
Poble Romaní es reestrena 
amb una plaça més amable i 
farà el canvi de nom a l'abril
L'espai acull un cap de setmana d'activitats si bé el col·lectiu gitano 
concentrarà la participació en els actes del seu dia internacional 

L'àrea de jocs infantils nova de la plaça del Poble Romaní, que el 8 d'abril es rebatejarà com a plaça del Poble Gitano. Foto: A.B.

Albert Balanzà

La plaça del Poble Romaní, que comparteix cor del bar-
ri gitano amb la plaça del Raspall, ja no recorda quan 
va tenir una dinàmica de barri sense sobresalts urba-
nístics: des que es va inaugurar el juliol de 1993, fruit 
de la urbanització de la zona i amb un aparcament 

que la va convertir en dura i elevada, l'antic solar de la fà-
brica tèxtil del Vapor Nou es va sotmetre a fortes transfor-
macions sobretot entre el 2009 i el 2015, quan va acollir sis 
anys els barracons de l'escola L'Univers, i després -sis anys 
més- el debat sobre el futur del pipican va derivar en una 
transformació parcial que s'inaugura oficialment aquest 
cap de setmana. La festa, però, no serà completa: el Districte 
ha programat un cap de setmana d'activitats, amb xocolata-
da i futbol botons, però el col·lectiu gitano se n'ha desmar-
cat i concentrarà la participació al 8 d'abril, quan l'espai es 
rebatejarà com a Plaça del Poble Gitano coincidint amb el 
dia internacional. Pàgina 4

Les escales de la 
Baixada de la Glòria 
s'executaran a partir 
d'octubre però no 
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més de cent veïns 
ja organitzats 
 
Badia apel·la a un debat tranquil 
però la plataforma l'adverteix 
que "no esperi col·laboració" P5

Sant Medir 
torna al 
carrer
Suplement especial

Setmanari gratuït
Número 879. 25 de febrer de 2022 ISSN - 1695-4793



L’Independent de Gràcia
25 de febrer de 2022

2 Política

Albert Balanzà

L a nova contracta de nete-
ja, llargament esperada no 
només pels ciutadans sinó 
també per l'executiu for-
mat per BComú i PSC, s'es-

tà desplegant a Gràcia amb una 
campanya informativa que no es 
limita a les bústies sinó que arriba 
als consells de barri i que aquesta 
setmana també ha arrencat amb 
rutes específiques per detectar 
millores (vegeu requadre). Aquest 
serà un tema de llarg abast, i més 
quan només falta una mica més 
d'un any per a les eleccions mu-
nicipals.

Al consell de barri de Vila de di-
jous passat, el regidor de Gràcia, 
Eloi Badia, ja es va concentrar 
a remarcar les peculiaritats del 
contracte a nivell local, amb l'es-
pecificitat per als carrers secun-
daris de Gràcia de l'arribada de 
contenidors més petits (de mil li-
tres) perquè la recollida selecti-
va arribi a tots els racons. Al bus-
tiatge d'aquesta setmana hi ha 
més detalls en clau de numero-
logia: "51 persones i 33 vehicles 
de neteja donen servei al barri" 
i "posem 664 contenidors nous i 
els redistribuïm per alliberar es-
pai públic".

Però l'oposició no ho vol inter-
pretar de la mateixa manera i en 
el ple de Gràcia del 9 de març al-
menys els grups municipals de 

Govern i oposició posen 
la neteja al centre de la 
primera de les grans 
batalles preelectorals 
L'executiu desplega recursos afegits per explicar les millores 
però Junts i ERC presentaran iniciatives crítiques al ple de març

Junts i ERC preparen iniciatives 
crítiques també relacionades amb 
la neteja. Els republicans, per 
exemple, que han posat l'accent 
en els últims mesos en la neteja 
d'espais atacats per grafitis com 
la placa de rajola a Gato Pérez a la 
plaça del Poble Romaní, posaran 
èmfasi en les pintades en espais 
privats amb protecció patrimoni-
al "igual que ho fan amb els edifi-
cis privats no protegits".

C's segueix el serial Lliris. El grup 
municipal de Ciutadans ha pre-
sentat una proposició perquè la 
polèmica de gestió sobre el ca-
sal Tres Lliris es resolgui a través 
d'un concurs pública partir de 
"projectes oberts i inclusius amb 
especial èmfasi en projectes diri-
gits al desenvolupament de tot el 
jovent". Per la seva banda, el grup 
municipal de Valents insistirà a 
demanar un cens trimestral de pi-
sos okupats de forma il·legal amb 
un punt d'atenció municipal espe-
cialitzat per als propietaris i veïns 
afectats.

La passejada d'aquest dimecres, al seu pas per la plaça de la Vila. Foto: A.B.

Breus

Agita't arrenca 
un cicle de 
feminismes 
amb set actes

El col·lectiu llibertari 
Agita't, vinculat a 
l'Ateneu Rosa de Foc, 
engega el 4 de març i 
fins al 8 d'abril un cicle 
extens de feminismes, 
en el qual destaca 
d'inici el documental 
Muerte de una puta, de 
la gracienca Harmonia 
Carmona (dia 5 de març); 
la novel·la Manual de la 
perfecta libertaria, de la 
cegetista Natalia Rey 
(dia 11 de març); l'assaig 
Alianzas rebeldes, amb 
l'exdiputada de Podemos 
a Madrid Clara Serra (dia 
25 de març), i el llibre 
d'Abel Paz Ada Martí, una 
mujer libertari, editat pels 
veïns de Gràcia Fernando 
Casal i Maria Antonia 
Ferrer (dia 8 d'abril).

Lliris i col·lectius 
agermanats 
insten a defensar 
l'autogestió

El Casal Tres Lliris, amb 
col·lectius similars com 
La Tecla de Cassoles, Lina 
Odena de l'Eixample, 
L'Aixada de Sants i La 
Polseguera del Moianès, 
han defensat aquest 
dijous en un acte a 
la plaça del Diamant 
l'autogestió com a model 
per als seus espais 
d'activitat. Tres Lliris 
encara no ha tancat un 
acord amb el Districte per 
gestionar l'excomissaria 
de Nil Fabra amb Torrent 
de l'Olla i en el qual el 
principal requisit de 
l'Ajuntament és la petició 
d'una llicència per part 
de l'associació gestora.

Cedida

Les rutes Cuidem Vila arrenquen 
a mig gas. Tres veïns, dos partits 
polítics i tècnics del Districte 
han estrenat aquest dimecres les 
passejades de barri per detectar 
punts de millora de neteja o de 
petits canvis en mobiliari urbà. El 
primer recorregut ha seguit plaça 
de la Vila, Puigmartí, Abaceria, 
Poble Romaní, Gato Pérez, Torrijos 
i Sol. Les altres dates per barris 
són: 17-M (El Coll), 24-M (La Salut), 
30-M (Grassot) i 7-A (Vallcarca).

Valents insistirà 
a demanar un 
cens trimestral 
de pisos okupats 
de forma il·legal

Olga Hiraldo, portaveu d'ERC. Foto: A.B.

te el patrimoni social, cultural, 
natural (inclòs el geològic)". 

Els republicans argumenten 
aquesta iniciativa en les últimes 
informacions que han afectat 
elements no catalogats dels bar-
ris de Vallcarca o el Coll com la 
tala de tretze arbres com a con-
seqüència de les obres de l'ex-
Consolat de Dinamarca (casa 
Canals-Junyer) o la remunta de 
l'antiga pastisseria del Coll, al 
carrer Móra d'Ebre, amb trasllat 
de la cornisa modernista (vegeu 
L'Independent 877 i 878).

I ara, un MPGM a la resta de Gràcia
Esquerra presenta un prec per revisar el catàleg de patrimoni de la part exclosa el 2020-22

A.B

N o s'ha enllestit encara 
el canvi de Pla General 
Metropolità al nucli 
històric de Gràcia i lí-
mits dels altres barris 

del districte, amb la prórroga il-
limitada de Joanic, que el grup 
municipal d'Esquerra vol abor-
dar en el ple de març a partir d'un 
prec que es revisi aquest 2022 el 
catàleg de patrimoni a la resta de 
barris de Gràcia "tenint en comp-

En el prec, ERC afegeix que hi ha 
"una preocupació social" pel que 
fa a la pèrdua de patrimoni a tot el 
barri del Coll i parcialment La Salut 
i Vallcarca i els Penitents, Camp 
d'en Grassot i Gràcia Nova "on no 
s'ha revisat el catàleg dels elements 
patrimonials per tal de conservar 
el caràcter identitari i les especifi-
citats de cada barri. Almenys en el 
cas dels arbres del l'exConsolat hi 
ha hagut queixes dels veïns, fetes 
arribar a L'Independent, si bé el 
Districte ha apuntat que els exem-
plars estan "molt malament".

Cedida
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Poble Romaní estrena 
el retoc amable de 
mitja plaça i canviarà 
el nom al mes d'abril
La reforma culmina quasi cinc anys després del debat 
originat pels problemes de civisme que va originar el pipican

Albert Balanzà

La plaça del Poble Romaní ja 
fa ben bé un parell de setma-
nes que fa una altra cara, tot 
i la presència de tanques per 
preservar el creixement de 

la nova (i encara esquifida) vege-
tació, i ja està més que estrenada 
la nova àrea de jocs infantils a to-
car de la residència de gent gran, 
les dues pistes de petanca a la part 
més arraconada de les finques de 
Puigmartí i l'àrea de gossos nova 
amb entrada a tocar de la xeme-
neia antiga del Vapor Nou.

La inauguració oficial, pre-
vista per aquest cap de setma-

L'entrada a l'espai nou per a gossos de la plaça, aquest dimecres. Foto: A.B.

10 a 14 h) i alguns parlaments 
com el regidor de Gràcia, Eloi 
Badia, dissabte a les 11 h. La se-
gona fase de la reestrena es farà 
el 8 d'abril, quan el col·lectiu gita-
no ha decidit concentrar en el Dia 
Internacional del Poble Gitano un 
altre dels elements principals de 
renovació de l'espai, el rebateig 
de l'espai de Poble Romaní a pla-
ça del Poble Gitano. De fet, a la se-
nyalètica d'entrada als espais ja hi 
ha la nova denominació. Del que 
no se n'ha sabut mai més res és 
del bust que es va arribar a reivin-
dicar com a homenatge al cantant 
Moncho, veí del barri.

Societat

na amb dos dies d'activitats, no 
ha impedit que els veïns ja ha-
gin fet seus els nous espais que 
es van començar a debatre i re-
dissenyar un llunyà abril de 2017, 
quan una polèmica sobre usos in-
cívics de l'esbarjo de gossos va es-
tar a punt de generar en conflicte. 
L'eliminació del pipican era quasi 
un casus belli en aquell moment.

La solució de síntesi, encara 
amb un últim procés participatiu 
abans de l'estiu (amb poca parti-
cipació), ha mantingut el pipican 
potser amb algun metre quadrat 
menys i barres més altes de pro-
tecció, dóna preeminència i cen-
tralitat als nous jocs infantils amb 
elements innovadors i atorga un 

caràcter complementari als pe-
tanquers. 

La plaça, en qualsevol cas, se-
gueix sent molt dura, perquè la 
reforma només afecta la part 
més arraconada de l'espai, però 
hi ha un nou aire més amable: 
més bancs -alguns ja amb grafits- 
a l'interior i a l'exterior dels tres 
espais renovats, una vintena de 
nous focus i uns pocs arbres que 
han de créixer. 

La festa no serà del tot com-
pleta aquest cap de setmana, on 
hi haurà des de xocolatada fins 
a futbol botons, bitlles, tomba el 
rei, escacs o trencaclosques (de 

I.V.R

De l'àrea de jocs de Sant Cugat 
a la futura prolongació. La 
ralentització de les obres de 
l'àrea de jocs del carrer Sant 
Cugat, ara mateix un cul de sac 
a tocar de Larrard, ha coincidit 
amb l'aprovació provisional del 
canvi de Pla General, que preveu 
una expropiació futura per fer la 
prolongació de Sant Cugat fins 
a Sant Josep de la Muntanya. 
Precisament un veí al consell de la 
Salut va defensar dijous l'obertura.

A.B.

La síntesi de les lluites veïnals i 
el món del còmic s'han trobat 
aquest dimecres a la biblio-

teca Jaume Fuster, on històrics 
dels dos móns com els dibuixants 
Carlos Azagra, Encarna Revuelta, 
l'Equip Butifarra i Andrés Naya 
han retratat la memòria d'un 
temps que va fer anar de la mà la 
reivindicació del dret a l'habitatge 

(o de la necessitat d'un semàfor 
o d'una farmàcia) amb el suport 
necessari de la premsa de barris, 
l'anomenada premsa pobra, i el 
caràcter incisiu dels ninotaires.

"Havíem de trobar la manera 
d'informar del barri, per exemple, 
sobre un dret constitucional que 
no es compleix com el de l'habi-
tatge, i per això la lluita veïnal ha 
estat tan forta", apunta Naya, que 
recorda com on es va descartar 
fer el cementiri de Collserola per-

què els terrenys eren humits hi va 
acabar anant Ciutat Meridiana,

La visió dels dibuixants de cò-
mics va tenir un nom als anys 
70 amb el lideratge de l'Equip 
Butifarra, que va arribar a vendre 
dos mil exemplars, i que també 
va retratar l'esclat de l'especu-
lació urbanística i de la partició 
de barris amb autopistes urba-
nes. "Actuàvem com a periodis-
tes: anàvem als barris i vèiem 
terres de linòleum, parets de car-

tró pedra i situacions d'autèntic 
barraquisme verticial; per això 
Escobar amb Carpanta retrata 
els pobres vivint sota un pont". 

explica Alfons López, de l'Equip 
Butifarra. La cosa ha millorat 
però a Gràcia només un 0,5% de 
l'habitatge és públic.

El repor

 Azagra, Revuelta, Naya i l'Equip Butifarra retraten el temps passat 

Lluites veïnals amb ulls de còmic

Andrés Naya i Carlos Azagra, en primer terme, dimecres passat. Foto: A.B.

L'AFA Farigola 
denúncia el procés 
per escollir la 
nova direcció 

El procés posat en marxa a fi-
nals del passat octubre per es-
collir nova direcció a l'escola 
Farigola, després que l'actu-
al directora comuniqués la 
seva renúncia del càrrec per al 
curs vinent, ha estat qualificat 
"d'opacitat" per part de l'AFA, 
que ha fet arribar diversos re-
cursos contra les resolucions 
adoptades pel Consorci d'Edu-
cació, que malgrat informar a 
les famílies que la nova direcció 
s'escolliria via concurs públic i 
ordinari de mèrits, el llistat de 
centres amb les vacants de di-
recció -que va publicar el DOCG 
el 22 de desembre- no va inclou-
re La Farigola de Vallcarca.
El Consorci va reconèixer lla-
vors que havia estat un error 
humà i que l'elecció es faria 
mitjançant provisió de llocs 
de treball docent en una futu-
ra resolució que es publicaria 
al DOGC, una mesura critica-
da per l'AFA. Però novament 
aquest centre gracienc no va 
aparèixer a la resolució publi-
cada a finals de gener, que es-
menava alguns del centres que 
consten al llistat d'escoles que 
entren al concurs de mèrits per 
renovar la direcció i modifi-
ca els terminis administratius. 
"Hem sol·licitat en diverses oca-
sions reunions amb gerència 
del Consorci però ni cas", expli-
ca Àngels Poblet, secretària de 
la junta, "i creiem que s'estan 
vulnerant els drets de les famí-
lies". Per aquest motiu, la junta 
de l'AFA ha tornat a presentar 
un nou recurs de reposició, i de-
núncia públicament un procés 
que "exclou les famílies" i de-
mana que s'obri un diàleg entre 
l'administració i la comunitat 
educativa. 

