
Festa Major proclama 
Lina López com a 
nova presidenta i 
Carla Carbonell serà 
la pregonera del 2022
El patronat de l'entitat 
culmina el relleu per 25 vots 
a favor i cinc en blanc P6

Rafa Nache: "Hi 
ha una manca de 
voluntat política 
per tirar endavant 
la pista de Lluïsos" 

El president sortint de la secció 
de bàsquet marxa destacant 
l'augment d'equips femenins P8

El canvi de PGM ja 
té el plàcet definitiu 
i estrena una 
regulació general 
d'ordre estètic
 
Les façanes d'eixos tradicionals 
no podran tenir sòcols de marbre, 
balcons de vidre o colors bàsics P5

Pla per transformar l'entrada 
més extrema del Park Güell 
amb un gran espai d'estada
L'accés des de Coll del Portell es vol despavimentar, eliminar l'aparcament 
i una part dels arbres per reordenar i anivellar parts degradades de bosc

Albert Balanzà

E l Park Güell té dues grans entrades populars, la cen-
tral de la salamandra del carrer Olot i la de la carre-
tera del Carmel, i encara dues més de secundàries 
per l'avinguda de Sant Josep de la Muntanya i per 
les escales mecàniques de la Baixada de la Glòria. 

Però la cinquena, curiosament coneguda com l'accés 4 i que 
només ha tingut impacte mediàtic quan el gener de 2016 
algú va botar foc a 40 cotxes aparcats, es troba al tram de 
l'avinguda Coll del Portell que s'acaba en un cul de sac i té 
ara sobre la taula un avantprojecte municipal per transfor-
mar-se en un gran espai d'estada. 

El pla, presentat als veïns el passat novembre i sobre el 
qual s'ha generat una comissió de treball, preveu despavi-
mentar els cent metres llargs que donen accés a l'entrada 
al recinte gaudinià i que van més enllà cap al bosc. Ara es 
desplega a mà esquerre un mirador que deixa el pont de 
Vallcarca i el Putxet a una banda i Collserola a l'altra i l'Ajun-

tament precisament vol aprofitar les potencialitats d'aquest 
mirador actual per reequilibrar l'atracció dels turistes, que 
ara es concentra al carrer Olot i a la carretera del Carmel, i 
vol reendreçar de pas els laterals degradats i desnivellats. 

El preu de la gran reforma són l'eliminació dels 39 aparca-
ments per a residents en àrea verda (més dos lliures de moto 
i els assilvestrats de sotabosc), l'enderroc de murs sense valor 
patrimonial i la retallada d'alguns arbres per reubicar el pi-
pican i desplegar sauló, bancs, jocs infantils, zones d'exercici 
per a gent gran i plantar nou arbrat. Els veïns temen perdre 
l'espai per deixar el cotxe i la tranquil·litat del barri si s'hi de-
riven turistes. Pàgina 4

Els veïns temen perdre l'espai per 
deixar el cotxe i la tranquil·litat 
del barri si s'hi deriven turistes 

L'espai per transformar a Coll del Portell, a tocar del Park. Foto: A.B.
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2 Política

Albert Balanzà

E l ple de març, a poc més 
d'un any de les eleccions 
municipals, va tirar dime-
cres dels grans clàssics de 
Gràcia, però traient el gra 

de la palla es va escoltar com a 
novetat que a l'abril hi haurà no-
ves mesures contra el soroll a les 
places, un cop el problema endè-
mic de Gràcia s'està abordant ara 
des de ciutat en el marc de la tau-
la Nits Tranquil·les, i alhora es va 
descartar abordar ara un canvi de 
Pla General a la resta del districte 
que ha quedat al marge de la Vila 
i carrers limítrofs d'altres barris 
aquests tres últims anys.

El regidor de Gràcia, Eloi Badia, 
en el seu informe habitual, va res-
pondre així en el tema del soroll 
pels retrets de Junts i ERC al fet 
de no haver-se reunit amb els ve-
ïns en cinc mesos. "La Guàrdia 
Urbana està fent aquest març la 
diagnosi i a l'abril començarem 
a debatre quines són les actua-
cions", va dir. Al seu torn, el por-
taveu de BComú, Jordi Farriol, 
va rebutjar la proposat d'ERC 
d'abordar un canvi de Pla General 
a la resta del districte, però va 
advertir que Urbanisme prepara 
mecanismes per incorporar ele-
ments singulars a la protecció 
per evitar casos com Balet & Blai 
a Vallcarca.

Badia promet mesures 
noves pel soroll a places 
i no abordarà un MPGM 
ara a la resta de Gràcia 
El PSC es desmarca de BComú amb el casal Tres Lliris i demana 
calendari per no eternitzar la situació al·legal des del setembre

Més discrepància, fins i tot en-
tre els dos socis de govern, BComú 
i PSC, hi va haver quan el portaveu 
dels socialistes, Alberto Lacasta, 
es va abstenir (amb els comuns 
en contra) a la proposta de C's de 
fer un concurs públic per a la ges-
tió del casal Tres Lliris. "Ens abste-
nim perquè estem en el camí de la 
solució però reclamem una calen-
darització, cal una data límit per-
què aquestes negociacions no es 
poden eternitzar; porten en situa-
ció irregular molt de temps i sen-
se conveni de cessió des del 21 de 
setembre".

El ple, que es va resoldre en no-
més dues hores i mitja, encara va 
tenir una última guspira en la man-
ca d'unanimitat entre Valents i la 
resta de partits per la proposició so-
bre el 8-M que havia de ser declara-
ció. "Vostès confonen igualtat amb 
sectarisme ideològic", va dir el por-
taveu díscol, Jordi Daura. El presi-
dent del districte, Ferran Mascarell, 
en va sortir escaldat quan va defen-
sar la majoria àmplia.

Sonsoles Santís, agraint la medalla d'honor durant el ple. Foto: A.B.

Breus

La Torna recupera 
dos anys després 
la tradicional 
calçotada

L'Ateneu independentista 
La Torna recuperarà 
aquest dissabte, dos anys 
després de quedar aturada 
per la crisi sanitària, la 
seva calçotada, una de 
les convocatòries més 
populars de l'entitat des de 
fa 25 anys. Històricament 
celebrada a la plaça del 
Diamant, la calçotada de 
la Torna enguany es farà a 
la plaça Joanic i comptarà 
com sempre amb 
actuacions de sobretaula 
amb Sybarites i Ital skol; 
aquests últims també 
amenitzaran el vermut. 

ERC reprograma 
la visita de 
Romeva suspesa 
abans de Nadal
L'agrupació local 
d'Esquerra ha 
reprogramat per al 
dijous que ve la visita de 
l'exconseller i represaliat 
polític Raül Romeva, 
que s'havia d'haver fet 
abans de Nadal, per 
tractar temes de consum 
responsable. La ruta té 
previst visitar l'empresa 
2M Serveis, l'Aula 
Ambiental del Bosc Turull, 
el bosc urbà de Fontana 
i l'estudi sostenible de 
tricot de l'actovista Mònica 
Noguero, del col·lectiu de 
dones Minerva.

Arxiu

Santís: "és una medalla 
compartida"; ATRA: "Gràcia ha 
ajudat a la integració de persones 
vulnerables". Els beneficiats amb 
les medalles d'honor 2022 van agrair 
el reconeixement, d'una banda, 
Sonsoles Santís, posant èmfasi 
que "cal seguir lluitant sobretot 
per un futur feminista" i el grup 
ATRA va explicar que acompanya 
persones amb treballs comunitaris 
perquè participin de la Vila.

BComú i Valents 
topen pel 8-M i 
Mascarell s'hi veu 
immers de retruc 
en la rèplica

Anna del Blanco i Jordi Martín, posant una placa a Aute al bar Vall. Foto: Cedida

xement a Luis Eduardo Aute en el 
nomenclàtor de Gràcia amb una 
placa a la plaça Rovira. molt a prop 
de la finca familiar de Massens 42 
on va viure. 

En resposta a una carta envi-
ada per la plataforma a la seva 
atenció, el cantautor del Poble-
sec amb residència a Gràcia ar-
gumenta en la resposta que "amb 
molt de gust podeu afegir el meu 
nom en la petició a l'Ajuntament 
de Barcelona per col·locar a la pla-
ça Rovira una placa en memòria 
del nostre estimat amic i col·lega 

Serrat se suma a la petició de placa a Aute
"Amb molt de gust podeu afegir el meu nom en memòria de l'amic i col·lega Aute", diu en el debat de Nomenclàtor

A.B

D esprés de la repre-
sa de contactes amb el 
Districte de la setmana 
passada i de la pròxima 
intervenció pública en 

el concert de Cristina Narea al 
Barnasants el 18 de març, la pla-
taforma #AuteplacaRovira ha tor-
nat a sumar una peça de caça ma-
jor amb l'adhesió de Joan Manuel 
Serrat a la iniciativa impulsada des 
de l'abril passat per fer n reconei-

Luis Eduardo Aute". La platafor-
ma ha recuperat embranzida en 
les últimes setmanes, entre altres 
iniciatives amb l'estrena de la can-
çó de Joan Isaac Que les roses arre-
lin al mar dedicada a l'artista nas-
cut a Manila i resident durant una 
època a Gràcia (vegeu lletra de la 
cançó en exclusiva L'Independent 
número 877), i amb Serrat s'am-
plia la llista de 1.175 signatures en-
tre les quals hi ha també la d'al-
tres músics il·lustres com Silvio 
Rodríguez, Maria del Mar Bonet, 
Ángel Petisme o Marina Rosell.
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D
ivuit de les 24 colles de Sant Medir 

va protagonitzar dijous passat la des-

filada del carrer Gran en un calendari 

festiu propi que s’allargarà fins al juny 

i que arrenca habitualment a principis de febrer 

amb la benedicció de caramels, però que lò-

gicament pivota sobretot al voltant de la diada 

del 3 de març, la que es considera festa major 

d’hivern de Gràcia implicant també altres terri-

toris com Sants, la Bordeta, Sarrià-Sant Gervasi 

i Sant Cugat del Vallès.

La Federació de Colles de Sant Medir, l’enti-

tat que agrupa i organitza l’anomenada dolça 

festa des de 1951 (amb un primer intent de 

coordinació ja el 1926), ha remarcat enguany el 

gran esforç de romeus i romeves per recuperar 

l’esdeveniment. “Hem de ser un bon exemple 

perquè tothom tingui ganes de viure de nou 

sensacions arraconades temporalment”, han 

apuntat en el programa oficial.  

Amb aquest esperit de superació, el Sant Me-

dir 2022 ha atorgat importància enguany a la 

colla Els Tivats, com a portadors de l’estendard 

de la federació en els principals actes i celebra 

també els 75 anys de la colla Victòria, amb una 

exposició que s’ha pogut veure al centre cívic 

La Violeta. És ben cert que hi ha vuit colles que 

no han sortit al carrer enguany (L’Antiga de Sant 

Medir, La Llibertat Gracienca, La Nova de Sar-

rià, L’Amistat de Gràcia, Cal Ros, Dolça, Jovení-

vola i Colla del Cau) però sí que han participat 

en alguns actes i ja s’han conjurat per fer-ho de 

nou l’any que ve.

El Sant Medir 2022, en tot cas, segueix teni-

nit un llarg calendari: s’ha celebrat el concurs 

d’aparadors als comerços de Gràcia, Sants i 

Sarrià-Sant Gervasi, el passat diumenge 6 de 

març es va celebrar la festa a la Bordeta i la 

diada castellera a Sarrià i, com a un dels actes 

centrals d’enguany, el 16 de març es presenta-

rà el llibre d’imatges ‘Sant Medir desaparegut’, 

de l’historiador Josep Maria Contel. Encara hi 

haurà temps a l’abril per al lliurament de premis 

del concurs literari i al juny per al concert de 

Sant Medir.

Sant Medir torna al carrer
www.barcelona.cat

Federació de Colles de Sant Medir

Adreça: Espai Albert Musons.

Carrer de l’Alzina, 9, 1er pis.

