
La Festa Major 2022 reforça la 
cultura popular, protegeix els 
carrers i estrena rutes segures 
Les visites al campanar i l'estrena del Lleó de Gràcia, el nou personal nocturn 
de control i tres itineraris més vigilats per evitar agressions, principals novetats

El TSJC tomba el 
recurs contenciós 
contra l'Institut 
Vallcarca i avala el 
canvi als jardins 
Comas i Llaberia
Els veïns han de pagar els costos 
però poden recórrer al Suprem P6

Casa Fuster prepara 
el 15è aniversari del 
cicle de jazz amb 
dues nits amb Conal 
Fowkes, pianista 
de Woody Allen 
 
El jazzman serà l'estrella de dos 
únics concerts, el 6 i 7 d'octubre P6 

La clàssica acumulació de visitants per Festa Major, al carrer Jesús, l'any 2017. Foto: Josep Maria Contel

Albert Balanzà

La Festa Major de Gràcia s'ha presentat aquest dimecres 
com l'edició del retorn a la normalitat, amb 23 carrers 
guarnits remobilitzats i vuit espais més de festa, i més 
de 900 activitats lúdiques entre comissions de festes 
ofi cials i alternatives i actes institucionals. Tot de franc. 

Costa trobar la novetat més enllà de l'excepcionalitat de la 
supervivència i reviscolament d'una festa de base popular, 
però hi és: una aposta més forta per la cultura popular amb 
l'estrena de les visites al campanar i el Lleó de Gràcia com 
a nova fi gura del bestiari local, una sobreprotecció dels car-
rers guarnits no només amb el sentit únic de circulació di-
ürn sinó també enguany amb personal nocturn de control, 
i un operatiu policial amb tres itineraris segurs d'evacuació 
per evitar agressions sexuals o altra mena de delictes. També 
atenció als grans concerts: Maria Jaume, Dàmaris Gelabert, 
Doctor Prats, Tokyo Sex Destruction, Hidrogenesse, Lildami, 
Pentina't Lula, Rodeo, Alavedra o El Pony Pisador. Pàgina 4
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2 Política
Breus

La JNC empapera Pi 
i Margall criticant 
BComú, PSC i ERC 
per la reforma

La JNC, adherida a 
Junts, ha agafat aquesta 
setmana la polèmica 
d'una proposició 
rebutjada en l'últim ple 
sobre la reforma de Pi i 
Margall per empaperar 
aquest carrer acusant el 
govern de BComú i PSC 
i també ERC de "vetar" 
possibles ajuts econòmics 
als veïns afectats per 
les obres. La proposició 
parlava de "mesures de 
protecció comercial" i 
va ser esmenada amb 
Valents, però ERC no la 
va aprovar i fins i tot va 
acusar Junts de pactar 
amb l'"extrema dreta". 

La Barraqueta 
convoca vermuts 
com a ganxo del 
guarnit dels 20 anys
L'Ateneu La Barraqueta 
ha convocat aquest 
dissabte 23 i el següent 
30 de juliol dos vermuts 
populars com a ganxo 
per mobilitzar amics i 
visitants perquè donin un 
cop de mà al guarnit de 
Festa Major, que enguany 
està dedicat als 20 anys 
de l'ateneu.

Albert Balanzà

E l ple extraordinari de 
Gràcia, impulsat ara fa 15 
dies per Esquerra després 
de la crisi de la plaça del 
Folk i l'atorgament a una 

empresa privada d'una gestió que 
en els últims 13 anys havia assu-
mit l'associació TRAM vinculada 
al CAT, ha aprovat aquest dimarts 
in extremis una proposició esme-
nada i reesmenada pels republi-
cans que en la mateixa sessió els 
tècnics municipals encara consi-
deraven "no subjecta a llei" i que 
una esmena in voce final de Junts 
va aconseguir salvar.

L'espessor del debat es va pre-
veure des del minut 1 de la sessió 
quan el portaveu de BComú, Jordi 
Farriol, va preguntar a la secretaria 
del Districte si els arguments jurí-
dics per rebutjar durant els últims 
dies els "criteris de territorialitat" 
esgrimits per ERC per protegir les 
entitats en concursos públics segui-
en sent vàlids amb el text presentat 
en iniciar-se el ple. La resposta va 
ser que sí. "No hem emès un infor-
me jurídic nou i ens remetem als 
anteriors", van dir els tècnics.

Els grups, sobretot Valents i 
Ciutadans considerant "il·legal" 

Esteve León, en nom de TRAM, intervenint dimarts al ple. Foto: A.B.

