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El Districte replanteja el tall de
carrer Gran en cap de setmana
per l'afectació a Riera de Cassoles
Badia s'obre a revisar el programa Obrim Carrers mentre TMB tomba una
prova d'augment de carrils de pujada des de Via Augusta en diumenge

Albert Balanzà

L
Vianants passejant pel carrer Gran de Gràcia a l'alçada de Fontana en una jornada d'Obrim Carrers. Foto: A.B.

'Ajuntament ha començat a preparar el terreny per matisar la imatge bucòlica que des del començament de la
pandèmia ha tingut el carrer Gran durant els caps de
setmana amb els talls de trànsit que ja es feien de manera pionera a la ciutat un dissabte al mes des del maig
de 2016 però que des de l'octubre de 2020 es van ampliar a
dissabtes i diumenges de 9 a 20 hores. El motiu del replantejament és la pressió que s'ha organitzat a Riera de Cassoles,
on la Plataforma Riera de Cassoles contra la Contaminació
Atmosfèrica i Acústica ha denunciat l'increment de retencions els dies que es talla el carrer Gran, atenent que la reforma
que es va fer del vial reduïa a un carril el trànsit de pujada.
"Haurem de fer un pas enrere si veiem que la problemàtica
segueix existint", va dir el regidor de Gràcia, Eloi Badia, a l'audiència pública dimarts. TMB ja ha tombat una primera idea
de reconvertir el trànsit de Riera de Cassoles un diumenge al
mes amb dos carrils de pujada. Pàgina 4 i editorial
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Breus

El monument a
Nicolás Salmerón
es reestrenarà
aquest dilluns 11

Operaris han reinstal·lat
durant tota la setmana
el monument a Nicolás
Salmeron al pla que porta
el seu nom entre els
Jardinets i el carrer Gran
i quasi 20 anys després
de ser retirat (vegeu
L'Independent núm.
883). Fonts municipals
han explicat que el
memorial s'ha restaurat
en col·laboració amb el
seu autor, Ignasi Sanfeliu,
substituint la planxa
exterior i gravant el text
(abans enganxat). Fins
ara estava guardat en el
magatzem d'escultures
i art públic al barri de
Canyelles. L'estrena es farà
dilluns 11 a les 18 hores
amb el regidor de Gràcia,
Eloi Badia, i el professor de
la UB, Jordi Roca Vernet.

Valents promou
una declaració al
ple pel dia contra
el 'bullying'
Tot i que el ple de maig és
lluny, el grup municipal
Valents ha entrat una
proposta de declaració
institucional aquesta
setmana per commemorar
el dia contra l'assetjament
escolar amb un informe
amb dades locals.

Política
Acord entre Districte
i Casal Tres Lliris
per renovar la cessió
d'ús sense llicència
La nova etapa, sis mesos després que caduqués l'anterior
pacte, vincula fer concerts ampliﬁcats a obres de reforma

Albert Balanzà

La renovació de
l'acord serà per
quatre anys i es
descarta la fórmula
2+2 insinuada

L

es anades i vingudes entre el Districte i el Casal
Popular Tres Lliris, sobretot
en aquests sis mesos en què
l'acord de quatre anys ja havia caducat però que es remunten
al novembre de 2020 (amb amenaces de tancament i campanyes per
fer-hi front), s'han acabat. Com
si es tractés d'un serial, les dues
parts s'han fet fortes durant la negociació ﬁns al punt de perdre la
noció dels detalls i amb el conﬂicte entrant en el fang polític en comissions de ciutat.
Però la comissió de govern ha
aprovat aquest dijous el nou conveni de quatre anys més per la cessió d'ús de l'antiga comissaria del
Cos Nacional de Policia, que va
ser okupada pels joves l'any 2015
quan encara no eren associació legal. L'acord, que encara ha travessat un conﬂicte ﬁnal els últims dos
mesos quan Lliris va anunciar un
acord que Districte va negar (vegeu
L'Independent núm. 877), aclareix
una de les claus de volta de l'estira i
arronsa i el Casal Tres Lliris no haurà de demanar llicència per exercir
l'activitat, un dels cavalls de batalla del Districte. "L'activitat queda
legalitzada a través del propi conveni", han aclarit fonts municipals.

Concentració a favor de l'autogestió a Diamant al febrer. Foto: A.B.

Multes sense acord. Un 'spin
off' no resolt de la negociació
Tres Lliris-Ajuntament és
l'execució de les multes per
valor de 20.000 euros que el
consistori va interposar al
casal "per mantenir l'activitat
política durant la pandèmia". La
resposta oﬁcial és que aquest
tràmit "segueix el seu curs".

Els detalls del pacte apunten que
la cessió d'ús a l'entitat El Jovent
Gracienc es destina a desenvolupar el seu projecte associatiu juvenil i legalitza la seva activitat com
a centre de difusió cultural. El conveni especiﬁca que l'espai haurà de
ser en tot cas obert al veïnat i a altres entitats i inclou un altre dels
elements delicats: es respectarà
el descans del veïnat amb mesures per reduir l'impacte sonor de
manera que no es podran fer concerts ampliﬁcats ﬁns que s'hagin
executat una sèrie de reformes
acústiques de l'espai que s'iniciaran d'aquí a tres mesos.
Altres elements que s'havien
posat sobre la taula, com ara una
cessió de dos anys més dos prorrogables, han decaigut i seran quatre anys més els que Tres Lliris
gestionarà l'espai. L'assemblea
del casal, contactada per aquest
setmanari, farà les valoracions en
els propers dies.

˘

El repor

Un company de militància d'Oriol Solé Sugranyes lliura a la
família una peça de l'activista que havia de ﬁnançar l'organització

L'operació Ceràmica del MIL
A.B.

N

omés han passat 53
anys però l'Eduard,
veí de Gràcia, ho explica aquest dissabte
a l'Ateneu Rosa de Foc
com si fos avui: l'any 1969 ell
era un jove relacionat amb gent
del MIL i les vicissituds de la
militància van portar-lo a amagar-se a Sant Miquel de Cuixà,

a la Catalunya Nord, amb Oriol
Solé Sugranyes, qui més tard,
el 1976, moriria abatut per la
Guàrdia Civil quan fugia de la
presó de Segòvia.
A Sant Miquel, un tiet de
l'Eduard, desterrat i d'idees antifranquistes, en Lluís Pérez
Calvo Paulí, avui dia un ceramista consagrat (mort el 2016),
va acceptar fornejar una peça
dissenyada per Solé Sugranyes
amb l'objectiu de fer-ne una ti-

rada que ajudés a ﬁnançar l'organització de Salvador Puig
Antich, que encara en aquelles
dates no estava ni constituïda.
L'Operació Ceràmica del MIL
mai no va tenir lloc: un inoportú accident de moto d'Oriol va
ajornar el projecte, però l'Eduard va conservar les úniques
dues versions de la peça per
sempre. Dissabte, en els girs
i tancaments de cercles de la
història, el company d'Oriol va

L'Eduard, lliurant la ceràmica dissabte a Jordi Solé Sugranyes. Foto: Cedida

lliurar una de les peces a Jordi
Solé Sugranyes i a tota la seva
família, que encapçala la mare
Sugranyes, amb 102 anys. Amics,
familiars i col·lectius adscrits a

l'ateneu com Agita't van posar
emotivitat al vermut de migdia
i l'objectiu, la ceràmica, va tornar a les mans més properes al
seu autor.

˘
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Robert Garcia
guanya el concurs
del cartell de
Festa Major 2022
JM Contel

La proposta de Robert
Garcia, de Gaur Estudio, és
l'escollida entre les 87 que
ha rebut la Fundació Festa
Major per convertir-se en
la imatge oﬁcial de l'edició
d'enguany. El veredicte
s'ha donat a conèixer
aquest dijous als Jardins
de Manuel Torrente amb
la presència dels deu
ﬁnalistes i membres de les
comissions dels carrers.
Garcia, veí de Martorell,
és l'il·lustrador del conte
infantil sobre la Festa
Major 'Un any fent festa'.

Quatre entitats
recullen ﬁrmes per
la regularització de
persones migrants
El Banc Expropiat, La
Tregua, l'Assemblea Groga
i Agita't s'han coordinat
per aterrar a Gràcia la
recollida de signatures
per a la Iniciativa
Legislativa Popular que
està intentant sumar mig
milió de suports perquè
es debati al Congrés la
regularització de persones
migrants. Sant Jordi i el
festival de la dansa del 29
d'abril a Diamant seran
les primeres cites on es
recolliran els suports.

Societat
El Districte replanteja el
tall al carrer Gran en cap
de setmana per l'impacte
a la Riera de Cassoles
Badia vol revisar Obrim Carrers mentre TMB tomba una prova
d'augment de carrils de pujada des de Via Augusta en diumenge

Albert Balanzà

E

l carrer Gran de Gràcia, pioner en proves pilot de paciﬁcació des del maig de 2016
un cop al mes i tancat al
trànsit tots els caps de setmana des de l'octubre de 2020, està
a punt de fer un pas enrere. Així ho
ha admès el regidor de Gràcia, Eloi
Badia, aquest dimarts a l'audiència
pública, per l'afectació que genera
el programa Obrim Carrers a la veïna Riera de Cassoles. L'avinguda
paral·lela, reformada en el passat
mandat amb voreres més amples
i un sol carril de pujada, concentra
més retencions des de l'ampliació
dels dies i hores de paciﬁcació i el
veïnat han dit prou.
La Plataforma Riera de Casso les contra la Contaminació
Atmosfèrica i Acústica (exPlataforma Príncep d'Astúries), reactivada des del desembre i en negociacions amb el Districte des del
febrer, ha denunciat aquests mesos una "processionària del bus" al
seu carrer i ha vist com el Districte
li donava aquesta setmana parcialment la raó. "Haurem de fer un
pas enrere si veiem que la problemàtica segueix existint", va admetre Badia. "És cert que això [tancar
carrer Gran tots els caps de set-

Només una nova
proposta 'in
extremis' aquest
abril evitarà la
marxa enrere
mana] neix en el marc d'una pandèmia, i en el moment que es recupera la mobilitat, cal revisar la
mesura", va completar. El programa Obrim Carrers es va estrenar el
febrer de 2020 amb talls de trànsit
a tota la ciutat com els que ja es feien a Gran de Gràcia des del 2016
i va ser a l'octubre de 2020 que es
va ampliar l'oferta a dissabte i diumenge, cosa que encara es manté a
Gran i Carrer de Sants.
El Districte, de fet, ja s'ha mogut per buscar una alternativa que almenys atenuï l'impacte
creixent de trànsit en cap de setmana a Riera de Cassoles, però
TMB ha tombat una primera proposta de prova pilot per convertir d'un a dos els carrils de pujada
des de Via Augusta un diumenge
al mes. "Aquest abril esperem tenir una segona proposta però, si
no arriba, haurem de fer un pas
enrere", va concloure Badia.

