
Gràcia desencalla el 0,5% de 
pisos públics ultimant tres 
blocs amb lloguer regulat 
Torrent de les Flors 142 reserva un 30% per a joves, Camprodon 12 serà 
per a desnonats i avinguda Vallcarca 93-95 per a reallotjats del barri

Albert Balanzà

Gràcia sempre s'ha lamentat de tenir un esquifit 
0,56% del nombre total d'habitatges principals 
dedicat a parc d'habitatge públic i no han estat 
poques les dificultats en els últims anys (MPGM 
Rambla de Prat, antiga Quiron, pla Vallcarca, ca-

setes d'Encarnació, carretera de Sant Cugat) per fer créi-
xer aquest percentatge almenys al també irrisori 1,7% del 
total de ciutat. 

Però ara aquest 0,56%, que es concreta en 250 habitatges 
(inclosos els pisos públics de lloguer i la resta privats captats 
i gestionats per l'administració), s'incrementarà en una tren-
tena d'habitatges amb les onze unitats de Torrent de les Flors 
142, les sis de Camprodon 12 i les catorze d'avinguda Vallcarca 
93-95. En els càlculs més entusiastes municipals també s'hi 
sumen 160 pisos més de l'illa d'equipaments Quiron i del dos 
blocs del pla Vallcarca que gestionarà la cooperativa Ruderal 
i les fundacions Salas i Nou Lloc.

Després de l'adquisició de Torrent de les Flors i Camprodon 
publicitada en les últimes setmanes, afegida a la recta final 
d'obres a l'avinguda Vallcarca, l'Ajuntament ha donat detalls 
del target de les promocions i n'informarà en el ple de Gràcia 
de dimecres que ve. En el primer cas, a Torrent de les Flors 
142, nou dels onze habitatges s'oferiran principalment a jo-
ves (un 30%) i veïns del barri (25%) i dos quedaran per a la 
mesa d'emergències: En el segon cas, la mesa assumirà els 
tres pisos lliures i els altres tres quedaran subrogats per a les 
famílies que ja hi vivien. En el tercer cas, els catorze habitat-
ges es destinaran a expropiats del barri i, provisionalment, 
d'altres intervencions. Pàgina 4 

En els càlculs més entusiastes 
municipals s'hi sumen 160 unitats 
més a l'exQuiron i al pla Vallcarca

Torrent de les Flors 142, antiga Ka La Kastanya, obra acabada. Foto: A.B.

Fina R. Palau: 
"L'especulació ha 
guanyat a les persones 
vulnerables"
Final de la batalla judicial que 
ha expulsat una veïna del pis de 
Torrent de l'Olla on ha viscut 
de lloguer durant 48 anys P6

Desallotjat Gomis 
106, l'assentament 
de Vallcarca que 
es reconvertirà en 
passatge obert
 
Via lliure a la reforma de l'espai, 
que va generar protestes pel 
mal estat i la insalubritat P6

Els veïns volen més 
verd i millor connexió 
quan es cobreixi la 
Ronda de Dalt a Gràcia
 
El procés participatiu presenta 
conclusions amb poc èxit en la 
sessió de gènere i amb la tensió 
per la carretera de Sant Cugat P4
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2 Política

Albert Balanzà

L a preparació del ple de di-
mecres que ve 9 de març 
només ha tingut una cer-
ta polèmica aquesta set-
mana en la impossibilitat 

de consensuar en junta de por-
taveus una declaració impulsada 
pel govern sobre el 8-M que final-
ment es presentarà com a propo-
sició amb contingut de declaració 
perquè Valents s'ha desmarcat del 
text quan no s'han acceptat les se-
ves esmenes.

El posicionament del ple sobre 
el dia internacional de la dona tre-
balladors, un clàssic d'aquestes da-
tes en el que no és la primera ve-
gada que hi ha discrepàncies pel 
contingut, apareix com un dels 
elements de debat probables en 
un ordre del dia més aviat avor-
rit en el qual també hi destaca la 
proposició d'ERC sobre l'extensió 
del canvi de Pla General a la resta 
del districte no afectat pels canvis 
introduïts en el procés 2020-2022.

Sobre el text del 8-M, tots els 
grups polítics, a excepció de 
Valents (que proablement s'abstin-
drà), votaran a favor d'una propo-
sició de nou punts que posa èmfasi 
en la decocratització de les cures, 
la cerca de dones referent, el tre-
ball en coeducació, la reducció de 
la pobresa femenina, la perspecti-

El ple no consensuarà el 
8-M pel dubte de Valents 
sobre el dret al propi cos 
i contra el patriarcat 
Els grups municipals aproven atorgar les medalles d'honor 
2022 per unanimitat a l'activista Sonsoles Santís i al grup ATRA

va de gènere coma "eix central de 
les actuacions de l'Ajuntament" i 
la lluita contra qualsevol expres-
sió de desigualtat.

El grup municipal de Valents, 
en les seves esmenes, havia inten-
tat canviar alguns paràgrafs inici-
als relacionats amb "el dret a deci-
dir sobre el propi cos" i l'afirmació 
que "el patriarcat ho impregna tot 
de jerarquies, desigualtats i discri-
minacions que són alhora la base 
de les violències masclistes".

D'altra banda, els grups muni-
cipals, en aquest sentit sí que per 
unanimitat, han aprovat les pro-
postes de districte sobre les me-
dalles d'honor 2022 a favor de 
l'activista Sonsoles Santís, co-
ordinadora de la recreació de la 
Revolta de les Quintes i ja premi 
Vila de Gràcia 2019. L'altra meda-
lla s'atorgarà al grup ATRA d'en-
titats de suport a persones amb 
trastorns mentals i addiccions, 
que també van ser premi Vila de 
Gràcia aquella mateixa edició.

El ple de Gràcia, a la banda de Valents, Ciutadans, PSC i Comuns. Foto: A.B.

Breus

La Barraqueta i el 
Resolís celebren 
vuit anys del bar 
amb una calçotada

L'Ateneu Independentista 
La Barraqueta i el bar 
Resolís celebren aquest 
dissabte vuit anys de la 
reinauguració de l'històric 
bar símbol de la Gràcia 
gitana com a seu de 
l'esquerra independentista 
amb una calçotada i 
actuacions musicals de 
Freedom Sounds, The 
Rusty's Vinyl, PD Marxosa, 
Rumba i Son i MDM. El 
sopar anirà a càrrec del 
Sindicat d'Habitatge de 
Gràcia. Ara com ara ja 
només queden tiquets per 
a no socis de l'ateneu.

Neix Activem, nou 
col·lectiu llibertari 
agermanat a grups 
esperantistes
La creació de grups al 
voltant de la constelació 
que formen l'Ateneu 
Llibertari o col·lectius 
llibertaris de l'Ateneu 
Rosa de Foc com 
Agita't es nodreix des 
d'aquesta setmana d'una 
nova entitat, Activem. 
Es presenta com a 
agermanada al grup 
d'esperanto de l'Ateneu 
Llibertari i com a escissió 
d'Agita't. "L'única norma 
que regirà el nostre ideari 
és el respecte al lliure 
pensament", apunten.

À.G.P.

Els Premis Vila de Gràcia dediquen 
una categoria a la solidaritat 
Covid. Els guardons anuals, que es 
lliuraran el 28 d'abril, han iniciat la 
recollida de propostes en les nou 
categories habituals: premis d'honor 
individual i col·lectiu, sostenibilitat, 
iniciativa pedagògica, valors cívics, 
comerç, llibertats nacionals, 
memòria històrica i comunicació, 
i afegeixen un premi excepcional 
de solidaritat en context Covid. 

Totes dues 
propostes de 
medalla ja van 
rebre el premi  
Vila de Gràcia 2019

Massens 42, la finca on va viure Aute i la seva família. Foto: À.G.P.

La consellera de Nomenclàtor, 
Àngels Tomàs, i la portaveu 
d'#AuteplacaRovira, Anna del 
Blanco, han acordat que la pla-
taforma prepararà un argumen-
tari sobre la reivindicació, on de 
ben segur hi farà constar les 1.175 
signatures de suport (amb Silvio 
Rodríguez, Joan Isaac, Ángel 
Petisme o Marina Rosell, entre al-
tres). El principal element de de-
bat és ara la ubicació, que els es-
tandards de l'Ajuntament pel que 
fa a plaques s'atorguen a espais on 
l'homenatjat va néixer, que en el 
cas d'Aute seria on va viure, al car-

Districte i la plataforma Aute ja negocien
Els veïns insisteixen que la ubicació ha de ser a la plaça Rovira en lloc de Massens 42, on va viure el cantautor

A.B

La negociació sobre la col-
locació d'una placa en me-
mòria de Luis Eduardo Aute 
a Gràcia està en marxa final-
ment. Dilluns, després d'ana-

des i vingudes amb el Districte 
des de la creació de la plataforma 
#AuteplacaRovira l'abril passat, les 
dues parts s'han trobat per comen-
çar a posar fil a l'agulla d'un procés 
que, en qualsevol cas, no s'aclarirà 
fins a l'abril del 2023, quan farà tres 
anys de la mort del cantautor.

rer Massens 42 (perquè va néixer 
a Manila). Però la plataforma pre-
fereix una ubicació més central, a 
la plaça Rovira. i ja ha iniciat con-
tactes amb la comunitat de veïns 
del número 1 de la plaça, on hi ha 
el bar Flanders.