El ple aprova reforçar 
l'oferta qualitativa en 
concursos públics per la 
crisi de la plaça del Folk
BComú, PSC, ERC i Junts avalen una fórmula d'última hora 
però el Districte avisa que evitarà el concurs i optarà pel conveni 

el text, es van embrancar en una 
discussió amb aires electorals i 
Junts i BComú-PSC van fer una 
reserva de vot. Després de sentir 
la veu d'entitats com la Federació 
de Colles de Sant Medir i del TRAM 
mateix, el regidor de Gràcia, Eloi 
Badia, va remarcar l'"error" de vin-
cular la gestió de la Plaça del FOlk 
a un concurs públic i va confirmar 
que l'any que ve aquesta partida 
seguirà la via del conveni amb l'en-
titat que fins ara ho havia portat.

Aquesta decisió municipal treia 
valor però no desencallava el de-
bat polític del ple al voltant d'una 
proposició que encara parlava 
de valorar "els serveis prestats a 
la ciutadania de Gràcia" per part 
dels aspirants a un nou concurs 
d'aquesta mena. Va ser en aquell 
moment que la portaveu de Junts, 
Carme Lleó, va proposar retallar 
aquest esment específic a la ter-
ritorialitat no ajustada al marc 
normatiu i va proposar que sim-
plement "es valorarà els paràme-
tres qualitatius en relació amb la 
trajectòria i la qualitat de l'oferta".

Els grups municipals, sobre la 
marxa, van fer una última votació 
en la qual BComú, PSC, ERC i Junts 
van aprovar la proposició mentre 
que Valents i Ciutadans van man-
tenir el seu vot en contra.

El TRAM no es fa responsable 
del resultat de la plaça del Folk. 
L'entitat gestora del CAT i fins ara 
del programa de música tradicional 
de la plaça del Sol va advertir al 
ple que ha acceptat formar part 
de la comissió de programació 
però que no serà la responsable 
de l'execució d'enguany i demana 
que no se la citi com a tal.

A.B.

novetat en el funcionament, que 
ha suposat algun estira i arronsa 
entre la Fundació i l'ANC, ha es-
tat la cessió de la gestió de la bar-
ra de Joanic durant tots els dies 
de Festa Major a entitats socials i 

A.B.

L 'Assemblea Nacional Ca-
talana tornarà al model 
d'un dia de programació 
per Festa Major amb un 
acte polític i un concert 

a la plaça Joanic, però enguany 
ho farà amb un convidat estre-
lla: el cantautor i exdiputat Lluís 
Llach. Pensat l'acte com un de-
bat a la fresca, ja allunyat el mo-
del de mobilització i d'assaig de 
les manifestacions de la Diada, la 
convocatòria s'ha fixat dijous 18 a 
les 20.30 hores i, a més de Llach, 
també hi intervindrà el vicepresi-
dent de l'ANC Jordi Pesarrodona i 
Elisenda Romeu com a represen-
tant del Front Antirepressiu.

L'acte polític de l'ANC per Festa 
Major, que ja es va reprendre l'any 
passat però al carrer Robí, anirà 
seguit d'un concert a càrrec de 
Pascual i els Desnatats, que en 
aquesta Festa Major també to-
caran a Plaça de la Vila. L'única 

no als organitzadors de l'acte. "No 
obstant això, quan hem sabut que 
l'entitat era el Rebost Solidari, hi 
hem estat d'acord", ha apuntat 
Jordi Guilleumes, coordinador 
de l'ANC-Gràcia.

L'acte de l'ANC a plaça Joanic, en un acte abans de l'aturada de la Covid. Foto: A.B.

L'ANC porta 
Llach com a 
estrella del 
debat a la fresca 
de Festa Major
La plataforma sobiranista manté 
el model d'un dia de programació 
amb un acte polític i un concert
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4 Societat
Festa Major 2022: 
més cultura popular, 
carrers més protegits 
i tres itineraris segurs 
Les visites al campanar, l'estrena del Lleó de Gràcia i el nou 
personal nocturn de control, entre les principals novetats 

Albert Balanzà

L a Festa Major 2022 s'ha pre-
sentat enguany tres setma-
nes abans del toc de fes-
ta que s'engegarà amb el 
pregó de l'expresidenta de 

la Fundació Festa Major, Carla 
Carbonell, el 14 d'agost a les 19 ho-
res, i encara els queda feina als 23 
carrers guarnits, als quals se su-
maran 8 espais de festa, sobretot a 
les places. Enguany hi haurà tam-
bé fins a cinc festes alternatives.

Però la novetat, entre més de 
900 activitats, s'ha de buscar en 

Doctor Prats, Maria 
Jaume, Dàmaris 
Gelabert i un 
homenatge a Aute, 
entre els concerts 

la cultura popular amb l'estre-
na de les visites al campanar i el 
Lleó de Gràcia com a nova figu-
ra del bestiari local i en el refor-
çament dels operatius de segure-
tat en una edició que no es preveu 

Breus

Noves denúncies 
per l'aixecament 
de mosaic al llac 
de la Creueta

Usuaris de la piscina-llac 
del Parc de la Creueta 
del Coll han tornat a 
denunciar l'aixecament 
de peces de mosaic del 
vas aquest dimecres. 
"Cada dia els banyistes 
treuen gresites, fins i tot 
el socorrista els té sobre 
la taula", han apuntat.