L'increment de trànsit a Riera de Cassoles, queixa veïnal. Foto: À.G.P.

Pancartes a punt i paradeta veïnal
per Sant Jordi. La plataforma Riera de
Cassoles, sorgida el 2016 per reivindicar
la paciﬁcació del carrer, té previst
mantenir la campanya contra l'augment
del trànsit derivat de Gran de Gràcia.
Per Sant Jordi posaran paradeta i ja
han encarregat pancartes i domassos.

˘

El repor

L'Esperanto a Gràcia (III): una trentena de veïns surten
al directori d'adreces de militants creat per Zamenhof

Els primers esperantistes locals
A.B.

Q

ui eren els primers esperantistes de Gràcia?
Cal anar a l’Adresaro o
directori d’adreces, que
va compilar el creador
de la llengua, L. L. Zamenhof, entre 1889 i 1909. Hi surten (amb
alguna errada de transcripció) la
majoria dels primers 22.000 entusiastes de la llengua internacional. Entre ells hi ha una trentena

que indiquen Barcelona, Gracia.
Segons aquestes dades, els primers esperantistes del barri van
ser els germans Manuel i Juan
Baussells (C/Ancha 29, 1o 2a),
que s’hi van inscriure el 1907.
Coneixem parcialment detalls
biogràﬁcs d’aquestes persones.
Joan Baussells va ser el fundador
de Paco kaj Amo, entitat degana
de l’esperantisme barceloní, que
va portar a terme una important
tasca cultural entre 1907 i 1939.
Pablo Pérez, el president, va mo-

rir el 1917 i els socis li van fer un
homenarge pòstum al cementiri de Montuïc. Però desconeixem
altres informacions de la majoria
dels membres d’aquesta llista.
Probablement tots pertanyien
també a Paco kaj Amo. Als anys
30 hi havia hagut una renovació
generacional i l’associació estava
de nou liderada per un grup de
joves actiu i dinàmic. Potser entre els lectors de L’Independent hi
ha descendents d’aquests pioners
que pot aportar més dades?

˘

La llista gracienca de Zamenhof
C. Culebra 45, 1o – F. Pons
C. Córcega 343, 1o 2a
Antonio Samper
C. Marti 14 – José Comas
C. Provenza 209, 2o 2a
Evaristo Brunet
C. Salinas 12, bajos
Jaime Montfort
C. Massens 69 – Pedro Ginebreda
C. Junqueras 11, 3o 1a
Cecilia Ferrer
C. Lealtad 41, 46, tienda
J. Ganduxer
C. Torrente de la Olla 51, 2o 1a
B. Garbayo
C. Massens 65, bajos – F. Isern
C. Cabanes 27, tienda – M. Genis
C. Salinas 12, bajos
Antonio Montfort
C. Farro 16, 2o 1a – J. Argañ
C. de la Travesera 10 – F. Colillas
Pl. de la Revolución 15, 2o 1a
V. Mayor

C. Perla 37, 3o – Miguel Ginesta
Pl. Lesseps 9, entr. 1a
senyoreta Rivera
C. Diluvio 8, 2o 1a – Pablo Pérez
C. Porvenir 116, 1o 2a
Juan Borrás
Pl. Constitución 11, 1o 2a
Juan Flaquer
C. Ancha 76, tienda – J. Blanch
P. de Gracia 13, bajos
H. Capmany
Pl. Lesseps 9, entr. 1a
Anita Rivera
C. San Juan 33, 2o 2a – Emilio
Lacueva
C. Ancha 85, tienda – T. Rectoret
C. Encarnación 43, 4o 2a – J. Novan
C. Estrella 35, 2o
Manuel Fernández
C. Padilla 30, bajos – F. Arraz
C. Belén 37, 1o 2a – F. Gispert
C. Esmeralda 20, pral 2o
Marti Castelló
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La residència de Torres de la Salut
arrenca obres amb l'enderroc de
les casetes i ja amplia les voreres
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Breus

Suspès el
desallotjament per
fer habitatge públic
a Anna Frank
Cedida

L'equipament per a gent gran que impulsa des del 2015 NyN a Escorial amb Mare de
Déu de la Salut manté el projecte de 116 places per a residents i 70 per a centre de dia

A. B.

E

ntre l'aprovació del primer tràmit municipal
l'any 2020 per tirar endavant el projecte de residència de gent gran a les
anomenades Torres de la Salut i
el projecte inicial del 2015, tres
anys després que es desallotgessin les casetes que havien acollit
ﬁns a sis cases okupades, van passar cinc anys i encara n'han passat dos més ﬁns que aquesta setmana s'han començat a remoure
els terrenys. També els veïns no
han parat de burxar el Districte
perquè allà s'hi fes una zona verda. Però ara va de bo.
Operaris d'enderrocs han engegat amb ritme des de dilluns el
diﬁcultós aplanament del terreny
que es desplega a Mare de Déu de
la Salut cantonada Escorial i que
preveu la construcció d'un ediﬁci

Terrenys a Mare de Déu de la Salut on es farà una residència de gent gran. Foto:A.B.

de planta baixa i tres-quatre pisos d'alçada amb 116 places per a
residents i 70 per a centre de dia.
L'únic gran element que ha variat

del projecte inicial, que promou
NyN a través d'una ﬁlial, és el pàrquing, que tindrà una planta de
mínims.

Els treballs d'aquesta setmana
ja permeten constatar la desaparició de la majoria de les casetes i
a la vista queden encara pintades
dels residents okupes, com la que
diu: Si aquesta pintada l'hagués feta
en Banksy, valdria una milionada, i
els operaris no tenen cap problema a detallar en què consistirà la
seva feina en les propers setmanes:
a banda de l'enderroc, s'aproﬁtarà
per enretirar vuit metres la façana
ﬁns ara privada de Mare de Déu de
la Salut, d'acord amb el pacte establert amb l'Ajuntament.
El carrer guanyarà un espai
d'estada amb bancs, dues ﬁleres
d'arbres i nou enllumenat i passarà a tenir una amplada de 16 metres per alleugerir el pas dels camins escolars de la zona. També
aquesta enretirada servirà perquè
el tram s'assembli més a la resta
del vial, on hi ha voreres més amples, moltes motos aparcades i diverses residències.

˘

Divendres es va ajornar
ﬁnalment, malgrat el
desplegament policial,
el desallotjament de La
Petarda, la casa okupada
de Travessia Sant Antoni
12 que anirà a terra
per ampliar la plaça
Anna Frank i aixecarhi un bloc d'habitatge
públic. Encara a mans
del propietari, la ﬁnca ha
de quedar desallotjada
perquè l'Ajuntament hi
comenci el procés acordat
d'expropiació. L'actuació
policial sí que va suposar
que els actuals residents
haguessin de treure totes
les seves pertinences, però
la suspensió va provocar
que hi tornessin a entrar.

Societat
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Miralles Joiers, la
cantonada resistent
de Bailèn-Travessera
L'establiment es reforma per
celebrar els 50 anys i es rellança
reivindicant la joieria d'autor
À.G.P.

Teixidores pressiona per
evitar anar a l'Evangèlic
i l'institut Vallcarca
s'endarrereix de nou
Una cercavila de l'escola provisional redobla la protesta, però
el Districte deriva la responsabilitat al Consorci d'Educació

Albert Balanzà

Àlex Gutiérrez Pascual

T

ot va començar el 1961, quan Jordi Miralles Royo
va obrir una joieria al quiosc d'una entrada d'escala a la Travessera de Gràcia a tocar del carrer
Bailèn. El negoci va seguir ﬁns al 1973, quan es va traslladar a Bailèn 237. El 1986, aproﬁtant l'oportunitat
de les jubilacions d'una llibreria i una perfumeria (les
mestresses es van retirar amb pocs mesos de diferència), Miralles Joiers va comptar amb l'espai actual de
Bailèn amb Travessera. 36 anys després, ha abordat
una remodelació de façana i interiors.
"S'havia d'actualitzar", assegura Jordi Miralles Duch,
que va agafar el relleu quan el seu pare es va jubilar el
2003. Miralles Duch recorda que "als 12 anys" ja corria
per la botiga, sobretot "per Setmana Santa i Nadal". La
perspectiva dels anys, des que amb 18 es va incorporar
a la feina, han permès aquest joier veure les transformacions del negoci. "Ha canviat molt la rellotgeria",
explica Miralles Duch, per qui l'especialització en tres
o quatre marques ha servit per competir amb la venda
per internet. Tot i això, l'online també ha estat un puntal per fer nova clientela en la darrera dècada. "Ve gent
només perquè han visitat la web i les ressenyes", argumenta. D'aquest aliat i les xarxes s'encarrega Ivet Soler,
la seva companya. "La gran diferència s'ha creat en la
joieria", afegeix. "Fem molta joieria d'autor", detalla,
basada en peces úniques d'elaboració pròpia o de tallers quilòmetre 0 i produccions limitades. "Triem una
pedra, com un òpal, una maragda o un robí, i ens inventem una joia", relata.
El mig segle d'activitat també permet observar els
canvis de la zona. Dels Cinemes Texas quan projectaven sessió doble ﬁns a la reobertura i el posterior tancament. "Era una atracció de públic", apunta Miralles
Duch. De fet, Ivet Soler ha estat implicada en el moviment Salvem El Texas. També ha estat pol de clientela
el mercat, ara al passeig de Sant Joan. "El barri necessita que torni el Mercat de l'Abaceria", conclou.

