
El Districte prepara les visites 
al campanar per Festa Major i 
al refugi de Revolució el 2023
Els dos projectes es troben en fase de redacció d'usos perquè es converteixin 
en un nou atractiu de Gràcia com el memorial antiaeri de la plaça del Diamant

Festa Major planteja 
als carrers votar si 
elimina el concurs 
de guarnits, amb 
98 anys d'història 
 
Hi haurà tres opcions al juny: 
fer com sempre, fer rànquing 
dels deu primers i no fer res P5

Albert Balanzà

Quan corren dies de símbols a Gràcia -aquest di-
mecres els Castellers de la Vila de Gràcia han 
celebrat els 25 anys justos de la seva estrena-, 
dos nous atractius relacionats amb la història 
local ja han posat en marxa el compte enrere 

per obrir-se al públic en les properes setmanes i mesos: la 
recuperació de les visites a la torre del campanar de pla-
ça de la Vila i l'obertura també al públic del refugi antia-
eri de plaça Revolució [foto]. Tots dos projectes es troben 
en fase de redacció d'usos i a l'espera també d'enllestir el 
seu condicionament per tornar a rebre les visites que en 
els últims anys només han registrat de manera puntual. 

Ara el projecte, tenint en compte l'èxit popular que ha 
tingut des del 2006 el refugi de la plaça del Diamant (amb 
un pic de 9.000 visites l'any 2019), és molt més ambiciós, i 
la idea del Districte, en converses amb el Taller d'Història 
de Gràcia (gestors de les visites al Diamant), és que tant la 

torre del campanar com el refugi de la plaça de la Revolució 
es converteixin en dos pols d'atracció de visitants. 

No obstant això, cada espai tindrà unes característiques 
particulars: el campanar civil, després que la restauració de 
2004 trunqués la dinàmica iniciada un cop al mes el 2002 i el 
2003, s'obrirà a partir de Festa Major amb visites ja tots els 
caps de setmana; el refugi, que només s'ha obert al públic 
el 1994, a diferència de la continuïtat de Diamant, tindrà un 
caràcter més adreçat a peticions dirigides a grups profes-
sionals i l'obertura no serà tan immediata, ja que no estarà 
en perfectes condicions fi ns al 2023. Aquí l'accés també és 
més difi cultós: la planta -4 del pàrquing de la plaça. Pàgina 3 

L'espai interior de memòria 
històrica del Diamant va 
registrar 9.000 visites l'any 2019

L'entrada al pàrquing de Revolució: a la -4 hi ha el refugi. Foto: A.G.P.
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Tres exdirectius impulsen el procés contra la junta de Víctor 
Martínez i impulsen la candidatura 'Ara toca mirar endavant', 
després que es confi rmi el descens del Primer Equip a Tercera P8 
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2 Política
Breus

El Districte 
remet les notes 
del cas Lliris a 
Transparència

El Districte ha lliurat 
aquest abril les notes 
de les comissions de 
seguiment del contracte 
de cessió d'ús del Casal 
Tres Lliris corresponents 
a octubre de 2018, maig 
de 2019 i febrer de 2020, 
tal com havia reclamat 
la Comissió de Garantia 
del Dret d'Accés a la 
Informació Pública (GAIP), 
l'organ independent elegit 
pel Parlament, a petició del 
procés engegat per un veí. 
"El 7 d'abril es va lliurar la 
informació al reclamant i 
l'11 d'abril es va posar això 
en coneixement de la GAIP 
i es donava compliment 
a la resolució", apunten 
fonts municipals.

El Síndic de 
Greuges torna a 
Gràcia dimarts a 
la Jaume Fuster
L'equip del Síndic de 
Greuges de Catalunya 
torna a Gràcia aquest 
dimarts 10 en una sessió 
que periòdicament es fa a 
la biblioteca Jaume Fuster 
i que serveix per atendre 
persones que vulguin fer 
consultes o presentar 
queixes sobre una actuació 
de l'administració pública 
o empreses que presten 
serveis generals. Cal 
reserva al 900 124124 o a 
citaprevia@sindic.cat.

Albert Balanzà

Hi va haver un moment al 
ple de dimecres que hi ha-
via més dirigents polítics i 
veïns discutint als passa-
dissos que seguint el de-

bat a la sala d'actes: el regidor de 
Gràcia, Eloi Badia, i la consellera 
tècnica, Judith Calàbria, mantenien 
posicions sobre les alternatives de 
l'AFA de l'escola Teixidores per evi-
tar anar en un futur quasi segur als 
terrenys de l'Hospital Evangèlic; el 
conseller de govern Alberto Lacasta 
es reunia a peu dret amb la nova 
plataforma veïnal de les escales de 
Baixada de la Glòria, que minuts 
abans havien topat amb el presi-
dent del districte, Ferran Mascarell, 
interrompent el ple al crit de "vo-
lem parlar!". I encara el regidor 
atenia en paral·lel l'agredit el pas-
sat cap de setmana a la plaça Joanic 
i els seus acompanyants demana-
ven "més seguretat".

Tot va passar en una llarga mitja 
hora agitada, i encara havia de ve-
nir el punt clàssic de Vallcarca, on 
els grups municipals de Ciutadans 
i Valents van obtenir sort diversa a 
l'hora de proposar una reactivació 
del barri (fail) i la recuperació de la 
taula tècnica per la Rambla Verda 
(ok). En aquesta última proposi-
ció, BComú-PSC van votar a favor 
de recuperar el debat polític i so-
cial sobre el projecte, que des del 
febrer de 2020 no fa cap reunió ni 

Protesta d'Afectats Abaceria al ple de dimecres. Foto: A.B.

Els conflictes de 
l'escola Teixidores, 
Baixada de la Glòria i 
Vallcarca agiten el ple 
Govern i Valents acorden recuperar la negociació política 
i social sobre la Rambla Verda de principi de mandat

ha aconseguit una majoria políti-
ca en l'única ronda de negociaci-
ons que es va fer l'any passat. "Ens 
emplacem a les reunions que con-
vocarem la setmana que ve o la se-
güent per seguir la negociació que 
ens apropi al consens i per no fer 
falses promeses al veïnat", va con-
cloure en aquest punt el portaveu 
del PSC, Alberto Lacasta.

També interessant políticament 
va ser la proposició d'una taula 
de treball per trobar alternatives 
d'ubicació a l'actual destinació de 
l'escola Teixidores als terrenys de 
l'Evangèlic on el Consorci hi vol 
aixecar un institut-escola. ERC 
va transaccionar el text adme-
tent una imposició de Barcelona 
("Ajuntament, Departament i 
Consorci", van apuntar els republi-
cans) i va acabar llegint amb mati-
sos la iniciativa, que finalment diu 
que el Districte busqui més ubicaci-
ons per a usos escolars "que se sumi 
a la futura ubicació de Teixidores al 
carrer Camèlies". ERC va dir "a la 
futura ubicació de l'escola pública 
al carrer Camèlies".

ERC assegura que 
li han imposat 
des de Govern i 
Ajuntament el 
futur de Teixidores

Junts i ERC volen 
millores als nous 
vials batejats del 
nomenclàtor
La unanimitat va destacar 
al ple en el punt de 
bateig de nous espais del 
nomenclàtor com el Jardí 
de l'Alzina o la Placeta 
Agustí Piñol. Però va tenir 
peròs en els altres casos 
dels passatges Josefina 
Torrents Illa i Manuel Cros 
o el Jardí dels Arabescos: 
Junts va demanar més 
visió de gènere i llum als 
dos primer i ERC la font 
que falta a a Arabescos. 

L'asfalt defectuós, a Astúries. Foto: A.B.

tructora que obligarà a fer "una 
reparació a l'estiu". "Si hi hagu-
és alguna cosa que fes perillar la 
circulació dels vehicles, s'actuaria 
de manera urgent", va apuntar el 
portaveu de BComú, Jordi Farriol.

El grup municipal de Junts de-
manava un informe que aclarís 
l'estat del paviment, la durabilitat 
del material emprat, el trànsit del 
carrer i el que permet suportar la 
nova pavimentació i el calendari de 
manteniment. Farriol, que va acla-
rir de seguida que no acceptava el 
prec formalment, sí que va defen-

Queixa oficial per l'asfalt reductor
El Districte admet a Junts que ha comunicat les deficiències del canvi a Torrent de l'Olla

A.B

Sis mesos després de pre-
sentar a bombo i plateret 
l'asfalt reductor de soroll 
i temperatura de Torrent 
de l'Olla com una innova-

ció pionera (amb roda de premsa 
i tot del regidor), i amb plaques 
ben aixecades i desgastades ja so-
bretot al creuament transitat pels 
vianants del carrer Astúries, el ple 
ha constatat la queixa oficial de 
l'Ajuntament a l'empresa cons-

sar que el nou paviment es va con-
siderar "adient" per un carrer per 
on passen 11.500 vehicles al dia 
i que s'ha traslladat "el mal estat 
actual" a l'empresa constructora.

A la roda de premsa de finals de 
novembre, el regidor de Gràcia va 
remarcar també el caràcter reflec-
tant del paviment, d’un color beix, 
"que millora la sensació de segure-
tat a les nits per als vianants i tam-
bé és més visible per als conduc-
tors". També l’Ajuntament volia fer 
medicions de so amb els tres sonò-
metres instal·lats a la via.

Reivindicació i topada pel 
nombre d'habitatges públics. 
Tant al principi com al final del ple, 
govern i oposició van polemitzar 
per la quantitat de pisos públics 
generats en els mandats Colau. 
"Hem passat de 144 a 423", va dir el 
regidor. L'oposició va considerar-
los insuficients tenint en compte 
les promeses inicials i el govern 
va criticar-los els pals a les rodes.
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Castellers de
la Vila de Gràcia

25 anys i ben amunt!
La colla celebra en plena forma un quart de segle d’història,

després de l’aturada provocada per la pandèmia

E
ls Castellers de la Vila de Gràcia cele-

bren enguany 25 anys d’activitat. Han 

tornat a plaça amb tota la força amb 

què ho van deixar en la brusca aturada del 

març de 2020, motivada per la crisi sanità-

ria. Aquell any, els blaus van ser una de les 

tres úniques colles que van descarregar cas-

tells de vuit, i aquest 2022 han engegat de la 

mateixa manera: com si no hagués passat el 

temps, la Diada de la Independència ha culmi-

nat aquest mes d’abril a plaça Revolució amb 

un 4 de 8 descarregat i després d’un dissabte 

molt emotiu en què es van aixecar 25 pilars en 

25 punts del paisatge sentimental de la colla 

a la Vila.

Aquesta original celebració del 25è aniversari 

es va plantejar com una ruta amb aturades no 

només a les places sinó també a l’antic local 

social del carrer Robí o a un despatx que Cas-

tellers va tenir a Torrent de l’Olla o als espais 

d’assaig de Reina Violant, a l’ Espai Jove La 

Fontana (l’antiga OSI) o al CAT. “Vam fer pilars 

durant quatre hores”, explica el cap de colla, 

Edu Wulfric. Els castells també es van poder 

veure als Jardinets, a plaça de la Vila, a la pla-

ça del Sol o a Anna Frank.

Després de 18 mesos aturats, els Castellers 

de la Vila de Gràcia van començar a reprendre 

la seva dinàmica habitual el passat mes d’oc-

tubre, encara amb les limitacions imposades 

pel protocol sanitari, i ja estan recuperant la 

velocitat de creuer en diversos àmbits. Dijous 

passat, per exemple, van recollir un dels Pre-

mis Vila de Gràcia 2021 per la beca Mike La-

ne, una iniciativa de la colla per recordar un 

dels seus integrants, que va patir una caiguda 

que li va provocar una tetraplegia severa i, al 

cap de tres anys, va morir. La beca dona su-

port a treballs de recerca sobre lesions medul-

lars i cervicals. L’entitat també contribueix a 

dinamitzar la vida sociocultural gracienca amb 

una sèrie d’activitats que organitza al llarg de 

l’any, com ara tallers, exhibicions, visites turís-

tiques o la popular cursa Els 10 Blaus.   

Les activitats internacionals de la colla també 

seran notícia en els propers dies. Els Caste-

llers desplaçaran a principis de juny 150 per-

sones a Colònia (Alemanya), a una celebració 

que vincularà el 25è aniversari i els castells 

com a patrimoni immaterial de la UNESCO 

amb els 700 anys de la Catedral de Colònia, 

patrimoni material de la UNESCO, i també 

amb altres celebracions populars com el 100 

anys del Carnaval d’aquesta ciutat. Els vincles 

dels Castellers de la Vila amb Colònia també 

s’han traduït en mostres de suport d’aquesta 

localitat amb iniciatives locals de Gràcia, com 

el Rebost Solidari.