L'Ajuntament 
lliura les 11 claus 
del bloc públic de 
lloguer regulat

El regidor de Gràcia, Eloi 
Badia, ha lliurat aquest 
dimarts les 11 claus del 
bloc de Torrent de les Flors 
142 que acollirà en els 
pròxims dies les famílies 
seleccionades pertanyents 
a col·lectius desnonats, 
famílies monoparentals 
o joves de 18 a 35 anys. 
L'edifici, adquirit per la 
via del dret de tempteig, 
havia estat propietat de la 
immobiliària Èlix i havia 
estat okupat entre 2018 i 
2019 sota el nom de Ka La 
Kastanya.

Foto: A.B.

va viure l'artista d'Alcoi a Gràcia, 
al barri de la Salut. 

El concert de Sostres 3 bis no 
es quedarà aquí sinó que l'organit-
zació vol combinar-lo també el 10 
de setembre amb una ruta musi-
cal i un homenatge als músics que, 

A.B.

Encara falta una mique-
ta però enguany la Festa 
Major de la Salut (del 8 al 
18 de setembre) va forta, 
entre altres detalls pel pre-

gó d'Eloi Vila, fill de la fundadora 
de l'escola Heidi/Turó del Cargol i 
ara presentador del programa Al 
cotxe, i pel concert d'homenatge a 
Ovidi Montllor, que va ser veí del 
carrer Sostres.

Una vintena llarga d'entitats 
s'han mobilitzat de nou per cons-
truir un programa de deu dies, amb 
un cartell obra de Paulina Gimeno 
(batxillerat artístic Kostka), i el toc 
de festa amb Eloi Vila es farà a la 
Rambla Mercedes divendres 9 a les 
18.30 hores. També el mateix espai 
acollirà l'endemà, 10 de setembre, 
el concert de Sostres 3 bis, el grup 
de Toti Soler, Jana Montllor, David 
Fernàndez i Borja Penalba rebate-
jat per a l'ocasió amb l'adreça on 

a banda de Montllor, també han 
viscut al barri, com el mateix Toti 
Soler o Jordi Sabatés, aquest últim 
mort al gener i històric arranjador 
del Dioptria de Pau Riba o de dis-
cos de Maria del Mar Bonet, Ovidi 
o Quico Pi de la Serra.

El pregó d'Eloi 
Vila i el concert 
d'homenatge a 
Ovidi, a la Festa 
Major de la Salut
Toti Soler, Jana Montllor, David 
Fernàndez i Borja Penalba actuaran a la 
Rambla Mercedes sota el nom Sostres 3 
bis, l'adreça on va viure l'artista a Gràcia

El punt lila de plaça Revolució, en una imatge retrospectiva. Foto: Arxiu

Vila, a les escales mecàniques de Vallcarca, després d'una entrevista. Foto: S.M.

Els ancoratges dels guarnits, nou 
element protegit. L'Ajuntament 
ha aprovat aquest dijous el catàleg 
de punts que subjecten elements 
dels carrers guarnits, que queden 
reconeguts com a element urbà 
i eviten conflictes que s'havien 
registrat. "Sorgeix una obligació 
dels particulars perquè els 
festers els puguin fer servir", ha 
apuntat el regidor, Eloi Badia.

com l'anterior (on l'aixecament 
del toc de queda va desbordar 
les previsions), però on s'apor-
ten solucions a la vigilància dels 
carrers guarnits de nit (hi haurà 
personal nocturn de control con-
nectat a la Guàrdia Urbana) i es 
marquen tres rutes segures per 
evitar agressions sexuals o altres 
delictes: Lesseps-Gran-Diagonal 
(1), Gal·la Placídia-Travessera 
d e  G r à c i a - J o a n i c - E s c o r i a l -
Encarnació-Or-Providència (2) 
i Nord-Martí-Bellver-Torrent de 
l'Olla-Còrsega (3). També hi hau-
rà, òbviament, el punt lila de pla-
ça Revolució. 

Els horaris seran fins a les 2 
de dilluns a dijous i fins a les 3.30 
hores en cap de setmana, però a 
Virreina s'acabarà a mitjanit i a 
Sol, Revolució i Diamant a la una 
entre setmana i a les 3.30 en cap-
de. L'atenció mediàtica, en tot cas, 
se l'emporten els grans noms del 
programa: Maria Jaume, Dàmaris 
Gelabert, Doctor Prats, Tokyo 
Sex Destruction, Hidrogenesse, 
Lildami, Pentina't Lula, Rodeo, 
Alavedra, El Pony Pisador o un 
homenatge a Aute. Els detalls 
d'aquests concerts i de la resta d'ac-
tes, la setmana que ve a l'Especial 
Festa Major de L'Independent. 