˘

L

'audiència pública va concentrar-se dimarts en la reivindicació de la comunitat
educativa, amb una manifestació de famílies de
Teixidores -l'última escola estrenada a Gràcia el 2016, ara en barracons a Encarnació, i prevista de
trasllat a l'Hospital Evangèlic el
2026- i l'enèsima tanda de males
notícies sobre l'institut Vallcarca,
que torna a patir endarreriments
en la licitació d'obres.
La comunitat de Teixidores, que
havia convocat el mateix dimarts
una cercavila ﬁns a la plaça de la
Vila després del bloqueig de les negociacions amb el Consorci d'Educació i el Districte, va dominar el
temps d'intervenció a l'audiència
amb una desena d'intervencions
que van pivotar sobre la reivindicació coneguda de la falta de sol
i d'espai en el projecte d'institutescola futur i de l'excés de contaminació acústica i atmosfèrica de
la zona. Dues de cada tres famílies
ja van votar com a "inadequat" el
pla a l'octubre i al febrer l'AFA va
impulsar un manifest.
Com a nova mostra de pressió,
els portaveus de les famílies van
advertir el govern local que l'Evangèlic és "un lloc lamentable" per a
una escola i que la comunitat educativa del centre "s'ha alçat". El regidor de Gràcia, Eloi Badia, va limitar la decisió a la voluntat del
Consorci, que està format en un
60% per la Generalitat i un 40%
per l'Ajuntament. També Badia va
considerar complicada una altra
opció, com la previsió d'equipa-

Famílies de Teixidores. amb la cercavila arribant a la porta del Districte. Foto:A.B.

El TSJC no ha emès
sentència ferma
per l'impacte de
l'institut als jardins
Comas i Llaberia
ment docent a l'Illa Carolines, on
cal fer expropiacions.
Per la seva banda, l'executiu local també va donar males notícies
a preguntes dels veïns sobre l'institut Vallcarca admetent que "s'està endarrerint" a pesar que s'està
tramitant la llicència. "El projecte
no s'ha aturat però ja sumem tres
anys de retard", va admetre Badia.
Més lacònica encara va ser la res-

posta relativa a les possibilitats
d'iniciar el curs 2022-2023 de manera provisional en algun emplaçament, de manera que les obres
s'enllestissin durant el curs i es
produís el trasllat deﬁnitiu.
També en paral·lel a la tramitació de construcció de l'institut hi
ha la via judicial, des que el TSJC
l'abril de 2021 va donar la raó a
cinc comunitats de veïns demandants a partir d'un informe pericial que subratllava la pèrdua
de massa vegetal i biodiversitat,
l'augment de la mobilitat i també
alteracions irreversibles en la permeabilitat del sòl i a nivell visual
o paisatgístic si l'institut s'acaba
ubicant en els actuals terrenys dels
jardins Comas i Llaberia. "Anem
en paral·lel a la sentència", va dir
dimarts Badia.

Opinió convidada
AFA Teixidores de Gràcia [Més info: afateixidoresdegracia.cat]

Una escola sense sol i sense verd no cola

L

'Escola Teixidores de Gràcia és l’última escola pública que s’ha creat a la Vila de Gràcia, un
barri amb un dèﬁcit històric de places públiques i on cada any moltes famílies de P3 es queden sense plaça per l’escola on desitgen apuntar
els seus ﬁlls i ﬁlles. La creació d’una escola és una
bona notícia per a un barri, sens dubte! Però no
s’hi val encabir una escola en un lloc on no hi cap.
No s’hi val gastar-se 15 milions en construir una escola que tothom (mestres, famílies i administracions) sap que està molt lluny del que és desitjable.
El barri és dens, és cert. Hi ha pocs solars disponibles —o cap—, és cert. Però no és menys cert que

els infants tenen uns drets i que aquests s’han de
garantir. Els alumnes de l’Escola Teixidores (250
actuals i els que vindran) necessiten i mereixen
una escola en condicions: una escola construïda en
un solar prou gran perquè tinguin espai suﬁcient
per créixer i desenvolupar-se; una escola amb un
pati que no es limiti a una pista asfaltada, que sigui
un espai educatiu en contacte amb la natura com
un jardí on els nens i nenes puguin aprendre i jugar amb la terra i l’aigua, i on hi hagi sol a l’hivern
i ombra a l’estiu; una escola a la mida dels infants,
i que no intimidi ni per l'alçada ni per l’alçada dels
ediﬁcis que l’envolten.

El solar on ara hi ha l’Hospital Evangèlic i que
el Districte proposa com a ubicació deﬁnitiva per
a Teixidores és massa petit perquè té 2.000 metres quadrats en planta quan la recomanació de
la Generalitat és d’entre 6.000 i 8.000 metres quadrats. És poc adequat perquè està envoltat d’ediﬁcis d’entre 9 i 12 pisos d’alçada, que deixaran un
pati petit i que no tindrà sol a l’hivern. I és poc adequat també perquè podent gaudir dels avantatges
mediambientals que ens proporciona el teixit urbà
de Gràcia està ubicat en un dels llocs amb més
contaminació acústica i atmosfèrica. I no només
és petit i poc adequat, sinó que està fora de la Vila.
Volem desaproﬁtar l’oportunitat de construir una
escola dins del barri i contribuir a revertir la gentriﬁcació que patim? Cal que ens arremanguem
tots per trobar una ubicació alternativa. Calen decisions polítiques valentes i creatives!

˘

˘

Documents
Revolta de les Quintes,
versió renovada

L’Independent de Gràcia
8 d'abril de 2022

La representació de la Revolta de les Quintes, el motí del 1870 del veïnat de la vila que es va aixecar
contra la crida d’una lleva de joves per anar a l’exèrcit, ha tornat aquest diumenge 3 d'abril a la
normalitat. Després de dos anys amb restriccions i limitacions pel que fa, sobretot a la presència del
públic, enguany els actes han seguit el programa habitual d'edicions anteriors, amb la trobada de
trabucaires al Pla d'en Salmeron i la cercavila ﬁns a la plaça de la Vila, on s'ha fet la representació,
que aquest any ha estrenat nou text i nova direcció, a càrrec de l'actriu Montse Millà.
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Breus

El Tres Peons
impulsa els escacs
escolars amb un
torneig a Sol
Gràcia Multiesports

Després de tancar la Lliga
Nacional Catalana amb
sort diversa (descens
de Divisió d'Honor per
a l'equip A i ascens a
Primera del conjunt F), el
Club d'Escacs Tres Peons
ha emprès una iniciativa
per impulsar els escacs en
edat escolar. Un centenar
d'infants van participar
dissabte passat a la plaça
del Sol en un torneig per
a edats ﬁns a 16 anys.
D'altra banda, l'entitat de
Ros de Olano ha enllestit
l'organització d'un Blitz
solidari amb els refugiats
d'Ucraïna el proper 1 de
maig. Comptarà amb dos
torneigs simultanis, per a
jugadors Elo i no federats.

El Gràcia FS, a la
zona mitjana alta
de la taula, visita
un rival directe
El primer equip del Gràcia
FS visitarà dissabte 9
la pista del Prosperitat
(19.15h), un rival directe
a la classiﬁcació del grup
1 de la Tercera Estatal
masculina de futbol sala.
Els d'Albert Higueras
es mantenen a la zona
mitjana alta de la taula
gràcies a l'empat meritori
a l'última jornada contra
el líder, Les Corts (5-5).

Esports
L'Europa femení
arrodoneix la
temporada de l'ascens
amb el títol de lliga
El masculí s'aferra a les escasses opcions de permanència,
a 10 punts, i necessita sumar al Prat i guanyar l'Osca B

Àlex Gutiérrez Pascual

L'entitat, de dol per
la mort de Conrad
Pugés, president
(1999-2003) i també
directiu als anys 90

E

l primer equip femení de
l'Europa ha arrodonit la
temporada de l'ascens
amb el campionat de lliga
de Primera Estatal. El conjunt que entrena Joan Bacardit va
aconseguir diumenge passat contra l'Atlètic Balears (0-0) el punt
necessari per a la consecució del
títol. I precisament a Palma, al
camp de la formació que més ha
plantat cara a les escapulades durant el curs: l'única derrota patida
per l'Europa (a falta de dues jornades) va ser contra les balears al
Nou Sardenya (0-1, 28/11/2021).
"Ha sigut un partit molt intens
però ha valgut la pena", va assegurar Maria Abad als micròfons del
club en acabar el matx contra l'Atlètic Balears. "Són molts anys que
no s'aconseguia un ascens. Costa
moltíssim, de la manera en què ho
hem fet", va indicar Bacardit.
El curs 2021/2022 deixa unes xifres per emmarcar que certiﬁquen
la bona marxa de l'equip escapulat
aquesta campanya: 20 victòries (11
a casa i 9 fora), 3 empats (tots lluny
de Gràcia) i tan sols un partit perdut. En l'apartat golejador, les europeistes han aconseguit 76 dianes
i només n'han encaixat 12. La golejada més àmplia: el 9-0 contra el
Casablanca (16/10/2021).
El partit que diumenge 10 enfrontarà l'equip escapulat amb el

Collerenc al Nou Sardenya (12h)
servirà perquè plantilla i aﬁció celebrin plegades l'ascens i el campionat a casa. A l'encontre també
es recordarà la ﬁgura de Conrad
Pugés i Rull, qui va ser directiu de
l'Europa a la dècada dels 90 i posteriorment president entre el 1999
i el 2003, mort aquesta setmana.
L'Europa ha aconseguit a Palma el punt necessari pel títol. Foto: Xavi de la Ossa

La lliga escapulada, en 4 dades
Æ20 victòries 11 triomfs al Nou
Sardenya i 9 fora de casa
Æ 76 gols a favor Màxim golejador
del grup 3 i 4t de la categoria
Æ12 dianes encaixades 2n amb
menys del grup i 4t de la divisió
Æ9-0 Golejada més àmplia a la lliga
(contra Casablanca, 16/10/2021)

El masculí, obligat a sumar al
Prat. A la mateixa hora que el
femení, el conjunt que dirigeix
Gerard Albadalejo s'enfrontarà a
l'AE Prat al camp del Sagnier en
jornada de lliga. Una coincidència
horària que ha provocat el malestar de sectors de l'aﬁció escapulada, tenint en compte la celebració
per l'ascens i la lliga del femení.
Amb la victòria del Numància
en la visita al Nou Sardenya (1-2),
els escapulats han de sumar per
aferrar-se a les escasses opcions de
permanència, que ja és a 10 punts i
queden 6 partits. L'Europa conﬁa
en endur-se el triomf en l'encontre
pendent contra l'Osca B, que es jugarà dimecres 13 (20h).