Suport de Cristina Narea. La pla-
taforma, d'altra banda, ha sumat 
el suport de Cristina Narea, veu de 
suport a Aute molts anys i que toca 
el 18 de març al Barnasants amb 
l'espectacle Sin tu latido de versi-
ons de l'artista. La plataforma po-
drà explicar el seu projecte.
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4 Societat
Breus

Els talls de la L5 
deixaran el Coll 
dos mesos sense 
metro a l'estiu

TMB prepara una forta 
reforma per resoldre les 
vibracions a la L5, que 
a Gràcia impacta en el 
tram de Verdaguer per 
Setmana Santa i al Coll a 
l'estiu. Al consell de barri 
del Coll els responsables 
de la xarxa han explicat 
que a Verdaguer del 9 al 18 
d'abril hi haurà busos per 
al tram afectat Diagonal-
Vilapicina, però que tot 
el juliol i agost no hi ha 
encara una alternativa que 
eviti deixar sense metro el 
Coll més enllà d'acostar-
s'hi amb la L3. 

Á.G.P.

Les escales del 
passatge Turull 
ja estan gairebé 
enllestides

Les escales del passatge 
Turull, que enllacen 
dos trams de l'ondulat 
recorregut del passeig del 
mateix nom, ja s'estan 
enllestint com a última 
fase de la reforma que 
també ha permès ampliar 
l'aula ambiental. El solar 
nou de l'aula havia estat 
ocupat per assentaments 
en els últims anys.

À.G.P.

Els veïns volen 
més verd i millor 
connexió quan 
es cobreixi la 
Ronda de Dalt
El procés participatiu presenta conclusions 
amb poc èxit en la sessió de gènere i amb 
la tensió per la carretera de Sant Cugat

Dalt és un lloc de pas o d'accés a la 
biblioteca, els resultats del procés 
posen èmfasi en la necessitat de 
més verd amb el tram cobert i de 
millor connectivitat: en concret, hi 
ha demanda d'escales mecàniques 
de doble sentit ("més prioritàries 

A.B.

La memòria dels futurs usos 
de la Ronda de Dalt en el 
tram de Gràcia no ha estal-
viat les ombres d'un procés 
participatiu generat per sor-

presa, després que un decret mu-
nicipal anul·lés el procés per ad-
judicar dels polèmics 34 pisos de 
la carretera de Sant Cugat. Hi ha 
hagut un bon debat d'idees, amb 
165 participants en tres sessions i 
dos punts mòbils, però l'assistèn-
cia s'ha vinculat també a la tensió 
per aquesta promoció pública, que 
impacta en els jardinets del revolt 
de Vall d'Hebron, i tampoc la sessió 
de gènere va tenir èxit, amb només 
dos participants masculins.

Si ja en el capítol de diagnosi va 
quedar clar que l'actual Ronda de 

que el cobriment") entre avingu-
da Vallcarca i Vall d'Hebron, es re-
butja un canvi de sentit del carrer 
Ticià, repensar la circulació de la 
plaça Alfons Comín, protecció de 
les escoles i fins i tot pistes d'skate 
i un jardí de papallones.

La Ronda de Dalt, al seu pas per Gràcia, sense data de reforma. Foto: À.G.P

Gràcia ultima tres blocs 
amb lloguer regulat per 
deixar enrere l'esquifit 
0,5% de pisos públics
 

La promoció de Torrent de l'Olla 142, on hi havia hagut Ka La 
Kastanya, ja es detalla amb preus al voltant dels 500 euros

Quatre dúplexs a Santa Àgata a 
la finca de Trilla/Badia a tocar 
de l'escola Reina Violant. L'oferta 
pública creix però la privada sempre 
va més ràpida, com les obres 
finalment desencallades de la casa 
de Santa Àgata que fa cantonada 
amb Trilla i Badia i que antigament 
havia acollit un popular forn. S'hi 
estan fent quatre dúplexs sota la 
firma d'Abayev Inversiones.

Albert Balanzà

Gràcia té registrats 250 pi-
sos de lloguer protegit, 
social i assequible, in-
closos els habitatges pú-
blics de lloguer i la resta 

privats captats i gestionats per l'ad-
ministració. Però això només sig-
nifica el 0,56% del parc total d'ha-
bitatge del districte i enguany fa 
deu anys que no s'estrena cap fin-
ca sencera d'aquestes característi-
ques: el primer bloc de reallotjats 
del pla Vallcarca data de 2010 i la 
promoció d'habitatges per a gent 
gran de l'antiga sala Cibeles es va 
estrenar el 2012.

Per posar-hi cert remei, l'Ajun-
tament ha publicitat en les últimes 
setmanes dues adquisicions per la 
via del tempteig i retracte a Torrent 
de les Flors 142 i Camprodon 12, a 
les quals s'hi pot afegir en recta fi-
nal d'obres el segon bloc de reallot-
jats del pla Vallcarca. Ara, en tot 
cas, ja hi ha detalls de les tres pro-
mocions i el target a qui aniran des-
tinades: en el primer cas, a Torrent 
de les Flors 142, nou dels onze habi-
tatges s'oferiran a joves (un 30%), 
veïns del barri (25%) i famílies mo-
noparentals (10%) i dos quedaran 
per a la mesa d'emergències; en el 
segon cas, a Camprodon 12 la mesa 
assumirà els tres pisos que estan 
lliures i els altres tres quedaran su-
brogats per a les famílies que ja hi 
vivien; en el tercer cas, els catorze 

habitatges es destinaran a expro-
piats del barri i, provisionalment, 
d'altres intervencions.

El ple de Gràcia de dimecres que 
ve donarà compte d'aquests detalls, 
sobretot en el cas de Torrent de les 
Flors 142, que li ha costat a l'erari 
públic finalment 4,9 milions (un 
18% per sota de mercat) i s'ofertarà 
a un preu de lloguer de 7,28 euros el 
metre quadrat (entre 443,57 euros i 
546,51 euros el pis de dues habitaci-
ons, que tenen entre 60 i 75 metres 
quadrats). Hi ha un pis de tres dor-
mitoris (120 metres quadrats) que 
serà un dels dos que van a la mesa 
d'emergències. La promoció inclou 
deu places d'aparcament i tres tras-
ters que s'oferiran als adjudicataris 
dels pisos i que, si queden vacants, 
s'obriran a veïns del barri.

En els càlculs més optimistes 
de l'Ajuntament també s'inclou 
en aquesta estratègia la previsió 
de tres edificis d'habitatge pro-
tegit més, que podran devenir en 
160 nous habitatges. D'una banda, 
hi ha l'illa d'equipaments de l'an-
tiga Quiron, amb 85 habitatges i 
en plena fase inicial d'obres amb 
el trasllat de l'estació subelèctrica 
i desbrossament del solar. D'altra 
banda, els dos solars municipals 
inclosos al pla Vallcarca inclosos al 
conveni que l'Ajuntament té amb la 
cooperativa Ruderal, que aixecarà 
un cohabitatge de 25 unitats, i amb 
les fundacions Salas i Nou Lloc, per 
a un edifici d'una quarentena d'ha-
bitatges de lloguer protegit.

Obres al carrer Santa Àgata, amb els nous dúplex de luxe. Foto: A.B.
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Reunió per pacificar la brega pels 
assentaments. Els col·lectius veïnals 
de Vallcarca estan convocats el 17 
de març a una trobada informativa 
sobre el funcionament de la taula 
d'assentaments, després de la brega 
que hi va haver al novembre per 
l'augment dels solars ocupats al barri. 
La tensió va augmentar al consell 
de barri i els moviments socials van 
arribar a parlar de "xenofòbia".

Societat
Desallotjat Gomis 106, 
l'assentament de Vallcarca 
que l'Ajuntament vol 
reconvertir en passatge
L'acció judicial i policial dóna via lliure al desbrossament de l'espai, 
que va generar protestes dels veïns de l'entorn pel seu mal estat

Albert Balanzà

El precedent de reconver-
tir un assentament de 
Vallcarca de llarga durada 
en passatge obert i espai 
d'estada al carrer Gomis 

106 (també amb accés per Esteve 
Terrades 75), conegut al barri com 
la casa de la pollastrera, tirarà en-
davant un any després que la co-
missió de govern de l'Ajuntament 
aprovés un conveni amb els propi-
etaris que derivarà en expropiació 
si l'espai deixa de ser provisional. 

I ho farà perquè dimarts de la 
setmana passada, després d'al-
menys tres intents fallits, una co-
missió judicial amb suport de 
Mossos d'Esquadra i serveis soci-
als va executar el desallotjament 
de l'assentament fent fora els ocu-
pants que, segons els veïns de l'en-
torn, eren l'última de les famílies 
que hi ha viscut els últims temps. 

Operaris desbrossant el solar de Gomis 106 aquest dijous. Foto: A.G.P.

Silvia Manzanera

Ha estat un final previsible però no per això menys 
dolorós. Després de 48 anys vivint al 186 de 
Torrent de l'Olla, Fina R. Palau va entregar el pas-

sat 24 de febrer les claus del lloc on havia construït tota 
una vida en menys de 30 m2. La justícia no li ha donat 
la raó. El procés que va començar ara fa set anys als 
jutjats, quan la nova propietària la va denunciar per 
"abandonament de la llar" per acabar així amb el con-
tracte del lloguer de 200 euros que tenia la Fina, ha aca-
bat a les portes del Tribunal Suprem, que no ha admès 
a tràmit el seu recurs. "He hagut d'acceptar un acord 
perquè si no em demanaven 9.000 euros per les despe-
ses del judici. I ara, amb 73 anys, després d'un calvari, 
em trobo sense casa. Només puc dir que l'especulació 
ha guanyat a les vulnerables", explica Palau.