Foto: @lordbenit



L’Independent de Gràcia
22 de juliol de 2022

5

www.barcelona.cat

E
n un primer bloc, s’han recollit aquelles accions commemora-

tives, divulgatives i pedagògiques que serveixen per treballar 

per la recuperació, visibilització i difusió de la historia local i del 

nostre entorn, sobretot des del punt de vista de les efemèrides que 

posen en valor la nodrida xarxa d’entitats locals de llarga trajectòria 

que han permès que se celebrin els 150 anys de la Revolta de les 

Quintes, els 150 anys del Centre, els 130 de la Cooperativa La Lleial-

tat, els 100 anys del Club Excursionista o els 40 anys de diverses co-

lles de cultura popular com els Bastoners, les colles de diables Vella 

i Diabòlica, els Gegants, el Drac o encara els 25 anys dels Castellers 

i, en preparació, els 10 anys de la Violeta.

També en el marc de l’anomenada Primavera Republicana, en aquest 

mandat s’ha aprofitat per fer la retirada de l’escut monàrquic de la 

Plaça del Cinc d’Oros -un cop també recuperat el nom original l’any 

2017- o per restituir el monòlit a Nicolàs Salmeron més recentment i 

en altres dates com el Dia Internacional de la Dona Treballadora s’ha 

adequat una mitgera de la plaça de les Dones del 36 amb unes la-

mes que deixen entreveure la imatge de la miliciana Marina Ginestà.

En aquest bloc, en darrer terme però no menys important, hi ha tot 

el seguit d’accions de condicionament d’espais memorístics que es 

concretaran en aquest final de mandat als refugis de la Guerra Civil 

de la plaça del Diamant i de la plaça de la Revolució o a la torre del 

campanar de la plaça de la Vila, de manera que els dos últims espais 

se sumaran al primer en règim de visites periòdiques. També cal des-

tacar aquí el gran canvi en la protecció del patrimoni que ha significat 

la modificació del Pla General Metropolità en l’àmbit de Gràcia, en el 

qual hi ha treballat el veïnat amb l’Ajuntament en els últims tres anys.

No obstant això, el segon bloc, el de la Comissió de Nomenclàtor 

del districte, única a nivell de ciutat, és el que fa una feina més de per-

manència a peu de carrer a l’hora d’homenatjar figures històriques 

socials i culturals des de la proximitat i alhora feminitzar l’entorn amb 

referents que anivellin la gran descompensació existent. Només en 

aquests últims anys s’ha recuperat la memòria de figures com Joan 

Perucho, Consol Casals, Dolors Aleu, Jesús Moncada, Ana Maria 

Matute, Francis Picabia, Francisca Rius o Montserrat Riera, i Rosa 

Maria Arquimbau, Josefina Torrents Illa, Manuel Cros, Agustí Piñol, 

Pepita Pardell, Víctor Nubla i Luis Eduardo Aute seran els pròxims.

En tercer lloc, la Taula de Memòria Històrica és des del 2017 un 
complement important a aquestes polítiques de recuperació i de 
treball en xarxa més en clau d’unificació de tasques d’investiga-
ció que serveixin el mateix objectiu de realçar el llegat patrimonial 
i de reivindicació dels valors democràtics. És en aquesta línia, per 
exemple, que a través de les escoles s’ha concretat a Gràcia el pro-
jecte Stolpersteine de llambordes de la memòria en record de Lluis 
Villar Fornàs, veí deportat als camps d’extermini nazis. De cara al 
proper curs, els instituts del districte estan convidats a participar 
en aquest projecte basat en el reconeixement als veïns i les veïnes 
desaparegudes i fer que sigui l’alumnat qui desentrelli la vida de les 
persones represaliades.

Quatre anys de recuperació de 
la memòria històrica i de noves 

aportacions al nomenclàtor
El Districte de Gràcia ha presentat un informe de les accions de memòria històrica 
i nomenclàtor realitzades en el present mandat amb l’objectiu que aquest llegat sigui 

conegut, homenatjat, compartit i transmès als barris graciencs.

La comissió de Nomenclàtor recupera la 
memòria de figures històriques, entre les 
quals hi ha molts referents femenins

El refugi de la plaça de la Revolució i la 
torre del campanar s’obriran a les visites
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El Park Güell aprofita l'estiu, malgrat l'afluència 
de visitants per posar a punt -ara sí- el nou con-
trol d'accessos que preveu la instal·lació de pi-

lones de seguretat amb sistema de videovigilància i 
càmeres tèrmiques que permetran el comptatge de 
visitants. El nou desplegament tècnic, aprovat el 2021 
i on fins i tot es feia referència a "l'adaptació d'al-
guns elements de seguretat que s'han implementat 
amb posterioritat als atemptats de la Rambla", s'ha-
via d'estrenar l'estiu passat però tot va quedar alen-
tit per la repetició de la licitació a causa d'una inci-
dència formal. Ara, a la zona de l'avinguda Coll del 
Portell, tant per darrere de les Tres Creus com a l'ex-
trem del mirador exterior de l'accés 4, ja s'hi estan 
fent rases per acollir les noves instal·lacions.

