
L'Esperanto a Gràcia: 
Paco kaj Amo, la 
degana de les entitats 
esperantistes, amb 
seu al carrer Gran
L'Independent inicia una sèrie de 
6 reportatges històrics sobre la 
petjada del moviment a Gràcia P6

La pastisseria Ideal 
torna a obrir dos 
mesos després de 
l'incendi parcial
"Ha quedat nou", diu la 
família Àlvarez, un cop refet 
el saló interior i pintada i 
barnissada la fusteria original, 
que va quedar fumada P6

Gràcia recuperarà el 
monument a Nicolás 
Salmerón, quasi 
20 anys després 
de ser retirat
 
La columna de metall s'ha 
restaurat amb èxit i es preveu 
reubicar pels volts del 14 d'abril P2

Territori arrenca els treballs 
d'adaptació de Gal·la Placídia 
perquè hi arribi la L8 de FGC
La banda sud de la plaça acull fins a principis d'abril els assajos de 
bombament necessaris per comprovar l'estat hidrogeològic del subsol

Albert Balanzà

N omés han passat 20 anys i també gairebé 800 nú-
meros des que hi ha antecedents informatius pu-
blicats a L'Independent, concretament 794, però 
ara ja hi ha moviments de terres a la plaça Gal·la 
Placídia i les obres de la L8, el perllongament de la 

línia de Ferrocarrils de la Generalitat Llobregat-Anoia des de 
plaça Espanya fins a Gràcia, ja no són una entelèquia d'un pla 
director o d'una licitació administrativa. La reforma estruc-
tural de la mobilitat i del subsol de Barcelona s'ha comen-
çat a notar en territori de Gràcia des de la setmana passada, 
quan es va iniciar la campanya d'assajos de bombament per 
comprovar l'estat hidrogeològic dels terrenys. Els treballs es 
concentren a la part sud de la plaça, a tocar de Travessera de 
Gràcia, i aquest divendres s'enllestirà la part més incòmoda 
per als veïns, ja que hi han actuat grups electrògens durant 
les 24 hores del dia. La segona fase d'aquesta miniarrencada 
són dotze dies de "recuperació" sense electrògens. Pàgina 3 Treballs al sud de Gal·la Placídia, a tocar de Travessera de Gràcia i Via Augusta. Foto: A.G.P.
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Albert Balanzà

L 'any 2023 farà vint anys 
que el monument dedi-
cat al president de la Pri-
me ra República espanyo-
la, Nicolás Salmerón, es 

retirava del seu emplaçament al 
Pla d'en Salmeron, al comença-
ment del carrer Gran i a tocar 
dels Jardinets. Arrencava així una 
situació gairebé surrealista: en 
aquests quasi vint anys no es va 
reasfaltar ni anul·lar l'espai qua-
drat on hi havia la columna de 
metall, inaugurada el 1997, però 
tampoc hi havia cap voluntat polí-
tica de restaurar i reinstal·lar una 
obra d'Ignasi Sanfeliu que, com to-
tes les de l'espai públic, havia pa-
tit més o menys bretolades al llarg 
dels anys.

L'autor mateix, Sanfeliu, l'any 
2012 admetia a L'Independent que 
l'obra estava "en molt mal estat" 
i que ningú de l'Ajuntament li ha-
via sabut dir mai la raó d'aquesta 
retirada semblava que definitiva 
als magatzems. Només el 2017 hi 
va haver un moviment amb l'en-
càrrec d'un estudi municipal amb 
manxeta del Districte de Gràcia i 
signat per Sanfeliu, com a projec-
te de restitució i reforma del mo-
nument a Salmerón per valor de 
23.813 euros. El Districte, encara 
no fa un any, apuntava que el cost 
real d'una operació d'aquest tipus 
s'elevaria a 40.000 euros.

Gràcia recuperarà el 
monument a Nicolás 
Salmerón, quasi 20 anys 
després de ser retirat 
La columna de metall s'ha restaurat amb èxit i es preveu 
que estigui enllestida i reubicada pels volts del 14 d'abril 

No obstant això, com sol succeir 
pels volts del 14 d'abril, aquest any 
també hi haurà notícia de memò-
ria històrica republicana i les tan-
ques que aquesta setmana s'han 
vist al Pla d'en Salmeron envoltant 
el quadrat on entre 1997 i 2003 hi 
va haver el monument, han aixe-
cat la sospita, que han confirmat 
fonts del Districte. "El monument 
a Salmeron s'ha restaurat i la pre-
visió és instal·lar-lo pels volts del 14 
d'abril", han apuntat.

L'any passat li va tocar el focus 
mediàtic a la retirada del símbol 
monàrquic de l'obelisc de la plaça 
del Cinc d'Oros, que també en el 
passat mandat va tenir el seu mo-
ment de glòria en dies de comme-
moració republicana amb el can-
vi de nom de l'antiga plaça Joan 
Carles I. El gener de 2011 es va re-
tirar l'estàtua de la Victòria. Ara li 
arriba el torn a Salmerón, que tor-
narà a lluir en segona etapa des-
prés d'aquells primers sis anys 
que ja no recorden molts veïns de 
Gràcia. I ja no caldrà anar-lo a veu-
re a Almeria.

Tanques de protecció al lloc on fins al 2003 hi havia el monument. Foto: A.G.P.

Breus

Consell, Òmnium, 
ANC i Intersindical 
debaten sobre la 
independència

Més enllà dels dilluns a 
favor dels represaliats 
polítics, que aviat 
compliran cinc anys 
de vigència quasi 
ininterrompuda, l'ANC, 
Òmnium, el Consell 
per la República i 
la Intersindical han 
recuperat per a dimecres 
30 els debats sobre 
l'estat del moviment 
independentista. L'acte 
es farà a la Sedeta (19h) i 
hi ha confirmats Guillem 
Fuster (Consell), Pep 
Peraire (ANC) i Núria 
Ferrandis (I-CSC).

Valents demana 
per carta una nova 
ronda de contactes 
per Vallcarca
El grup municipal Valents 
ha demanat en una 
carta oberta al govern de 
BComú-PSC al districte 
que convoqui una nova 
ronda de contactes per 
explorar abans que s'acabi 
el mandat un pacte per 
la Rambla Verda de 
Vallcarca. En l'escrit, el 
portaveu del grup, Jordi 
Daura, vincula aquesta 
eventual nova ronda entre 
l'executiu i l'oposició, que 
insta a celebrar abans del 
ple de maig, a una següent 
reunió de la taula veïnal de 
Vallcarca

Arxiu

Un homenatge posterior 
a Ciutadans. "Que sigui un 
conseller de Ciutadans que ho 
faci quan ho haurien de defensar 
vostès...". El món a l'inrevés: el 
març de 2021 l'aleshores portaveu 
taronja, Jordi Bea, demanava al 
ple la restitució del monument a 
Salmeron i el govern li responia 
que suposava una despesa "que 
ara no podem prioritzar". En un 
any poden canviar molt les coses.

L'obra d'Ignasi 
Sanfeliu només 
va estar sis anys 
a l'espai públic 
de Gràcia

Logo de Gràcia República. Foto: Cedida

dre a nivell local els efectes socials 
evidents que està produint a peu 
de carrer tant la guerra a Ucraïna 
com la situació de postpandè-
mia. "Considerem que el projec-
te és necessari a escala de Gràcia 
per la sobrecàrrega popular que 
s'ha derivat d'aquests fets mundi-
als amb increments de preus ge-
neralitzats", apunta Folguera, en 
una setmana que els subministra-
ments ja es comencen a notar als 
supermercats.

No hi ha encara una data de 
presentació d'aquest front soci-

Gràcia República promou un front sindical
La plataforma contacta amb sindicalistes al marge de sigles per respondre localment al cost de la guerra i la pandèmia

A.B

Quan a finals de 2019 va 
néixer la plataforma 
Gràcia República, sor-
gida dels Comitès de 
Defensa de la República 

però per actuar sense seguir con-
signes de grup, els seus integrants 
van crear la idea de "fer les coses 
republicanament", és a dir, "no 
a partir de les entitats existents 
sinó a partir del valor que hi po-
dien aportar en un grup els seus 

al i sindical ni necessàriament hi 
haurà un nom que s'afegeixi a la 
llarga sopa de lletres de platafor-
mes i entitats de Gràcia, perquè el 
valor que es busca és trobar "per-
sones de totes les sigles sindicals". 
No obstant això, sí que després de 
Setmana Santa es vol fer un acte 
oficial d'arrencada, cosa que la pla-
taforma no amaga que ha de signi-
ficar una etapa més de carrer en 
el funcionament. "A Gràcia fun-
cionarem quan puguem recupe-
rar el carrer i fer costellades", diu 
Folguera de manera irònica. 

membres". Així s'explica un dels 
portaveus de la plataforma, Pere 
Folguera, també vinculat a altres 
espais com Gràcia Llibertat, ara 
que aquesta setmana els republi-
cans han madurat en una reunió al 
CAT un projecte que s'ha anat es-
calfant: la creació d'un front social 
i sindical a nivell de barri.

Gràcia República ha començat a 
perfilar una xarxa ampliada de la 
plataforma a partir de sindicalis-
tes que viuen o que tenen relació 
amb el barri i vol aprofitar aquesta 
visió de classe per discutir i resol-
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Territori arrenca els 
treballs d'adaptació de 
Gal·la Placídia perquè 
hi arribi la L8 de FGC
L'entrada oest de Gràcia acull fins a principis d'abril els 
assajos de bombament per comprovar l'estat del subsol

Albert Balanzà

Ara sí que ja falta menys 
perquè es concreti la con-
nexió dels Ferrocarrils de 
la Generalitat entre plaça 
Espanya i Gràcia, el per-

llongament de la línia Llobregat-
Anoia que es dirà L8, vint anys des-
prés que s'esmentés per primera 
vegada en el Pla Director d'Infra-
estructures (PDI). No ha estat un 
avorrit comunicat dels molts que 
hi ha hagut ni un nou tràmit de 
licitació sinó treballs ja a peu de 
carrer els que han permès afirmar 
que ara sí que arrenca l'adaptació 

Operaris amb les andròmines de perforació del subsol, a Gal·la Placídia . Foto: A.G. P.

gener, quan el Govern va situar a 
aquest estiu de 2022 l'inici de desvi-
ament de serveis fins a la tardor de 
2023. Certament, aquest treball pre-
vi -i el que aquests dies s'està visi-
bilitzant a Gràcia- també permeten 
ser cauts amb una data d'ianugura-
ció que el departamet de Territori 
no situa abans de 2026. 

A GRàcia, tal com es va apuntar 
l'any passat, l'estació de la L8 s'ubi-
carà a Travessera de Gràcia, entre 
Balmes i Gal·la Placídia, a 45 me-
tres de profunditat, dos accessos al 
vestíbul soterrat i la connexió amb 
l'actual estació de Gràcia de la línia 
Vallès. També hi haurà a Travessera 
la cua de maniobres.

Feinada a protegir els arbres 
del bosc Turull. Operaris 
de Parcs i Jardins han estat 
treballant intensament aquesta 
setmana a la xarxa de camins 
del passeig Turull, al barri del 
Coll. Un tram d'un dels camins 
va quedar completament tallat 
per un arbre a punt de caure i 
se li va haver d'escapçar la copa. 
Les pluges de dilluns i dimarts 
van tenir conseqüències en 
aquesta zona verda del districte. 

Breus

Portes obertes al 
nou bloc públic de 
lloguer regulat de 
Torrent de les Flors

L'Institut Municipal 
de l'Habitatge farà una 
jornada de portes obertes 
els propers 1 i 2 d'abril 
al nou bloc de pisos 
públics de lloguer que 
l'Ajuntament ha adquirit 
a la immobiliària Èlix a 
Torrent de les Flors 142 
i que havia estat la casa 
okupada Ka La Kastanya. 
La promoció està acabada 
i les visites es poden 
demanar al 639 169 289.