FITXA

Castellers de la Vila de Gràcia

Adreça Can Musons (Alzina 7)

Any de fundació Novembre 1996

Presentació: 1997

Nombre de socis: 300 integrants
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El Districte prepara les 
visites al campanar per 
Festa Major i al refugi 
de Revolució el 2023
Els projectes estan en fase de redacció d'usos per convertir-se 
en un nou atractiu de Gràcia com l'espai antiaeri del Diamant

Albert Balanzà

El campanar de plaça de la 
Vila i el refugi antiaeri de 
plaça Revolució ja estan en 
la fase de redacció d'usos 
del nou programa de visites 

permanents que el Districte havia 
anunciat (vegeu núm. 839 i 870) i 
que posarà en marxa en el primer 
cas aquesta Festa Major i en el se-
gon a principi de 2023. La volun-
tat és convertir aquests dos nous 
espais en un actiu més de Gràcia, 
com des del novembre de 2006 
s'han anat consolidant les visites 
guiades al refugi antiaeri de la plaça 
del Diamant (9.000 visites el 2019). 

Sense contemplar una dinàmi-
ca frenètica, les converses entre 
el Districte i el Taller d'Història 
-gestor de les visites al Diamant 
i que faria la mateixa funció en 
els dos nous espais- avancen cap 
a un programa d'obertura amb 
continuïtat, però sempre amb re-
serva prèvia i de grups molt re-
duïts. "Pensem en menys de deu 
persones a la vegada al campanar, 
i al refugi amb grups que tinguin 
un interès professional", apunten 
fonts coneixedores del projecte.

Grups de menys 
de deu persones al 
campanar i àmbit 
professional a 
l'espai de Revolució

El projecte de visites té cert 
marge encara de defi nició però ja 
està decidit que les visites al cam-
panar es posaran en marxa des de 
Festa Major ja cada cap de setma-
na, en dissabte i diumenge. El re-
fugi de Revolució, encara pendent 
d'estar en perfectes condicions, 
haurà d'esperar algun mes més.

Tots dos espais, curiosament, 
han tingut ja visites al públic però 
sense continuïtat en els últims 30 
anys: el campanar va tenir un pro-
grama de set visites anuals entre 
maig i desembre els anys 2002 i 
2003 i el refugi de Revolució va fer 
una jornada de portes obertes el 
juliol de 1994 i entre 2003 i 2007 es 
va cedir la gestió al pàrquing. "Si 
demanaves la clau al vigilant, po-
dies entrar, i allà hi passava de tot", 
apunten les mateixes fonts.

Xavier Alcalde

T é la seva gràcia parlar 
la llengua internacional 
amb els companys del 
grup local o de l’associ-
ació nacional d’esperan-

to. Però quan realment s’aprofi -
ta tot el seu potencial és quan es 
fa servir internacionalment. Per 
això, des del grup d’esperanto 
de l’Ateneu Llibertari de Gràcia 
aviat ens vam escriure amb es-
perantistes de diversos països 
(i continents). Comprovàvem 
així que és una llengua (relativa-
ment) fàcil d’aprendre i que et 

permet tenir contactes amb per-
sones d’arreu. 

Aquest mateix sentiment el 
coneixen els esperantistes des 
de 1887. Com era possible que 
obrers que passaven 12 o 14 ho-
res diàries a la fàbrica rebes-
sin correspondència d’Holan-
da, Suècia, Austràlia o la Unió 
Soviètica? Ells, orgullosos però 
amb naturalitat, mostraven als 
veïns cartes i postals, on sovint 
hi havia una informació més 
propera i versemblant que la que 
podien trobar a la premsa. Eren 
habituals les exposicions espe-
rantistes, que atreien una gran 
quantitat de públic.

Ara bé, no només les cartes 
viatgen, també les persones. 
Remenant els arxius, hi ha espe-
rantistes graciencs que visiten 
altres països mitjançant la llen-
gua internacional, fan presenta-
cions allà i després en tornar ho 
expliquen, freqüentment amb 
diapositives. Així ho feren alguns 
dels que anaren a París el 1914 en 
ocasió del desè congrés mundial 
d’esperanto (3739 inscrits), que 
no es va poder celebrar perquè 
començà la gran guerra. D’altra 
banda, per aprendre una nova 
llengua no hi ha res millor que el 
mestre no parli la teva, com van 
experimentar els 46 alumnes de 

la professora estona Elinjo Pahn, 
al curs de Paco kaj Amo fet en-
tre el 20 de febrer i el 17 de març 
de 1933. També una altra entitat 
local, Stelo de Paco, va celebrar 
una festa el 19 de maig de 1955, 
en honor a la visita d’una empre-

sa parisina, guiada per Watier, 
president del grup d’esperan-
to intern. L'endemà van anar a 
una central elèctrica, la Ràdio 
Nacional d’Espanya els va entre-
vistar (en esperanto) i van aca-
bar el viatge a Montserrat.

El repor

L'esperanto a Gràcia (i VI): els contactes internacionals

Viatjant la gent s'entén

Breus

Penitents-Taxonera 
faran una baixada 
d'andròmines 
per Festa Major
La Festa Major de 
Penitents, Mas Falcó i 
Taxonera tindrà el 12 de 
juny com a novetat una 
baixada d'andròmines per 
un carrer del barri, encara 
per decidir. L'andròmina 
ha de tenir direcció, frens, 
mínim 3 rodes, màxim 3 x 
3 metres i nom no ofensiu. 

La discoteca Alfa 
es ven com a local 
comercial per un 
milió d'euros 

Després de tancar 
l'octubre passat un 
cop admetre els seus 
responsables que "la 
pandèmia ha estat més 
forta que la música" (vegeu 
L'Independent núm. 863), 
el bar musical Alfa, un dels 
símbols de la nit de Gràcia 
de les últimes dècades, 
ja s'oferta als portals 
immobiliaris per un preu 
d'un milió d'euros. Així es 
concreta, sense més detalls 
més enllà de la ubicació, 
la reconversió de l'espai, 
que encara llueix les lletres 
al·legòriques a l'antiga 
fàbrica de màquines de 
cosir que hi havia, i quan 
ja fa més de sis mesos que 
res no es mou a l'interior.

L'escala de caragol de la torre del campanar, en una imatge de 2002. Foto: Oriol Vila

Exposició esperantista de l'entitat Paco kaj Amo l'any 1910. Foto: Cedida
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Societat
Festa Major planteja als 
carrers votar si elimina 
el concurs de guarnits, 
amb 98 anys d'història
Hi haurà tres opcions al Patronat del juny: fer com sempre, fer 
rànquing dels deu primers i menció especial a la resta i no fer res

A. B.

L a Festa Major de Gràcia ha 
canviat aquest març de pre-
sidència, de Carla Carbonell 
a Lina López, i ja es prepa-
ra per a l'edició 2022 del que 

volen ser les primeres festes amb 
normalitat absoluta després de la 
pandèmia. Però sempre que hi ha 
un canvi s'aprofita per replante-
jar grans eixos de la festa (el 2013 
es va voler canviar el dia del pre-
gó sense èxit) i aquest cop li toca 
al sovint polèmic concurs de car-
rers guarnits.

Amb més esportivitat que po-
lèmica real, els crits de "tongo, 
tongo" s'han fet habituals en els 
últims anys el dia del lliurament 
dels premis del concurs a plaça 
de la Vila i l'aturada pandèmica, 
que ha impedit seguir el model 
de sempre des del 2019, va per-
metre explorar noves vies que 
ara es posaran sobre la taula, vist 
el debat obert a les comissions de 
carrers.

El Patronat de la Fundació Festa 
Major del mes de juny, segons ha 
notificat el comitè de direcció als 
carrers a petició d'algunes comis-
sions, posarà sobre la taula tres 
opcions: la primera, fer concurs 
com es feia fins al 2019 amb els 
24 carrers en rànquing; la segona, 
fer concurs reformat amb un ràn-
quing dels deu primers i mencions 
especials per a la resta; i la tercera, 
no fer concurs. 

La tradició del concurs de car-
rers guarnits de la Festa Major de 
Gràcia, que es remunta a 98 anys 
enrere (1924), surt a debat ara per 
la voluntat d'alguns carrers de fer 

Guarnit del carrer Progrés, guanyador del darrer concurs el 2019. Foto: JM Contel

una festa no competitiva i pel bon 
acolliment del model d'agraïment 
a tots els carrers que es va fer l'any 
2021. "Va ser un encert de l'anteri-
or junta, però crec que la majoria 
voldrà fer concurs perquè el ràn-
quing també representa una em-
penta per fer les coses millors", ex-

plica la presidenta de la Fundació, 
Lina López. Ara com ara, en qual-
sevol cas, el comitè de direcció no 
té un posicionament i simplement 
vol plantejar les tres opcions a vo-
tació. L'aplicació del resultat, òb-
viament, ja entrarà en vigor en 
aquesta edició 2022.

David Casals: 
"Els protestants 
tenim una 
història trista"
"Per repartir fulletons a l'estrena de 
'Els deu manaments', gent de Gràcia 
va acabar al calabós", explica el 
periodista, que estrena el documental 
'Protestants, la història silenciada'

vant d'imatges i li podien obrir con-
sell de guerra per desobediència.

Hem celebrat a Gràcia els 125 anys 
dels 'Cantichs' de Lawrence. 
Sí. L'àmbit literari és important i 
es nota després de la Revolució de 

A.B.

D avid Casals, periodis-
ta de llarg recorregut, 
ara a Expansión, acaba 
d'estrenar el documen-
tal Protestants, la història 

silenciada, que es va presentar a 
Gràcia el passat cap de setmana a 
l'església evangèlica de Verdi. 

Com és el protestantisme aquí?
Té una història trista perquè, més 
enllà de la llibertat dels anys de la 
República o des de 1978, la repres-
sió va impedir que tingués el ma-
teix tracte que l'església catòlica.

Què vols dir amb el documental? 
Vull explicar l'afectació a la vida 
quotidiana: els enterraments, el 
nom dels fills o el servei militar. 
Mon pare no es podia agenollar da-

1868, que obre la porta a la llibertat 
religiosa i atrau els missioners com 
Lawrence, que funda l'església ac-
tual del Terol o l'Hospital Evangèlic.

També s'acaba amb el franquisme. 
Sí, la censura no permet literatura 
no catòlica i s'havien de fer tram-
pes: imprimir com a edició anterior 
a 1936 o edició a l'estranger.

Hi ha problemes fins i tot per re-
partir fulletons quan es va estrenar 
el film 'Els deu manaments'. 
Una gent de Gràcia va anar a l'estre-
na per remarcar el que diu que no 
et pots agenollar davant cap imat-
ge, i van acabar al calabós.

Quina conclusió vols aportar? 
Que hi hagi algun reconeixement, 
que els pastors no hagin de recór-
rer a la justícia europea, que no si-
guem ciutadans de segona. 

David Casals, a La Perla. Foto: A.B.

A.B.

Només faltava la B i el nom oficial, Espai Social 
Torrent d'en Mariner (perquè Can Mariner ja 
existeix a Horta), i també la visita del regidor, 

Eloi Badia. Però en tot cas Can Mariner, com li agrada 
dir-ho als veïns de Camp d'en Grassot, es reinaugura-
rà dimecres 11 a la tarda amb l'esperança posada en la 
gent gran, perquè perdi la por d'una vegada i participi 
en les activitats del nou casal de barri que va emergir 
del pacte perquè es fes l'Hotel 1882 a l'antiga Henkel. 
La responsable de l'espai, Consol Montenegro, fa una 
valoració positiva dels ja sis mesos d'obertura, si bé 
ja es va anar ensenyant des del maig de 2021. "La gent 
jove amb nens petits ja omple l'espai, però el taller de 
taitxí per a gent gran encara es fa amb mascareta i 
amb precaucions", explica.

Can Mariner es 
reinaugura després 
de sis mesos de 
funcionament 
La gent jove amb nens petits 
ja dinamitza l'espai, que es 
vol obrir més a la gent gran

La Llibreria Claret ve 
a Gràcia després de 50 
anys al centre de BCN

Tal com va passar el 2013 amb la Libreria Ona al 
carrer Gran, Gràcia absorbirà un històric es-
tabliment del centre de la ciutat: la Llibreria 

Claret, amb més de 50 anys a tocar de la plaça 
Urquinaona. La ubicació triada és Sicília 412 (amb 
Travessera de Gràcia), on en els últims anys hi havia 
hagut una oficina de La Caixa, i molt a prop de l'esco-
la Claret. La previsió de trasllat, segons han apuntat 
els treballadors, és el setembre.

