
Els apartaments de luxe de 
la Torre Deutsche s'estrenen 
al maig amb el nou passatge
La recta final de la gran transformació del gratacel de Jardinets s'enllesteix 
amb un mural d'inspiració gaudiniana i amb la piscina de Casa Seat ja a punt

Sant Jordi 2022: 
es recuperen les 
signatures a les 
llibreries i la fira a 
la plaça de la Vila
El BCN Film Fest i la trobada 
d'il·lustradors ampliada, altres 
atractius al voltant de la diada P13

El Districte es 
planteja de nou el 
canvi de la parada de 
taxis del Park Güell 
pel col·lapse de trànsit 
L'opció de separar l'encotxament 
i el desencotxament apareix 
ara com la més probable P6

Marta Vives: "La 
vida no acaba bé; 
és molt sacrificada 
i molt puta"
 
"He patit una agressió sexual 
venint una nit a la ràdio", explica 
la periodista i escriptora, que 
publica 'Diguem-ne amor' P16

Albert Balanzà

Temps era temps que, després de l'adéu definitiu del 
Deutsche Bank, el canvi de color polític a l'Ajun-
tament va fer girar com un mitjó els projectes de 
reforma d'un dels espais més emblemàtics dels 
Jardinets de Gràcia: de la pretensió d'augmentar 

l'alçada de la Torre Deutsche de 73 a 98 metres i allotjar-hi 
un Four Seasons amb unes grans galeries comercials es va 
passar a la visió de 34 apartaments de luxe gestionats per 
Mandarín i l'acord sobre la flagship de Casa Seat. En aquest 
sentit últim s'hi ha treballat des de l'octubre de 2015 i ara, 
quan fa dos anys que l'edifici de Passeig de Gràcia 109 ja 
forma part de l'agenda cultural de la ciutat, li arriba el torn 
al gratacel finalment residencial de Passeig de Gràcia 111.

Amb la comercialització dels habitatges encara en mar-
xa -la majoria dels quals sense baixar dels 150 metres qua-
drats i el penthouse de dues plantes superior a preu de 
milions d'euros-, els detalls urbanístics exteriors prenen 

rellevància per l'impacte visual i d'ús que tindran en el 
futur immediat: d'una banda, el nou passatge que unirà 
els Jardinets amb la Riera de Sant Miquel s'està enllestint 
aquests dies i li falta poc més d'un mes per estrenar-se amb 
una instal·lació mural d'inspiració gaudiniana i signada 
per l'artista i escultor Miquel Planas; d'altra banda, només 
en visió aèria, la piscina dels apartaments, que s'ubicarà 
a la terrassa de Casa Seat, ja llueix plena i amb un entorn 
verd que alhora oferirà una perspectiva inèdita del Passeig 
de Gràcia als inquilins que la utilitzin, els quals hi acce-
diran des de la plataforma que connecta els dos edificis a 
nivell del pis número 6. Segueix a pàgina 3 

La comercialització dels 34 
habitatges de Passeig de Gràcia 
111 encara està en marxa

La piscina de Casa Seat, amb accés des dels apartaments. Foto: S.A.
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Breus

El Banc Expropiat 
estrena biblioteca 
amb més de 
300 llibres

El Banc Expropiat 
ha estrenat aquesta 
setmana una biblioteca 
autogestionada a la seu 
del carrer Quevedo on ja 
s'hi poden agafar més de 
300 llibres consultables 
a sindominio.net/
bancexpropiat/biblio. 
L'oferta inclou assaig 
però també novel·la, 
principalment en castellà 
i català. La plana web 
anirà sumant el catàleg 
que encara no s'ha fet 
públic amb temes com 
feminisme, ecologia o 
política. L'horari de la 
Biblioteca és de dilluns a 
dijous de 18 a 21 hores.

El ple del 
districte es 
convoca per 
al 4 de maig
El consell municipal de 
Gràcia ja té data per al 
penúltim ple abans de 
l'estiu, el 4 de maig, i 
en aquest snetit ja ha 
començata córrer el 
calendari previ, amb les 
comissions consultives 
que se celebraran dilluns 
que ve i la junta de 
portaveus de tots els grups 
municipals dimarts també 
de la setmana que ve.

A.B.

No hi havia un clam so-
cial però sí que ningú 
tampoc s'atrevia des 
del 2003 a pavimentar 
el quadrat on hi havia 

hagut el monument durant sis 
anys. Finalment va ser l'empen-
ta de Ciutadans a Gràcia i el "bu-
eno, va" de BComú-PSC que ha 
permès el retorn d'un moderat al 
pla que li dona nom per la rela-

ció política que va tenir Nicolás 
Salmerón amb Gràcia.

En tot cas, dilluns passat va 
ser el dia i, entre soroll de clà-
xons i busos passant, el doc-
tor en Història Contemporània, 
Jordi Roca, va acompanyar la 
restauració del monument amb 
una glossa d'honor a un partida-
ri de "la reforma progressiva" de 
l'Estat que va col·laborar amb la 
Institució de Lliure Ensenyança 
i amb Solidaritat Catalana no va 
veure ni el trencament del repu-

blicanisme ni del catalanisme 
de principis de segle. Roca va 
exemplificar aquesta idea esta-
tal de Salmeron amb el sufra-
gi universal masculí o l'oposi-
ció a signar sentències de mort 
contra republicans cantonalis-
tes o carlins. "Els princips ètics 
i morals es van sobreposar a la 
voluntat de sobreviure politica-
ment", va afegir.

Salmeron i Gràcia? Salmeron 
va participar de la unitat republi-
cana fent campanya a Gràcia per 

denunciar el frau caciquil i no 
va aconseguir sortir diputat en 
primera instància, malgrat que 
pensava que "no hi ha lloc més 

republicà al pla de Barcelona que 
Gràcia". Tard, però finalment re-
conegut.
video a independent.cat

El repor

Un acte recupera la memòria del president de la Primera República

El retorn del moderat Salmeron

L'historiador Jordi Roca, en un moment de l'acte. Foto: Jordi Margarit

Albert Balanzà

Mireia Boix (Gràcia, 
1998) forma part del 
nou equip coordi-
nador de Gràcia En 
Comú, que s'ha re-

novat aquest abril amb l'objectiu 
d'encarar l'últim any de mandat 
i preparar les pròximes eleccions 
municipals, previstes per al 28 de 
maig de 2023.

Què us ha dut a fer el pas?
El motiu és eminentment tèc-
nic perquè s'arribava al final del 
mandat de l'anterior coordina-
dora i calia trobar un nou grup 
de persones que estiguessin mo-
tivades per encara les eleccions 
de 2023. Estem articulant l'equip 
amb aquest objectiu. 

Creieu que us costarà més l'ater-
ratge pel cert aïllament que s'ha 
generat amb la Covid? 
Hi ha molta gent que ha vist que la 
seva vida ha canviat pel complet, i 
hem de donar resposta a les preo-
cupacions. Nosaltres hem de fer de 
pont entre l'equip de govern, l'as-
semblea i el veïnat per identicar les 
inquietuds socials i econòmiques.

Cal aquest pont perquè l'assem-
blea no es visibilitza quan el par-

Mireia Boix al carrer La Perla després de l'entrevista. Foto: A.B.

Mireia Boix (BComú): 
"Tenim acció de govern 
per consolidar-nos com 
a primera força a BCN"
Gràcia En Comú elegeix una nova coordinadora per 
preparar les pròximes eleccions municipals de 2023

Quins riscos de fuga de vot detec-
teu? Com prepareu la disputa? 
Nosaltres no pensem en risc de 
fuga sinó d'enfortir el nostre mis-
satge i de remarcar les polítiques 
que hem dut a terme. Tenim una 
acció de govern que ha de perme-
tre consolidar-nos com a primera 
força a Barcelona. 

A les últimes eleccions, a Gràcia, us 
va venir de 40 vots amb ERC. Fareu 
una feina quirúrgica barri a barri?
Hi ha problemàtiques que poden 
variar però hem de mirar el distric-
te com a conjunt, i tenim un bon 
missatge tant a la Vila com al Coll, 
per exemple.

Podria ser que l'alcaldessa no repe-
tís i que el regidor Badia tampoc, 
perquè en aquest últim cas ja va 
ser una sorpresa el segon mandat.
Hem de treballar com a equip, al 
marge de la cara visible. No ha de 
condicionar tenir el candidat.

Habitatge i Medi 
Ambient segueixen 
sent prioritaris, 
però s'admet un 
fre per la Covid

tit és al govern?
Sí, aquest és un repte dels partits 
quan són al govern. Nosaltres vam 
néixer dels moviments veïnals i es-
tem en contacte directe amb els 
veïns, cosa que ha de seguir sent 
important.

Quina diagnosi té Gràcia? Quins 
són els principals problemes?
L'habitatge i el medi ambient són 
els dos àmbits més clars, amb la 
manca de promocions públiques i 
d'espais verds. Tots dos àmbits són 
molt necessaris.
 
Aquests reptes són tan grans que 
se us poden fer inabastables?

No, però sí que és cert que hi ha 
hagut polítiques que s'han aturat 
per centrar-nos en els drets socials 
i de resposta a la crisi sanitària i 
econòmica que hem passat. 

Quines feines us heu marcat en 
aquest any que queda de mandat? 
Una de les principals qüestions 
és com identificar problemàti-
ques en conversa amb les enti-
tats i també com tornar a activar 
presencialment mecanismes de 
participació. Perquè al final les 
tecnologies poden anar bé per a 
moltes coses, però a la gent ens 
agrada veure'ns i afavorir el con-
tacte social.
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Recta final per als apartaments 
de gran luxe de la Torre Deutsche
La gran transformació del gratacel dels Jardinets culmina amb el mural 
d'inspiració gaudiniana del nou passatge i l'estrena de la piscina de Casa Seat 

Albert Balanzà

E ls 34 apartaments de luxe 
de l'antiga Torre Deutsche, 
gestionats per Mandarin 
després de l'adquisició del 
gratacel per part de KKH 

quan es va desestimar la recon-
versió en hotel l'any 2015, ja estan 
a punt d'estrena aquest mes de 
maig, segons han confirmat fonts 
oficials, i tindran impacte urbanís-
tic en els detalls finals que aquests 
dies ja es deixen veure.