08024 Barcelona

C. electrònic: federacio@santmedir.org

Any de fundació: 1926-1951

Nombre de colles: 24

Altres implicacions:

Col·lectiu d’entitats històriques de Gràcia (G6), Federació 

de Foguerons de Sa Pobla a Gràcia, Casa de la Festa Can 

Musons i Xarxa de Festes Majors de Barcelona

L’ENTITAT

Les colles de Sant Medir van tornar la setmana 

passada amb tota la seva esplendor a omplir els 

carrers de romeus, romeves, cavalls i caramels en 

el retorn d’una festa que l’any passat va ser més 

simbòlica a causa de la crisi sanitària.
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Pla per transformar 
l'accés més extrem  
del Park Güell amb  
un gran espai d'estada
L'accés des de Coll del Portell es vol despavimentar, sense alguns 
arbres ni aparcament per reendreçar parts degradades de bosc

Albert Balanzà

L 'avinguda Coll del Portell 
té el privilegi de ser l'única 
que té dos accessos al Park 
Güell, el del capdamunt de 
les escales mecàniques de 

la Baixada de la Glòria i un de més 
extrem, al qual s'arriba tombant 
des del carrer Arnold Schönberg 
no cap a la dreta per seguir el sen-
tit general del trànsit sinó cap a 
l'esquerra, cap a un cul de sac amb 
39 aparcaments en àrea verda de 
residents i bosc. En aquest gran es-

El tram final de Coll del Portell, abans d'arribar a l'entrada al Park Güell. Foto: A.B.

bosc on encara hi ha murs sense 
valor i mig enderrocats, contem-
pla sacrificar una part dels arbres 
i tot l'aparcament. Des de l'entrada 
del parc, a mà dreta quedarien en 
un futur les noves àrees d'esbarjo i 
a mà esquerre, en una segona fase, 
un centre d'interpretació on justa-
ment ara hi ha un pipican i casetes 
provisionals de Parcs i Jardins. De 
portes endins del parc en aquella 
zona, de fet, ja hi ha una àrea d'es-
barjo i picnic amb el muonument 
a Jeroni de Moragas i encara algun 
tancat per a operaris que treu llu-
entor al recinte gaudinià.

Els veïns temen perdre espai per 
deixar el cotxe i tranquil·litat al 
barri. La voluntat municipal del 
gran espai d'estada per atraure 
visitants i descomprimir els altres 
accessos del Park Güell es viu 
amb dubtes entre els veïns, que 
defensen un model "híbrid". "Seria 
molt bonic però topa amb les 
necessitats del barri", diuen. "Com 
una avinguda Gaudí en petit", 
ho qualifiquen. El que ningú vol 
tocar és el popular rocòdrom.

pai, de cent metres llargs, amb una 
llarga barana que aboca la vista a 
un mirador a l'esquerra i a la dre-
ta primer un lateral boscós degra-
dat i després el mur exterior del 
recinte, l'Ajuntament té un avant-
projecte de reurbanització de fort 
impacte que passa sobretot per 
despavimentar el tram i reorde-
nar i anivellar aquest lateral previ 
a l'entrada al parc. El resultat pre-
tén ser un gran espai d'estada que 
generi un canvi d'imatge que, de 
retruc, pugui fer derivar visitants 
cap a aquest accés per treure pres-
sió a les altres portes d'entrada.

El plantejament, començat a 
debatre el passat 30 de novem-
bre i segons el que han expli-
cat les comunitats de veïns de la 
zona i membres d'entitats com La 
Miranda i de l'AV Park Güell-La 
Salut-Sanllehy, es concentra sobre-
tot en aquest lateral boscós degra-
dat: l'Ajuntament hi vol reubicar 
el pipican que hi ha més endavant 
entre el mur exterior del parc i el 
mur d'entrada i els veïns hi afegiri-
en jocs infantils i zona d'exercicis 
per a gent gran.

El canvi, tant de l'espai d'esta-
da despavimentat com del lateral 

Breus

L'alberg del Coll 
acull 38 persones 
d'Ucraïna fins que 
passi la guerra

L'alberg Mare de Déu 
de Montserrat, ubicat 
al passeig de la Mare 
de Déu del Coll, acull 
des de fa uns dies 38 
persones d'Ucraïna que 
han preferit quedar-
se a Catalunya abans 
que tornar al seu país i 
han acceptat l'oferta del 
Govern de la Generalitat 
d'activar la xarxa 
d'aquests establiments 
per a les necessitats dels 
afectats per la guerra. Són 
majoritàriament parelles 
i famílies amb infants. 
Dijous van rebre la visita 
del president Aragonès.

À.G.P.

Vallcarca acumula 
queixes de neteja 
a l'extrem nord 
de Penitents
El consell de barri de 
Vallcarca ha concentrat 
queixes sobre neteja 
a punts del barri com 
Navata, Ticià o Rosella, 
amb afectació també a 
l'entorn de l'escola Sadako, 
aprofitant la presentació 
del nou pla de neteja amb 
acusacions d'electoralisme 
per part dels veïns al 
govern local. Els tècnics 
han respost que la 
passejada del pla Cuidem 
el 7 d'abril farà augmentar 
el manteniment.

A.B.

N ikki Luna (Manila, 1977) 
ha aterrat aquests dies a 
Casa Vicens en una mostra 

doblement oportuna sobre dues 
lluites vinculades de llarga tra-
jectòria: la feminista i l'antico-
lonial. Li ha dit Guerra, que és el 
cognom de sa mare, i a la planta 
primera de la casa de Gaudí del 
carrer Carolines, aquest dissabte 

ha explicat en dos torns "aques-
ta guerra de les dones per trobar 
un espai a la societat". 

I ho ha fet a partir de la visió 
de les dones de la seva família: 
un fermall de perles amb la pa-
raula guerra serveix per simbo-
litzar la riquesa però també la 
reivindicació anticolonial, cinc 
quadres amb una tela impregna-
da de suor vol representar "l'es-
forç invalorable del treball" de 
tantes dones filipines que han 

emigrat, quinze gikin de sobre-
cap per portar aliments simbo-
litzen la invisibilitat de les dones 
(el que carreguen es veu però no 
el que pateixen o el mal que els 
poden fer els ossos).

La mostra no és llarga, i s'en-
llesteix amb motius més contun-
dents com els vuit bolos -gani-
vets típics- que formen una flor 
sobre la qual el visitant s'hi pot 
veure en un mirall. "Són armes 
de defensa però també busquen 

El repor

Nikki Luna fa a Casa Vicens un homenatge anticolonial

La 'guerra' de les dones filipines

com a treballadores domès-
tiques", explica Nikki Luna. 
L'exposició, en definitiva, és un 
missatge al colonialisme que 
tots porten a dins.

que l'altre vegi el que li ha passat 
als filipins en mans d'espanyols, 
japonesos o estatunidencs i com 
es trata encara ara a filipines 
que viuen entre nosaltres, sovint 

Nikki Luna, al centre, durant la visita comentada a Casa Vicens. Foto: A.B.
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La Sedeta acull la 
mostra sobre la 
música en viu i 
diversa als barris 
Una exposició d'imatges de les 
cròniques d''Altres escenaris possibles' 
i una passejada per identificar 
espais, a partir del 24 de març

aquest proselitisme de la música 
als barris al seu programa 10.000 
Fogueres de Betevé Ràdio.

L'exposició a la Sedeta, amb 
deu imatges de bolos de Gràcia a 
llocs com La Maceta, La Gaviota, 

A.B.

Una referent de la mo-
vida com Kiki d'Akí to-
cant a l'Almodóbar, un 
jazzman de 90 anys com 
Pere Ferré tocant cada 

dilluns en un bar de Roger de Flor. 
Són només dos dels exemples lo-
cals dels Altres escenaris possibles, 
la sèrie de reportatges que el peri-
odista Nando Cruz ha publicat a El 
Periódico des del 2016 (començant 
al CAT) i que ara són una exposició 
itinerant pels districtes que el 24 
de març arriba a la Sedeta. 

"La idea és posar en valor el tei-
xit musical del territori i convi-
dar els veïns a redescobrir el seu 
barri des del punt de vista musi-
cal", explica Cruz, que també fa 

el Jazzman Jazz Club o l'Heliogà-
bal, també en suma deu mes, una 
per districte, i es complementa 
amb una passejada per identifi-
car nous espais, partint del Camp 
d'en Grassot.

Nit de forró al bar La Maceta, una de les imatges de la mostra. Foto: Martí Fradera

Societat
El canvi de PGM ja té 
el plàcet definitiu i 
estrena una regulació 
general d'ordre estètic
L'Ajuntament detalla les condicions de les façanes dels 
nous eixos i ambients tradicionals, més de 1.600 finques 

Albert Balanzà

L a forta ampliació protecci-
onista del nou Pla General 
en l'àmbit de Gràcia, que ha 
quedat aprovat de manera 
definitiva aquest divendres 

passat en el marc de la subcomis-
sió d'Urbanisme de la Generalitat, 
ha permès fer córrer rius de tinta 
informativa però encara hi ha un 
serrell que impactarà notablement 
en el dia a dia de qualsevol veí que 
visqui en algun dels set eixos, am-
bients o fronts edificatoris ara 

Balcons de pedra amb porticons de fusta, al carrer Gran de Gràcia. Foto:A.B.

de Riera de Sant Miquel, Gran de 
Gràcia, Torrent de l’Olla, Verdi-
Mare de Déu dels Desamparats-
Fraternitat, Milà i Fontanals, 
Travessera de Gràcia i Torrent 
d’en Vidalet) s’estableixin pautes 
de composició de façana, dimensió 
de les obertures i materials d’aca-
bat en rehabilitacions. També hi 
ha normes per a intervencions de 
nova edificació. 

Primer exemple, l'aplicació ge-
neral de façana serà l'arrebossat i, 
preferentment, l'estucat i el pintat 
i no s'utilitzaran acabats amb maó 
o totxo amb cares vistes. Només 
als sòcols hi podrà haver un aca-
bat diferenciat "amb pedra arenis-
ca" però no "amb marbre i granits 
d'acabat brillant".

Segon exemple: si es fa una in-
tervenció sobre una porta original, 
caldrà conservar-la i caldrà subs-
tituir les portes no originals "i no 
presentin homogeneïtat amb la 
composició original".

Tercer exemple: els colors se-
ran uniformes i no s'autoritzarà el 
blanc, el negre ni tons bàsics (blau, 
vermell, groc), es respectaran o 
recuperaran tots els elements 
esgrafiats, les fusteries seran de 
la gamma verd i marró i tampoc 
s'utilitzaran baranes de vidre ni de 
planxa metàl·lica, ni tampoc caixes 
de persiana vistes.

A.B.

E ls futurs jardins d'Anna Piferrer, al solar de l'avin-
guda Vallcarca a tocar de la comissaria de la 
Guàrdia Urbana i que in illo tempore havia d'aco-

llir l'institut Vallcarca fins que uns veïns ho vam tom-
bar al Tribunal Suprem, ja tenen calendari d'obres 
amb inici al setembre, un cop l'Ajuntament ha tirat 
endavant aquest dijous l'aprovació inicial i licitarà 
les obres de manera immediata. La reforma del so-
lar compleix els requisits bàsics del procés participa-
tiu que es va generar a nivell veïnal la tardor de 2018 
sense entrar en grans espais com un escenari o una 
guingueta. Als dibuixos actuals, respecte dels distribu-
ïts l'abril de 2019, hi ha un augment de la frondositat 
prevista i es segueix posant èmfasi en la connexió de 
l'avinguda Vallcarca i l'estació de metro de Penitents 
amb carrers de la part alta del barri com Cesare 
Cantú, Otília Castellví i Ca l'Alegre. Com a resposta 
a la compensació per la pèrdua dels jardins Comas i 
Llaberia quan es construeixi allà l'institut, el nou es-
pai aglutinarà "una part" de l'oferta actual de jocs in-
fantils, pistes de petanca i taula de ping-pong. 