˘

Santa Coloma, Pallejà i Masnou, rivals
d'entitat a la Copa Catalunya masculina
Lluïsos, Claret i Vedruna arrenquen la fase de salvació el 23-A; SaFa
Claror femní rep la segona derrota al playoff per evitar el descens
À. Gutiérrez Pascual

S

anta Coloma, Pallejà i El
Masnou seran els rivals més
potents amb qui s'enfrontaran els tres sèniors graciencs masculins que disputaran la fase de
permanència a la Copa Catalunya
de bàsquet, que arrenca el proper
23 d'abril. El Claret, que ha tancat
la lliga regular vuitè amb una derrota contra l'AESE (74-70), ha que-

dat enquadrat al grup 6 amb Lliçà
d'Amunt, Castellbisbal i Santa
Coloma. El conjunt més potent és
el colomenc, que ha acabat la lliga
regular en cinquè lloc del grup 3
amb 15 victòries i 7 derrotes.
Reus Ploms Salle, El Masnou
i Pia Sabadell seran els rivals al
grup 7 de Lluïsos, que ha quedat
setè després de caure al derbi gracienc contra Vedruna (71-62). Els
del Maresme són l'equip més temut, ja que han aconseguit 12 tri-

omfs, han perdut 10 partits i han
acabat sisens del grup 3. Vedruna,
amb un esprint ﬁnal que l'ha deixat desè, se les haurà amb Pallejà,
CN Terrassa i Mataró, al grup 8. El
rival millor classiﬁcat a la lliga regular ha estat el conjunt del Baix
Llobregat, que ha acabat sisè del
grup 2 (12 victòries i 10 derrotes).
De la seva banda, el sènior femení del SaFa Claror jugarà dissabte
9 a la pista del Balaguer (19h) la
quarta jornada de la fase per la sal-

SaFa Claror ha encaixat la segona derrota a la permanència contra TGN. Foto: À.G.P.

vació. L'equip de Dani Perdiguero
va encaixar dissabte passat contra
el TGN la segona derrota d'aquest
playoff (57-59). Les gracienques
controlaven el partit, ja que al se-

gon quart dominaven el marcador
de 9 punts i al tercer període van
ampliar aquesta diferència a 14.
Les tarragonines van capgirar el
marcador amb un triple ﬁnal.

˘
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Daruma Lluïsos
es juga a La Palma
la primera carta
per a la salvació

Resultats
FUTBOL
Segona RFEF masculina
(Grup 3)

Els graciencs s'imposen al
Defense canari a l'anada (5-1)
À.G.P.

Jornada 28
CE Europa 1 - 2 CD Numància
Classiﬁcació
1. Espanyol B.........53 punts.
2. CD Numància ...47 punts.
6. AE Prat ............. 40 punts.
17. CE Europa .......25 punts.
Jornada 29
AE Prat - CE Europa (10/04, 12h)
Jornada 25
CE Europa - SD Osca B (13/04,
20h)
Jornada 30
CE Europa - CF Badalona (17/04,
12h)

Primera Estatal femenina
(Grup 3)

À.G.P.

E

l primer equip de Daruma Lluïsos es juga dissabte
9 a La Palma (12h) la primera carta per a la salvació a la Primera Divisió masculina de tennis taula.
Els graciencs hi disputaran la tornada de la segona ronda del playoff de permanència, després de derrotar el
Defense a l'anada per 5-1. La victòria contra els canaris
es va forjar amb les victòries de Bernat Folch contra
Julen Cabrera (3-1) i Ferran Cano davant Ángel Garrido
(3-1), amb un inici amb derrota per a Florian Martin
contra Rubén Arado (2-3). Folch va aconseguir el tercer
triomf per a Lluïsos davant Arado, mentre que Martin
va sentenciar al cinquè matx contra Garrido (3-1). Cano
va superar Cabrera a l'últim encontre (3-2).

˘

Jornada 24
FC Atlètic Balears 0 - 0 CE Europa
Classiﬁcació
1. CE Europa .........62 punts.
2. Atlètic Balears ...... 54 pts.
Jornada 25
CE Europa - UD Collerenc (3/04,
16h)

BÀSQUET
Copa Catalunya masculina
(Grup 1)
Jornada 22
Vedruna 71 - 62 Bàsquet Lluïsos
AESE 74 - 70 UE Claret
Classiﬁcació
1. JAC Sants.............17 G 4 P.
7. Lluïsos ............... 10 G 12 P.

8. UE Claret........... 10 G 12 P.
10. Vedruna.............7 G 15 P.

HOQUEI PATINS

Segona fase - grups 6, 7 i 8

Jornada 6
UEH Barberà 6 - 8 CH Claret
Classiﬁcació
1. CP Tordera ........10 punts.
2. CH Claret............ 9 punts.
3. FD Cassanenc .... 4 punts.
4. UEH Barberà ..... 3 punts.
Jornada 7
CH Claret - FD Cassanenc (30/04,
16h)

Jornada 1
CB Santa Coloma - UE Claret
(23/04, 19.30h)
Bàsquet Lluïsos - Bàsquet Pia
Sabadell (24/04, 17.45h)
Vedruna Gràcia - CEB Pallejà
(23/04, 17.45h)

Copa Catalunya femenina
(Segona fase - Grup 5)
Jornada 3
Bàsquet SaFa Claror 57 - 59 TGN
Bàsquet
Classiﬁcació
1. TGN Bàsquet ........ 3 G 0 P.
2. CB Balaguer ..........2 G 1 P.
3. SaFa Claror ...........1 G 2 P.
4. CB Valls ................ 0 G 3 P.
Jornada 4
CB Balaguer - Bàsquet SaFa Claror
(9/04, 19h)

FUTBOL SALA
Tercera Estatal masculina
(Grup 1)
Jornada 23
Gràcia FS 5 - 5 Les Corts EFS
Classiﬁcació
1. Les Corts EFS ........ 54 pts.
6. Gràcia FS ...........35 punts.
10. CFS Montcada .... 30 pts.
Jornada 24
CEFS Prosperitat - Gràcia FS
(9/04, 19.15h)

Tercera Catalana masculina
(Segona Fase - Grup C)

TENNIS TAULA
Primera Estatal masculina
(Grup 3 - Play-off descens)
Jornada 13 (anada)
ETT Lluïsos 5 - 1 TM Defense La
Palma
Jornada 14 (tornada)
TM Defense La Palma - ETT
Lluïsos (9/04, 12h)

HANDBOL
Quarta Catalana masculina
(Segona fase - Grup B)
Jornada 4
CH Martorell B 22 - 25 Handbol
Claret
Classiﬁcació
1. Gràcia Sabadell....... 6 pts.
3. Igualada B ...........2 punts.
4. Handbol Claret....... 2 pts.
5. Martorell B .........2 punts.
Jornada 5
Handbol Claret - Handbol
Igualada B (10/04, 12h)
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Cartes al director
Editorial

Balmes, Riera de Cassoles,
Gran i Lesseps, la gran partida
n un temps que tothom no només és entrenador del Barça sinó expert en mobilitat, Gràcia s'enfronta aquests dies de manera soterrada també als seus dimonis en un gran àmbit de joc que té a veure amb
els eixos Balmes, Riera de Cassoles, Gran de Gràcia i Lesseps. El Districte,
que encara té pendent fer públic un estudi que aclareixi el futur del tram
Lesseps-Ballester i on hi ha implicades almenys la comunitat educativa
del Rius i Taulet i la plataforma Paciﬁquem Ballester, ha fet aquesta setmana marxa enrere en la consolidació de la paciﬁcació progressiva del
carrer Gran, que des del 2016
va ser pionera en el tancament
al trànsit d'un dissabte al mes
i des de l'octubre de 2020 es
tanca onze hores tant dissabte
com diumenge.
Allò que a la resta de la ciutat s'ha proclamat sota el nom
Obrim Carrers i que es va ampliﬁcar durant els primers mesos de la crisi sanitària, la paciﬁcació de grans eixos per als vianants, s'ha anat esllanguint i limitant-se
ja ara a Carrer de Sants-Creu Coberta i a Gran de Gràcia, i en aquest últim
eix sembla que li queden dos telenotícies. I la raó és poderosa: tot el que
no passa per carrer Gran, se'n va a Riera de Cassoles, i la reforma que va
transformar l'avinguda en un espai per passejar amb voreres amples i
menys carrils, ara és un festival de retencions en sentit de pujada.
Els tècnics municipals fa dècades que van per davant de les decisions polítiques, lentes i sempre polítiques, i no troben una altra solució a
aquest desllorigador de la mobilitat en aquest àmbit que no passi per una
transformació que impliqui també Balmes. Però potser són massa coses
i més difícils que fer el túnel de Glòries.

Els tècnics municipals
fa dècades que inclouen
Balmes en la solució
de l'eix Gran-Cassoles

Luna Haro Mancera
Com si es tractés de la porta de l'infern que Joan Amades
va situar entre Barberà i Ripollet, hi ha a Gràcia un punt
delicadíssim que millor no tocar-lo massa i així ho ordena
expressament la Generalitat. Es tracta de l'estació mediambiental de
Gal·la Placídia, la que aporta els pitjors registres de contaminació de
la ciutat. Qualsevol trasllat de l'estació està prohibit per les suspicàcies de maquillatge de dades que podria comportar. Amb les obres de
la L8, però, el Departament de Medi Ambient ha fet el següent anunci: "A causa de la realització d’obres a l’entorn immediat de l’estació
de Barcelona (Gràcia), les dades de qualitat de l’aire d’aquest punt de
mesurament es podran veure afectades durant els propers dies".
El
dependent

Programació
Ràdio Gràcia 2022

1

A

rpillera és el nom amb què es coneix la peça tèxtil gruixuda i aspra fabricada amb diversos tipus
d’estopa. He volgut fer aquesta introducció per parlar d’una artista trencadora, valenta, somiadora. Em refereixo
a la pintora catalana Magda Bolumar
Chertó (Caldes d’Estrac, 1936) que als
vuitanta-cinc anys encara és capaç d’il·lusionar-se, creant llum i bellesa.
Ningú ha fet parlar el teixit com ho
ha fet ella, les seves creacions en tela de
sac són úniques, per a ella tot està connectat, els països, la gent, els planetes.
És el seu somni o el desig de reconstru-

La història de l'art
és plena d'oblits i
d'exclusions amb
noms de dona
ir i ordenar el món. És amant de la natura reﬂectida en tota la seva obra. Ella
deixa la porta oberta a la imaginació
d’aquell que observi el seu treball ple
de colors i fantasia.
Per a mi ha estat tot un descobriment, és per això que he volgut compartir amb vosaltres, perquè artistes
com ella no quedin en l’oblit, ja que
la història de l’art és plena d’oblits i
d’exclusions amb noms de dona, sempre pel mateix, el sistema patriarcal.
Seguirem lluitant per la igualtat i el reconeixement.