S.M.
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Només ha passat un mes 
des de la xerrada de la 
plataforma Un altre 
PGM és possible -ara 
Fer barri és possible- 

on van confluir els primers veïns 
de Joanic alertats per la inclusió 
in extremis del debat de l'afecta-
ció com a addenda del nou canvi 
del Pla General. L'afegit, vinculat 
a la majoria política que ha sumat 
el govern BComú-PSC amb ERC, 
no estava previst en els plans de 
l'executiu però ara hi ha un com-
promís per "obrir el capítol Joanic 
amb un avanç de pla", tal com va 
dir dimarts a l'audiència pública el 
regidor de Gràcia, Eloi Badia. "Serà 
molt difícil una aprovació inicial 
perquè encara no sabem si trobar 
un encaix desitjable per a tothom 
és possible", va apuntar.

Sigui com vulgui, l'inici del pro-

cés participatiu ja té data d'arren-
cada el pròxim 29 de març amb 
una primera sessió al Districte i 
en un debat que comandarà l'àrea 
d'Urbanisme de l'Ajuntament, com 
succeeix en les grans transforma-

cions urbanístiques de la ciutat. 
"Serà una trobada molt descriptiva 
per saber on som; no hi ha pressa", 
va intentar tranquil·litzar Badia les 
18 paraules demanades a l'audièn-
cia pública. 

El procés participatiu de Joanic 
arrenca el 29 de març amb més 
de cent veïns ja organitzats
Badia apel·la a un debat tranquil però la plataforma adverteix a l'Ajuntament 
que "no esperi col·laboració quan es tracta de marxar de casa"

Davant de l'administració però 
hi ha ja més de cent veïns orga-
nitzats en la plataforma Joanic 
és Gràcia, concretament 111, que 
ja van advertir en el consell de la 
Vila també dijous passat i dimarts 
a l'audiència que "no esperi col-
laboració perquè aquí es tracta de 
marxar de casa i no estem dispo-
sats a marxar ningú".

L'afectació de Joanic, vincu-
lada al Pla General de 1976 i que 
afecta un àmbit de 9.000 metres 
quadrats que hauria de ser zona 
verda, inclou uns 300 habitatges, 
amb 700 veïns, i es debatrà pre-
veient el trasllat d'aquest verd 
en permuta cap a altres zones 
de Gràcia i amb diverses propos-
tes sobre la taula. Els veïns tam-
bé intenten confluir la seva lluita 
amb altres focus organitzats que 
s'han anat formant en els últims 
tres anys com a conseqüència de 
la modificació del Pla General de 
Gràcia.

Una de les intervencions veïnals a l'audiència publica d'aquest dimarts. Foto: A.B

Breus

El carrer Balcells 
farà obres per ser 
plataforma única 
després de l'estiu
Una de les reivindicacions 
clàssiques i més insistides 
de pacificació de carrers 
secundaris del nord 
del Camp d'en Grassot, 
el carrer Balcells, 
es transformarà en 
plataforma única i sense 
places d'aparcament -ara 
per a residents- després 
de l'estiu. El canvi es 
farà en diversos trams i 
s'enllestirà en els primers 
mesos de 2023.

Les entitats de la 
Salut tornaran a fer 
la mostra d'entitats 
al Park Güell
La mostra d'entitats de la 
Salut tornarà amb l'edició 
2022 prevista per al 7 de 
maig al Park Güell, tal com 
s'havia d'haver fet el 2020 
i es va suspendre per la 
pandèmia. Abans s'havia 
fet a la plaça Sanllehy i a 
l'Espai Quiró. 

SocietatSocietat

@prateducacio prateducacio.com

Metro, Bus, Renfe i Bicing. 
Som al centre de Barcelona!

Roger de Llúria 97, Barcelona. T. 93 215 58 52

la porta al
teu futur!
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científic biosanitari
ciències de la terra
tecnològic enginyeria 
– 
social econòmic
social comunicació i màrqueting
social humanístic

Batxillerats

PORTES 
OBERTES 

VIRTUALS I PRESENCIALS

23 febrer
2 i 9 març 
19h / 20h 

INSCRIU-T’HI!

Curs 2022-23
Avaluació continuada 70/30
Ciències per projectes
Anglès transversal - 5h/setmana
Preparació intensiva de les PAU
Projectes internacionals
Coordinació permanent 
Alumne-Escola-Famílies
+ Programa “Lideratge”
(Transversal)

Batxillerat Privat

Matrícula oberta

12 
alumnes de mitjana 
per grup en matèries
modalitat

24 
alumnes de mitjana 
per grup en matèries
comunes

100% 
nous 
alumnes

Beques d’excel·lència acadèmica

Entrevistes personalitzades

www.prateducacio.com
661 509 597 932 155 852
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A.B.

E l mercat immobiliari se-
gueix remogut en finques 
del nord del districte, ara 
amb un canvi de propietat 
quasi tancat -només fal-

ta signar les escriptures- del ter-
reny que ocupa des de fa 15 anys 
la residència de gent gran Jardins 
de Barcelona, al carrer Baró de la 
Barre, a tocar del tram més pro-
per de l'avinguda de Vallcarca al 
Passeig de la Vall d'Hebron.

L'espai, un gran casalot amb jar-
dí, s'ha ofertat aquestes últimes set-
manes -i l'anunci no està despenjat- 
per un preu de tres milions d'euros 
en portals immobiliaris que tracten 
amb promocions de luxe. "No s'ha 
arribat a aquest preu", explica el 
director de Jardins de Barcelona, 
Guillem Vilella, que precisa en tot 
cas que la residència segueix i se-

guirà amb la mateixa activitat. 
"Currently, by contract, there is a nur-
sing home", deia l'anunci en tot cas.

La residència Jardins de 
Barcelona, amb 25 places totes co-
bertes i en ple funcionament, for-
ma part de l'actiu sector que en els 

últims mesos a Gràcia també s'ha-
gin mogut peces com l'adquisició 
del grup La Vostra Llar de la resi-
dència Mutuam Güell o que estigui 
en compte enrere l'estrena de El 
Mirador, la residència de FIATC a 
l'extrem nord de Penitents.

Operació milionària de canvi de propietat al 
terreny de la residència Jardins de Barcelona 
L'espai, a Vallcarca, seguirà amb la mateixa activitat i s'ha ofertat 
als portals immobiliaris aquests dies per tres milions d'euros

Societat

El casalot de la residència Jardins de Barcelona, aquesta setmana. Foto: A.V.

A.B.

La gestió de Ràdio Gràcia engega una nova etapa amb 
la licitació d'un plec retocat de condicions tècniques 
i de gestió que posa èmfasi en el caràcter públic de 

l'emissora, remarcant la condició d'emissora pública 
que no es pot beneficiar d'ingressos publicitaris privats, 
per exemple. El nou concurs, que està obert a la pre-
sentació d'aspirants a l'adjudicació fins al 4 de març, 
s'ha obert després de la sentència del 2021 que instava 
a revocar l'externalització de la gestió i que va guanyar 
l'associació Catalana de la Ràdio. En aquell moment, 
l'Ajuntament va estudiar presenar un recurs de cassa-
ció a la sentència, però finalment va optar per deixar 
extingir el contracte vigent. Des del 2007 Ràdio Gràcia 
està gestionada per l'empresa Ludic 3. 

Ràdio Gràcia treu 
a licitació el nou 
concurs reforçant el 
seu caràcter públic 
El Districte va esgotar el contracte 
abans que recórrer la sentència que 
tombava la gestió externalitzada

Les escales de la Baixada 
de la Glòria s'executaran a 
l'octubre i no s'enllestiran 
fins al maig de 2024
La proposta inicial, debatuda en procés participatiu ara fa just un 
any i amb més espais de descans, s'està retocant en el tràmit tècnic

A. B.

L a Baixada de la Glòria, amb 
les velles escales mecàni-
ques que en els últims anys 
han estat més espatllades 
que en funcionament, ja 

té calendari definitiu d'obres i el 
Districte ha fixat el seu inici a l'oc-
tubre de 2022. Així ho va apuntar 
el regidor, Eloi Badia, a l'audièn-
cia pública aquesta dimarts (de 
fet, va dir setembre, quan s'enlles-
teix la licitació d'obres), i el desple-

Les escales de la Baixada de la Glòria en una imatge d'arxiu. Foto: A.V.

gament es farà finalment, segons 
fonts municipals, entre l'octubre 
de 2022 i el maig de 2024.

L'any passat, com a mesura de 
contenció davant les crítiques ve-
ïnals, almenys es va reparar l'ano-
menat quart tram d'escales (Verdi-
Sostres) amb peces reaprofitades. 
Però ja en aquell moment, en el 
procés participatiu del febrer, es 
va advertir que la mateixa actua-
ció ja no es podria fer en la resta de 
trams i que en aquest sentit s'abor-
dava la reforma integral amb una 
proposta de noves escales mecàni-

ques, més espais de descans entre 
nivells i més voreres. La justifica-
ció de l'Ajuntament per al canvi 
total era l'antiguitat de lainstal-
lació -les escales de la Baixada de 
la Glòria van ser les primeres de 
tota la ciutat, l'any 1987- i han su-
perat amb escreix els seus 15 anys 
de vida previstos.

Ara l'Ajuntament, mentre es fa 
la tramitació tècnica i adminis-
trativa del projecte, ha avisat que 
es faran canvis en la proposta en-
senyada als veïns el febrer pas-
sat però sí que queda fixat el ca-
lendari de licitació i d'obres, que 
arrencarà el mes d'abril amb la 
presentació de la nova proposta, 
la licitació entre maig i setembre 
i les obres entre l'octubre de 2022 
i el maig de 2024. Ara els princi-
pals problemes de funcionament 
se centren en el tram segon, que 
no funciona.

Els principals 
problemes se 
centren ara en el 
tram segon, que 
no funciona

10 ANYS 
A GRÀCIA
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Documents
'Don't stop y otros relatos' 
Don't Stop y otros relatos és la primera col·lecció de contes d'Eduardo J. Solo. Amb aquesta breu obra 
s'inicia el subgènere que han denominat com a Consciència ficció, el qual es nodreix de ciència ficció, 
realitat fantàstica i literatura transpersonal. La proposta de l'autor ha comptat amb la complicitat 
de l'editorial HakaBooks especialitzada en creixement personal, perquè el contingut aprofundeix en 
la transformació dels personatges a partir de l'obertura de la consciència. Us avancem part del relat 
que dona títol al llibre, on un empresari arruïnat imagina un futur d'èxit mentre repassa comptes 
pendents i assumptes sense resoldre. Els contes tenen la versió d'àudiollibre accedint amb codi QR.

Eduardo J. Solo neix ja madur 
per escriure la seva primera col-
lecció de contes. A les anteriors 
vides i quan tenia altres noms es va 
llicenciar en Història, va fer de cuiner, va 
composar música i va dirigir documentals 
de baix pressupost i alt compromís. Va ser 
productor audiovisual durant més d'una 
dècada (tenia la seu a Gràcia, concretament 
al carrer La Perla). Ha aconseguit redirigir 
la seva existència gràcies al shamanisme, 
l'espiritualitat esotèrica i les teràpies trans-
personals. Actualment exerceix d'acom-
panyant de processos de canvi personal i 
amplitud de la consciència, així com d'es-
criptor de les seves visions i experiències. 

biografía

DON'T STOP 

E l semáforo se puso en verde, pero 
no arrancó de inmediato. Oyó el cla-
xon del vehículo de atrás, y eso lo 
despertó del ensimismamiento. Con 
la parsimonia de quien disfruta de-

morándose, decidió ignorar la advertencia y 
se limitó a alzar la vista hacia el retrovisor. 
Distinguió a una mujer atractiva que gesti-
culaba exageradamente desde su Mini BMW, 
exigiéndole, indignada, que arrancara ya de 
una vez. Con saña, levantó el dedo corazón y 
se lo mostró, convencido de que con esa pei-
neta tomaba el control de la situación y, de 
paso, la ofendía. Solía extraer cierto placer 
de la ofensa ajena, y a menudo también al-
gún rédito. Ahora le sirvió para sacudirse la 
desagradable sensación que le había sobre-
venido al recibir el último mensaje de texto. 
Sin perder la calma, respondió, seco y conci-
so: «Ok, allí estaré».

Embragó y puso primera, dilató unos se-
gundos su desafío contra la cola de automó-
viles que se había formado detrás, sintién-
dose como el tapón de un tanque lleno de 
agua a presión a punto de estallar, y antes de 
reiniciar la marcha se deleitó con la orques-
ta de bocinazos gritones. «Losers... —susu-
rró resoplando dentro de su burbuja—. Os 
tengo a mis pies.» Se tomó su tiempo para 
seleccionar la app ybuscar entre sus playlists 
favoritas, y finalmente optó por la de Don’t 
stop, subiendo el volumen hasta aislarse del 
exterior. Sólo entonces aceleró, mantenien-
do el pie en el embrague y apretando a fondo 
para que las ruedas gimieran al quemarse 
sobre el asfalto. Entonces lo soltó de golpe y 
salió culeando a todo gas, poniendo segunda 
y enseguida tercera, y ya estaba superando 
el caos de la Plaza de las Glorias, y ya apare-
cían los carteles que indicaban las distintas 
salidas de la ciudad. Consultó, una vez más, 
la pantalla de su Iphone por si había alguna 
novedad y, al acercarse demasiado al arcén, 
la banda sonora se quejó vibrando adver-
tencias. Rectificó la dirección con un volan-
tazo y, al enderezar el coche en el carril, se 
preguntó adónde iba exactamente. Sigue, se 
dijo, ahora no pares.

Pronto cogió velocidad de crucero por el 
carril izquierdo, superando uno por uno a 
los demás automóviles, y sólo entonces pudo 
relajarse al volante. Repasó la secuencia de 
acciones que debía ejecutar para terminar la 
mudanza lo antes posible: los muebles que 
todavía tenía que trasladar, la ropa que debía 
guardar, y los electrodomésticos, el equipo 
de sonido y la televisión que tenía que em-
paquetar. El paso siguiente sería almacenar 
todas sus cosas en algún trastero de alquiler. 
Revisó mentalmente los detalles adminis-
trativos pendientes: esa burocracia pesada y 
fría de la disolución, ese papeleo de números 
y códigos y referencias para finiquitar lo an-
tes posible esta incómoda situación, olvidar-
la y dejar de sentir la presión en las sienes, 
en los bolsillos y en el acelerador.

Notó un sudor frío al evocar las cuadrícu-
las del Excel de su gestor, llenas de números 
rojos y palpitaciones cardíacas que marca-
ban el ritmo de las deudas, y sintió la pesa-
da carga de cumplir con las reglas. Siguió 
dejando coches atrás, superando la máxi-
ma velocidad permitida, y se puso a recitar 
ese mantra que se repetía en los momentos 
de dificultad y que le servía para seguir hu-
yendo del vacío, del silencio, de la inquie-
tud: «Mejor con problemas que sin, mejor 
con enemigos que sin, mejor con dinero que 
sin, mejor con recuerdos que sin...». Por un 
momento, recuperó esa sensación de una 
existencia privilegiada, de una vida llena de 
eventos, de relaciones, de gente interesan-
te, incluido algún hijoputa que daba salsa al 
guiso: una vida llena de contenido y de expe-
riencias, aunque fueran adversas.

Esa ráfaga de intensidad lo reconfor-
tó. Suspiró aliviado y siguió organizándose 
mentalmente: se daba tres días para cerrar 
las gestiones y empezar a buscar la siguiente 
oportunidad, otra ventana que le alumbra-
ra de nuevo el camino a la cima. Recuperar 
lo que había conseguido con tanto esfuerzo, 
lo que había alcanzado sin ayuda de nadie 
ni de nada más que de su talento y habilidad 
para relacionarse con la gente adecuada.