No és aquesta l'única novetat en aquesta banda 
menys mediàtica del recinte, ja que també en les úl-
times setmanes s'han estrenat dos caixers per a la 
descàrrega d'entrades, tenint en compte les quei-
xes de mala cobertura que impedien alguns visitants 
d'entrar amb el tíquet digital. Els caixers s'han ubi-
cat a l'entrada de Baixada de la Glòria, però ja un cop 
superades les escales metàl·liques que arriben fins al 
mirador i a l'entrada.

Curiosament l'obra més visible al Park Güell, en 
qualsevol cas, serà l'arranjament del Pòrtic de la 
Bugadera (foto), a tocar de la plaça de la Natura, amb 
un moviment de terres important que repararà el fo-
rat ocasionat per la caiguda de dos arbres com a con-
seqüència del temporal Glòria del 2020. La tempesta 
va afectar de ple la mina feta de ceràmica que feia ar-
ribar aigua a l'antiga casa Larrard. L'obra estarà en-
llestida a finals d'estiu.

El Park Güell 
instal·la caixers per 
descarregar entrades 
i desplega el nou 
control d'accessos 
El Pòrtic de la Bugadera arranja 
els desperfectes del Glòria de 2020

Societat
El TSJC tomba el recurs 
veïnal contra l'Institut 
Vallcarca i avala el canvi als 
jardins Comas i Llaberia
"El pla especial es limita a executar les previsions d'equipament del 
pla general i no hi ha raons d'oportunitat política", apunta el jutge

Albert Balanzà

E l Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya ha 
parlat, després d'una llar-
ga espera veïnal i instituci-
onal, i ho ha fet de mane-

ra clara i inequívoca a favor aquest 
cop de l'Ajuntament en el litigi ju-
dicial engegat ara fa un any i mig 
llarg per part de sis comunitats 
de veïns de l'avinguda Vallcarca i 
carrer Baró de la Barre contra la 
construcció de l'Institut Vallcarca 
en els terrenys dels jardins Comas 
i Llaberia. 

La sentència, datada a 14 de 
juliol i de fet dues perquè el re-
curs contenciós tenia un doble 
front amb els mateixos argu-
ments, tomba l'acció veïnal de-
sestimant el recurs contenciós i 
aclarint que el pla general quali-
fica l'espai afectat d'equipament i 
com a tal el pla especial de l'insti-
tut es pot aplicar. "El pla especial 
no preveu la supressió d'una zona 
verda consolidada des de fa anys, 
sinó que es limita a executar les 
previsions contingudes sense que 
hi hagi motiu per atribuir l'actu-
ació a raons d'oportunitat políti-
ca", explica.

Els veïns organitzats, que van 
agafar força en la causa a partir 
d'un informe pericial que subrat-
llava la pèrdua de verd i biodiver-
sitat, l'augment de la mobilitat a 
la zona i les alteracions irreversi-
bles en el sòl i el paisatge veuen ara 
com el jutge fa passar per davant 
el caràcter d'equipament de l'es-
pai i insta en tot cas a fonamentar 
qualsevol argumentació a partir 
d'aquesta qualificació urbanística. 

La victòria de l'Ajuntament, i 

Els jardins Comas i Llaberia, a l'avinguda Vallcarca, on anirà l'institut. Foto: R.S.

d'altres col·lectius veïnals de la 
zona vinculats a la comunitat 
educativa s'ha rebut amb eufòria 
a l'Ajuntament, que ha qualificat 
de "molt contundent" la sentèn-
cia. Les comunitats de veïns, per 
contra, que a la vegada hauran de 

pagar els costos del procediment 
judicial en un màxim de 3.000 eu-
ros per sentència, no s'han volgut 
encara pronunciar, si bé la sen-
tència aclareix que poden elevar 
encara un recurs de cassació al 
Tribunal Suprem.

El músic Conal Fowkes en una imatge de 2019. Foto: Arxiu

No és aquesta la primera vegada 
que Fowkes ve a Catalunya a tocar; 
ho va fer el 2019 com a cap de car-
tell del Portbou Hot Jazz Festival, 
impulsat també per Lluent. Però 
la trajectòria de Fowkes no s'entén 
sense la personalitat del seu home 
del banjo, Eddy Davis, amb qui for-
mava la columna vertebral de la 
banda d'Allen. Davis va morir el 7 
d'abril de 2020 a Nova York per la 
Covid. Fowkes i Davis van protago-
nitzar una memorable contrapor-
tada en aquest setmanari l'any 2007 
retratats a Plaça de la Vila. 