˘
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Hora

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

divendres

16 a 17 h

La tarda és nostra

Temps de Música
i espectacle

Música i
Geograﬁa

Lalo López
Tobacco Road

Tradicionàrius
– Punt i seguit

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

Música i
Geograﬁa

Gracienques (1)

Temps de Música
i espectacle

Toc Escapulat

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.

Puri Pérez

19 a 20 h

Tot comerç

Pop Go The
Beatles

Tertúlia Política
(2) – Tot
comerç (3)

20 a 21 h

Infogràcia

Gracienques (1)

Sortides amb
Gràcia

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.

Dissabte o
diumenge

L’Europa en Joc: Retransmissio dels partits
del CE Europa (masculí o femení) fora de casa
(segons calendari, aproximadament cada 15 dies)

La Perla, 31, 08012 Barcelona
Tel. 93 217 44 10
redaccio@independent.cat

Magda Bolumar

Benvolgut Síndic de Greuges, m’adreço a
vostès en una carta oberta que espero que
em publiqui algun diari. Junt amb moltíssima gent, he participat en els 5 dies de vaga
del sector de l’educació. Com ja saben, la
vaga va ser convocada de forma unitària
per 7 sindicats (sectorials i generalistes),
la CNT i els sindicats d’estudiants (que es
van unir els dos últims dies). Donada la capacitat de negociació de la conselleria i el
govern, considero que, tot i que tenim un
bon equip de representants sindicals, ens
trobem en situació de desemparament davant l’administració.
Repassant les seves últimes actuacions sobre el “Pacte contra la segregació escolar”,
podria estar d'acord amb vostès en que
el problema número 1 del nostre sistema
educatiu és la segregació escolar; espero que aleshores també podríem acordar
que, actualment, el problema número 2 és
una conselleria que no escolta els i les docents i que no creu en la funció pública. Sóc
d’aquestes persones ingènues que encara
ho fa; això de creure que hi ha certs drets
que només es poden garantir des d’un espai públic de qualitat. És per això que també crec en vostès i aquesta vegada, els envio una carta oberta. En breve enviaré a
través de la seva web on sempre he rebut
áÚàÞÍÏàÑÑäÏÑØ˲ØÑÚàːÑÙÛÙÑÚàˑÍÓÍʡÚ
si us plau, qualsevol dels greuges que està
patint l’escola pública catalana des de fa
més de 10 anys, qualsevol de les demandes
dels sindicats serien idònies per obrir una
actuació d’oﬁci.

E

de Gràcia

Ull de
dona

El problema número 2
del sistema educatiu
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Opinió convidada

la
setmana

Jordi Bea, exconseller del grup municipal de Ciutadans a Gràcia i exmembre del partit

Què hauria passat?

L'exemple de Nicolás
Salmerón, un home lliure

Lluis Bou

À.G.P.

T

reballar com a conseller a Gràcia i formar part
d'un grup minoritari em va fer reﬂexionar sobre
moltes coses i va permetre convertir-me en un observador del que passava al meu voltant; em vaig
adonar que era impossible avançar d'una forma
ordenada i rapida, els objectius que es van marcar a Gràcia
i que el govern volia assolir eren i són quimèrics a partir
del moment que la ideologia ho marca tot i fa que els interessos de la majoria de graciencs i gracienques quedin
sempre al marge de la realitat, donant quasi sempre prioritat als interessos de col·lectius més o menys sorollosos
lligats al pensament dels que formen part del govern del
Districte.
L’oposició de la qual vaig formar part fa el que pot,
moltes vegades limitant-se a presentar propostes que vénen marcades per les pròpies estructures dels partits i es
defensen al Districte allunyant el conseller del que hauria de ser la seva feina. De tant en tant l’oposició l’encerta i presenta propostes reals que ajuden a millorar la vida
dels habitants del districte i com a mínim fa reﬂexionar
el govern.
Avui, allunyat temporalment de la política i sobretot
dels actuals partits, em retrobo desprès de quatre anys
amb el món laboral i comercial, uns mons que estan molt
pitjor del que estaven quan els vaig deixar i on es veu clarament que els que havien de gestionar les successives crisis que hem patit són un exemple d’ineptitud. Les coalicions socialcomunistes o republicanesjunteres en els seus
àmbits no han tingut la capacitat de treballar per millorar
la vida dels ciutadans, només s’han limitat a desenvolupar teories que perjudiquen la llibertat individual, ofeguen
el ciutadà amb la recaptació abusiva de tributs i inventen
normatives, imposicions o prohibicions.
Com a conseller vaig viure bons moments i moments
no tan bons, i entre els bons destacaria els treballs de la
comissió de Nomenclàtor. Era molt interessant escoltar i
veure com es prenien decisions de posar o canviar noms
sense cap rigor: així un dia tocava canviar el nom d'un
secretari, un altre dia s’havia de posar el nom d’una senyora comunista a una talaia o l’endemà es convertia un
intel·lectual de dreta de la generació del 98 assassinat els
primers dies de la guerra civil en feixista.
Aquest motius em van portar a interessar-me en qui va
ser Nicolas Salmerón. Per mi representa un exemple del
que hauria de ser un polític, una persona culta i formada,
ﬁlòsof de formació, jurista. De pensament republicà, enèrgic quan ho havia de ser, ho va demostrar sufocant les revoltes cantonalistes, pactista en uns altres moments i un

Vaig decidir portar la proposta
al plenari; celebro que el
govern reﬂexionés la seva
abstenció i restitueixi ara
una part de la història
home lliure que a pesar de les pressions va dimitir quan
la seva consciència el va portar a no ﬁrmar sentencies de
mort. També va entendre Catalunya i un home nascut
lluny de Catalunya va acabar la seva vida política com a dirigent de Solidaritat Catalana.
Com a ciutadà jo no podia acceptar els motius pels que
s’havia perdut el monòlit del Pla de Salmerón, l’arquitecte
que va desenvolupar el projecte de reconstrucció tenia el
projecte acabat, incloent els costos econòmics, i el govern
anava perdut. Així que vaig decidir portar la proposta al
plenari. Crec que els grups van fer seus els motius que em
motivaven i van interioritzar els meus arguments. Celebro
que el govern reﬂexionés sobre la seva abstenció i restitueixi ara una part de la història.
Per motius laborals no podré compartir l’acte que es
farà dilluns 11 en memòria de Nicolas Salmerón, però lluny
de Barcelona estaré amb vosaltres i, com ell feia, continuaré plantejant-me la vida compartint amb Salmeron part
del pensament krausista, com un punt intermedi entre
idealisme i materialisme i sobretot molt allunyat dels que
pensen que per sobreviure ens fa falta l’estat.

˘

Q

uè hauria passat si Angela Merkel i
Donald Trump seguissin al govern
d’Alemanya i dels EUA? Vladímir
Putin s’hauria atrevit a envair Ucraïna
encarant-se a aquests dos polítics? És
una incògnita que quedarà per a la
Història, però que mostra que aquesta no
és només geopolítica sinó que les individualitats també hi són importants.
Merkel era una mandatària que parlava de tu a tu amb Putin, i que coneixia
perfectament el tarannà rus perquè va
créixer a la DDR. A l’escola va guanyar
el concurs de llengua russa, i de premi
va obtenir un viatge a Moscou. Merkel i
Putin s’ho deien tot a la cara però es respectaven. Ara Alemanya ha perdut tot
protagonisme a la UE, i el nou canceller

Putin s'hauria atrevit
a envair Ucraïna
si governessin
Merkel i Trump?
Olaf Scholz ha cedit el protagonisme al
president francès, Emmanuel Macron.
Però aquest ha hagut de cessar el seu
cap d’intel·ligència militar, Éric Vidaud,
perquè no va preveure l’ocupació russa
d’Ucraïna. Europa ha quedat desorientada, i la part més a l’Est està a mercè del
gas rus, com tothom sabia que passaria.
Si ara Donald Trump encara presidís els
EUA, no sabem si Putin s’hagués atrevit a
envair Ucraïna. La imatge de personatge
foll i impetuós que feia de Trump un polític indigerible, potser hauria fet pensar al
president rus que l’americà ordenaria una
forta represàlia en cas de conﬂicte. Abans
d’un contenciós armat sempre apareix la
teoria de jocs, i qui inicia la guerra posa
a la balança pros i contres, analitza com
reaccionarà l’altra part. Amb Joe Biden,
Putin devia calcular que la reacció nordamericana seria enraonada i descartaria
una gran escalada, com així ha estat. Els
EUA han impulsat fortes sancions, però no
han enviat cap exèrcit a Ucraïna ni han acceptat que es tanqués l’espai aeri, cosa que
signiﬁcava que l’OTAN hauria de repel·lir
qualsevol incursió d’un avió rus.

˘
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Agenda

Si
voleu publicar els vostres actes en aquesta agenda, envieu un correu
electrònic a redaccio
@independent.cat

Arxiu

Exposicions
Fins al 18 d'abril
Exposició Inicis, recull de fotograﬁes de
diversos temes que representen inicis, a
càrrec de Clara Blasco: inicis del grup de
música del qual és fotògrafa, inicis de la
pandèmia i com la fotograﬁa l'ha acompanyat en cadascun d'aquestes començaments. Música, quotidianitat i auto-exploració.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 190)
Fins al 24 d'abril
Altres escenaris possibles. Exposició fotogràﬁca de concerts. Mostra basada en
la sèrie de reportatges 'Otros Escenarios
Posibles’, del periodista Nando Cruz, publicats 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 barri musicalment actiu? Voldries que ho fos
més? Són preguntes que vol despertar
aquesta exposició fotogràﬁca plantejada
com un recorregut pels incomptables espais 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 29 d'abril
Exposició Ovàrica. Amb la pintura i la poesia de Rosa M. Arrazola. La mostra neix de
la necessitat de fer visible la dona. És una
obra que s'aplega al voltant de la forma
circular, tot i que la desdibuixa per fer-la
imperfecta. El centre són els ovaris, símbol
de vida i de maternitat, i que no només fan
referència al fet biològic, sinó que expressen un part simbòlic: parir mons, parir idees des d’un punt de vista que no torni a ser
sempre i un cop més el masculí, perquè en
aquest segle XXI cal fer les dones més evidents i manifestes que mai.
La Violeta (Maspons, 6)
Fins al 30 d'abril
Exposició Carrer Llibertat: 150 anys de
guarnit, a partir del llibre escrit per Toni
Mañané i Ferran Pons. L'exposició és recull històric de la trajectòria festera del
carrer Llibertat, organitzada per la seva
comissió de festes.
Bibl. Vila de Gràcia (Torrent de l'Olla, 104)
Fins al 5 de maig
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,
que creen xarxa, que creen espais oberts i
vius per gaudir-los col·lectivament.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps)
Fins al 26 de juny
Exposició Guerra, de l'artista ﬁlipina Nikki
Luna, on reivindica el paper de les dones
que exerceixen treball invisible en la societat actual. Mostra temporal inclosa al preu
de l'entrada de Casa Vicens.
Casa Vicens (Carolines, 20-26)