El nou passatge entre els dos 
edificis que abans quedaven en-
ganxats, entre el número 109 i 
el 111 del Passeig de Gràcia, sig-
nificarà una connexió nova en-
tre els Jardinets i la Riera de Sant 
Miquel i es dignificarà amb una 
instal·lació mural de l'artista i es-
cultor Miquel Planas. Amb una di-
mensió de 21 metres d'alçada i 27 
d'amplada, el mural s'inspira en 

El nou passatge, però, no serà 
l'únic detall d'impacte urbanístic, 
encara que sí el més visible: des 
dels edificis veïns ja es pot veure 
enllestida aquests dies -plena d'ai-
gua i envoltada de verd- la terras-
sa de Casa Seat amb la piscina que 
donarà servei als inquilins dels 
apartaments, els quals accediran 
a l'espai a través d'una passarel·la 

El nou passatge entre Jardinets i Riera de Sant Miquel. Foto: A.B..

Comercialització encara oberta. 
La gran campanya de promoció dels 
apartaments "plens de refinament”, 
activada a la fi de 2019, encara no s'ha 
acabat. Tal com detallaven els plànols 
del projecte (vegeu núm. 651), 26 dels 34 
espais tenien una mitjana de 150 m2 i la 
perla era el penthouse (398 + altell de 
171 i terrassa de 120). Més de 8 milions.

que sobrevola el passatge a l'alça-
da del 6è pis del gratacel.

Fonts de KKH han explicat que, 
tot i l'impacte de la transforma-
ció, no hi haurà una gran inaugu-
ració dels apartaments i que ara 
només quedar enllestir petits de-
talls en el passatge i en alguns pi-
sos i arranjar el hall quan acabin 
la feina els paletes.

les fulles i branques que creixen 
als parcs i jardins locals, i en les 
famoses estructures orgàniques 
creades per Gaudí. "El mural evo-
ca la bellesa i la serenitat del món 

natural, i els residents deixaran 
enrere el brogit de la ciutat a me-
sura que s'apropin a l'edifici per 
aquest espai tranquil", apunten 
les mateixes fonts.
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Banderes per 
la pau per uns 
dies al màstil del 
projecte Flag Lab

El projecte Flag Lab, de 
promoció de banderes 
sobre els valors de 
l'Agenda 2030, s'ha 
interromput uns dies, des 
del passat cap de setmana 
fi ns a aquest diumenge, 
per fer onejar unan 
bandera de l'artista Jordi 
Gisper relacionada amb 
el pacifi sme en solidaritat 
amb Ucraïna i contra 
la guerra. Diumenge 24 
es reprendrà el cicle de 
l'Agenda 2030 amb la 
hissada de la bandera de 
Rita Pons i Cesc Llinares 
de l'escola Eina.

Una nova ruta 
explicarà la 
Gràcia oculta 
i misteriosa

La fi nca de Can Dimoni 
al carrer Josep Torres 
o la vida agitada de 
l'espiritista Amalia 
Domingo amb camp 
base a tocar de la plaça 
del Sol són alguns dels 
elements de la ruta 
sobre la Gràcia oculta i 
misteriosa que es posa en 
marxa a partir del 8 de 
maig. La iniciativa també 
inclou el 'poltergeist' del 
carrer Francisco Giner 
l'any 1935, el primer 
documentat a Catalunya. 
El punt de trobada de la 
ruta és la plaça Lesseps, 
a tocar de l'ascensor del 
metro, a les 11 del matí. 

À.G.P

La plaça de la Vila plena de gent un vespre recent. Foto: Cedida

El fenomen del soroll a plaça 
de la Vila no té tanta fama com a 
Sol o Virreina però ja fa almenys 
un parell d'anys que ha fet un salt 
qualitatiu, sobretot responent a un 
perfi l adolescent. Ara fa un mes, 
davant la manca de resposta a la 
instància també presentada, es va 
obrir entre els veïns la possibili-
tat de la via judicial. La reacció del 
Districte ara per ara es veu insufi -
cient, sobretot de dilluns a dijous. 
"Quan recullen les terrasses i la 
plaça està buida, és quan comença 
el merder", apunta la Lourdes. Les 
unitats de proximitat de la Urbana 
hi estan a sobre però no hi ha solu-
cions més dràstiques, de moment. 
La cosa acabarà al ple del 4 de maig 
amb un prec del grup municipal 
Valents per demanar més mesu-
res antisoroll a plaça de la Vila.

Els veïns de Plaça de la Vila 
aixequen la veu contra el soroll
La Guàrdia Urbana augmenta el patrullatge en cap de setmana però els afectats 
no en tenen prou i, després de recollir fi rmes, hi veuen ara la via judicial

A.B

N o és una queixa perquè 
arriba el bon temps sinó 
per la manca de reacció 
després que la tardor 
ja fos complicada i es 

recollissin 250 signatures sense 
resposta del Districte. Ara fa tres 
setmanes, però, sí que va haver-hi 
contacte entre veïns, la platafor-
ma Volem Silenci, amb presència 
inclosa de Guàrdia Urbana. La no-
vetat era que els agents han aug-
mentat el patrullatge els diven-
dres i dissabte de 20 hores a 4 de 
la matinada. "Justament són els 
dies que menys ens preocupen, 
perquè l'endemà no hem d'anar a 
treballar", diu la Lourdes, una de 
les portaveus de la plataforma. 

el repor

L'Esperanto a Gràcia (IV): Masachs, un anarcosindicalista a la plaça del Sol

El pacifi sta que va intentar 
assassinar el dictador

Xavier Alcalde

D omènec Masachs 
Torrente (1891-1965) 
representa un prototip 
d’esperantista. Es con-
centren en el personat-

ge molts dels trets que habitual-
ment associem a certs parlants 
d’esperanto. Coherent (segons 
els seus principis), profunda-
ment humanista i capaç d’actu-
ar amb iniciativa sense por al 
que poguessin pensar d’ell; així 
era el pacifi sta que va intentar 
matar el dictador. 

Nascut a la Barceloneta, en 
morir al seu pare anà a viure a 
Gràcia. Des dels 10 anys treballà 
a diverses impremtes i després 
a la fàbrica de sedes Can Batlló. 
Al 1911 tenia una feina que li 
agradava, al dipòsit de tramvies 
de Torrent de les Flors. Explica 
Joan Manent que se'l podia veu-

re conduint-los amb orgull, per 
provar-los després de reparats o 
engrassats. Tanmateix, amb mo-
tiu de la vaga de La Canadenca, 
fou acomiadat, com també ho 
havia estat el 1902 per partici-

par a una altra vaga general. 
Masachs no només tenia un de-
senvolupat sentit de la justícia, 
sinó que també era conseqüent i 
estava disposat a afrontar-ne les 
conseqüències: passà 18 anys de 
la seva vida a la presó.

En 1920 fou detingut per la 
guardia civil al carrer Salmerón 
(avui Gran de Gràcia) per “re-
sistència a l’autoritat”. Sis 
anys als penals del Dueso i de 
Puerto de Santa María donen 
molt per pensar i Masachs sor-
tí amb la idea “d’alliberar el 
món d’un tirà”. En cap cas vo-
lia causar víctimes innocents i 
per això decidí fer-ho amb un 
punyal. Aprofi taria la visita de 
Primo de Rivera a Barcelona el 
2 d’agost de 1926. Després de va-
lorar opcions, escollí el moment 
que aquest sortís de Capitania 
General i es dirigís a peu a l’es-
tació de França. El dictador, 
però, viatjava en cotxe. Masachs 

hagué d’adaptar-s’hi. Amb el pu-
nyal a la mà s’hi apropà ràpida-
ment i pujà al marxapeu del ve-
hicle, però relliscà… un policia 
el colpejà al cap i un automòbil 
de l’escorta li passà per damunt. 
A la comissaria de Via Laietana 
ja el coneixien: “anarquista pe-
rillós”, deia la seva fi txa. Estada 
al Clínic, judici a l’Audiència de 
Barcelona (on desafi à el sistema 
amb dignitat) i tornada a la pre-
só, a Cartagena. 

Hi haurà més ocasions de 
parlar d’aquest anarcosindi-
calista, naturista i gran lector, 
que fou “un místic nat, un soli-
tari, una ànima noble a qui les 
impureses de la vida no podi-
en esquitxar”, com el descrivia 
Josep Viadiu. Diguem només 
que als anys 30 del segle pas-
sat ensenyava esperanto a la 
plaça del Sol. I que a la guer-
ra fou vicepresident del Comitè 
Esperantista Antifeixista.

Masachs, i l'estrella verda. Foto: Cedida

À.G.P
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Carrer de les Carolines, 20-26, Barcelona 08012 CasaVicenscasavicens casa_vicens

Viu la primavera a Casa Vicens, 
la casa on la natura esdevé 
arquitectura. 
Reserva les teves entrades al millor preu a www.casavicens.org
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El Districte es planteja de 
nou el canvi de la parada 
de taxis del Park Güell 
pel col·lapse de trànsit 
L'opció de separar l'encotxament i el desencotxament apareix 
com la més probable però no es descarta ampliar la restricció

Albert Balanzà

L 'enèsima modificació de 
l'espai per a taxis que es 
disposa a l'entorn de l'en-
trada principal del Park 
Güell, en el quadrant que 

formen els carrers Larrard-
Marianao-Rambla Mercedes, se-
gueix sent un problema enquistat, 
un any després que l'Ajuntament 
optés per traslladar novament 
l'espai d'encotxament i desencot-
xament ara a la Rambla Mercedes 
i tanqués amb pilones l'arribada 
a tocar de la porta de la salaman-
dra. Un video difós la setmana 
passada pels veïns de Mare de Déu 
de la Salut permet constatar que 
en 107 segons d'enregistrament la 
parada de Mercedes està plena i el 
col·lapse circulatori que puja des 
de Marianao està dominat per set 
taxis que no es poden aturar però 
que generen retencions al barri.

El tema, de fet, es va tornar a 
tractar de manera indignada pel 
veïnat, en l'última taula de mobili-
tat del Park Güell, celebrada el pas-
sat 29 de març, amb la petició di-
recta d'eliminar la parada de taxis, 
a la qual l'Ajuntament va respon-
dre amb el compromís de reobrir 
converses amb el sector del taxi 
per plantejar almenys una opció de 
separar l'encotxament i el desen-
cotxament en dos punts diferents. 
La parada de taxis del Park Güell 
ja s'ha canviat tres cops d'ubica-
ció: primer cap a Marianao, des-
prés cap a Larrard i l'última cap a 
la Rambla Mercedes.