El caos era momentáneo, se dijo otra 
vez, coyuntural, había causas que no podía 
controlar, impagos, deslealtades, la incom-
petencia de unos y otros. Le vino a la me-
moria el gesto contrito del director de su 
oficina bancaria al negarle el último antici-
po, con la mirada clavada en el suelo: «No 
puedo hacer nada más por ti, has tocado 
fondo»; la decisión de su socia de vender 
información confidencial a la competen-
cia directa con tal de cubrir su propio culo: 
«Lo siento, de verdad, no he tenido otra op-
ción»... Y luego estaban las causas que sí 
habría podido controlar, pero que con tanto 
ajetreo se le habían ido de las manos antes 
de poder reaccionar.

Resiliencia, eso era lo que supuraba su 
currículum, capacidad de soportar la pre-
sión hasta cuotas de infarto. Volvió a sentir 
el sudor en los pies y en las manos al evocar 
las consecuencias de aquellas causas: la sus-
pensión de pagos, las deudas, la cancelación 
de las pólizas, los embargos, los gritos, las 
llamadas no contestadas, frames de una caí-
da hasta lo más hondo que ahora visualizaba 
como una transición hacia un nuevo para-
digma personal de éxito. De eso estaba segu-
ro, se volvería a levantar más fuerte todavía.

Puso sexta y dio gas: ciento cuarenta, 
ciento cincuenta, ciento setenta... «Fracaso 
es rendirse —se repitió—, y yo no me rin-
do.» A cien metros del radar, redujo de sex-
ta a tercera: en siete segundos, la aguja del 
velocímetro pasó de 180 a 120 km/h, justo 
a tiempo para que no se disparara el flash, 
mientras se oía el rugido de las excesivas re-
voluciones por minuto.

[...]
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Cedida

Eugenio Gómez, tècnic del Claret, donant instruccions als jugadors. Foto: Cedida

ra temporada i assolir l'anhelada 
promoció de categoria. "Els juga-
dors s'han quedat amb les ganes 
de l'ascens", assegura Gómez, que 
ressalta com els van afectar dues 
setmanes sense poder entrenar a 
causa de la covid durant la lliga 
regular. Tot i la decepció, el tècnic 
gracienc destaca les golejades de 
les dues últimes jornades contra 
Sagrera (5-2) i Jesús Maria i Josep 
(1-5) i el fet d'haver acabat aques-
ta part del campionat sent l'equip 
menys golejat del grup 1A, amb 36 
dianes encaixades. 

Rodatge al Claret per al final de temporada
El sènior masculí, despenjat de l'ascens a Segona Catalana, juga els últims deu partits de lliga al grup C de Tercera

À. Gutiérrez Pascual

T aradell, Tordera, Barberà 
i Cassanenc. Són els pro-
pers rivals del sènior mas-
culí de l'Hoquei Claret, 
que després de quedar 

despenjat de la lluita per l'ascens 
a Segona Catalana ha quedat en-
quadrat al grup C de Tercera per 
aquest darrer tram de lliga. Seran 
deu partits que l'equip entrenat 
per Eugenio Gómez es pren com 
un rodatge de cara a la prope-

Amb la incorporació de Jofre 
Poch com a darrera novetat, el 
Claret començarà aquesta sego-
na part de la lliga diumenge 27 re-
bent el Barberà (17.30h). L'equip 
gracienc tancarà aquest tram de 
competició, que consta de deu jor-
nades, contra el Taradell a casa el 
proper 8 de maig (17.45h). El tèc-
nic Eugenio Gómez també ressal-
ta el bon paper del conjunt juvenil 
masculí a la categoria Or, que no-
dreix de jugadors nous al sènior. El 
Claret ha acabat la segona fase de 
Preferent en cinquè lloc.

El CEG celebra 
l'1-A l'aniversari 
ajornat i rep 
Aragonès a la seu

El Club Excursionista 
de Gràcia, de ple 
en les activitats de 
commemoració del 
centenari, celebrarà 
finalment l'1 d'abril la 
festa-diada que es va 
ajornar per la situació 
sanitària el 15 de gener 
passat prevista a la seu 
del Districte, a la plaça 
de la Vila. Precisament 
amb motiu dels 100 anys 
del CEG, el president 
de la Generalitat, Pere 
Aragonès (foto), ha visitat 
aquest dimecres la seu 
social de l'entitat, al 
passatge Mulet 4. L'edifici 
està pendent de les obres 
de reforma interior per 
modernitzar els espais.

El Tres Peons 
obre inscripcions 
per a tres oberts 
d'escacs del març
Mentre els torneigs Social 
i Obert del Club d'Escacs 
Tres Peons arriben a la 
recta final, l'entitat del 
carrer Ros de Olano ha 
obert les inscripcions 
(trespeons.com) per a 
tres competicions que 
arrencaran al març. Es 
tracta de l'Obert Vila de 
Gràcia per a majors de 55 
anys (des del 7/03), l'Obert 
Tupinamba (16/03) i la 
Copa Tres Peons (18/03).

Àlex Gutiérrez Pascual

A cinc jornades per aca-
bar la lliga regular de la 
Copa Catalunya masculi-
na i a només una per fi-
nalitzar la femenina, els 

quatre equips sèniors de bàsquet 
graciencs es preparen per dispu-
tar una segona fase decisiva en què 
es juguen la permanència a la ca-
tegoria. L'objectiu: arribar en les 
millors condicions físiques i de joc 
possibles. Aquest darrer tram de 
lliga compta amb un mes de març 
farcit d’encontres que es van ha-
ver d’ajornar. 

A més dels cinc partits que tan-
quen la fase regular, el sènior mas-
culí de Lluïsos haurà de recupe-
rar els partits contra Mollerussa 
(14/03), cinquè classificat, i Ciutat 
Vella, segon (20/03), i el derbi con-
tra Vedruna (28/03). L'entrenador 
dels blaus, Carles Rofes, reconeix 
aquest tram de temporada que no 
els agafa en el millor moment (són 
setens) i que dedicaran aquests 
partits a refer-se i intentar escalar 
posicions. "És important arribar 
amb un bon nivell de joc i menta-
litat", assegura. Aquest supermarç 
comença amb una visita al cuer, el 
Ramon Llull (5/03, 18h).

"Estem tornant a arrencar", 
afirma el tècnic del sènior mas-
culí del Claret, Xavi Marín, que 
es marca com a objectiu recupe-
rar "bones sensacions". El proper 

El bàsquet gracienc 
agafa to a la lliga regular 
per disputar amb 
garanties la salvació
Lluïsos afronta un 'supermarç' amb set partits i Vedruna 
espera recuperar tots els efectius per a una fase decisiva

partit s'enfrontaran a un potent 
Escolapis Sarrià, quart classificat 
(5/03, 18h). Els Llops, que ocupen 
la vuitena posició, al març també 
hauran de recuperar partits con-
tra l'AESE (9/03) i el Mollerussa 
(27/03).

El sènior masculí de Vedruna 
mirarà de recuperar el màxim 
d'efectius de cara a la segona fase 
del campionat. Les lesions a la 
plantilla han perjudicat greument 
la marxa de l'equip que dirigeix 
Sergi Raventós. "Tenim aquest 
tram de lliga regular per intentar 
arribar el millor possible", expli-
ca Raventós. El proper compromís 
dels verds serà una visita a la pista 
del Tàrrega (6/03, 18h).

A la Copa Catalunya femenina, 
el SaFa Claror mira de recompon-
dre's de la baixa d'Irene López amb 
la incorporació de Sara Jofresa i el 
retorn d'Inés Catalán. El tècnic de 
l'equip taronja, Dani Perdiguero, 
assumeix que hauran de disputar 
la promoció per assegurar la sal-
vació. La propera jornada rebrà el 
Premià (5/03, 18h).

SaFa Claror 
assumeix que 
jugarà promoció 
de descens i Claret 
vol millorar el joc

Vedruna vol recuperar el màxim de jugadors per a la permanència. Foto: À.G.P.

Bàsquet Lluïsos anirà a eleccions 
a nova junta el 22 d'abril. L'entitat 
activarà el 18 de març el procés 
electoral amb l'anunci de dimissió 
del president, Rafa Nache, després 
de cinc anys al capdavant. Nache fa 
un balanç positiu pel creixement del 
bàsquet femení al club però és crític 
amb institucions i classe política per la 
reforma pendent de la pista, encallada 
en el finançament. "Molt bones 
paraules però quan arriba l'hora de la 
veritat, queden en no res", assegura.
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La festa de Sant Medir 2022 serà molt 
diferent a la de les restriccions de 
l'any passat i recuperarà tot el seu 
esplendor amb la gran cercavila del 
carrer Gran del 3 de març, com fa 

192 anys que és així i com es va viure per úl-
tima vegada ara fa dos anys a les portes de 
l'esclat de la crisi sanitària que ha transfor-
mat el món des del març de 2020. L'impacte 
local d'una afectació global, però, no ha 
tombat una festa que l'any passat va tenir 
un programa més simbòlic que extensiu, 
en tant que festa major d'hivern de Gràcia 
de facto. Només s'ha aturat Sant Medir dos 
anys en aquesta llarga història, amb motiu 
de la guerra civil, i el retorn d'aquest 2022 
és quasi complet: 16 de les 24 colles ja es-
tan a punt per tornar al carrer.

La Federació de Colles de Sant Medir ho 
resumeix bé en el programa oficial: "és un 
gran esforç el que estem fent totes les co-
lles i els seus romeus i romeves per poder 
donar una petita passa i començar a recu-
perar les nostres festes; hem d'anar fent, 
tot desitjant que la pandèmia que estem 
patint vagi reduint la seva virulència. Hem 
de ser un bon exemple perquè tothom tin-

Les novetats d'enguany
Sant Medir torna al carrer amb 16 de les 
24 colles a la gran cercavila i llançant 
'només' vint tones de caramels

gui ganes de viure de nou sensacions arra-
conades temporalment".

Amb aquest esperit de superació de l'ad-
versitat, el Sant Medir 2022 ha triat un car-
tell -signat per l'il·lustrador Rubén Lucas- 
que apel·la a l'emoció: un cavall acota el cap 
fins a atansar-se al caramel que li ofereix 
una nena asseguda al terra mentre grapats 
de caramels voleien pels aires. És una de les 
imatges clàssiques de la dolça festa: els ca-
ramels, els cavalls i els infants, i aquest any 
hi haurà algun caramel de menys: de 40 to-
nes a només 20, però difícilment es notarà 
perquè de dolços n'hi seguirà havent a dojo.

Aquest Sant Medir 2022 parteix, doncs, 
de l'esforç d'associacionisme i de voluntari-
at que hi ha sempre en el substrat de la cul-
tura popular, més encara si es tracta de la 
força del calendari festiu de Gràcia, i no cal 
perdre de vista alhora, en el cas específic de 
Sant Medir, l'esforç afegit econòmic. No és 
barat ser romeu o romeva i anar a totes en 
una festa amb un calendari d'acompanya-
ment cada cop més extens però que con-
centra l'esclat de la celebració en un dia. 

Però enguany hi ha un tercer esforç 
gens menyspreable, que és el de supe-

Festa del pregó celebrada el passat 20 de febrer a la plaça de la Vila de Gràcia. M.S.

rar les pors comprensibles que encara te-
nallen algunes dinàmiques socials: bra-
vo, doncs, per les 16 colles que sortiran 
a la cercavila del carrer Gran (Els Tivats, 
La Unió Gracienc, La Humorística de Sant 
Medir, La Gardènia, Victòria, La Moderna de 
Gràcia, Monumental, La Parròquia de Sant 
Medir, Els Pilons, El Timbaler del Bruc, Els 
Amics, Els Patufets, la Pessigolla, El Drac 

Ensucrat, La Tradicional de Gràcia i Els Ben 
Plantats) i també bravo a les 8 que no ho 
faran (L'Antiga de Sant Medir, La Llibertat 
Gracienca, La Nova de Sarrià, L'Amistat de 
Gràcia, Cal Ros, Dolça, Jovenívola i Colla del 
Cau) perquè ho faran l'any que ve i també 
enguany han participat en la majoria d'ac-
tes col·laterals.

Com sol succeir per Sant Medir, sem-
pre hi ha a més raons de pes per subratllar 
elements rellevants que acompanyen any 
rere any el gran efecte mediàtic propi de la 

Els Tivats seran la colla portadora de la bandera de la 
Federació i la Victòria arriba a un merescut 75è aniversari

6 de febrer 
Benedicció de caramels de Sant Medir
11.30 h Benedicció dels caramels a 
l'Església de Sant Joan, a la plaça de la 
Virreina, on hi ha una imatge dedicada 
a Sant Medir

12 de febrer 
Sopar de germanor de Sant Medir
21.00 h Tradicional sopar de germa-
nor de Sant Medir a l'Hotel Alimara de 
Barcelona amb l'assistència de les co-
lles, entitats i diverses personalitats 
de la ciutat

Actes destacats 19 de febrer 
Correfoc de Sant Medir
18.30 h Concentració de les colles de foc a 
Nil Fabra amb Gran de Gràcia. Hi partici-
pen les Colles de Cultura de Gràcia, Sants 
i Sarrià-Sant Gervasi

20 de febrer 
Festa del pregó de Sant Medir
10.30 h Concentració dels banderers de 
les colles a la plaça Trilla, ofrena floral al 
monument a les colles i cercavila fins a 
plaça de la Vila

12.45 h Pregó des de la balconada de la 
seu del Districte, a càrrec d'Àlex Cano, 
capita del primer equip masculí del Club 
Esportiu Europa

Del 21 de febrer al 6 de març 
Concurs d'aparadors
Els comerços dels districtes de Gràcia, 
Sarrià-Sant Gervasi i Sants-Montjuïc, 
prèvia inscripció al concurs, lluiran els 
seus aparadors guarnits amb motius de 
Sant Medir. El lliurament de premis serà 
el 28 de febrer. Al web de Sant Medir hi 
ha el llistat de comerços participants

festa: Els Tivats seran aquest cop la colla 
portadora de la bandera de la federació i la 
Victòria arriba a un merescut 75è aniversa-
ri, que ha quedat ben retratat en l'exposi-
ció que aquests dies es pot veure al centre 
cívic La Violeta.

També el Sant Medir 2022 té aquest 
punt de retrobament i d'homenatge a la 
memòria que s'exemplifica en la capa-
citat de síntesi fotogràfica que l'histori-
ador i president del Taller d'Història de 
Gràcia, Josep Maria Contel, ha concentrat 
en un nou llibre de la col·lecció Catalunya 
Desapareguda i que porta per títol Sant 
Medir desaparegut. Al llarg del volum, la 
tria d'imatges redescobreixen el que ha 
estat la festa entre els anys 1900 i 1980, 
mostrant amb tot el rigor històric la seva 
evolució en el temps, com també els cos-
tums socials, religiosos o polítics que ha 
experimentat en aquest període. El llibre 
es presenta el 16 de març a les 20 hores 
a La Violeta.