Casa Fuster, 15 anys de jazz, amb Conal Fowkes
El pianista de la banda de Woody Allen serà l'estrella de dos concerts el 6 i 7 d'octubre a l'històric Cafè Vienès

A.B

Casa Fuster sempre porta-
rà afegit, en la nova etapa 
com a hotel que va enge-
gar l'any 2004, la carac-
terística de ser l'hotel de 

Woody Allen a Barcelona i allà on 
el director de cinema i jazzman 
ocasional hi ha tocat diverses ve-
gades quan s'hi ha allotjat. Tot va 
començar ara fa 15 anys, quan la 
direcció de l'hotel va voler donar 
un toc diferent al Cafè Vienès de 

la planta baixa, allà on les nostres 
iaies hi havien ballat el xarleston.

Per celebrar aquesta efemèri-
de, Casa Fuster, amb el suport de 
col·laboradors habituals de l'es-
pai de jazz com el periodista Èric 
Lluent, ha programat els pròxims 
6 i 7 d'octubre dos concerts espe-
cials amb Conal Fowkes, pianista 
de la banda de Woody Allen i gua-
nyador d'un Grammy per la banda 
sonora del film Midnight in Paris. 
La primera nit Fowkes tocarà en 
solitari i la segona en format jam. 
Les entrades ja són a la venda.

Reforçament de dos talussos 
als barris de muntanya. Dos 
punts de muntanya, al barri del 
Coll, a Torrent del Remei 12-20 i a 
Mare de Déu dels Àngels 32-40, se 
sotmetran a una estabilització dels 
talussos que suporten els desnivells 
de la muntanya. L'obra no deixa 
de ser menor però s'afegeix a 
l'arranjament dels entorns als 
barris més vinculats al Park Güell 
i a la muntanya dels Tres Turons. 

À.G.P.
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Noves fórmules per impulsar 
el consum de proximitat

Arquitectes de Gràcia, a la recerca del silenci 



[2]

Serveis d’interès

Estudiants d’Arquitectura muntant amb els infants els sonalls del silenci.

La Festa del Silenci busca expandir-se 
a totes les places històriques el 2023
Aquest ha estat el se-
gon any que s’ha cele-
brat, en el marc de la 
Festa d’Arquitectura 
de Gràcia, una acció de 
sensibilització sobre la 
problemàtica del so-
roll, un conflicte que a 
la Vila es viu amb inten-
sitat a les places i que 
ha estat històricament 
motiu de malestar ve-
ïnal. Amb la Festa del 
Silenci de la Virreina 
es va aconseguir reduir 
9 decibels. Pels orga-
nitzadors, tot un èxit. 
L’any vinent, pretenen 
expandir l’experiència 
a la resta de places.

Arquitectura 
i propostes 

creatives

Infants de diferents escoles de Gràcia van construir els sonalls del silenci per a la Festa de la Virreina al maig

Els organitzadors ja 
pensen en traslladar 
l’activitat a l’abril pel 

Dia del Silenci

Nou Patufet, Reina 
Elisenda, Rius i Taulet i 
Patronat Domènech s’hi 

han sumat

Silvia Manzanera



[3]



[4]

“Apostar per la proximitat és defensar 
la pagesia i tenir cura de la nostra terra”
Cooltivat va néixer al març de 
2020 com el primer hort onli-
ne de Barcelona, una platafor-
ma pont entre els productors 
i els consumidors. Després de 
dos anys i amb les dificultats 
evidents de la crisi sanitària, 
el projecte ha fet algunes 
modificacions per consolidar 
la idea i mantenir l’objectiu: 
potenciar el consum de pro-
ximitat. Oriol Cerqueda, un 
dels deus impulsors, en dóna 
els detalls d’aquesta evolució.

Part de l’equip de Cooltivat, en una fira on van presentar el seu projecte (www.cooltivat.com)

Silvia Manzanera

“No té cap sentit oferir productes 

‘eco’ que vinguin de l’altra punta 

del món. Prioritzem el criteri de la 

proximitat per sobre de tot”

”Amb la crisi de la covid i del 

carburant sembla que la gent 

està prenent consciència de la 

manera en què consumim”



L’Independent de Gràcia
22 de juliol de 2022

7Esports
Carles Rofes: "L'esperit 
del Bisbal Bàsquet és 
molt com el de Lluïsos, 
puc encaixar bé"
El tècnic Carles Rofes comença els entrenaments amb l'equip 
empordanès, de la lliga EBA, i es manté a la junta del club blau

Àlex Gutiérrez Pascual

E l  tècnic Carles Rofes 
(Barcelona, 1981) ha co-
mençat els primers en-
trenaments amb el Bisbal 
Bàsquet, equip de la lliga 

EBA, després de tancar una sego-
na etapa a la banqueta del sènior A 
masculí de Lluïsos que va arrencar 
la temporada 2017-18. Rofes, que 
es manté a la junta del club blau, 
apunta els reptes com a nouvingut 
al conjunt empordanès. 

Què valores d'entrenar el Bisbal? 
No ho he fet mai. Sempre he entre-
nat als Lluïsos, en totes les catego-
ries. Mai he sortit de casa i això és 
una motivació i un interès. 