Col·lapse de trànsit a la Rambla Mercedes fa uns dies. Foto: Cedida

Fonts municipals han explicat 
que aquesta opció nova de sepa-
rar l'encotxament i el desencotxa-
ment, en estudi en una taula tèc-
nica interna, passa per un acord 
previ amb l'Institut Metropolità 
del Taxi i que encara és aviat per 
donar per feta la nova reestruc-

turació de l'espai. En l'horitzó a 
mig termini també apareix una 
possible ampliació de la corona 
restringida a l'accés no només 
del taxi sinó dels vehicles privats 
a un espai que s'engrandiria fins 
al carrer Sant Cugat. En cap cas, 
segons aquestes fonts munici-
pals, aquesta ampliació es faria 
en aquest mandat. 

L'opció de la corona restringi-
da a partir del carrer Sant Cugat 
era una de les set que els veïns 
van plantejar l'any 2018, com 
a via intermèdia al tancament 
més suau, el vigent de la Rambla 
Mercedes, i l'opció més dura, 
amb punt de partida des de la 
Travessera de Dalt.

A.B.

El casal de barri de Can Carol ja té a punt els actes 
de celebració del seu primer aniversari després 
de consolidar-se en aquest temps com un punt de 

trobada nou al barri de Vallcarca, encara en recons-
trucció després de la quantitat de promocions atura-
des per la crisi econòmica de la dècada anterior i els 
desacords i lentituds en les obres públiques. 

Can Carol, que es va inaugurar oficialment al setem-
bre però que va començar a funcionar de fet per Sant 
Jordi de l'any passat, ha preparat per al 7 de maig una 
llarga jornada d'actes que arrencaran a les 11 del matí 
amb un taller obert de T'ai chi i Chi kung i s'acabarà 
amb una sessió de punxadiscos amb Salsa Boogaloo. 
Durant tot el dia també hi haurà un vermut musical 
amb música maltesa a càrrec de Troffahamra, una pae-
lla vegetariana, un bingo musical, una xerrada sobre el 
projecte d'habitatge cooperatiu que impulsa Ruderal al 
barri, una guerra de bombolles amb xocolatada, un es-
pectacle de titelles i el concert de La Mulata. 

També en el marc d'aquest primer aniversari Can 
Carol ha aprofitat per fer balanç d'activitats en una me-
mòria que detalla que s'han fet 58 reunions comunitàri-
es, 45 espectacles, 38 xerrades i cinefòrum, set mostres 
i cinc exposicions en el marc de la programació cultural 
de l'espai. Pel que fa a l'activitat de tallers, la memòria 
explica que onze s'han dedicat a salut i benestar, deu 
a gastronomia, quatre a arts i expressió i quatre més a 
habilitat i coneixements. Actualment a Can Carol fun-
cionen comissions de salut, famílies, gènere, rutes, in-
fants, sostenibilitat, arts i cultura, cuina o debats, a més 
dels grups autogestionats sobre lectura, dones, rumi-
cub, famílies i estudi.

Can Carol, un any i 
més de 100 activitats 
El casal de barri de Vallcarca 
celebra l'aniversari el 7 de maig

L'ampliació de 
la zona limitada 
per les pilones 
s'abordarà en el 
proper mandat

A.B.

En Goa, un nen de 5 anys, 
va tenir fa pocs dies 
una d'aquelles respos-
tes que als pares i mares 
deixen parats. Després 

de començar a cuidar el petit 
espai de terra d'un arbre del 
carrer Encarnació, un esco-
cell, i veure que s'inaugurava el 
Jardí de l'Alzina, son pare, en 

Pol Jankovec, li va proposar fer 
un salt endavant en un tram de 
carrer. "Posem-hi mil llavors!", 
va respondre el nano. 

La cosa s'ha fet gran i, amb 
la implicació de l'agrupació 
Eskocells i del Jardí del Silenci, 
aquest dimecres i dijous hi hau-
rà els primers tallers de mobi-
lització per recuperar una quin-
zena d'escocells entre l'escola 
Teixidores (on estudia en Hoa) i 
el Jardí de l'Alzina. "Ara aquests 

espais són cendrers públics i vo-
lem fer-ne microhorts urbans", 
explica en Pol.

E l  p r o j e c t e  s ' a n o m e n a 
#VolemVerd i es pot seguir al 
compte de Twitter @goaesco-
cells. Tot plegat , en aquests pri-
mera fase, culminarà divendres 
29 amb una festa de plantació, on 
els impulsors regalaran planters 
per a balcons i terrasses del bar-
ri. També preveuen demanar jar-
dineres al Districte. 

El repor

Una iniciativa al carrer Encarnació vol generar un 
minicorredor verd a partir dels espais de terra dels arbres 

Mil llavors als escocells
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06 FESTIVAL INTERNACIONAL
DE CINEMA DE BARCELONA

SANT JORDI

21-29 
CAIXAFORUM · FILMOTECA DE CATALUNYA

INSTITUT FRANÇAIS · · CASA SEAT INST. CONFUCI BCN

ABRIL 2022
CINEMES VERDI

BENEDICT CUMBERBATCH · NICOLAS CAGE · HELEN MIRREN · OLIVER STONE · NORA NAVAS
JEREMY THOMAS · NATALIA DE MOLINA · BERNARDO BERTOLUCCI · LÉA SEYDOUX · SALLY HAWKINS

CHARLOTTE GAINSBOURG · GIUSEPPE TORNATORE · GRETA FERNÁNDEZ · SEAN BAKER

Patrocinadors Revista de Cinema OficialMitjans Oficials Col·laborador Oficial Vehicle Oficial Laboratori OficialTransport Oficial Espai CulturalHotel Oficial

Partners Especials Perruqueria i Maquillatge Oficial Un Projecte de
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Sergi Raventós: "Ens 
ha anat bé acabar així 
la fase regular per 
afrontar la salvació"
"Els equips graciencs de Copa no poden tenir el que es té 
fora de Barcelona", apunta el tècnic del Bàsquet Vedruna

Àlex Gutiérrez Pascual

Amb un context famili-
ar vinculat històrica-
ment al bàsquet, l'en-
trenador Sergi Raventós 
(Barcelona, 1968) ha aga-

fat aquesta temporada les regnes 
del sènior masculí de Vedruna 
Gràcia. Després d'acabar la tem-
porada regular en desena posició 
(7 victòries i 15 derrotes), arriba el 
moment per al conjunt verd amb 
la disputa de la permanència. CN 
Terrassa, Mataró, i Pallejà són els 
rivals a batre. Vedruna comen-
ça rebent els del Baix Llobregat, 
l'equip més potent del seu grup. 

Com prepareu el primer partit de 
la segona fase davant el Pallejà?
Encara tenim un parell de juga-
dors lesionats, un segur que no ar-
riba al partit, l’altre ja ho veurem. 
Hem començat a treballar especí-
ficament el joc ofensiu d’ells i com 
contrarestar-lo. Hem de començar 
amb la mentalitat i a veure si així 
podem tirar les coses endavant.

Per on passen les possibilitats de 
mantenir la categoria?
Les opcions passen per guanyar 
partits. Per salvar-nos segur hem 
de quedar entre els dos primers. 
Malauradament el primer partit 
tenim baixes i és contra l'equip 
que ha quedat més amunt en el 
seu grup, segurament serà el par-

Raventós, al pavelló Sagarra, on Vedruna juga els partits com a local. Foto: À.G.P.

Quina empremta de joc intentes 
traslladar a l’equip?
Si parles amb qualsevol entrena-
dor et dirà que la defensa i el con-
traatac és el que busquen. El que 
estic intentant aquesta temporada 
és adaptar-me als jugadors que ja 
fa anys que estan al club i a par-
tir tenir una base substancial com 
per anar creixent. Encara estic en 
aquest procés d'adaptació però 
cada vegada ens coneixem més i 
podem saber d'on treure un ren-
diment més efectiu. 

La vinculació amb el bàsquet et ve 
de família.
Els meus pares havien jugat a bàs-
quet i el meu pare havia estat pre-
sident durant 25 anys del CE La 
Salle i després vicepresident del 
L’Hospitalet durant 15 anys. Soc 
el petit de la família, els meus ger-
mans van començar jugant a bàs-
quet també. Tenim tradició espor-
tiva i basquetbolística a casa. És el 
que he viscut i és el que m’agrada. 

Com veus el panorama basquet-
bolístic gracienc?
Els equips que estem a Copa 
Catalunya espero que no tinguem 
problemes per seguir a la catego-
ria la temporada que ve. Són insti-
tucions que no poden tenir el que 
es té fora de Barcelona. Els recur-
sos econòmics i d’instal·lacions són 
molt més grans que els que hi ha 
a la ciutat, però dins del que hi ha 
estan allà i ja és molt.

À. Gutiérrez Pascual

Quatre partits per acabar la 
lliga i la salvació a set punts. 
El primer equip masculí de 

l'Europa, dissetè a la classificació 
amb 31 punts, encara la recta final 
de la temporada al grup 3 Segona 
RFEF amb el propòsit de continuar 
a la categoria on va accedir el curs 
passat. D'aquests quatre compro-
misos, dos són contra rivals direc-

tes fora de casa: davant l'Andratx 
(1/05), quinzè classificat amb 34 
punts, i el Tarassona (15/05), tret-
zè amb 38 punts, ja fora de la zona 
de descens directe. 

Els altres dos matxs es presen-
ten més complicats, tot i que els 
escapulats volen fer valer la pres-
sió de l'afició en la visita de l'Ei-
vissa, a la sisena posició, al Nou 
Sardenya (8/05, 12h). L'equip que 
entrena Gerard Albadalejo viatja-
rà a Formentera per disputar diu-

menge 24 (12h) el partit contra el 
cinquè classificat a la lliga. A la ma-
teixa hora, l'Europa femení, amb 
ascens i lliga al sac, disputarà l'úl-
tim partit de lliga a Saragossa. 

Els europeistes han aconseguit 
sis dels últims nou punts: victò-
ria valuosa davant l'AE Prat (0-1) i 
triomf de mèrit diumenge passat 
contra el Badalona amb remunta-
da inclosa (2-1). La nota negativa: 
la derrota davant l'Osca B (0-3), en-
voltada de polèmica arbitral. 