Abans que arribi aquest final de festa, 
en qualsevol cas, en una celebració que no 
cal oblidar que es viu amb passió a Gràcia, 
Sarrià-Sant Gervasi, Sants i Sant Cugat del 
Vallès, els passavolants i els veïns més in-
formats hauran comprovat aquest dies 
previs que s'ha fet la benedicció dels ca-
ramels, el sopar de germanor, el correfoc 
de Sant Medir o la festa del pregó, aquesta 
vegada amb un pregoner de luxe esportiu, 
el capità de l'Europa, Àlex Cano Capicano 
i als comerços hi ha el concurs d'apara-
dors. Qui vulgui aquest 27 de febrer es pot 

afegir a la pujada a peu a l'ermita de Sant 
Medir, que organitza La Monumental, però 
la gran diada és i serà el 3 de març. Durant 
el matí les colles es desplegaran pels car-
rers i places de Gràcia i a partir de les 10 
anirant passant per la plaça de la Vila. A 
les set del vespre, tots els romeus i rome-
ves es concentraran al capdamunt del car-
rer Gran per iniciar la desfilada a les 20 ho-
res. Serà una imatge que feia dos anys que 
no es veia. Torna l'emoció de Sant Medir. 
Visca Sant Medir!
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dir rescatar la bandera de la colla Els Tivats, 
jo tenia 22 anys. Sempre m'he sentit vincu-
lada a Sant Medir. I sé que ara la situació 
és complicada però sempre es pot trobar 
la manera de celebrar-ho, buscant alterna-
tives per no quedar-se a casa.

I com es crea aquest vincle?
Depèn molt del caràcter de cada perso-
na però totes aquelles que ho han viscut 
quan eren petites després el vincle és per 
sempre. Hi ha una frase que repeteixo so-
vint quan es parla del relleu generacional, 
que també passa en d'altres àmbits de la 
cultura popular: "No s'ha de pagar Sant 
Medir sinó viure'l". Perquè t'ho pots pas-
sar molt bé tirant 10 quilos de caramels i 
pots patir molt amb 200. Perquè la cosa 
va més enllà de tirar caramels. 

 
Què representa per a vosaltres ser els por-
tadors de la bandera de la Federació?
Moltíssima il·lusió, perquè és un goig i un 
orgull, però també és una pena que preci-
sament aquest any sortim mitja colla. Hi ha 
un grup que encara té por, i altres que ho 
estant passant malament amb ERTOS i si-
tuacions econòmiques difícils. Però hem de 
seguir, i si som la meitat doncs som la mei-
tat. L'any passat, en plena pandèmia tam-
poc no es va poder celebrar la festa així que 
vam buscar una alternativa: vestits de Sant 
Medir, ens vam posar a la porta de la meva 
botiga i vam regalar caramels i planters de 
faves a la gent que passava pel carrer gran; 
en vam regalar 400. És que no puc quedar-

Mariví Quinzá (segona per la dreta) amb membres de la junta de Els Tivats al Sant Medir 2021

Mariví Quinzá (la primera a dreta) amb altres romeves de la colla el 1970. Fons: Maria Victòria Quinzá

Entrevista a Mariví Quinzá, Els Tivats
"Ara al jovent li costa sumar-se a la festa; 
per això l'han de viure des de ben petits"
El 3 de març de 1922 la 
colla Els Tivats s'estrenava 
a Sant Medir; la jornada 
va començar a les 7 del 
matí al bar Diluvi i amb 
la música de la Banda del 
Círcol de Sants i la Banda 
Maxim' s. Després de 
l'aturada de la guerra civil, 
la colla va renéixer el 1970 
i malgrat les dificultats, 
com les d'aquest any, 
mai han faltat a la cita; 
enguany a més són els 
portadors de la bandera 
de la Federació, que lluiran 
amb molta "il·lusió i orgull", 
com diu Mariví Quinzá, ara 
presidenta sortint després 
de 17 anys al capdavant.

Com esteu vivint aquests darrers temps 
tan complicats? 
Ens hem anat mantenint i fins i tot hem 
crescut una mica. Moltes persones diuen 
que Sant Medir és molt car, i jo contesto 
que és més barat que prendre un tallat 
cada dia. És evident que resulta una des-
pesa important si es paga tot de cop, per 
això nosaltres paguem una quota mensual 
des de principi. Aquest any baixarem qua-
tre cavalls, no podem baixar més, i cadas-
cun d'ells té una persona especialitzada 
que el porta, com crec que ha de ser.

Quins són els ànims d'aquest any? 
Tenim moltes ganes de pujar i celebrar la 
diada però a la j0ventut li costa, és cada 
vegada més difícil engrescar-los, per això 
s'ha de viure la festa de de ben petits. Els 
meus pares van agafar la botiga l'any 57, la 
joieria Tramer al carrer Gran, on vaig veure 
per primer cop la festa, i després no me la 
volia perdre per res, sempre em quedava 
allà al carrer veient la desfilada. Després el 
meu pare amb d'altres companys van deci-

27 de febrer 
Pujada a peu a l'ermita de Sant Medir
8.00 h Sortida des de la plaça Trilla i 
ofrena al monument de les colles. Com 
cada any es retrà homenatge, de camí 
a l'ermita, a Josep Vidal i Granés, fun-
dador de la festa, al cementiri de Sant 
Genís dels Agudells. 
Organitza: Colla La Monumental

3 de març 
Sant Medir a Gràcia i Sant Gervasi
Durant el matí les colles participen a la 
cercavila pels carrers i places del barri i 

Actes destacats

se sense fer res; fa 17 anys que sóc la pre-
sidenta però porto tota la vida vinculada. 

Pel que expliques, la feina de les colles 
s'ha de fer tot l'any, encara que la festa 
grossa sigui el 3 de març. 
Sí, perquè és una despesa important, però 

si reculls durant la resta de mesos és assu-
mible. Però sobretot la feina que cal fer és 
fomentar el vincle amb aquesta tradició. La 
June, una de les nenes de la colla, ha cres-
cut amb nosaltres, i l'any passat vam apro-
fitar que pujàvem a la Bordeta a la missa 
per batejar-la. És un exemple però crec que 
això és el que s'ha de fomentar. O també 
aprofitar el Nadal o els aniversaris per re-
galar mitja sortida de Sant Medir. 

En més o menys intensitat la crisi dels dos 
darrers anys sí que ha afectat directament 
a la cultura popular. Finalment són vuit 
colles les que no surten...
Sincerament crec que totes ho podien haver 
fet, encara que fos d'una forma simbòlica, 
només per donar suport moral a la direcció 
de la Federació perquè s'ho mereixen. Pots 
estar d'acord o no en moltes coses però són 
incansables, treballen com ningú per trobar 
solucions a tot i per a tothom. 

Què faràs quan deixis la presidència?
Cada any m'emprenyo i dic que ho deixo 
però sempre segueixo, així que seguiré vin-
culada a la colla. Crec que aquest és un any 
d'impàs i espero que podem continuar en-
davant i que tot funcioni més rodat l'any vi-
nent. Però sobretot crec que el focus és la 
canalla, no només a Sant Medir sinó a tota 
la resta de la cultura popular. Hem de ser 
capaços de fer entrar a les persones d'una 
altra manera, és la feina que hem de fer, 
perquè Sant Medir no és només sortir a ti-
rar caramels el 3 de març. 

totes places en un moment donat per pla-
ça de la Vila. A les set del vespre, les co-
lles es concentren al capdamunt del car-
rer Gran per baixar en desfilada fins al Pla 
d'en Salmeron.

6 de març 
Sant Medir a la Bordeta
10.45 h Concentració a la parròquia de 
Sant Medir i cercavila des del carrer 
Constitució a Mossèn Amadeu Oller.
Diada castellera de Sant Medir
12.00 h A la plaça del Consell de la Vila de 
Sarrià, els Castellers de Sarrià són els am-

fitrions d'una trobada en què hi parti-
cipen també els castellers de la Vila de 
Gràcia, Sants i Sant Cu

16 de març
Presentació 'Sant Medir desaparegut'
20.00 h El centre cívic La Violeta acull la 
presentació del llibre d'imatges històri-
ques de Josep Maria Contel.

21 d'abril
Lliurament premis concurs literari
19.00 h El Centre acull el lliurament de 
premis del concurs Vila de Gràcia.

“El nostre focus ha de 
ser la canalla, no només 
a Sant Medir sinó a tota 
la cultura popular”
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La prudència ha marcat la decisió a la 
Colla Cal Ros de no sortir enguany pel 3 
de març. “Havíem de fer un acte de res-

ponsabilitat davant la societat”, argumenta 
Marcel Torruella, president d’una colla que 
celebrarà els quaranta anys el 2023. “L’any 
que ve sortirem les ganes, la il·lusió i la for-
ça que es mereix la festa”, diu Torruella. 
Tot i això, l’agrupació no ha faltat a les al-
tres cites populars i el dia de Sant Medir 
el president anirà personalment a buscar 
la llaçada a l’ermita. Els inicis de Cal Ros, 
amb una quarantena de membres i seu al 
carrer Roger de Flor, es troben a l’emble-
màtic bar que hi havia al número 82 del 

carrer Verdi. Torruella destaca l’arrelament 
de Sant Medir a Gràcia. “Les tradicions no 
les hem de perdre, les hem de mantenir”, 
afirma. Tot i així, aposta pels canvis i pro-
posa situar la celebració al primer dissab-
te de març per sumar més participació. El 
segell d’identitat d’aquesta colla? Les lla-
minadures personalitzades en un sobre de 
celofana amb l’escut de Cal Ros.

La colla Dolça deixarà de sortir per Sant 
Medir per segon any consecutiu però 
no ha perdut l'ànim per tornar a desfi-

lar el 2023. "Seguim amb la il·lusió que l'any 
que ve ho poguem fer", explica la presiden-
ta de l'agrupació, Rosa Parra. Nascuda el 
1985, la Colla Dolça està formada per més 
de quaranta persones unides per una ce-
lebració que consideren molt especial. "És 
una festa que vivim des de jovenets. És un 
senitment inexplicable", assegura Parra. 
Tot i no participar a la cercavila del 3 de 
Març, la colla ha dut la bandera al pregó 
de diumenge passat com a gest de com-
promís amb la festa. La presidenta de la 

colla Dolça també reivindica la feina d'or-
ganització i preparació que hi ha al darrere 
d'una celebració amb tanta tradició. "Ens 
costa molt d'esforç per un sol dia", comen-
ta. Però destaca que qualsevol entrebanc 
o dificultat, com el que es viu actualment, 
se supera amb la unió. "Som una gran fa-
mília, ens tenim molt de carinyo entre no-
saltres", afegeix Parra.

No ha estat la crisi sanitària ni les con-
seqüències econòmiques que se'n 
deriven la raó per la qual La Nova 

de Sarrià no sortirà el proper 3 de març: 
"Si les escoles no poden estar al carrer, 

per a nosaltres no té sentit celebrar Sant 
Medir", explica Ernest Mota, president de 
l'única colla que queda en aquest distric-
te. Lamenten haver de suspendre per se-
gon any consecutiu una tradició que per 
a ells "ha anat a més", "resistint a tot des 
de l'any 1974", tot i que va ser fundada al 
1923 i rescatada després al 1948. "És evi-
dent que ens afecta el fet de no celebrar 
el 3 de març però creiem que és una jor-
nada que es viu amb els infants", afegeix 
Mota. La situació inestable dels darrers 
mesos tampoc no ha jugat a favor i, tot i 
que en un principi tenen intenció de tornar 
el 2023, esperaran a finals d'any per pen-
dre una decisió. "A Gràcia es viu diferent, 
hi ha més gent als carrers; en canvi a Sarrià 
sense infants pràcticament no hi ha festa", 
assegura Mota. 

Cal Ros

Dolça

La Nova de Sarrià

Al desembre La Llibertat Gracienca ja 
va decidir que enguany no sortirien 
per Sant Medir, sobretot per les ana-

des i vingudes dels experts en la crisi sa-
nitària. "Tres mesos després estem igual 
perquè la certa obertura no dóna garanties 

que no ens tornin a tancar", explica Rosa 
Poyo, presidenta de la colla. Ara La Llibertat 
Gracienca està formada per 14 romeus i ro-
meves, però això no és símptoma de debi-
litat perquè ja tenen garantit el relleu: "la 
meva successora serà Cristina Duaso, néta 
del fundador de la colla, Joan Duaso". De 
generació en generació, un clàssic a Sant 
Medir. La Llibertat Gracienca, que enguany 
arriba als 105 anys, espera que tot es nor-
malitzi "una mica més", segons Poyo, i ja 
hi veu una nova perspectiva a Sant Medir: 
"anem cap a una festa més suportada per 
la inversió de marques, com ens passa a 
nosaltres [amb un supermercat], perquè 
si no la festa es morirà".

L'Antiga, com el seu nom indica, és la 
colla més veterana, amb 161 anys a 
les espatlles i amb base a Sarrià-Sant 

Gervasi, i potser per això la seva absència 
és més significativa. El seu president, Enric 

Perpinyà, admet personalment que la deci-
sió l'està vivint a contracor però amb res-
pecte per la voluntat democràtica interna 
de la colla. "Per votació va sortir que no i 
els que volíem sortir ens hem quedat una 
mica tocats", admet. L'impacte de la deci-
sió ha trascendit a la resta de colles fins al 
punt que moltes han ofert la possibilitat 
d'un acolliment individual. "Però si no sor-
tim amb la nostra colla, no sortim", afe-
geix. Com en altres colles, hi ha hagut una 
barreja de por per alguns positius propers, 
però L'Antiga té clar que només és un any 
sabàtic. "L'any que ve sortim segur, encara 
que ho hagi de fer sol", proclama Perpinyà. 

Per responsabilitat comuna. Aquesta ha 
estat la principal raó per la qual la colla 
L'Amistat de Gràcia ha decidit no sortir 

aquest 3 de març. Després de fer una en-
questa entre els seus membres, van pre-
ferir guardar les energies per a la prope-
ra edició. "Som una colla petita, i algunes 
persones encara tenen por", apunta el seu 
president, Miquel Bonjoch. A aquest fet se 
li suma l'esforç econòmic que representa-
va per altres persones participar de la rua. 
"Agafar un camió per a tres és insostenible", 
afegeix Bonjoch. Tot i això, la colla reafirma 
la seva intenció de treballar pel Sant Medir 
2023 amb més "il·lusió i empenta", tenint 

en compte que ja tenen un membre més: 
"Acabem de ser pares i això també ha fet 
que estiguem més focalitzats a casa". De 
tota manera, tenen molt clar que a partir 
del 4 de març ja estaran pensant en el pro-
per Sant Medir. 

Fundada el 1998, la Colla del Cau ha de-
cidit enguany no sortir per Sant Medir 
però participa a la resta de celebraci-

ons de la festa més dolça (com ara ser a 
la benedicció dels caramels a l'església de 

Sant Joan de la Virreina el 6 de febrer pas-
sat, al pregó de diumenge passat o anar a 
l'ermita a dur la bandera), per precaució i 
perquè la majoria de components són per-
sones grans. A més, el grup es recupera de 
la pèrdua d'un membre molt estimat de la 
colla, la Quimeta, que va morir el mes de 
gener passat. "Som una colla petita, famili-
ar, que hi anem per passar-ho bé i per l'ale-
gria a la gent", comenta Consuelo Garcia, 
presidenta de la colla, que compta amb 
més d'una vintena de components proce-
dents de quatre famílies. Molt activa a les 
xarxes socials, la Colla del Cau confia en 
sortir el 2023. "Generar un somriure a qui 
tenim al davant és una energia que ens om-
ple molt", assegura Garcia. "Invertir temps 
i dedicació per a la festa compensa amb 
aquests somriures", afegeix.

La Llibertat Gracienca

L'Antiga de Sant Medir

L'Amistat de Gràcia

Colla del Cau

L'Antiga de Sant Medir, La Llibertat Gracienca, 
La Nova de Sarrià, L'Amistat de Gràcia, Cal Ros, 
Dolça, Jovenívola i Colla del Cau són les vuit colles 
que enguany han decidit fer un any (i només un) 
sabàtic. En aquest reportatge, les seves raons.