Els jardins d'Anna 
Piferrer s'aproven 
per iniciar les 
obres al setembre
El nou espai assumirà "una 
part" de l'oferta que hi ha ara 
als jardins Comas i Llaberia

No hi pot haver 
sòcols de marbre, 
baranes de vidre 
i façanes de 
colors bàsics 

La Lleialtat celebra 
els 130 anys amb un 
concert a l'Orfeó

La històrica 
Cooperativa 
La Lleialtat, 

amb seu al Teatre 
Lliure, ja té a punt 
per aquest cap de 
setmana la cele-
bració del seu 130è 
aniversari, amb un 
concert a l'Orfeó 
que aplegarà un 
trio de soprano, piano i guitarra. L'acte, diumenge a 
les 17.30 hores amb entrada lliure, donarà pas a un pa-
rell d'actes més ja restringits als socis a l'abril i encara 
es preparen més accions com el canvi de logotip de la 
cooperativa obrera de cara a l'estiu.

Cedida

condiderats tradicionals: el crite-
ri estètic. Per fi hi ha una respos-
ta a una pregunta quotidiana ha-
bitual: si canvio els porticons del 
meu balcó, puc triar el color que 
vulgui? Ara ja no.

En l’àmbit de Gràcia no hi havia 
fins ara una regulació de les con-
dicions estètiques mes enllà de les 
edificacions que formen part del 
catàleg on hi intervé Patrimoni. 
Ara el canvi de PGM preveu que 
en les edificacions de finques as-
senyalades com a edificacions tra-
dicionals a preservar, exactament 
1.609 finques (per exemple, eixos 
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Albert Balanzà

L ina López (Caracas, 1977) ja 
és oficialment des d'aquest 
dilluns la nova presidenta 
de la Fundació Festa Major, 
l'entitat que coordina la 

festa més important de l'ampli 
calendari festiu de Gràcia i que 
s'arrela en una forta base popu-
lar amb 24 comissions de car-
rers específiques i tota mena de 
lligams amb altres associacions i 
col·lectius de barri.

Com un símbol de tot plegat, 
l'elecció de López (per 25 vots a 
favor i cinc en blanc) suposa el re-
lleu als vuit anys de presidència 
de Carla Carbonell, que el 2014 ja 
va significar un fort canvi a una 
estructura encara tradicional, i 
constata l'evolució constant d'una 
festa cap a tots els àmbits socials, 
gent d'arreu, intergeneracional, 
de tota condició, que conflueix 
en aquest paraigües de celebra-

ció. "M'ha sorprès el resultat per 
l'ampli suport; me'l prenc com 
un vot de confiança", ha apun-
tat en primeres declaracions a 
L'Independent.

López, que va incorporar-se a 
Festa Major el 2015 al carrer Perill i 
des del 2019 al carrer Lluís Vives, ja 
formava part del comitè de direc-
ció de l'entitat des de fa tres anys 

Festa Major proclama Lina 
López com a nova presidenta i 
Carbonell serà la pregonera 2022
"M'ha sorprès el resultat per l'ampli suport, i me'l prenc com un vot de confiança", 
ha apuntat la festera, vinculada en els últims anys a carrers com Perill i Lluís Vives 

i compta a la seva nova junta amb 
noms com l'expresidenta del dis-
tricte i ara vicepresidenta de Festa 
Major Isabel Ribas o amb l'histori-
ador Josep Maria Contel, vinculat 
a Festa Major des de sempre.

La ratificació de López com a 
nova presidenta de l'entitat, en 
un procés que es va tancar ara fa 
15 dies amb la seva com a única 
candidatura, es va validar aquest 
dilluns en la reunió del patronat 
i traspàs efectiu de presidència. 
A proposta del regidor de Gràcia, 
Eloi Badia, la presidenta sortint, 
Carla Carbonell, primera presi-
denta dona de la Fundació des 
de la seva creació l'any 1956, serà 
la pregonera de la Festa Major 
2022. Carbonell, que seguirà col-
laborant amb la Fundació, pro-
nunciarà el seu primer pregó ja 
com a expresidenta, tal com mar-
ca el calendari festiu, el proper 14 
d'agost a les set de la tarda a la 
balconada de la seu del Districte 
a la plaça de la Vila.

Breus

El concurs Maria 
Canals col·loca un 
piano a l'estació 
de FGC de Gràcia

El Concurs Internacional 
de Música Maria Canals 
ha col·locat aquesta 
setmana un piano de paret 
al vestíbul de l'estació de 
Gràcia dels Ferrocarrils 
de la Generalitat, una 
de les parades amb més 
usuaris d'aquesta xarxa. 
L'instrument a l'abast 
dels passavolants té la 
part frontal de metacrilat, 
de manera que es poden 
veure tots els mecanismes, 
i hi serà fins al 7 d'abril, 
coincidint amb l'entrega 
de premis del certamen. La 
iniciativa musical també 
ha tingut presència als 
centres educatius, com ara 
la ubicació d'un piano de 
cua a l'escola Montseny a 
mitjan febrer passat.

Foto: À.G.P.

Silvia Manzanera

On hi ha un alcohòlic hi ha 
un familiar que pateix. 
Perquè no cal estar malalt 

per patir els efectes d'una ma-
laltia que entra a casa teva de 
la mà de les persones que més 
estimes. La història d'Al-Anon 
és una història que va de la mà 
d'Alcohòlics Anònims, quan les 
dones que acompanyaven als 
seus marits als grups de suport 
es van adonar que elles també es 
recuperaven si seguien el mateix 
sistema. Passava als EUA l'any 
1961, i a Espanya arribava al 63. 

Així, quan sorgeix la necessitat 
és quan neix el grup, una estruc-
tura autoorganitzada, indepen-
dent i autònoma. "Aquí no es 
parla ni de política ni de religió 
ni de futbol", explica la Marga, 
una gracienca que lluita cada dia 
des de fa anys perquè l'alcohol 
no destrueixi la seva vida ni la 
de la seva família. Un camí que, 
reconeix, mai és fàcil: "com ells, 
has de tocar fons i entrar en una 
crisi profunda per tal de reacci-
onar i sortir a demanar ajuda, 
estàs tan anul·lada que no ets ca-
paç de fer cap passa". Però quan 
ho fa ver, a la Marga li va canviar 
la vida. El programa d'Al-Anon 

segueix els 12 passos igual que 
el d'Alcohòlics Anònims i les se-
ves màximes són recuperació, 
unitat i servei a la comunitat. 
"Nosaltres no tenim l'ampolla, 
però tenim les emocions i hem 
d'aprendre a conviure amb elles, 
perquè també tenim recaigu-
des", afegeix la Sílvia.

A Gràcia a dia d'avui n'hi ha 
dos grups actius, un que es reu-
neix els dijous als Josepets, que 
funciona des de fa 33 anys, i un 
altre a la parròquia de Sant Joan 
de la Virreina, actiu des de fa 27 
anys, i que obre les portes els di-
lluns de 10 a 12h. I també hi ha un 
tercer, que ja no és territori ofici-

alment gracienc, l'Església de Sant 
Ildefons, al carrer Madrazo. Tant 
la Silvia com la Marga reconeixen 
que l'alcoholisme, malgrat ser una 
malaltia, encara està estigmatitza-
da. "A ningú se li acudiria dir que 
abandonessis la teva parella amb 
càncer, però en canvi és el primer 
que et diuen si és alcohòlica". 

Asseguren que d'una sola perso-
na que beu, n'hi ha dotze prope-
res que pateixen. Despertar del 
malson sola és més difícil que fer-
ho acompanyada. Les portes dels 
grups sempre estan obertes, tant 
per entrar com per sortir. "Mai 
m'he sentit tan lliure com aquí", 
clou la Marga.

El repor

Al-Anon, germana de batalles d'AA i salvavides per a les famílies

No cal ser alcohòlic per 
patir l'alcoholisme

Els familiars d'alcohòlics també tenen un manual de referència. Foto: S.M.

Lina López, segona per la dreta, a la seu de la Fundació Festa Major. Foto: Cedida
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Documents
'La collita del Tradicionàrius' 
El reconegut periodista i escriptor gracienc Ferran Riera ha presentat recentment el segon volum de 
la trilogia que ha dedicat a la música folk i al Tradicionàrius: 'La collita del Tradicionàrius. Història i
transcendència d'un festival folk' (Pagès Editors). Aquesta obra es desenvolupa fins els prolegòmens de
la 35a edició del festival, al 2022, ja sota el comandament de Carol Duran, i està dividit en dues parts: una 
primera de tipus cronològic, i una segona de caire temàtic, on s’aborden qüestions específiques sobre
la filosofia i l’organització del festival. Aquí va un fragment del capítol on l'autor parla de la concessió 
per part de l'ajuntament a l'associació TRAM de la gestió del nou Centre Artesà Tradicionàrius. 

Ferran Riera (Barcelona, 1957), 
veí de la Salut, és llicenciat en
Ciències de la Informació per la
Universitat Autònoma de Barcelona. A 
començaments dels vuitanta es va decantar
pel periodisme musical. Ha treballat a la rà-
dio, la premsa, la televisió i internet. Al 1991
es va incorporar a Televisió de Catalunya
amb l’equip del Sputnik i més endavant vak
dirigir durant divuit anys Rodasons, espe-
cialitzat en les músiques d’arrel. També va
dirigir la revista Folc-Sons de la Mediterrània. 
Ha publicat A la plaça fan ballades. Una histò-
ria de les músiques d’arrel als Països Catalans 
(2011), El Grup de Folk. Crònica d’un esclat 
(2016) i Inventari. La música folk als Països 
Catalans, del franquisme al Tradicionàrius 
(2019). Actualment és membre del consell
de redacció de la revista de música i cultura 
popular Caramella i col·labora a les publicaa -
cions del grup Enderrock, la revista Directa
i la web Diariofolk.com 

biografia

S altem al 1993, quan l’ajuntament 
concedeix la gestió de l’Artesà a 
TRAM, que crea el Centre Artesà 
Tradicionàrius (CAT). Es pot dir 
que comença una nova època per 

al moviment folk dels Països Catalans. 
Jordi Fàbregas [director del festival] ens 
recorda el procés: “Des del primer any del 
Tradicionàrius, als programes del festival 
havíem dit que el cicle era una aposta tem-
poral i que desitjàvem que hi hagués un lloc
de referència a Barcelona per a la música 
d’arrel. A l’ajuntament, cap al 1991 hi comen-
ça un debat sobre l’existència dels centres cí-
vics com L’Artesà. (...) La reflexió es trasllada 
als barris i a Sant Andreu surt l’oportunitat 
de especialitzar el centre cívic. A nosaltres 
ens interessava tenir un espai fixe que funci-
onés tot l’any. Des de sempre ho havíem par-rr
lat amb el districte de Gràcia, però llavors
no s’acabava de veure clar. Tot i que hi ha-
via una voluntat per permanència a Gràcia, 
a TRAM elaborem un projecte de gestió del 
centre de Sant Andreu que competeix amb
un d’altre, especialitzat en teatre, i el dis-
tricte opta per aquest últim, que serà el Sant
Andreu Teatre (SAT)”. 

La Lola [Capdevila, companya del Jordi]
va viure així l’episodi: “Recordo que el Jordi
em va trucar per dir-me que havíem per-rr
dut el concurs, i jo no em vaig emprenyar, 
perquè el meu imaginari era romandre a
L’Artesà, a Gràcia. Poc després vam presen-
tar el mateix projecte a L’Artesà i el vam gua-
nyar. Era el lloc natural. El regidor Xavier 
Valls ens va ajudar molt en aquells mo-
ments. Havíem demostrat durant cinc edi-
cions que allò podia ser un centre estable de 
música tradicional”.

Paral·lelament -continua al Jordi-, el dis-
tricte diu que de fet l’especialització de 
L’Artesà ja s’està produint, perquè d’una ban-
da hi ha el Tradicionàrius amb una progra-
mació de tres mesos i d’una altra banda tam-
bé s’estaven fent mostres d’art contemporani.
I nosaltres agafem el projecte i l’adaptem a
les característiques de Gràcia. El presentem
al districte i l’accepta perquè els interessa que
no ens moguem d’aquí. Per nosaltres sempre
havia sigut la primera opció. A la primavera 
del 1993 firmen el contracte i la inauguració 
oficial del CAT es produeix al setembre, que 
passa a estar sota la gestió de TRAM”.