L'aplec de la sardana, 65 anys. 
La Fundació recupera aquest 
dissabte l'aplec més antic de la 
ciutat, després de dos anys sense 
danses. L'acte, amb exhibició de 
colles veteranes i joves i punts 
lliures, inclou un homenatge 
a Joan Ventalló, puntal de la 
festa i traspassat l'any 2020.

Can Mariner, ja agafant velocitat de creuer. Foto: A.B.
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L'habitatge més desitjat de Gràcia
La Cristina i el Guillem, coneguts per vendre llibres al carrer Astúries al costat del metro la Fontana, 

troben en el veïnat gracienc el millor aliat per aconseguir els mínims per a una vida digna i que ells ara no 
tenen: quatre parets per condicionar-se de dia i refugiar-se a la nit. La situació ara és límit i la crida urgent

Silvia Manzanera

La Cristina té 34 anys i des de 
fa cinc que es guanya la vida 
venent llibres de segona mà 
en un parada que cada dia 
munta a les 10 del matí al 

carrer Astúries, a tocar del me-
tro Fontana, i recull a les vuit 
del vespre. No és una feina amb 
contracte, ni amb dies festius ni 
nòmines, tampoc té cap infraes-
tructura més enllà del plàstic al 
terra per protegir els exemplars 
que amb molta cura i criteri dis-
posa la Cristina, que s'ha guanyat 
per mèrits propis un espai entre 
el veïnat. I com diu ella mateixa, 
l'hi dona per menjar. I també al 
Guillem, la seva parella, el com-
pany que fa set anys la va resca-
tar, literalment, del carrer. Des de 
llavors son inseparables, tant, que 
no conceben cap ajut que no els 
inclogui a tots dos. 

Des que es va inundar l'habita-
ció que tenien llogada per 330 eu-
ros al mes al barri de la Trinitat, 

han passat per diferents hostals, 
però ara ja fa setmanes que dor-
men amagats als lavabos d'un hos-
pital proper; ella estirada al terra 
com pot, amb la motxilla de coi-
xí, i ell a la cadira de rodes, amb 
el cap suportat al rentamans. La 
salut del Guillem, amb 68 anys i 
una discapacitat reconeguda des 

del 2007, empitjora amb aquestes 
condicions; no els deixen canviar-
lo o fer-se la higiene més personal 
a cap hospital o centre de salut. Ara 
la Cristina l'hi ha de fer al carrer, 
en un lloc discret. No vol demanar 
més almoina després d'esgotar 
trucades i visites a serveis socials; 
és cert que en aquest perible per 

trobar una escapatòria a la vida al 
carrer els han ofert algunes soluci-
ons, ni que siguin temporals, però, 
o son per a ella o son per a ell. I ells 
insisteixen: “som inseparables”. 

Això ho sap molt bé la Mercè, 
una de les moltes veïnes que ha 
creat la xarxa de suport al voltant 
de la parella. Aquest xarxa compo-
sada per nombrosos veïns i també 
botigues del mateix carrer Astúries 
ha estat capaç en els darrers temps 
de recollir signatures suficients 
perquè el Districte atorgui un per-
mís el 2021 perquè la Cristina pu-
gui vendre els llibres sense que la 
Guàrdia Urbana li requisi, o guar-
dar part dels exemplars a casa i 
portar-los en el carro de la com-
pra al matí i evitar així que els ro-
bin per la nit. "Com ara no tenen 
lloc on viure no poden endur-se els 
llibres, així que ho fem els veïns", 
explica. Això, i més coses, com ara 
acompanyar-los a Heura o a Arrels, 
fer consultes a les diferents insti-
tucions i serveis socials, dema-
nar una trobada amb el gerent del 
Districte (que encara no ha res-

post) per tal de renovar el permís 
de venda dels llibres o reposar-ne 
en 24 hores tots els que la pluja de 
Sant Jordi ha fet malbé. Orgull de 
barri, que diu la Mercè. 

Però el més urgent ara és tro-
bar un habitatge. L’opció de carre-
gar totes les pertinences amunt i 
avall amb una persona en cadira de 
rodes totalment dependent és in-
sostenible més temps. Necessiten 
un espai per dormir, per rentar-se, 
per estar junts. Ni que sigui una ha-
bitació. “No aconsegueixo res per 
menys de 550 euros”, explica la 
Cristina. En comparació, el minús-
cul quartet que es va omplir d’ai-
gües fecals a l’agost era tot un luxe. 

Després de l’assessorament 
a Heura, la via més efi caç que es 
planteja en aquests moments és re-
córrer als veïns, fer la crida exten-
siva a tota la gent de Gràcia. El mis-
satge d'aquesta xarxa solidària és 
clar: si algú té un racó, pis, habita-
ció o local decent que es pugui llo-
gar, hi ha persones que respondran 
per ells, avalaran a la Cristina i el 
Guillem. Orgull de barri.

El Guillem i la Cristina, a la seva parada de llibres a tocar de Fontana. Foto: S.M.

A.B.

L a pronunciada baixada del 
Torrent del Remei, al barri 
del Coll, que s'atenua a poc a 
poc quan arriba a l'alçada de 
l'escola Montseny i que s'es-

treta fi ns a fer desaparèixer la vo-
rera en el tram que va des de Sant 
Eudald a Mora d'Ebre se sotmetrà 
aquest estiu a una reforma urba-

nística de cirurgia fi na. Els tècnics 
locals, d'acord amb el programa 
Protegim Escoles, s'han hagut de 
trencar la closca per ampliar la vo-
rera de l'escola Montseny fi ns que 
connecti amb l'àrea de jocs infan-
tils del carrer Farigola.

La solució té una primera fase 
fàcil davant de l'escola amb l'am-
pliació de la zona de pas i la ubi-
cació de bancs, cadires i el terra 
pintat de colors. Però més avall 

la remodelació és imaginativa: 
un cop descartada la idea d'una 
expropiació parcial del mur verd 
que ara impedeix fisicament la 
continuïtat de la vorera, caldrà 
pintar el terra generant la il·lusió 
de pas en un gir sinuós i es prote-
girà la nova vorera amb pilones. 
L'estretor de la vorera de l'altra 
banda (menys d'un metre) obliga-
rà a eliminar la dotzena de places 
d'aparcament. 

Fonts municipals han apuntat 
que tota la transformació s'allar-
garà fi ns a l'octubre i que alesho-
res s'abordaran també els altres 

projectes de 2022 de Protegim 
Escoles a l'escola i institut La 
Sedeta i a l'escola Claret del car-
rer Sicilia (vegeu num. 875)

L'escola Montseny guanyarà vorera 
eliminant dos cordons d'aparcament
L'estreta connexió del tram entre Sant Eudald i Móra 
d'Ebre obligarà a crear un nou espai de pas amb pilones

L'entrada de l'escola Montseny, protegida ara provisionalment. Foto: A.G.P.



L’Independent de Gràcia
6 de maig de 2022

7

Documents
'De portes endins' 
"Crec que mai la lletjor ha d'usurpar el lloc de la bellesa, algun dia ens adonarem de tots els tresors 
que hem deixat perdre. Aquesta història és un homenatge a tota la màgia i el sabor que tenen els 
edifi cis, els objectes i els artefactes amb una mica de poesia". D'aquesta manera s'expressa l'escriptor 
Jordi Cantavella sobre la seva darrera novel·la, De portes endins (Rosa dels Vents), una història 
emocionant que transita per la vida de tres generacions de veïns de la Barcelona del segle XX, 
narrada per un ascensor modernista molt especial. A través del que veu i escolta l’aparell, es donen a 
conèixer la vida i les trifulgues dels veïns de l’escala així com els esdeveniments i els canvis socials que 
sacsegen la ciutat durant cent anys. Una història coral i costumista de la qual podeu fer un tast.

Jordi Cantavella (Barcelona, 
1967) ha publicat quinze lli-
bres, entre els quals destaquen la 
novel·la El brigadista (Rosa dels Vents, 
2015), traduïda al castellà per l'Editorial 
Milenio, Aquests catalans estan tocats del bo-
let! (Columna, 2010), la novel·la infantil En 
John Gardfi eld en territori xeiene (Estrella 
Polar, 2010) i el llibre de contes per a adults 
Paper Higiènic (Llibres de l'Índex, 2006. 
Ha escrit també Els barris de Barcelona i 
els seus carrers (Edicions 62, 2010), la bio-
grafi a d'Albert Llovera No limits (Planeta, 
2011), Em vull fondre! (Cossetània, 2012) i 
Llegendes de boletaires i alres histories de 
muntanya (Edicions B, 2016). És traduc-
tor i autor de guions de televisió i cinema. 
Durant dues dècades ha estat copropietari 
de l'emblemàtic bar gracienc l'Astrolabi. 

biografi a

De tant en tant m’ha passat que, quan entren un 
parell d’adolescents a la cabina i després algun 
altre usuari, generalment de sexe diferent, els 

agafa la rialleta nerviosa. Els veig plorant de riure 
mirant de dissimular fi ns que baixen o si l’altra per-
sona surt abans. Malgrat la inoportuna hilaritat, 
ho passen molt malament mentre dura el trajecte. 
Aleshores, quan es queden sols, esclaten de riure 
i es culpen l’un a l’altre d’haver-lo fet cargolar-se i 
quedar com un enze davant del veí o la veïna. 

Mira que en sou, de ximples. 
El que també em trobo, i molt sovint, és que els 

meus usuaris entren dins de la meva cabina i no 
saben què dir. Normalment se saluden i després 
callen. S’escuren la gola, miren el sostre, els peus i 
qualsevol banda provant d’evitar els ulls de l’altra 
persona. Són tan a prop l’un de l’altre que la seva 
distància social queda envaïda durant el temps de 
pujada o baixada i enganxen les esquenes contra les 
meves parets. Reconec que alguna vegada he pensat 
a fotre’ls una empenta i fer que s’abracin, però això 
seria molt violent, pobres, i podria acabar en un es-
clat de violència veïnal innecessària. 

D’altres vegades, quan no saben què dir i els inco-
moda el silenci forçat, enceten converses estúpides. 
La majoria d’aquests col·loquis són del tot anodins i 
mancats de cap mena d’interès. 

En canvi recordo una situació que descriu molt 
bé els seus protagonistes: en Gustavo i en Carlos 
Alberto. 

Tots dos tornaven de la feina, és a dir, de tocar al 
Parc Güell per als turistes. Hi anaven gairebé cada 
dia. Cadascun tenia el seu lloc fi x on interpretaven 
les seves cançons i de tant en tant algunes versions. 
Duien les guitarres i un carretó amb amplifi cadors, 
faristol i micròfon. També un petit carregament 
amb els seus CD, que venien als que s’hi interessa-
ven. 

Malauradament, una part del que guanyaven 
amb la suor de la seva creativitat estava destinada a 
pagar les multes de la guàrdia urbana, ja que l’Ajun-
tament sempre ha considerat els músics de carrer 
com a captaires, cosa que seria impensable en altres 
ciutats més respectuoses amb la creació artística. 

Aquell diumenge tornaven cansats; havien estat 
tocant al parc tot el matí amb pocs benefi cis, donat 
que els dies de pluja poca gent visitava els llocs a 
l’aire lliure. Cap a les cinc de la tarda, era hivern i ja 
fosquejava, van creure que no pagava la pena conti-
nuar sota l’aiguat. 

Van carregar instruments i carretons dins de la 
meva cabina i van trucar al botó de la seva planta. 
Quan jo ja anava entre el tercer i el quart pis, em 
vaig aturar. No podia continuar perquè havia deixat 
d’arribar electricitat a l’edifi ci. 

Que consti que no era culpa meva. 
Era una avaria general, els veïns anaven sortint 

a l’escala i es preguntaven els uns als altres si teni-
en llum a casa i van arribar a la conclusió que tot el 
carrer havia quedat a les fosques. 

En Carlos Alberto va picar el botó de l’alarma, 
però, com resulta obvi, no funcionava. En sentir les 
veus del veïnat a l’escala, tots dos es van mirar als 
ulls malgrat la poca llum que hi havia dins del meu 
habitacle. 