Les colles que s'aturen
Entre els dubtes  
i la por per tornar 
segur(s) l'any que ve



Suplement especial
L’Independent de Gràcia. Fabrer 2022

5

L a Victòria va néixer fruit d'una casu-
alitat: l'any 1947 un grup d'amics, en 
un bar dels Jardinets, es van animar 
a muntar una colla després de veure 
passar la festa de Sant Medir, però 

no van tenir èxit immediat: van tenir pèrdu-
es econòmiques de seguida. Vet aquí, però, 
que enguany i en honor a aquells visionaris 
-un total de 645 romeus i romeves-, se ce-
lebren els 75 anys de la colla. Ho explica el 
secretari de l'entitat, Isaac Puig, remarcant 
que ell mateix és "nét, fill i pare de romeus".

Una exposició al centre cívic La Violeta 
ajuda a entendre aquesta continuïtat ge-

Els 75 anys de la Victòria
Una exposició a la Violeta per 
recordar els 645 romeus de la colla

La mostra retrata 
l'evolució en imatges 
però també objectes 
històrics, des de 
programes fins a esperons 
o la bandera original

aixecar les celles del periodista, sobretot 
quan esmenta Dani Mateo, el periodista 
de La Sexta: "Venia amb nosaltres perquè 
el seu avi tenia cavalls i era molt amic del 
meu pare", afegeix. És el romeu 646, i en 
vindran més.

Acte de benedicció de la nova bandera de la colla el passat 13 de febrer. J.M. Contel Camió de la Victòria repartint caramels pels carrers de la Vila el 3 de març de 2020. A.V.

Isaac Puig, secretari de la Victòria i vicepresident de la Federació, a la Violeta. A.B.

Visca Sant 
Medir!

Felicitem a la Colla Victòria, que celebra 
el seu 75è aniversari. Gràcies per la vostra 
gran feina. 

Volem agrair a l’Institut Serrat i 
Bonastre la seva iniciativa envers Sant 
Medir, és important la implicació de les es-
coles envers la cultura popular.A les admi-
nistracions, tot i que de vegades s’obliden 
de nosaltres, la gran majoria de cops són 
al nostre costat, ajudant i acompanyant 

per fer possibles les activitats que envol-
ten la nostra Festa. I a tothom que, de la 
manera que pugui, vulgui ser partícip de 
qualsevol acte: Sopar, Pregó, Romiatge, 
Sant Medir... Gràcies, de tot cor!

Esperant poder compartir molts mo-
ments inoblidables... Visca Sant Medir!!

Junta Directiva
Federació de Colles de Sant Medir

neracional amb un fort desplegament fo-
togràfic: hi ha la imatge d'Antoni Castell 
de Pons, que va ser banderer durant 50 
anys "i que va pagar tots aquells anys l'es-
morzar", o l'edició sense cavalls de 2003, 
on la colla va passejar la bandera a peu. 
Però també hi ha dues vitrines amb ob-
jectes, com els esperons o la bandera ori-
ginal, i programes històrics.

La Victòria són ara una seixantena de ro-
meus i romeves dels tradicionals, dels que 
fan prevaler el cavall i el brec per sobre del 
camió, dels que enfonsen els fonaments del 
75è aniversari sobretot en la continuïtat 
de mitja dotzena de famílies, i com apun-
ta Puig, en la força d'un sentiment. "Jo, en 
un moment o altre de cada diada de Sant 
Medir, acabo plorant; la colla és molt im-
portant. Per exemple, entre Barça i colla, 
trio la colla", apunta.

No és cap revelació que els romeus i ro-
meves de la Victòria, entre el matí de Sant 
Medir i el vespre de cercavila, trien el matí. 
"Al matí et trobo a tu, o al meu professor de 

matemàtiques, i al vespre tot va més tirat". 
La colla culmina sempre aquesta primera 
part de la festa traslladant-se a l'ermita de 
Sant Cugat, on es troben les dues festes.

A Puig no li costa trobar cares conegudes 
del barri a les fotos o anècdotes que facin 

S í. Està clar que aquest any seguirà 
sent estrany, però el més impor-
tant serà poder gaudir una altra 
vegada de la Festa de Sant Medir, 
192 anys després. És un gran es-

forç el que estem fent totes les colles i els 
seus romeus i romeves per poder donar 
una petita passa i començar a recuperar 
les nostres festes i tornar a omplir de cul-
tura popular els carrers. Hem pogut cre-
mar uns Foguerons, veurem passejar el Rei 
Carnestoltes, i tornaran a ploure caramels. 
I així, hem d’anar fent, tot desitjant que la 
pandèmia que estem patint vagi reduint la 
seva virulència. Hem de ser positius i estar 
animats i animades. Hem de ser un bon 
exemple perquè tothom tingui ganes de 
viure de nou sensacions arraconades tem-
poralment. Creiem que el cartell que ens re-
presenta aquest any, a banda que esperem 
que us agradi, és prou expressiu d’allò que 
estem reflectint en aquestes línies.

Hi haurà colles que no sortiran per di-
ferents circumstàncies, tot és comprensi-
ble, i desitgem que el proper any, tornin 
amb més força i ànims. Us necessitem a 
tots i totes.

 J.
M

. C
on

te
l
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'Sant Medir. Desaparegut'
Després de 'Gràcia desapareguda' (2017), i 'Gràcia. Festa Major' (2020) l'historiador i periodista gracienc Josep M. 
Contel fa de nou tàndem amb la col·lecció Catalunya Desapareguda d'Efadós i publica ara un nou volum fotogràfic 
que recorre l'evolució de Sant Medir des dels seus inicis fins als anys 80, amb el rigor i la complicitat d'una 
persona que s'estima la cultura i en vol deixar constància gràfica per preservar-ne la memòria a les generacions 
futures. El llibre, estructurat en quatre parts, explica l'origen de la festa, les colles en el primer terç del segle XX, 
els temps difícils als anys cinquanta, i acaba amb els nous reptes i visions amb la consolidació de la Federació. 

Carrer Septimània. El 
cos de la bandera de 
la colla Humorística 
de Sant Gervasi 
muntant en els seus 
burrets característics 
a la plaça de Lesseps, 
davant de les Cases 
Ramos i el carrer 
Septimània, el matí 
del 3 de març de l'any 
1930. Foto: Josep Maria 
Sagarra i Plana. ANC

La Rabassada. Dos 
carruatges d ela colla 
la Llibertat Gracienca 

plens de romeus a 
la carretera de la 

Rabassada el 3 de març 
del 1932, festivitat del 

sant. El banderer era 
Joan Julibert. Fundada 
el 1917 al Bar Pagès de 

la cantonada del carrer 
de la Llibertat amb el 

de la Fraternitat, va 
ser impulsada pel seu 

amo, Jaume Capmany, i 
els parroquians i amics 

Joan Duaso, Manuel 
Recasens, Emili Iglésias 

i Joan Farré, entre 
d'altres. Foto: Fons 

Cristina Duaso Navarro

Bicicletes de festa. 
Romeus de la colla 

dels Ciclistes de Gràcia 
desfilen amb bicicletes 
i tàndems guarnits per 

Bruniquer –mentre 
travessen el carrer de 
l’Escorial a tocar de la 

plaça de Joanic– a finals 
de la dècada del 1940. 

Foto: Fons Club Ciclista de 
Gràcia

Josep Vidal Granés. 
Bandera de la primera 

colla de Sant Medir, 
fundada pel forner Josep 

Vidal Granés. A l'esquerra, 
el quadre que representa 

el sant sembrant les faves 
mentre un àngel porta 

la palma del martiri i la 
corona de santeda, brodat 

el 1848 per Dolors Vidal i 
Roig i dedicat al seu pare. 
Foto: Josep Maria Contel / 

Arxiu Contel

SANT MEDIR: FAVES, 
CARAMELS I ROMEUS
En la Festa de Sant Medir convergeixen dos fets cab-
dals. El primer, el miracle de les faves que Medir plan-
tava quan va passar el bisbe Sever, crescudes mira-
culosament, i que acabà amb el martiri del sant a 
Castrum Octavianum (Sant Cugat del Vallès) el 303, en 
plena persecució cristiana de Dioclecià. El segon, la 
promesa de Josep Vidal Granés, a finals de la dècada 
del 1820, quan, arran d’un fet luctuós que va patir, de-
cidí anar a l’ermita a donar les gràcies al sant repar-
tint «caramels» entre la mainada del seu veïnat.
Fruit de tot plegat, la romeria d’en Vidal a poc a poc 
va anar agafant empenta, primer, entre familiars i 
amics, i després estenent-se per altres pobles del 
pla de Barcelona, on es crearen les primeres colles i 
més tard se n’hi anaren afegint d’altres dels matei-
xos territoris o de col·lectius diversos que donaren 
forma a l’aplec.
Una trobada de la qual el Diario de Barcelona del 4 
de març del 1853 ja feia una ressenya tot dient que 
«Segun costumbre de todos los años, una caravana 
de mas de trescientas personas, pocas de ellas á ca-
ballo y las demas á pié, precedidas de un pendon y 
acompañadas de las correspondientes bandas de mú-
sica atravesaban [...] las montañas [...] viniendo [...] 
de la ermita del glorioso mártir [...]», un relat que di-
buixa com era aquella festa a mitjan segle XIX.
D’aquella època és la colla L’Antiga de Sant Medir, fun-
dada el 1861. Encara que no és l’única que té més de 
cent anys; l’acompanyen Unió Gracienca, Humorística 
i La Llibertat Gracienca, que són les colles veteranes 
actuals. Malgrat tot, en aquest període de més de 
150 anys, s’han creat un gran nombre de colles que 
han perdurat més o menys temps. Són colles que han 
estat l’aixopluc dels romeus i romeves, i des de les 
quals han mantingut viva la tradició.
Però la festa també són les persones que, durant dè-
cades, s’han aplegat a l’ermita el dia de l’aplec o les 
que any rere any la viuen als carrers dels diferents 
barris on les colles de Sant Medir fan les seves desfi-
lades, agafant caramels –abans eren un grapat, ara 
són bosses plenes–, que els més intrèpids plegadors 
atrapen enmig dels camions, carruatges o cavalls 
durant el matí o en la desfilada unitària del vespre. 
Com totes les festes, aquesta també s’ha anat adap-
tant als nou corrents, als temps que es viuen, en 
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Entre el tramvia i 
el cinema. Un brec, 
carruatge molt 
utilitzat per les colles 
que participen en la 
romeria de Sant Medir, 
s'obre pas al costat 
d'un tramvia de la 
Línia 26, que cobria el 
trajecte de la plaça de 
Catalunya a Penitents, 
al carrer Gran de 
Gràcia, davant del 
Cinema Proyecciones, 
el 3 de març del 1954. 
Foto: Josep Barrillon 
Paradell / Fons Núria 
Barrillon Pi

Salutació triomfal. 
Els membres del cos 

de bandera d'una 
de les colles de Sant 

Medir saluden a l'estil 
feixista al regidor 

delegat del districte 
i les persones 

congregades davant 
l'Ajuntament, a la 
plaça de la Vila de 

Gràcia, el 3 de març de 
1941. Foto: Arxiu Festiu 

Gràcia Festa Major

Davant de l'Ajuntament 
de Gràcia. El cos de 
bandera de la colla La 
Llibertat Gracienca al seu 
pas per sota del balcó de 
l'Ajuntament de Gràcia 
durant la festivitat del 
sant el 1936. Foto: Josep 
Maria Pérez Molinos / ANC

Església dels Josepets. 
Membres de les diferents 
colles de Sant Medir 
amb les seves banderes 
davant de la porta 
principal de l'església 
dels Josepets el 24 de 
febrer del 1952 després 
del solemne acte 
d'entronització del sant. 
Foto: Ramírez / AMDG

Josep M. Contel. Periodista 
i historiador. Autor del llibre 
Gràcia, temps de bombes, temps de 
refugis. El subsòl com a supervivèn-
cia (2008) i coautor de 100 anys, 100 fotos. 
Gràcia 1897-1997 (1997), Gràcia, Festa Major 
(1894-1947) (1997), Gràcia, Festa Major 
(1948-1997) (1998), La Festa Major de Gràcia 
vista pels fotògrafs Ramírez (2011), L’Abans: 
Recull Gràfic de Gràcia 1869-1976 (2013) o 
El campanar de Gràcia (2015). Membre del 
Taller d’Història i dels Trabucaires de Gràcia, 
entre d’altres, és un activista incansable i 
ferm defensor de la cultura popular.

biografía

molts aspectes, fins al punt d’anar-hi afegint di-
ferents activitats més o menys lúdiques, com ara 
àpats o excursions o actes més protocol·litzats: el 
concurs del cartell, el pregó, el traspàs de la bande-
ra i les trobades i homenatges als diferents monu-
ments relacionats que hi ha escampats o a l’ermita, 
entre d’altres. Aquestes activitats permeten cohesi-
onar els membres de les diferents colles en un col-
lectiu més ampli i heterogeni que diversifica la festa 
i li permet créixer.
Alhora, la festa també reivindica la seva memòria, la 
seva història, recuperant i fent valdre documents de 
tota mena per conèixer i donar a conèixer aquesta 
història que de vegades pot semblar inversemblant, 
en què les faves, els caramels i els romeus són els 
protagonistes.

UNA FESTA POPULAR.
ENTRE EL PLA DE 
BARCELONA I SANT CUGAT
Des d’antic, la Festa de Sant Medir ha estat una cele-
bració molt popular i important, no solament per la 
quantitat de romeus de les colles i convidats que hi 
prenien part, sinó per la gran quantitat de barcelo-
nins i altres foresters que també aplegava. Eren per-
sones de totes les classes i oficis que el 3 de març es 
desplaçaven fins a Collserola amb tota mena de car-
ruatges de cavalls, vehicles de motor, el tramvia de 
la Rabassada, el funicular del Tibidabo, taxis, cotxes 
de lloguer o a peu. Gairebé tots ells anaven amb cis-
tells de menjar i beure per fer un àpat sota els pins 
i una visita al sant. La gentada ocupava camins i es-
planades amb els seus estris i s’entregava al ball i al 
cant tan aviat se sentien els primers compassos dels 
pianos de maneta. Com els romeus, els altres fes-
ters ocasionals baixaven a mitja tarda per gaudir de 
les darreres desfilades de les colles pels carrers de 
Gràcia i plegar algun grapat de caramels per portar 
a casa, mentre els romeus esgotaven les darreres 
hores en festes de gala tornant a menjar i ballar, so-
bretot en els salons de les societats gracienques, de 
Sarrià o de Sant Gervasi tot donant gràcies al sant. 

[...]