Just a punt de declarar-se l’estat d’alarma, l’11 de 
març de 2020, aquesta veïna de la Vila i fundadora de 
la Vocalia de la Dona de Gràcia, va rebre la sentència 
que l’obligava a deixar el seu pis, que el llogava des del 
1974 i que va pensar en comprar el 2016 quan l’antic 
propietari li va comunicar que el posava a la venda. 
L’hi demanava 92.000 euros i el Servei d’Habitatge del 
Districte va dir a la Fina que era massa elevat. L’actual 
propietària el va comprar per 32.000. Des de llavors, 
la vida d'aquesta activista gracienca ha estat marca-
da per les pressions, l'angoixa i la solitud en un siste-
ma que no ha resolt cap de les seves demandes. "He 
anat a tot arreu, als mitjans de comunicació, al Síndic 
de Greuges, al Districte, i res", afegeix la Fina. Ara viu 
a casa d'una amiga, fora de la Vila, i reconeix que tot 
aquest procés, que va començar quan tenia 66 anys, i 
amb una pandèmia al mig, li ha passat factura. "Crec 
que després d'això no podré tornar mai més al meu 
estimat barri de Gràcia". 

Fina R. Palau: 
"L'especulació ha 
guanyat a les persones 
vulnerables"
Final de la batalla judicial que 
ha expulsat una veïna del pis de 
Torrent de l'Olla on ha viscut 
de lloguer durant 48 anys

Silvia Manzanera

"Feia 6 anys que esperàvem aquesta 
actuació", ha apuntat Eva Sospedra, 
en nom d'una de les propietàries. 
Els veïns de l'entorn s'havien quei-
xat reiteradament pel mal estat de 
l'espai, a tocar de l'escola Lexia, i 
havien recollit 375 signatures.

El projecte de l'Ajuntament, que 
ja pot executar-se quan s'acabi la 
feina de desbrossament que s'està 
fent aquests dies, preveu la recon-
versió com a via pública de la finca, 
enllaçant Gomis i Esteve Terrades, 
amb la instal·lació d'elements d'ur-
banització, sempre amb el benen-
tès que hi haurà un ús públic pro-
visional "que garanteixi que el solar 
es manté en condicions de segure-
tat i salubritat", diu l'acord.

Com a element col·lateral, Gats 
de Gràcia ha elevat una queixa al 
Districte per l'afectació a una colò-
nia i tindrà accés a l'espai mentre 
duri la reforma. 

Gats de Gràcia 
eleva una queixa 
per l'afectació a 
una colònia i tindrà 
accés a l'espai
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Documents
Gràcia celebra la tornada 
al carrer de Sant Medir
La diada del 3 de març ha lluït de nou amb la tornada dels protagonistes de Sant Medir als carrers 
del districte: els romeus i les romeves, que amb el seu esforç i compromís han recuperat un 
esdeveniment que l'any passat no es va poder celebrar i que enguany també ha patit els efectes 
de la crisi. Malgrat les dificultats, aquest dijous la festa ha portat alegria i dolçor als carrers de 
Gràcia, destacant la colla Els Tivats, portadors de l'estendard de la federació, i la colla Victòria, 
que celebra els 75 anys. Fotografies: Àlex Gutiérrez Pascual, Sergi L. i Albert Balanzà.
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Àlex Gutiérrez Pascual

E l primer equip mascuí de 
l'Europa no aixeca el cap 
al grup 3 de Segona RFEF 
i cada jornada que passa 
(en queden onze per dis-

putar-se) veu com els rivals di-
rectes s'allunyen mentre es man-
té a la penúltima posició. Després 
d'aturar la sagnia de punts amb 
l'empat al Nou Sardenya davant el 
Cerdanyola (0-0), que va trencar 
de sis derrotes seguides, la desfe-
ta contra el Terrassa (4-1) ha tor-
nat a enfonsar l'equip que entrena 
Gerard Albadalejo. 

 Els escapulats miraran de re-
sistir i fer-se forts a casa, amb l'es-
calf de l'afició, davant la Penya 
Esportiva, que ocupa la sisena po-
sició a la taula i ve de golejar el 
Badalona a Eivissa (3-0). Però a 
la memòria dels europeistes que-
da l'empat de l'anada gràcies a un 
gol in extremis d'Alfons Serra (2-
2). Per al partit contra els balears, 
que es disputa diumenge 6 al Nou 
Sardenya (12h), els d'Albadalejo 
van recuperant de mica en mica 
jugadors lesionats, com el capità 
Àlex Cano, que va sortir a la sego-
na part contra el Terrassa. 

Després de l'encontre contra els 
eivissencs, l'Europa afrontarà dos 
partits crucials davant rivals direc-
tes: el desplaçament a Ejea (13/03) 
i la visita de l'Osca B (20/03). El 
tècnic escapulat no és partidari de 

L'Europa va caure a casa contra el Terol (0-2). Foto: Àngel Garreta

L'Europa masculí no 
aixeca el cap però vol 
plantar cara a la Penya 
Esportiva al Sardenya
"Hem tirat enrere tres setmanes", lamenta l'entrenador 
Gerard Albadalejo després de la golejada a Terrassa (4-1)

fer números i prefereix anar par-
tit a partit. "Miraré la classificació 
quan quedin tres partits", va indi-
car Albadalejo en acabar el partit 
contra els vallesans. "Hem tirat en-
rere tres setmanes. Havíem acon-
seguit ser sòlids, ser fiables, i no ho 
hem estat", va lamentar l'entrena-
dor, que va assumir la responsabi-
litat de la derrota i va descarregar 
de pressió als jugadors ("demano 
perdó a l'afició; la culpa ha estat 
meva"). "No es pot regalar un par-
tit amb aquest nivell, en aquesta 
categoria en vuit minuts", va afe-
gir Albadalejo. 

D'altra banda, el primer equip 
femení de l'Europa buscarà man-
tenir la ratxa fulgurant de victò-
ries (ja en porta nou de segui-
des) diumenge 6 contra el Vic 
Riuprimer REFO a la capital d'Oso-
na (16h). A tan sols sis jornades per 
acabar la lliga, el conjunt que di-
rigeix Joan Bacardit manté la dis-
tància de sis punts amb el segon, 
l'Atlètic Balears. Diumenge passat 
va vèncer l'Osca (3-2) després de 
capgirar un 0-2 en contra.

Denúncia per intent d'agressió 
al porter escapulat Sergio. 
Terrassa i Europa han condemnat 
els fets que el porter europeista 
va denunciar a les xarxes socials 
després del matx a prop de Ca 
n'Anglada. "He vist com un 
individu es dirigia a mi amb 
actitud violenta i de voler agredir-
me", va explicar Sergio, que en 
aquell moment acabava d'entrar al 
cotxe amb la seva filla de 9 anys.

El femení escapulat 
manté els sis punts 
amb el segon i 
visita diumenge 
el Vic Riuprimer

El 'Cata' masculí 
intenta escalar 
llocs davant un 
rival directe 
L'equip de Tato Garcia viatja amb 
precaució per enfrontar-se al Tenerife i el 
femení confia en mantenir-se a la setena 
posició en el tram final de temporada

De la seva banda, el sènior fe-
mení que entrena Gabor Egedi dis-
putarà les quatre últimes jornades 
(la primera aquest dijous contra el 
Terrassa, després de tancar edició) 

À. Gutiérrez Pascual

Un cop allunyat el perill 
del descens, el sènior 
masculí del Catalunya 
afronta les quatre darre-
res jornades a la Divisió 

d'Honor de waterpolo amb l'objec-
tiu d'escalar posicions a la classifi-
cació i que els jugadors joves aga-
fin experiència. Dissabte 5 (11.30h) 
tenen l'oportunitat de batre un ri-
val directe, el Tenerife Echeyde. 
L'equip que entrena Tato Garcia 
viatja amb precaució a la piscina 
canària, tenint en compte el par-
tit d'anada, en què els insulars es 
van imposar la piscina Sant Jordi 
(5-13). A més, el Tenerife Echeyde 
ha aconseguit encadenar dues vic-
tòries seguides, la darrera contra 
un rival com el Sant Andreu. 

amb l'objectiu de mantenir-se al 
setè lloc. "Vejam si podem aconse-
guir una temporada maca", apun-
ta Egedi. Dissabte 5 rebrà un rival 
potent, el Sant Andreu (12.45h).

El Catalunya, al partit de Copa amb el Rubí. Foto: Gràcia Multiesports/Pfotoàlbums

Breus

Els conjunts 
graciencs de 
bàsquet inicien 
el 'supermarç'

Els sèniors masculins 
de Gràcia que disputen 
el tram final de la lliga 
regular a Copa Catalunya 
arrenquen aquest cap de 
setmana un supermarç 
amb partits definits al 
calendari i encontres 
per recuperar. Bàsquet 
Lluïsos disputarà set 
partits, començant pel 
de dissabte 5 a la pista 
del Ramon Llull (18h), el 
cuer. El Claret visitarà la 
pista d'Escolapis Sarrià 
(18h), quart classificat, i 
dimecres 9 rebrà l'AESE 
(21h) en partit recuperat. 
Diumenge 6 serà el 
torn de Vedruna, que 
s'enfrontarà al Tàrrega a 
terres urgellenques (18h).

La Lliga de 
petanca adaptada 
arrenca a les 
pistes de Maignon
Les pistes de petanca del 
carrer Maignon 40, a tocar 
dels jardins Menéndez 
Pelayo, acolliran el proper 
12 de març a partir de les 
10h la primera jornada 
de la Lliga Catalana de 
petanca adaptada. Onze 
triplets, inclòs un d'Amics 
de Gràcia (que gestiona 
l'espai), participaran en 
l'inici de competició per a 
esportistes amb diferents 
graus de discapacitat.