L'Europa s'ha endut la victòria contra el Badalona (2-1). Foto: Àngel Garreta

L'expresident Isern, a la cursa per 
les eleccions a la FCF. Joan Josep 
Isern, expresident de l'Europa 
(2003-2007), ha presentat aquest 
dimecres la precandidatura als 

comicis per presidir la Federació 
Catalana de Futbol. "Ha de ser una 
estructura d'Estat al servei dels 
clubs i no una gestoria", va plan-
tejar a l'acte de presentació.

L'Europa es juga seguir a Segona RFEF en 
quatre partits a la recta final de la lliga
La visita a Formentera diumenge, Andratx, Evissa i Tarassona, 
propers rivals dels escapulats, amb la permanència a set punts

Breus

Daruma Lluïsos 
es reforça després 
d'aconseguir 
seguir a Primera

Incorporar un quart 
jugador a l'equip A de 
Daruma Lluïsos per 
afrontar amb garanties 
una nova temporada a la 
Primera Estatal de tennis 
taula. Aquest és l'objectiu 
del conjunt de David Soler, 
després d'aconseguir 
la permanència a la 
categoria gràcies una 
victòria als partits de 
tornada contra el Defense 
La Palma a l'illa canària 
(1-5). La continuïtat de 
Florian Martin, Bernat 
Folch i Ferran Cano està 
en principi assegurada. 
L'ETT Lluïsos es reuneix la 
setmana que ve per pensar 
la composició dels equips 
de cara al curs vinent.

À.G.P.

El Club 
Excursionista 
prepara la Directa 
Tibidabo pel 15-M
El Club Excursionista de 
Gràcia (CEG), immers 
en la celebració del 
centenari, ha fixat el 15 
de maig per la disputa de 
la primera edició de la 
cursa Directa Tibidabo. La 
prova de resistència, de 5 
quilòmetres de distància, 
va tenir una edició zero 
al maig de l'any passat 
amb 105 participants. Més 
informació: cegracia.cat.

tit més difícil però l'afrontem amb 
ganes de tirar-lo endavant. 

Com veus els altres rivals del grup 
de permanència? 
Mataró és un equip molt jove 
que es nodreix normalment dels 
equips de formació que habi-
tualment estan a Preferent. De 
Terrassa desconeixem una mica 
més com és l’equip, tenim vídeos i 
evidentment els hem vist. En prin-
cipi és l’equip més fluix del grup 
però ja ho veurem perquè això és 
com una nova competició. Tots 
partim de zero, dependrem de le-
sions, de cansaments, de com es-
tem mentalment en cada moment. 
Ja veurem com acabarà. 

Heu acabat la temporada regu-
lar amb una esprintada final amb 
dues victòries contra Lluïsos.
Això es deu a que hem recuperat 
alguns lesionats i Lluïsos men-
talment no han afrontat el final 
d’aquesta primera part de tem-
porada en les millors condicions. 
Ens ha anat bé, acabar d’aquesta 
manera, guanyant tres dels últims 
quatre partits, per afrontar aques-
ta segona fase, que és la important. 

Com t'ha rebut l’entitat?
L'acollida magnífica, no hi ha ha-
gut absolutament cap problema 
amb ningú del club. La comunica-
ció és fluïda, amb els jugadors ens 
portem perfectament.
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À.G.P.

Situat al tercer lloc del grup B d'ascens de la Quarta 
Catalana masculina i amb un partit pendent de 
disputar contra el Montmeló (divendres 29/04, 

20.45h), el sènior de l'Handbol Claret visitarà diumen-
ge 24 (17.30h) la pista del líder, l'OAR Gràcia Sabadell 
C. Els vallesans només han perdut un partit dels cinc 
que s'han disputat fins ara. "La intenció és anar a pun-
tuar si tot va molt bé", indica l'entrenador jugador del 
Claret, Gustavo Miguel. "Tenen un equip amb jugadors 
molt complerts", afegeix Miguel sobre els sabadellencs, 
contra qui van perdre al primer partit d'aquesta fase. 
Els graciencs, en posició d'ascens directe, van derrotar 
l'Igualada B a l'últim encontre (34-25).

L'Handbol Claret 
visita el líder en la 
lluita per ascendir 
a Tercera Catalana
Els graciencs són tercers de grup 
i s'enfronten al Gràcia Sabadell C

Cedida

FUTBOL
Segona RFEF masculina 
(Grup 3)
Jornada 30
CE Europa 2 - 1 CF Badalona
Jornada 25
CE Europa 0 - 3 SD Osca B 
Jornada 29
AE Prat 0 - 1 CE Europa 
Classificació
1. Espanyol B........ 56 punts.
5. Formentera...... 46 punts.
14. CF Badalona ....35 punts.
17. CE Europa .......31 punts.
Jornada 31
SD Formentera - CE Europa 
(24/04, 12h) 

Primera Estatal femenina 
(Grup 3)
Jornada 25
CE Europa 3 - 0 UD Collerenc
Classificació
1. CE Europa ........ 66 punts.
2. Atlètic Balears ...... 58 pts.
9. UD Collerenc ....32 punts.
11. Saragossa .........22 punts.
Jornada 26 (última)
CFF Saragossa - CE Europa (24/04, 
12h)

BÀSQUET
Copa Catalunya masculina 
Segona fase - Permanència 
Grup 6
Jornada 1
CB Santa Coloma - UE Claret 
(23/04, 19.30h)

Grup 7 
Jornada 1
Bàsquet Lluïsos - Bàsquet Pia 
Sabadell (24/04, 17.45h)
Grup 8
Jornada 1
Vedruna Gràcia - CEB Pallejà 
(23/04, 17.45h) 

Copa Catalunya femenina 
Segona fase - Permanència 
Grup 5
Jornada 4
CB Balaguer 46 - 56 Bàsquet SaFa 
Claror
Classificació
1. TGN Bàsquet ........ 3 G 0 P.
2. SaFa Claror ...........1 G 2 P.
3. CB Balaguer ..........2 G 2 P.
4. CB Valls ................ 0 G 4 P.
Jornada 5
Bàsquet SaFa Claror - CB Valls 
(23/04, 18h)

FUTBOL SALA
Tercera Estatal masculina 
(Grup 1)
Jornada 24
CEFS Prosperitat 2 - 4 Gràcia FS
Classificació
1. Les Corts EFS ........ 57 pts.
5. Gràcia FS .......... 38 punts.
6. Prosperitat ...... 38 punts.
14. CE Mataró B ....26 punts.
Jornada 25
Gràcia FS - CE Mataró B (23/04, 
18.40h) 

HOQUEI PATINS
Tercera Catalana masculina 
(Segona Fase - Grup C) 
Jornada 6 
UEH Barberà 6 - 8 CH Claret 
Classificació
1. CP Tordera ........13 punts.
2. CH Claret ............ 9 punts.
3. FD Cassanenc .....5 punts.
4. UEH Barberà ..... 3 punts.
Jornada 7 
CH Claret - FD Cassanenc (30/04, 
16h)

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

HANDBOL
Quarta Catalana masculina 
Segona fase - Ascens (Grup B) 
Jornada 5
Handbol Claret 34 - 25 Handbol 
Igualada B
Classificació
1. Gràcia Sabadell C ... 8 pts.
3. Handbol Claret ....... 4 pts.
4. Igualada B ...........2 punts.
Jornada 5
OAR Gràcia Sabadell C - Handbol 
Claret (24/04, 17.30h)

Resultats
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Cartes al director

Símbol, signe i signifi cat 
 

Tots sabem la importància simbòlica, ja 
que els grups socials ens movem per sím-
bols; i conseqüentment, s'han de tenir pre-
sents per al seu ús / interpretaciò positiva 
o negativa, o per manipular-lo en un sentit 
o en un altre. Salvant les immenses distàn-
cies, la referència de Pere Aragonés respec-
te a la declaració de Francesc Macià, pro-
clamant la República (1931), evidentment 
va ser una manipulació, ja que no deixa 
de ser un brindis al sol que mai no anirà 
acompanyat de fets, aquest és el objectiu 
de molts independentistes rendits.
Igualment, l'abandonament del Nou Camp, 
per part dels socis i afi cionats, no deixa 
de ser una altra mostra que quan un espai 
simbòlic s'abandona, immediatament és 
ocupat pel rival (Eintracht de FKF).
A menor escala, si no som conscients de 
la importància de l'espai simbòlic de la 
Meridiana, com vam veure ahir 14, ràpida-
ment és usurpat, com si fossin uns gots co-
municants.
No valen res les declaracions i les intenci-
ons estratègiques, el que compten són els 
resultats dels fets. No cal dir res més.
Amadeu Palliser 

Per a Montserrat 
Casamitjana 
 
Vaig llegir el seu escrit sobre el Sàhara 
Occidental que va publicar a l'Indepen-
dent del 25 de març de 2022. Molt bo el títol 
resum de la nota. Segons la meva opinió, 
falta -com sempre a tota la premsa penin-
sular- una referència a Ceuta i Melilla com 
pendents de descolonització; l'omissió res-
ta credibilitat al discurs, i no estic escribint 
nomésa propòsit de les 
Muy bueno el título resumen de la nota. 
Falta, en mi opinión, como siempre en 
toda la prensa peninsular, una referencia 
a Ceuta y Melilla, como pendientes de des-
colonización; la omision quita credibilidad 
al discurso; y no estoy escribiendo, solo, 
a propósito dels reixats. És, crec, un tema 
que mereix no ser obviat. 
Juan José Martin Frechilla 

Opinió

Fa setmanes que la capelleta del santuari de Mare de Déu de 
la Salut s'arranja internament per tornar a acollir el culte, 
després d'uns anys de certa commoció al barri, que va in-

cloure diverses okupacions i un estat lamentable de l'interior, tal com 
L'Independent va poder comprovar em eñ seu dia. Amb la reforma ex-
terior enllestida, la comunitat de les tres parròquies de Gràcia (Sant 
Miquel, Sant Carles Borromeu i la capelleta) bull a whatsapp aquests 
dies perquè no tenen les claus però sí que saben que la família Morera 
-antics propietaris de la masia enderrocada- ha fet arribar peces origi-
nals de l'espai que podran ser exposades en un espai museístic.