©
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FUTBOL
Segona RFEF masculina 
(Grup 3)
Jornada 22
CE Europa 0 - 0 FC Cerdanyola
Classificació
1. CD Terol ................. 39 pts.
17. CE Europa .......17 punts.
Jornada 23
FC Terrassa - CE Europa (27/02, 
17h) 

Primera Estatal femenina 
(Grup 3)
Jornada 19
Casablanca 2 - 5 Europa
Classificació
1. CE Europa .........52 punts.
2. Atlètic Balears ...... 46 pts.
Jornada 20
CE Europa - SD Osca (26/02, 
19.30h)

BÀSQUET
Copa Catalunya masculina 
(Grup 1)
Jornada 17
UE Claret 85 - 82 CB IPSI
Bàsquet Lluïsos 49 - 63 Espanyol
Vedruna - Escolapis Sarrià (dispu-
tat després de tancar edició)
Classificació
1. JAC Sants .............13 G 3 P.
7. Bàsquet Lluïsos ....7 G 7 P.
8. UE Claret .............. 6 G 9 P.
10. Vedruna Gràcia 4 G 11 P.
Jornada 18
Escolapis Sarrià - UE Claret (5/03, 
18h)

CB Ramon Llull - Bàsquet Lluïsos 
(5/03, 18h) 
CN Tàrrega - Vedruna Gràcia 
(6/03, 18h)
 
Copa Catalunya femenina 
(Grup 1)
Jornada 17
Manresa CBF 64 - 54 SaFa Claror
Classificació
1. CBF Cerdanyola .. 15 G 1 P.
8. SaFa Claror .........4 G 13 P.
Jornada 18
Bàsquet SaFa Claror - AB Premià 
(5/03, 16h)

WATERPOLO
Divisió d'Honor masculina
Jornada 18
CN Terrassa 15 - 7 CN Catalunya
Classificació
1. At. Barceloneta ..... 48 pts.
9. CN Catalunya ... 12 punts.
Jornada 19
CN Catalunya - CDW Navarra 
(26/02, 18h)

Divisió d'Honor femenina
Jornada 17
At. Barceloneta 7 - 12 Catalunya
 Classificació
1. CN Sabadell ...... 45 punts.
7. CN Catalunya .... 21 punts.
Jornada 18
CN Catalunya - CE Mediterrani 
(26/02, 12.45h)

FUTBOL SALA
Tercera Estatal masculina 
(Grup 1)

Jornada 17
Jesús-Maria 6 - 7 Gràcia FS
Classificació
1. Les Corts EFS ........ 41 pts.
6. Gràcia FS ...........25 punts.
Jornada 18
AECS L'Hospitalet - Gràcia FS 
(26/02, 18.30h)

Copa Catalunya masculina 
Fase 4
CECD Montseny 9 - 3 Gràcia FS

HOQUEI PATINS
Tercera Catalana masculina (2a 
Fase - Grup C) 
Jornada 1 
CH Claret- UEH Barberà (27/02, 
17.30h)

TENNIS TAULA
Primera Estatal masculina 
(Grup 3 - Play-off descens) 
Jornada 11
CTT Barcelona- ETT Lluïsos 
(26/02, 17h) 

HANDBOL
Quarta Catalana masculina 
(Grup A) 
Jornada 16
Handbol Claret 19 - 17 CH Sant 
Andreu Júnior
Jornada 16 (descansa)
Classificació
1. St. Joan Despí C .... 23 pts.
3. Handbol Claret ..... 19 pts.
Jornada 18
Handbol Claret - H Ribes B (27/02, 
12h)

Resultats

À.G.P.

El primer equip femení de l'Europa no afluixa al 
capdavant del grup 3 de la Primera Estatal i ha ei-
xamplat a sis punts les diferències amb el segon 

classificat, l'Atlètic Balears, amb qui es veurà les cares 
al principi del mes d'abril. Després de la victòria per go-
lejada al camp del Casablanca (2-5), el conjunt entrenat 
per Joan Bacardit rebrà dissabte 26 al Nou Sardenya 
(19.30h) l'Osca, que ocupa la setena posició.

De la seva banda, l'Europa masculí s'ha conjurat 
per derrotar el Terrassa en la visita a Ca n'Anglada 
diumenge 27 (17h). Els de Gerard Albadalejo van em-
patar al darrer partit a casa contra el Cerdanyola (0-
0) i continuen penúltims al grup 3 de Segona RFEF. El 
Terrassa té 9 punts més que l'Europa.

Un Europa femení 
líder eixampla 
distàncies amb el 
Balears, al segon lloc
El masculí es conjura per sumar 
una victòria al camp del Terrassa

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

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

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

 2    Farmàcia Elisa Carrera  –  c. Verdi, 132

 3    Farmàcia Lesseps  –  Pça. Lesseps, 11

 4    Farmàcia Vallcarca  –  Av. Vallcarca, 252 

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

 6    Farmàcia Sardar  –   c.  Valldoreix, 14

 7    Llibreria Ona  –  c. Gran de Gràcia, 217 

 8    Fornet de la Lluïsa  –  Av. Vallcarca, 56

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

10   Forn de la Rabassa –  c. Rabassa, 5

11   Forn de San Tirs  –  c.  Verdi, 54

12   Pastisseria Ideal  –  Gran de Gràcia, 207

13   El Cambio Lógico  –  Travessera de Gràcia, 129

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

15   Rebost Solidari  – c. Reig i Bonet, 12

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

17   Comissaria Guàrdia Urbana

18   Mossos d'Esquadra

19   Mercat Llibertat  –  Pl. de la Llibertat, 27

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

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

22   Mercat de Lesseps  –  c. Verdi, 200

23   CAP Sanllehí

24   CAP Larrard 

25   CAP Cibeles

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

27  Ajuntament de Gràcia

28   Associació Cultural l’Independent de Gràcia

29   DBcoop, sccl - GPL, sccl  –  c. Sant Lluís, 11
25
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A la redacció de L'Independent ja hem tastat els cara-
mels 2022 de Sant Medir, i estan bons. El tema és que en-
guany són diferents i no estan tunejats amb la imatge de 

la Federació de Colles de Sant Medir, perquè el pressupost se n'anava 
de mare. Sí, el postcovid també ha afectat les arques de la festa dol-
ça. Com a compensació i novetat, més econòmica i potser més impac-
tant, les colles culminaran la desfilada del 3 de març al carrer Gran 
amb el suport d'un speaker al Pla d'en Salmeron, cosa que s'havia 
perdut amb els anys i que sempre aporta més lluïment al final de la 
festa. Som-hi, doncs!

El
depen-

dent

Editorial
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Amb la 
col·laboració:

Cartes al director

Meridiana resisteix 
 
Des de fa setmanes, amb les visites dels 
unionistes, veiem que la crispació va 
augmentant, ja que el dispositiu policial 
no guardava la distància precisa entre 
manifestants oposats. I això, es per 
“justificar” la suspensió del nostre tall 
diari. I des d'aquest dissabte, ens volen 
tancats a la plaça, ni el tall secundari ens 
accepten. I amb les identificacions voldran 
que la fiscalia els ho afini i prohibeixi el 
tall. Davant d'això, apunto unes reflexions:
Un govern que no té les idees clares, 
ni la sensibilitat precisa, ni la voluntat 
independentista, com demostren els seus 
fets, dedicat a gestionar mers tràmits 
i a complir les misèries que els manen, 
recorda el govern de Vichy. En el cas que 
ens ocupa, complir la llei mordassa, que 
les instàncies europees han criticat, i que 
PSOE/UP van prometre enderrocar, i tot 
per por a la democràcia, és PREVARICAR.
Que els partits polítics independentistes 
només pensin en els seus partits, deixant 
per a un altre segle qualsevol nou embat, 
és una estafa més. Que trist els líders 
que veneràvem i que han passat a ser 
l'ombra del que van ser, que irrellevants 
han passat a ser la majoria. Quina pena.
Més trist encara, però no és una sorpresa, 
és que ara surtin “els valents” contraris 
al tall, a aclamar els mossos, i celebrar 
la repressió. Em recorda, salvant les 
distàncies, el famós poema 'Primer van 
venir …', de Niemöller, 'Quan els nazis 
van venir a emportar-se els comunistes, 
vaig guardar silenci, ja que no era 
comunista. (…) Quan van empresonar 
els jueus, no vaig protestar, ja que no era 
jueu. Quan em van venir a buscar, no hi 
havia ningú més que pogués protestar”. 
Fent un símil, quan els unionistes 
van venir pels independentistes, pels 
catalanistes, pels demòcrates (en sentit 
ètic i ampli), però al final aniran per 
ells, ja que Roma no paga a traïdors. 
És trist veure com es va banalitzant el 
mal, rememorant Hannah Arendt.
Nosaltres també ens equivoquem, 
segur, però intentem mantenir la 
defensa dels nostres ideals, i ho 
continuarem fent cada dia. 
Amadeu Palliser Cifuentes

Romaní, l'última plaça

Ningú no diria que aquest cap de setmana s'inaugura la remode-
lació almenys de mitja plaça del Poble Romaní. Perquè qualsevol 
que s'hi acosti pot comprovar que bona part de l'espai públic que 

durant sis anys va estar ocupat pels barracons de l'escola L'Univers i 
que des del 2017 ha allargat i allargat un procés participatiu amb moltes 
llums i ombres està bàsicament igual. La plaça del Poble Romaní només 
ha abordat en aquesta fase l'espai més arraconat on en els últims anys 
hi ha tingut un domini clar un espai d'esbarjo per a gossos i que ara es 
reequilibra a favor d'una àrea de jocs infantils més agraïda i d'un inter-
canvi de peces entre les pistes de petanca i el polèmic pipican.No ha es-
tat un procés fàcil perquè el 
punt de partida d'aquest últim 
debat partia d'un conflicte veï-
nal entre els veïns amb gossos 
i els veïns que havien tingut 
problemes amb gossos, fins al 
punt que el 2017 hi va haver un 
risc de confrontació evident 
i així es van manifestar les 
parts en les primeres reunions 
que es van fer a l'ACIDH. A la 
nova reforma hi ha pipican, sí, però Poble Romaní seguirà sent una pla-
ça dura, duríssima, l'última de les places de Gràcia en el llibre de Josep 
Buch, inaugurada el 1993 (quan encara havia d'arribar Dones del 36).La 
inauguració d'aquest cap de setmana serà un acte oficial, perquè hi hau-
rà xocolatada i jocs, però els veïns ja fa 15 dies que utilitzen els espais i 
una part dels veïns, el col·lectiu gitano, no hi participaran i concentra-
ran l'estrena en el canvi de nom de l'espai previst per al 8 d'abril, amb 
motiu del Dia Internacional del Poble Gitano, quan la plaça passarà a 
dir-se Plaça del Poble Gitano. No s'entén de cap de les maneres aquesta 
estrena en dues dates, ja tenim almenys mitja plaça nova, però seguim 
pensant que aquell racó de barri mereix més.

No s'entén aquesta 
estrena en dues dates, ja 
tenim mitja plaça nova, 
però l'espai mereix més

Lola Capdevila

S i veus una necessitat, pots ajudar. Si 
vius una necessitat pots trobar algú 
que t’ajudi, així comença la solidaritat 

al barri de La Salut i a tot arreu. Darrere, 
però, d’aquestes paraules hi ha perso-
nes, entitats, serveis públics i implicaci-
ons personals que la fan possible i són un 
exemple de convivència. He conegut dos 
projectes, impulsats per dones, voluntà-
ries/is, grans i joves que miren com i de 
quina manera poden ajudar el seu barri i 
l’entorn més immediat. Veïnes per veïnes 
va començar fa quatre anys en el marc 
Gèner-ant i té per objectiu lluitar contra 

la violència masclista i pal·liar els efectes 
de la violència sistemàtica vers les dones, 
amb sensibilització, formació i acompa-
nyament. La Salut Solidària és una xar-
xa de recent creació que tracta de donar 
suport a les persones properes i vulnera-
bles que formen part de la comunitat. A 
La Salut i altres barris de la Vila la soli-
tud i l’orografia són barreres importants 
per a moltes persones grans soles o amb 
dificultats diverses. També vull destacar 
l’equipament La Miranda, com Associació 
Cultural i Comunitària, enguany fa 20 
anys, i que té un paper decisiu en el de-
senvolupament de la vida veïnal. Gràcies, 
Rosalia i Cèlia per tot el que m’heu expli-
cat i per la vostra empenta i generositat. 
Em falta espai per escriure tot el que vol-
dria. Més info a http://salutem.cat.

Hola, barri: La Salut

La Miranda té un 
paper decisiu en el 
desenvolupament 
de la vida veïnal

Ull de 
dona
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El trimestre decisiu

Àlex Gutiérrez Pascual

Quan anava als últims cursos d’es-
cola (allò que es deia l’EGB), ha-
bitualment per aquesta època ens 

recordaven des de la pissarra o la taula 
gran de la classe la importància del se-
gon trimestre, el que va de gener a març. 
El trimestre decisiu, en deien: era el pe-
ríode de la tornada de les vacances d’hi-
vern en què tocava esforçar-se de valent 
i així encarar el darrer trimestre amb 
més tranquil·litat. Després a l’institut es 
repetia el mateix esquema i allò dels tres 
mesos clau tornava a aparèixer, aquesta 
vegada des de dalt de la tarima.

Uns anys més tard m’ha vingut al cap 
aquella cançoneta del trimestre decisiu, 
repassant el tram de competició espor-
tiva que afronten alguns equips graci-
encs el proper mes. El sènior masculí de 
Bàsquet Lluïsos es prepara per a un su-
permarç amb set partits i alguna setma-
na encadenarà dos dies seguits de partit. 
En circumstàncies similars es troben els 
altres dos conjunts de Copa Catalunya 
masculina, Claret i Vedruna. El sènior 
femení del SaFa Claror tancarà la lliga 
regular el mes vinent i després s’arro-
mangarà per disputar la permanència.

En futbol, l’Europa masculí encara el 
final d’aquest trimestre amb l’objectiu 
de sumar victòries contra alguns rivals 
directes en la lluita per evitar el descens 
de Segona RFEF, com l’Ejea i l’Osca B. De 
la seva banda, l’escapulat femení inten-
tarà mantenir el ritme que l’ha consoli-
dat líder del grup 3 de la Primera Estatal 
per arribar a un mes d’abril al persegui-
dor més immediat, l’Atlètic Balears.

I en gimnàstica, els equips del CE 
Salle disputaran la primera jornada de 
la fase regular de la Lliga Iberdrola. A 
l’escola i l’institut tenien raó: és el tri-
mestre decisiu.

ascual

Opinió convidada
Guillem Roma, activista cultural

La mort del Carnaval

E l Carnaval és una festa d’un origen absolutament 
remot que és perd en el orígens dels temps. Hi ha 
la hipòtesi de que ens va arribar a la nostra cultura 
a través de l’Imperi Romà amb les festes Saturnals 
però si tirem enrere podríem també pensar en la 

Grècia clàssica o fins i tot en el vell Egipte dels faraons. De 
fet, una de les possibles explicacions del mot Carnaval és el 
de les festes gregues dels Carrus Navalis.

Es tracta d’una festa totalment vinculada al període 
hivernal, moment en que mor l’any vell i neix l’any nou i 
que té una sèrie de característiques molt particulars. La 
transgressió de les normes, la inversió de rols, el caos i els 
excessos en són les principals. En l’antic Carnaval barcelo-
ní s’havien arribat a fer animalades tals com guerres amb 
llançament de taronges, abusos de tots tipus o violacions 
de la propietat privada. Era un període de llibertat en el 
sentit més obert de la paraula que tenia la funció de regu-
lació de la pressió social. Això implicava una beneficiosa 
conseqüència que era el reforç de les normes i les lleis un 
cop havia acabat dit període.

Actualment a Catalunya existeixen poquíssimes fes-
tes que puguem dir que siguin Carnaval: Vilanova, Sitges, 
Torelló... les podríem comptar amb els dits de la mà. Per 
altra banda, encara existeixen antics vestigis carnavales-
cos que a primera impressió no vincularíem amb dita fes-
ta però que realment tenen el Carnaval en el seu ADN: el 
Bisbetó de Montserrat, les innocentades del dia dels Sants 
Innocents, les Festes de l’Os del Pirineu o les botargues de 
la Santantonà del Forcall.

Lluny queda el Carnaval barceloní dels 80, època en la 
qual la gent va recuperar el carrer després de la dictadu-
ra franquista. Era un moment en que es feien autèntics 
actes transgressors amb molt d’humor i sàtira. N’Esteve 
León m’explica que un any van simular una frontera als 
Jardinets de Gràcia entre Barcelona i Gràcia. Lloc des del 
qual s’exigia el passaport de la República de Gràcia per po-
der seguir pujant per Gran de Gràcia. 