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

Recomanem

Actes
Divendres 8 d'abril
Cercle de tambors. Espai de ritmes, música i percussió.
Davant el Casal de Can Carol (Cambrils,
26), a les 17.30h Cloenda 35a edició
Cicle de cinema: la classe obrera. En comparación (2009) de Haroun Farocki +
Respirar (2017) de Bárbara Mateos.
Can Carol (Cambrils, 26), a les 19h
Stand up comedy: Comic@s de Barcelona.
La Sonora de Gràcia (Riera Sant Miquel,
59), a les 21.30h
Festival Tradicionàrius. Cercavila de la
plaça de la Vila al CAT amb les Colles de
Cultura de Gràcia + Germà Negre.
Plaça de la Vila a less 20 h i al CAT (pl.
Anna Frank, s/n), a les 22h
Concert: Basarab Trio (gipsy, balkan).
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22h
Dissabte 9 d'abril
Impacte Film Fest. Per conéixer les creacions musicals a través del trap amb perspectiva feminista.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia,
190), a les 17h
Monòleg: Escocía. Amb Txabi Franquesa.
Jove Teatre Regina (Sèneca, 22), a les 21h
Diumenge 10 d'abril
Teatre: Síndrome de gel. Dramatúrgia:
Mohamad Bitari i Clàudia Cedó. Idea i direcció: Xicu Masó.
Teatre Lliure (Montseny, 47), a les 18h
Barcelona Bluegrass Jam.
La Sonora de Gràcia (Riera Sant Miquel,
59), a les 18.30h
Babel Sound Guitar: Giovanni Seneca.
Golem'S (Sant Lluís, 64), a les 21h
Dilluns 11 d'abril
Monòleg teatral: Lunàticas. Amb María
Márquez i May Jané.
La casa dels contes (Ramón y Cajal, 35), a
les 20.30h
Dimecres 13 d'abril
Taller formació de narració oral. Amb
Rubén Martínez Santana. Cal inscripció
prèvia.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de
l'Olla, 104), a les 18h
Babel Sound Dones Singulars: Mónika
Lakatos.
Golem'S (Sant Lluís, 64), a les 21h
Micro obert.
La Sonora de Gràcia (Riera Sant Miquel,
59), a les 21h

Intercanvi de llibres per Sant Jordi
El Mercat d'intercanvi de llibres, una activitat organitzada per la biblioteca
Vila de Gràcia i les AFAS de les escoles del barri, tornarà enguany a la
plaça de la Vila. Abans, ﬁns al 20 d'abril, tothom que vulgui intercanviar
pot portar llibres en bon estat (excepte llibres de text i enciclopèdies)
a la biblioteca Vila de Gràcia, i l'alumnat podrà portar ﬁns a tres títols
a l'escola. A cada persona se li donarà un val per llibre acceptat.
Així, durant la tarda del 21 d'abril, cadascú podrà triar
i emportar-se tants llibres com vals tingui.
Dijous 21 d'abril a la plaça de la Vila de 17 a 19h

Dijous 14 d'abril
Concert: Malson Atmosfèric + Agudinine
& AK Pazzo.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21h
Divendres 15 d'abril
Concert: Darren Hayman.
Heiogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21h
Dimarts 19 d'abril
EnSexTimem: Sexgame. Joc amb proves
i reptes per gaudir i compartir una tarda
trencant mites i tabús sobre el sexe. Espai
Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 190), a
les 17.30h
Dimecres 20 d'abril
Cinema: Anem a caçar un ós (i altres contes animats). Joanna Harrison, Robin

Shaw, Anglaterra, 2016. A partir de 3 anys.
Cal inscripció prèvia.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 17.30h
Les Vespres dels dimecres: Marcel
Casellas, Jordi Molina i Cati Plana.
El Bar del CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les
21h
Dijous 21 d’abril
Passejada musical pel Camp d'en grassot i barris adjacents. Cloenda de l’exposició Altres Escenaris Possibles amb una
passejada pel barri per conèixer alguns
d’aquests escenaris conduïda pel periodista musical Nando Cruz. Inscripció prèvia.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 18h

Entitats

Divendres 8 de d'abril
Presentació del llibre Ada Martí, una
mujer anarquista. Amb Fernando Casal
i Mª Antònia Ferrer (editors). Organitza:
Agita't Gràcia.
Ateneu Rosa de Foc (Robí, 5), a les 19h
Celebració del Dia Internacional del
Poble Gitano. Descoberta i canvi de nomenclàtor de la plaça del Poble Romaní
a plaça del Poble Gitano. Intervencions
institucionals, música, poesia i teatre.
Lectura del manifest.
Plaça del Poble Gitano, de les 19h a les
20.45h

Dissabte 9 de d'abril
Teatre: Julieta i l'altre. Cia 3º2ª.
Lluïsos Teatre (pl. del Nord), a les 19 h i
dg 10 a les 18h
Teatre: M'esperaràs, de Carles Alberola.
A càrrec de Casal Corpus Teatre.
Escola Pia Balmes (Balmes, 218), a les
20h i diumenge 10 d'abril a les 18h
Dijous 21 d'abril
Cicle Visions d'Àfrica. Aprendre d'Àfrica. L'ensenyament espiritual i polític de
Chelkh Ahmadou Bamba, amb Bilal Didac
P. Lagarriga. Organitza: Agita't Gràcia.
Banc Expropiat (Quevedo, 15), a les 19h

Teatre: Els 80 són nostres, d'Ana
Diosdado. Direcció: Montse Gràcia.
El Cercle (Santa Magdalena, 12), a les 21h, Amb el suport de
ds a les 21h i dg a les 18h
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130 anys
de la Cooperativa
La Lleialtat,
un retrobament
amb Gràcia
amb la base de la seu de sempre,
a Montseny 47, al Teatre Lliure, i

La cooperativa La Lleialtat, la històrica entitat
que enfonsa les seves arrels en un grup de
paletes i altres veïns que la van fundar el 1892
i que va marcar el 1976 una fita del consens
cívic acollint el Teatre Lliure, es troba en plena
celebració dels seus primers 130 anys d’activitat
amb una efemèride que es complirà el pròxim
28 d’abril del 2022.

L

L’entitat que presideix Esther

’aniversari, en el qual hi han

programar tota mena de sortides
culturals que només es van veure
ralentitzades el 2020 i una part del
2021 per la pandèmia.
L’objectiu de la cooperativa,
que actualment agrupa uns 130
assistents, i també Ai Mariona amb

treballat els socis i sòcies
de l’entitat des del passat
setembre, vol ser un retrobament

Ros Roca va celebrar el passat 13
de març l’acte central de l’aniversari amb un concert a l’auditori de

música de Joan Vergés (fill).
La Cooperativa La Lleialtat
també ha interpretat aquest 130è

amb Gràcia i un homenatge a
aquells fundadors que eren socis
de segona categoria de la Cooperativa de Consum dels Teixidors a

l’Orfeó Gracienc que va aplegar
un centenar de persones per escoltar la veu de Maria Bañeras,
acompanyada al piano per Quimey

aniversari com una recuperació
de la dinàmica que sobretot s’ha
seguit des del 2017, quan la nova junta va decidir no abaixar els

Mà, fundada l’any 1876 al carrer
Terol, i que per dissidències amb
les condicions amb què se’ls ad-

Urquiaga i a la guitarra pel mestre
Joan Vergés. S’hi van sentir, per
exemple, un recull de poemes de

braços i reimpulsar les dinàmiques

metia van optar per escindir-se’n i
fundar la seva pròpia societat.

Joan Vergés (pare) musicats per
Lluís Folch, que hi era entre els

FITXA
Cooperativa La Lleialtat
Adreça Montseny 47
Any de fundació 1892
Nombre de socis: 128

Consell Rector:

Esther Ros Roca (presidenta), Jaume
Colomer (vicepresident) Josefa Fort
(secretaria), Jordi Segú, Neus Colomer,
Alba Ariño (vocals)

socis amb una clara vocació de
relleu familiar generacional, és
mantenir la tenacitat que ha significat la pervivència d’una manera
de fer, amb esperit cooperatiu,
que ha tirat endavant històricament fins i tot en temps de guerra,
i seguir celebrant el 130è aniversari amb més actes durant tot
aquest 2022.
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Breus

Casal Corpus
actua per primer
cop a l'Escola
Pia Balmes
Cedida

L'estrena de la primera
obra de la 35a temporada
de Casal Corpus tindrà lloc
a un nou espai per al grup
de teatre gracienc, fora de
del districte: l'escola Pia de
Balmes de Sant Gervasi,
que acull aquest dissabte 9
d'abril a les 20 h l'estrena
de M'esperaràs?, una
comèdia de Carles Alberola
amb què el grup pretén
"que el públic desconnecti
i s'ho passi bé". Com a
novetat, les entrades -a
més de a taquilla el dia
de la funció- es poden
comprar a Entràpolis.

Lluïsos estrena
la creació en
residència 'Julieta
i l'altre' el 9 d'abril
Lluïsos Teatre estrenarà
els dies 9 i 10 el resultat
de la revisió del clàssic de
Shakespeare que proposa
la jove companyia 3º 2ª,
Julieta i l’altre, després del
treball en residència fet
els darrers tres mesos.
Durant aquest temps han
pogut explorar diferents
maneres d’analitzar
la popular obra des
d’algunes premisses
actuals. Els recursos
ﬁnits, la crisi energètica,
la falta de compromís,
la precarietat, la falta
d'escrúpols, els diners són
alguns dels temes tractats.