Cedida
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FUTBOL
Segona RFEF masculina 
(Grup 3)
Jornada 23
FC Terrassa 4 - 1 CE Europa
Classificació
1. CD Terol ................. 39 pts.
17. CE Europa .......17 punts.
Jornada 24
CE Europa - SCR Penya Esportiva 
(6/03, 12h) 

Primera Estatal femenina 
(Grup 3)
Jornada 20
CE Europa 3 - 2 SD Osca
Classificació
1. CE Europa .........52 punts.
2. Atlètic Balears ...... 46 pts.
Jornada 21
FC Vic Riuprimer REFO - CE 
Europa (6/03, 16h)

BÀSQUET
Copa Catalunya masculina 
(Grup 1)
Jornada 17
UE Claret 85 - 82 CB IPSI
Lluïsos 49 - 63 SD Espanyol
Vedruna 64 - 70 Escolapis Sarrià
Classificació
7. Bàsquet Lluïsos ....7 G 7 P.
9. UE Claret .............. 6 G 9 P.
10. Vedruna Gràcia 4 G 12 P.
Jornada 18
Esc. Sarrià - Claret (5/03, 18h)
Ramon Llull - Lluïsos (5/03, 18h) 
Tàrrega - Vedruna (6/03, 18h)
Jornada 11
UE Claret - AESE (9/03, 21h)

Copa Catalunya femenina 
(Grup 1)
Classificació
1. CBF Cerdanyola ..15 G 2 P.
9. SaFa Claror .........4 G 13 P.
Jornada 18
SaFa Claror - Premià (5/03, 16h)

WATERPOLO
Divisió d'Honor masculina
Jornada 19
CN Catalunya 10 - 6 CDW Navarra
Classificació
1. At. Barceloneta ..... 48 pts.
9. CN Catalunya ...15 punts.
Jornada 20
Tenerife Echeyde - CN Catalunya 
(5/03, 11.30h)

Divisió d'Honor femenina
Jornada 20
Catalunya 11 - 15 Mediterrani
Jornada 18
Terrassa - Catalunya (pendent)
Classificació
1. CN Mataró ........ 46 punts.
7. CN Catalunya ....24 punts.
Jornada 19
CN Catalunya - CN Sant Andreu 
(5/03, 12.45h)

FUTBOL SALA
Tercera Estatal masculina (Gr. 1)
Jornada 18
AECS L'Hospitalet 4 - 7 Gràcia FS
Classificació
1. Canet FS ................ 42 pts.
6. Gràcia FS ...........28 punts.
Jornada 19

Gràcia FS - AECS L'Hospitalet 
(5/03, 17.30h)

HOQUEI PATINS
Tercera Catalana masculina (2a 
Fase - Grup C) 
Jornada 1 
CH Claret 2 - 2 UEH Barberà 
Classificació
1. CP Tordera ......... 3 punts.
3. CH Claret ..............1 punt.
Jornada 2 
FD Cassanenc - CH Claret (4/03, 
21.30h)

TENNIS TAULA
Primera Estatal masculina 
(Grup 3 - Play-off descens) 
Jornada 11 (anada)
CTT Barcelona 3 - 4 ETT Lluïsos 
Jornada 12 (tornada)
Lluïsos - Barcelona (19/03, 17h) 

HANDBOL
Quarta Catalana masculina 
(Primera fase - Grup A) 
Jornada 18
Handbol Claret 31 - 28 H Ribes B
Classificació
1. St. Joan Despí C .... 27 pts.
3. Handbol Claret ......21 pts.

ESCACS
Lliga Catalana Nacional Divisió 
d'Honor (Grup 2) 
Ronda 6
Platja d'Aro 6,5 - 3,5 Tres Peons
Classificació
1. Colon Sabadell ..... 5,5 pts. 
10. CE Tres Peons ....... 0 pts.

Resultats

À.G.P.

El Daruma Lluïsos ha començat amb bon peu el 
play-off per mantenir-se a la Primera Divisió esta-
tal masculina de tennis taula, després de vèncer el 

Barcelona (3-4) al partit d'anada. L'equip format per 
Florian Martín, Ferran Cano, Bernat Folch va superar 
el conjunt barceloní amb un triomf al darrer partit (1-
3). Folch amb dues victòries i Martín van ser els artí-
fexs de la victòria contra els locals. Els graciencs aga-
fen moral per al partit de tornada, que es disputarà 
dissabte 19 a la pista de l'ETT Lluïsos (17h). L'encontre 
és crucial perquè en cas de derrota el descens és direc-
te. Si l'equip de la Vila supera el Barcelona, s'enfronta-
rà a la següent ronda al La Palma a l'abril i tindrà dues 
oportunitats per salvar la categoria.

El Daruma Lluïsos 
comença amb bon 
peu la ronda per 
seguir a Primera
L'equip gracienc de tennis taula 
venç el Barcelona a l'anada (3-4) 

Cedida
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Aquest divendres arrenca la nova contracta de neteja i nin-
gú dels veïns més informats de Gràcia no podrà dir que no se 
n'hagi assabentat: ja fa tres consells de barri que aguantem la 

mateixa matraca de l'Ajuntament (#simpatiamodeon) i encara l'escolta-
rem dos cops més a Vallcarca i a Camp d'en Grassot. Que si una escom-
brada més, que si carretons autopropulsats -que al Coll seran assistits-, 
que si els contenidors més petits però de tota mena a tot arreu (que nin-
gú vol a la porta de casa seva igualment)... La matraca d'aquesta setma-
na era al consell de barri del Coll, on sí que vam sentir per primer cop el 
regidor expressar la solidaritat amb "Ucrania", amb accent a la i.

El
depen-

dent
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Cartes al director

Les reivindicacions
dels pensionistes 
El passat dissabte 12 de febrer, la COESPE
(Coordinadora Estatal per la Defensa del 
Sistema Públic de Pensions va convocar
concentracions i manifestacions arreu
de l'Estat espanyol en defensa de les
reivindicacions dels pensionistes. A 
Barcelona, la manifestació va anar des del
Banc d'Espanya fins a la plaça sant Jaume.
Com ja sabreu, les nostres principals
reivindicacions són: la revalorització
de les pensions segons l'IPC real; 
l'increment de les pensions mínimes i
no contributives fins a l'SMI, i el rebuig 
de la privatització de les pensions
mitjançant els plans d'empresa.

Assemblea Pensionista de Gràcia 

El retorn de Sant
Medir al carrer
Quan llegiu aquesta carta ja haurà passat
la diada de Sant Medir del 3 de març.
De fet, quan l'escric encara falten unes
hores perquè els carrers s'omplin de gent
que espera els romeus i les romeves, els
cavalls, els camions de les colles, i els
milers i milers de caramels que ens tiren
per recordar que les tradicions formen part 
de la nostra cultura, que expliquen qui 
som i d'on venim, i que hi ha molta gent
que amb molt d'esforç les manté vives. He
llegit que aquest any surten menys colles, 
que ha estat un any molt complicat però
que tornaran el vinent. Sigui com sigui,
hem de celebrar Sant Medir 2022 i desitjar
que visquem molts més en el futur.

Àngels Planas 

Conxa Garcia

La Montse Cervera, de DonesxDones, 
ens recordava, a La Independent,
l’emoció quan va veure el Sense Ficció

deTV3 sobre les dones davant dels mís-
sils de Grenham Common, i ens el reco-
manava. Caldrà repescar-lo. El 2001 va
fer 40 anys que un grup petit de dones
anomenat 'Dones per la vida de la terra'
va començar una marxa des de Cardiff 
fins a la base americana de Grenham
Common, prop de Londres, i 36 femi-
nistes de diverses procedències es van
encadenar a les tanques de la base, per 
intentar impedir que s'hi insal·lessin el 

míssils, i van muntar un campament de
dones per la pau i contra l'amenaça nu-
clear en plena guerra freda. “Un petit
nucli que va durar 19 anys i que va ser 
capaç de mobilitzar a milers de dones 
de tota Gran Bretanya i va ser un punt
de referència per a les feministes paci-
fistes d'arreu del món. Aquestes dones
van ser empresonades, criminalitzades i
insultades, acusades d'abandonar les se-
ves filles... Però no van desistir i les seves 
accions directes no violentes i creatives 
ens van inspirar i fer créixer el que seria
i ha estat un dels eixos fonamentals dels
feminismes: la defensa de la vida actual 
i futura de les persones i el planeta, i per
tant la necessitat d'acabar amb el rear-rr
mament nuclear, les armes i les guerres”.
Un exemple a seguir. No a la guerra!

Dones pacifistes

'Dones per la vida de
la terra, insultades i
criminalitzades, van
ser i són inspiració

Ull de 
dona

Saturats de participació?

El retorn més o menys assumit a la normalitat després de dos anys 
de crisi sanitària ha comportat un retrobament de les dinàmiques
de convocatòries presencials que estan topant o bé amb una certa

mandra en el retrobament o o bé amb un canvi de costums que obligarà 
a repensar també els nivells de participació veïnal. Només tres exem-
ples: procés participatiu de la Ronda de Dalt (només dues persones as-
sistents al marge de tècnics i dinamitzadors oficials, masculines, en la 
sessió dedicada a la perspectiva de gènere), sessions Cuidem Vila (tres
veïns, la resta tècnics i consellers de BComú, PSC i ERC) i espigolada de 
tarongers (dues consellers de BComú i una desena de participants).