(...) Li demano a l’exregidor Xavier Valls 
que confirmi les paraules del Jordi, i em 
diu: “Quan es va plantejar el procés de Sant
Andreu, nosaltres vam reaccionar i els vam 
dir que es quedessin a Gràcia. La possibili-
tat que se n’anessin va ser el detonant per
activar el procés del CAT. A més, sempre 
ens vam entendre perfectament amb en
Fàbregas. Tu, com a regidor, dissenyes una 
estratègia, i et trobes amb un personatge 
que també fa coses en la mateixa línia, i es
crea una sintonia i agafes una confiança que 
va creixent amb els anys”.

Esteve León [membre de las junta del 
CAT] acaba de concretar aquests fets: “A 
mi, com a gracienc, no m’agradava marxar 
a Sant Andreu, però érem conscients que 
això podia representar un pas endavant.
Llavors ens criden de l’ajuntament per dir-
nos que el nostre projecte els agrada i que 

diuen al districte de Gràcia que tenen un 
bon projecte per al barri. Però la realitat és
més prosaica del que explica Valls. L’Artesà 
sempre havia tingut problemes de contes-
tació popular, perquè li retreien què estava 
competint amb la resta d’entitats de la vila. 
Pep Fornés, que no és ximple, havia tirat en-
davant el Tradicionàrius i també tenia un 
projecte d’art contemporani, dues coses ex-
tremes, que no tenien competència possi-
ble. Però aquell run run es mantenia. Valls,
a qui coneixia de l’associació de veïns, ens 
convoca al Jordi i a mi i ens diu: “Jo necessi-
to tenir obert L’Artesà a Gràcia, i poca cosa 
més, però al barri del Coll no hi ha absolu-
tament res i he de posar un centre. He de 
traspassar els diners de L’Artesà cap allà, i us 
deixarem el mínim per a que podeu funcio-
nar. Vosaltres l’agafaríeu amb aquestes con-
dicions?” I li vam contestar que sí. Partíem
del càlcul de les despeses i el manteniment i
5 milions de pessetes [30.000 euros], que era 
suficient per tenir contractada una persona i 
quatre coses més. I a partir d’aquí, busca’t la
vida. Això era al febrer del 1993. Adaptem el 
projecte. Treuen el concurs de la concessió, 
on no es presenta ningú més, i el guanyem. I
a l’octubre obrim oficialment el CAT”.

La Lola recorda que “a partir del canvi de
gestió hi ha noves contractacions, com la del 
regidor; es professionalitza la taquilla; es fa 
un concurs per adjudicar el servei de bar... A 
més, amb el CAT s’aconsegueixen moltes co-
ses. Jo ho resumiria dient que s’aconsegueix 
temps i espai. I també hi ha una projecció
arreu dels Països Catalans. (...) En definitiva, 
es trenca la por a la música d’arrel. Es reva-
lora la música d’arrel”.

 Qui fins poc abans del canvi havia diri-
git L’Artesà, Pep Fornés, ho va viure així: (...) 
“Jo m’hagués jubilat a L’Artesà. Hi estava 
feliç. Ara bé, hi va haver una certa oposició 
al traspàs de la gestió, perquè l’associació
de veïns hi volia un ateneu, i fins i tot es va 
considerar que la concessió al CAT era una 
mena de privatització. Jo vaig pensar que 
era importantíssim que Barcelona tingués 
un centre especialitzat en música tradicio-
nal. Finalment, això va tirar endavant, entre
altres coses perquè al darrera hi havia els
mateixos músics autogestionats. El CAT s’ha
convertit en el rovell de l’ou, el pal de paller 
impulsor de moltes coses arreu dels Països 
Catalans, i encara avui en dia és el gran re-
ferent de la música tradicional a tot el ter-rr
ritori”. 

[...]
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Sisè i setè llocs 
per a la Salle a 
la Lliga de Clubs 
Iberdrola 
La primera fase de la competició de 
gimnàstica artística femenina deixa l'equip 
A gracienc darrere del Salt i una vuitena 
plaça a la taula individual de Primera

de la Salle ha assolit la setena pla-
ça dels deu equips participants, 
amb Ainara Belloc, Xènia Cervera, 
Ania Fernández, Julia Flisek, 
Anna Grasas, Andrea Matillas, 

À. Gutiérrez Pascual

L 'equip A del CE La Salle ha 
tancat en sisena posició de 
la classificació de vuit con-
junts la primera fase de la 
Lliga de Clubs Iberdrola 

de Primera Divisió de gimnàs-
tica artística femenina, després 
de la jornada disputada aquest 
cap de setmana passat a Salt. El 
conjunt format per les gimnas-
tes Claudia Ayora, Queralt Cerro, 
Jana Fernández, Queralt Olivé, 
Aina Pardos, Frida Rodríguez-
Cabo i Natalia Subirós han sumat 
179,266 punts, per darrere del Salt 
(180,833). Les Moreres ha assolit la 
primera posició (189,433). A la tau-
la individual, la millor classificada 
ha estat Rodríguez-Cabo, amb un 
vuitè lloc. A Tercera, el conjunt B 

Laura Mercadé i Inés Zacariades. 
Matillas ha estat la millor classifi-
cada a la taula individual, amb la 
setena posició. La segona fase es 
disputarà del 6 al 8 de maig.

La primera fase de la Lliga de Clubs Iberdrola s'ha disputat a Salt. Foto: Cedida

Àlex Gutiérrez Pascual

B àsquet Lluïsos compta-
rà amb nova junta i pre-
sidència a partir del 22 
d'abril, data en què se ce-
lebrarà eleccions després 

de l'anunci de dimissió del pre-
sident de l'entitat, Rafa Nache 
(Barcelona, 1978). Després de cinc 
anys al capdavant del club, Nache 
destaca l'increment del nombre 
d'equips femenins i reitera les crí-
tiques als estaments municipals a 
l'hora d'aconseguir finançament 
per la reforma pendent de la pista 
de la plaça del Nord. 

Com afrontes aquestes darreres 
setmanes de president? 
Estic fent el mateix que venia 
fent fins ara, no ha variat gaire. 
Segueixo al peu del canó, amb les 
coses que surten al dia a dia. Les 
qüestions que són més de planifi-
cació a llarg termini ara mateix les 
hem ajornat com a junta fins que 
hi hagi una resolució.

Veus voluntat política per aportar 
finançament a la nova pista?
Això no hi és, clarament. No sabria 
dir el perquè però sí que hi ha una 
manca de voluntat política per ti-
rar endavant la pista. Ja ha cos-
tat déu i ajuda que aprovessin el 
projecte i hi ha hagut un intercan-
vi amb aspectes del Pla General. 
Però després voluntat política no 

Rafa Nache, a la pista de bàsquet de Lluïsos, aquest dijous. Foto: À.G.P.

Rafa Nache: "Hi ha una 
manca de voluntat 
política per tirar 
endavant la pista"
"Seguiré amb un rol diferent però continuarà sent casa 
meva", assegura el president sortint de Bàsquet Lluïsos

femenina del bàsquet. Són coses 
que ens defineixen més que no 
els resultats, encara que evident-
ment quan hi ha un resultat posi-
tiu ens n’alegrem. Aquest dilluns 
mateix les noies van tenir un par-
tit ajornat, van guanyar [contra el 
CB Prat, 62-45] i va ser una festa. 

Quin vincle tindràs després de dei-
xar la presidència?
El seguiré tenint molt fort. Vaig 
entrar a Lluïsos el 1987 com a ju-
gador de l’escoleta de bàsquet, 
vaig passar per totes les categori-
es i després com a entrenador. No 
em despenjaré del bàsquet per-
què m’agrada i sobretot perquè 
m’agrada Lluïsos, l’ambient, hi 
tinc els meus amics i n’he fet de 
nous a la presidència. Lluïsos se-
guirà sent casa meva i seguiré pa-
rant-hi. Segurament menys del 
que hi vaig ara i amb un rol dife-
rent però seguirà sent casa meva.

Quins projectes esperes que em-
prengui la propera junta?
Tindran un segell semblant al que 
hem tingut fins ara. Seguiran tre-
ballant pel club com s’ha fet fins 
ara, transmetent els mateixos va-
lors. Cada junta ha d’imprimir el 
seu segell i marcar els seus objec-
tius. Ens en vam marcar uns quan 
vam arribar fa cinc anys, els hem 
anat aconseguint i ara la junta que 
vingui haurà d’aconseguir-ne uns 
altres. Però sempre sense perdre 
l’essència de Lluïsos.

Breus

L'Europa masculí 
es retroba amb el 
triomf i el femení 
vol assolir l'ascens

L'Europa masculí afronta 
amb la moral alta la 
visita de diumenge 13 al 
camp de l'Ejea (16.30h), 
cuer a la taula, després 
d'aconseguir els tres 
punts contra la Penya 
Esportiva (1-0). Un gol de 
Nolla va donar el triomf 
als escapulats, que no 
guanyaven des del 12 de 
desembre i van dedicar 
la victòria al desaparegut 
Carles Capella (vegeu 
La Contra). I el femení 
pot certificar l'ascens si 
guanya o empata amb el 
Sant Gabriel (dissabte 12, 
19h) després d'eixamplar 
a vuit punts la distància 
amb l'Atlètic Balears, 
segon classificat.

El Gràcia FS 
s'enfila al cinquè 
lloc i mesura 
forces a Horta
El primer equip del 
Gràcia FS s'ha enfilat 
a la cinquena posició 
del grup 1 de la Tercera 
Estatal masculina gràcies 
a una golejada contra el 
Grups Arrahona (10-2), 
cuer a la taula. Dissabte 
12 s'enfrontarà al Xarxa 
Horta (17h), que ocupa 
el penúltim lloc. L'equip 
taronja vol mantenir la 
ratxa de victòries (en 
porta tres de seguides).

À.G.P.

n'hi ha hagut. Els polítics del barri 
sí que tenen una certa sensibilitat 
però a la política de Barcelona ciu-
tat no en tenen. Però no en tenen 
per a Lluïsos ni per a res d'esport. 

Com ho heu aconseguit créixer en 
el bàsquet femení?
A base de molta feina. Així com 
els nois històricament ja s’apun-
taven, venien a Lluïsos i era fàcil 
aconseguir fer un equip cada any, 
amb les noies ha sigut, sobretot els 
primers anys i ara bastant menys, 
molt de picar pedra, anar a veu-
re alguna escola del barri, fer jor-
nades de portes obertes, de molt 
boca orella. Ho hem aconseguit 
així. Abans sorgien generacions 

espontànies: cada tres, una. Doncs 
ara hem aconseguit totes les gene-
racions de femení.

Què destacaries d’aquests darrers 
anys en l’apartat esportiu?
Ho destacaria tot, del sènior mas-
culí que està a Copa Catalunya, al 
femení de Primera Catalana, que 
van primeres i estan jugant molt 
bé [no han perdut cap partit de lli-
ga]. Destacaria equips petits que 
han gaudit molt i hem tingut un 
equip de Preferent femení que 
feia anys que no el teníem. Som 
un club que segurament no ens 
defineixen només els resultats, 
ens defineixen altres coses com 
els valors, com fer créixer la part 
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FUTBOL
Segona RFEF masculina 
(Grup 3)
Jornada 24
CE Europa 1 - 0 Penya Esportiva
Classificació
1. CD Terol .............42 punts.
17. CE Europa ....... 21 punts.
Jornada 25
Ejea - Europa (13/03, 16.30h) 

Primera Estatal femenina 
(Grup 3)
Jornada 21
Vic Riuprimer REFO 0 - 1 Europa
Classificació
1. CE Europa ........ 58 punts.
2. Atlètic Balears ...... 50 pts.
Jornada 22
CD Sant Gabriel - CE Europa 
(12/03, 19h)

BÀSQUET
Copa Catalunya masculina 
(Grup 1)
Jornada 18
Escolapis Sarrià 71 - 63 Claret
Ramon Llull 59 - 80 Lluïsos
Tàrrega 80 - 76 Vedruna
Jornada 11
UE Claret 64 - 59 AESE
Classificació
1. JAC Sants .............14 G 3 P.
8. UE Claret .............7 G 10 P.
9. Bàsquet Lluïsos ... 8 G 7 P.
10. Vedruna Gràcia 4 G 13 P.
Jornada 19
Claret - CN Tàrrega (13/03, 17.30h)
Vedruna - Espanyol (13/03, 17.45h)
Lluïsos - AESE (13/03, 17.45h) 

Jornada 10
Bàsquet Lluïsos - CB Mollerussa 
(14/03, 21.45h)

Copa Catalunya femenina 
(Grup 1)
Jornada 18
SaFa Claror 41 - 47 Premià 
Classificació
1. CBF Cerdanyola ..15 G 2 P.
9. SaFa Claror .........4 G 14 P.