El
depen-

dent

Editorial

El poder del taxi a 
l'entorn del Park Güell

No corren bons temps per al sector del taxi després de dos anys de cri-
si sanitària i manca de turistes a la ciutat, i la recuperació es vol fer, 
com en tots els sectors, tan ràpida com sigui possible. Es nota una 

ànsia a la ciutat de tots aquells àmbits que vivien del mannà del turisme 
perquè aquesta primavera-estiu sigui una gran festa de despesa i gresca 
sense límits perquè a qualsevol preu es faci la caixa que no s'ha pogut fer 
des del març de 2020. Ningú estarà lliure de culpa amb aquesta actitud, i 
molts socis del Barça venent-se el seient d'un partit europeu saben de què 
estem parlant. Però en el nos-
tre micromón a petita escala, la 
cosa confl ueix en el petit espai 
de quatre carrers que hi ha al 
voltant de l'entrada principal 
del Park Güell.Com si fos la his-
tòria de mai no acabar, en l'últi-
ma taula de mobilitat del Park 
Güell i entorn els veïns van tor-
nar a demanar que s'elimini la 
parada de taxis que l'Ajunta-
ment insisteix a negociar des de fa prop de deu anys amb canvis d'ubi-
cacions constants que només acaben sent una solució a pedaços. Primer 
va ser d'Olot a Marianao, després de Marianao a Larrard amb canvis de 
sentit i ara fa un any, de Larrard a Rambla Mercedes amb pilones de res-
tricció de pas. L'opció suau que es va triar aleshores, de les set que van 
plantejar els veïns, s'ha evidenciat com un notable nou fracàs, l'enèsim, 
de la política de contenció de la mobilitat més acomodada, la dels turistes 
que s'acosten a aquesta part de la ciutat. No és el mateix arribar en taxi a 
la Sagrada Família o al Camp Nou que a la porta del Park Güell. No, no és 
el mateix. I el sector del taxi, l'Ajuntament i el sursum corda ho haurien 
d'entendre d'una vegada per totes.

No és el mateix arribar 
a la Sagrada Família 
o al Camp Nou que a 
l'entorn del Park Güell
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Amb la 
col·laboració:

Conxa Garcia 

A l'àmbit cultural, el grup del pro-
jecte Minerva -sorgit arrel de la I 
Trobada de Dones de Gràcia- ha fet 

un gran treball durant aquests darrers 
10 anys, i agrupa un nodrit nombre de 
dones creadores gracienques, però en-
cara hi ha fi tes a assolir, com es va cop-
sar en aquesta darrera Trobada. Alguns 
d'aquestes reptes són: difondre i visibi-
litzar la cultura des d’una perspectiva 
intercultural, interdisciplinar i interge-
neracional; fomentar la interrelació en-
tre generacions i l’intercanvi d‘experièn-

cies; ampliar la mirada del concepte de 
cultura; apropar i aprofundir la relació 
entre cultura i educació formal; recu-
perar espais del barri per permetre fer 
cultura a l’abast de tothom; potenciar i 
apoderar les dones com a líders que fan 
cultura; potenciar el sentiment de per-
tinença al barri; facilitar la professiona-
lització de la cultura; donar a conèixer 
referents dones i històries de dones del 
districte com a referents de cultura; fo-
mentar espais d’enxarxament i trobada 
entre dones i la gent del barri; o crear 
una genda d‘activitats organitzades per 
dones al districte. El grup Minerva vol 
posar fi l a l’agulla per treballar en aques-
ta direcció, compten amb el suport del 
Consell de Dones. Cal dir que després 
d’aquesta II Trobada s’han apuntat al 
grup d’altres creadores de Gràcia.

Reptes de futur: cultura 

Cal recuperar 
espais del barri per 
permetre fer cultura 
a l'abast de tothom

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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Opinió convidada

Opinió convidada

Olga Hiraldo i Martí, Consellera portaveu d'ERC Gràcia
Antoni Esteve, Club d'Escacs Tres Peons 

Setmana sense 
soroll... tant de bo!

Escacs i música, units 
de nou al 'Tradi'

D el 25 d'abril a l’1 de maig de 2022 
se celebra la Setmana Sense Soroll 
sota el lema Abaixem el volum, im-
pulsada pel Departament d’Acció 
Climàtica, Alimentació i Agenda ru-

ral, pretén promoure mesures i accions en 
el marc de la prevenció de la contaminació 
acústica. Millorar la qualitat acústica del nos-
tre entorn és un tema que a ERC ens preocu-
pa i ens ocupa. El soroll es considera un tipus 
de contaminació que perjudica la salut de les 
persones i la seva qualitat de vida, i deteriora 
la qualitat ambiental del territori. 

El trànsit rodat és la font principal de soroll 
ambiental però a Gràcia s'hi afegeix també el 
derivat de l’oci nocturn. Així, cal mesures per 
reduir el soroll provocat pel trànsit però tam-
bé el generat per l’oci nocturn. I veiem que el 
govern municipal no està ni per un ni per l’al-
tre. Fa uns dies votava en contra de la proposi-
ció d’ERC per garantir la reducció de veloci-
tat i respectar les zones 30km/h, per reduir 
la sinistralitat i contaminació. D’altra banda, 
també han votat en contra a les propostes que 
hem presentat per reduir els de problemes de 
convivència, incivisme i excés de soroll.

Just aquesta setmana preguntàvem quines 
accions s’estan duent a terme per abordar els 
problemes de convivència que es produeixen 
mentre no arriben les conclusions de la Taula 
ciutadana per una nit cívica i segura, que, per 
altra banda, continuem pensant que no és 
útil tal com s’ha plantejat. A més, recordem 
que no s’ha convidat la plataforma Places de 
Gràcia a cap de les sessions realitzades. Cal ac-
tuar i fer compatible l'oci nocturn i el benes-
tar veïnal i cal fer-ho ja! Van tard. En aquest 
sentit, ahir mateix el tinent d’alcalde de 
Prevenció i Seguretat Albert Batlle (qui prete-
nia que normalitzéssim els botellots) anunci-

ava que vol avançar una hora el tancament de 
les botigues de conveniència que venen alco-
hol, mesura que va presentar el nostre grup 
fa 7 mesos i que van rebutjar. Van tard. Al Ple 
d’octubre proposàvem 10 mesures per redu-
ir el soroll i incivisme, el govern municipal va 
votar en contra. Demanàvem reforçar la pre-
sència de GU, instal·lar sonòmetres a les pla-
ces que no en disposen, coresponsabilitzar els 
gestors de locals amb terrassa o d’oci nocturn 
dels excessos generats en els seus espais, o im-
pulsar la realització un fòrum juvenil sobre el 
model d’oci nocturn, entre d’altres.

Lluny d’això,  ens trobem sense data per la 
retirada de les terrasses que es van col·locar 
a Barcelona durant la pandèmia i que havien 
de ser retirades el 31 de desembre, després el 
28 de febrer i fi nalment el 31 de març. Però 
les terrasses excepcionals encara hi son, ob-
viant les ordenances i la legislació amb con-
nivència amb el govern i en detriment del 
descans del veïnat. Continuen privatitzant 
l’espai públic, enlloc d’aprofi tar l’increment 
en calçada per alliberar voreres i fer-les més 
accessibles, i això mostra clarament quin 
és el model de ciutat de Colau i Collboni. Un 
model que venen com a verd, sostenible, ac-
cessible i amb més espai públic pel vianant; 
però en realitat destinen l’espai guanyat a 
terrasses, talen arbres, permeten la degra-
dació d’espais, la pèrdua de patrimoni... 
Queden 402 dies pel canvi.

Cedida

Cal actuar i fer compatible 
l'oci nocturn i el benestar 
veïnal i cal fer-ho ja! 

P aral·lelament a Les vespres dels dimecres al 
Tradicionàrius, s’ha celebrat la segona edició del 
Torneig de Gambits Memorial Jordi Fàbregas 
Recollint la iniciativa d’en Marcel Casellas, tres en-
titats gracienques: el CAT Tradicionàrius, el club 

d’Escacs Tres Peons i La Barraqueta, han organitzat la se-
gona edició del torneig de gambits que s’ha jugat al llarg 
de vuit dimecres consecutius al temps de les sessions de 
música. Hi han participat 16 jugadors. Després d’una pri-
mera fase de tots contra tots, els jugadors van quedar 
englobats en dos grups: el A i el B, amb vuit jugadors ca-
dascun. A la segona fase de tots contra tots dintre de cada 
grup, va seguir la tercera fase amb les semifi nals i la fi nal 
de cada grup. El guanyador del grup A va se en Moisès 
Esteban i del grup B en Josep Vila. 

La particularitat del torneig es que cada dia es juga un 
gambit d’apertura diferent, que es sorteja prèviament. Els 
gambits d’obertura i els moviments que els caracteritzen 
són: Mamedyarov: 1.d4,cf6; 2.c4,e6; 3.g4; Volga: 1. d4 Cf6 2. 
c4 c5 3. d5 b5; Danès 1.e4 e5 2.d4 exd4 3.c3; Budapest: 1.d4 
Cf6, 2.c4 e5; Letó: 1. e4 e5 2. Cf3 f5; Morra: 1. e4 c5, 2. d4 
cxd4, 3. c3; Staunton: 1.d4 f5, 2.e4; Nakhmanson: 1. e4 e5, 2. 
Nf3 Nc6, 3. Bc4 Nf6. En paraules del Marcel Caselles, amb 
aquest torneig recordem a en Jordi Fàbregas que com les 
obertures de gambit en les quals es sacrifi ca normalment 
un peó per aconseguir un avantatge, en Fàbregas va fer el 
gambit més valent de la història de la música d’arrel ca-
talana sacrifi cant-se ell mateix (aparentment, ja que mai 
va deixar de tocar) per tal de dotar al moviment d’una mi-
llor posició! Per l’entrega de trofeus als guanyadors vam 
comptar amb la participació de Lola Capdevila, companya 
d’en Fàbregas i afi cionada als escacs. Celebrem la bona 
acollida del torneig i ens encoratgem per donar continuï-
tat a la proposta. Els taulers seran sempre nostres!