Cedida

Nou espai d'estada 
al voltant de la 
parada de bus al 
carrer Matute

La millora de l'entorn de 
la parada del bus 1223 al 
carrer Ana Maria Matute 
(exRamiro de Maeztu) 
ja està en marxa aquests 
dies amb els treballs que 
es traduiran en un nou 
espai d'estada i voreres 
més amples. La zona és 
molt concorreguda perquè 
coincideix per proximitat 
amb les instal·lacions del 
CN Catalunya.

À.G.P.

a Gràcia d'una infraestructura que 
canviarà la fesomia del subsol de 
tota la ciutat i, en particular, de 
l'entrada oest del districte.

Dimecres de la setmana passa-
da es va iniciar l'anomenada cam-
panya d'assajos de bombament -es 
diu així- que són necessaris per 
comprovar l'estat hidrogeològic 
dels terrenys on s'ubicarà l'estació 
de la L8 i la connexió amb la línia 
Vallès. Fins aquest divendres 26 hi 
ha treballs d'aquest tipus que a la 
vista es tradueixen en la perforació 
del subsol i l'extracció de sorra i ai-
gua, amb l'obligada protecció dels 
arbres d'aquesta part dels jardins 
de Gal·la Placídia. 

Els treballs, suportats amb grups 
electrògens durant les 24 hores, 
han tingut un impacte de soroll en 
una zona delicada de Gràcia, ja que 
a tocar s'hi ubica l'estació mediam-
biental que registra sempre alts 
índexs de contaminació ambien-
tal. Fonts municipals han apuntat 
que l'operació ha complert "amb 
les mesures de decibels permesos 
per normativa". En els propers dies, 
hi haurà una segona fase d'aquesta 
miniarrencada amb dotze dies més 
"per recuperació" amb treballs sen-
se grup electrogen.

L'últim moviment que s'havia 
produït encara en el pla dels anun-
cis de calendari va ser el passat 

La casa museu 
Gaudí del Park 
Güell reobre 
després de la 
pandèmia 
L'espai, tancat des de l'11 de març de 2020, 
només havia rebut un cert manteniment 
i arranjaments de jardineria

Així doncs, d’octubre a març, la 
casa museu es pot visitar de 10:00h 
a 18:00h, mentre que d'abril a se-
tembre les portes obren de 9:00h 
a 20:00h; en dies festius com el 25 

A.B./A.G.P

L a Casa Museu Gaudí, últim 
element del Park Güell que 
faltava per reobrir des de 
l'esclat de la pandèmia ara fa 
dos anys, ha reobert aquest 

dilluns recuperant l'oferta de visi-
tes a la que va ser residència de l’ar-
quitecte des del 1906 i fins al 1925. 
L'espai, gestionat pel Patronat de la 
Sagrada Família, estava tancat des 
de l'11 de març de 2020 i només ha-
via rebut en tot aquest temps visi-
tes per fer tasques de manteniment 
i arranjaments de jardineria.

Fonts del patronat han explicat 
que la reobertura s'ha establert 
amb els horaris habituals, coinci-
dents amb els del recinte, ja que 
només és accessible per a aquelles 
persones que visiten el Park Güell. 

i 26 de desembre i 1 i 6 de gener, 
l'horari és de 10:00h a 14:00h. Els 
preus són 5,50 € per al públic ge-
neral i 4,50 € per a estudiants, ju-
bilats i menors de 30 anys.

Turistes, pocs, davant de la Casa Museu Gaudí, oberta aquesta setmana. Foto: A.G.P.
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L'església de Sant 
Miquel reobre la cripta 
i antic refugi del temple 
per celebrar els 75 anys 
L'anomenat 'tour del 75', que permet situar passatges de l'obra 
de Juan Marsé, es dedica al primer rector, Joaquim Masdexexart

Eva Morlà

C ada dissabte un grup de 
veïns s’aplega a l’esglé-
sia de Sant Miquel dels 
Sants (Escorial 163) per 
iniciar l'anomenat Tour 

del 75, un recorregut històric per 
celebrar el 75è aniversari de la 
parròquia. La idea va sorgir du-
rant el confinament quan el rec-
tor, Bruno Bérchez, i el seu equip 
van trobar desenes de caixes ple-
nes de fotografies, diaris, plànols, 
antics objectes de litúrgia i fins i 
tot manuscrits personals dels an-
teriors mossens. Després de dos 
anys de posar ordre han sortit a 
la llum nous espais “que ajuden a 
recompondre la història del tem-
ple”, diu el rector.. 

Hi destaca una cripta de ma-
ons vermells amb volta catalana, 
columnes massisses de descàrre-
ga i un sostre ple d'esgrafiats a la 
zona més antiga de l’església. La 
cripta servia com a refugi antia-
eri durant la guerra civil i havia 
estat testimoni de les bretolades 
d’un preadolescent Juan Marsé. 
En la seva novel·la més autobio-
gràfica, Si te dicen que caí, l’escrip-
tor detalla com s’amagava en “este 
feo templo de ladrillo rojo asentado 
sobre las cuevas y el refugio antia-
éreo que fueron nuestros dominios” 
situat en “una ancha faja de terreno 
desde Escorial a Sors”.

Al costat del refugi de Marsé des-
cansen les despulles dels marque-
sos d’Argentera, Carles Maristany 
i la seva segona esposa Mercè 
Servat. Explica el relat que ella va 
morir poc després de casar-se. Per 
demostrar-se amor etern van fer-se 
enterrar en una església de barri, 

La cripta de l'església de Sant Miquel, al carrer Escorial. Foto: E.M.

Masdexexart, de 23 anys, per fer-
hi un temple dedicat a les ànimes 
del purgatori. Per falta de finan-
çament, les obres no van comen-
çar fins l’any 1947. Mentrestant, la 
congregació s’aplegava al voltant 
de la capella de les Ànimes situada 
on ara hi ha el teatre parroquial. 
Aquesta capella va funcionar com 
a centre de culte del barri des de 
l’any 1920 fins a l’esclat de la guer-
ra civil que es va clausurar i des-
truir parcialment. Finalment, el 
1975 es va enderrocar. 

El tour es dedica al primer rec-
tor, Masdexexart, qui va deixar, 
a part d’un carrer, una gran em-
premta entre els feligresos. Els 
més grans el recorden com “un 
gran orador, proper, amb un fort 
sentit de l’humor i astúcia”. La vi-
sita conclou amb els seus objectes 
de litúrgia, la casulla de les ceri-
mònies solemnes o els manuscrits 
més íntims.

A.B.

La Unió Sindical Obrera de Catalunya, la USOC, tal 
com van fer altres sindicats com la CGT ara fa 
quatre anys, ha traslladat la seu central a Gràcia, 

i més concretament al Camp d'en Grassot. El col-
lectiu de treballadors ha deixat la seu de Barcelona 
al Raval i està arranjant el nou local a Travessera 
de Gràcia 276, que estrenarà el proper dilluns enca-
ra que l'obertura oficial no es farà fins al dilluns 4 
d'abril. Fonts del sindicat han explicat que preveuen 
arrencar amb primeres accions vinculades al barri 
per col·laborar amb es entitats locals.

El sindicat USOC 
trasllada la seva seu 
central a Gràcia 
El col·lectiu deixa el Raval i 
s'instal·la a partir de l'abril a 
Travessera de Gràcia 276

L'Assemblea Groga es 
rellança per l'escola 
pública a Gràcia

L 'Assemblea Groga de Gràcia, col·lectiu que en els 
últims anys s'ha mobilitzat en defensa de l'es-
cola pública, s'ha tornat a reunir aquest dime-

cres en clau de rellançament de l'activitat amb una 
reunió a l'Espai Fontana on han participat pares, 
mares, mestres i professores de diferents centres 
educatius del barri. També han estat presents re-
presentants de diferents organitzacions de famíli-
es i sindicats. L'Assemblea Groga de Gràcia, tal com 
han apuntat en un comunicat, vol recuperar el seu 
paper com a "lloc de trobada i reflexió no corpora-
tiu, obert a tota la comunitat educativa i impulsora 
d'una Escola Pública, sense externalitzacions i pri-
vatitzacions encobertes". 

Cedida

lluny de la Bonanova on residien i 
del panteó familiar del Poblenou. 
Sortint de la cripta, encara diu 
Marsé, “había los pozos que años 
después cobijarían los fundamentos 
de la futura gran parroquia”. 

Sant Miquel es va inaugurar 
finalment l’any 1950 tot i que la 
seva història va començar a prin-
cipis del segle XX quan la Vila de 
Gràcia començava a annexionar-
se a la ciutat. Una adinerada fa-
mília va donar el solar al sacerdot 
més jove de Barcelona, Joaquim 

Marsé deia: "Este feo 
templo de ladrillo 
rojo asentado 
sobre las cuevas y el 
refugio antiaéreo" 



L’Independent de Gràcia
25 de març de 2022

5Societat

Silvia Manzanera

T ania i Oxana han fugit de la 
guerra sense quedar regis-
trades per cap organisme 
oficial i això vol dir, bàsica-
ment, traves administrati-

ves per part d'un país que diu que 
les acull però que, durant tres set-
manes, les obliga anar amunt i avall 
sense cap ordre precisa. En canvi, la 
solidaritat i el suport veïnal incon-
dicional sí funcionen.

Un dia abans de que les tropes 
russes entressin a Kíiv, les famíli-
es de les dues joves van trucar-les 
a Eslovènia, on Tania hi treballa 
i passaven uns dies de vacances 
amb la seva amiga que l'havia anat 
a visitar. Tornar a casa no era op-
ció. Llavors van pensar en les ami-
gues de Gràcia amb què van conviu-
re durant l'estiu del 2017 i amb les 
que han mantingut contacte tots 
aquests anys. "Fins a finals d'abril 

tenim dues estudiants nord-ame-
ricanes, però vam dir que sí, que 
ens arreglaríem com fos", expli-
ca la Maria Carmen, una veïna del 
Passeig de Sant Joan que, junta-
ment amb la Conxita, han dedicat 
les darreres tres setmanes a ajudar 

les dues joves, no només recorrent 
organismes oficials, comissari-
es i ONGs per regularitzar docu-
ments (de moment només han po-
gut treure la tarjeta sanitària), sinó 
també atenent les seves necessitats 
més bàsiques a través d'una xar-

L'arribada de refugiats d'Ucraïna 
a Gràcia posa en marxa una 
xarxa no oficial de suport veïnal
Tania i Oxana, dues joves que han fugit d'una guerra que les ha allunyat 3.000 km de les 
seves famílies, reben l'ajuda incondicional d'un grup de veïnes de Camp d'en Grassot

xa d'amistats que ha proporcio-
nat roba i aliments, i animant-les 
perquè no desesperin alguns dies. 
"Estem enganxades al telèfon per 
saber com estan les nostres famí-
lies, perquè hi ha bombardejos als 
edificis on viu la gent, tirotejos als 
carrers i tenim molta por que els 
passi alguna cosa", explica Oxana. 
Elles pensaven que la guerra, que 
sonava de feia temps, duraria poc. 
No s'imaginaven per res del món 
que haurien d'instal·larse a 3.000 
km de les seves famílies, que de mo-
ment no volen marxar del seu país. 
No estaven preparades, només teni-
en un bossa amb quatre pertinen-
ces i ara esperen els papers per po-
der treballar (de fet, una amiga de 
la Maria Carmen i la Conxita ja els 
ha ofert feina en el seu restaurant), 
i així poder començar de nou. Una 
espera que es fa més soportable 
gràcies a l'afecte i el compromís de 
totes les amigues que les han acollit 
incondicionalment.