Les dades no són ni molt menys per tirar coets, quan justament s'es-
tà fent un replantejament dels òrgans de participació, amb consultes 
de barri o eliminació d'espais 
com el Consell Ciutadà, i a tots 
hauria de preocupar aques-
ta dinàmica que a una bona 
part dels veïns (i dels mitjans 
de comunicació) ens ha deixat 
enganxats a la pantalla en lloc 
de tornar a baixar al carrer. I
no és el mateix seguir un pro-
cés participatiu o un consell 
de barri per la pantalla que 
en el lloc dels fets. I cal pensar a qui li convé més i qui hi surt guanyant
d'aquesta caiguda de la participació.

Cal tornar als plens, a les audiències públiques, als consells de barri, 
a les comissions i als consells scetorials, a les executives dels partits, a 
les assemblees veïnals i a les concentracions populars. Cal tornar a les 
places i als carrers, a discutir amb el veí i a proposar amb el comerciant. 
En la setmana que Sant Medir ha tornat als carrers, cal treure's la por i
la mandra de sobre i posar en una balança quin és el preu de la no parti-
cipació social.

A qui li convé més i
qui hi surt guanyant
d'aquesta caiguda
de la participació?
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Opinió convidada
Junta de l'AFA (Associació de Famílies d'Alumnes) de l'escola pública Rius i Taulet

Al Rius i Taulet necessitem
solucions urgents

A quest divendres 4 de març la comunitat de l’esco-
la pública Rius i Taulet tallarem tota la travesse-
ra de Dalt perquè exigim solucions urgents. Hem
pres aquesta mesura dràstica després de més
d’un any de mobilitzacions sense aconseguir que 

el Districte de Gràcia ni l’Ajuntament de Barcelona faci cap
actuació per resoldre la situació que patim. 

Segur que coneixeu la nostra escola. Es troba a la part 
superior de la plaça Lesseps. No només està al costat d’un
eix viari dels més transitats de la ciutat, sinó que està en-
cerclada per altres carrers. La situació s’agreuja amb un
accés de la banda mar complicadíssim per als vianants: un
pas zebra que els infants no poden creuar tranquil·lament 
perquè de seguida el semàfor es posa vermell i amb tot 
d’autobusos, cotxes i furgonetes que hi queden travessats.
Una autèntica gimcana cada matí i cada tarda.

Tot això significa que els nostres infants conviuen no no-
més amb la inseguretat per arribar i sortir de l'escola, sinó
que pateixen nivells de contaminació elevats que posen en
perill la seva salut.

Fa molts anys que sol·licitem mesures per part de l'ad-
ministració, tant pel que fa a la pacificació dels accessos
com a la reducció dels fums.

Des de l’Ajuntament ens van assegurar que limitarien la 
velocitat als carrers Maignon i Mare de Déu del Coll. D'això
en fa mes d'un any i no han fet cap actuació. Tampoc te-
nim notícies de l'estudi per desviar trànsit que ens van dir
que farien.

Davant de les nostres demandes, ens trobem que el 
Districte diu que la responsabilitat és de l’Ajuntament per-rr
què la Travessera de Dalt és una via de ciutat. I entre uns i
altres no han proposat cap solució. A dia d'avui el Districte
no es digna ni a contestar un sol correu ni prec que els fem 
arribar.

Si realment, tal com diuen, aquest Ajuntament aposta per
un altre model de ciutat, ha de fer-ho especialment en els 
punts crítics com ho és la plaça Lesseps, no només en aque-
lles zones on és fàcil actuar; si no, el que fan és demagògia.

A més, ja fa més de 10 anys que volem el nostre camí es-
colar, però ha estat impossible crear-lo perquè no han fet 
res per solucionar els problemes important que tenim a
l'entorn. Posar dos cartells o una tanca no ho soluciona. I 
des de l’Ajuntament ho saben.

Us animem a tot el veïnat a donar-nos suport en aques-
tes demandes per pacificar l’entorn del Rius i Taulet i
us convidem a participar al tall de la Travessera de Dalt
aquest divendres 4 de març a les 16.30 h.

L'escola no només es troba
al costat d'un eix viari dels
més transitats de la ciutat
sinó que està encerclada per
altres carrers i un accés mar 
complicadíssim per als vianants

la 
setmana

Ucraïna

Lluís Bou

Potser el més determinant per a la his-
tòria d’Ucraïna ha estat la geogra-
fia.El paisatge és llis, és una planura 

que abasta molt més que aquest país. I
això vol dir que hi han passat les potènci-
es de cada moment: polonesos, otomans, 
austríacs, alemanys, russos. Abans de la
Revolució Russa la part oriental forma-
va part de l’Imperi rus dels tsars. I un cop 
instaurat el nou règim comunista va pas-
sar a dir-se República Socialista Soviètica
d’Ucraïna, l’any 1922. La zona occidental
estava en mans poloneses i així va restar.
Però després de la 2a Guerra Mundial es
va fer un nou repartiment. La zona que
estava sota domini polonès va passar 
també a la República Socialista Soviètica
d’Ucraïna. Però no incloïa la península de
Crimea, que al segle XVIII havia estat an-
nexionada a l’Imperi tsarista. Krutxov va
retornar Crimea a Ucraïna el 1954.

Quan va caure l'URSS Ucraïna va es-
devenir independent. Es va elaborar un
acord d’associació amb la UE però el 2013
Rússia va fer pressió i el llavors president
ucraïnès, Viktor Ianukòvitx, es va fer en-
rere. Milers de persones s’hi van revoltar
i Ianukòvitx va marxar del país el 2014.
Rússia va aprofitar per ocupar Crimea, i
va convocar-hi un referèndum seguint la
manipulació tabarniana del dret a l’au-
todeterminació que fa Putin: on hi viuen
russos és Rússia. L’interès era evident,
a Crimea hi ha la base naval russa de
Sebastopol, que té sortida al Mar Negre
i al Mediterrani. Després forces prorus-
ses es van apoderar d’algunes localitats de
l’est d’Ucraïna, a Donbass. Van declarar la
independència les autodenominades re-
públiques de Donetsk i Lugansk seguint
la mateixa idea annexionista que on hi vi-
uen russos és Rússia. I al 2022 el conflicte,
no resolt, ha acabat en guerra.

Cedida
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Exposicions
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 tra-
vés dels diferents estudis que va realitzar 
l’artista, en el seu univers privat. La mos-
tra s’acompanya també del testimoni de 
Victòria Pujolar, recuperat a través d’una 
peça audiovisual produïda i editada es-
pecialment per a l’exposició per Tamara 
Melchor, neta de la pintora.
Fundació Felícia Fuster (Camps i Fabré, 3) 

Fins al 28 de març
Exposicions dins del cicle aDONA't. 15a edi-
ció de la mostra Mares, àvies, germanes 
i amigues. Un homenatge dels infants del 
barri vers les dones que més admiren, per 
mitjà de dibuixos acompanyats de narraci-
ons originals i emotives.
Exposició Venandi Maleficarum. Un pro-
jecte que vol ensenyar allò que s'amagava 
darrere dels mites imposats per la societat 
als segles XV, XVI i XVII, que assenyalaven i 
castigaven a les dones. Un recorregut foto-
gràfic ambientat en la bruixeria
Exposició Canvi climàtic o l’emergència 
dels cossos. A través de les seves obres, les 
artistes comparteixen les seves experièn-
cies i les connecten a un llinatge de sabers 
ancestrals femenins (i sovint silenciats) 
que entenen el mateix cos com a extensió 
de la natura. 
CC El Coll - La Bruguera (Aldea, 15)

Fins al 30 de març
Exposició Dones i Aigua. Les creadores de 
Gràcia del Projecte Minerva volen retre 
homenatge a la relació històrica i actual 
de les dones amb l’aigua. Parlen del "do-
lor que ens inunda quan veiem com els 
nostres rius s’assequen i es desborden pel 
canvi climàtic; volen fer-nos sentir l’aigua 
que ens conforme i ens mou, que ens crea 
i ens manté en vida i volen ser l’aigua per-
sistent que erosiona les arestes lacerants 
de les roques fins a fer-les caure. Perquè 
necessitem més aigua i menys arestes; més 
flexibilitat i menys rigidesa; més col·lectiu i 
menys egoisme".
La Violeta (Maspons, 6)

Fins al 3 d'abril
Exposició Expedient González Ledesma. 
Memòria escrita i cultura popular en 
Francisco González Ledesma (1927-2015). 
Mostra dedicada a l'autor que amb la novel-
la Expediente Barcelona (1983), va encetar 
la sèrie de l'inspector Méndez. Periodista 
a El Correo Catalán i La Vanguardia, la 
democràcia va recuperar el gran narra-
dor, 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 socie-
tat actual. Mostra temporal inclosa al preu 

de l'entrada de Casa Vicens.
Casa Vicens (Carolines, 20-26)

Exposició permanent 
Casa Vicens, la primera casa de Gaudí: ma-
nifest de la seva obra. Per conèixer la his-
tòria de la Casa Vicens, en el seu context 
social, cultural i artístic com obra gaudi-
niana i la seva anticipació al modernisme. 
Consulteu horaris i preus a la web.
Casa Vicens (Carolines 18- 22) 

Actes
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

Nit Amaziga: Aziza Brahim + Cafè d'Alger.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 20.30h

Concert Mistiks Project: En Diskordia + 
Lëri + PD Arka. Concert en suport al pro-
jecte de l’Esplai Espurna de Gràcia.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 21h

Concert: Miguel Trias de Bes + La 
Hermana de Miguel.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21h

Espectacle: Monólogos poligoneros. Amb 
Vidda Priego.
La casa dels contes (Ramón y Cajal, 35), a 
les 21.30h

Dissabte 5 de març
Conte en anglès: There's No Place Like 
Space. Amb Kids&Us. Edat: + 3 anys. 
Aforament limitat per ordre d'arribada.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de l'Olla, 
104), a les 12h 

Concert: Ministrers de Gràcia + Rondalla 
Kanalla. Taquilla inversa.
La Violeta (Maspons, 6), a les 19h

Concert: Jules. 
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant Miquel, 
59), a les 21.30h

Concert: L'Últim Europeu.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 22h

Diumenge 6 de març
Espectacle familiar: Històries volades 
amb l'Amelia Earhart. A càrrec d'Alba 
Millaruelo.
La Violeta (Maspons, 6), a les 12h 

Concert: Muixeranga de Barcelona + 
Vicent Torrent.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 18.30 i a 
les 19h

Dilluns 7 de març
Cicle aDONA't: Repensem els contes.