Lola Capdevila (al centre) amb els guanyadors i els organitzadors
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Exposicions
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 29 d'abril
Exposició Ovàrica. Amb la pintura i la poe-
sia 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 expres-
sen un part simbòlic: parir mons, parir ide-
es 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 evi-
dents 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 re-
cull 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 bar-
ri de La Salut, un recorregut per aquest 
barri gracienc a través de la mirada i ex-
periència de les dones. Aquesta exposició 
col·lectiva és el resultat d’un procés comu-
nitari 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 es-
pais de convivència. La mostra també pre-
tén 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 8 de maig
Exposició Cuerpos indomables. Tu cuerpo 
es arte. El 23 d'abril a les 18.30 h hi hau-
rà una exposició debat amb les fotògrafes 
Rebeca Molero i Mireia Marcó. Les autores 
pretenen que la gent pugui oborir els ulls i 
sigui conscient de com són els cossos reals 
i adonar-se que cada persona és única, sen-
se necessitat de canviar físicament.
Ateneu Llibertari de Gràcia (Alzina, 5)

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 22 d'abril
Sant Jordi sostenible. Taller de punts de 
llibre reciclats i taller de roses reciclades; 
inscripcions a aula@boscturull.cat o al 
932133945. També hi haurà espai de pin-
tura, racó de lectura i mercadet d'inter-
canvi de llibres.
Can Carol (Cambrils, 26), a les 17.30h

Celebració de la diada de Sant Jordi del 
Coll - La Bruguera: tallers de manualitats 
per a totes les edats + punt d'intercanvi 
de llibres + espectacle infantil Ra Contes 
+ música i poesia amb el cantautor Albert 
Casanova + concert Sant Jordi Rebel amb 
Perifèria i Thülusu.
Plaça Laguna Lanao, a partir de les 17h 

Concert: FlamenGrass presenta el nou 
disc 'Alegria'.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 20h

Espectacle: inVers, un espectacle d'Arnau 
Vilardebò. Balades, rimes absurdes, con-
tes inèdits, confessions i crits catàrtics. 
Amb la col·laboració de Joan Cabacés a la 
percussió.
La Quàntica (Sant Lluís, 88), a les 20.30 i 
dg a les 18.30h

Concert: Skapiens + Capitán Gurfy.
Espai Jove La Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 21h

Concert: Carola Ortiz Folk Trio.
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22h

Dissabte 23 d'abril
Concert: Quartet Mèlt.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 18h

Concert: El Sobrino del Diablo presenta el 
disc 'Ruc and Roll'.
Sala La Quántica (Sant Lluís, 88), a les 18h 
i a les 20h

Concert: Soda Afrocolombia Session.
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22h

Concert: Salsa, Amor & Cumbia amb El 
Sonido de Veldá.
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 23.55h

Diumenge 24 d'abril
Concert de cloenda de l'Any Joan Tomàs.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 18h

Dilluns 25 d'abril
Mostra de dansa: Exhibició del grup de 
country del Coll, a càrrec d’I. Cordo i l’Es-
pai de Gent Gran del Coll-La Bruguera 
+ Mostra de Just a Mood, a càrrec de la 
Cia. EnJazz resident (direcció, creació 
i intèrprets M. Ferrer i A. Darbellay) + 
Du-entro, a càrrec de la cia. Dproject. 
(direcció, creació i intèrprets M. Casini 
i B. Cubero, residents al Centre Cívic la 
Teixonera).
CC La Sedeta (Sicília, 321), a partir de les 
19.30h

XDimarts 26 d'abril
Jornades IATI dels grans viatges. A càr-
rec de Laura Vendrell, Javier Godínez, 
Jennifer Baljko i Lluís López-Bayona. or-
nades on tot el protagonisme recau en 
històries de rodamons que han donat la 
volta al món; que han fet llargs viatges 
amb bici o amb cotxe; que han recorregut 
milers de quilòmetres en solitari o amb 
tota la família.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps, 20), 
a les 18.30h

Club de lectura. Inscripcions a info@can-
carolvallcarca.cat.
Can Carol (Cambrils, 26), a les 18.30h

Festival In-Edit: Rudeboy, The Story of 
The Trojan Records. Direcció Nicolas Jack 

Davies (Jamaica, UK. 2018).
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 19h

Dimecres 27 d'abril
Dansa: Crisálida, a càrrec d'Antes Collado.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 19h

24a La Taverna del CAT: Pol Solé i Sergi 
Masalies. Entrada lliure amb reserva de 
taula a bardelcat@gmail.com.
CAT (pl. Anna Frak, s/n), a les 21h

Dijous 28 d'abril
Dijous zone: Taller de màgia amb el mag 
Ferbuch. Per a joves d'entre 12 i 20 anys. 
Avisar per WhatsApp (635 080 047)
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 18h
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 19h

Entitats

Divendres 22 d'abril 
Presentació del cómic: Los secretos de 
Barcelona, de Molbestia. Amb la presència 
de l'autor. Edicions Malcriàs d'Agràcia.
Ateneu Llibertari de Gràcia (Azina, 5), a 
les 19h

Presentació del llibre: Salvador Seguí, el 
colós de l'Anarquisme. A càrrec de Jordi 
Martí Font. Recull de l'obra completa del 
Noi del Sucre. 
Ateneu La Torna (Goya, 18), a les 19.30h

Dissabte 23 d'abril 
Contacontes: El país de les formigues + 
Sopa de plàstic. Conta contes sobre resi-
dus amb final obert per a infants de 5 a 
8 anys.
Lluïsos de Gràcia, a les 17h

Diumenge 24 d'abril 
XXXIVè Concurs de Teatre Català a 
Gràcia: El diari d'Anna Frank, de Rafael 
Aguilar. Grup de teatre Deisalles 81.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 18h

Concert: Els cors de noies Roig Korai 
(Orfeó Gracienc) i Aglepta (Aula de 
So) celebren els seus aniversaris amb 
un concert especial dirigit per Lluís 
Vilamajó...
Petit Palau de la Música Catalana, a les 19h 

Dijous 28 d'abril
Hot Jam Session: Just you, just me.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 20h

Si 
voleu publi-

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

@independent.cat

XV Setmana de la dansa a Gràcia 
Amb motiu del Dia Internacional de la Dansa del 29 d'abril, Gràcia celebra una 
nova edició de la Setmana de la dansa on entitats, escoles, ballarins, coreògrafs 
i col·lectius independents ofereixen una mostra i obren també els espais on 
treballen i ensenyen. El 29 d’abril, a les 18 h, professorat i alumnat del Centre de 
Dansa Ramon Solé llegiran el manifest a la plaça del Diamant. Durant el cicle 
s’exhibiran actes impulsats i promoguts des del Districte en què hi col·laboren 
les seves entitats i associacions vinculades a la dansa i les arts escèniques. Hi 
haurà danses contemporànies, clàssiques, hip- hop, swings, dansa teràpia, jazz, 
consciència corporal i dansa, Ioga, dansa teatre, balls de saló i Funky, exhibicions 
de freestyles, danses tradicionals i de nova creació. Les activitats previstes 
a les places es traslladaran a la Biblioteca Jaume Fuster en cas de pluja. 
Del 25 d'abril a l'1 de maig a diversos espais del districte

Recomanem

tragantDansa

Amb el suport de
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Sant Jordi 2022: es recuperen 
les signatures a les llibreries 
i la Fira de la plaça de la Vila 
 

La jornada del 23-A té als cinemes Verdi un altre focus d'atracció amb el 
BCN Film Fest, que ha arrencat dijous amb l'estrena de 'Espejo, Espejo'

Silvia Manzanera

D esprés d'un Sant Jordi 
virtual i amb fortes res-
triccions a causa de la 
pandèmia el 2020 i un al-
tre readaptat al 23 de ju-

liol de l'any passat per salvar una 
de les jornades clau del sector edi-
torial, aquest dissabte s'espera un 
Sant Jordi clàssic, el dia que toca, 
sense mascaretes ni circuits tan-
cats... Amb permís de la pluja.

Gràcia recupera els seus prin-
cipals espais: Jardinets, Pla de 
Salmeron i Plaça de la Vila, i les lli-
breries -almenys les que habitu-
alment han fet parada de llibres 
i signatures d'autors- celebren la 
tradició després de dos anys, com 
el cas de Taifa, que traurà llibres al 
carrer Verdi i tindrà Javier Pérez 
Andújar o Fonsi Loaiza, entre d'al-
tres, signant les darreres novetats; 
o Ona Llibres, amb Maria Brugués o 
Montse Coll. Més allunyada del cen-
tre però un dels referents al mapa 
de llibreries del districte, Atzavara, 
enguany també celebra Sant Jordi 
normalitzat, amb la presència d'An-
dreu Gomila o David Trueba. 

Més enllà de les entitats, els es-
pais, col·lectius o llibreries que om-
plen Gràcia de llibres i roses, bona 
part de l'activitat del 23 d'abril es 
concentra en tres espais, un d'ells, 
la plaça de la Vila amb la Fira de 
Llibreters. Tot i que ha tingut alts i 

Catifa vermella i photocall davant dels cinemes Verdi, aquest dijous. Foto: S.M

Breus

Vermut, concerts 
i llibres, a l'Espai 
Culturista Sendak

Teatre i poesia 
de Campmany, 
al Centre

La jornada de dissabte a 
l'Espai Culturista Sendak 
inclourà música en directe 
amb Quim de La Ludwig 
Band, Xantal de Remei de 
Ca la Fresca, Albert de La 
Sentina i Gerard de Vàlius. 
També hi haurà vermut 
(de 12 a 14). Parada al 
carrer tot el dia. 

El Centre proposa una 
trobada esmorzar 
d'autores, amb exposició i 
venda de llibres durant tot 
dissabte. A la tarda han 
programat una lectura 
teatralitzada de fragments 
de l'obra 'Vent de garbí 
i una mica de por', de 
Maria Aurèlia Campmany.

baixos en els darrers anys, és sens 
dubte un reclam destacat de la di-
ada gracienca. Enguany hi ha una 
dotzena de parades -algunes ha-
bituals com ara La Memòria, Le 
Nuvole, Hibernian o Aida-, i tam-
bé editorials com Blackie Books o 
Minúscula Editorial. No hi faltaran 
les flors. Als Jardinets de Gràcia s'hi 
instal·larà una parada de venda de 
roses i piano de cua, de 9 a 20h, i 
l'autobús clàssic de la Fundació 
TMB, de 9 a 20.30h.

Catifa vermella als Verdi
La celebració del Sant Jordi graci-
enc té, més enllà de l'activitat lite-
rària que s'estén arreu del districte 
i es reparteix en places, llibreries, 
entitats o equipaments, un focus 
destacat: els cinemes Verdi. La si-
sena edició del BCN Film Fest ha ar-
rencat aquest dijous amb glamour i 
catifa vermella però, sobretot, com 
insisteix la seva directora Conxita 
Casanovas, amb la intenció de con-
vertir-se en un referent a la ciutat, 
amb un cartell intens que es deple-
garà durant vuit dies i que té com a 
protagonista destacat el productor 
Jeremy Thomas. 