WATERPOLO
Divisió d'Honor masculina
Jornada 20
Tenerife Echeyde 12 - 10 Catalunya
Classificació
1. At. Barceloneta ..... 54 pts.
9. CN Catalunya ...15 punts.
Jornada 21
CN Catalunya - CN Mataró (12/03, 
18h)
Jornada 22
CN Atlètic Barceloneta - CN 
Catalunya (17/03, 21.45h)

Divisió d'Honor femenina
Jornada 20
Terrassa 14 - 6 Catalunya
Classificació
1. CN Sabadell .......51 punts.
7. CN Catalunya ....24 punts.
Jornada 19
CN Catalunya - CN Sant Andreu 
(16/03, 20.45h)

FUTBOL SALA
Tercera Estatal masculina (Gr. 1)
Jornada 19
Gràcia FS 10 - 2 Grups Arrahona

Classificació
1. Les Corts EFS ........ 44 pts.
5. Gràcia FS ...........31 punts.
Jornada 20
Xarxa Horta - Gràcia (12/03, 17h)

HOQUEI PATINS
Tercera Catalana masculina 
(2a Fase - Grup C) 
Jornada 2 
FD Cassanenc 3 - 6 CH Claret 
Classificació
1. CP Tordera ......... 3 punts.
3. CH Claret ..............1 punt.
Jornada 3 (descansa)
Jornada 4 
Claret - Tordera (20/03, 17.45h)

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 
(Segona fase - Grup B) 
Jornada 1
Handbol Claret - OAR Gràcia 
Sabadell (13/03, 13.15h)

ESCACS
Lliga Catalana Nacional Divisió 
d'Honor (Grup 2) 
Ronda 7
Tres Peons 4 - 6 Cerdanyola 
Ronda 8
Lleida - Tres Peons (12/03)

Resultats

À.G.P.

Objectiu: quedar entre els tres primers classificats 
per assolir l'ascens a Tercera Catalana. El sèni-
or masculí de l'Handbol Claret enceta diumenge 

13 contra el Gràcia Sabadell (13.15h) la segona fase de 
la lliga a la Quarta Catalana. I ho fa amb optimisme. 
"Tenim equip per poder aconseguir la fita. Feia temps 
que no hi arribàvem amb opcions", apunta Gustavo 
Miguel, entrenador jugador del conjunt gracienc, que 
ha tancat la primera fase del campionat en segona 
posició, per darrere del Sant Joan Despí C, amb onze 
triomfs, quatre derrotes i un empat. A més de l'equip 
sabadellenc i el Montmeló, els més potent, el Claret 
s'enfrontarà a Martorell B, Vilamajor C i Igualada B. 
La segona fase es disputarà fins al 22 de maig.

L'Handbol Claret 
comença la segona 
fase de la lliga amb 
opcions d'ascens
El sènior masculí es juga pujar a 
Tercera Catalana en deu partits

Cedida
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Des de fa unes setmanes l'agenda del districte, que reben 
els grups municipals i que gentilment una treballadora del 
Districte ens fa arribar com a mitjà de comunicació local, in-

corpora en el calendari les taules informatives de l'Assemblea Nacional 
Catalana, que cada dissabte manté la seva presència a l'encreuament de 
Travessera de Gràcia amb Gran de Gràcia. Està bé aquesta incorporació, 
com també surten altres convocatòries d'entitats en una agenda sovint 
massa encarcarada i limitada a l'activitat (poca) dels òrgans de govern. 
No sabem quin és el criteri per sortir o no sortir, si es tracta d'entitats. 
Potser no n'hi ha cap, sinó simplement demanar-ho...

El
depen-

dent

Editorial
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Amb la
col·labor

Cartes al director

Sobre el solar del 
carrer Gomis 106 
Després de més de 7 anys esperant el
desallotjament i enderrocament del
solar del carrer Gomis 106, el 22 de
febrer passat es va produir pacíficament
aquest llançament judicial. 
Han sigut molts anys de denuncies, saben
per endavant la dificultat que hi havia ja
que és terreny privat, però amb l’acord
de la propietària i l’Ajuntament de Gràcia,
calia esperar l’ordre judicial per aplicar 
l’acord del conveni, però per nosaltres
era necessari donar veu a les nostres 
reivindicacions i que ens escoltessin com 
persones perjudicades. El mes d'octubre
de l'any 2020 vàrem començar a moureu 
amb 375 signatures de veïns i veïnes.
Se’ns ha acabat el nostre malestar, en
especial el més perjudicat, l’Escola
Lexia, que només té un mur que
els hi separava del solar, així com
de la inseguretat que patien.
Se’ns ha acabat també la brutícia, sorolls,
quantitat de ferralles que acumulaven
en el recinte, càrrega i descarrega amb
furgonetes que entraven i sobretot
la insalubritat existent que corrien
rates per totes bandes, les quals era 
motiu de preocupació per l’escola, el 
seu alumnat i els veïns i veïnes del
voltant (Gomis- Esteve Terrades)
Estem molt satisfets que hagi arribat el dia
tant esperat i desitgem es dugui a terme
tot l’acordat, es a dir, a tenir un passatge
públic i que el puguem gaudir tots plegats,
garantint per part de l’Ajuntament un
bon seguiment de manteniment.
Esperem que ben aviat en
puguem gaudir-ho.

Veïns i veïnes del carrer 
Gomis i Esteve Terrades 

Conxa Garcia

ÉÉs l’expressió que m’ha sortit de 
l’ànima quan la Fina R. Palau m’ha 
comunicat la decisió del Tribunal 

Suprem sobre el recurs que va inter-rr
posar per intentar revertir el desnona-
ment de casa seva, on ha viscut 46 anys, 
a Torrent de l’Olla 186. De res ha servit 
denunciar el fet en aquest setmanari, 
a Ones de Dones (Ràdio Gràcia) o a El 
Periódico. Un desnonament més al nostre
districte i encara hem de donar les grà-
cies perquè no és dels més afectats per 
aquesta injustícia a mans de fons voltors,
bancs i propietaris cobdiciosos. Aquests 

malfactors s’abraonen sobre les perso-
nes més desafavorides del nostre veïnat,
com la Fina, que té setanta-dos anys, és
jubilada i cobra la gran fortuna de nou-
cents euros al mes. El piset en qüestió té
23 m2 en una sola habitació, on tenia una
petita nevera com les d’hotel, un fogonet 
per escalfar alguna cosa, tot en una sola 
habitació i un mini-bany, però es veu que 
és molt llaminer, suposem que per treure
diners a alguns turistes. És un piset-ha-
bitació molt petit, però per a la Fina era 
el seu recer de llibertat, on tenir els re-
cords de tota una vida. Ara amigues i fa-
miliars l’ajudaran a buidar-lo. La Fina té 
la sort de tenir-los, perquè aquelles per-rr
sones que no en tenen es troben al car-rr
rer. Una violència de gènere més contra
les dones grans. Fins quan?!

Quina merda!

És un piset-habitació
molt petit, però per
a la Fina era el seu
recer de llibertat

Ull de 
dona

Els extrems es retoquen

E ls extrems es toquen, diu una dita, i el cine espanyol més tronat 
fins i tot va dir una vegada que en realitat són els extremenys que
es toquen. Feta la broma, a Gràcia encara tenim una tercera versió:

els extrems es retoquen; allà on la ciutat acaba i es juga amb els límits del 
que és urbanitzable és on encara hi poden haver grans sorpreses. Ho hem 
comprovat en els últims anys amb la iniciativa privada a l'extrem nord
del barri dels Penitents, on l'asseguradora Fiatc està aixecant una resi-
dència de gent gran als carrers que ja s'enfilen cap al Parc de Collserola. 
És tot un exercici fer l'excursió informativa cap a aquells carrers, i així 
s'entenen també millor les queixes dels veïns dels carrers Navata, Rosella,
Maduixer, Ticià, que veuen 
com el pla de neteja difós a 
bombo i plateret encara trigarà 
a fer-se efectiu al barri...

Dèiem que els extrems es 
retoquen i també ho saben bé
els veïns del Coll del Portell,
a l'extrem del barri del Coll,
que gaudeixen d'una de les en-
trades més desconegudes del
Park Güell. Des del passat 30 de
novembre l'Ajuntament ha presentat un projecte de gran transformació
de l'espai, que ara és un carrer sense sortida amb 39 places d'àrea verda
d'aparcament per a residents, i que ara es pretén despavimentar i reor-rr
denar com a espai d'estada amb noves àrees d'esbarjo per a gent gran, 
infants i gossos (que ja en tenen una i que es reubicaria). La idea és bona, 
però també hi compta la voluntat municipal d'atraure visitants del Park 
Güell per descomprimir l'allau de turistes que històricament hi ha hagut 
a les altres entrades més conegudes del recinte, les del carrer Olot, carre-
tera del Carmel i Baixada de la Glòria. Ara l'única manera d'arribar fins 
allà en transport públic és el busito 116 (que no costa que ja s'ompli dels
turistes més investigadors) i les mateixes escales de la Glòria. De tot ple-
gat n'haurà de sortir un mirador, i menys tranquil·litat al barri.

La idea del nou mirador
de Coll del Portell és
bona però el barri també
perdrà tranquil·litat

1 Programa quinzenal. La setmana que no n'hi ha es repeteix l'anteriorl. La setmana que no n'hi ha es repeteix l'anterior.
2 Programes quinzenals. La setmana que no es fa es repeteix l'anter. La setmana que no es fa es repeteix l'anterior.
3 La Tertúlia Política es fa cada 15 dies. El calendari de tertúlies polítiques es a 15 dies. El calendari de tertúlies polítiques es 
concreta tenint en compte si hi ha Plenari o Audlenari o Audiència Pública.
4 Programa quinzenal. Es combiEs combina amb la Tertúlia Política.
5 Programa quinzenal.enal.
6 Programa quinzenal. Es combina amb Cultura i agenda del CC El Coll.zenal. Es combina amb Cultura i agenda del CC
Quan hi hagi Plenari o Audiència Pública, s’emetrà en directe.enari o Audiència Pública, s’emetrà en directe.
Nota: Ràdio Gràcia és una ràdio feta majoritàriament per voluntaris, peràcia és una ràdio feta majoritàriament per vol
tant la programació pot estar subjecte a peació pot estar subjecte a petits canvis. 

Programació 
Ràdio Gràcia 2021

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous divendres Dissabte o 
diumenge

16 a 17 h La tarda és nostra
Temps de 
Música i 

espectacle
Música i Geografi a Tobacco Road

Cultura, agenda i
temes Centre Cívic

El Coll (5)
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17 a 18 h Espai Solidari (1) Música a Ràdio
Gràcia Tobacco Road Teatrí de Butxaca

Cultura, agenda i
temes Centre Cívic El
Coll (5) Las tardes a

Gràcia (6)

18 a 19 h Toc Escapulat Ones de Dones 
(2)

Gràcia
Multiesports Teatrí de Butxaca La tarda és nostra

19 a 20 h Tot comerç Pop Go The
Beatles

Tertúlia Política (3)
– Sota el Pont (4)

Música i 
Geografi a Gracienques (2)

20 a 21 h Infogràcia Gracienques (2) Sortides amb
Gràcia

Temps de Música
i espectacle Toc Escapulat
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Opinió convidada
Assemblea Pensionista de Gràcia (APG)

Números, dates, dades 

el 
bloc

In Catalan, we call it...