El Coll La Bruguera (Aldea, 15), a les 17.30h 
La Gràcia Swing Jam. Tots els dilluns.
SwingCats (Torrijos, 70), de 22h a 00h

Dimarts 8 de març
Documental: Sisters with transistors (Lisa 
Rovner. 2020. UK) + Actuació i col·loqui 
posterior a càrrec de Tuna Pase i Maria 
Vadell (GTS). Cal inscripció prèvia.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 19h

Dimecres 9 de març
Petit cineclub: Al sostre del món (Iván 
Castell. Espanya/EUA. 2019). Cal inscrip-
ció prèvia.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 17.30h

El meu cos, jo decideixo. Taller d'estampa-
ció en clau de gènere. Amb el Punt d'Infor-
mació Jove de Gràcia.
Casal de Joves del Coll (Aldea, 15), a les 18h 

Contes feministes. Lectura de contes in-
fantils contra els estereotips de gènere. 
Públic infantil.
El Coll La Bruguera (Aldea, 15), a les 18h

T'interessa: L'ús no sexista de la llengua. A 
càrrec d’Elvira Nadal, filòloga i mestra de 
català. Per a adults i joves. Aforament limi-
tat per ordre d’arribada. Biblioteca Vila de 
Gràcia (Torrent de l'Olla, 104), a les 18.30h 

Les Vespres dels dimecres: Marcel 
Casellas, Sònia Àrias i Blai Casals. Entrada 
lliure amb reserva prèvia a bardelcat@
gmail.com
El Bar del CAT (pl. Anna Frank, s/n), 21h

Dijous 10 de març 
Concert: Rodriguez Rodriguez.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21h

Entitats

Divendres 4 de març
Presentació: Art Brut, llibre sobre malalti-
es mentals des d'una perspectiva femeni-
na. Amb Raquel Picolo. 
Ateneu Rosa de Foc (Robí, 5), a les 19h 

Presentació del documental: She's beau-
tiful when she's angry. Dirigit per Mary 
Dore. Col·loqui amb Conxa Garcia. 
Ateneu Roig (T. d'en Vidalet, 34), a les 20h

Dissabte 5 de març
Ruta Dones Rebels.
Inici a la plaça de Dones del 36, a les 12h

Documental: Muerte de una puta, d'Har-
monia Carmona. Amb Mercè Pérez Caro. 
Agita't Gràcia.
Ateneu Rosa de Foc (Robí, 5), a les 12h

Vermut amb tapa literària: Aquí reposa 

la Margot, de Marielle Giguère (Obrador 
Editorial). Imprescindible inscripció a: 
obradordhistories@gmail.com o al telè-
fon 931 620 467
Bar d'El Centre (Ros de Olano, 9), 11.30h

Teatre: Consell familiar. A càrrec de Casal 
Corpus.
Ateneu Hortenc (Pere Pau, 8-10), a les 21h

Diumenge 6 de març
119è Aniversari El Cercle. Gran calçotada 
de germanor.
El Cercle de Gràcia (Santa Magdalena, 12), 
a partir de les 12h

Si 
voleu publi-

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

@independent.cat

Amb el suport de

Música contra la guerra 
La violinista ucraniana Ala Voronkova Zimovskaia, juntament amb el seu marit el 
pianista rus Guerassim Voronkov, organitzen aquesta concert per la pau a Ucraïna. 
En ell participaran músics d'arreu del món, com ara Rafael Dengra, Olga Kobekina, 
Romina Krieger (impulsora del festival Òpera Gràcia), Andrey Marenich, Miquel 
Marín, Enric Moya, Kimiyo Nakako, Daria Piltyay, Feodor Veselov i Sergi Vicente. 
Tots ells es reuneixen en un concert exepcional on presentaran obres clàssiques, 
per alçar la veu en contra de la guerra i demanar la pau a través de la música.

Diumenge 6 de març a l'Oratori de Sant Felip Neri (Sol, 8), a les 19.30h

Recomanem

Cedida
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Carrer de les Carolines, 20-26, Barcelona 08012 CasaVicenscasavicens casa_vicens

“Guerra”, de Nikki Luna    

Reserva les teves entrades a www.casavicens.org

Del 20 de gener al 26 de juny de 2022 

Exposició temporal inclosa en el preu de l’entrada a Casa Vicens Gaudí.
 
Amb motiu del Dia de la Dona, aquest dissabte 5 de març es pot gaudir 
d’una visita comentada a l’exposició per part de l’artista a les 12:00h. 

Fotografia: Daniel Cao. © NIKKI LUNA. Tots els drets reservats.



L’Independent de Gràcia
4 de març de 2022

14 Cultura
Breus

La Fontana acull 
la 3a Mostra 
col·lectiva d'art 
feminista pel 8M

La 3a edició de l’exposició 
col·lectiva d’art feminista 
que organitza l’Espai Jove 
La Fontana arrenca el 
proper 11 de març amb 
una taula rodona a càrrec 
d’Artista o Musa i les 
artistes participants de la 
mostra d'enguany.
En aquesta tercera 
edició -emmarcada en el 
cicle que l'equipament 
prepara amb motiu del 
8M- l'exposició fa un 
recorregut per la història 
del moviment feminista, 
fins l’actualitat, a través de 
totes les obres de dones 
joves i col·lectius que han 
estat seleccionades. Hi 
ha fotografia, pintura, 
il·lustració, collage i dibuix.

El film de Marc 
Crehuet 'Espejo, 
espejo' obre el 
BCN Film Fest
El Festival Internacional de 
Cinema de Barcelona-Sant 
Jordi, que se celebrarà 
del 21 al 29 d'abril amb els 
Verdi com a seu central, 
inaugurarà la sisena edició 
amb Espejo, espejo, el segon 
llargmetratge de Marc 
Crehuet (El rei borni). Es 
tracta d'una comèdia coral 
d'embolics protagonitzada 
per Santi Millán, Natalia 
de Molina, Malena Alterio, 
Carlos Areces, Betsy 
Túrnez, Toni Acosta o 
Carlos Bardem.

Cedida

Impuls a la narració 
oral amb una jornada a 
Joanic que reunirà els 
professionals del sector
L'Associació de Narradores i Narradors de Catalunya, amb 
seu a Gràcia, celebra així els 25 anys de trajectòria de l'entitat

Silvia Manzanera

La relació de la narració oral 
amb la Vila és estreta i ve 
de lluny, un vincle consoli-
dat amb el Centre d'Interès 
en narració oral instal·lat a 

la Biblioteca Vila de Gràcia des del 
2012 gràcies a la col·laboració amb 
el Festival Munt de Mots. Ara, un al-
tre referent d'aquesta forma antiga 
i universal de transmetre la cultura, 
l'ANIN (Associació de Narradores i 
Narradors de Catalunya) -amb seu 
a l'Ateneu Roig i que enguany cele-
bra 25 anys- fa una nova passa en la 
divulgació de la narració oral: el dia 
20 de març, dia internacional de la 
Narració Oral, Gràcia acollirà la 1a 
Gran Festa de la Narració Oral, una 

Instal·lació de contes 'Sota les mosquiteres', un projecte d'ANIN. Foto: Cedida

teres on s'explicaran contes a cau 
d'orella, un projecte que ANIN por-
ta rodant per fires i trobades literà-
ries des de fa cinc anys. I les entitats 
i contaires convidats també tindran 
el seu espai i via lliure per fer les ac-
tivitats que vulguin. "Pretén ser la 
festa de tota la gent que estima, que 
gaudeix i que viu la paraula viva", 
afegeix Escudero. 

El Dia Mundial de la Narració 
Oral va néixer a Suècia l'any 1991 de 
la mà del grup Fabula Storytelling 
que va organitzar l'Alla berattares 
dag (El dia dels contaires). A partir 
de llavors, altres països es van anar 
sumant a la iniciativa amb la parti-
cipació de narradores i narradors 
d'arreu. A dia d'avui, el 20 de març 
se celebra a tot el món.

jornada festiva a la plaça Joanic que 
reunirà entitats, festivals, associa-
cions i persones que treballen en 
aquesta disciplina.

"Aquests dos anys de pandè-
mia ens han afectat molt i hem 
hagut de reinventar noves fór-
mules per seguir endavant", ex-
plica Martha Escudero, portaveu 
d'ANIN. Aquesta associació sem-

pre ha commemorat el 20 de març 
però enguany han volgut atorgar-
li més ressò pels 25 anys de l'en-
titat, que va ser reconeguda l'any 
passat pel seu projecte 'Bàrcino, la 
nau de les paraules', una iniciati-
va que pretén donar visibilitat a la 
diversitat cultural de la ciutat mit-
jançant els contes. 