A la inaguració s'ha projectat 
la comèdia Espejo, Espejo, de Marc 
Crehuet (El rei borni), amb la pre-
sència de l’equip del film, format 
pel director i els actors Natalia 
de Molina, Santi Millán, Malena 
Alterio, Betsy Túrnez, Xesc Cabot, 
Anna Bertran i Juli Fàbregas.

Curiositats de la història local amb 
acords de guitarra. La celebració de 
Sant Jordi va més enllà de dissabte amb 
la proposta literària del CNL de Gràcia, 
dijous 28 d'abril de 12 a 14 h a la plaça 
de la Vila: Josep M. Contel comentarà 
fragments curiosos d'alguns dels seus 
llibres relacionats amb la història de 
Gràcia, i el compositor i guitarrista 
Jordi Codina interpretarà petites peces 
musicals per introduir cada fragment.

Cultura

recoma-
nacions

Soc un boomer

Autor: Rafael Vallbona 
Editorial: Destino

Amb La glòria i l'ocàs dels 
fills d'una generació com a 
subtítol, Vallbona desgra-
na els greuges que pateix 
la població del baby-boom 
nascuda entre finals dels 
anys 50 i principis del 70.

900 km

Autor: Rosa Maria Arrazola 
Editorial: Stonberg

El darrer poemari d'aques-
ta artista 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.

Catorze històries  
de merda

Autor: Òscar Pla 
Editorial: Sunya

El publicista gracienc s'es-
trena a la literatura amb un 
recull de relats sovint irò-
nics i sempre divertits en 
què són presents l'escatolo-
gia i icones de la cultura.

[Sub]Sol. Relatos  
bajo suelo

Autor: Arsénico Mata 
Editorial: Descontrol

Recull de petites històries 
que "s'han anat esmunyint 
i viatjant, fent transbord a 
vegades i evidentment sen-
se pagar", segons l'autor.

La collita del 
Tradicionàrius

Autor: Ferran Riera 
Editorial: Pagès Editors

Segon volum de la trilogia 
que el periodista i escriptor 
dedica a la música folk, fins 
als prolegòmens del festival 
del 2022, ja sota el coman-
dament de Carol Duran.

La mesura de totes 
les coses

Autor: Andreu Gomila 
Editorial: Empúries

Un homenatge a les dones 
a través de la veneració del 
narrador, un personatge 
que viu cada relació amb 
una entrega total.
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Llibreria Haiku (Montseny, 7)
De 12.30 a 13.30h. Francesc Miralles (Ikigai) 
De 13 a 14h. Izumi Forasté Ozuma (El secreto japonés 
del yoga facial) 
De 17.30 a 18.30h. Pablo Carreiro (Ukiyo!) i Rosa Serra 
Sala (El paraguas rojo)
De 9 a 10.30h i de 12.30 a 21h. Alex Pler (Hanakotoba, 
Shiawase-dô)

Taifa Llibres (Verdi, 12)
De les 11h a les 12h. Núria Bendicho Giró (Terres mor-
tes), Lucía Lijtmaer (Cauterio) i Javier Pérez Andújar 
(El año del Búfalo)
De les 12h a les 13h. Albert Lladó (Malpaís), Fonsi 
Loaiza (Florentino Pérez, el poder del palco) i Antonio 
Maestre (Los rotos) 
A les 19h. Juan Pablo Villalobos (Peluquería y letras)

Maite Libros (Via Augusta, 64)
De 10 a 11h. Anna Casanovas, Albert Alforcea, 
Iria G. Parente i Selene M. Pascual
D'11 a 12h. Pablo Carbonell, Jesús Cintora i Fabián Plaza
De 12 a 13 h. Ismael López Dobarganes, Pilar Eyre i
Santiago Niño-Becerra
De 13 a 14h. Emilio Ortiz, Manel Loureiro, Tony 
Gratacós i Albert Bertrán Bas
De 16 a 17h. Lidia Fernández Galiana, Juan Gómez-
Jurado i Bárbara Montes i María Martínez
De 17 a 18h. María Martínez, Jacinta Cremades i 
Carme Chaparro
De 18 a 19h. Noemí Casquet, Tania Juste i Coia Valls
De 19 a 20h. Javier Chicote i Juan Fernández Miranda,
Daniela Santiago i Isabel Rábago

Llibreria Atzavara (Escorial, 94)
D'11.30 a 12.30h. Jaume Cela, Joan Bustos i Alegria Julià
De 12.30 a 13.30h. Amaia Arrazola i Artur Laperla
De 16 a 17h. Noemí Villamuza, Biel Cussó i Xavi Ballester
De 17 a 18h. Carla Gràcia i Andreu Gomila
De 19 a 20h. David Trueba

La Memòria (Plaça de la Vila)
D'11 a 12h. Albert Mestres
De 12 a 13h. Ferran Riera
De 13 a 14h. Mireia Estrada
De 16 a 17h. Anna Manso
De 17 a 18h. Marta Vives
De 18 a 19h. Aina Gatnau
De 19 a 20h. Carla Gràcia
De 20 a 21h. Josep M. Contel 

les signatu-
res del 23A

S.M.

L a Trobada d'Il·lustradors, 
una proposta que ja és un 
referent de Sant Jordi a 
Gràcia i a Barcelona, torna 
per la porta gran després de 

dos anys sense poder celebrar-se 
amb normalitat. Per la 14a edició, 
Casa Anita -llibreria impulsora- vol 
fer festa grossa, i per això enguany 
munta tarima de signatures de 16 
metres a Pla de Salmerón, el seu 
lloc natural des del 2007, i convida 
17 artistes que passaran tot el dia 
signant i il·lustrant les seves obres. 
"És la primera vegada que tenim 
tants convidats", confessa Oblit 
Baseiria, ànima de l'emblemàtica 
llibreria del carrer Vic. 

Però les ganes de fer un Sant 
Jordi normalitzat l'han animat a re-
cuperar el format i atorgar un nou 
impuls. Les expectatives són altes 
i la il·lusió més. Només cal que els 
núvols es comportin. "No pot plou-
re", assegura la llibretera, "és el pri-
mer acte públic de plena normali-
tat que recuperem després de dos 
anys, tenim moltes ganes de viure 
aquest Sant Jordi, serà un esclat". 

Així, des de les 10 del matí i fins 
al vespre, l'espai comptarà amb la 
presència de Mercè Galí, Gustavo 
Roldán, Ramón París, Patricia 
Geis, Raquel Díaz Reguera, Neus 
Caamaño, Aina Bestard, Rocio 

Bonilla, Pere Ginard, David Pintor, 
Lemniscates, Carmen Segovia, 
Liliana Fortuny i Pato Mena; Víctor 
Escandell, Albert Asensio i Yuval 
Zommer (que ve d'Anglaterra) es-
taran a la tarda. La imatge del car-

tell és de la Carmen Segovia, del lli-
bre La noche de la huida, d'Adolfo 
Córdova (Ediciones Ekaré). 

La Trobada ha tingut històri-
cament un caràcter internacional 
i ha comptat amb convidats d'ar-
reu de la península, però encara hi 
ha complicacions logístiques. Tot 
i això, els impulsors de la troba-
da es mostren molt satisfets amb 
les firmes de l'edició d'enguany. 
"Tenim a Yuval Zommer, que ha-
via de venir el 2020 i ja ens va avi-
sar que comptéssim amb ell per la 
propera, i també artistes de Galícia 
i Sevilla; no està gens malament", 
clou Baseiria.

La Trobada d'Il·lustradors 
es fa gran amb 17 autors 
al Pla de Salmerón 
Després de dos anys d'aturada, Casa Anita torna amb un dels espais 
de referència del Sant Jordi a Gràcia; només esperen que no plogui

Paradeta de Casa Anita amb alguns il·lustradors el 23 de juliol de 2021. Foto: Cedida

"És el primer acte 
públic que fem de 
plena normalitat 
i no pot ploure", 
diu Oblit Baseiria
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Quartet Mèlt: "Ens 
convé rebel·lar-nos amb 
optimisme i alegria"
Davant les difi cultats, optimisme: la banda estrena l'espectacle 
'Celebrem' el 23 d'abril al CAT, una proposta que arrenca nova etapa

S.M.

V an saltar a la fama la tar-
dor de 2015, quan es van 
proclamar guanyadors 
de l'Oh Happy Day (TV3). 
Ha passat temps, el món 

ha canviat molt i el grup també. 
Carolina Alabau (qui va substitu-
ir Magalí Sare), Ariadna Olivé, Eloi 
Fort i Oriol Quintana (l'encarregat 
de contestar aquesta entrevista) 
enceten nova etapa amb Celebrem!, 
que estrenen al CAT per Sant Jordi.

En quin context neix 'Celebrem'?
Sorgeix de la necessitat d'iniciar 
una etapa nova, després de la pan-
dèmia i amb la incorporació de la 
nova soprano. La idea era acabar 
amb el projecte anterior, venint a 
més d'un context de desesperança, 
amb la pandèmia, la crisi, i només 
faltava una guerra... Convé un punt 
d'optimisme, de rebel·lar-se contra 
tot això amb alegria. 

Aquest canvi d'etapa no és un canvi 
musical, oi?
Musicalment mantenim el nostre 
estil i format. Plantegem el concert 
a capella totalment, tot i que per al-
guna canço agafem un instrument 
de percussió. El repertori té peces 
de música clàssica, antiga, popular, 
també d'Amerèrica llatina o de pop 
americà. Hi ha una mica de tot. 

Com feu la selecció del repertori?
Cadascú fa les seves propostes i ens 
és fàcil posar-nos d'acord. Teníem 
por de no trobar sufi cients cançons 
i que hauríem d'aprofi tar algunes 
anteriors però finalment ens ha 
quedat un repertori nou 100%.

El 2017 el grup va ser fi nalista dels 
premis Enderrock. Quina és l'evo-
lució des de llavors? 
Hem crescut força i es nota el pas 
del temps. Penso que hem evoluci-
onat i tenim més coneixement de 
repertori, que ara és més exigent, 
en part amb aquestes ganes de ser 
ambiciosos per millorar.