Cultura
Gràcia amplia el
circuit de galeries
d'art amb l'impuls
de tres espais nous
L'escultora Patricia Cancelo, amb el suport d'un grup inversor,
dinamitza els locals amb artistes emergents i consagrats

Silvia Manzanera

Les exposicions
inclouen treballs
del reconegut
pintor i il·lustrador
Philip Stanton

S

i bé en els darrers anys
Gràcia havia perdut diversos espais expositius,
un fet agreujat per la crisi sanitària, el circuit de
galeries d'art de la Vila acaba de
guanyar dues noves iniciatives que
han aixecat la persiana en els darrers dies, connectades a una tercera que, tot i que va arrencar al
2020, agafa un nou impuls gràcies
al nom que hi ha darrera: l'escultora i pintora Patricia Cancelo.
Després de dos anys lluitant
per fer créixer el seu taller-galeria al 315 de Travessera de Gràcia
-amb una pandèmia pel mig i una
crisi econòmica posterior-, l'artista, gràcies al suport econòmic
de la mecenes francesa Laurence
De Ansell però sobretot a les seves
inquietuds artístiques i coneixement del sector, acaba d'inaugurar dos espais a la Vila: Art Up al
carrer Bruniquer 32 i Galeria 106
a Torrent del'Olla en aquest mateix número; tots dos espais porten també el seu nom i cognom.
"Pot semblar que això és un cop
de sort, que de sobte apareix algú
i obro dues galeries, però no crec
que sigui sort, perquè he treballat
molt dur els darrers 30 anys", explica l'artista.
En aquesta carrera de fons ﬁns
a la inauguració el passat divendres dels dos nous espais exposi-

L'escultora i pintora Patricia Cancelo, al seu taller-galeria a Travessera. Foto: Cedida

Passió pel ferro. Patricia Cancelo
és, sobretot, escultora i el ferro, el
seu material més preuat. Explica
que ningú la volia contractar de
soldadora perquè no era professió
de dones així que es va buscar
la vida al món de l'art. La seva
primera obra va ser feta amb ferro
i, encara que també faci pintura
i hagi treballat de reportera,
l'escultura sempre va primer, tot
i que ara haurà de compaginarho amb la feina de galerista.

tius, l'escultora també va haver de
recórrer galeries i museus d'aquí
i d'arreu del món per poder fer-se
un lloc en una professió que encara no sent del tot reconeguda;
aquest recorregut inclou la galeria
H2O o la de Silvia Sennacheribbo,
a qui agraeix el suport. "Abans de
la pandèmia vaig marxar a Irlanda
perquè aquí no em sortien els números, i al cap de tres mesos ja treballava al taller d'un escultor i exposava a una galeria".
Tot i que ja estava instal·lada a
Galway, l'arribada del conﬁnament
la va sorprendre a casa. "Anava
passant el temps i no podia estar
més sense ingressos així que vaig
decidir obrir un taller a Gràcia i
així tenir espai per poder treballar
les escultures i exposar les meves
obres", afegeix. Per a l'artista el suport del veïnat en aquest temps ha
estat fonamental per seguir endavant. Les exposicions, que es van
inaugurar la setmana passada, i
que inclouen creacions de l'artista Philip Stanton, es podran visitar ﬁns a ﬁnals de mes.

˘

El Tradicionàrius tanca la 35a edició
amb 9.500 assistents en 50 activitats
La cloenda recupera la cercavila de les Colles de Cultura i
celebra els 10 anys de Germà Negre amb un concert especial
S. Manzanera

A

quest divendres 8 d'abril
el Tradicionàrius farà la
cloenda de la 35a edició
a la manera clàssica prepandèmia, amb la cercavila de les Colles de Cultura de
Gràcia, que aniran des de la plaça
de la Vila al CAT (20h), i amb l'actuació de Germà Negre, que estrenarà el concert de celebració dels

10 anys d'escenaris on fan un repàs
als seus discs per tal de fer reviure
al públic l'essència de la festa major
(22h). D'aquesta manera es tanca
un festival que enguany ha proposat una cinquantena d'activitats relacionades amb la música folk que
han acollit a un total de 9.500 espectadors presencials a les sales on
s'ha programat.
Així, l’escenari del CAT ha acollit
concerts i presentacions de projectes dels referents de la música d’ar-

rel tradicional, així com projectes
de nova creació que experimenten
amb la música tradicional i d’altres disciplines que es contraposen amb els que són essència i tradició. L'edició d'enguany, seguint la
línia de l'any passat, ha incorporat
propostes amb formats interdisciplinaris que treballen amb la música i hi sumen dansa, teatre, arts
plàstiques i arts visuals. També
s'ha recuperat el Ball Folk i, a banda de propostes amb DO Catalunya,

Germà Negre són els encarregats de tancar l'edició d'enguany del Tradi. Foto: Cedida

n'ha integrat d’altres territoris com
Euskadi, les Illes Balears, Galícia,
Castella i Lleó, País Valencià, la
Ribera Sud del Mediterrani o l’Alguer. S’ha viscut de nou l’ambient

de Les Vespres dels dimecres que
han conciliat amb el 2n Torneig de
gambits Jordi Fàbregas, així com
també han tornat les jams a El Bar
del CAT després dels concerts.

˘
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Rosa M. Arrazola: "Quan
vius l'art a ﬂor de pell,
totes les disciplines et
serveixen per expressar"

crítica
d'art

Feminisme en l'art

L'artista gracienca acaba de publicar el poemari '900 km' i mostra la
seva visió de la dona a l'exposició Ovàrica, a la Violeta ﬁns al 29 d'abril

Ramón Casalé Soler
S.M.

A

E

l darrer poemari de Rosa
Maria Arrazola 900 km
(Stonberg Editorial) parteix del cas d'una jove que
ha patit una violació a l'entorn familiar i acaba reﬂexionant
sobre el maltractament, la migració o la superació. La temàtica feminista recorre l'obra d'Arrazola,
només en cal veure la darrera exposició, 'Ovàrica', o llegir qualsevol
dels seus títols. 900 km està disponible al web de l'editorial i a Ona.
L'escriptora i pintora, membre de les Minerva, amb les seves creacions. Cedida

Quina és la llavor de '900km'?
El poemari neix entre el 2017 arran d'una situació viscuda a l'escola on imparteixo classes. Una
alumna es va atansar a mi per explicar-me una situació complexa
familiar que havia viscut i necessitava explicar-m'ho. Venia a fer-me
saber que havia patit una violació.
Quina va ser la teva reacció?
Em va impactar molt. Ella tenia
en aquell moment una realitat de
vulnerabilitat gran, el seu pare patia un tercer càncer, era de família
marroquina amb tot el bagatge cultura que implica... L'entorn no era
favorable, sentia que no podia dirho a ningú, se sentia culpable i tenia por de la reacció de la família.
Per què vas decidir convertir-ho
en material literari?
Sempre he fet una poesia lligada a
la dona. Quan m'ho va explicar, de
fet, estava presentant Buit de març.
Però mai havia explicat una història com aquesta. Vaig decidir apro-

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla
del Prat, 15. Tel. 93 217 26 42.
˲ Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore. Dv, ds, dg,
dl, dm, 15.50, 18.45 i 21.40.
˲Morbius. Dv, ds, dg, dl, dm, 15.50,
18.00, 20.10 i 22.20.
˲Código Emperador. Dv, ds, dg, dl
i dm, 22.00.
˲Muerte en el Nilo. Dv, ds, dg, dl i
dm, 16.00.
˲The Batman. Dv, ds, dg, dl i dm,
18.30. 21.00.
˲París, Distrito 13. Dv, ds, dg, dl i
dm, 16.00, 18.05, 20.10 i 22.15.
˲CODA. Dv, ds, dg, dl i dm, 19.15.
16.00.
˲El método Williams. Dv, ds, dg,
dl i dm, 21.30.

ﬁtar l'experiència de la Marian per
traslladar-la a un fet literari. 900
km és la distància que fa la seva família des de Nador, cap a Almeria i
després ﬁns a Catalunya.
A la violència masclista se sumen,
doncs, altres temes.
Sí, hi ha una reﬂexió sobre el futur
d'aquests joves que bateguen entre dues pàtries, amb un futur que
sembla resolt, però la vida et burxa
i vius situacions de molta vulnerabilitat, i més si ets una dona.
Des de la idea inicial ﬁns a la publicació del poemari ha passat
temps. Amb llibres pel mig...
Ha fet un recorregut peculiar. Vaig
acabar-lo el 2019 i ja tenia editorial però a punt d'entrar a impremta va tancar per problemes personals. Després la pandèmia... Fins
que l'ha publicat una altra editorial.
En aquest temps m'ha donat temps
a mirar-m'ho i fer alguns canvis.
També he pogut contactar amb la

˲ Sonic 2: la película. Dv, dds, dg, dl
i dm, 16.40. 18.15. 15.50.
˲Canallas. Dv, ds, dg, dl i dm, 22.05.
˲Escape room. Dv, ds, dg, dl i dm,
20.10.
˲Los tipos malos. Dv, ds, dg, dl i
dm, 15.50 i 18.00.
˲Uncharted. Dv, ds, dg, dl i dm,
21.00.
˲La peor persona del mundo. Dv,
ds, dg, dl i dm, 18.25.

Cinemes Girona. Girona, 177
˲ L'orquestra terrestre. Ds, dg, dl
i dc, 16.00.
˲ Ariaferma. Dv, dm i dj, 16.00.
˲ Las cartas de amor no existen.
Dl, dm i dj, 20.00.
˲ El hombre que vendió su piel.
Dl, dm, dc i dj, 16.00. Dv i dj, 22.00.
˲ Compartimento nº6. Dc i dj,
18.00. Dc, 20.00. Dj, 20.00 i 22.00.
˲ Supercuc. Ds, dg, dl, dm, dc i dj,

Marian, que va venir per sorpresa a
la presentació. Ens va explicar que
ﬁnalment, arran del llibre, va poder
explicar-ho a la família, i considerava que se n'havia sortit. De cop tot
va prendre volada i es tancar el cercle. Va ser molt especial.
Per què és tan important per a tu
la música?
Per a la gent que viu l'art a ﬂor de
pell, totes les disciplines artístiques
són la mateixa i et serveixen per expressar-te. Penso que la meva poesia és molt rítmica. L'escric des
d'una cadència musical.
Ara tens obra pictòrica a la
Violeta. I cap llibre en ment?
A 'Ovàrica' també vaig a parar al feminisme. Tenia la necessitat de dibuixar ovaris, i això em va portar a
les formes circulars, a explorar el
color, lligant poemes i imatges. Vaig
estar treballant-hi ﬁns al 2020. Ara
ja tinc un parell de poemaris entre
mans... No paro mai.
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16.30.
˲ Mass. Dl i dm, 18.00. Dg, dl i dm,
20.00. Ds, 22.00.
˲ París, Distrito 13. 18.00. Dv, 16.00,
20.00 i 22.00. Ds i dj, 20.00 i 22.00.
Dg, dl, dm i dc, 20.00.
˲ Sis dies corrents. 18.10.
˲ A Thousant Girls Like Me (Casa
Asia). Ds, 20.00.
˲ Impacte. Dv, 16.00, 18.00, 19.45
i 22.00. Ds, 16.00, 18.00, 20.00 i
22.00. Dg, 16.00, 17.45 i 19.45.
˲ La Traviata. Dc, 19.45. 30.