—Sí? —va preguntar en Gustavo. 
—Sí —va respondre l’argentí. 
Van treure les guitarres de les fundes i van co-

mençar a fer uns arpegis per escalfar els dits encar-

carats pel fred. Primer va cantar en Gustavo una 
cançó satírica dedicada a la guàrdia urbana, des-
prés va empalmar en Carlos Alberto amb una chaca-
rera pròpia del seu país. 

El públic que hi havia a l’escala va romandre als 
replans per escoltar el concert que havien impro-
visat els seus veïns cantautors. A mesura que les 
guitarres i les veus sonaven, es van anar obrint més 
portes i ben aviat tota l’escala es va omplir d’es-
pelmes enceses que creaven una atmosfera gòtica 
plena de llum ataronjada que feia misterioses les 
fi gures modernistes esgrafi ades a les parets. Les 
ombres que titil·laven semblava que atorgaven mo-
viments a totes aquelles canonades i cables que fe-
ien de marcs per a nimfes, fades, querubins i fl ors 
creats per estilets feia un segle. 

Els espectadors aplaudien amb entusiasme cada 
vegada que s’acabava un tema. No veien els intèr-
prets, perquè jo m’havia quedat aturat entre dos pi-
sos, però la música fl uïa com l’aigua d’un rierol de 
muntanya des de dins meu i arribava a unes orelles 
sorpreses i agraïdes. 

Era la primera vegada que jo esdevenia escena-
ri i he de dir que vaig gaudir cada segon del con-
cert. Desitjava que l’electricitat no tornés fi ns al cap 
d’una bona estona. Els dos músics també fruïen 
aquell moment tan màgic, tot i que no devien estar 
gaire còmodes amb els seus instruments musicals 
en un espai tan reduït com era la meva cabina. 

Guaitava l’Eugeni, que havia agafat una cadira i 
escoltava nostàlgic la música en directe amb un got 
de vi a la mà. Estic segur que aquella situació devia 
recordar-li la infantesa. 

Era impossible no pensar en la Sabina i l’Eulàlia. 
En Guillem Mercader també era al replà amb 

una cadira. Fumava una cigarreta i aguantava un 
cendrer a la falda. Uns pisos més avall, la Cinteta 
somreia amb admiració a uns veïns amb què només 
s’havia saludat; ignorava que tenien aquell talent. 
Els seus aplaudiments eren els més calorosos de 
tota l’escala. 

Naturalment no hi faltaven la Seelie i la Marta, 
grans admiradores dels músics, cadascuna amb 
una cervesa fresca a la mà. Xocaven les ampolles 
tot brindant, ballaven, reien i cantaven senceres 
les cançons dels seus amics de manera entusiasta. 
Alguns veïns s’atrevien a cantar alguna tornada poc 
complicada. 

 Mai no havia vist els replans de l’escala tan plens 
de gent. Demanaven més cançons per animar els 
meus presoners i aquests es lliuraven generosa-
ment al seu públic subjugat. 

Només una porta no es va obrir, tot i que jo sa-
bia que rere l’espiell hi havia els ulls envejosos i 
amargats d’en Ricard Camprubí, que era incapaç 
de suportar el goig dels altres, i encara menys si els 
protagonistes de la diversió eren un parell d’immi-
grants indesitjables. Aquella porta, tossudament 
tancada, amagava la rancúnia de qui se sap prescin-
dible. 

La llum va tornar, jo vaig poder continuar pujant 
els dos artistes fi ns al replà de casa seva, ells es van 
acomiadar del seu públic inesperat i la fascinació 
de la música i la poesia va donar pas a la silenciosa 
normalitat. 

Des que la Marta s’havia associat amb els seus ve-
ïns, poques vegades tornava tota sola a les nits des-
prés de tancar el local. 

[...]
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Tres exdirectius de 
l'Europa impulsen una 
moció de censura i una 
candidatura electoral
"No hem de cremar les naus perquè un equip baixa", respon 
el president del club, Víctor Martínez, al grup d'opositors

Àlex Gutiérrez Pascual

N o ha passat ni una set-
mana del descens ma-
temàtic a Tercera RFEF 
del primer equip mas-
culí de l'Europa que 

una part de l'oposició a la directi-
va del club ha començat a moure 
fitxa. Tres dels quatre exdirectius 
que van dimitir al febrer passat 
(Roger Marco, Ramon Armengol i 
Jordi Collell) han tramitat aquest 
dimecres el procés per a una mo-
ció de censura contra la junta que 
presideix Víctor Martínez, reelegit 
el desembre del 2020. 

Els impulsors han activat la 
candidatura Ara toca mirar en-
davant, basada en els motius ara 
aprofundits que els van portar a la 
dimissió (vegeu núm. 878): manca 
de planificació esportiva, presiden-
cialisme, opacitat en els comptes i 
ús partidista. Segons els terminis 
marcats als estatuts del club, la vo-
tació pot tenir lloc a mitjan juny, 
un cop es reuneixin els avals (el 
15% dels socis amb dret a vot). En 
cas que prosperi la moció (es ne-
cessiten dos terços dels vots eme-
sos), s'activarà el procés electoral. 

"No l'hem feta abans per no in-
terferir amb la trajectòria del pri-
mer equip masculí", argumenten 
des del grup impulsor, que plante-
ja canvis al club en sis àmbits: la-
boral, esportiu, social, econòmic, 
polític i de model. Asseguren que 

La golejada a Andratx (4-1) ha certificat el descens a Tercera. Foto: Àngel Garreta

la gestió esportiva es basa en la 
"improvisació" al primer equip 
masculí i denuncien "manca de 
planificació" en el femení per a 
la nova temporada. Apunten que 
l'entitat "té recursos" per afron-
tar el proper curs i exigeixen 
"compartir els comptes" perquè 
siguin públics. Una crítica lligada 
al model de gestió. "Dues perso-
nes ho mouen tot", en referència 
al president i el gerent de l'entitat, 
Jordi Vela. 

"El que el soci vulgui". El màxim 
dirigent del club, Víctor Martínez, 
reconeix que la tramitació de la 
moció de censura ha causat "sor-
presa" a la junta. "Estan en el seu 
dret", manté Martínez, que rebat 
les acusacions dels impulsors de 
la moció. "No hem trobat a fal-
tar el director esportiu fins a mit-
jan d'aquesta temporada", apunta 
en relació als resultats esportius 
dels cursos anteriors. "No hem de 
cremar les naus perquè un equip 
baixa", afegeix el president, que 
anuncia la incorporació propera 
d'aquesta figura. "Ens estem mo-
vent", indica en aquest sentit. 

Sobre l 'àmbit  econòmic, 
Martínez rebat amb contundèn-
cia: "Estic molt tranquil, el club 
és molt transparent i tothom qui 
ho sol·licita hi té accés". El proper 
pas que ha de fer la junta és faci-
litar les paperetes per als avals. 
"Passarà el que el soci vulgui", in-
dica Martínez.

À. Gutiérrez Pascual

L 'entrenador Dani Perdiguero 
no dirigirà la temporada vi-
nent el sènior A femení del 

SaFa Claror. La decisió del tècnic 
gracienc, meditada i presa abans 
que l'equip taronja aconseguís la 
permanència a Copa Catalunya, 
es va fer oficial abans de la dis-
puta del darrer partit del playoff 
a Tarragona, que va acabar amb 

triomf del TGN Bàsquet (57-
37). "Ho hem pactat així", indica 
Perdiguero, que continuarà "el 
temps que calgui" al club per "pla-
nificar la nova temporada" i realit-
zar el traspàs a Marc Vilar, el futur 
entrenador. 

Vilar, segon tècnic del sènior 
A masculí, que es troba en ple-
na disputa de l'ascens a Copa 
Catalunya, agafarà així el relleu de 
Perdiguero a la banqueta del feme-
ní. L'entrenador també coordina 

el bàsquet infantil al SaFa Claror. 
Precisament el sènior A masculí, 
que dirigeix Bernat Devant, rebrà 
el Tecla Sala dissabte 7 a la tercera 
jornada (18h), després d'encaixar 
contra el CN Caldes (60-72) la pri-
mera derrota d'aquesta fase. 

També lluita per pujar a Copa 
Catalunya el sènior A femení de 
Lluïsos, que dissabte 7 visita la 
pista del Sant Gervasi (19.45h). A 
la darrera jornada va caure davant 
el Grup Barna B (37-39). 

Perdiguero deixa la banqueta del sènior A femení del SaFa Claror. Foto: Cedida

Cursa per la salvació a la Copa 
Catalunya masculina. Els tres sè-
niors masculins d'aquesta catego-
ria afronten la tercera jornada per 
la permanència. Lluïsos rebrà el 

Reus Ploms Salle amb la seguretat 
de sumar dues victòries, mentre 
que el Claret s'enfrontarà al Lliçà 
d'Amunt. El Vedruna visitarà el CN 
Terrassa (vegeu Resultats).

Dani Perdiguero deixa la banqueta del 
SaFa Claror femení després de la salvació
Marc Vilar, segon entrenador del sènior A masculí, que disputa 
l'ascens a Copa Catalunya, agafa el relleu del tècnic gracienc

Breus

L'Hoquei Claret 
es juga el liderat 
del grup C de 
Tercera Catalana

Amb l'únic objectiu 
d'escalfar motors per a 
la propera temporada, el 
sènior masculí del Claret 
es jugarà tancar la lliga 
com a líder del grup C de la 
Tercera Catalana d'hoquei 
patins. L'equip d'Eugenio 
Gómez té dos punts més 
que el seu immediat 
perseguidor, el Tordera, 
i disputarà la darrera 
jornada contra el Taradell, 
cuer a la classificació 
(vegeu Resultats). Els 
graciencs van batre els 
maresmencs a l'última 
jornada (3-4), en la tercera 
victòria consecutiva per als 
de Gómez. La golejada al 
Cassanenc (10-0) ha estat 
el triomf més contundent.

À.G.P.

Un jugador del 
Bàsquet Lluïsos 
acidH, als Special 
Olympics del 2023
El jugador del Bàsquet 
Lluïsos-acidH Roger 
Gomis participarà amb 
la delegació espanyola 
als Special Olympics que 
se celebraran l'estiu de 
l'any vinent a Berlín. La 
selecció de Gomis també 
suposa disputar el torneig 
preolímpic que tindrà 
lloc del 19 al 24 de juny 
d'aquest any també a la 
capital alemanya.

Descens confirmat després de 
la desfeta a Andratx (4-1). El 
primer equip masculí afronta les 
dues darreres jornades a Segona 
RFEF, la propera diumenge 8 
contra l'Eivissa a casa (12h), com 
a descendit. La golejada a Andratx 
ha certificat la tornada a Tercera. 
"Al final de temporada hi haurà les 
notes i el futur esdevindrà el que 
sigui", va indicar el tècnic Gerard 
Albadalejo després del partit.
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À.G.P.

Dos equips de La Salle disputaran a Gijón la segona 
fase de la Lliga de clubs Iberdrola de gimnàsti-
ca artística femenina. El conjunt A, sisè classifi-

cat de Primera, disputarà la competició dissabte 7 a la 
tarda, mentre que el B, al setè lloc de Tercera, ho farà 
diumenge 8 al matí. D'altra banda, el Gràcia Gimnàstic 
prepara la final de la Lliga Ibèrica de gimnàstica artís-
tica femenina (21 i 22/05) amb un equip a la catorzena 
posició de la Divisió C. Aquest club va disputar a Salt 
la segona fase de la Copa Catalunya d'artística mascu-
lina (promoció, base i via olímpica), amb or (P1), plata 
(B2) i bronze (B5) per equips, i primer lloc (P1), sego-
na plaça (VO6) i tercera posició (VO4) individuals.