Ho faràs de nou a lliga EBA. 
Vaig entrenar a la categoria un any 
però les condicions potser no són 
les que tindré. Unes condicions 
magnífiques de pista, recursos i 
predisposició del club. Un projec-
te que he viscut d’una manera di-
ferent a Lluïsos, igualment compe-
titiva i exigent, però a casa. Ara és 
sortir del que porto fent sempre.

Quins objectius et marques?
Són súper ambiciosos però sen-
se perdre el sentit. És un club que 
respira molt com nosaltres. Creix 
de l'esforç de gent de la Bisbal. Hi 
ha una identitat xula. Hi ha una 
vinculació gran amb el poble.

Carles Rofes, a la pista de bàsquet de Lluïsos, després de l'entrevista. Foto: À.G.P.

amb nosaltres. Tot i així, hem sigut 
capaços de mantenir la categoria. 
Això en clubs com nosaltres costa 
molt, el canvi de cicle de jugadors 
sense perdre el nivell.

Aquí la base té un paper clau.
Hem aconseguit que jugadors de la 
pedrera pugessin i l'hem mantin-
gut. Per a clubs com nosaltres és 
l'aire que respirem. Perquè no vo-
lem i no som capaços d’incorporar 
fitxatges. Hi ha altres clubs que te-
nen aquesta filosofia, nosaltres no. 

Estàs definint d'alguna manera 
què és per tu Lluïsos. 
És la voluntat d'ajudar entre tots i 
fer que el club millori. A nivell es-
portiu, com que no tenim recur-
sos, ni de pistes ni de poder incor-
porar jugadors, amb el que tenim 
i el de la casa, aspirar al màxim. 

Penses en el futur més enllà de la 
propera temporada?
Els entrenadors estem supeditats 
al cap de setmana. És una mica in-
just perquè pots estar creant una 
cosa xula i sòlida i fent bé les coses, 
però que els resultats no acompa-
nyin. Això influencia tant que allò 
deixa d'existir. 

El marcador mana.
Hem de guanyar partits, per això 
m'han cridat. Més enllà dels resul-
tats, m'interessa crear un equip 
sòlid i que puguem estar contents 
del que fem dia a dia.

À. Gutiérrez Pascual

E ls impulsors d'una segona mo-
ció de censura contra la direc-
tiva de l'Europa ja miren al 

mes de setembre, després d'haver 
lliurat aquest dilluns 79 firmes de 
suport a la votació (en calien 57). 
El calendari de fases d'aquest se-
gon procés s'ha posat en marxa 
amb el primer pas: la junta del 
club escapulat té fins abans que 

acabi el mes de juliol (deu dies hà-
bils des de la presentació de sig-
natures) per conformar la mesa 
del vot de censura. Aquesta figu-
ra serà encarregada de validar la 
continuïtat del procediment, amb 
un marge de deu dies hàbils més. 
Donat que l'agost no es compta 
com a mes hàbil per a aquest pro-
cés, aquest punt tindrà lloc al se-
tembre. En cas de superar aques-
ta segon pas, arribarà el moment 
de convocar la votació. La direc-

tiva té entre deu i vint hàbils per 
indicar el dia de la moció, ben en-
trat aquell mes. La polèmica per 
l'aturada de la moció anterior en-
cara cueja i els tres exdirectius que 
promouen la votació van demanar 
la presència del Síndic del Soci, 
Xavier Guillén, a l'hora de presen-
tar la documentació (a la foto). 

D'altra banda, el club escapulat 
ha confirmat la posada en marxa 
d'un filial femení, que competirà 
a la Segona Catalana i se suma a la 

Els impulsors de la moció, dilluns amb el president i el Síndic del Soci. Foto: À.G.P.

creació de dues noves formacions 
base femenines. El futbol femení 
de l'Europa tindrà nou equips la 
temporada 2022-23. A més, el pri-
mer equip masculí ha tingut mo-

viments a la plantilla, amb el fit-
xatge del davanter Adrià Gené 
(Girona B), la renovació del defen-
sa Alberto (13a temp.) i la baixa de 
Marc Esteban (Còrdova B).

L'Europa prepara el recompte de firmes al 
segon procés de censura i mira al setembre
El club escapulat posa en marxa un filial femení que competirà a 
la Segona Divisió Catalana i crea dos nous equips base femenins

Serà la tercera temporada del con-
junt a la categoria. 
Cada any mantenen el gruix de 
l'equip amb incorporacions. Han 
fet dos anys molt bons i aquest any 
l'equip és millor. Hem de ser forts 
en bàsquet, esperit d’equip i forma 
de treballar. Ser rigorosos i inten-
tar competir cada partit.
 
Què esperes aportar?
Soc el nou en una cosa que funcio-
na, té unes arrels molt sòlides i per 
tant m’he d’adaptar. Però com que 
l'esperit del club és molt també el 
de Lluïsos, puc encaixar bé. 

Com valores el curs a Lluïsos?