Breus

El jardí de l'alzina 
i les casetes ja té 
data d'obertura: 
el 3 d'abril

El nou jardí públic de 
l'alzina bicentenària del 
carrer Encarnació, símbol 
de la lluita veïnal que en 
els últims quatre anys 
ha servit per salvar les 
casetes d'Encarnació d'una 
operació immobiliària, 
s'estrenarà el pròxim 3 
d'abril, després de l'acord 
al qual han arribat el 
Districte i Salvem L'Alzina 
al voltant de serrells de 
funcionament que encara 
estaven pendents. El jardí, 
mentre no s'arranja l'altre 
gran espai del terreny 
amb les casetes, tindrà un 
horari de funcionament 
i s'incorporarà als espais 
registrats al nomenclàtor 
de Gràcia. 

Foto: Arxiu

La Tania i l'Oxana amb les veïnes que les han acollit, al Pg. de Sant Joan. Foto: S.M.
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L'esperanto a Gràcia (I): Paco kaj Amo
L'Independent inicia una sèrie de sis reportatges, signats per l'esperantista Xavier Alcalde, 

que resseguiran durant sis setmanes la petjada del moviment a Gràcia en l'últim segle

Xavier Alcalde

E l 13 de maig de 1934 va 
tenir lloc a la Colònia 
Güell la festa de prima-
vera, organitzada per 
l’associació gracienca 

Paco kaj Amo [pátso káj ámo]. 
Fundada el 1907 amb la divisa 
llibertària Pau i Amor, la degana 
de les entitats esperantistes de 
Barcelona organitzava anual-
ment aquesta trobada d’espe-
rantistes i amants de la cultura 
en general. Aquell cop van ser 
700 els participants, evidenciant 
que l’esperantisme era quelcom 
més que la dèria d’alguns idea-
listes. Es tractava d’un veritable 
moviment social. 

I, com tot moviment social, 
estava format per una multipli-
citat de grups entre els què no 
eren infreqüents les tensions. Als 
anys trenta del segle passat, una 
de les més visibles era la divisió 
per motius de classe. És a dir, hi 
havia persones vinculades al mo-
viment obrer que consideraven 

la llengua internacional com un 
instrument revolucionari per co-
municar-se amb proletaris d’al-
tres latituds; conseqüentment, no 
col·laboraven amb entitats espe-
rantistes burgeses. Pel contrari, 
d’altres argumentaven que per 
tal de difondre l’esperanto calia 

portar a terme iniciatives unità-
ries, deixant de banda la política. 
Aquestes posicions no eren, però, 
necessàriament incompatibles. 
Així, es podia ser membre de la 
secció esperantista d’un ateneu 
llibertari i alhora participar de les 
activitats d’altres grups ideològi-

cament allunyats de l’anarquisme 
i a la inversa. 

Podem resseguir l’evolució 
del moviment esperantista mit-
jançant la lectura de Kataluna 
Esperantisto o L’Esperantista 
Català, el butlletí mensual 
de la Federació Esperantista 
Catalana. El 1934 aquest butlle-
tí s’editava al Carrer València 
245 (molt a prop del Passeig de 

Gràcia), seu també del Liceu 
Dalmau, fundat i dirigit per 
l’eminent sociolingüista Delfí 
Dalmau, mentor de Mercè 
Rodoreda. 

En el número 204-205 
de maig-juny, Kataluna 
Esperantisto explicava l’acte 
celebrat a la Colònia Güell amb 
detall amb aquestes paraules, 
que traduïm al català: “La fes-
ta d’enguany, que consisteix en 
jocs esportius i conferències a 
l’aire lliure ha estat especial-
ment exitosa (…). Les conferèn-
cies han estat escoltades amb 
atenció i només quan algun 
conferenciant ha començat a 
dividir els esperantistes entre 
les classes burgesa i proletà-
ria s’han sentit protestes i al-
guns han marxat. Es podia ha-
ver escollit una altra ocasió per 
aquestes paraules de míting i 
evitar així fer el ridícul”. La crò-
nica acabava felicitant “als joves 
membres de Paco kaj Amo, que 
de forma tan brillant organit-
zen aquestes manifestacions es-
perantistes”.

Carrer Gran 56, seu de l'entitat. A la dreta, 'El Diluvio', d'abril del 1934. Foto: À.G.P.

A.B.

L 'impacte va ser profund al 
barri i més enllà: la cente-
nària pastisseria Ideal cre-
mava la matinada del 13 al 
14 de gener i totes les anàli-

ses eren derrotistes i inapel·lables. 
Però l'establiment, en realitat, no-
més es va veure afectat parcial-
ment i la solidaritat veïnal i d'altres 

comerciants (també competència) 
va fer que la família Àlvarez es po-
sés mans a la feina de recuperar el 
negoci des del minut zero de l'inci-
dent. Dos mesos després, el compte 
enrere de reobertura acaba aquest 
dilluns a les 8 del matí.

"Ha quedat nou", explica Miquel 
Àngel Àlvarez a L'Independent, que 
aquesta setmana ja està col·locant 
gènere als prestatges i que compar-
teix les efusives reaccions dels ve-

ïns que veuen que torna a haver-hi 
moviment a l'interior de la pastis-
seria del carrer Gran 207.

No ha estat fàcil la recupera-
ció de l'establiment, que ha vol-
gut mantenir intacte l'esperit de 
comerç centenari, amb la fusteria 
original tan característica en els 
aparadors que hi ha de cara al car-
rer o en els miralls que donen per-
sonalitat i amplitud a l'interior de 
la botiga. Àlvarez explica que s'ha 

hagut de refer la part més afecta-
da pel foc, a l'interior del tot, on hi 
ha el salonet, el magatzem i el des-

patx, i que a la botiga s'ha pintat i 
barnissat la fusta amb tres capes. 
Dilluns ja hi haurà xuixos.

La pastisseria Ideal torna a obrir dos 
mesos després de l'incendi parcial
"Ha quedat nou", diu la família Àlvarez, un cop refet el saló interior 
i pintada i barnissada la fusteria original, que va quedar fumada

L'establiment centenàri en la recta final d'adequació. Foto: A.G.P.
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'[Sub]Sol. Relatos bajo suelo' 
"Qui fa els guions del que somiem? I de tot el què succeeïx sota terra?". Així presenta Arsénico Mata 
aquest recull de petites històries que "s'han anat esmunyint i viatjant, fent transbord a vegades i 
evidentment sense pagar, pel subsòl de la nostra ciutat", explica. És un trajecte iniciat per l'autor fa 
anys, en temps prepandèmics, "quan el metro encara era un submón que (quasi) tothom trepitjava, 
ple de vida i alhora absurditat, contradiccions i solitud", assegura l'autor. "Abans que es convertís 
en un espai freqüentat només per qui no ha fugit al camp, ni viatja en patinet, bici o vehicles 
elèctrics, per qui es veu obligat a anar a treballar o a fer el que sigui físicament", afegeix. En temps 
de confinament el va completar amb uns darrers relats com l'inclòs aquí, i va poder treballar en la 
publicació amb diferents col·laboradors com Nacho Sanz, responsable de l'acurat disseny i maquetació 
("part indissociable del llibre", destaca) i Berta Alarcó, autora de les fotografies suburbanes.

Arsénico Mata. Rere aquest 
pseudònim s’amagava al seu 
moment Ernest Pons Rojas 
(Barcelona, 1979), més conegut en 
ambients radiofònics com Ernesto Che 
Majara. Abandonada aquella identitat amb 
ínfules literàries, d’aquell individu avui en 
queda només un pureta nascut a les aca-
balles dels 70, l’any de la Revolució dels 
aiatol·làs i de gran films (entre d'altres The 
warriors, del que el llibre recull alguna re-
ferència). Veí de Vallcarca, on ha format 
part de diferents moviments socials; mem-
bre de Contrabanda FM, ràdio lliure amb 
més de 30 anys en antena; pare, conspira-
dor nat i de professió economista social, "si 
és que això vol dir alguna cosa avui en dia", 
explica. 

Per Arsénico Mata, [Sub]Sol. Relatos bajo 
suelo és "un reculll de relats breus situats 
en diferents estacions de metro (algunes 
del Districte de Gràcia), a partir de dife-
rents estils literaris, amb la voluntat de ser 
un humil sortilegi per honrar aquest mitjà 
sense esperança, subhumà, distòpic, oxi-
dat, txarnego i sobretot subterrani.... ¡Viva 
el metro!".

Un cop feta la presentació el passat 11 de 
febrer al Casal Can Carol, al barri de l'autor, 
el proper divendres 1 d'abril es realitzarà 
una nova presentació a Taifa Llibres (Verdi 
12), amb l'actuació del duo musical Berta i 
Joan.

biografia

Cementiri – Antic Port 

Poques vegades agafa el metro ja, ha perdut el 
costum i per ell és un dia extraordinari. De fet, 
des que teletreballa, com gran part de la poca 

gent amb feina que hi ha a la ciutat, són comptats 
els cops que surt de casa, no ho necessita.

Però avui s'ha decidit a anar al cementiri a visitar 
la seva família enterrada allà. Tothom li ha dit que 
és una tonteria anar-hi podent fer la visita virtual 
que els serveis funeraris realitzen ara per un mò-
dic preu, però ell s'ha entestat a fer-ho. S'ha aixe-
cat de bon matí per pagar en línia un bitllet d'ana-
da i tornada després de dies estalviant els 16,95 
CatCoins que costa.

D'aquesta manera també s'ha vist obligat a agafar 
la nova línia de metro, la 12, que per sota el mar 
recorre el litoral de la ciutat des del nou Port de 
luxe de Badalona fins al Delta del Llobregat, antiga 
zona protegida i avui en dia nou port comercial.

Agafar-lo des del seu barri, Nou Maremàgnum, ja 
ha estat tot un repte; primer baixant pràcticament 
en solitari l'ascensor, que durant 5 minuts l'ha 
traslladat a la profunditat per on passa aquesta lí-
nia de metro, directament a l'andana. Un cop allà, 
no ha hagut d'esperar ni els 10 segons de temps 
d'espera habitual.

Dins del metro comprova que, com li havien expli-
cat, aquest és absolutament silenciós. Silenci, que 
encara se li fa més glaçant en comprovar que no hi 
ha ningú en la quinzena de vagons que pot visua-
litzar des de les pantalles que té davant el seient, 
ni tampoc a la cabina de pilotatge. Des del 2024 
han anat reduint el nombre de conductors/es, i en 
el cas d'aquesta línia, tots els metros es conduei-
xen remotament des de la seu central de la Plaça 
de la Independència.

En el rapidíssim viatge que el porta al seu destí, de 
poc més de 2 minuts, s'adona de fins a quin punt 
es troba sol, però ja no per aquests 920 metres de 
profunditat, sinó en general a la seva vida. Ja fa 
5 anys que treballa des de casa i uns quants més 
que realitza la majoria dels seus hàbits telemàtica-
ment: fer i rebre la compra, practicar esport, fer-se 
revisions mèdiques, divertir-se, relacionar-se, etc.

En el fons, aquesta és la raó per voler visitar la 
seva família al cementiri. Espera que allà, entre el 
silenci dels morts, trobarà una mica de la compa-
nyia que fa tant de temps que rebutja, però que 
tant enyora.

Foto: Berta Alarcó
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L'Europa femení 
rep el Riudoms a 
un pas del títol i el 
masculí va a Brea

Amb sis punts d'avantatge 
amb el segon classificat i 
l'ascens al sac, el primer 
equip femení de l'Europa 
rebrà diumenge 27 el 
Riudoms al Nou Sardenya 
(12h) amb l'objectiu de 
sumar tres punts que 
l'apropin al campionat 
de Primera estatal. Les 
jugadores que dirigeix 
Joan Bacardit volen evitar 
un excés de confiança 
davant les visitants, amb 
qui han sumat un dels dos 
únics empats de tota la 
lliga. A la mateixa hora, 
l'Europa masculí, pendent 
del partit ajornat contra 
l'Osca B, jugarà al camp 
del Brea, situat set punts 
per sobre dels escapulats.