Quin públic us agradaria sumar?
Des que ens vam donar a conèixer 

el 2015 hem mantingut un públic fa-
miliar. L'objectiu és captar públic 
nou però sempre hem buscat un 
públic de totes les edats. 

Com serà el concert del CAT?
Esperem que sigui un concert amb 
to optimista, també té moments 
meditatius. Hem buscat la mane-
ra d'introduir els diferents temes. 
Hi ha una part que ressegueix les 
diverses etapes de la vida. També 
celebrem la cultura popular: hem 
posat la lletra al toc de castells. 

Què ve després? 
Tenim 'bolos' al maig i al juliol. 
Volem seguir fent concerts i rodar 
'Celebrem' després de l'estrena al 
CAT. Tenim moltes ganes!

Els integrants del Quartet Mèlt en una imatge promocional de 'Celebrem'. Cedida

El 6è BCN Film Fest ve 
carregat d'estrelles

Joan Millaret Valls

La 6a edició del Bcn Film Fest 2022 s’inaugura aquest 
dijous 21 d’abril amb Espejo, Espejo de Marc Crehuet, 
una comèdia sobre un col·lectiu de treballadors en 

crisis personal en una empresa de cosmètica. El direc-
tor ha participat en la mateixa gala d’inauguració, al 
costat de bona part de l’equip artístic, cas de Natalia de 
Molina, Santi Millán, Malena Alterio, Betsy Túrnez o 
Anna Bertran. Durant la cerimònia d’obertura es con-
cedeix el Premi d’Honor del Festival a Jeremy Thomas, 
una de les fi gures cabdals de la producció de cinema 
europeu i mundial. Un productor que ha estat respon-
sable de títols importantíssims de la història del cine-
ma contemporani, cas dels celebrats fi lms del mestre 
Bernardo Bertolucci, El último emperador (1987), El cielo 
protector (1990) o Soñadores (2003).

El festival barceloní ha anunciat que durant els vuit 
dies de projeccions passaran per la seva catifa verme-
lla una notable representació de directors, actors i 
actrius, tan internacionals com espanyols i catalans, 
que acompanyaran diferents fi lms seleccionats. Entre 
aquestes visites presencials cal esmentar el director 
americà Oliver Stone; la realitzadora francesa Claire 
Simon; l’analista cinematogràfi c Mark Cousins; les di-
rectores Maria Ripoll, Anna M. Bofarull o Sílvia Quer; 
el directors Ibon Cormenzana o Jaime Rosales; ac-
trius com Ingrid Garcia-Jonsson, Nora Navas, Loles 
León o Greta Fernández; i actors com Óscar Jaenada, 
Fernando Tejero o Roger Casamajor

Com una marca pròpia, el certamen barceloní de-
dicarà el gruix de la seva Secció Ofi cial a les últimes 
adaptacions literàries, a fi lms de caire històric o bio-
gràfi cs. Entre una selecció internacional i estatal de 
títols, cal destacar l'últim treball d'Ángeles González-
Sinde, El Comensal, adaptació de la novel·la homònima 
de Gabriela Ybarra, fi lm que aborda les seqüeles del 
terrorisme d'ETA, amb Susana Abaitu i Ginés García 
Millá. Hi haurà el darrer fi lm del francès Patrice 
Leconte, Maigret, adaptació de la novel·la Maigret i la 
jove morta de George Simenon, on les noves aven-
tures del comissari son interpretades per Gérard 
Depardieu. També tindrem La conferencia de l’ale-
many Matti Geschoonneck, recreació cinematogràfi ca 
de la reunió de l’any 1942 d’alts comandaments del rè-
gim nazi, una trobada transcendental, la gravació de 
la qual és una prova irrefutable de l’Holocaust.

crítica de 
cinema
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“La vida no acaba bé; 
és molt puta” 

Marta Vives
periodista i escriptora 

Neix a Reus i als 20 anys ve a 
Barcelona. Des de llavors viu a 
Gràcia amb la seva família. Després 
de passar per diferents programes, 
actualment porta la secció de 
cultura d’El matí de Catalunya 
Ràdio. Acaba de publicar el seu 
primer llibre 'Diguem-ne amor' 
(Ara Llibres), dotze històries 
quotidianes, a quatre de les 
quals hi ha agressions sexuals. 

Clara Darder

Existeix l’amor perfecte? 
Aquesta imatge idealitzada no existeix. Millor que sigui així 
l’amor, amb les seves esquerdes i forats; és molt més real.

L’amor no és un conte que acaba bé? 
La vida no acaba bé, es molt puta. La vida és sacrifi cada i tots 
tenim problemes, la felicitat i l’amor són eteris.

Enric Casasses diu que l’amor és pa amb formatge. 
És una descripció meravellosa. El pa és l’essència i el format-
ge un aliment basic per poder menjar. M’encanta.

Les persones ens necessitem? Necessitem l’amor per viure? 

Les dues coses. L’amor és aquesta entrevista que estem fent 
ara tu i jo; un veí que t’ajuda; un missatge d’un amic; un 
company de feina que et dóna un cop de mà. L’amor són pe-
tits gestos que si focalitzes i els fas conscients, tot és una 
mica millor. Ho necessitem per viure.

Walt Disney ha fet molt mal? 
Sí, estan canviant i les princeses són fortes, feministes, lluita-
dores i obren camins, però continuen mostrant un amor car-
rincló. Sèries per a adolescents i joves com ÉLITE també fan 
molt mal: personatges estereotipats i poc realistes. 

Lorena Ferro, a La Vanguardia, deia: “El cuento de 
Caperucita es la historia de una violación”. Cert? 
En Diguem-ne amor hi ha un conte que es diu Caputxeta: una 
noia que s’ha perdut per Barcelona, essent de Cadaqués, i 
està sola. El nuvi l’acaba de deixar perquè se n’ha assabentat 
que està embarassada. Agressions a les dones n’hi ha cada 
dia. A mi també em va passar fa uns quants anys.

Tu també... 
He patit una agressió sexual venint una nit a la ràdio. Em 
vaig quedar paralitzada, sort que una noia em va ajudar per-
què no arribes a més. Tenim un problema com a societat, 
com a casa patim relacions abusives i no les aturem, després 
a fora es transformen en relacions masclistes.

Coneixes l’augment de violacions per submissió química? 
Sí, és molt trist tot plegat. Una de les històries és un abús a 
una nena de dotze anys per un desconegut, i com la seva vida 
queda condicionada. La família d'ella i el nuvi de la infància 
ho han sabut quan han llegit el meu relat. És molt dur.

Escriure un llibre és com parir una criatura? 
No, en cap moment m’ho sentiràs dir. Escriure un llibre és 
emocionant, però no és pot comparar amb tenir un fi ll, que 
és la cosa més meravellosa del món.

Barcelona és l’entorn de les històries... 
Des de l’editorial volien emular el Modern Love del New York 
Times, que fa 17 anys que tenen una columna diària de molt 
èxit i ho han convertit en sèrie televisiva. La idea del llibre 
partia d’aquí, però a la nostra ciutat. Sóc de Reus i m’agrada 
viure a Barcelona, així que em va atreure la idea.

Combinar 'El Matí' amb la família és fàcil? 
Gens ni mica. Ens aixequem a les 4 del matí i és molt dur. 
Mai he fet horaris bons perquè sempre he triat projectes in-
novadors. Les meves fi lles ho saben i ho entenen.

Creus que Gràcia és paratge autòcton i hauria de ser lliure?
És com un poble, anem a comprar al pagès del barri i al forn 
que fan ells el pa. És molt bo per tenir nens, el millor de 
Barcelona, amb esperit veïnal i molta xarxa.

Marta Vives a la plaça de la Vila. Foto: Àlex Gutiérrez Pascual

La torratxa

Mata Hari

Jesús Sánchez
@ciutatsatelite
 

Si algú diu que em va proporcio-
nar informació secreta, el delicte 
el va cometre ell no jo” és una fra-

se atribuïda a l’espia neerlandesa Mata 
Hari. Condemnada a mort sota l’acusa-
ció d’espionatge per un tribunal francès 
al 1917, fou afusellada per un escamot 
de soldats. Mai s’han pogut aclarir els 
motius reals de la seva condemna i va 
passar a ser llegenda ja que el seu cap, 
desmembrat del seu cos per ser objecte 
d’investigació científi ca, va desaparèi-
xer per sempre més.

Mata Hari va ser un boc expiato-
ri per amagar els errors polítics de la I 
Guerra Mundial i una dona lliure, de-
sarmada, independent i més intel·ligent 
que els militars que va posar de mani-
fest les vergonyes d’aquell sistema. Va 
patir un judici ple d’irregularitats i els 
mitjans de premsa francesos es van de-
dicar a exagerar i fer propaganda de la 
seva activitat d’espionatge.

Tot plegat ha viatjat un segle més 
tard fi ns 2022. Concretament a l’escàn-
dol de l’espionatge a polítics catalans 
per part del deep state espanyol. Tenim 
a un conjunt de sectors independen-
tistes que en certs moments semblen 
actuar tan desmembrats com el cap 
i el cos de Mata Hari, però que actu-
en sense armes. Tenim a uns tribunals 
espanyols que retorcen la justícia fi ns 
convertir-la en quelcom semblant a una 
broma de mal gust. Tenim a uns polí-
tics espanyols semblants als passius 
mitläufers de classe mitjana de l’Ale-
manya dels anys 30 que miraven cap 
a altre banda davant els atacs contra 
drets fonamentals de ciutadans que no 
eren de la seva corda. I tenim determi-
nades actuacions dels serveis secrets 
i dels cossos de seguretat que actuen 
amb una impunitat i una violència més 
pròpia de l’Antic Règim que és on sem-
bla que ha quedat enquadrat un ins-
trument de la democràcia que hauria 
de tenir els controls que s’esperen d’un 
Estat de dret.

T'esperem al Carrer de Paris, 206 
Dissabte 23 d'abril 10:00h a 14:00h

Visita www.vermutapp.com o descàrrega la nostra app a:

Comptarem amb diverses activitats per a celebrar aquest dia, et regalarem
una rosa o un punt de llibre i podràs participar en el nostre sorteig
acompanyant-ho d'un Vermut.

Vina a celebrar Sant Jordi amb Vermut
Tens mes de 55 anys,

Vermut Vermutapp www.vermutapp.com