Així doncs, la Gran Festa de la 
Narració Oral oferirà diversos es-
pais de narració en diferents for-
mats. Hi haurà un escenari cen-
tral amb els contes de 'Bàrcino, la 
Nau de les paraules'. De fet, l'arri-
bada a la plaça a les 12h d'aquest 
vaixell que s'està acabant de cons-
truir aquests dies a l'Ateneu Roig 
donarà el tret de sortida a la jorna-
da. També s'instal·laran les mosqui-

La Nau de les Paraules. ANIN 
encara la recta final del seu projecte 
La Nau de les Paraules amb les 
dues darreres convocatòries per 
acabar de construir el vaixell 
que portarà contes arreu: són el 
6 i el 13 de març a l'Ateneu Roig, 
seu de l'entitat, a partir de les 
11h. De fet, aquesta nau pretén 
ser l'escenari central de la festa 
del 20 de març a Joanic, a on 
es traslladarà per inaugurar la 
jornada amb un pregó a les 12 h. 

'Sisters with transistors'. Foto: Cedida

tòria del gènere musical de l'elec-
trònica a través de diverses do-
nes visionàries, que van realitzar 
experiments radicals amb mà-
quines, els quals van contribuir a 
redefinir els límits de la música: 
Clara Rockmore, Daphne Oram, 
Bebe Barron, Delia Derbyshire, 
Maryanne Amacher, Pauline 
Oliveros, Wendy Carlos, Eliane 
Radigue, Suzanne Ciani i Laurie 
Spiegel.

Després del passi del film, hi ha 
prevista l'actuació de dues refe-
rents d'aquest estil musical a casa 

Dona i electrònica, a la Sedeta
Debat el 8 de març amb actuació i col·loqui a càrrec de les músics Tuna Pase i Maria Vadell

S.M.

La projecció del documental 
'Sisters with transistors' el 
proper dimarts 8 de març a 
la Sedeta servirà per prepa-
rar el debat sobre la relació 

històrica de la dona i la música elec-
trònica que protagonitzaran la mú-
sic i acadèmica Tuna Pase i Maria 
Vadell, directora artística de Gràcia 
Territori Sonor. 

Aquest film britànic, dirigi per 
Lisa Rovner el 2020, explica la his-

nostra: Tuna Pase i Maria Vadell. 
La primera és música, acadèmica 
i membre de col·lectius que treba-
llen per la dona i la tecnologia mu-
sical com Beats by Girlz, Female 
Pressure i FLO (Female Laptop 
Orchestra). I Vadell és, a més de 
músic, directora artística i de pro-
ducció de GTS, associació respon-
sable del dispositiu LEM i altres 
activitats en torn la música experi-
mental que s'organitzen al districte 
i a la ciutat. Totes dues conduiran 
un col·loqui per desmitificar que 
l'electrònica és territori masculí.

Els Ministrers de 
Gràcia i Rondalla 
Kanalla, aliats en 
concert a la Violeta 
La formació de música 
tradicional radicada a 
la Vila, Els Ministrers 
de Gràcia, organitzen 
aquest dissabe 5 de març 
un concert a la Violeta 
amb un altre grup amic, 
Rondalla Kanalla. Tots 
dos oferiran un espectacle 
conjunt basat en les 
melodies pròpies de la 
gralla i de la coba de tres 
quartans (19h).

La 1a Gran Festa 
de la Narració Oral 
del 20 de març 
comptarà amb una 
mostra d'entitats 
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Kima Guitart: "La seda és 
un material sensual"

crítica 
d'art

Per a l'artista, 
Cassandra és 
un símbol de 
les dones no 
escoltades

Joana Dark: "Formem 
part d'una generació 
que es reinventa i 
prefereix el mestissatge" 
Ariadna Rulló i Judit Pi porten al CAT una proposta que beu de la 
tradició, amb una mirada experimental on la dona n'és protagonista

S.M.

Joana Dark és el projecte 
musical teixit per Ariadna 
Rulló i Judit Pi i la complici-
tat d'Arnau Vallvé, una pro-
posta que beu d'una de les 

obres més importants de l'etnòleg 
i folklorista català Joan Amades, i 
que pretén donar veu a la dona del 
segle passat amb una nova pers-
pectiva. Divendres 11 de març ho 
presentaran al CAT en el marc del 
Trad d'autor, el cicle que organit-
zen el Tradicionàrius i BarnaSants. 
Ariadna Rulló està segura que serà 
un concert que sorprendrà. 

Com sorgeix el projecte? 
Fullejant el Costumari de Joan 
Amades i revisant les cançons, vaig 
veure que hi havien moltes que 
eren cantades i protagonitzades 
per dones. Amb el meu pare [Ton 
Rulló, membre el grup Coses], ha-
víem vist que eren cançons sobre 
treballs al camp, religioses o revo-
lucionàries, però també em vaig 
adonar que hi havia una part in-
creïble entorn les dones.

I vas començar a tirar del fil?
Es van apuntar la Judit Pi i l'Arnau 
Vallvé a la producció, i amb una 
residència de sis mesos a Fabra 
i Coats ha sortit Joana Dark i La 
Lireta. 

Què n'heu extret d'aquest treball 
de recerca sobre la dona?
Més que cap conclusió, l'objectiu 
era visibilitzar-les. D'alguna mane-
ra la idea era desenterrar aquelles 
300 pàgines referents a les dones.

Ariadna Rulló i Judit Pi, com a Joana Dark, en una imatge promocional. Cedida

Per què us interessa tant l'expe-
rimentació?
És el bagatge que tenim tots. La 
Judit ve d'un rotllo més anglosa-
xó i jo he passat per tot, el rock, el 
punk, l'electrònica... Crec que for-
mem part d'aquesta corrent d'in-
novar, reinventar-se, sortir-se del 
gènere pur. Per a mi, amb el mes-
tissatge és quan surten coses més 
interessant.

Tot i que la pandèmia ha pogut 
frenar el sector, com veus la mú-
sica folk en aquest moment?
Ara mateix hi ha una revolució, un 
interès per innovar que ja va cop-
mençar abans de la pandèmia. Hi

ha una nova generació, els fills del 
folk que hem aportem la nostra 
mirada. Per exemple, el folk català 
tradicional és molt alegre, encara 
que canti lletres dures o terribles. 
Amb el procés creatiu de Joana 
Dark vam veure que no es podia 
cantar així. 

Com serà el concert del CAT?
Per a mi és un repte. Sé el que re-
presenta Joan Amades per a la cul-
tura popular. Tot i que m'agrada 
recordar que la seva principal font 
va ser la seva mare, que a més can-
tava molt bé. El CAT em fa respec-
te. Crec que serà un concert inte-
ressant i que sorprendrà. 

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla 
del Prat, 15. Tel. 93 217 26 42.
 Rigoletto (royal Opera House). 
Dj, 20.15.
 The Batman. 17.30 i 21.00. Dj, 
17.30 i 21.00. 16.00 i 19.35.
 Belfast. 16.00, 18.00, 20.05 i 22.05.
 El callejón de las almas perdi-
das. Dv, dl, dm, dc i dj, 21.25.

 Las ilusiones perdidas. 16.00. 
18.20.
 Uncharted. Ds i dg, 18.55 i 21.35. 
Dv, dl, dm, dc i dj, 18.55. 15.50.
 Competencia oficial. 16.00. 19.30 
i 21.50.
 El método Williams. Dv, dl, dm, 
dc i dj, 21.15.
 Spider-Man: No way home. Ds i 
dg, 21.15.

 Canta 2. Dv, ds, dg, dl, dm i dc, 
18.15.
 El buen patrón. Dv, ds, dg, dl, dm 
i dc, 20.30.
 Ainbo: La Guerrera del 
Amazonas. 15.50 i 17.40.
 Muerte en el Nilo. 16.00, 18.40 i 
21.20.

Cinemes Girona. Girona, 177
 Ainbo, la guerrera del 
Amazonas. Ds i dg, 16.00.
 Flee. Dl, dm, dc i dj, 16.00. Dv i dj, 
22.10.
 Tros. Dv, dg, dl, dm i dc. 17.30 i 
19.00. Ds, 17.30 i 22.00. Dj, 18.00.
 Los amores de Anaïs. Dl, dm, dc 
i dj, 18.00.
 Language Lessons. Dv, dg, dl, dm 
i dc, 20.30. Ds, 22.00.
 El buen patrón. Dv, ds, dl, dm i 
dc, 20.00.
 El sueño de Sigena. Dj, 20.00.

 Competencia oficial. Dv, 16.00, 
18.00 i 22.00. Ds, 18.00 i 22.00. Dg, 
18.00 i 20.00. Dl i dj, 16.00 i 18.00. 
Dm i dc, 16.00, 18.00 i 20.00.
 Un pequeño mundo. 16.00.
 4º Festival de cine chipriota y 
griego. Dv, 19.00 i 21.30. Ds i dg, 
16.00 i 19.00.
 Retrospectiva Apichatpong 
Weerasethakul. Ds, 20.30.
 Il turco in Italia (òpera en diferit 
des de La Scala de Milà). Dl, 20.00.
 Rigoletto (directe des de la Royal 
Opera House). Dj, 20.15.

Verdi. Verdi, 32. 
 Un héroe. Dv, ds, dg, dl i dc, 
11.30, 16.00, 18.30, 20.20 i 22.30. 
Dm, 16.00, 18.30, 20.10 i 22.30. 
Dj, 11.30, 16.00, 17.45, 20.10 i 
22.30.
 The Batman. 11.30, 16.00, 18.25, 
19.15 i 21.45.