I què tenim ara? Rues, moltes d’elles infantils, amb gent 
disfressada que no sap ben bé que està fent. A l’escola tot 
són protocols del que toca fer i vestir cada dia. Molts fol-

kloristes diuen que la “infantilització” d’una festa és el pas 
previ a l’extinció d’aquesta. No busco culpables enlloc per-
què no n’hi ha i celebro que hi hagi gent que vulgui man-
tenir la flama, només afirmo que el Carnaval ha deixat 
d’existir a molts llocs de Catalunya, un dels llocs més clars, 
la capital catalana. Potser és així perquè ja no ens és útil, 
potser perquè cada dia podem fer els que ens doni la gana, 
potser perquè cada dia podem dir que és Carnaval.

Lluny queda el Carnaval barceloní 
dels 80, època en la qual la gent 
va recuperar el carrer després 
de la dictadura franquista. Era 
un moment en què es feien 
autèntics actes transgressors 
amb molt d'humor i sàtira.

Josep M. Contel



L’Independent de Gràcia
25 de febrer de 2022

13Agenda

Exposicions
Fins al 26 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 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 28 de febrer
Exposició Arte abstracto, fluído acrílico, 
a càrrec de Teresa López, que mostra en 
aquesta selecció d'obres una pintura dife-
rent i original.
CC La Sedeta

Del 4 al 28 de març
Exposicions dins del cicle aDONA't. 15a 
edició de la mostra Mares, àvies, germa-
nes i amigues. Un homenatge dels infants 
del barri vers les dones que més admiren, 
per mitjà de dibuixos acompanyats de 
narracions originals i emotives.
Exposició Venandi Maleficarum. Un pro-
jecte que vol ensenyar allò que s'amagava 
darrere dels mites imposats per la socie-
tat als segles XV, XVI i XVII, que assenya-
laven i castigaven a les dones. Un recorre-
gut fotogràfic ambientat en la bruixeria
Exposició Canvi climàtic o l’emergència 
dels cossos. A través de les seves obres, 
les artistes comparteixen les seves expe-
riències i les connecten a un llinatge de 
sabers ancestrals femenins (i sovint silen-
ciats) que entenen el mateix cos com a ex-
tensió de la natura. 
CC El Coll - La Bruguera (Aldea, 15)

Fins al 11 de març
Exposició Victòria Pujolar Amat. Diari 
íntim. Coincidint amb el centenari del 
naixement de Victòria Pujolar Amat, la 
Fundació Felícia Fuster mostra una selec-
ció d'obres de la col·lecció particular de la 
família de l'artista. El conjunt es divideix 
en tres àmbits -família, obra política, i 
paisatges amb ànima-, i està compost per 
vint quadres distribuïts per la sala amb 
la voluntat que el públic pugui entrar, a 
través dels diferents estudis que va realit-
zar l’artista, en el seu univers privat. La 
mostra s’acompanya també del testimo-
ni de Victòria Pujolar, recuperat a través 
d’una peça audiovisual produïda i editada 
especialment per a l’exposició per Tamara 
Melchor, neta de la pintora.
Fundació Felícia Fuster (Camps i Fabré, 3)

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 25 de febrer
Carnestoltes de Vallcarca. Tarda dinamit-
zada per la comissió infants del casal. 
Can Carol (Cambrils, 26), a les 17h

Concert: Blanca Altable & Chuchi quartet. 
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 20.30h

Dissabte 26 de febrer
Cicle folk als mercats: Les Antines
Mercat de la Llibertat, a les 11.30h

Festa de la Truita. Tast de truites varia-
des, botifarra d’ou, formatge, pa amb to-
màquet, vi, aigua o coca de llardons. En 
acabar, es faran dues partides de bingo 
amb un cartró per persona i obsequi sor-
presa per a la línia i per al bingo.
Casal Cardener (Cardener, 45), a les 12h

Espectacle familiar: Rumba menuda. Cal 
inscripció prèvia.
El Coll - La Bruguera (Aldea, 15), a les 12h 

Dinar popular. Ranxo de carnestoltes.
Parc de la Creueta del Coll a les 14.30h

Espectacle familiar: Els Coloraines.
Plaça La Sedeta, a les 18.30h

Fontana By Night IX. Festival de cultu-
ra dispersa i oci alternatiu del CJB i la 
Fontana. Xerrades, jocs de taula, rol, ka-
raoke...
Espia Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a partir de les 17.30 i fins les 24.30h

Diumenge 27 de febrer
Espectacle familiar: El misteri de 
Sherlock Homes.
Jove Teatre Regina (Sèneca, 22), a les 12h

Ballades d'arrel amb Lali Mateu i Claudia 
Cabero. 
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 19h 

Planeta Impro: Impro music show.
Teatreneu (Terol, 24), a les 19.30h 

Dimecres 2 de març 
Primeres passes. Espectacle: Contes amb 
olor de cel blau. A càrrec de Sherezade 
Bardají. 
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps, 20), 
a les 11h

Les Vespres dels dimecres: Marcel 
Casellas, Carol Duran i Francesc Tomàs 
'Panxito'. Reserva prèvia a bardelcat@
gmail.com
El Bar del CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 
21h

Dijous 3 de març
 Taller de carnaval dels animals africans: 
Els cinc de Ngorongoro es disfressen. A 
càrrec de Lourdes Casacuberta. De 4 a 9 
anys. Cal inscripció prèvia.

Biblioteca Vila de Gràciam (Torrent de 
l’Olla, 104), a les 17.30h

Divendres 4 de març
Inauguració del cicle aDONA't. Xerrada:
La ignorància sexista i les seves conse-
qüències per a la salut de les dones. A 
càrrec de Mònica Balltondre. Professora 
i investigadora del Institut d'Història de 
la Ciència de la Universitat Autònoma de 
Barcelona (iHC-UAB).
CC El Coll La Bruguera (Aldea, 15), a les 
19h

VII Bluegrass Camp. Jornades dirigides a 
tothom que li interessi aprendre el llen-
guatge musical del Bluegrass i la música 
Old-Time.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 19h

Entitats

Diumenge 27 de febrer
XXXIVè Concurs de Teatre Català a 
Gràcia 2022: Super Trouper. Grup de tea-
tre Anem de Canto.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 18h

Fins als 28 de febrer
Exposició amb motiu de la Verdinada. 
El projecte Mar Viva (de recollida i ca-
racterització de deixalles marines) és 
una iniciativa que va ser impulsada per 
l’Agència Catalana de Residus juntament 
amb la Confraria de Pescadors del Port 
de Barcelona i l’Autoritat Portuària de 
Barcelona. 
Lluïsos de Gràcia (pl. del Nord)

Divendres 4 de març
Presentació: Art Brut, un llibre sobre ma-
lalties mentals des d'una perspectiva fe-
menina. Amb Raquel Picolo. 
Ateneu Rosa de Foc (Robí, 5), a les 19h

Presentació del documental: She's beau-
tiful when she's angry (Està guapa quan 
s'emprenya). sobre la segona onada del 
moviment feminista als EUA entr el 1966 
i 1971. Dirigida per Mary Dore. Col·loqui 
posterior amb Conxa García. 
Ateneu Roig (Torrent d'en Vidalet, 34), a 
les 20h

Si 
voleu publi-

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

@independent.cat

Amb el suport de

Nit de música i cultura amaziga
El cicle Trad d'autor, una col·laboració entre els festivals Barnasants i 
Tradicionàrius, proposa una nit dedicada a la música i la cultura amaziga amb Aziza 
Brahim i Cafè d'Alger. Brahim -cantant i percussionista saharauí, nascuda i crescuda 
als campaments de refugiats sahrauís de Tinduf- presentarà Blues de la Hamada, on 
interpreta unes cançons de resistència i exili que parteixen de la tradició del haul, 
la música del Sàhara Occidental, per explorar altres ritmes africans, però també 
ibèrics, europeus i globals. Per la seva banda, el trio Cafè d’Alger inspira el seu 
repertori en la música chaâbi algeriana per treure'n composicions pròpies revisades 
i adaptades per la inspiració dels grans noms de la música popular algeriana. 

Divendres 4 de març al CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 20.30h

Recomanem

Cedida
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Ferran Riera: "El 'Tradi' 
és la nau insígnia de la 
música folk dels Països 
Catalans i també el far"
 

L'escriptor i periodista presenta aquest divendres al CAT la 
segona part d'una trilogia sobre la trajectòria del festival

Silvia Manzanera

Director de l'emblemàtic 
programa Rodasons de 
TV3 o de les revistes Folc 
i Sons de la Mediterrània, 
el periodista i escrip-

tor Ferran Riera ja té a les mans 
el segon volum de la trilogia que 
ha dedicat a la música folk i al 
Tradicionàrius, llibre que presenta 
aquest divendres al CAT. Company 
de batalles de Jordi Fàbregas, ell 
també reivindica la visibilització 
de la música tradicional. 

Reculls tota la història del festi-
val. L'esforç de síntesi haurà es-
tat majúscul?
No només això, sinó que he hagut 
de resoldre les moltes contradicci-
ons que apareixien sobre la mar-
xa perquè els músics tenen mala 
memòria, i s'havien de compro-
var moltes dades. Estic segur que 
hi hauran errades i espero desco-
brir-les.

Els pioners de tot això no ho van 
tenir fàcil en un principi...
Bàsicament els primers anys van 
ser un miracle, una autèntica epo-
peia, perquè tenien unes condici-
ons precàries, el sistema d'0rga-
nització era assembleari, tot estava 
per fer. A partir del 1993 es comen-
ça a normalitzar la cosa, i hauríem 

de saltar cap al 2006, quan el festi-
val es converteix en nòmada per les 
obres de l'equipament i es trasllada 
als Lluïsos i altres locals com ara 
la sala Bikini. I s'inaugura al 2008, 
abans de la crisi, i ja s'agafa veloci-
tat de creuer.

T'ha sorprès cap edició en parti-
cular? 
Crec que hi ha un any especial, i no 
musicalment, sinó perquè es va en-
gegar el moviment Manifest de la 
Música de la Terra, i a Catalunya va 
culminar amb una compareixença 
al Parlament a càrrec de Lluis Puig, 
Jordi Fàbregas i jo mateix. Crec que 
va ser una fita important. També al 
1992, quan es va crear L'Orquestra 

Ferran Riera ha recollit tota la història del Tradicionàrius en un llibre. Foto: Cedida

S.M.

Que les jornades aDONA't 
incloguin exposicions dins 
del seu cartell no és nou. 

El que sí és nou és la convocatò-
ria que van obrir fa uns mesos 
per fer una mostra col·lectiva 
amb artistes dones a partir de 
l'eix central d'aquest cicle, que 
enguany és: recuperem els co-
neixements silenciats. "El canvi 
climàtic no només està destruint 

els nostres paisatges, també afec-
ta els nostres cossos i la manera 
en què experimentem la vida", 
explica Isabel Val, comissària 
de la mostra. A partir d'aquí, les 
artistes havien de fer les seves 
propostes. I el resultat és l'expo-
sició "Crisi climàtica o l'emer-
gència dels cossos", amb les pe-
ces de 15 artistes que des de la 
fotografia, la pintura, el dibuix 
o les performances, reflexionen 
sobre aquest fil conductor, creen 
converses entre elles i entrella-

cen les seves experiències com a 
dones amb un llinatge de sabers 
ancestrals femenins i sovint si-
lenciats.

L'exposició es pot visitar a 
partir del proper divendres 4 de 
març, coincidint amb la inau-
guració del cicle amb la confe-
rència 'La ignorància sexista i 
les seves conseqüències per a la 
salut de les dones, a càrrec de 
Mònica Balltondra. També hi 
haurà un itinerari per les altres 
dues exposicions: la que ha or-

ganitzat el Casal de Joves, Venadi 
Maleficarum, i la que no pot fal-
tar al centre cívic amb motiu del 
8M, Mares, àvies, germanes i ami-
gues, un homenatge dels infants 
a les dones que més admiren, a 
partir de dibuixos i narracions.

Per la seva banda, la mostra 
del Casal de Joves -que connecta 
amb l'exposició col·lectiva- és un 
recorregut fotogràfic ambien-
tat en la bruixeria. "Tot plegat ha 
quedat un itinerari molt lligat", 
apunta Isabel Val, artista plàsti-
ca que s'ha incorporat a l'equip 
del centre cívic recentment i està 
molt il·lusionada amb l'exposi-
ció. "Ara estic a l'altra banda, i 
per això hem cuidat molt tot el 
procés de creació i acompanya-
ment", clou Val.

El repor

El centre del Coll incorpora una exposició col·lectiva al cicle aDONA't

La saviesa de les àvies

Cartell de la mostra. Foto: Cedida

Breus

Poetes i artistes 
de Minerva 
presenten 'Dones, 
arbres i poesia'

Amb motiu del Dia 
Internacional de la Dona, 
el Centre acollirà el 
proper 9 de març el recital 
'Dones, arbres i poesia', 
un espectacle poètic basat 
en el llibre del mateix 
nom impulsat per Marta 
Pérez Sierra i Margalida 
Capella Soler, on recullen 
130 poetes dones que 
escriuren sobre arbres. La 
proposta anirà a càrrec 
de les poetes i artistes 
plàstiques del col·lectiu 
Minerva i comptarà amb la 
música de Jordi Margarit.

EART arrenca un 
nou curs al març 
per formar en 
art i educació
Experimentem amb l'Art 
ha obert la convocatòria 
per a una nova edició del 
curs Agents articuladores 
entre Art i Educació (del 
5 de març al 2 d'abril). 
La proposta, dirigida 
a professionals de la 
cultura i l'art, estudiants o 
educadors socials, explora 
iniciatives des de les quals 
implicar i repensar l'art, 
l'educació o la vinculació 
amb la ciutadania.

Cedida

Simfònica de la Canya, molts dels 
grups formaven part de la plantilla 
del Tradicionàrius, i van editar un 
disc, un fet que va representar una 
prova per al sector, ja que tots els 
músics s'havien de posar d'acord 
per tirar-ho endavant. 

Quina creus que és la principal 
aportació del Tradicionàrius?
Podríem parlar de moltes. Per a 
mi, és el fet d'haver-se constituït 
com la nau insígnia capdavante-
ra de la flota de la música folk dels 
Països Catalans, i també el far que 
il·lumina tot aquest àmbit musical, 
perquè no és només la programació 
durant tres mesos, sinó la coordi-
nació d'iniciatives arreu del territo-

ri, o fent una companyia discogràfi-
ca, acollint els Foguerons o la Nit de 
les Terres de l'Ebre, o contribuir a 
la revifalla de la cançó improvisada.
 
Després d'estudiar el passat del 
Tradicionàrius, com veus el seu 
futur? 
Veig un futur molt interessant. 
Té molts anys d'història però tin-
drà molts més per endavant per-
què s'ha sabut fer el relleu. Jordi 
Fàbregas va triar una persona, 
Carol Duran, que està pendent de 
les noves tendències i les noves for-
mes d'expressió. Però també cal dir 
que aquest festival no és obra d'una 
única persona, sinó de tot un equip 
que sap tirar endavant.

I és significativa la qualitat de les 
noves generacions de músics. 
Sens dubte. Des de l'ESMUC estant 
sortint autèntics virtuosos. Potser 
s'ha perdut l'espontaneïtat dels pri-
mers anys, i ara està més codificat, 
però la qualitat és indiscutible. 