El SaFa Claror cau 
al primer partit 
per la salvació i 
visita el CB Valls
El sènior femení del SaFa 
Claror visitarà diumenge 
27 la pista del CB Valls 
(19.30h), després de caure 
contra el Balaguer a casa 
(55-57) al primer partit 
de la fase de permanència 
a la Copa Catalunya de 
bàsquet. Les de Dani 
Perdiguero dominaven a 
la mitja part (50-46) però 
les visitants van capgirar 
el marcador als últims 
compassos del partit.

Àngel Garreta

Àlex Gutiérrez Pascual

A només un partit perquè 
acabi la lliga, equip abso-
lut femení del Catalunya 
acabarà en setena posi-
ció de la Divisió d'Honor 

de waterpolo. Dirigides pel tècnic 
Gabor Egedi (Budapest, 1983), les 
jugadores de Can Toda han assolit 
la permanència a la tercera tempo-
rada a la màxima categoria estatal 
i han tornat a jugar la primera ron-
da de la Copa de la Reina. 

Com afronteu el darrer partit de 
lliga contra el Sant Feliu? 
És un partit complicat. Els seus 
resultats no són gaire bons últi-
mament però tampoc hem d'obli-
dar que no les hem guanyat mai a 
Sant Feliu a Divisió d'Honor. Serà 
molt dur però veig les jugadores 
molt bé.

Quina valoració fas d'aquesta 
temporada?
Estic molt content i molt orgullós 
d'elles perquè han fet una gran 
feina. Dissabte passat vam gua-
nyar contra el Concepción Ciudad 
Lineal [21-9], que són tres punts i 
una gran victòria, però per a mi 
el millor partit, en què hem ju-
gat millor ha estat contra el Sant 
Andreu [11-10]. Hem perdut, però 
és un equip que competia per ar-
ribar als playoffs i la Copa d'Euro-
pa. Hem caigut només per un gol. 

Egedi dona instruccions al segon partit de lliga contra el Mataró. Foto: Pfotoàlbums

Gabor Egedi: "Vull 
mantenir el grup i les 
jugadores també tenen 
interès per seguir"
"No és un projecte a curt termini, hem de tenir paciència", 
afirma el tècnic del Catalunya femení de waterpolo

tur perquè encara no ha acabat la 
temporada. Quan acabem veurem 
què podem fer.

Com et vas vincular amb el club?
El Catalunya és part de la meva 
vida. Vaig arribar a Espanya fa 
onze anys i en fa nou que soc al 
club, primer com a jugador i des-
prés com a entrenador. El presi-
dent em va demanar que fos res-
ponsable del waterpolo femení i el 
meu objectiu va ser crear categori-
es. Ara en totes tenim equip feme-
ní. El projecte ha crescut amb mi. 

Com veus els propers anys?
Hi ha un fre, és normal, els equips 
nous o petits tenen un límit eco-
nòmic o d'instal·lacions. Els rivals 
més grans compten amb piscines 
de majors dimensions i és molt 
més complicat competir amb 
aquest nivell. Però som esportis-
tes, intentem competir al màxim. 
Espero que puguem seguir el camí.

L'entitat ha passat per moments 
complicats.
El club ha fet una feina molt dura 
davant la Covid, el descens de so-
cis i la situació econòmica. No ha 
estat una situació fàcil però la 
junta ha fet un esforç perquè pu-
guem fer el màxim possible. No és 
un projecte a curt termini, hem de 
tenir paciència i fer les passes que 
hem de fer. Som un dels pocs clubs 
d'Espanya que tenen equip mascu-
lí i femení a Divisió d'Honor.

És un reflex d'aquesta lliga.
Ens han sortit malament un o 
dos partits en tota la temporada, 
però en un alt percentatge hem 
fet un gran paper. Contra els mi-
llors equips, tant se val que esti-
guin lluny perquè tenen jugado-
res internacionals, hem competit 
i hem perdut. Estic satisfet del ren-
diment que han aconseguit. 

El curs ha estat més disputat.
L'any passat vam quedar sisenes i 
enguany els altres equips han for-
çat la màquina també i no sabíem 
on podríem arribar. Enguany hem 
quedat a la zona mitja de la taula, 
no hem hagut de patir i hem dispu-
tat la Copa. Una bona temporada.

Com valores les incorporacions?
Estic molt content amb elles. Com 
a entrenador no vull destacar una 
o una altra. Havien d'aprendre a 
ser part de l'equip però s'han adap-
tat molt ràpid i al final han estat lí-
ders, una tasca espectacular. Som 
un equip, tothom ha intentat do-
nar el màxim i hem obtingut resul-
tats perquè funcionem com a grup.

Es podrà mantenir aquest bloc?
Aquest és l'objectiu. Si hi ha alguns 
canvis els farem, però vull mante-
nir el grup i les jugadores també 
tenen interès per seguir, perquè 
han vist el treball que han acon-
seguit. L'any que ve volem fer una 
altra passa. No puc parlar del fu-

Daruma Lluïsos 
disputarà la 
permanència 
a La Palma 
El primer equip gracienc jugarà contra 
el Defense canari després d'imposar-se 
al Barcelona al playoff per continuar a la 
Primera estatal masculina de tennis taula

i Carlos Cucciniello, mentre que 
Cano va caure contra Isaac Muñoz 
(0-3). El triomf gracienc es va for-
jar a la segona victòria de Folch, 
que va capgirar un 0-2 advers da-

À. Gutiérrez Pascual

E l primer equip del Daruma 
Lluïsos viatjarà a l'abril a 
l'illa de La Palma per cer-
tificar la permanència a 
la Primera Divisió estatal 

masculina de tennis taula, des-
prés d'eludir el descens directe a 
la primera ronda. L'anada del par-
tit contra el Defense canari es dis-
putarà dissabte 2 d'abril (17h) i la 
tornada el 9/04 (16h) a Gràcia. 

El conjunt que formen Bernat 
Folch, Florian Martin i Ferran 
Cano es va imposar dissabte passat 
al Barcelona (5-1) a la tornada de 
l'eliminatòria disputada a la pis-
ta de la plaça del Nord (l'anada va 
acabar 3-4). Folch (3-1) i Martin (3-
0) van endur-se la victòria als pri-
mers partits davant Ricard Sabio 

vant Cucciniello (3-2) i la derrota 
de Sabio contra Cano, que no va ce-
dir cap set (3-0). Amb l'eliminatò-
ria al sac, Martin va vèncer Muñoz 
(3-0) a l'últim matx.

Folch, d'esquena, al segon partit contra Cucciniello, del Barcelona. Foto: À.G.P.
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Dos dies de torneig internacional a Stuttgart amb 
la selecció espanyola júnior de gimnàstica. La 
gimnasta del CE La Salle Frida Rodríguez-Cabo 

ha participat aquest cap de setmana a la DTB Pokal de 
rítmica femenina amb el combinat estatal. En la seva 
primera competició internacional, Rodríguez-Cabo es 
va classificar per a la final de paral·leles asimètriques i 
va assolir la quarta posició. En barra i terra va quedar 
primera suplent de les finals.

Una gimnasta de 
la Salle, a Stuttgart 
amb la selecció 
espanyola júnior
Frida Rodríguez-Cabo participa a 
la prova internacional DTB Pokal

Cedida

El grup Cavall Bernat 
homenatja tres 
escaladors del CEG

E ls escaladors del Club Excursionista de Gràcia 
Jaume Mas, Miquel Lusilla i Jordi Colomer rebran 
el proper 3 d'abril un reconeixement del Grup 

Cavall Bernat. Seran nomenats membres d'honor 
d'aquesta agrupació per les seves aportacions a l'esca-
lada, durant la Trobada del grup a Monistrol. Francesc 
Sanahuja, expresident del CEG i vicepresident del 
Grup Cavall Bernat, obrirà l'acte d'homenatge.

entrevista

Jugant a fer els Jocs 
Olímpics a l'escola 

El centre educatiu públic Pare Poveda organitza al maig la 8a 
edició de l'Olimpoveda, el primer després l'esclat de la pandèmia

À. Gutiérrez Pascual

E l 1992, en plena eufò-
ria olímpica pels Jocs 
de Barcelona, famílies 
de l'escola pública Pare 
Poveda es van embran-

car en un projecte que 30 anys 
després forma part del senyal 
d'identitat del centre i ha marcat 
generacions d'alumnes. Amb el 
nom d'Olimpoveda, van organit-
zar un conjunt d'activitats du-
rant tres dies, amb les cerimò-
nies i competicions pròpies dels 
Jocs Olímpics adaptades als in-
fants. Dos marcadors indiquen 
aquests dies el compte enrere 
per la vuitena edició (del 27 al 29 
de maig), la primera després de 
la pandèmia, només interrom-
puda el 2008 per obres al centre. 

"Implica tota l’escola, des de 
famílies al temps de migdia", as-
segura Eulàlia Dòria, cap d'estu-
dis de Pare Poveda. Ho corro-
bora Iria Mon, membre de l’AFA 
des de fa dos cursos. "M'està 
permetent conèixer més a fons 
la tasca educativa”, diu. 

A més de la cohesió i el tre-
ball en equip, un dels valors de 
l'Olimpoveda és la inclusió. La 
mestra Carme Castells n'ha vis-
cut tres edicions. "Els jocs són 
col·laboratius i això fa que hi 
hagi molt bon clima", explica 
Castells. "Hi molts alumnes que 

els arriben a conèixer tot entre-
nant per l’Olimpoveda, perquè 
no són gaire coneguts", afirma. 
Ho constata Víctor, d'11 anys i 
alumne de 6è curs: "Hi ha moltes 
seccions i pots apuntar-te a tres. 
Són esports que no fas gaire so-
vint". "He descobert que soc bo 
en el salt de llargada", afegeix. 

"És com si fossin els olímpics de 
veritat, però més divertit, per-
què a moltes escoles no fan co-
ses així", afirma Alba, d'11 anys 
i 5è, que ha viscut tres edicions 
des de P3.

La preparació d’aquests Jocs 
Olímpics escolars va començar 
per les vacances de Nadal amb 
el disseny de la mascota. Pingü, 
creada per Clàudia, de 12 anys i 
6è, ha sortit guanyadora de 87 
propostes després d’una votació 
d'alumnes i mestres, amb els te-
mes marc de la sostenibilitat i 
l'ecologia. "Ja m’imagino els car-
rils marcats per a les curses, un 
podi al mig de la pista i una taula 
amb medalles", explica Marc, de 
10 anys, nou aquest curs.

Una cursa d'atletisme a l'edició 2018 de l'Olimpoveda. Foto: Cedida

La inauguració del 2010. Foto: Cedida
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El Consorci d'Educació de Barcelona és un exemple de trans-
parència i bones pràctiques administratives en relació amb la 
ciutadania. Sobretot quan arriba l'època de preinscripcions. 

Hi ha molts nervis quan les famílies filtren dades de cada centre als mit-
jans i s'organitza abans de la "cuina" del Departament, però enguany ha 
decidit passar directament a l'amenaça: "Com estableix el decret d'ad-
missió 11/2021 de 16 de febrer, els centres educatius no heu d'informar 
de la quantitat de sol·licituds que esteu rebent o heu rebut durant el pro-
cés de preinscripció (article 6.2 de la secció 3 relativa a transparència i in-
formació del procediment)". Queda clar. Transparència.