 Muerte en el Nilo. Ds i dg, 16.00 
i 19.45. Dv, dl, dm i dc, 16.00, 
17.45 i 20.10. Dj, 16.00 i 20.10.
 El callejón de las almas perdi-
das. 21.00.
 Belfast. 18.10.
 El buen patrón. 22.30.
 El triunfo. Ds i dg, 22.30. La res-
ta, 16.00 i 22.30.
 Flee. Dv, dl, dm, dc i dj, 16.00.
 Las ilusiones perdidas. Dv i dl, 
11.30.
 Competencia oficial. Dv, dc i dj, 
11.30.
 El acontecimiento. Dj, 19.00.
 Maurice. Dj, 11.30.
 Get Back. Dm, 11.30.
 The Beatles y la India. Ds i dm, 
11.30.

 Frida viva la vida (documental). 
Dm, 11.30 i 18.10.
 Romeo & Juliette. Dg i dc, 11.30.
 Ainbo: la guerrera del 

Amazonas. Ds i dg, 16.15. 11.30 
i 18.00.
 Canta 2. Ds i dg, 11.30 i 16.00.

Verdi Park. Torrijos, 49
 Competencia oficial. 16.00 i 
17.55.
Drive my car. 18.15 i 21.35.
Las ilusiones perdidas. 16.00, 
18.50 i 21.40. Dj, 16.00 i 21.40.
Flee. Ds i dg, 16.10.
Licorice Pizza. Ds i dg, 18.00, 
20.05 i 22.30. Dv, dl, dc i dj, 18.10, 
20.05 i 22.30. Dm, 18.10 i 22.30.
Belfast. Ds i dg, 16.00 i 20.35. Dv, 
dl, dm, dc i dj, 16.00 i 20.40.
Uncharted. 22.30.
CODA. Dv, dl, dm, dc i dj, 16.00.
Maurice. Dj, 19.00.
The Beatles y la India. Dm, 20.10.
Get Back. Dm, 22.05.

Ramon Casalé Soler 

El títol de l’article és d’una entrevista que Adriana 
Clivillé li va fer a l’artista Kima Guitart al diari Avui, 
fa gairebé trenta anys, on destacava el seu treball 

dins de la pintura a mà sobre seda, tècnica que empra 
des de fa cinc dècades. Ara tenim l’oportunitat de veu-
re la seva obra recent a la galeria H2O (Verdi, 152), on 
presenta Cassandra, La paraula com a arma de lliber-
tat. Es tracta d’un projecte que parteix de la lectura de 
Cassandra de Christa Wolf, que l’artista ha llegit en dos 
moments diferents, separats per quaranta anys. 

Kima Guitart (Esparreguera, 1947), abans de de-
dicar-se a les sedes pintades, va començar interes-
sant-se pels esmalts i la ceràmica. L’any 1970 resideix 
a Florència un temps gràcies a una beca per estudiar 
orfebreria. La primera exposició la va fer l’any 1972 a la 
galeria Lo Marraco de Lleida, on ja s’endinsa plenament 
en el terreny de l’art i la moda. A la dècada dels 80 se’n 
va a Nova York i després a Madrid on s’hi estarà cinc 
anys creant peces per a vestuari i fent desfilades. Torna 
a exposar a Barcelona el 1985 al Saló Gaudí. 

Cassandra. La paraula com a arma de llibertat és un 
homenatge a la figura de la dona a través d’un perso-

natge mitològic de la 
Ilíada; la princesa i ende-
vina troiana Cassandra, 
famosa per les seves pro-
fecies. Per a Guitart, és 
“un símbol de la falta de 
reconeixement públic del 
discurs femení. De dones 
no escoltades, declarades 
boges o bruixes per dir el 
que ningú vol escoltar”. 
L’exposició es divideix 
en diferents apartats: 

Cassandra. L’origen, on hi ha una seda mural de 3 me-
tres de llarg pintada directament sobre seda natural re-
alitzada fa deu anys. La tela està penjada i per les dues 
bandes es veuen les taques vermelles que representen 
la sang, les vísceres. Una altra peça impactant és La tú-
nica Cassandra, que fa uns dos metres d’alçada. És una 
obra de l’any passat que representa la roba d’un mite. 
La túnica és blanca però l’ha anat pintant en vermell en 
diferents gradacions, símbol de la sang i la mort.

També hi ha una sèrie de fotografies impreses so-
bre paper, totes elles del 2020, que l’artista ha titulat 
Fragments. Són imatges de sedes pintades que fan re-
ferència a la túnica de Cassandra, que estan arruga-
des i tacades de sang. Hi ha també un conjunt de cubs 
de ferro que contenen sedes en formes diverses. Per 
a Guitart, el cub és la casa de Micenes on vivia com 
esclava Cassandra, que després serà assassinada per 
Clitemnestra, esposa d’Agamenon, a qui també va ma-
tar. A cadascuna de les sedes hi ha pintada una frase del 
llibre de Christa Wolf.
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Les filles de Putin
Marina F. Torné

Ja fa dies que no em trec del cap dues 
persones que no tinc el gust de conèi-
xer. Són la Maixa (Maria Vorontsova) i

la Katia (Yekaterina Tikhonova), les filles
de Vladimir Putin. Tenen 36 i 35 anys res-
pectivament i cada nit que poso la meva
filla a dormir em pregunto per elles. Què
deuen pensar de la puntada de peu de son
pare al tauler geopolític mundial? Dels
morts que pesen sobre aquell que un dia
se’ls va ajeure a la vora per cantar-los a
cau d’orella bona nit?

Probablement mai no arribarem a sa-
ber què se sent essent la filla de l’arxie-
nemic d’Occident. I per això he intentat
posar a la seva pell. La Maixa i la Katia 
van néixer als 80, en un moment crucial
en la història de Rússia, la Perestroika. 
Aleshores, l’ara president rus -que s’ha
esforçat a consciència per enterrar
aquella promesa de llibertat- era mem-
bre del KGB. La Maixa va arribar al món
a Sant Petesburg. La Katia, a Dresde, a
Alemanya, una de les destinacions del 
seu pare llavors encara agent secret. Des
del primer dia, han viscut en una pel-
lícula d’espies. Primer amb un nom fals.
Més tard, quan el seu progenitor va ar-rr
ribar al poder, apartades de l’escola per
bunqueritzar-les, per fer-les viure a l’om-
bra del líder suprem que vint-i-dos anys 
després continua sent Putin. 

Poc se’n sap, de la Maixa i de la Katia. 
En més de 30 anys de vida mai se les ha 
vist al costat del seu pare. La primogèni-
ta, uns diuen que biòloga, uns altres que 
metgessa, ha estat mare. Com a mínim 
d’una criatura, el fill de la filla de Putin. 
El net de Putin. I jo em pregunto, com 
s’ho farà la Maixa per explicar al seu pe-
tit el conte de La guerra de l’avi Putin.

"Sense les matemàtiques
no hi ha màgia"

Ignasi Stigman
psicòleg i mag

Ja de petit practicava amb les
cartes tot el dia. El teatre musical
i el claqué el van atrapar de ben
jove (format a l'Escola Memory),
va passar pel circuit de teatre
amateur gracienc i es va llicenciar
en Psicologia. És l'inventor de

g

la matemàgia i el mag oficial dela
Catakrac (BTV). Aquest cap dec
setmana està al Teatre Apolo
amb 'El circ dels impossibles'.

Silvia Manzanera 

Psicòleg, professor, assessor, mag, artista... Com s'hi arriba? 
En el fons m'ho he trobat i estic encantat. M'ha agradat sem-
pre el teatre però em pensava que no podria guanyar-m'hi la 
vida i per això vaig estudiar la carrera de Psicologia. 

I què va determinar el canvi?
Un dia vaig veure que guanyava més diners amb les actuaci-
ons que fent classe. Això va ser fa deu anys. I des de llavors
em dedico al 100% a la màgia i al teatre, i també faig forma-
cions a professorat perquè aprenguin a fer servir la màgia
per ensenyar matemàtiques; són molt entusiastes.

En quin moment et va atrapar la màgia?
Quan tenia 14 anys, un dia ens van convidar a una obra de te-
atre al Llantiol on sortia un mag i vaig quedar al·lucinat, per-rr
què vaig veure que podia ajuntar la màgia amb la resta d'arts
escèniques que m'agradaven. De fet, aquest és el meu estil.

Els espectacles de màgia també han evolucionat molt.
Ara es combina amb d'altres disciplines. És una tendència 
que passa arreu. Abans es basava més en l'il·lusionisme i ara 
es cuida la part artística; ja no és només el truc. Per a mi la
màgia és un art escènic que et serveix per explicar històries.

El Mago Pop ha fet pujar de categoria la màgia?
Si als mags mediàtics els hi va bé és bo per a tothom, perquè
si ells omplen els teatres la resta de programadors volen por-rr
tar màgia també. Ja no es veu com la germana petita. 

Per què atrapa tant?
Perquè connecta amb les emocions. Ara tothom sap que hi
ha trampa, que jo no tinc poders. Volem sorprendre, i si a so-
bre fas servir música, malabars o dansa, encara atrapa més. 
Ara la gent té ganes de passar-ho bé, els teatres s'omplen de
persones que necessiten bon rotllo, i això és el que pretenc.

Quina relació hi ha entre la màgia i les matemàtiques? 
La meva germana és matemàtica i sempre em deia que havia 
d'incorporar-les als espectacles. Hi ha tres eines que fem ser-rr
vir per crear la il·lusió: un terç és la manipulació d'objectes, i
això s'aprèn amb la repetició; un altre la psicologia, on treba-
lles la percepció i la memòria; i el darrer 33% és matemàti-
ques. La gent no ho sap però sense elles no hi ha màgia.

El mag Stigman mostra una de les seves cartes favorites. Foto: SM