Silvia Manzanera

F ins al cony. Estem fartes, cabrejades, 
disgustades i ens sobren els motius. 
Farta d'una classe política (en genèric 

inclusiu), que fa zero polítiques feminis-
tes més enllà del maquillatge institucio-
nal que pintant-t'ho tot de lila ja es pensa 
que tombarà el patriarcat. I mentrestant, 
a les dones ens segueixen agredint, me-
nystenint, violant i matant. Cabrejada
perquè el govern més feminista de la his-
tòria (a la capital espanyola i a la capi-
tal catalana) ha obviat dolorosament els 
principals punts de l'agenda feminista. I 
així seguim, sent un dels països de la Unió
Europea amb més puters i més consumi-
dors de pornografia, afermant la cultura
de la violació impunement. Perquè la mi-
nistra diu que és un debat molt complicat 
i ara no tocava. Jo no puc prohibir res a
una dona que diu que es prostitueix per-rr

què vol, tot i que hi hauria molt a discutir 
sobre la lliure elecció en un sistema pa-
triarcal i neoliberal que ja s'encarrega de 
posar l'individu per sobre del col·lectiu, i 
els desitjos per sobre dels drets. Però és 
intolerable que el govern, el lloc amb la
màxima responsabilitat per garantir la
seguretat de tots, no llenci un missatge 
contundent que condemni l'opressió que
sofreixen nenes i dones, i es posi de veri-
tat a treballar contra proxenetes i el tràfic
de persones. No diguin que la prostitució
és un treball com qualsevol altre. 

Estem disgustades perquè fer servir 
aquest llenguatge postmodern pervers 
no fa res més que enfortir la misogínia. 
Perquè fins que la meva filla de 16 anys 
"cis, blanca, heterosexual" no obre la por-rr
ta de casa quan ve sola de nit, jo no respi-
ro. Estem fartes, cabrejades i disgustades, 
i sortim el 8M a cridar fort que només el 
feminisme farà una societat més justa. 
Però el que mai, mai, fem les feministes
és agredir. In Spain you call it igualdad. I
en català diem fins al cony.

Seguim sent un dels
països europeus
amb més puters i
consumidors de 'porno'

L es xifres 9, 11, 16... Números, dates, dades, són 
les propostes de calendari de l'Assemblea de
Pensionistes de Gràcia (APG) per recollir signatu-
res en aquestes dates, però sense perdre de vista la
guerra d’Ucraïna a nivell internacional, on es mo-

uen milers de soldats a banda i banda de les fronteres de
l'est d'Europa, amb la inquietant mobilització de milers 
de civils desplaçats, refugiats… que són en última instàn-
cia les víctimes de l'arbitrarietat de moviments estratè-
gics militars.

Pel que fa a l'enginyeria numèrica, cal ressaltar el 
nombre de persones mortes per la SARS-COV-19 a la co-
munitat autònoma de Catalunya, son 25.510 morts des de
l'1 de març de 2020 a l'1 de febrer de 2022, ens agradaria
recordar a totes les persones pensionistes que han mort
en aquest anys de pandèmia i tanmateix cada dilluns a la
plaça Universitat de Barcelona, hi ha una concentració, a
les 10h matí, de pensionistes que homenatgen des de fa 4
anys al moviment pensionista de Catalunya i les seves rei-
vindicacions que es van iniciar al barri de Sants ara farà 
10 anys, són moltes dades per registrar, valorar i inter-rr
pretar i que repercuteixen en la economia diària de qual-
sevol pensionista.

L'APG de nou tornarà a ocupar l'eix del carrer Gran de
Gràcia, per recollir signatures a totes aquelles persones 
que ens vulguin ajudar a plantejar al Congrés de Diputats 
de l'Estat Espanyol i grups parlamentaris, la necessitat, de
pressionar i exigir la REVALORITZACIÓ ANUAL DE LES 
PENSIONS amb conformitat de l'IPC real interanual acu-
mulat (5,5%) i no de l’IPC mitjà (2.5%).

Com a pensionistes, a més a més de fer tasques i exer-rr
cicis complementaris a la nostra edat, notem moltíssim 
aquesta inflació quan fem la compra als mercats, quan
necessitem de l'arranjament d'una petita incidència do-
mèstica, quan observem les modificacions en el menús
diaris de la restauració, quan hem de fer qualsevol com-
pra… L'encariment de la vida ha estat molt, molt, molt
significatiu. L'estadística dels economistes valoren la in-
flació en un 6%, això es trasllada en l'empobriment im-
mediat de les pensions, i encara més tractant-se de pensi-
ons mínimes.

A tall d'exemple per tenir més dades sobre com es mo-
difica al cap d’un any les vicissituts econòmiques, aproxi-
madament per a una pensió mensual de 700€, amb la reva-
lorització del 2,5%, suposa una pèrdua anual de 294€, per 
a una pensió de 1000€ la pèrdua s'eleva a 420€ i finalment
per a una pensió de 1700€ la pèrdua representa 714€.

La pèrdua del poder adquisitiu pel cost de la vida valo-
rat en un 5,5% de l'IPC acumulat ens fa molt més vulnera-
bles i pobres, amb aquestes dades passem de puntetes en
l'anàlisi econòmic de la pobresa energètica, pel que fa a les
necessitats bàsiques d'aigua, llum, gas i habitatge.

Per totes aquestes anomalies l'APG ha tornat a dema-
nar la col·laboració en la campanya de signatures durant el
mes de març per un IPC real:

Salvador Puig i Antich

Dies de recollida de signatures a les 11h:

Així hem tancat amb els mateixos números que obri-
en aquesta proclama i us encoratgem a mantenir sempre 
una visió crítica com el company pensionista de València
que ha aconseguit 600.000 signatures per acabar amb el
maltractament i menyspreu de les entitats bancàries vers 
el col·lectiu de la gent gran, augmentar i igualar les pensi-
ons mínimes a l’SMI de 1000€ com a mínim, derogar les 
reformes de 2011,2013 i 2021, rebutjar els plans de pensions 
d'empresa i acabar exigint la gradual anul"lació de la bret-
xa de gènere en el sistema públic de pensions.

Com diu la investigadora Montserrat Rué en models 
probabilístics i estadística aplicada en serveis sanitaris: “El 
capitalisme no funciona, la vida és una altra cosa". 

Finalment, tornem a recordar que governi qui governi 
les pensions es defensen.

C0m a pensionistes, a més a
més de fer tasques i exercicis
complementaris a la nostra edat,
notem moltíssim aquesta inflació
quan femla compra als mercats

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. La mostra s’acompanya 
també del testimoni de Victòria Pujolar, 
recuperat a través d’una peça audiovisu-
al produïda i editada per Tamara Melchor, 
neta de la pintora.
Fundació Felícia Fuster (Camps i Fabré, 3)

Fins al 18 de març
Roig i violeta. Un homenatge a les Dones 
del 36. Exposició d'imatges i textos pro-
duïda per l'Associació Cultural Roig, amb 
la col·laboració del Memorial Democràtic. 
Es tracta d'un homenatge a la vida de do-
nes de la classe treballadora que van llui-
tar contra el feixisme i van patir dures 
represàlies. La mostra es dedica a Isabel 
Vicente (que va ser treballadora de la fà-
brica tèxtil Salvador Casacuberta ‘La 
Sedeta’), Trinidad Gallego, Neus Català, 
Lola González, Manola Rodríguez, Tomasa 
Cuevas, Victòria Pujolat, Lina Òdena, 
Violeta Baldomero, Bernardina Peláez, 
Soledad Real, Margarida Abril i Baldomera 
del Olmo. 
CC La Sedeta (Sicília, 321)

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 11 de març
Visita comentada Elles també hi eren a 
càrrec del Museu d’Història de Catalunya.
Centre Cívic El Coll – La Bruguera (Aldea, 
15), a les 12h

Inauguració de l’exposició col·lectiva Art 
feminista.
Espai Jove La Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 18h

Exposició EN ERUPCIÓN. Inauguració i pis-
colabis.
 Can Carol (Cambrils, 24), a les 19h

Concert: Joana Dark presenta el projecte 
musical La Lireta.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 20.30h

Sessió dj All Time Hits.
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant Miquel, 
59), a les 23.30h

Dissabte 12 de març
Tradicionàrius: Folk als Mercats amb 
Namorala Pandereteiras.
Mercat de Lesseps i Mercat de l’Estrella a 
les 12h

Concert: Isabel Vinardell Cia presenta 
Replecs, un espectacle de música, dansa, i 
projeccions audiovisuals.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 20.30h

Jam session / Karaoke: Loqueterroting.
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant Miquel, 
59), a les 21.30h

Diumenge 13 de març
Taller: Customització de joguines sexistes.
Plaça Laguna Lanao, a les 11h

Itinerari: Dones referents.
Centre Cívic El Coll – La Bruguera (Aldea, 
15), a les 11h

Trad familiar: Quotidiafonismes, cia 
Bufa&Sons.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 12h

Concert: Alison Darwin. Barcelona 
Districte Cultural
laça Laguna Lanao, a les 12.30 h

Calçotada feminista
Plaça Laguna Lanao, a les 14h

Dilluns 14 de març
Perseguint la història: Què s'amaga darre-
re de Josep Vidal Granés, primer romeu de 
la festivitat de Sant Medir. Amb Josep M. 
Contel, Taller d'Història de Gràcia. 
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de l'Olla, 
104), a les 18.30h

Dimarts 15 de març
Taller: Steam, juguem a programar ro-
bots. Edat: 6-8 anys. Places limitades, cal 
inscripció prèvia.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de l'Olla, 
104), a les 17.30h

Ensextimem: Segells d'amor propi. Taller 
de gravat amb espai de reflexió sobre 
l'amor cap a nosalres mateixes. Avisar al 

Whatsapp 635080047. Per a joves de 14 a 
18 anys.
Espai Jove la Fontana, de 17.30 a 19.30h

Teatre: Irònica Rodoreda. Espectacle de 
contes, personatges, humor i tendresa. 
Amb Teresa Puig.
La casa dels contes (Ramón y Cajal, 35), a 
les 20h

Dimecres 16 de març
Els Vespres dels dimecres: Marcel Casellas, 
Núria Balcells i Marcel Marimon. Entrada 
lliure amb reserva prèvia a bardelcat@
gmail.com.
El Bar del CAT, a les 21h

Dijous 17 de març
Concert: Victori Andreu + Somebody.
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant 
Miquel, 59), a les 21h

Entitats

Divendres 11 de març
Cicle Veus de dones i mirades feministes: 
presentació de la novel·la Manual de la 
Perfecta Libertaria, amb Natalia Rey.
Ateneu Rosa de Foc (Robí, 5), a les 19h

Dissabte 12 de març
Acte central del 8M. Organitza el Consell 
de les Dones de Gràcia. Lectura del 
Manifest + taula rodona El valor de les 
cures. Reflexionem amb les cuidado-
res amb Sindihogar, Mujeres Migrantes 
Diversas i Cuidadores de Gràcia + concert 
de Lidia Uve.
Plaça Lesseps, a les 12h

Taller de creacions botàniques amb cia-
notípia. Cal inscripció prèvia.
Aula Ambiental Bosc Turull (Pg. Turull, 
2), de 12 a 14h

Trobada de corals: Cor 9, Cor Encaix i 
Coral Baluern + Cor Trobada + Cor Veus 
de Tardor.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 17h

Diumenge 13 de març
Concurs de Teatre Català a Gràcia: 
MAMAAA!!! Grup Teiatrólics de Banyoles.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 18h

Divendres 18 de març
Cicle Amb veu de dona: Dones periodistes 
i locutores de la República. Amb Elvira 
Altés Rufias.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 18.30h

Si 
voleu publi-

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

@independent.cat

Amb el suport de

'Hilda Agostini: Les 
armes de la raó d'una 
mestra republicana, 
protestant i maçona' 
La doctora en Història i investigadora Rosa 
Toran s'alia de nou amb Cèlia Cañellas en 
un treball que té a Hilda Agostini com a 
protagonista. Les autores desgranen la 
vida d'Hilda Agostini (Tarragona, 1890 - 
París, 1976), filla d’un empresari americà, 
protestant i maçó, i d’una jove de Reus, 
la trajectòria de la qual revela una dona 
activa i compromesa que va participar 
amb empenta en els projectes renovadors 
i de progrés de la societat catalana 
els anys vint i trenta del segle XX. Les 
autores en donaran més detalls durant 
la presentació aquest dissabte a Gràcia.