El
depen-

dent
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Cartes al director

Menyspreu dels sahrauis 
 
És evident que un polític mediocre 
s'amaga amb la pandèmia, la invasió 
d'Ucraïna, etc., per justificar les seves 
decisions interessades, partidistes i 
supeditades a beneficis de l'Ibex35.
Un clar exemple d'aquesta manera de 
procedir de Pedro Sánchez que, juntament 
amb el rei i la gran patronal, i obviant 
Podem (soci de govern) i el parlament, 
han decidit donar l'estocada final al poble 
sahrauí, a favor del regne de Marroc.
Una decisió d'aquest calibre, efectuada 
de forma secreta, desvetllada pel 
rei Mohammed VI, reconeixent la 
'importància del Sàhara per al Marroc' 
i que 'sempre és bo tancar una crisi, i 
quan hem de fer front a la guerra de 
Putin és un moment especialment bo”, 
demostra una manca d'ètica, moral i 
sensibilitat, que són les característiques 
de Pedro Sánchez i de l'estat profund 
espanyol, com sabem també els 
independentistes catalans. I, així mateix, 
una falta de visió geoestratègica, per 
les possibles repercussions que aquesta 
decisió comportarà al gas d'Algèria.

Amadeu Palliser Cifuentes 

Notícies de fa 20 anys

En aquest número de L'Independent coincideixen per casualitat 
dues expressions iguals molt identificades de la manera de proce-
dir d'aquest setmanari, les que apunten els anys que fa que s'arros-

sega una qüestió, les que donen una fita en el temps perquè el lector se 
situï i sàpiga d'on venim en una informació. Ho fem molt sovint, al costat 
del sempre necessari background, un recurs del periodisme que sovint 
es queda en un calaix. Pensem que el lector ens llegeix cada dia, any rere 
any, i memoritza tots els temes, i això mai no és veritat. Cal donar context 
al lector. L'expressió referida és "vint anys", que és el temps que fa que es 
va retirar al Pla d'en Salmeron el monument al president de la Primera 
República espanyola i que ara es recuperarà pels volts del 14 d'abril i 
també és el temps que fa que és matèria informativa el perllongament 
de la línia Llobregat-Anoia de 
Ferrocarrils de la Generalitat 
entre plaça Espanya i Gràcia. 
Un tema no té a veure amb l'al-
tre, més enllà del veïnatge de 
paginació en aquest número, 
però sí que apunta a una ma-
nera de viure, diguem-ne, me-
diterràniament. El laissez faire, 
laissez passer. 

Vint anys s'ha passat el mo-
nument a Salmeron en un magatzem, i fins i tot l'any passat encara el 
govern del Districte assegurava que la reinstauració suposava un cost 
de 40.000 euros que "no era prioritari". Casualment, sempre pels volts 
del 14 d'abril, hi ha commemoracions que s'acompanyen d'accions mu-
nicipals d'aire republicà. Cap problema. Vint anys també han hagut de 
passar perquè es mogués la primera pedra de Gal·la Placídia en el sentit 
que algun dia arribi la L8 des de plaça Espanya. L'obra més publicitada 
i menys executada, a la fi, es comença a moure, encara que només sigui 
amb uns assajos de bombament del subsol. Menys és res.

Vint anys. Pensem-hi...

Vint anys entre no fer i 
fer apunta a una manera 
de viure, diguem-ne, 
mediterràniament

Lola Capdevila

Enguany el 8M va començar aviat i 
tinc la confiança que, finalment, en-
tendrem que cada dia és 8M. Vam 

iniciar el dissabte 5 amb una ruta per-
fectament treballada i coordinada per 
la Laura en col·laboració amb el Comitè 
de Gràcia pel 8 de març, Dones Gràcia 
República i la participació incondicional 
d’actrius del col·lectiu teatRe amb R de 
república. La convocatòria a Dones del 
36 va ser tot un èxit. Més de cinquanta 
persones de totes les edats, sexe i condi-
ció. Darrerament, es programen moltes 
rutes de diversa temàtica a la Vila, amb 

més o menys encert i seguiment. És clau 
l’oportunitat del moment, l’interès temà-
tic i la capacitat dels convocants. Des de 
Dones del 36 vam anar retrobant per pla-
ces i carrers a Emèrita Arbonès, Maria 
Teresa i Rosa Balcells, Otília Castellví, 
Lluïsa Vidal, Dolors Lleonart, Amalia 
Domingo, Teresa Claramunt, Francisca 
Rius i Llibertat Ròdenes, totes elles dones 
rebels i valentes. És fàcil descobrir que 
aquelles dones rebels han passat el relleu 
de lluita, resistència i valentia a dones 
rebels contemporànies, que som moltes, 
aquí i a molts països. Sense les dones no 
hi ha futur, encara que això a alguns va-
lents no els agradi escoltar-ho i preferi-
rien les dones silenciades, però això no 
passarà perquè anirem endavant amb 
fermesa i solidaritat, agradi o no.

Dones rebels

Sense les dones no hi 
ha futur, encara que 
això a alguns 'valents' 
no els agradi escoltar

Ull de 
dona

1 Programa quinzenal. La setmana que no n'hi ha es repeteix l'anterior.
2 La Tertúlia Política es fa cada 15 dies. El calendari de tertúlies polítiques es 
concreta tenint en compte si hi ha Plenari o Audiència Pública.
3 Repetició quinzenal del programa Tot comerç. Es combina amb la Tertúlia 
Política. Quan hi hagi Plenari o Audiència Pública, s’emetrà en directe.

Nota: Ràdio Gràcia és una ràdio feta majoritàriament per voluntaris, per 
tant la programació pot estar subjecte a petits canvis.

Programació 
Ràdio Gràcia 2022

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

Lalo López
Tobacco Road

Tradicionàrius 
– Punt i seguit
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17 a 18 h Espai Solidari (1) Tradicionàrius 
– Punt i seguit

Lalo López
Tobacco Road Teatrí de Butxaca Las tardes 

a Gràcia

18 a 19 h Toc Escapulat Ones de Dones (1) Gràcia 
Multiesports Teatrí de Butxaca La tarda és nostra

19 a 20 h Tot comerç Pop Go The 
Beatles

Tertúlia Política 
(2) – Tot 

comerç (3)

Música i 
Geografi a Gracienques (1)

20 a 21 h Infogràcia Gracienques (1) Sortides amb 
Gràcia

Temps de Música 
i espectacle Toc Escapulat
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Montserrat Casamitjana, Associació Gràcia amb el Sàhara

Sàhara Occidental: un país 
ocupat, una població oblidada, 
una decisió equivocada 

el 
bloc

No només hi havia Covid

Josep A. Torralba

Porto uns quants mesos fent-me una 
reflexió relacionada amb la famo-
sa pandèmia i crec que, tal com es-

tem i amb el temps que ha passat, és el 
moment de posar-la a l’abast de tothom 
perquè faci el seu pensament.

Està clar que, quan va aparèixer la 
Covid 19, es va veure de seguida que la 
nostra estimada sanitat no estava prepa-
rada per una situació semblant. Havíem 
fanfarronejat de les nostres genuïnes re-
tallades i, ara, hem vist els bons resul-
tats que això ha suposat.

Va arribar el moment, potser va ser 
una decisió lògica, encara que jo no estic 
gens d’acord, de decidir que només ens 
dediquéssim a la Covid i deixéssim de 
banda tot el demés.

Molta de la gent que tenien controls 
cada cert temps perquè no es reprodu-
ís alguna malaltia o no s’iniciés, l’Assis-
tència Primària per la gent més gran, 
aquells que tenien a casa algun tipus de 
tractament que necessitava de controls, 
etc.... van deixar de ser, en gran manera, 
part de la sanitat pública com a tal.

Podria explicar molts casos, però el 
més important és que moltes d’aques-
tes persones ja no estan entre nosaltres, 
precisament, perquè van estar quasi dos 
anys sense rebre cap acompanyament.

Quedi clar, que no estic fent una crí-
tica als seus treballadors i treballado-
res, sinó que intento posar en qüestió 
uns fets que crec que s’han de tenir en 
compte.

No tinc gaires caràcters per explicar-
me millor, però espero que se m’hagi 
entès i que serveixi perquè algun dia, a 
qui li toqui, faci una anàlisi amb molta 
concreció i es puguin derivar respon-
sabilitats d’una manera crítica, però 
tranquil·la.

Moltes persones ja 
no hi són perquè van 
estar dos anys sense 
acompanyament

A quest passat divendres 18 de març cap al final de 
la tarda mentre seguim pendents de les terribles 
notícies que venen d’Ucraïna, n’apareix una de 
demolidora: Marroc assegura que el govern es-
panyol recolza la seva proposta d’autonomía del 

Sahara Occidental.
Aquesta decisió suposa un gir en la posició històrica 

del Govern espanyol.
Aquesta decisió contradiu la legalitat Internacional.
Aquesta decisió se situa al costat de la proposta unila-

teral, realitzada per la part agresora. 
Aquesta decisió NO la comparteix el partit soci de co-

alició ni la majoria de partits que estan donant suport al 
Govern espanyol.

Aquesta decisió NO s’adequa a la proposta del progra-
ma electoral del PSOE.

Aquesta decisió NO la comparteixen molts militants i 
votans del Partit Socialista.

Aquesta decisió NO la comparteix una gran part de la 
població civil espanyola, que sempre s’ha manifestat molt 
activa i solidària amb el poble sahrauí.

Aquesta decisió NO la comparteix el Front Polisario, 
que ja s’ha pronunciat en molts mitjans.

Aquesta decisió NO la comparteix la població sahrauí 
que son al cap i a la fi els únics afectats de veritat i que 
han de participar en la decisió final.

No ens oblidem dels sahrauís! Especialment en 
aquests moments que tenim la gran pressió d’un altre po-
ble maltractat, els ucraïnesos. 

El problema del Sàhara Occidental va començar fa 47 
anys amb una guerra d’ocupació que va iniciar el Marroc, 
segueix sent un país pendent de descolonització i s’ha de 
resoldre i respectar mitjançant l’exercici lliure i transpa-
rent del poble sahrauí d’un referèndum d’autodetermi-
nació validat per la resolució del Consell de Seguretat de 
l'ONU.

El problema del Sàhara Occidental 
va començar fa 47 anys amb una 
guerra d'ocupació que va iniciar 
el Marroc, i segueix sent un país 
pendent de descolonització

Cedida
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Mònica Jal, educadora

Com gestiono els conflictes?

Una mestra m’explicava que un alumne 
de P4 li va dir: “Estem en guerra! Però 
nosaltres estem amb els bons”. Aquesta 
lectura la fem sovint en les situacions 
de desavinença i conflicte: hi ha hagut 

enfrontament i la ment dóna voltes per justifi-
car-me i donar-me la raó. Amb aquesta mirada 
sobre el conflicte perdem la possibilitat de can-
viar, superar-nos i créixer com a persones.

Tots vivim petites guerres fruit de la convi-
vència. El conflicte és inherent a qualsevol rela-
ció humana. No el podem evitar. Només podem 
estar disposats i disposades a gestionar-lo amb 
l’objectiu d’arribar a un acord bo per a les parts.

La ràbia, l’odi, l’enveja i el desig de mal als al-
tres són sentiments que ens costa de reconèi-
xer en nosaltres i que mirem de tapar: amagant, 
però, les nostres emocions augmentem el nostre 
patiment i reduint recursos personals per recon-
duir la situació i viure en pau. 

L’escriptor indi Jiddu Krishnamurti deia: “El 
que és decisiu per a portar pau al món és la nos-
tra conducta diària. I com més et coneixes, més 
claredat hi ha.” Només quan acceptem el que 
sentim, quan integrem les emocions, quan reco-
neixem en quina mesura hem contribuït al desa-
cord, deixem de culpar els altres i comencem a 
fer possible un acord de pau. 

El problema més greu és que ens desconnec-
tem de nosaltres, quedem enganxats i enganxa-
des als pensaments i perdem la connexió amb 
l’altra persona que passa a ser la part oposada. 