El CE La Salle afronta 
segona fase de la 
Lliga Iberdrola de 
gimnàstica artística
El Gràcia Gimnàstic prepara la 
final de la Lliga Ibèrica pel 21-M

Cedida

FUTBOL
Segona RFEF masculina (Gr.3)
Jornada 32
CE Andratx 4 - 1 CE Europa 
Classificació
1. CD Numància .. 59 punts.
17. CE Europa .......32 punts.
Jornada 33
CE Europa - CD Eivissa Illes 
Pitiüses (8/05, 12h) 

Segona Catalana masc. (Grup 5)
Jornada 26
Turó Peira 3 - 1 Europa B
Classificació
1. CE Europa B ..... 65 punts.
Jornada 27
CE Europa - UD Parc (8/05, 17.15h)

Divisió d'Honor Juvenil  
masculina (Grup 3)
Jornada 31
Europa 0 - 0 San Francisco
Classificació
1. FC Barcelona.... 79 punts.
10. CE Europa .......42 punts.
Jornada 32
Sabadell - CE Europa (7/05, 16h)

Preferent Juvenil fem. (Grup 1) 
Jornada 27
CE Europa 3 - 0 CF Damm
Classificació
1. FC Barcelona.....72 punts.
2. CE Europa .........61 punts.
Jornada 28
CD Fontsanta-Fatjó - CE Europa 
(8/05, 17.30h) 

BÀSQUET
Copa Catalunya masculina 
Segona fase - Permanència 
Grup 6
Jornada 2
UE Claret 63 - 68 CB Castellbisbal
Classificació
1. CB Castellbisbal ... 2 G 0 P.
2. UE Claret ............... 1 G 1 P.
Jornada 3
UE Claret - CB Lliçà d'Amunt 
(8/05, 17.45h)
Grup 7 
Jornada 2
El Masnou 62 - 76 Bàsquet Lluïsos 
Classificació
1. Bàsquet Lluïsos ... 2 G 0 P.
Jornada 3
Bàsquet Lluïsos - Reus Ploms Salle 
(8/05, 17.45h)
Grup 8
Jornada 2
UE Mataró 74 - 59 Vedruna Gràcia
Classificació
1. CN Terrassa ......... 2 G 0 P.
3. Vedruna Gràcia .... 1 G 1 P.
Jornada 3
Terrassa - Vedruna (8/05, 19.30h) 

Primera Catalana masculina 
Segona fase - Ascens (Grup 4)
Jornada 2
SaFa Claror 60 - 72 CN Caldes
Classificació
1. CN Caldes .............. 1 G 1 P.
3. SaFa Claror ........... 1 G 1 P.
Jornada 3
SaFa Claror - Tecla Sala (7/05, 18h)

Primera Catalana femenina 
Segona fase - Ascens (Grup 2)
Jornada 2
Lluïsos 37 - 39 CB Grup Barna B
Classificació
1. Sant Gervasi 1 ...... 2 G 0 P.
3. Bàsquet Lluïsos .... 1 G 1 P.
Jornada 3
St Gervasi 1 - Lluïsos (7/05, 19.45h)

FUTBOL SALA
Tercera Estatal masc. (Grup 1)
Jornada 26
Gràcia FS 7 - 5 Sant Joan Vilassar
Classificació
6. Gràcia FS ...........41 punts.
Jornada 27
Eixample - Gràcia (7/05, 16.20h) 

HOQUEI PATINS
Tercera Catalana masc. (Grup C) 
Jornada 9 
CP Tordera 3 - 4 CH Claret 
Classificació
1. CH Claret ...........15 punts.
Jornada 10 i última 
CH Claret - Taradell (8/05, 17.30h)

HANDBOL
Quarta Catalana masculina 
Segona fase - Ascens (Grup B) 
Jornada 7
Claret 29 - 17 Vilamajor C
Classificació
1. PBH Montmeló ......12 pts.
3. Handbol Claret ....... 6 pts.
Jornada 8
Montmeló - Claret (8/05, 18.30h)

Resultats
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Cartes al director

Escala mecànica al 
metro de Lesseps
 
Si sortiu de l’estació del metro de 
Lesseps, pel centre de la plaça, us tro-
bareu que hi ha un primer tram d’escala 
que cal pujar amb esforç, i un segon tram 
que està mecanitzat. Així ha estat des del 
moment en que es va obrir aquest accés 
ja fa uns quants anys. Mai vaig entendre 
el perquè de tot plegat, i vaig demanar 
informació a l’Ajuntament. De la subtil 
resposta obtinguda, vaig deduir -espe-
ro que correctament- que en el conveni 
entre Ajuntament i Generalitat per fer la 
línia 9, corresponia un tram d’escala me-
cànica a cadascú. El tram superior va ser 
realitzat per l’Ajuntament, però el que 
havia de construir la Generalitat no es va 
fer mai donada l’aturada de la construc-
ció de la línia 9. Abans de la pandèmia tot 
plegat era menys greu, donat que mol-
ta gent agafava l’ascensor. Amb el virus 
campant però, la gent gran n’és reticent i 
enfi la les escales amb moltes difi cultats. 
Si ara hi ha diners per reiniciar la línia 9, 
potser seria el moment de resoldre de-
fi nitivament el problema. El preu d’una 
escala mecànica és una engruna com-
parada amb el pressupost de rescatar 
l'obsoleta tuneladora. És un problema 
de prioritats. A veure si les institucions 
s’acaben de creure allò que pregonen. 
Que primer són les persones.

Xavier Valls, exregidor de Gràcia

Opinió

Amb l'esclat de les smart tv a nivell domèstic qui més qui 
menys s'ha submergit en l'oferta infi nita de Youtube i una 
de les opcions més populars són els Walking Tour, que ens 

fan recordar llocs del món que hem visitat o altres espais que probable-
ment no veurem mai en viu. Hi ha gent com la VioletVik, amb milers de 
seguidors, que ho fa per nosaltres, i després de Rotterdam o Berlín, la 
infl uencer ha triat Gràcia. No hem tingut gaire sort: el recorregut surt 
de Jardinets, puja per Gran, tomba per Carolines cap a Casa Vicens, tor-
na al carrer Gran i segueix per Santa Àgata, no esmenta ni Dones del 
36 i se'n va a Torrent de l'Olla, gira cap a Travessera de Gràcia, puja per 
MDDesemparats-Verdi i gira per Martí fi ns a plaça del Nord. Fi. Bon in-
tent, VioletVik, però necessites un guia local...i volem més vídeos!

El
depen-

dent

Editorial

L'alegria dura poc a 
casa de l'Europa

Tres exdirectius de l'Europa han iniciat aquesta setmana el procés 
per presentar una moció de censura contra l'actual junta direc-
tiva del Club Esportiu Europa encapçalada per Víctor Martínez. 

L'esquerda generada al febrer ja va donar pistes quan aquests tres di-
rigents i un quart directiu (i cinc col·laboradors més del club) van de-
cidir plegar de les seves funcions esgrimint contra la direcció acusa-
cions de greus problemes de funcionament intern, presidencialisme 
i partidisme. Amb la temporada acabada, i amb el descens del Primer 
Equip confi rmat, la moció de censura és el pas lògic d'aquelles acusa-
cions de calat; altra cosa és que aquestes raons tinguin fonament.

Sigui com vulgui, l'Europa viurà aquest juliol amb tota probabilitat 
una qüestió de confi ança contra el seu president, ja que sembla fàcil 
que els exdirectius apleguin la quarentena de fi rmes que calen per ini-
ciar el procediment, i ara en tot cas arriba el moment que uns i altres 
es preguntin on ha quedat aquella il·lusió -segurament inexperta- de 
relleu que es va generar en l'era post-De Bode; si valia la pena cremar 
tan ràpidament les naus en una convivència de sectors que a l'Euro-
pa mai no ha estat fàcil; si el soroll serà un revulsiu o farà caure nova-
ment en el desànim i en les grades buides a un equip que ha tornat a 
ser gran malgrat el descens.

Cal crítica i autocrítica a l'Europa que vindrà, amb un Primer 
Equip que ha de tornar a Tercera amb el cap ben alt de l'experiència a 
Segona RFEF i amb un Femení que ja és el mirall dels clubs que no són 
el Barça. I a la gestió, qüestió de confi ança. Que parlin els socis sempre 
és bo. I endavant, que ningú no és perfecte.
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de Gràcia

Amb la 
col·laboració:

Plaques solars 

És bàsic que l'energia 
sigui verda i estigui en 
mans de la ciutadania 
i no d'oligopolis

Ull de 
dona

Conxa Garcia 

Els veïns de la cantonada de Cardedeu 
i Montornès hem estat informant-
nos per posar plaques solars a la 

teulada de què disposem, gràcies al bon 
veïnatge. Una persona ha cedit la teula-
da, dues més han cercat informació, ens 
hem reunit entre nosaltres i amb l’em-
presa que ens va semblar més adient. 
Ara ja hem decidit el nombre de plaques 
que vol posar cadascuna. No resulta ba-
rat i ens representarà un esforç tot i que 
l’Ajuntament ens premia, durant tres 
anys, i pagarem la meitat de l’IBI. També 

ens hem apuntat a la cua per d’altres 
subvencions que hi puguin haver per 
part de la Generalitat o la UE. Estem sa-
tisfetes d’haver posat en marxa aquest 
procés per ser més autònomes a nivell 
d’energia i no dependre d’empreses que 
només cerquen el seu profi t amb mires 
d’obtenir cada cop més benefi cis, sen-
se tenir en compte les persones. També 
sentim que posem el nostre granet de 
sorra per tenir cura del nostre planeta, 
utilitzant energies renovables, en aquest 
cas la solar. Hi ha persones que pensem 
que és bàsic reduir la dependència dels 
combustibles fòssils, apostar per l’ús ra-
cional de l’energia, perquè aquesta sigui 
energia verda, i que estigui en mans de 
la ciutadania i no d’oligopolis. Animeu-
vos!

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
Mònica Jal, pedagoga i coach

Com tenir cura de nosaltres

Anem adelerats i adelerades, sempre tenim el cap 
ple amb llistes des coses a fer i passa el temps i 
no trobem el moment per tenir cura de nosal-
tres. Ho intentem, ens volem estimar però no ens 
en sortim. Sovint volem fi car amb calçador un 

temps per estar tranquil·lament i acaben passant altres co-
ses al davant. Què podem fer?

Per començar cal tenir molt clar que només en la mesu-
ra que tinc cura de mi i que m’estimo, puc tenir cura dels 
altres i donar-los estimació. El que em dono a mi, ho puc 
donar als altres. Com ho faig encaixar en la vida diària?

Tenint en compte que la única persona que està amb 
nosaltres tota la vida, les 24 hores som nosaltres mateixos 
i mateixes, el millor és posar una mica d’esforç en estimar-
nos. Per fer-ho us assenyalo dos passos.

Per tenir cura de nosaltres, el primer que hem de po-
sar en pràctica és poder tenir una mirada de tendresa cap 
a nosaltres. Això és tan senzill com imaginar que portem 
en el pit un o una doble de nosaltres en petit (el que diem 
el nen o la nena interior). La proposta és posar les mans al 
pit just abans de dormir i abans d’aixecar-nos, sentir l’es-
calf de les mans, prendre consciència de la nostra respira-
ció, dibuixar un somriure (també encara que et costi), des-
pertar en nosaltres un sentiment de tendresa i dirigir-lo 
cap al nostre nen/a interior. I podem parlar-nos dient-nos: 
m’estimo i abraço el que sóc. 

Els primers dies podem necessitar uns minuts, després, 
quan tenim adquirit l’hàbit, el sentiment sorgeix amb na-
turalitat. Aquest gest, d’una o les dues mans al pit el po-
dem repetir tant sovint com vulguem i allà on siguem.

El següent pas, és començar a fer la nostra vida habitu-
al, anant-nos recordant com a persones adultes que por-
tem el nostre nen o nena interior. I poc a poc, es tracta 
d’agafar l’hàbit, que facis el que facis: anar pel carrer, com-
prar, anar a la feina, estar en una reunió, fer esport, llegir 
un llibre, estar amb amics o conduir, facis el que facis tin-
gues present la teva nena o nen interior. 

Al principi, com tot, necessita una mica d’entrenament 
i sobretot buscar maneres de recordar-nos que estem i vi-
vim “amb nosaltres”. Sembla innecessari, però quan no 
tenim l’hàbit d’estar amb nosaltres de forma conscient, 
necessitem recordatoris (alarma al mòbil, post-its en llocs 
clau, una polsera especial...).

El gran regal és que aprens a ser conscient del que ne-
cessites, et comences a tenir en compte en tot el que fas i 
el fet d’anar despertant el sentiment de tendresa cap a tu, 
et dóna una dimensió diferent de tu mateix/a. 

Tot i que tenir un temps per a nosaltres és saludable, el 
que realment és important, és estar connectat i connecta-
da amb tu, sentint-te persona adulta que té cura del nen/a 
interior que portes a dins, independentment d’on siguis i 
el que facis. 

Quan tenim en compte els nostres nens i nenes i ens 
responsabilitzem de les nostres necessitats, també vivim 
la vida amb més intensitat perquè decidim què volem i 
agafem les regnes de la vida.

Quan tenim en compte els nostres 
infants i ens responsabilitzem 
de les nostres necessitats, també 
vivim la vida amb més intensitat 
perquè decidim què volem i 
agafem les regnes de la vida

À.G.P.

la 
setmana

Carregant pòlvora 

Josep A. Torralba 

Puc entendre que la gent opini sobre 
tot allò que cregui necessari i sen-
se cap mena de censura, però seria 

fantàstic que ho fes tenint clares totes 
les opcions i possibilitats, no només co-
neixent un o una de les bandes de tota 
la qüestió.