Dissabte 12 de març a l'Església 
Evangèlica de Gràcia (Terol 22), a les 18h

Recomanem

Cedida
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Silvia Manzanera

E l festival de teatre Mutis, 
que va néixer el 2010 a 
l'àmbit universitari i sem-
pre ha desplegat part de 
la seva activitat a Gràcia, 

celebra enguany tretze edicions 
amb dues seccions diferenciades: 
A Escena, la part d'exhibició que 
es repartirà entre Fabra i Coats i 
Lluïsos Teatre del 25 de març al 
3 d'abril; i En Formació, cicle de 
teatre formatiu que es represen-
tarà als Jardins de les Voltes d'en 
Cirés, al centre cívic Drassanes, al 
refugi antiaeri de Sant Adrià i a 
l'Ateneu Adrianec del 17 al 20 de 
març. L'arrencada de la part d'ex-
hibició tindrà lloc divendres 25 a 
l'escenari de l'entitat gracienca 
amb la peça Atlàntida. Tríptic de-
saparegut, d'Elna Roca, una mira-
da jove sobre la violència del siste-
ma consumista.

Després de la interrupció de 
l'edició de 2020, que tot just co-
mençava pocs dies abans de l'ini-
ci de la pandèmia, el festival va 
tornar l'any passat enfortit, tant 
per les propostes com per espais. 
Enguany compta de nou amb el 
suport de Lluïsos Teatre però perd 
l'Espai Jove la Fontana. La segona 
proposta que es veurà a Lluïsos és 
Sin Sonido, de Susanna Bologna i 
Damián Bojorque, dissabte 26, 
obra on la creació sorgeix de la 
trobada real entre la creadora i el 

El 13è Festival Mutis  
es desdobla per incidir 
en la programació 
emergent i la formació
L'exhibició pivotarà entre Lluïsos de Gràcia i Fabra i Coats, que 
acolliran un total de 12 propostes del 25 de març al 3 d'abril

seu passat familiar. El cartell in-
clou una dotzena d'espectacles, 
el criteri de selecció dels quals ha 
estat l'emergència, buscant tam-
bé aquelles propostes que tinguin 
capacitat de risc artístic, s'obrin 
a nous llenguatges i noves poèti-
ques, i que presentin compromís 
social i diversitat, tant en la te-
màtica com en la composició dels 
equips artístics. Novament mol-
tes de les propostes són de difícil 
classificació, un fet elogiat per la 
direcció, ja que això "perquè evi-
dencia la realitat híbrida que res-
pira l'escena actual".

Sumant teatre universitari i tea-
tre independent. El Mutis ha es-
tat des de l'inici un festival lligat 
a la universitat, tractant de crear 
un lloc de trobada entre compa-
nyies de teatre universitari i te-
atre independent, entre praxi i 
acadèmia. Aquest any, aquest te-
atre formatiu tindrà de nou espai 
amb un total de cinc peces pro-
cedents de Barcelona, Saragossa, 
Logronyo i Pamplona.

L'espectacle 'Co-In', de la Cia Gla, al cartell de 'A Escena' del Mutis 2022. Foto: Cedida

Breus

Arnau Vilardebò 
i el projecte 'Dit i 
Dit' es traslladen 
a la Quàntica

El projecte de narració 
oral impulsat per Arnau 
Vilardebò, després d'any 
a la Ruquería Querubí, té 
ara la base d'operacions a 
La Quàntica, a Sant Lluís, 
88, reforçant el circuit 
cultural en aquesta zona 
amb el Golem's. Així, del 
12 de març al 3 d'abril, el 
cicle Dit i Dit programa 
'La flor que palpita', 
amb Yoshi Hioki, un 
espectacle de narració oral 
amb històries i poesies 
carregades d'erotisme, 
sensualitat i humor (foto).

La Tangent obre 
convocatòria per 
als Jocs Florals 
de Vallcarca
L'Assemblea de Joves, 
Anarres i La Tangent 
organitzen una nova 
edició del Jocs Florals 
de Vallcarca, una mostra 
literària i visual oberta a 
tots els públics que pretén 
promoure la cultura i l'art 
de forma comunitària. Hi 
ha diferents categories 
(narrativa, poesia, visual 
i infantil) i el termini per 
presentar els treballs és 
el 30 de març. L'entrega 
de premis es farà dissabte 
23 d'abril(www.latangent.
cat/tag/jocs-florals).

Cedida

Teatre de text a Lluïsos. L'entitat 
gracienca, que tornarà a fer 
d'amfitriona per la presentació 
oficial del festival, acollirà dues de 
les peces de la secció A Escena,: 
Atlàntida. Tríptic desaparegut, que 
obrirà el festival divendres 25 de 
març a les 20h; i Sin Sonido, un 
espectacle sensorial que barreja el 
teatre amb tècniques audiovisuals 
que acompanyarà a l'espectador 
per un viatge a través del món 
somiador dels records (dissabte 26).

El cartell inclou 
una dotzena 
d'obres triades per 
la seva capacitat 
de risc artístic

Alba Santos Quartet. Foto: Cedida

l'espai gracienc de Sant Lluís a 
Berta Sala, cantant de jazz en ca-
talà que presentarà l'àlbum Song 
of my friend; Cristiana Verardo, 
presentant Maledetti ritornelli, 
una barreja musical i narrativa 
que inclou cançons impregnades 
de la història de la música itali-
ana; D.A.S. trio d'Hongria amb 
el seu jazz-fusió i jazz-rock; Luiz 
Murakami, un talentós guitarris-
ta brasiler que interpreta una re-
novadora bossa nova i presentarà 
el vídeo musical del seu tema Jão; 
i finalment, les dues darreres ar-

'Babel Sessions' aterra al Golem's
La sala gracienca acull el cicle amb artistes procedents d'Itàlia, Hongria, Brasil o Cuba

S.M

L a programació 'Babel 
Sessions' , amb nous ar-
tites, aterra aquests dies 
al Golem'S per oferir tres 
cartells diferencials: Babel 

Jazz, format per especialistes 
del gènere; Babel Sound Guitar, 
on la guitarra esdevé l'element 
destacat; i Babel Sound Dones 
Singulars, on les veus femeni-
nes són les protagonistes. Així, 
aquest mes es podrà veure a 

tistes del mes seran Koszika, can-
tautora hongaresa que combina 
cançons tradicionals del seu país 
amb soul, bossa nova, wwing, 
reggae o fins i tot electrònica, i 
Alba Santos Quartet, amb una 
banda multicultural amb influèn-
cies de la rumba, el jazz, la samba 
i la salsa. Amb l'objectiu d'oferir 
concerts més distesos i propers, 
els organitzadors s'han aliat amb 
el Golem's, un espai de cafè-teatre 
hereu de l'Almeria. Tota la progra-
mació a: www.golems.cat/progra-
macio.

El transiberisme 
a l'obra de José 
Saramago es debat 
a la Jaume Fuster
Experts en l’obra de 
l’escriptor portuguès s'han 
citat aquests dies a la 
biblioteca Jaume Fuster 
al congrés 'Saramago e 
Transiberismo', un debat 
al voltant de la idea que 
el novel·lista inclou al 
seu llibre A Jangada de 
Pedra. El programa clou 
aquest divendres 11 amb 
una xerrada a càrrec de 
l'escriptor angolès Ondjaki, 
el sociolèg moçambiquès 
Jose Luis Cabaço i Rita 
Chaves (Universitat de Sao 
Paulo).
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'Un héroe', ascens i caiguda 
d'un home qualsevol

crítica de 
cinema

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

 BTS: Permission to dance on 
stage. Ds, 9.45.
Cyrano. Dv, ds, dg, dl, dm i dj, 
15.55 i 21.50. Dc, 15.50, 15.55 i 
21.50. 18.15.
The Batman. Dv, ds, dg, dl, dm i 
dj, 18.25. Dc, 18.20 i 18.25. 20.50. 
Ds, 15.50. Dv, dg, dl, dm i dj, 
16.00. Dc, 15.50 i 16.00.
Competencia oficial. 21.15. Dc, 
21.40.
La peor persona del mundo. 
Dv, ds, dg, dl, dm i dj, 16.00 i 
18.40. Dc, 16.00, 18.40 i 18.45.
Malnazidos. Dc, 21.35. 19.15. 
16.00. 19.30 i 21.45.
Las ilusiones perdidas. 16.05. 

18.20.
Muerte en el Nilo. 18.55 i 21.25. 
Dc, 19.20 i 21.50.
El método Williams. 21.15.
Belfast. Ds, 16.00. Dv, dg, dl, dm, 
dc i dj, 16.00 i 18.00.
Canta 2. 18.00.
Escape room. Ds i dg, 20.20 i 
22.15. Dv, dl, dm, dc i dj, 20.05 i 
22.05. 16.10.
Ainbo: la guerrera del 
Amazonas. 15.50 i 17.40.
Uncharted. 19.30 i 21.50.

Cinemes Girona. Girona, 177
 Ainbo, la guerrera del 
Amazonas. Ds i dg, 16.00.
Introduction. Dv, dg, dl i dm, 
16.00 i 20.30. Dv i ds, 19.00 i 
22.00. Ds, dc i dj, 16.00 i 19.00. 
Dg, dl i dm, 19.00.
Tros. 17.30.
Los amores de Anaïs. Dv, dl, 

dm, dc i dj, 16.00.
Sis dies corrents. Dv i ds, 18.00 
i 22.10. Dg, dl, dm, dc i dj, 18.00.
Competencia oficial. Dv, ds, dg, 
dl i dm, 20.00.
Escape Room. Dv, 16.00, 18.00 
i 22.00. Ds, 16.00, 18.00, 20.00 i 
22.00. Dg, dl i dm, 16.00, 18.00 i 
20.00. Dc i dj, 16.00 i 18.00.
Americana 2022. Dc i dj, 20.00 
i 22.00.
Retrospectiva Apichatpong 
Weerasethakul (CASA ASIA). Ds, 
20.00.

Verdi. Verdi, 32. 
 Un héroe. Dv i dl, 11.30, 16.00, 
17.35 i 20.00. Ds, dg, dm i dc, 
16.00, 17.35 i 20.00. Dj, 11.30, 
16.00 i 17.35.
The Batman. Ds i dg, 11.30, 
16.00, 18.25, 20.40 i 21.45. Dv, 
dl, dm, dc i dj, 16.10, 18.25, 

20.00 i 21.45.
Introduction. Ds i dg, 16.10 
i 19.15. Dv i dl, 11.30, 16.10 i 
18.30. Dm i dc, 16.10 i 18.30.
Las ilusiones perdidas. Dv, 
ds, dg, dl, dc i dj, 16.00, 18.50, 
22.25. Dc, 16.00 i 22.25.
Drive my Car. 21.40.
Licorice Pizza. Ds i dg, 19.30. 
Dv, dl i dm, 16.00 i 19.30. Dj, 
16.00.
El callejón de las almas perdi-
das. 22.00.
La peor persona del mundo. 
Dv, dl, dm, dc i dj, 11.30.
Cyrano. 11.30.
Las Bostonianas. Dj, 11.30 i 
19.30.
Código Emperador. Ds i dm, 
11.30.
Caravaggio en cuerpo y alma. 
Dm, 11.30 i 18.50.
Carmen. Festival de Bregenz. 

Dg i dc, 11.30.
Ainbo: la guerrera del 
Amazonas. Ds i dg, 16.00. Ds i 
dg, 11.30 i 17.45.
Canta 2. Ds i dg, 11.30.

Verdi Park. Torrijos, 49
 La peor persona del mundo. 
Dv, dg, dg, dl, dc i dj, 16.00, 18.10, 
20.40 i 22.25. Dm, 16.00, 18.00, 
20.40 i 22.25.
Malnazidos. 18.25, 20.25 i 22.35.
Belfast. Dv, ds, dg, dl, dc i dj, 
16.00 i 20.35. Dm, 16.00.
Cyrano. 16.00, 18.20, 20.20 i 
22.30. 
Muerte en el Nilo. 17.55.
Competencia oficial. Dv, dl, dc 
i dj, 16.00.
Código Emperador. Dm, 20.25.
Canta 2. Ds i dg, 16.00. 0.