Thich Nhat Hanh també deia que: “El conflic-
te és una oportunitat per a l’autoconeixement. 
És la possibilitat per aprendre de nosaltres i dels 
altres, és l’ocasió de desenvolupar les respostes 
més hàbils”. Si m’he discutit per un problema 
domèstic, per un tema familiar o per un entre-
banc laboral és el moment d’aturar-me, respirar 
i escoltar l’altre. Són els motius de l’altre els que 
m’obriran la ment i em donaran una nova mira-
da sobre el conflicte i sobre mi. 

Quins recursos ens ajuden a recolzar-nos in-
teriorment i gestionar els conflictes? Primer de 

tot, és posar tot el focus d’atenció en el que fem 
en el moment present, sense donar voltes al que 
ha passat i no podem canviar. 

En segon lloc és necessari acceptar la situació. 
Acceptar no és resignació. Acceptem el que vivim, 
senzillament perquè ja ens està passant. I quan 
ho accepto, puc començar a transformar-ho. 

Alhora necessitem estimar-nos i acollir-nos a 
nosaltres mateixos i mateixes tal qual som. En 
els pitjors moments podem percebre la força 
de la vida, la força interior que ens sosté i ani-
ma. La vida sempre buscar seguir endavant. Per 
això, ens ajuda el recordar-nos que aquesta situ-
ació passarà i ens reconforta confiar en la vida. 
També ens ajuda a acceptar-nos el fet d’alliberar-
nos de la tirania de les pors, de la imatge que do-
nem o de l’opinió dels altres. 

I per acabar, recomano posar en la nostra vida 
una bona dosi d’agraïment que ens fa obrir els 
ulls més enllà dels nostres petits interessos i ens 
ajuda a prendre distància del conflicte.

Opinió

"Estem en guerra; però 
nosaltres estem amb els 
bons". Aquesta lectura la 
fem sovint en situacions de 
desavinença i de conflicte

Emeteri Frago, president de l’Associació Cultural l’Independent de Gràcia 

Nova junta de l'associació i nous reptes

A quest dimecres 23 de març, en el marc 
del Teatre del Centre Moral, es va rea-
litzar l'assemblea general de l’Associa-
ció Cultural L’Independent de Gràcia. 
Aquesta assemblea incorporava com a 

novetat la revisió del treball desenvolupat per la 
Junta sortint i la renovació dels càrrecs.

En el marc de l’acte desenvolupat, també res-
saltar la presentació del informe d’activitat del 
2021, per part del Director d’aquest setmanari 
que va posar en valor els nous formats dels re-
daccionals temàtics i sectorials , sobre esdeveni-
ments i celebracions claus d’entitats gracienques 
i sobre temàtiques concretes, com el Coworking, 
la introducció de nous apartats de continguts so-
bre l’activitat del mon social gracienc amb el su-
port econòmic del Districte i l’inici del projecte 
Independent TV, com a nou marc per impulsar 
continguts multimèdia informatius i divulgatius i 
com a nou canal publicitari.

Posteriorment es va procedir a la presentació 
del informe dels darrers tres anys com a junta 
sortint, a on es va significar per un costat les difi-
cultats i obstacles , tant tècnics i econòmics, que 
s’ha patit des del 2020 per efectes de la Covid a 
l’hora de poder desenvolupar el conjunt de pro-
postes inicialment previstes, senyalant dos efectes 
importants, com van ser l’anul·lació del conjunt 
d’esdeveniments de celebració del 20 aniversari 
del setmanari i el impacte en la viabilitat econò-

mica i organitzativa del medi a curt termini.
Per fer front de dites dificultats es va descriure 

i reconèixer el suport rebut i la generositat d’un 
conjunt d’entitats, persones associades i amistats, 
així com del propi Ajuntament i Generalitat de 
Catalunya, que va facilitar en sortir-se i afrontar 
una nova etapa que permeti la reorganització i 
consolidació d’aquest medi.

Cal assenyalar que si bé no s’ha aconseguit 
tots els objectius inicialment previst, si es va po-
sar l’accent en l’activació del Pla de digitalització, 
l’apropament com associació L’Independent al tei-
xit social i cultural gracienc així com la millora en 
l’entorn de treball i l’equipament de la redacció.

Posteriorment es va agrair especialment la tas-
ca feta en els últims tres anys a la vicepresidenta 
Isabel Ribas, que no ens acompanyarà en el nou 
període per assumir altres responsabilitats al si 
de la Fundació Festa Major de Gràcia, i a altres 
membres de la Junta sortint, les seves dedicaci-
ons i implicacions així com al Grup Dinamitzador 
de l’Independent per la feina realitzada, fent-se 
una crida a aquelles altres persones que puguin 
estar interessades en participar més activament a 
l’associació, per a que s’incorporin en aquest grup 
dinamitzador.

Posteriorment es va presentar la nova candi-
datura a la junta, que va ser aprovada per unani-
mitat dels presents, amb la qual es combina part 
de la junta anterior, noves incorporacions i nous 

repartiments de responsabilitat. Aquesta va que-
dar constituïda en la Presidència: Emeteri Frago, 
Vicepresidenta: Josefina Altés, Secretaria: Cristina 
Gispert, Tresoreria: Joan Lou, vocalies amb Albert 
Balanzà, Dolors Capdevila i Frederic Callis.

La nova junta va presentar el seu pla de treball 
centrat, entre d’altres, a continuar el pla de digita-
lització i millora interna del setmanari, obrir nous 
canals amb continguts exclusius per al format di-
gital, activar accions de dinamització, nous con-
venis i debats amb altres entitats gracienques i in-
crementar el número de persones associades.

Un moment de l’assemblea, aquest dimecres. Foto: R.O.J.

Suport a Ucraïna. Foto: Matti/Pexels
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Exposicions
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 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)

Mostra de dibuixos del Dia de la Dona. 
Exposició amb els dibuixos que han realit-
zat els infants al llarg d'aquests dies. Per 
complementar-la, l'artista LaCastillo re-
produirà a escala real quatre dels dibui-
xos entregats. Tindrà lloc a la plaça de la 
Sedeta dimecres 30 de març.
Bar del Centre Cívic (Sicília, 321)

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 24 d'abril
Altres escenaris possibles. Exposició fo-
togràfica de concerts. Mostra basada en 
la sèrie de reportatges 'Otros Escenarios 
Posibles’, del periodista Nando Cruz, pu-
blicats a ‘El Periódico de Catalunya’. Quin 
és el darrer concert que has vist al barri? 
Quants espais prop de casa programen 
música en viu? Creus que el teu és un bar-
ri musicalment actiu? Voldries que ho fos 
més? Són preguntes que vol despertar 
aquesta exposició fotogràfica plantejada 
com un recorregut pels incomptables es-
pais i col·lectius musicals que creixen en 
els marges, sota les pedres, a cada barri de 
la ciutat.
Centre Cívic la Sedeta (Sicília, 321)

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 25 de març
Espectacle: Hem vingut a fer l'amor. 
Mostra de vint poemes que parlen del 
circ, dels quatre elements presocràtics 
-aigua, aire, terra i foc- i d'altres textos 
que ens ajuden a penetrar la poesia de 
caire matafísic. A càrrec de les rapsodes 
Mariona Farreras i Carla Pocchiola. Amb 
la música de Taba. Textos i guió. Jordi 
Condal. Cia Celisol. Taquilla inversa. Cal 
reservar plaça.
Espai Jove la Fontana, a les 19.30h 

Concert: Miss Raisa. Cal inscripció prèvia.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 20h

35è Tradicionàrius: Joseba Tapia presenta 
Egon edo ez egon.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 20.30h

Concert: Gala Nell.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21 h

Dissabte 26 de març
Passejades per Barcelona: Laberint d'Hor-
ta i Palau de les Heures. Durada 4 hores. 
Cal inscripció prèvia.
Punt d'inici Can Carol (Cambrils, 26), a 
les 9h 

Jornades de curro. Feines per millorar 
l'estat de la porta i les escales que pujen al 
segon pis i instal·lació de la llum.
Fusteria de Vallcarca (Argentera, 24), a 
les 10h

Taller: Arts terapèutiques per a l'emergèn-
cia emocional. A càrrec d'ARTSBRIMARS. 
Tres sessions. Cal inscripció.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 17h

Presentació dels llibres de Jaume Aiats 35 
i 37 cants que he sentit. Polifonies tradici-
onals catalanes I i II.
El Bar del CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 
19h

Concert: O val das Mouras presenta 
Bruixes i poetes. Festival Barnasants. 
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 20h

Concert: Power Burkas + Los Valientes.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21h

Dimarts 29 de març
EnSexTimem: Sex Text. Taller d'escriptu-
ra creativa eròtica per deixar vola la ima-
ginació a través de relats escrits. Activitat 
gratuïta per a joves de 14 a 18 anys. Avisar 

per Whatsapp 635080047.
Espai Jove la Fontana, a les 17.30h

Taller: Il·lumina't amb l'STEAM. Per enten-
dre com funcionen els circuits elèctrics i 
els seus elemens principals. Per a infants 
de 9 a 12 anys. Places limitades. 
Biblioteca Vila de Gràcia (torrent de 
l'Olla, 104), a les 17.30h

Dimecres 30 de març
Escoltem els clàssics: La dona i la música. 
Audició oberta organitzada per l'Associ-
ació de Pensionistes i Jubilats La Sedeta. 
Sessió comentada per l'especialista Víctor 
Frigola.
CC LA Sedeta (Sicília, 321), a les 12.30h

Les Vespres dels dimecres: Marcel 
Casellas, Joana Gumí i "Paton" Felices. 

Entrada lliure amb reserva prèvia a bar-
delcat@gmail.com.
El Bar del CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 
21h

Micro obert. Entrada lliure.
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant 
Miquel, 59), a les 21h

Dijous 31 de març
Cicle de conferències amb Leonardo 
Martínez, llicenciat en Història i doctor 
en Humanitats: El enigma de Magritte. 
Cal inscripció prèvia. Consulteu preu a 
info@espaimosaik.com o al 932176136.
Espai Mosaik (Gran de Gràcia, 77, pral 1a), 
a les 19h

Concert: Sunny Girls + ivory.the.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21h

Entitats

Divendres 25 de març
Presentació del llibre Alianzas Rebeldes, 
coordinat per Clara Serra, Cristina 
Garaizabal i Laura Macaya. 
Ateneu Rosa de Foc (Robí, 5), a les 19 h

Presentació del llibre El árbol torcido. 
Amb Ángela Valeiras, autora. 
Ateneu Llibertari(Alzina, 5), a les 19h

Dissabte 26 de març
Iniciació al cultiu sobre bales de palla. A 
càrrec de Manel Font, expert en compos-
tatge i horts urbans. Cal inscripció prèvia 
a aula@boscturull.cat (especificant noms, 
adreça electrònica i telèfon de contacte). 
Aula Ambiental Bosc Turull (Pg. Turull, 
2), d'11 a 13h 

Acte solidari Pro-Xarxa d'Aliments de 

l'Ateneu. Dinar col·lectiu.
Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a les 14.30h

Microteatre: Sense pèls a la llengua + 
Eureka + L'ofegat + La musa.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 20h

Diumenge 27 de març
XXIVè Concurs de Teatre Català a Gràcia: 
La taverna de la Rosita, de Ramon 
Alcaraz. Grup Qollunaka de Terrassa.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 18h

Teatre: Elles només volien volar.
El Cercle (Santa Magdalena, 12), a les 18h

Si 
voleu publi-

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

@independent.cat

Amb el suport de

'Som veïnes', un viatge pel barri de 
La Salut amb ulls de dona 
La Biblioteca Jaume Fuster acull l'exposició Som Veïnes. Un viatge pel barri de La 
Salut, un recorregut per aquest barri gracienc a través de la mirada i experiència 
de les dones. Aquesta exposició col·lectiva és el resultat d’un procés comunitari 
creat per veïnes, entitats i serveis del barri. Totes formen part de Salutem, el Pla 
Comunitari de La Salut. La mostra vol posar en relleu el seu treball voluntari, una 
feina sovint invisibilitzada, però que fa transformar les relacions i construeix espais 
de convivència. La mostra també pretén visibilitzar les dones que s'organitzen, dones 
que creen xarxa, dones que creen espais oberts i vius per gaudir-los col·lectivament. 
Fins al 5 de maig a la biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps, 20-22)

Recomanem

Cedida



L’Independent de Gràcia
25 de març de 2022

14 Cultura

Breus

L'Institut Confuci 
se suma el BCN 
Film Fest com a 
seu del festival

Per tercer any consecutiu 
el BCN Film Fest dedicarà 
una secció al cinema 
asiàtic en col·laboració 
amb CineAsia, on es 
recolliran diferents 
propostes, com ara la 
pel·lícula més taquillera de 
la història de la Xina, La 
batalla del lago Changjin, 
(2021) de Chen Kaige, 
Tsui Hark i Dante Lam, 
així com un documental 
dedicat a una de les figures 
literàries més conegudes 
del gegant asiàtic. Com 
a novetat, la Fundació 
Institut Confuci s'uneix 
com a col·laborador i les 
seves instal·lacions es 
convertiran en seu.