Quan estarà la tercera part? 
Sortirà més endavant perquè abans 
trauré una biografia d'un perso-
natge de la música tradicional. I el 
darrer volum de la trilogia explica-
rà tot el que s'ha fet des del 88 fins 
ara al marge del Tradi: proliferació 
de festivals arreu, recuperar instru-
ments i balls, i un capítol centrat 
en l'ensenyament a casa nostra.  
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'Belfast, Branagh filma 
el seu 'Amarcord' 

Joan Millaret Valls 

Kenneth Branagh està molt actiu en el cinema; ha 
estrenat la seva versió de Muerte en el Nilo, repe-
tint de nou amb obres de misteri d’Agatha Christie 

després de Asesinato en el Orient Express (2017) i reser-
vant-se per a si el paper en ambdós films del detectiu 
Poirot. Branagh filma, però, a Belfast el seu particular 
Amarcord, el film estrella de Federico Fellini que reviu 
des de la imaginació, l’humor i l’amor la seva probable 
adolescència en una Rímini de fantasia.

El realitzador i actor britànic es reserva a Belfast el 
paper de director de la pel·lícula i desapareix d’escena 
per dur a terme una preciosa sublimació de la pròpia 
infància en una família protestant enmig d’un barri ca-
tòlic de Belfast en flames sota la ira dels protestants el 
1969. Partint d’aquesta batalla de religió entre nordir-
landesos, conflicte nacional i social també, agreujat so-
bretot a partir del tràgic Bloody Sunday, neix un dels ei-
xos dramàtics de la pel·lícula. 

És un film que parla del cinema també com a forma-
ció vital. Hi ha moments màgics mentre la família as-
sisteix a projeccions de Chitty Chitty Bang Bang (1968) 
o Hace un millón de años(1966). Però també trobem el 

cinema a la televisió: 
El hombre que mató a 
Liberty Valance (1962) i, 
sobretot, Solo ante el peli-
gro (1952), films que s’uti-
litzen al·legòricament per 
abordar un tema roent 
com és l’excepcionalitat 
en la què viuen: família 
protestant dins d’un bar-
ri catòlic. 

Aquest film conforma-
dor de la identitat adulta 

del petit Buddy (Jude Hill), allò que anomenem coming 
of age, està farcit de records d’infància on no podia fal-
tar retre homenatge també a la família, el món ideal i 
acollidor de referència del nen. Tenim uns avis diver-
tits interpretats per Granny (Judy Dench) i Pop (Ciarán 
Hinds) i, sobretot, la figura dels pares: l'adorable Ma 
(Caitríona Balfe) i el pare lluitador, Pa (Jamie Dornan).

Tenim la música de Van Morrison que banya tota 
la pel·lícula i aquest fet, combinat amb els moviments 
coreografiats dels actors en escena, sovint com si es 
moguessin en un plató teatral, un carrer tancat, fa que 
es transmeti una sensació de musical no confessat. 

És també molt destacable l’ús d’una fotografia en 
blanc i negre a càrrec de Haris Zambarloukos, treball 
que bascula entre el realisme social i el relat fabulat, 
agafant camps de visió coincidents amb una perspec-
tiva infantil. Belfast ens deixa un bon pastitx de refe-
rències creuades però, sobretot, és un esplèndid film, 
bellament filmat, visualment suggeridor, i que enco-
mana vida, alegria, humor, estimació i tendresa.

crítica de 
cinema

El film és 
visualment 
suggeridor i 
encomana vida 
i tendresa

La Mostra de Films 
de Dones s'expandeix 
i consolida aliances 
en la 30a edició 
El festival desplegarà el programa de març a desembre a diferents 
punts: a Gràcia manté la plaça de la Virreina i els cinemes Girona

S.M.

La Mostra Internacional de 
Films de Dones (MIFDB) 
arriba a la trentena edició 
després d'un intens camí 
per crear un espai cultural 

estable, on s'han pogut veure més 
de 1400 títols de més de 1.000 rea-
litzadores de 144 països i amb un 
total de 230.440 espectadors; "un 
viatge de creixement que ha col-
lectivitzat una visió feminista del 
cinema", tal i com han explicat les 
organitzadores durant la presen-
tació del festival d'enguany. 

 Una de les novetats del pro-
grama d'aquest any, que es des-
plega de març a desembre a dife-
rents punts de la ciutat i del país, 
és la publicació del llibre Un trajec-
te pels feminismes fílmics. 30 anys 
de la Mostra Internacional de Films 
de Dones de Barcelona, escrit per 
Marta Selva i Anna Solà, cofun-
dadores de la Mostra i editat per 
l'Ajuntament de Barcelona. El lli-
bre es presentarà dimarts 22 de 
març a les 19.30 h a la Filmoteca 
de Catalunya. També s'hi sumen 
dues noves propostes que expan-
deixen el projecte Arxipèlag inici-
at el 2017 amb la primera edició de 
Laboratori de creació Arxipèlag, 
en col·laboració amb el Centre 
d'Arts Santa Mònica i l'exposició 
virtual Rutes del desig. Carta de 
navegació per l'Arxipèlag, en col-
laboració amb la Virreina - Centre 
de la Imatge.

En l’àmbit educatiu la mostra 
ofereix un nou projecte específic 
anomenat Imaginaris Revoltats, 
adreçat a l'alumnat d’educació 

La Virreina és de les primeres places en sumar-se al cicle Cinema fora de lloc. Cedida

primària, ESO, batxillerat i cicles 
formatius de diferents centres 
educatius de Catalunya. Les orga-
nitzadores també han deixat clar 
que el seu és un "cinema de provo-
cació perpètua" i la mostra "un es-
pai de reflexió i no un esdeveniment 
de catifa vermella". Així, un any 
més presenta les programacions 

Panoràmica i Infantil a la Filmoteca 
i a la plataforma Filmin (una alian-
ça que s'ha intensificat arran de 
la pandèmia), Manifestos Fílmics 
Feministes al CCCB i Tabakalera 
Donostia, i el cicle de Noves 
Creadores Llatinoamericanes als 
Girona amb Casa Amèrica, entre 
d'altres propostes.

El festival a Gràcia. La mostra 
sortirà de nou a les places amb 
cinc projeccions a l'aire lliure a 
l'estiu. La primera d'elles serà a la 
Virreina el 2 de juny. Un altre dels 
punts habituals de la Mostra són els 
cinemes Girona, que acollirà el cicle 
Noves creadores llatinoamericanes 
del 7 al 21 d'octubre, que 
enguany s'amplia a la ficció

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

 Uncharted. 16.15, 19.00 i 21.45.
Belfast. 16.00, 18.00, 20.05 i 
22.05.
Competencia oficial. 18.55. 
16.00. 22.00.
Las ilusiones perdidas. 16.00. 
18.20.
Licorice Pizza. 21.15.
La hija oscura. 21.15.
Canta 2. 17.50.
Lunáticos. 16.00.
Spider-Man: No way home. 
20.10.
Muerte en el Nilo. 16.00, 18.40 
i 21.20.
Ainbo: La Guerrera del 
Amazonas. 15.50 i 17.45.

El buen patrón. 19.40.
CODA. Ds i dg, 15.50. Dv, dl, dm, 
dc i dj, 16.00.
El callejón de las almas perdi-
das. Dv, dl, dm, dc i dj, 18.15.
El método Williams. Ds i dg, 
21.40. Dv, dl, dm, dc i dj, 21.10.
El señor de los anillos: El re-
torno del rey. Ds i dg, 18.00.

Cinemes Girona. Girona, 177
 Ainbo, la guerrera del 
Amazonas. Ds i dg, 16.00.
 Flee. Dv i dm, 16.00. Dv i dj, 
22.00.
 Tros. Dv i ds, 17.30, 20.10 i 22.00. 
Dg i dm, 17.30 i 20.10. Dl, 16.00 i 
19.00. Dc, 17.30. Dj, 17.30 i 22.00.
 El buen patrón. 18.00. Dj, 17.00.
 Competencia oficial. Dv i ds, 
16.00, 18.00, 20.00 i 22.00. Dg, 
dl i dm, 16.00, 18.00 i 20.00. Dc, 
18.00 i 20.10. Dj, 18.00, 20.00 i 

22.00.
 Granada Nights. Dc, 20.00.
 Un pequeño mundo. Dv, ds, dg, 
dm i dj, 16.00 i 20.30. Dv, ds, dg, 
dm, dc i dj, 19.00. Dl, 16.00. Dl, 
17.30. Dc, 20.30.
 La meva mare és una goril·la. 
Ds, 16.00.
 Curvy Crew. Dj, 19.30.
 Il Turco In Italia. Dj, 16.00..

Verdi. Verdi, 32. 
 Belfast. Dv, ds, dg i dl, 16.00, 
18.00, 20.15 i 22.30. Dm i dc, 
16.00, 18.00, 20.30 i 22.30. Dj, 
16.00, 18.00 i 22.30.
Licorice Pizza. Dv, ds, dm i dc, 
18.00, 20.00 i22.30. Dg, dl i dj, 
11.30, 18.00, 20.00 i 22.30.
El triunfo. Dv, ds, dg i dl, 16.00, 
18.10, 20.30 i 22.30. Dm, dc i dj, 
16.00, 18.25 i 20.30.
Muerte en el Nilo. Dv, ds, dg, 

dl i dm, 16.00, 17.40 i20.05. Dc, 
11.30, 16.00, 17.40 i 20.05. Dj, 
11.30, 16.00 i 17.45.
El callejón de las almas perdi-
das. 22.15.
Uncharted. Dv, ds, dgi dl, 
20.05, 22.30. Dm i dc, 20.00 i 
22.30.
El brindis. Dm, dc i dj, 16.00. 
Tros. Dv, dm, dc i dj, 22.30.
El amor en su lugar. Dm, dc i 
dj, 16.00.
Delicioso. Dc i dj, 17.50.
Competencia oficial. Ds, dl, 
dm, dc i dj, 11.30.
Las ilusiones perdidas. 11.30.
El Padrino 50 aniversario. Dj, 
20.30.
Un héroe. Ds i dm, 11.30.
Rafael, El príncipe de las ar-
tes. Dm, 11.30 i 18.10.
Turandot. Dg i dc, 11.30.
Ainbo: La guerrera del 

Amazonas. Dv, ds, dg i dl, 
16.00. 11.30, 18.25.
Canta 2. Dv, ds, dg i dl, 11.30 i 
16.00.

Verdi Park. Torrijos, 49
 Las ilusiones perdidas. 16.00, 
18.50 i 21.40.
 Flee. Ds, dg i dl, 16.00. Dv, dm, 
dc i dj, 16.00 i 22.30.
 Uncharted. 17.50.
 El buen patrón. Dv, ds, dg, dl, 
dc i dj, 20.05.
 Competencia oficial. 16.00, 
18.10, 20.25 i 22.25.
 Tros. Ds, dg i dl, 22.30.
 Drive muy car. 18.15 i 21.35.
 CODA. 16.00.
 Un héroe. Dm, 20.00.
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L'inesperat camí al Roc Perer

Àlex Gutiérrez PascualMirada enfora

Fita al sender al Roc Perer, al parc natural del Montseny. Foto: À.G.P.

La torratxa

La Montse 
d'Ona
Pere Martí  
@peremarticolom 
 

Ha tornat la Montse a la seva llibre-
ria de sempre, l’Ona del carrer gran 
de Gràcia. Després d’ajudar a obrir 

l’Ona del centre de Barcelona, la Montse 
ha tornat a casa. És una bona notícia. La 
llibreria del carrer gran no va tancar cap 
dia durant aquests dos anys que ella ha 
estat fora, però l’hem trobada a faltar. 
Hi ha persones que són imprescindibles 
per fer d’una llibreria un servei a la gent, 
i la Montse és d’aquestes.

Una llibreria no són només els seus 
llibres, ni les parets, ni les prestatgeries 
plenes de novetats, o de clàssics, o d’aven-
tures, o d’amors impossibles. Una llibre-
ria és un compromís amb una idea, amb 
uns valors, amb una manera d’entendre el 
món. I això no es fa sense un llibreter o, en 

aquest cas, una llibretera. La Montse no 
ven, acompanya el lector en les seves afi-
cions, les seves necessitats, l’empeny cap 
a descobrir nous autors, noves literatu-
res, amb un gust i una intel·ligència forja-
da darrera el taulell, durant molts anys. 
Anys durs, anys més bons. Però aquesta 
saviesa no s’aprèn a les facultats, sinó a 
base d’hores i d’estima.

Quan estic tip de plataformes digitals, 
de sèries, de pel·lícules, necessito tor-
nar a Ona i veure què em recomana la 
Montse per llegir. Amb el temps, ja sap 
què m’agrada i què no. Ella coneix els seus 
clients i per tant, normalment encerta. De 
vegades, com si fos un metge, em diu: al 
principi et costarà, però després t’agrada-
rà. Poques vegades s’ha equivocat. I això 
és el que fa gran una llibreria petita, prò-
xima, però enormement rica. Proveu la 
seva recepta, fins i tot si llegiu poc o no 
teniu temps de llegir res. Sempre hi ha un 
llibre per a tothom.

Una llibreria és un 
compromís amb una 
idea i amb una manera 
d'entendre el món 

Àlex Gu

D e vegades arribar tard a una excursió pot portar-te 
sorpreses molt grates. Una sortida familiar al turó 
de Maçaners, al parc natural del Montseny, mar-
cada pels endarreriments (la idea de sortir a pri-
mera hora del matí es va anar posposant fins ben 

entrat el migdia) ens va dur a descobrir un sender apassi-
onant, de les desenes que es poden seguir en aquest racó, 
declarat reserva de la biosfera el 1978, repartit entre les co-
marques del Vallès Oriental, Osona i la Selva. 

La idea inicial era fer una caminada sense pretensions 
a la fageda del Montseny per arribar al turó de Maçaners, 
al terme municipal de Fogars de Montclús. Però les casu-
alitats de la vida ens van conduir pel sender que condueix 
fins al roc Perer. La previsió d'arribada en cotxe al centre 
d'informació de Fogars de Montclús va quedar modificada 
i el punt d'inici es va situar uns quilòmetres abans, al punt 
informatiu de Can Casades. La ruta fins aquest indret del 
parc natural també es pot fer en transport públic.

El camí al roc Perer transcorre per una fageda especta-
cular i durant moltes hores està molt poc transitada, fet 
poc habitual en un parc tan massificat, sobretot els caps de 
setmana. L'itinerari circular arriba fins a la balconada amb 
vistes a la vall de Santa Fe. Comença ben bé davant de Can 
Casades i després dels primers minuts de caminada ens to-
pem amb la primera sorpresa agradable del dia, que porta 
a fer volar la imaginació vinculada a misteris, encanteris i 
el món màgic: una casa abandonada al seu pas pel sot del 
Frare. De fet, en aquest sender es poden trobar diferents 
vestigis de les activitats i les maneres de fer dels antics ha-

bitants de la vall de Santa Fe. L'element més representatiu? 
Un pou de neu que es feia servir per emmagatzemar aquest 
recurs de cara als mesos d'estiu. Tota una troballa per ex-
plicar als més menuts de la casa com s'ho feia la gent en 
l'època en què no hi havia neveres. De fet, l'itinerari escollit 
és el resultat de les pistes de desforestació que es feien ser-
vir per aprofitar la fusta de les fagedes. Quants aprenentat-
ges en tants pocs quilòmetres.

Després d'arribar al roc Perer, el sender arriba fins al roc 
de la Guardiola, passa pel puig Porquer i acaba al punt ini-
cial. Una caminada molt agradable i apta per a tots els pú-
blics, donat que les pujades són molt progressives i la dis-
tància no arriba als cinc quilòmetres. La calma, la quietud i 
la tranquil·litat inunden tot el recorregut, que a la tardor es 
fa trepitjant una autèntica catifa de fulles amb el bufar del 
vent entre els troncs dels faigs com a banda sonora. 

Del camí al roc Perer extreiem una filosofada d'estar per 
casa: de vegades és més important el camí que la destina-
ció. I al Montseny encara més!

La idea inicial d'una sortida al 
turó de Maçaners, al parc natural 
del Montseny, es transforma 
en una ruta nova apassionant