Joan Millaret Valls 

Després de la seva incursió cinematogràfica a 
Espanya amb ‘Todos lo saben (2018), amb Javier 
Bardem i Penélope Cruz, el cineasta iranià Asghar 

Farhadi va tornar a casa seva per rodar Un héroe. 
Ara s’estrena a casa nostra després de competir en la 
Secció Oficial del Festival de Canes on va guanyar el 
Gran Premi del Jurat. El director i guionista de dues 
pel"lícules guanyadores de l'Oscar a la Millor Pel·lícula 
de Parla no Anglesa, El viajante (2016) i Nader y Simin, 
una separación (2011), ens torna a sorprendre amb un 
mil·limètric i precís guió centrat en una història que 
posa la pròpia condició humana en el mig del relat, i re-
flexionant sobre com la veritat i la mentida en l’era de 
les xarxes socials pot condicionar les nostres vides. 

La trama es centra Rahim (Amir Jadidi), un pres que 
surt en llibertat condicional amb la condició de que pa-
gui el deute contret amb un veí que el va ajudar després 
del fracàs de la seva empresa. Rahim no pot complir la 
seva promesa i, davant el risc de retornar a presó, or-
deix un pla amb la complicitat de la seva exdona, ena-
morada d’ell encara. Simulen que han trobat una bossa 
amb monedes d’or i publiciten que pensen retornar-la, 
una operació de rentat de la pròpia imatge per desvet-
llar sentiments de compassió i pietat entre una comu-
nitat que acaba per implicar-se en la seva rehabilitació.

El cineasta iranià aprofita per parlar de l’ascens a la 
fama i l’estima i la posterior caiguda en el repudi d’un 
home qualsevol en l’era de la volatilitat mediàtica de 
la immediatesa i la manipulació de les xarxes socials. 
Rahim participa conscientment d’aquesta gran fabula-
ció, una gran estafa, però la mentida té les cames curtes 
i la història cada cop s’embolica més davant dels reque-
riments d’un periodista que vol investigar la veracitat 
dels fets. Tot es gira en contra d’ell desprès d’esdevenir 
un heroi popular i arriba la seva sotsobra. Farhadi con-
dueix amb gran magisteri i molta seguretat el film cap 
al melodrama, posant en el mig de l’huracà les relaci-
ons familiars i, sobretot, la relació de Rahim amb el seu 
fill tartamut. Una gran història simple.

entrevista

'Defensa de dama', 
20 anys després 

El Cercle estrena la peça d'Isabel Carmona i Joaquín Hinojosa que 
tant va impactar la Carme Bigorra i que es va quedar al calaix dels 
pendents; aquest cap de setmana per fi la veurà a l'escenari de casa

Silvia Manzanera

S ón els tradicionals ner-
vis abans d'una estrena, 
i tot i que porta tota la 
vida voltant per esce-
naris de teatre, enca-

ra sent aquelles papallones a 
l'estómac quan està a punt de 
mostrar al públic un treball que 
porta molt temps cuinant-se. El 
Cercle estrena aquest divendres 
Defensa de dama, una peça durís-
sima sobre la violència masclis-
ta. Carme Bigorra és la dona que 
està al darrere d'aquest projec-
te que va començar gairebé fa 
vint anys, quan va anar a l'estre-
na de l'obra escrita per Isabel 
Carmona i Joaquín Hinojosa i es 
va prometre que un dia en faria 
la seva versió. I ara, en el marc 
del 8 de març, el Cercle se suma 
a una setmana de reivindicaci-
ons amb una de les coses que 
millor sap fer: "El teatre que es 
fa a Gràcia, a qualsevol de les en-
titats històriques, és d'altíssima 
qualitat", assegura Bigorra. 

L'estrena de Defensa de dama 
anirà acompanyada d'activi-
tats paral·leles amb la complici-
tat de les creadores del Projecte 
Minerva. Aquest divendres 11, 
en acabar la representació, tin-
drà lloc un col·loqui amb la par-
ticipació de la consellera Àngels 
Tomàs i de la terapeuta soci-
al Monserrat Iranzo. Dissabte 
12, abans que comenci l'obra, 
es farà una lectura de poemes a 
càrrec de Montse Cosidó, Mercè 
Sesé, Teresa Vergés, Marta Pérez 
Sierra i Rosa M. Arrazola. A més, 
fins diumenge, el Cercle acull 
una exposició d'obres del col-
lectiu Minerva vinculades amb 

la temàtica de la peça teatral. "Li 
hem volgut donar més projecció 
a l'obra amb aquestes accions, i 
a més tancarem el mes de març 
amb el treball del grup de teatre 
format per les joves de la casa 
que han preparat una peça molt 
especial"; es tracta d'Elles només 
volien volar, que estrenaran a 
les Golfes, un espai que l'entitat 
té per a espectacles de petit for-
mat, microteatre o recitals.

Però això serà a partir de di-
vendres 18. Ara toca concentrar-
se en Defensa de dama, i per això 
aquest dilluns hi havia el primer 
dels assajos generals, i la Carme 

anava amunt i avall, explicant 
el perquè i el com d'un especta-
cle que està segura que impac-
tarà al públic tant com ho va fer 
a ella fa gairebé dues dècades. 
"Aquest estiu em vaig tornar a 
llegir el llibre i vaig trobar de 
nou un text molt dur però també 
intel·ligent i agut. I malaurada-
ment, continua sent d'actualitat, 
perquè la violència contra les 
dones dins de l'àmbit domèstic 
és una xacra de la nostra soci-
etat actual que no recula". Ella 
està segura que contra la injustí-
cia, les desigualats, el masclisme, 
cal més cultura, més teatre. "Vaig 
començar als 11 anys i avui amb 
72 encara segueixo: el teatre és la 
meva religió". Són molts el que 
també s'han deixat seduir per 
la màgia que es crea darrere el 
teló. I no només els actors, sinó 
l'equip tècnic que, amb molta vo-
luntat i compromís, deixa tot a 
punt perquè l'assaig general pri-
mer, i després les representaci-
ons amb el públic, funcioni.

Carme Bigorra, a l'escenari del teatre del Cercle, aquest dilluns. Foto: S.M.

L'obra vindrà 
acompanyada 
d'un seguit d'actes 
paral·lels de la 
mà de Minerva
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L ’Europa plora la mort d’un dels exjugadors més ca-
rismàtics de les darreres dècades. En Carles Capella
va defensar l’escapulari blau durant 10 temporades. 
Però la seva grandesa no es mesura en xifres sinó en 
els valors humans que va demostrar dins i fora del

camp. En Carles, aquell noi de ca l’Amills de Sant Llorenç
de Morunys, va arribar al vell Sardenya la temporada 1982-
83 de la mà d’en Jordi Solsona. La campanya següent ja va 
ser nomenat capità d’una plantilla curulla de joves futbo-
listes. Després de tres anys jugant a Gràcia, va traslladar-se
a València per fer-hi el servei militar on, de passada, va de-
fensar els colors del Catarroja, sota les ordres de l’exentre-
nador europeista Juanito Navarro. De tornada al Principat, 
va acceptar una bona oferta de l’Igualada fins que, el 1988,
Carles Anglès el va fitxar per a retornar l’Europa a 3a. Va
ser durant aquesta segona etapa al club, de més de set anys 
i dos ascensos, quan va gestar-se el mite europeista. Dins
del terreny de joc, tant a la línia medul·lar com a la rere-
guarda, en Carles va conjuminar la seva qualitat tècnica 
amb la seva condició física per tal d’esdevenir un futbolis-
ta solvent i contundent. I al vestidor, va acomplir el que tot 
entrenador espera d’un capità: lideratge, compromís, sacri-
fici i companyonia.

Aquest factor humà va esdevenir clau en la tempora-
da de l’ascens a la Segona divisió B (1993-94). Un grup de
bons jugadors, entrenats per l’històric Pep Rovira i capita-
nejats pel tàndem perfecte Ventura-Capella va aconseguir 
pujar de categoria malgrat les nombroses circumstàncies 
adverses. L’estada a la divisió de bronze va ser molt curta, 
només va durar una campanya (1994-95). Això no obstant,
en Carles va gaudir jugant en estadis com el Martínez 
Valero, la Condomina i el Nou Estadi del Llevant. Un som-

ni impensable per aquell jove que s’havia fet un tip de tre-
pitjar camps de terra d’ençà que va deixar el seu primer 
club, el Berga.

Al començament de la pretemporada 1995-96, Pep
Moratalla va apostar per un relleu generacional que va 
bandejar tant en Carles com en Ventura. Després del dis-
gust causat per la no alineació en l’onze titular en l’estrena 
del Nou Sardenya, en Capella va decidir penjar les botes i
posar punt final a la seva carrera. Un any més tard els dos 
capitans van ser homenatjats pel club. Capella-Ventura. 
Ventura-Capella. L’ordre és indiferent perquè parlem d’un 
mateix símbol. Cap dels dos han fallat mai al seu esti-
mat Europa. La darrera lliçó del Carles ha estat magistral.
Durant gairebé tres anys ha lluitat amb optimisme, valen-
tia i molta disciplina contra un càncer molt agressiu. Una 
filosofia de vida que ha fet possible que en aquesta cursa
per la vida gaudís de tots els moments del dia amb la pleni-
tud absoluta. Passejar pels voltants de Molins de Rei amb 
la seva esposa Ascensió Paz, escapar-se a Sant Llorenç, pe-
dalejar per Collserola, mirar un partit de futbol del seu fill, 
conversar de bàsquet amb la seva filla Elena i, sobretot, 
acaronar el seu net Carles, soci europeista de sis mesos. En 
Carles ha estès la seva mà a tothom i per això el trobarem 
a faltar tant.

Darrera
ovació per a
una icona de
l’europeisme

Capella, amb el seu fill, celebrant la classificació per al play off d'ascens a 2B

La torratxa

Covards comuns
Ernest Cauhé
@ernestcauhe

Iquan sonés la primera sirena antiaè-
ria i el primer discurs solemne de cri-
da a files, jo ja tindria la maleta feta. Ja 

hauria despenjat la bandera del balcó,
endreçat quatre joguines. Hauria triat
roba còmoda pel fred i per la calor i no
hauria renunciat a banyador i xancle-
tes, aquests monuments al bon viure. Sí,
i fotos i quatre pel·lícules i algun llibre
primet, empaquetats en definitiva. Sense
gaire explicacions i ni un gram de pene-
diment, carregaria llavors la família, de 
fet, es carregaria ella tota sola i traça-
ria una ruta possible. Rumb cap al nord.
Sí, potser seria la millor via. I pararíem
a un bosquet a esmorzar. I no trencaria
cap rutina. Els covards comuns en sa-
bem molt, de despistar, quan la cosa no
va fina. No veuria ja els herois que surten 
al telenotícies: “ens quedem a defensar el
país, i la democràcia…” i tant com hi ha.
“Que tingueu sort”, pensaria. I ploraria la
pàtria per dins i per fora. I al milicià que
m’aturés, sí, el subornaria. Tota una vida
treballant per pagar quan més falta em 
fa, per ser un refugiat més, un home traï-
dor, a qui tothom escopiria. I pensaria en
el llogarret d’allà dalt, i hi arribaríem. Hi
té una carretera al peu que, amb cinc mi-
nuts, si fos el cas, per creuar frontera ens 
serviria. I pagaríem la llet, i els enciams i
la carn, al pagès d’allà a la vora. I si no li
poguéssim pagar, a arremangar-se toca. 
I dispararíem un obús, primer amb pilo-
tes, després amb draps. Cada dia més es-
caires i més tombarelles i més flic-flacs. I
quan la guerra truqués de nou a la porta,
tornar a fugir, que ni un pam de terra ni
nosaltres som dignes d’aquest país.

Al vestidor va acomplir tot el que 
s'espera d'un capità: lideratge, 
compromís, sacrifici i companyonia