Cedida

restriccions de la pandèmia, re-
prenen una celebració històrica. 
A més, aquest any compten amb 
la presència d'una figura referent 
del teatre amateur, com és l'actor 
gracienc Toni Solanas Sanjust, ell 
serà l'encarregat de llegir el mani-
fest internacional escrit per Peter 
Sellas, director nord-americà de 
teatre i òpera. "Ens fa moltíssima 
il·lusió que sigui el Toni Solanas 
qui llegeixi el manifest aquest any, 
perquè ell representa l'autèntic 
actor de teatre amateur, tot i que 
podia haver-se dedicat professio-

Toni Solanas, el 'mestre' amateur
El veterà actor gracienc, protagonista de la celebració del Dia Mundial del Teatre a la Sedeta

S.M

L a coordinadora de Bar-
celona de la Federació de 
grups amateurs de teatre 
de Catalunya també celebra 
el Dia Mundial del Teatre 

amb una jornada que reunirà di-
ferents grups de teatre aquest dis-
sabte a partir de les sis de la tar-
da a la Sedeta. L'any passat només 
van poder commemorar l'efemè-
ride amb una trobada online, així 
que, recuperats a poc a poc de les 

nalment; la seva presència a l'es-
cenari és impressionant", assegura 
Josefina Altés, membre de la coor-
dinadora i organitzadora de la jor-
nada de dissabte. 

Després de la lectura del mani-
fest, hi haurà micro representa-
cions teatrals a càrrec dels grups 
Vada Retro (encapçalat pel graci-
enc Albert Capel), Dinàmics (grup 
estable a la Sedeta), La Coquera 
(impulsors del festival de teatre 
emergent Mutis), Magma, J.V. Foix, 
La Matraka i Casal Corpus, també 
uns històrics de Gràcia.

El Dia del Teatre 
homenatja Víctor Català 
i estrena una mostra 
dels nous grups del Coll 
 

El CAT acull l'acte principal diumenge 27 amb la lectura del 
manifest i la representació musicada de 'Lo Cant dels Mesos'

El teatre infantil i les titelles, a 
Lluïsos. L'entitat ha celebrat el Dia 
mundial del teatre infantil i del titella 
durant tota la setmana, guarnint la 
casa amb màscares de colors decorades 
pels infants. I diumenge 27, tancaran 
aquesta programació dedicada al 
teatre infantil amb una obra de 
titelles familiars que també servirà 
per cloure la temporada: dos contes 
de la companyia La pantomima per 
desmuntar estereotips de gènere.

Silvia Manzanera

L a celebració del Dia Mundial 
del Teatre, suspesa el 2020 a 
causa de la pandèmia i amb 
més limitacions i menys par-
ticipació en l'edició de l'any 

passat, torna enguany amb més 
força, sumant diferents espais que 
conformen el circuit teatral del 
districte i incorporant nous grups, 
com ara els que s'han creat el dar-
rer any amb l'impuls del centre cí-
vic del Coll. 

Així, l'acte central d'enguany tin-
drà lloc el 27 de març a les 12 ho-
res al Centre Artesà Tradicionàrius 
i tindrà com a figura referent 
Caterina Albert i Paradís, més co-
neguda sota el pseudònim de Víctor 
Català. L'acte comptarà amb la 
lectura del manifest i la represen-
tació musicada de l'obra de la re-
coneguda escriptora 'Lo Cant dels 
Mesos', a càrrec d'Ismael Dueñas al 
piano i veus, Abril a la veu i Tanit 
Graffelman amb dansa i narració.

Una altra de les novetats d'en-
guany és la suma al cartell del cen-
tre cívic del Coll, que fins ara no 
tenia representació teatral, una 
manca que van cobrir l'any passat 
amb diferents grups. Així, l'equipa-
ment s'estrena a la celebració del 
Dia Internacional del Teatre aquest 
divendres amb la representació de 
'Blanca Desvelada', del grup Aleteo 
Teatre (20h). I diumenge 27 a les 
18h, acollirà la Primera Mostra de 

Teatre del Coll, amb les actuacions 
de El Piano de Cartón, Improlatina, 
Provoc'art i Strangers Produccions 

Tot i que l'efemèride oficial és 
diumenge, els diferents actes del 
cartell s'han repartit durant la set-
mana i també tindran continuï-
tat els propers dies a espais com 
L'autèntica, La Badabadoc o la 
Fontana. Pel que fa a la participació 
de les entitats històriques, el Centre 
s'hi suma amb una programació es-
pecial de quatre representacions de 
microteatre dissabte 26 de les 20h 
a 23h. I el Cercle també ha afegit al 
cartell la peça 'Elles només volien 
volar', una estrena del grup de joves 
que van oferir a l'espai Les Golfes 
de l'entitat, amb un darrer passi 
aquest diumenge a les 18h.  

Màscares que han pintant els infants de Lluïsos, que ha dedicat aquesta setmana al teatre infantil i les titelles. Foto: cedida

L'Orquestra de 
Músiques d'Arrel 
de Catalunya 
estrena llibre-disc

El Tradicionàrius i el Palau de 
la Música col·laboren enguany 
novament amb la programa-
ció del concert de l'OMAC, 
l'Orquestra de Músiques d'Ar-
rel de Catalunya, que estrena 
aquest diumenge el seu primer 
llibre-disc, Trencadís. Aquest 
treball inclou 13 composici-
ons interpretades pels més de 
30 intèrprets que conformen 
el conjunt, sota la direcció de 
Dani López, amb la veu d'An-
na Ferrer i textos originals de 
poetes catalans com Clara Fiol, 
Rosa Vilanova, Josep Pedrals, 
Anna Gual, Sònia Moya, Mireia 
Calafell, Enric Cassasses i 
Juana Dolores. L’OMAC és un 
projecte sorgit de l’efervescèn-
cia creativa de l'escena d’arrel, 
amb obres que busquen ar-
ribar a nous públics, d'aquí i 
d'arreu, i de diferents generaci-
ons. El concert s'emmarca dins 
del cicle de nova creació Palau 
Fronteres, i amb complicitat 
amb el Tradicionàrius, l'any 
passat ja van oferir l'actuació 
de Rodrigo Cuevas o les Balkan 
Paradise Orchestra. El concert 
de l'OMAC és diumenge 27 de 
març a les 17h.

S.M.

Cedida

El veterà actor gracienc, Toni Solanas
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Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla 
del Prat, 15. Tel. 93 217 26 42.

 Camera Café, la película. 20.05 i 
22.05. 15.50 i 17.40.
Los tipos malos. 15.50 i 17.55.
 Código Emperador. 15.50, 18.00, 
20.10 i 22.15.
El hombre del sótano. 22.00.
Muerte en el Nilo. 19.25.
The Batman. 16.00.
Adiós, Señor Haffmann. 16.10 i 
18.45.
El método Williams. 21.15.
Belfast. 16.00.
Escape room. 18.05. Dv, dl, dm, dc 
i dj, 16.20.
La cima. 20.00 i 21.50.
Canta 2. Ds i dg, 16.20.
La peor persona del mundo. Ds i 

dg, 21.55. Dv, dl, dm, dc i dj, 21.50. 
Ds i dg, 18.30. Dv, dl, dm, dc i dj, 
16.00 i 18.30.
The Batman. Ds i dg, 18.35. Dv, dl, 
dm, dc i dj, 18.20. 21.05.
Uncharted. 19.30 i 21.50.
Ainbo, la guerrera del 
Amazonas. Ds i dg, 16.30.

Cinemes Girona. Girona, 177
 La cima. Dv, 16.00, 18.00, 20.00 i 
22.00. Ds, 18.00, 20.00 i 22.00. Dg, 
18.00 i 20.00. Dl, dm i dc, 16.00, 
18.00 i 20.00. Dj, 16.00 i 18.00.
El hombre del sótano. Dv, ds, dc 
i dj, 16.00.
Ainbo, la guerrera del 
Amazonas. Ds i dg, 16.00.
Patriarcado, el organismo noci-
vo. Dv, ds i dj, 20.00.
A tiempo completo. Dv, dg, dm 
i dc, 16.00 i 20.00. Dv i ds, 18.00 i 
22.20. Ds i dj, 16.00. Dg, dm, dc i dj, 

18.00. Dl, 16.00 i 19.00. Dl, 17.30.
Sis dies corrents. Ds, dl i dj, 18.00.
Escape room. Dv i dc, 18.00. Dg, 
20.00.
Luzzu. Dv i ds, 22.00. Dc, 20.00. 
Dj, 21.30.
Rossini Opera Gala. Dl, 19.30.
RETROSPECTIVA Apichatpong 
Weerasethakul. Ds, 20.00.
Defensores. Ds, 20.00.
Perfume de gardenias. Dj, 20.00.

Verdi. Verdi, 32. 
 The Batman. 16.00, 18.10 i 21.25.
 Las ilusiones perdidas. 16.00, 
19.15 i 22.05.
 Licorice Pizza. 18.50.
 Drive my car. 21.25.
 Código Emperador. 18.10, 20.25 i 
22.30. Dj, 17.55 i 22.30.
 Muerte en el Nilo. 22.20. Dj, 
22.30.
 Adiós, Señor Haffmann. Dv i dl, 

11.30, 16.00 i 20.15. Ds, dg, dm, 
dc i dj, 16.00 i 20.15.
 CODA. Dv, dl, dm, dc i dj, 16.00.
 Belfast. Dv, dl, dm i dc, 16.10. Dj, 
16.00.
 Belle. Dv, ds, dg, dl, dc i dj, 11.30.
 La peor persona del mundo. Dv, 
ds, dl, dm, dc i dj, 11.30.

 Llegaron de noche. Dv, dl, dc i 
jd, 11.30.
 Regreso a Howards End. Dj, 
11.30 i 20.00.
 Aline. Ds, 11.30.
 The Beatles y la India. Dm, 11.30.
 Cézanne retratos de una vida. 
Dm, 11.30 i 18.15.
 L'Italiana in Algeri. Dg i dc, 
11.30.
 Los tipos malos. Ds i dg, 11.30, 
16.00 i 18.15. Dv, dl, dc i dj, 18.15.
 Canta 2. Ds i dg, 16.00.
 Ainbo: la guerrera del 
Amazonas. Ds i dg, 11.30.