I això ha estat passant darrera-
ment amb els Trabucaires de la Vila 
de Gràcia, que van prendre la decisió 
de fer canvis a la direcció artística de 
la Revolta de les Quintes, i sembla que 
hi ha hagut un terratrèmol important. 
Han aparegut diverses opinions, sobre-
tot des d’un costat dels factors involu-
crats, sempre carregant contra l’enti-
tat, això sí, amb desconeixement total 
de les raons i dels perquès.

Sap greu que gent com la Lola faci 
una columna a l’Independent o que es 
parli durant 40 minuts a l’Infogràcia de 
Ràdio Gràcia, i que en cap de les ocasi-
ons s’hagi donat la possibilitat a l’altre 
costat de poder dir la seva. En aquest 
cas, crec que és més dolorós el cas de 
Ràdio Gràcia, que van dir en antena al 
mateix programa que donarien la pa-
raula als Trabucaires per poder-se ex-
plicar, i encara estan esperant. De fet, 
es van dir moltes mentides, com per 
exemple, que els Trabucaires no s’esti-
maven la Revolta, i allà s’han quedat.

Potser, si no hagués coincidit en 
el temps que a l’anterior directo-
ra li donessin la medalla d’Honor de 
Barcelona, no s’hagués produït tant al-
darull o, potser, si la gent tingués ganes 
d’informar-se millor, com a mínim, no 
dirien el que diuen.

En fi , que cadascú carregui amb allò 
que pensa i creu, però els hi puc dir 
als Trabucaires que poden estar tran-
quils.

S'han dit moltes 
mentides dels 
Trabucaires: que no 
s'estimen la Revolta
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L a placeta del metro de Vallcarca, des de fa uns me-
sos rebatejada amb el nom de Joan Liébana, per re-
cordar al nostre bomber i bondadós veí, acollirà de 
nou una nova edició del Fem Mercat aquest 14 de 
maig a partir de les 11h. Ja tocava!

Han passat molts mesos i la represa de les activitats 
multitudinàries ens ha donat ales per tornar a plaça 
amb el nostre particular mercat, on comptarem amb les 
parades habituals des de primera hora, de verdura, frui-
ta, oli, pa, planter o tèxtil, l’espai de jocs infantils amb 
Espai Nats o l’espectacle “Gamberuleadas” del clown 
Gamber Tuni, però també reprendrem els tallers amb 
col·lectius afins com Biciosos -de reparació de bicicletes 

i monocicles- i Restarters -de reparació i reaprofitament 
d'aparells- o el clàssic concert per acompanyar el ver-
mut, en aquest cas amb Verduleras, trío de música bal-
cànica i popular europea. 

Al llarg de tota la jornada hi haurà ràdio en viu, dina-
mització musical, barra popular amb refrigeris diversos 
com el vi denominació d’origen Vallcarca ‘Ungles Negres’ 
que es presentarà el mateix dissabte, just abans del dinar 
popular per degustar i xerrar de gust. De cara a la tarda, 
una jam session prendrà el testimoni a la mateixa plaça 
a càrrec del col·lectiu La Capsa de Pandora. 

Des de l'organització estem especialment il·lusionades 
de tornar a plaça i poder compartir aquest dissabte de 
maig amb tothom qui vulgui passar una bona estona i 
omplir la bossa tenint ben present el consum responsable 
i conscient, en un barri que volem cuidar entre totes.

Biciosos, Verduleras, el vi Ungles 
Negres i una jam session, tot 
a la plaça Joan Liébana, la 
placeta del metro de Vallcarca

Opinió convidada
Opinió convidada

Conxa Garcia, veïna i activista de Gràcia
Fem Mercat

Reflexions contra 
la guerra

14M: el Fem Mecat 
torna a la plaça

M 'arriba gran quantitat d’infor-
macions i opinions sobre la 
guerra a través dela premsa, la 
televisió i les xarxes socials, al-
gunes contradictòries sobre qui 

té la culpa del seu inici: Rússia, Ucraïna, els 
Estats Units, l’OTAN? I el que importa, allò 
perquè haurien d’estar treballant aquells 
que tenen domini sobre el que està és dir 
NO A LA GUERRA i aturar-la i evitar que 
passi mai més. Aturar no només aquesta, 
sinó totes les que estan en marxa al món, 
així com totes aquelles situacions d’abusos, 
esclavatge i domini sobre algú altre. Però 
no, discuteixen sobre el sexe dels àngels.

Des que ha començat aquest deliri em 
sento buida, penso en el món que deixarem 
a les noves generacions.

Sento parlar irresponsablement d’envia-
ments d’armes, d’utilització d’armes quími-
ques, de “racimo”, de drons, de míssils, tan-
ques... i, fins i tot d’armes nuclears. Sento 
dir que s’han envoltat ciutats, zones o ca-
mins de mines, com si parléssim de pomes i 
taronges. Totes aquestes armes no s’hau-
rien de fabricar, i les que ja hi són, caldria 
destruir-les. De vegades penso que si llen-
cen bombes nuclears, que, si-us-plau, caigui 
a sobre meu per diluir-me en un plis-plas i 
no haver de veure el que s’esdevindria des-
prés i no patir.

No haurien d’existir fàbriques d’armes i 
ningú hauria de voler treballar-hi. S’hi po-
den fabricar moltes altres coses que sí són 
necessàries. Per què necessitem una guerra 
per investigar noves tecnologies?

Crec que aquesta situació que estem vi-
vint demostra el nostre fracàs com a espè-
cie per arribar a ser humans. Per avançar 

en aquest camí, s’ha de lluitar contra els 
nostres impulsos violents, que els tenim, 
però també tenim consciència i podem pen-
sar, reflexionar i millorar.

Semblaria que allò que diuen que “la con-
dició humana” inclou la violència, la compe-
titivitat, l’acaparament de riqueses i, n’estic 
farta d’ella, perquè no és humana.

Acabo de llegir el llibre La Mancha huma-
na de Philip Roth, que parla d’això, i un dels 
personatges (que ha estat com soldat a una 
guerra) diu, més o menys, que quan vegis 
un ser humà, allunya't el més possible d’ell. 
Si hem de deixar petjada a la Terra, que no 
sigui per embrutar-la, que no sigui una pet-
jada de destrucció: que no sigui una taca!

Cedida

Si hem de deixar petjada a 
la Terra, que no sigui per 
embrutar-la, que no sigui 
una petjada de destrucció

Pexels/Matti

Opinió
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Entitats

Divendres 6 de maig 
Teatre: Agost, de Tracy Letts. Direcció: 
Víctor Clotet i Sergi Saboya.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 22h, ds a 
les 11h i dg a les 18h

Presentació del llibre Barcelona Freak 
Show. Història de les barraques de fira i 
dels espectacles ambulants del segle XVIII 
al 1939, amb l'autor, Enric. H. March. 
Organitza: Agita't Gràcia. 
Banc Expropiat (Quevedo, 13-15), a les 19h

Dissabte 7 de maig
Vermuts amb tapa literària. Presentació 
i recital de 'En brut', de Marta Pérez 
Sierra, escriptora i membre del grup 
Minerva.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 11.30h

Anima't al vermut. Cinema d'animació + 
cinefòrum + vermut. Sita sings the blus 
(2008), de Nina Paley. Taquilla inversa.

Ateneu Roig (Torrent d'en Vidalet, 34), a 
les 12h

Música experimental en viu. Homenatge 
a Juan Antonio Nieto. 
L'Antic Forn de Vallcarca (Cambrils, 10), 
a les 18h

Diumenge 8 de maig
Concert: Yuyu Penombra + Jorge 
Demarco.
Ateneu Roig (T. d'en Vidalet, 34), a les 12h 

Concert celebració del 20è aniversari de 
la Coral La Fuga de Lluïsos, amb el mun-
tatge del Glòria d'Antonio Vivaldi.
Oratori Sant Felip Neri (Sol, 8), a les 18hh

Si 
voleu publi-

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

@independent.cat

Amb el suport de

Exposicions
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 14 de maig
Fotografia Matemàtica. Exposició de fo-
tografies relacionades amb conceptes 
matemàtics realitzades per alumnes de 
l’Institut La Sedeta. Aquestes fotografies 
s’emmarquen en el Concurs de Fotografia 
Matemàtica, organitzat per l’Associació de 
Barcelona per a l’Estudi i l’Aprenentatge de 
les Matemàtiques (ABEAM).
CC La Sedeta (Sicília, 321)

Fins al 20 de maig 
Exposició Vestits per ballar. La fundació 
Festa Major de Gràcia acull aquesta mos-
tra que commemora els 50 anys de l'Es-
bart Sant Jordi. L'exposició ofereix una re-
trospectiva a la trajectòria de l'esbart des 
d'una perspectiva molt original: el vestuari 
de les principals coreografies que han re-
alitzat i les rèpliques a escala de nina que 
han anat col·leccionant.
Can Musons (Alzina, 7) 

Fins al 28 de maig
Exposició Football. Art. Icons. Mostra que 
juga amb l'art, el futbol i la iconografia i 
que ha estat elaborada per l'il·lustrador 
Guillem Bosch i la revista Panenka. La 
mostra s'endinsa en la història de l'es-
port més global a través dels seus protago-
nistes, jugadors i entrenadors de llegen-
da, que cobren vida a través del llapis de 
Guillem Bosch. Les seves frases més cèle-
bres són només l'excusa per abordar una 
sèrie de personatges que el temps ha con-
vertit, a més d'ídols per als aficionats, en 
icones de la cultura pop
Casa Seat (Pg. de Gràcia, 109)

Fins al 16 de juny
Exposició Aranès: l'occità de Catalunya. 
recorregut per la història, les caracterís-
tiques i la vitalitat de l’aranès, variant de 
l’occità parlada a l’Aran. La seva vinculació 
històrica amb Catalunya ha permès pre-
servar-ne la identitat i mantenir-hi la llen-
gua, fet que en fa una singularitat lingü-
ística. L’exposició presenta la història del 
reconeixement de l’aranès, el marc legal 
de protecció i l’espai humà i geogràfic en 
què es manifesta. L’aranès s’hi mostra com 
una llengua viva, amb producció cultural i 
present també en les noves tecnologies de 
la comunicació. Organitza: Secretaria de 
Política Lingüística.
Biblioteca Jaume Fuster (plaça Lesseps, 
20-22)

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)

Fins al 30 de setembre
Exposició Dibuixant la música. Crònica 
il·lustrada del Tradicionàrius 35 de Pedro 

Strukelj. Amb el seu estil característic, 
Strukelj utilitza un llenguatge entre el cò-
mic i el dibuix de quadern de viatge que co-
mença i acaba durant el mateix concert. Al 
vestíbul del CAT trobareu un mural al fris i 
tot el procés creatiu que ha dut a terme du-
rant aquests 3 mesos mesos amb fotografi-
es del mateix il·lustrador i de Josep Tomàs. 
Vestíbul del CAT Tradicionàrius (plaça 
Anna Frank, s/n)

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) 

Actesh

Divendres 6 de maig
Setmana del Japó. Presentació de llibre: 
Destellos de Japón. Itinerarios y notas 
dispersas de viajes, a càrrec del'autor, 
Ramón Sallés.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps, 20-
22), a les 18.30h

Teatre: La Bona Germanor. Representació 
de l'obra de Xavi Morató, a càrrec de 
Bakestei Teatre.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 19 i ds a 
les 18h

Inauguració de l’exposició Dibuixant 
la música. Crònica il·lustrada del 
Tradicionàrius 35 de Pedro Strukelj. 
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 19h

Concert: Jordi Batiste. Amb Barnasants.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 20.30h

Concert: Alaturca Barcelona (world, gyp-
sy, oriental).
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22h

Dissabte 7 de maig
Primer aniversari del Casal de Barri Can 
Carol. Activitats per a tota la família: 
T'ai chi i chi kung, vermut musical, di-
nar popular, bingo musical, col·loqui El 
Cohabitatge a Vallcarca, espectacle infan-
til, concert en viu i punxadiscos.
Can Carol (Cambrils, 24), d'11 a 21h 

Concert: Three Time Losers.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 12.30h

Microfest: Vera Van Eyken + Ethan & 
Tomas + Toni Cadena + Jaza + Che 
Gabbana (ft. Yung Nady). Organitzat per 
l'escola musical Microfusa.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 20.30h

