa, 
seria aquesta". Ell va respondre: "no pen-
sava en el teu fons cultural més enllà del 
periodista". Ens vam abraçar llargament. 
Sabíem que no ens veuríem mai més.•

Ricard Valentí 
 
 

Plaça Raspall

Ées una de les dates marcades en la nostra agen-
da com a associació. El 27 de gener és el Dia 
Internacional en memòria de les víctimes de l'Ho-
locaus. Aquest mateix dia de l'any 1945, les tropes 
soviètiques van alliberar el camp de concentració i 

extermini nazi d'Auschwitz-Birkenau, on milions de perso-
nes havien estat assassinades pel simple fet de formar part 
d'un col·lectiu. Sempre que tenim l'oportunitat, ja sigui a 
través d'aquestes pàgines, a les xarxes socials o als actes que 
hem celebrat al carrer, recordem la història amb l'objectiu 
de preservar la memòria de les víctimes. De les gitanes i de 
qualsevol col·lectiu, perquè fets com aquests, barbàries així, 
no es tornin a repetir. 

Enguany, l'acte de celebració d'aquest dia, establert per 
les Nacions Unides el 2005, va tenir lloc el passat 26 de ge-
ner a la plaça Sant Jaume amb la tradicional encesa d'es-
pelmes a càrrec de diferents representants de les víctimes 
del nazisme. Qui signa aquestes línies va encendre una de 
les espelmes en representació de la comunitat gitana i en 
qualitat de vicepresident associatiu del Consell Municipal 
del Poble Gitano. 

Celebrem, si més no, que enguany hem pogut sortir al 
carrer de nou i fer més visible aquesta efemèride, ja que 
l'any passat, a causa de les restriccions de la pandèmia, 
l'Associació Joves Gitanos de Gràcia només va poder fer 
servir l'espai virtual per commemorar aquest dia, amb la 
difusió d'una fotografia amb el braçalet que portaven els 
presos al camp de concentració, la bandera gitana i el llibre 
de María Sierra 'Holocausto gitano'.

Així, hem recuperat l'acte central de ciutat, un mo-
ment emotiu que va començar, després de la benvingu-
da de l'alcaldessa Ada Colau, amb la cançó Arvoles Yoran 
por luvyas, interpretada per Sara Balasch i Havard Enstad. 
Tot seguit, el rabí David Libersohn de la comunitat jueva 
Jabad Lubavitch va encendre una espelma en record dels 
sis milions de jueus assassinats pels nazis. La resistència 
jueva va ser recordada per Denis Papo, Rose Cohen i Neto 
Simonsohn, néts de víctimes de l'Holocaust, de la comuni-
tat jueva CIB, i la tercera espelma va ser en record del milió 
i mig de nenes i nens víctimes de la bàrbarie nazi. A més 
del record a les víctimes del poble gitano exterminades pels 
nazis, també es van encendre una espelma pels republicans 
deportats als camps (ho va fer Madelain Mateu, filla de de-
portat de Neungamme). A més, es van recordar les víctimes 
del col·lectiu LGTBI perseguits i assassinats pel nazisme; 
i la darrera espelma es va encendre pels "Justos entre les 
Nacions", aquells homes i dones que arriscaren la seva vida 
per salvar els jueus perseguits. Mai oblidarem.•

Seguim 
recordant les 
víctimes de 
l'Holocaust 

L'encesa d'espelmes a Sant Jaume el 26 de gener. Foto: Cedida

Jueus, gitanos, republicans, 
infants, persones LGTBI... Tots 
van ser recordats i homenatjats