Verdi. Verdi, 32.
˲ Animales Fantásticos: Los secretos de Dumbledore. Dv.
16.00, 18.45, 19.45 i 21.30. Ds, dg,
dl i dm, 11.30, 16.00, 18.45, 19.45
i 21.30.
˲Ariaferma. Dv, 11.30, 16.00 i
20.20. Ds, dg, dl i dm, 16.30 i
20.20.

l‘Espai Jove La Fontana (Gran de Gràcia, 190) s’ha
celebrat l’exposició Art feminista, format per dones i col·lectius d’artistes de 16 a 29 anys, on han
participat una vintena de joves a través de les seves
pintures, dibuixos, il·lustracions, collages, fotograﬁes i instal·lacions, on la ﬁgura de la dona era la màxima protagonista. Es tracta de la tercera edició de la
iniciativa, l'objectiu de la qual és “crear un recorregut a través del conjunt de les obres seleccionades on
mostrin aspectes de la lluita feminista”. De totes les
peces que s’exhibeixen només comentaré algunes que
m’han semblat prou interessants, principalment per
la seva creativitat i pel missatge que transmeten, com
per exemple la peça Cridem de Myriam Grau, on es
veu una jove amb el puny en alt cridant. Aquest dibuix
acolorit indica una gran expressivitat, ja que segons la
pròpia artista això és el que més li interessa.
De la gironina Marina Plana hi ha tres fotograﬁes baix el títol de Behave, on apareix el rostre d’una
jove en diferents actituds, així com també mostra una
part del seu cos, concretament les natges mentre la
seva mà enguantada de blanc les protegeix de la mirada externa. D’Antonella Cerdà hi ha el quadre Antes
de la Puerta, on reﬂexiona sobre la seva sexualitat.
És com si estiguéssim davant de diversos enlloc d’un
sol, ja que hi ha determinades escenes que inviten a la
confusió, però a la vegada, demostren una gran creativitat. Veiem a una dona pintant-se els ulls en primer pla, una altra al fons, asseguda al terra que té la
menstruació, i més dones nues en diferents actituds.
Finalment al fons de tot hi ha una porta entreoberta
que deixa veure un cel blau. Evidentment és una obra
plenament surrealista.
Alicia May amb la peça Herstory demostra la seva
habilitat en la difícil tècnica del dibuix. Potser abusa
d’un cert horror vacui, ja que hi ha un excés d’imatges. Representa diversos moments històrics, essent la
dona el personatge principal de l’obra, com per exemple la Venus de Willendorf, la Medusa Gorgona i la bíblica Eva. Finalment, Pla Janzen, amb Retratos (1-5),
mostra diferents retrats femenins dins d’un expressionisme molt accentuat, demostrant que coneix molt
bé com representar el rostre a través de la mirada.

˘

˲París, Distrito 13. 11.30, 18.15,

20.25 i 22.35. Dm, 18.15, 20.25 i
22.35.
˲Morbius. 18.25 i 22.30.
˲ Para Chiara. 16.00 i 22.30.
˲Sonic 2: la película. Dv, 16.00 i

18.50. Ds, dg, dl i dm, 11.30, 16.00
i 18.50.
˲Supercuc. Dv, 16.00. Ds, dg, dl i

dm, 11.30 i 16.00.
˲Belle. Dv, 16.00 i 22.30.
˲CODA. 18.00, 20.20 i 22.35.
˲The Batman. 18.30.
˲Código Emperador. 18.20.
˲Los tipos malos. Dv, 16.00 i

18.20. Ds, dg, dl i dm, 11.30, 16.00
i 18.20.
˲ La peor persona del mundo.
Dv, ds, dg, dl i dm, 16.00, 20.10 i
22.30.
˲Un héroe.17.15.
˲Drive my car. 21.10.
˲Las ilusiones perdidas. 16.00.

˲Belfast. 20.30.
˲Licorice Pizza. 21.45.
˲Falstaﬀ - Òpera d'Hamburg. Dg,

11.30.
Verdi Park. Torrijos, 49
˲ÞÕÍÒÑÞÙÍ. 16.00 i 20.20.
˲ÑØÒÍßà. 20.30.
˲ÑØØÑ. 16.00 i 22.30.
˲Código Emperador. 18.20.
˲Drive my car. 21.10.
˲Las ilusiones perdidas. 16.00.
˲ÛÞÎÕáß. 18.25 i 22.30.
˲París. Distrito 13. 18.15, 20.25 i
22.30.
˲Sonic 2: la película. 16.00 i 18.50.
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Toc Escapulat

José Díaz
i Ramón Ortiz

La torratxa

Amb un
parell d'ous
Marina F. Torné

F
Celebració del títol de lliga a l'estadi de Son Malferit, de Palma. Foto: Xavi de la Ossa

Les nostres campiones

E

n les darreres setmanes hem pogut comprovar als
mitjans de comunicació i a les xarxes socials que
sembla ser que el futbol femení sí que interessa, no
és cap “collonada” i sí que dona espectacle, abans
que el Camp Nou hi anessin més de 90.000 per veure el Futbol Club Barcelona, a la Vila de Gràcia ja despertava interès, prova d’això és l’ambient que s’ha respirat a les
graderies del Nou Sardenya durant tota la temporada.
Diumenge passat el nostre femení va fer història a les
Illes Balears proclamant-se campió de lliga a Primera
Nacional a manca de dues jornades, practicant un molt
bon futbol, i cedint només 3 empats i una derrota en els
24 partits que portem de campionat. Les noies entrenades
per Joan Bacardit han dominat una lliga i han demostrat
un compromís amb el club fora de tot dubte. Gran part del
mèrit de l’èxit aconseguit per aquest equip el tenen unes
jugadores, ex-jugadores i staff (algunes d’elles amb moltes
temporades al club, no direm noms per no deixar-nos-en
cap) que malgrat fes sol, pluja o vent, a vegades amb horaris d’entrenament estranys per a un primer equip, havent
de viatjar sempre el mateix dia de partit sovint fora del
Principat, etc... s’han sobreposat a aquestes adversitats per
assolir una ﬁta històrica.
Creiem que el Club Esportiu Europa com a entitat que
ha manifestat públicament posicionar-se al costat del futbol femení ha de cuidar a un grup que ens ha donat un títol
de lliga (tant escassos a casa nostra), per això detalls com
els del passat diumenge a l’estadi de Son Malferit, no acaben d’estar a l’alçada d’aquest equip. Amb això ens referim
a l’absència del president de l’entitat acompanyant la plan-

El Club Esportiu Europa ha
de cuidar un grup que ens
ha donat un títol de lliga
tilla en un dia tant assenyalat, a que les samarretes commemoratives les hagués d’encarregar una membre del cos tècnic o al fet que no es tingués pressupostada una prima per
l’ascens i campionat, com han demanat publicament les
jugadores per xarxes socials, i que en el cas del masculí, de
bona lògica, ni es dubtaria en assumir.
La ﬁta aconseguida per aquestes jugadores enguany mereix una recompensa i, donat que tant l’ascens com el campionat es van donar en terreny visitant, aquest diumenge
el Nou Sardenya a les 12h davant del Collerense ha de vestir
les seves millors gales. Si la gent del nostre barri marítim
pot omplir el Camp Nou, els i les gracienques no podem ser
menys i hem de rebre aquestes campiones com es mereixen.
Unes jugadores i cos tècnic que sempre han manifestat agraïment cap a la seva aﬁció, que han demostrat compromís
amb el club i el territori cada any participant activament per
exemple de les festivitats de Sant Medir amb la colla de Els
Benplantats i la passejada de Festa Major, han de tenir una
recompensa per part del club, però també per part de la seva
aﬁció. I és per això que ara ens toca a nosaltres retornar el
seu esforç i gaudir totes juntes de la celebració més que merescuda d’aquest cap de setmana. Que corri el cava!

˘

a setmanes que els coloms van calents.
Deambulen amb les plomes estarrufades a la caça d'una femella per fecundar. Han ensumat la primavera, ﬁns aquí,
tot en ordre. Però resulta que en aquest
cercle de la vida que és la natura, m’ha tocat el rebre. Una formosa coloma -trista
i gris, com totes les de la seva malparida
espècie urbana- ha triat el balcó de casa
meva per pondre-hi dos ous. Vaig trobarlos un dia que sortia a netejar els vidres,
feina que vaig decidir abandonar davant
del setge incessant de la mare coloma.
Ara marxo, però aquest vespre us desnono, vaig pensar. Il·lusa de mi, no sabia què
m’esperava després. Aquella tarda va ser
la de l’èpica calamarsada que va caure a
Barcelona, l’últim dijous de març. En arribar a casa, disposada i decidida a executar
el desallotjament aviar, vaig trobar la coloma en un posat estoic, xopa, amb el fred
calat als ossos, covant els ous i clavant-me
una mirada entre desaﬁant i imploradora
-de mare a mare- que deia ni se t’acudeixi, criminal. Així que vaig girar cua a l’espera del moment que la coloma deixés el
niu per agafar-li els ous. Agafar-los i què?
Llençar-los? Moure’ls? On? Un parc? El
terrat? Sabria trobar-los la coloma?
Perduda en un niu de dubtes vaig fer
extensiva la situació a familiars, amics i
coneguts. El veredicte no va ser unànime. Entre els antiavortistes del deixa’ls
viure i els aniquila’ls pel bé de la humanitat, van ser pitjors els consells que el meu
debat intern. A còpia de tant dubtar han
anat passant els dies. Cada cop que miro
pel ﬁnestral la coloma és allà, impertèrrita. I jo no goso enfrontar-me a ella ni tampoc als meus principis d’adolescent hippie
animalista que que maldava per salvar
el planeta. Buscant la solució m’he estat
documentant i el cas és que l’horitzó més
immediat no pinta bé. O actuo ja, o la cosa
s’enquista. Espòiler: 18 dies després de la
posta, els colomins surten de l’ou i, diuen
els ornitòlegs, que ﬁns el primer mes de
vida -com a mínim- no comencen a volar
sols. Qui serà a partir de llavors el valent
que expulsi la família? Tot plegat, una
bona tocada d’ous.
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