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

Diumenge 8 de maig
Festa d’Arquitectura 2022: La Festa 
del Silenci. Construcció dels Sonalls 
del Silenci (Sala Ferusic+ ETSAB) 
+ Benvinguda COAC Barcelona + 
Performance mims Silenci a la plaça 
Brando i Silvana + Passeig acústic amb 
Amaya Caballero (exercici de sensibilitza-
ció acústica).
Plaça de la Virreina, de 10 a 13h

Dimarts 10 de maig
Cinema: Fedayin, le combat de Georges 
Abdallah. Vacarme(s) Films. 2020.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 19h

Dimecres 11 de maig
Narració: Contes sobre la pell. A càrrec 
d'Elena Andrés. De 6 mesos a 3 anys.
Biblioteca Jaume Fuster (Pl. Lesseps, 20-
22), a les 11h

Racó poètic. Recital de poemes a càrrec 
de les poetes Maria Dolors Peitiví, Pepa 
Rubio, Eulàlia Framis, Dolors Dilmé i el 
rapsoda Amancio de La Morena, amb 
l’acompanyament musical de la cantau-
tora Mariona Martin (veu i guitarra).
Presenta l’acte el rapsoda Amancio de la 
Morena.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 19h

24a La Taverna del CAT: Adrià Dilmé i 
Jaume Arnella. Reserves de taules a bar-
delcat@gmail.com
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 21h

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

Dijous 12 de maig
Setmana de Japó. Onsen: què fan els mi-
cos?, a càrrec de Pato Mena. Edat recoma-
nada: de 4 a 7 anys. Cal inscripció prèvia. 
Aforament limitat 10 infants.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps, 20-
22), a les 17.30h

L'Aplec de la Sardana, impulsat per la 
Fundació Festa Major, torna a Joanic 
Després de la suspensió de 2020 i de la reconversió en audició de sardanes 
durant la Festa Major de Gràcia de 2021, enguany l'Aplec de la Sardana de 
Gràcia torna a la normalitat l'any que celebra 65 edicions. La plaça Joanic 
recupera així l'aplec més antic de Barcelona, amb la cobla Sant Jordi Ciutat de 
Barcelona, la Jovenívola de Sabadell i la Flama de Farners. Segons la Fundació 
Festa Major, l'objectiu dels canvis incorporats al projecte el 2019 és rejovenir 
el públic assistent a l'aplec, obrir el món sardanista a nous públics i vincular 
l'acte amb d'altres disciplines de la dansa tradicional i de la cultura popular. 
Dissabte 7 de maig a plaça Joanic a les 18h 

Recomanem

Josep M. Contel
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No és cap galeria ni cap 
museu, és el Costa 
Brava, l'emblemàtic bar 
a tocar de la plaça del 
Nord que sempre ha 

tingut certa sensibilitat artística. 
Una tradició que han volgut man-
tenir els nous propietaris, que tot 
just arrencaven projecte quan va 
irrompre una pandèmia que pocs 

havien previst. Així que el tema 
de buscar artistes i organitzar ex-
posicions va quedar en segon ter-
me. Fins ara. 

"M'agrada molt aquesta idea 
que es pugui gaudir de l'espai més 
enllà del tema gastronòmic", con-
fessa l'Anna, "així que hem reprès 
la iniciativa i cada mes tindrem 
art a les parets del bar". Ha estat 
l'arquitecte i enginyer Xavi Pagès 
l'encarregat d'inaugurar aquesta 
etapa, amb una proposta pictòrica 

on el color és el protagonista. "Ell 
no havia exposat mai i li fa molta 
il·lusió estrenar-se aquí", apunta la 
responsable de l'espai. Els quadres 
de Pagès representen moments po-
sitius de la seva vida, per això ha 
fugit, en aquesta ocasió, dels gri-
sos i foscos amb què ha optat per 
fer d'altres pintures. "Crec que més 
enllà de si agrada o no agraden les 
propostes, perquè això sempre és 
subjectiu i depèn de cada mirada, 
el fet important aquí és fer accessi-

El repor

El Costa Brava reprèn el costum d'exposar art a les parets del bar

Els colors de les emocions

ble l'art". L'Anna ja té en marxa la 
propera exposició del mes de juny, 
aquesta vegada amb fotografia; la 
proposta de l'artista és transfor-
mar escombraries en joies. En un 
primer moment, no va veure clar 
això de barrejar brossa amb men-
jar, però ella confia en el criteri de 
l'artista. En tot cas s'haurà d'anar 
a veure per poder opinar. 

La Olla Expréss prepara 
el 20è aniversari 
tot reivindicant la 
trajectòria del segell 
El projecte, referent de la música experimental, ultima un 
cartell amb concerts, exposicions i novetats discogràfiques 

Breus

'A las barricadas 
Fest', còmic 
i memòria 
història al Coll

El Casal de Joves del Coll 
acull aquest divendres 
A las Barricadas fest, 
una tarda d'activitats 
per commemorar el 85è 
aniversari dels Fets de 
maig amb la presentació 
de '1937, los sucesos de 
Mayo', de Santiaguete i 
Joan Bor, un còmic que 
narra aquest episodi de 
la Guerra Civil en clau 
de superherois. També 
hi haurà taller infantil 
de dibuix, taula de 
signatures amb els autors, 
tour històric per l'antiga 
editorial o la música de Jo 
Solana. A partir de les 18h. 

Cedida

Concert de Venecia 
Flúor a l'Helio 
pels dos anys de 
'Música Dispersa'
La revista cultural 
Música Dispersa celebra 
el seu segon aniversari el 
concert de Venecia Flúor 
a l'Heliogàbal el proper 21 
de maig. El duet format 
per Alba Rihe i Adrià 
Gil oferirà l'espectacle 
On van elles, un concert 
escènic amb què pretenen 
dibuixar "un mapa del 
folklore progressiu en el 
context de la península 
ibèrica" a través de la 
figura de la dona.

Silvia Manzanera

P romotora d'artistes i noms 
referents de la música ex-
perimental (Macromasa, 
Juan Crek o Motor Com-
bo), o ànima del festival 

Nonològic, l'última edició del 
qual es va celebrar el 2017, La Olla 
Expréss arriba als 20 anys amb 
ganes de celebrar el camí recor-
regut i amb l'ànim de seguir mi-
rant el futur amb "el ritme humà" 
de les persones que es mantenen 
darrer del projecte. "Tot i tenir 
molts fronts oberts, dues dèca-
des han donat per fer moltes co-
ses, i aquesta trajectòria la volem 
recollir i compartir en el progra-
ma del vintè aniversari que enca-
ra estem treballant", explica Eli 
Gras, cara visible del segell graci-
enc i col·laboradora fidel de Gràcia 
Territori Sonor i del LEM.

La Olla Expréss va néixer la tar-
dor de 2002 a Gràcia amb la idea 
de donar sortida a propostes i tre-
balls generats en l'àmbit de les 
arts "no lògiques". El resultat sor-
git d'aquesta aposta tindrà visibi-
litat en el cartell d'activitats que 
el segell prepara també de cara al 
darrer trimestre de l'any, tot i que 
abans de l'estiu ja es començarà 
a escalfar motors amb el llança-
ment de dues edicions de músi-
ca electrònica. "Hi ha moltíssim 

material als calaixos, rareses que, 
encara que sigui en format digi-
tal, val la pena treure-les", apun-
ta Gras. 

Ara que s'ha reprès l'activitat 
cultural sense restriccions, tam-
bé es preveuen concerts al darrer 
trimestre de l'any. I encara que no 
està planificat fer una edició espe-
cial del Nonològic, el festival tin-
drà d'una manera o altra presència 
al cartell. "Volem donar visibilitat 
a tota la gent que ha passat pel se-
gell", afegeix l'artista. I també hi 
haurà espai, és clar, per l'homenat-
ge pòstum a tots aquells que han 
format part de la Olla i que ara ja 
no hi són.

El disc 'Xylotheque', d'Eli Gras, editat ara fa cinc anys en dos formats: en tronc i un digipack artesanal. Foto: Cedida

El primer artista 
escollit ha estat 
l'arquitecte Xavi 
Pagès, amb una 
proposta vitalista

'Esmolets', del LEM al Delta de l'Ebre. 
El projecte Esmolets, presentat al darrer 
LEM per Eli Gras, Lula Thomas i Marina 
H. Asciutti ha tingut recorregut més 
enllà del circuit del dispositiu gracienc 
i ha passat recentment per Santa 
Mònica i té la propera parada al Delta 
de l'Ebre, al festival Eufònic a l'agost. 
"Ningú s'hagués imaginat que un ofici 
com el d'esmolar ganivets tingués 
una aplicació artística", diu Gras.

Exposició al Costa Brava. Á.G.P.

Cultura
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Tres joves artistes a la 
Fundació Felícia Fuster 

Ramón Casalé Soler

Després d’un any ple d’activitats relacionades amb 
el Centenari de Felícia Fuster, ara la Fundació que 
porta el seu nom continua amb les seves propos-

tes expositives centrades tant en els artistes consoli-
dats com en els emergents, com és el cas de l’exposi-
ció Agafar una fotografia amb els dits bruts, mitjançant 
la mirada de tres joves creadores del seu treball de 
final de grau de la Facultat de Belles Arts. Es tracta de 
Laura Gallegos, Helena Ruíz i Paula Vilageliu.

Sempre m’ha interessat el treball dels artistes jo-
ves, sobretot els provinents de Belles Arts, Llotja o 
Massana, ja que solen mostrar obres més agosarades. 
Solen exposar als centres cívics i museus d’àmbit lo-
cal -que tenen reservat un espai per a ells durant un 
temps concret- , però també participant en premis, 
com per exemple el de Pintura al Passeig de Sant Joan, 
del que des d’aquestes pàgines hem fet referència so-
vint. En tots aquests casos es pot comprovar quina lí-
nia creativa segueixen.

Per això la tasca que fa la Fundació és important, 
perquè permet descobrir nous talents en una època 
complexa, ja que no és gens fàcil discernir entre cre-
ativitat i el deja vu, sobretot dins del món conceptual. 
Respecte a la mostra referida, es tracta de tres pro-
postes diferents però que tenen un nexe en comú, que 
el full de sala ens descobreix, com és el de l’existència 
del rastre a través de “l’acte de fotografiar i del vincle 
amb el referent (...) i apel·la a les modificacions poste-
riors que s’hi poden fer”. 

Paula Vilageliu s’endinsa en el terreny de la intros-
pecció mitjançant la instal·lació configurada per un 
vídeo d'11 minuts i una sèrie de petites escultures de 
guix, ceràmica i ciment escampades a terra. En el ví-
deo es veu a dues noies assegudes en una cadira o en 
un sofà mirant a la càmera mentre sostenen una peça 
de color blanc -la mateixa que figura al terra de la 
sala-. Aquesta acció es repeteix a cadascuna de les pe-
ces presents, que descriuen una part del seu propi cos, 
“de les interseccions, dels buits i dels punts de conflu-
ència d’aquest amb l’espai que habita”. 

Laura Gallego empra la pintura, la fotografia i l’àu-
dio per mostrar l’absència, la idea de l’ésser perdut. 
En les pintures el protagonista és un sofà, on primer 
veiem una mare amb la seva filla petita estirades da-
munt d’ell; en un altra quadre uns peus el trepitgen 
contínuament, i finalment, el sofà buit, o el que és el 
mateix, la desaparició de la persona estimada. 

Helena Ruiz mostra una sèrie de pintures abstrac-
tes monocromes, realitzades amb tècnica mixta, que 
busquen la relació existent entre la pintura i la imatge 
digital, degut a que la “imatge inicial queda sotmesa a 
tot un seguit de transformacions per esdevenir final-
ment, una superfície vibrant”. 

crítica 
d'art

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

 Doctor Strange en el multiver-
so de la locura. 16.00, 18.50 i 
21.40. 20.15. Dc, 17.50. 18.00
 Red Rocket. 16.05, 18.45 i 21.35.
 Alcarràs. 17.50. 19.45. 16.45, 
18.50 i 21.25. Dc, 16.15, 18.50 i 
21.25.
 El secreto de Vicky. 16.00.
 El hombre del norte. Dj, 15.50. 
Ds i dg, 21.10. Dv, dl, dm i dc, 
15.50 i 21.15.
 Sonic 2: la película. Ds i dg, 
15.50 i 18.30. Dv, dl, dm, dc i dj, 
18.40.
 CODA. Dv, dl, dm, dc i dj, 17.25.
 La ciudad perdida. 22.10.
 Los tipos malos. Ds i dg, 15.45 

i 17.45.
 Escape Room. Dc, 16.00. 
 This much I know to be true. 
Dc, 20.30.
 Downton Abbey: Una nueva 
era. 16.00, 18.45 i 21.30.
 Animales fantásticos 3: Los se-
cretos de Dumbledore. 20.45.