Verdi Park. Torrijos, 49
 El acontecimiento. 16.00 i 18.10.
 Un héroe. Ds i dg, 18.00. Dv, dl, 
dm, dc i dj, 18.00 i 22.30.
Llegaron de noche. 16.00 i 20.25.
La peor persona del mundo. 
17.25, 19.50, 22.30.
Introduction. 16.00.
El callejón dels almas perdidas. 
22.15.
Belle. 16.00, 18.20, 20.10 i 22.30.
Belfast. Dv, ds, dg, dl, dc i dj, 
20.40.
CODA. Ds i dg, 22.30.
The Beatles y la India. Dm, 20.40. 

Jaume Ribas, color i 
geometria informalista

Ramon Casalé Soler

Fa tres anys la galeria Atelier (Plaça Rovira) va mos-
trar una col·lectiva de quatre artistes de renom: 
Antoni Llena, Jordi Alcaraz, Jaume Plensa i Jaume 

Ribas, de la qual aquest setmanari se’n va fer ressò. Ara 
es presenta una exposició individual d’un d’ells, concre-
tament de Jaume Ribas (Granollers, 1944), amb el títol 
de Cleda, referent a l'espai tancat construït amb fustes 
que utilitzaven els pagesos i els pastors, i que el mateix 
artista associa amb l’espai interior d’una galeria, ja que 
quan “s’entra en una galeria, també sense saber-ho, en-
tra en una cleda i el paisatge que s’hi troba són les pin-
tures o objectes diversos que l’artista i el galerista han 
decidit col·locar-hi”.

Ribas va estudiar Teologia a la Universitat Pontifícia 
de Salamanca i Filosofia i Lletres a la Universitat de 
Barcelona, així com pintura, dibuix i gravat a l’Esco-
la de Disseny Eina. L’any 1980 realitza la seva prime-
ra exposició individual a la galeria La Tralla de Vic. Ha 
exhibit els seus treballs a Catalunya, Madrid, França, 
Anglaterra i Itàlia i ha participat en diferents fires in-
ternacionals. Ha publicat diversos llibres d’artista.

El seu treball sempre s’ha mogut entorn de l’abstrac-
ció, hereva de l’informalisme dels anys 70, on la taca, el 

grafisme -signe-, la tex-
tura -la matèria- i el co-
lor, es fusionen en una 
mateixa obra. A l’anteri-
or exposició a l’Atelier va 
presentar pintures amb 
tècnica mixta, a més de 
gravats, on el color era 
el màxim protagonista, 
albirant-se el seu interès 
per alguns del més repre-
sentatius artistes infor-
malistes catalans, cas de 

Ràfols-Casamada i Hernández Pijuan, tot i que Ribas ha 
procurat seguir el seu propi camí. 

A Cleda observem com s’endinsa de nou en la geo-
metria i el color. Una de les característiques que ara 
defineixen el seu treball no és només la seva manera 
d’enfrontar-se a l’espai a través del color sinó de l’apli-
cació d’unes fines línies que ressegueixen determinats 
punts de la tela, fusta o paper en forma de quadrats, 
rectangles, triangles, rombes o polígons, que demos-
tren la seva preocupació per crear nous espais que do-
nin la sensació de tridimensionalitat, encara que sigui 
aparent. 

En conjunt es tracta d’una exposició que permet a 
l’espectador entendre millor una de les tendències que 
més ha influït en l’art contemporani com és l’expressio-
nisme abstracte, aquí conegut com informalisme, però 
que segueix sent present en l’ideari de molts artistes, 
com és el cas de Jaume Ribas.

crítica 
d'art

L'exposició 
permet entendre 
millor què és 
l'expressionisme 
abstracte

L'ANIN reprèn el cartell 
regular de contes per a 
adults a l'Ateneu Roig 
amb nou format
Després de l'aturada per la pandèmia, l'entitat proposa nova 
programació de narració oral l'últim diumenge de mes

S.M.

L a narració oral torna a la 
programació regular a l'Ate-
neu Roig, seu de l'ANIN, 
l'Associació de Narradors i 
Narradores de Catalunya, 

tal i com es feia abans de la pandè-
mia. En aquesta nova edició, però, 
el format passa a ser de conte-ver-
mut el darrer diumenge de mes, 
enlloc de fer-ho els divendres nit, 
per tal d'ocupar una franja amb 
menys oferta cultural per a públic 
adult. A cada sessió tres narradors 
d'ANIN ofereixen un espectacle de 
petit format amb l'opció de beure 
o menjar abans, durant o després 
de l'actuació. 

Instal·lats a l'Ateneu Roig des 
de fa més de quatre anys, el tre-
ball de l'ANIN sempre ha anat en-
focat a convertir la narració oral en 
una oferta estable dins de l'àmplia 
i diversa programació cultural de 
Gràcia, conformant aliances amb 
altres punts de referència que tam-
bé hi ha al districte, com ara la Casa 
dels Contes i la Quàntica, on recent-
ment s'ha instal·lat el projecte Dit i 
Dit que fins ara tenia la base d'ope-
racions a la Ruqueria Querub-. 
Així, l'objectiu d'aquesta propos-
ta és promocionar la narració oral 
perquè "deixi de ser un gènere me-
nor i alhora convertir Gràcia en un 
referent d'aquesta disciplina ar-
tística", segons explica Guadalupe 
Blesa, membre d'ANIN. En aquest 
sentit, el passat 20 de març es va ce-
lebrar a la plaça J0anic la Primera 
Festa de la Narració Oral, una tro-
bada també impulsada per aques-
ta entitat, i recuperar així el ritme 

del sector, molt tocat per la pandè-
mia. "Ens comencem a recuperar, 
més o menys al mateix ritme que 
ho fa el teatre", afegeix Blesa. La 

propera sessió de contes al Roig 
serà, doncs, aquest diumenge 27 a 
les 12h. Entrada lliure amb taqui-
lla inversa.

Taller de narració oral a la 
biblioteca Vila de Gràcia. Del 
6 d'abril al 25 de maig Rubén 
Martínez, director del festival 
Munt de Mots, oferirà un total 
de 8 sessions de formació per 
a narradors, on els assistents 
aprendran l’art d’explicar 
històries fent servir només 
la veu, el cos i la imaginació, 
amb tècniques apropiades per 
seleccionar, preparar i explicar 
contes a petits i grans.

Les tres narradores que oferiran aquest diumenge al Roig 'Vermut de contes'. Cedida
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La torratxa

Igual categoria, 
mateix salari
Àlex Gutiérrez Pascual 
 
 

U na dona hauria de cobrar el ma-
teix que un home si competeixen a 
la mateixa categoria esportiva? El 

tema ha sorgit a l'especial Toc Escapulat 
de Ràdio Gràcia per l'ascens del primer 
equip femení de l'Europa. A l'espera de 
quantes categories establirà la federa-
ció espanyola entre la lliga professional 
i la Primera estatal, la coordinadora del 
futbol femení escapulat, Nany Haces, ha 
posat sobre la taula l'equiparació: "Em 
sembla una falta de respecte cap a les ju-
gadores de tot el futbol femení que tots 
els equips masculins cobrin més tot i 
estar a categories inferiors". "Veure-les 
al nivell que estan, a la categoria que ju-
garan i que estiguem parlant de proble-
mes econòmics...", lamenta Haces, amb 
experiència també al futbol masculí. I 
ha afegit: "Tothom ha de fer una passa 
endavant i el futbol femení ha de tenir 
recursos suficients per poder mantenir-
se i competir en condicions".

"Estem en un esport que, com la ma-
joria de femenins, no en podem viure. 
Al masculí cobren un sou de treballa-
dor. Estem de camí però no hi hem arri-
bat encara." Lídia Escoda, capitana del 
Catalunya femení absolut de waterpo-
lo, s'expressava en aquest setmanari la 
temporada passada. Escoda ha tornat 
enguany a l'equip, que acaba a la meitat 
de la classificació de la màxima cate-
goria del waterpolo espanyol, la matei-
xa que disputa l'absolut masculí de Can 
Toda. Cobren el mateix sou d'esportista? 
El debat no hauria de desviar la resposta 
a la pregunta filla d'un temps que ja ha 
canviat: igual categoria, mateix salari.

J a fa més de 20 anys que la Montse Higueras va can-
viar Sants per Gràcia. Activa i compromesa, amb el 
temps no va dubtar a engegar alguna cosa que po-
gués ajudar al veïnat. I va ser així com, al 2015, jun-
tament amb altres col·laboradores, van formar una 

comissió d’incidència social de la territorial de Gràcia, que 
un amb més tard s’independitzaria i acabaria essent Gràcia 
Participa. Preguntada pel seu objectiu, la Montse expli-
ca que “som veïnes que ajudem a altres veïnes per reduir 
la precarietat en els nostres barris i dur a terme un pla de 
xoc contra la pobresa”. I això, a nivell pràctic es tradueix en 
omplir el rebost d’aquell qui ho necessiti, reduir la bretxa 
digital o formar dones per lluitar contra la feminització de 
la pobresa.

Però, segurament, la gran majoria de graciencs coneix 
aquesta associació per un dels seus tres projectes actuals: el 
Rebost Solidari. Va ser el destí qui va portar a que aquesta 
iniciativa agafés una importància cabdal en un temps rè-
cord. I és que el Rebost va obrir el 7 de gener de 2020, i pocs 
mesos després va explotar una pandèmia que encara arros-
seguem. “Ens va obligar a fer-nos grans de cop i a aprendre 
a gestionar el volum de demandes d’ajuts que durant el pri-
mers mesos de confinament vam tenir”, comenta la Montse, 
que també recalca la importància de la xarxa veïnal i de tota 
la comunitat gracienca per a arribar a on són ara.

Per qui encara no el conegui, el Rebost Solidari es tracta 
d’una economat social que permet adquirir productes de 
primera necessitat de manera assequible a famílies que ho 
necessitin, gràcies a un sistema de punts que funciona se-
gons el número de persones que conviuen dins de la unitat 
familiar. No es tracta d’un banc d’aliments “sinó que pretén 
anar més enllà i gestionar de manera eficient els excedents 

alimentaris del barri i realitzar la seva distribució solidària 
entre aquelles persones que els cal cobrir les seves necessi-
tats bàsiques en relació amb l’alimentació així com també 
en relació a la higiene personal”, aclareix la Montse. Així, 
cada usuària del Rebost pot passar cada 15 dies a comprar 
els seus productes.

Però, tot i que és el més conegut, el Rebost Solidari no és 
l’únic projecte que Gràcia Participa té entre mans. Davant 
la preocupació per la més que evident bretxa digital, des de 
Gràcia Participa van crear els Punts d’Informació, que són 
punts de suport des d'on el seu voluntariat ajuda a fer trà-
mits online a veïns i veïnes de Gràcia que no poden o no en 
saben prou sobre les noves tecnologies digitals. D’aquesta 
manera són capaces de tramitar ajudes o requeriments.

El darrer projecte engegat és el d’El Replà, un espai que la 
Montse defineix com “de formació per a dones en risc d'ex-
clusió, bàsic per lluitar contra la feminització de la pobresa 
i per donar eines i recursos a les veïnes que més ho necessi-
ten per tal que puguin reincorporar-se al mercat laboral”.

Amb més de 200 voluntàries per cobrir tota aquesta ac-
tivitat solidària, Gràcia Participa encara es planteja poder 
créixer més i que la seva ajuda es pugui arribar a estendre 
a altres punts de la ciutat de Barcelona. I amb la progressió 
meteòrica que porten, no és gens descartable.

Gràcia 
Participa: acció 
solidària més 
enllà del Rebost

El Replà és un espai de formació per a les veïnes que més ho necessiten.

Amb més de 200 persones 
voluntàries per cobrir tota l'activitat, 
encara es plantegen créixer més

Òscar Mejías
 

Graciencs a la contra

ascual