Cinemes Girona. Girona, 177
 Alcarràs. Dv i ds, 16.00, 18.15, 
20.00 i 22.00. Dg, dl, dm i dc, 
16.00, 18.15 i 20.00. Dj, 16.00, 
18.30, 20.30 i 22.00.
Onoda. 10.000 noches en la 
jungla. Dv, 17.00. Ds, 17.00. Dg, 
18.15. Dm, 19.00. Dj, 16.00.
Supercuc. Ds i dg, 16.00.
Miguel Ángel. El pecado. Dv, 
dl i dm, 17.00. Dc i dj, 16.30. Ds i 
dg, 17.30. Dv, ds, dg, dl, dm i dc, 
20.30.
La jefa. Dv i ds, 22.10. Dg i dm, 

16.00. Dl i dc, 16.00 i 18.00.
BARQ Festival Internacional 
de cinema i arquitectura. Dc i 
dj, 19.30 i 21.30.
The dogs didn't sleep last nig-
ht. Ds, 20.00.
Jesus Kid. Dv, 20.00.

Verdi. Verdi, 32. 
 Alcarràs. Ds i dg, 11.30, 16.00, 
18.15, 19.30 i 20.15. Dv, dl, dc 
i dj, 11.30, 16.00, 18.15, 20.15 i 
21.00. Dm, 11.30, 16.00, 18.15. 
20.05 i 21.00. Dv, ds, dg, dl, dm, 
dc i dj (sub anglès), 22.30.
 Belfast. Ds i dg, 18.20. Dv, dl, 
dc i dj, 16.00 i 18.20. Dm, 16.00.
 Licorice Pizza. Ds i dg, 22.00. 
Dv, dl, dc i dj, 22.30. Dm, 22.25.
 Doctor Strange en el multiver-
so de la locura. Ds i dg, 11.30, 
16.05, 18.30 i 21.00. Dv, dl, dc 
i dj, 11.30, 16.05, 18.30 i 20.05. 

Dm, 16.05, 18.30 i 20.05.
 La Ciudad Perdida. 16.05.
 X. 20.35, 22.30. Dj, 22.30.
 Animales fantásticos 3: los se-
cretos de Dumbledore. 16.00, 
18.45 i 21.30.
 Código Emperador. Dv, dl, dm, 
dc i dj, 18.00.
 Red Rocket. Dv, ds, dg, dl, dm 
i dj, 11.30.
 Downton Abbey: una nueva 
era. Dv, dl, dm i dc, 11.30.
 La maniobra de la tortuga. Ds 
i dm, 11.30.
 Canaletto y el arte en Venecia. 
Dm, 11.30 i 18.20.
 El festín de Babette. Dj, 11.30 
i 20.35.
 Don Giovanni. Dg i dc, 11.30.
 Supercuc. Dg, 11.30.
 El secreto de Vicky. Ds i dg, 
16.00. Ds, 11.30 i 17.45. Dg, 
17.45.

Verdi Park. Torrijos, 49
. 16.05. 

18.45 i 21.30.
. 16.00. Dj, 16.00 i 20.15.

. Dv, ds, dg, dl i dj, 
17.35, 20.05 i 22.30. Dm, 17.35, 
20.05 i 22.15. Dc, 17.35, 20.05 i 
22.00.

. 
22.30.

. 16.00.

era. 16.00, 17.50, 20.15 i 22.30.

cine. 18.25.
. Dv, ds, dg i dl, 20.15.

María Lejárraga. Dc, 20.15.
. 

Dm, 20.15.

L’Orfeó Gracienc mostra 
la nova etapa del cor 
amb un gran concert a 
Santa Maria de Jesús
Sota la direcció de Pablo Larraz i amb l'Orquestra Terrassa 48, 
presenta aquest dissabte Músiques de Coronació de Mozart i Händel

S.M.

En poc més de mig any l’Or-
feó Gracienc comença a 
refer-se dels estralls d’un 
període de canvis i d’una 
pandèmia que van deixar 

tocat un cor històric que, a base 
de treball, rigor i sobretot molta 
il·lusió s’està refent amb més for-
ça. Així ho demostrarà aquest dis-
sabte 7 de maig a les 19h a l’esglé-
sia de Santa Maria de Jesús amb 
un gran concert on han convidat 
l’Orquestra de Cambra Terrassa 
48. Les persones darrere d’aquest 
nou projecte són Pablo Larraz i 
Laia Santanach, i la seva filosofia, 
vetllar pel benestar emocional de 
la gent. “Volem que tothom s’hi tro-
bi a gust, hem de cuidar-nos, i tre-
ballem amb rigor però també hem 
d’esdevenir un espai d’acollida”, 
explica Pablo Larraz. Així, les líni-
es bàsiques del nou projecte es ba-
sen en entendre la música com art 
escènica que té la missió de nodrir 

de bellesa la vida de les persones, 
d’expressar les emocions i passions 
i afavorir el desenvolupament per-
sonal. Ni més ni menys.

El cor ha anat creixent els dar-
rers mesos fins a superar la sei-
xantena de cantaires; al juny pas-
sat per poc superaven la desena. 
“Ha estat tota una revifada”, con-
fessa Larraz, “estic molt emocio-
nat perquè aquest projecte em fa 

sentir útil”. El músic i director co-
ral, que compta amb una llarga 
trajectòria en la direcció de diver-
sos cors del país, també dirigeix 
l’Orfeó Català, entitat a la qual està 
vinculada des de l’any 2010. Amb 
l’Orfeó Gracienc, la relació també 
ve de lluny: “Vaig descobrir el cant 
coral aquí, i després de molts anys 
i de recórrer altres camins, he tor-
nat amb molts ànims però també 
sense pressió”, afegeix.

Pel que fa al repertori del con-
cert de dissabte, s’interpretaran 
els Coronation Anthems (Himnes 
de la coronació), quatre peces com-
postes per G.F. Händel amb motiu 
de la coronació del rei Jordi II de 
la Gran Bretanya el 1727 i la Missa 
de la coronació que W.A. Mozart 
va escriure per a les celebracions 
de Pasqua de 1779. Segons Larraz, 
és una proposta exigent però tam-
bé molt festiva i alegre. Molt. "Crec 
que ho defensarem molt bé. És la 
nostra carta de presentació i tenim 
moltes ganes de celebrar que es-
tem aquí", clou .

El cor de l'Orfeó assaja aquest dimecres al vespre per a l'actuació de dissabte. Cedida

Amb orquestra i solistes. 
L’Orquestra de Cambra Terrassa 
48 està dirigida des del violí pel 
músic sabadellenc Quim Térmens. 
Actuaran com a solistes Brenda 
Sara (soprano), Alma Salcedo 
(mezzo), Lambert Climent (tenor) 
i Pablo Castillo (baix). Les entrades 
estan ja a la venda a entradium. 
com i al mateix dia del concert.
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Ricard Valentí
 

Plaça Raspall

Hem explicat en diverses ocasions perquè tenim 
marcat en el calendari el 16 de maig, Dia de la 
Resistència Romaní. Però sembla que no volem 
aprendre de la Història i seguim amb la necessitat 
de recordar-la. A dia d'avui, el poble gitano ucraï-

nès és la Romani Resistance de 2022. 
El 16 de maig de 1944 al camp d’extermini d’Auschwitz-

Birkenau, a la secció 2, els nazis van decidir exterminar la 
població gitana. Però no van comptar amb la resistència 
dels 6.000 gitanos que estaven presoners i que es van rebel-
lar contra els seus carceraris per evitar que els matessin. 
Aquell 16 de maig va representar una victòria que malaura-
dament no es va poder repetir mesos més tard. La nit del 2 
d'agost ningú va avisar els presoners que, agafats per sor-
presa, van morir a les càmeres de gas. Es calcula que van 
assassinar uns 3.000 gitanos, tot i que les xifres podrien va-
riar ja que molts d'ells no estaven registrats al cens. La ma-
tança es recorda com la Nit dels gitanos. 

Setanta-vuit anys després seguim lluitant contra la dis-
criminació del poble gitano, contra la intolerància, per con-
servar la nostra llengua, la nostra cultura, perquè tothom 
tingui un habitatge digne, un treball i els infants l’accés a 
l’escolarització. Els gitanos resistim.

També ho vam fer ara fa dos anys amb l'esclat de la pan-
dèmia. En aquell moment tocava fer una feina concreta per 
pal·liar els efectes d'una crisi sanitària que va debilitar els 
més dèbils. I Gràcia va respondre. 

Ara el focus de la resistència està a milers de quilò-
metres, on més de 250.000 germans gitanos que viuen a 
Ucraïna (una xifra que pot arribar als 400.000), a més de 
patir una guerra, pateixen els estralls de l'exclusió, la per-
secució i l'antigitanisme que des de fa anys recorre Europa. 

Hem vist com no els han volgut donar menjar quan han ar-
ribat a Moldàvia, o quan no els han deixat pujar als autobu-
sos a la frontera amb Txèquia. 

Per tot això, moltes entitats que treballem per la defen-
sa del poble Roma, ens vam unir quan va esclatar la guerra 
per treballar conjuntament en accions solidàries, com ara 
una recollida d'aliments, medicaments, roba d'abric o pro-
ductes de primera necessitat per a les persones que han fu-
git de la guerra. 

Durant setmanes, han estat moltes les persones veïnes 
de Gràcia que han aportat el seu gra de sorra, demostrant 
novament la solidaritat i el compromís d'un barri que res-
pon davant les emergències, portant aliments o fent apor-
tacions econòmiques amb la qual hem pogut sofragar el 
cost del transport. Tot aquest material ha arribat a Ucraïna 
i està sent gestionat per l'entitat RSO Harangos, que comp-
ta amb 600 persones allà donant suport i cobertura als mi-
lers de gitanos refugiats de la guerra.

Només queda agrair a tota la gent anònima de Gràcia, 
paios i gitanos, que han col·laborat en aquesta campanya, 
que han tingut en compte la crida dels nostres germans 
ucraïnesos, la nostra Resistència Romaní.

El poble gitano 
ucraïnès, la 
resistència 
romaní de 2022

Caixes amb aliments que gestiona RSO Harangos a Cracòvia

Fa dos anys vam resistir l'esclat 
de la pandèmia, ara ho fan els 
nostres germans d'Urcraïna 

La torratxa

Llibres
Silvia Manzanera

 

Són poc més de les deu del matí i ja 
té gairebé enllestida la parada de lli-
bres. És un dimecres de primavera i 

la gent sempre camina ràpid per aquest 
trosset de Vila; serà perquè el metro és 
molt a prop. Fa un sol agradable, just el 
que no va sortir per Sant Jordi. Sort que 
ella no depèn de cap proveïdor a qui hagi 
de rendir comptes. Depèn, això sí, d’uns 
valors que van molt cotitzats i sovint cos-
ten de trobar –vist el que hi ha pel món-, 
però que a Gràcia semblen resistir tossu-
dament. I es practiquen perquè sí, sense 
esperar res a canvi, perquè sentir-se part 
del veïnat és això, és passar pel costat de 
Fontana i no mirar cap a una altra ban-
da. Es porten a terme cada dia i els au-
tors són més dels que sembla encara que 
no diguem els seus noms. A vegades són 
gestos en forma de bosses plenes de nous 
llibres per substituir les pèrdues del 23 
d’abril; en descomptes en el forn proper; 
en el racó que una veïna fa per guardar 
el material de les persones que no tenen 
casa però sí les pertinences amb què es 
guanyen la vida, i que no es poden per-
metre el luxe de perdre-les. Durant me-
sos, amb un simple cartell de "no tocar", 
podien deixar-ho tot tota la nit. Ningú to-
cava res. El barri cuida dels seus. Però les 
forces de l'ordre (el seu, evidentment) 
no tenen la mirada dels veïns, només ve-
uen llibres de segona mà al terra, veuen 
brutícia enlloc d'esperança. I ha d'haver-
hi esperança per una persona com ella, 
que aquest dia et recomana que llegeixis 
Rayuela, que li ha agradat molt. 

Llegir no ens fa millors persones, com 
deia el dire per aquí, però els llibres po-
den fer que la nostra vida sigui millor. I 
no precisament en sentit metafòric.