Hem salvat la categoria en un any 
que era molt difícil. Ha sigut una 
temporada dura perquè hem tingut 
lesionats importants, hem perdut 
algun jugador i hem sigut capaços 
arribar bé al moment important i 
treure el playoff, perquè fins llavors 
no havíem estat molt bé. N'estic 
més content que altres tempora-
des en què potser hem tret millors 
resultats, perquè el punt de partida 
era molt difícil.

Què t'emportes d'aquest temps 
entrenant el sènior A masculí?
En aquesta etapa hi ha hagut juga-
dors importantíssims de la nostra 
història que han deixat de jugar 

Breus

El CB Coll busca 
noves pistes 
d'entrenament a 
més de la Creueta

El Club Bàsquet Coll 
afronta la temporada 
vinent obligat a buscar 
més pistes per cobrir les 
necessitats d'entrenament 
dels 21 equips que ha 
configurat. A banda 
del poliesportiu de la 
Creueta i del col·legi SaFa 
Horta, l'entitat encara 
en busca més. Tot i la 
pujada del nombre de 
conjunts base, el sènior 
B no podrà competir 
per raons econòmiques. 
"Dissortadament hem 
hagut d'incrementar 
quotes", apunta el 
president del CB Coll, 
Jaume de la Cruz. Tots els 
conjunts realitzaran un 
stage de pretemporada a 
Tiana els dies 17 i 18/09. 

À.G.P.

El Trofeu Joan 
Compta apuja 
la presència 
de jugadores
El Trofeu de tennis Joan 
Compta, el Campionat 
estatal Infantil per 
equips que organitza el 
CT La Salut, enllesteix 
les inscripcions amb la 
novetat que els conjunts 
femenins tindran tres 
jugadores (una més que 
l'edició passada). El club 
preveu la participació de 
32 equips masculins i 30 de 
femenins, del 8 al 13/08.
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Cartes al director

Barcelona i les 
restriccions de trànsit
Barcelona té 4 grans accessos d'entrada 
i sortida de la ciutat, Plaça de les Glòries, 
Diagonal, carrer Aragó i Meridiana. Tant 
les entrades com les sortides en algun punt 
tenen un coll d'ampolla on tot el trànsit es 
concentra a les hores de més afl uència en 
tan sols dos carrils.
Una ciutat com Barcelona,   a més de les 
persones que puguin acudir per motius 
lúdics, té una gran majoria de conductors 
que per motius laborals i sense opcions de 
transport públic han de perdre cada dia en 
entrar i sortir de la ciutat moltíssim temps 
i combustible, afegint un plus de contami-
nació atmosfèrica.
Aquestes restriccions de carrils a l'automò-
bil privat s'han produït en els darrers anys i 
per al benestar dels conductors, que no són 
pocs, i per motius mediambientals seria 
desitjable revertir tot allò fet. El benestar 
econòmic dels barcelonins necessita una 
ciutat dinàmica i cosmopolita que sigui 
un referent internacional com sempre ha 
estat. Costa molt d'esforç posicionar-se al 
primer lloc i costa molt poc quedar relegat 
a la darrera posició.

Albert Campabadal Mas, President 
Associació Estacions de Servei de 
Barcelona

Opinió

Les festes alternatives que es programen amb més o menys 
ofi cialitat en el marc de la Festa Major enguany seran cinc, 
però la cinquena només és una previsió en l'operatiu policial: 

la que es desplega amb grans altaveus i per sorpresa a vegades al carrer 
Torrijos i a vegades al carrer Església. La Guàrdia Urbana posa com a nom 
dels responsables Llorer verd, El Polvorí o La Idea, noms utilitzats en al-
tres anys. En grau d'ofi cialitat i tranquil·litat, La Torna farà tres dies a 
Sant Pere Màrtir malgrat el canvi de local, Raspall anirà a totes amb una 
bona programació sobretot de monòlegs i Lennon i Lliris és una incògni-
ta. Com feien els festers més tradicionals abans, que no explicaven res 
fi ns al dia 15 a les 8 del matí.

El
depen-

dent

Editorial

Festa Major del retorn

No costa detectar ja en els vespres de Gràcia de juliol l'aire i l'ambi-
ent de preFesta Major, amb una ànsia menys accelerada que l'any 
passat però amb les mateixes ganes de gresca i de retorn a aque-

lles nits que tots voldríem reversibles. A tres setmanes del 14 d'agost, 
quan el pregó de Carla Carbonell activarà el mecanisme de més de 900 
activitats, els 23 carrers guarnits i els 8 espais de festa ja estan confi -
gurats per engegar-se i només l'episodi de la Plaça del Folk incorpora 
un deix amarg a una organització que vol seguir sent de base popular.

Enguany, i la setmana que ve en l'Especial Festa Major d'aquest set-
manari ho explicarem en detall, hi ha hagut un esforç de programació 
que suposa una versió cor-
regida i augmentada d'aque-
lla normalitat que a Gràcia 
sempre ha signifi cat veure de 
manera totalment gratuïta 
els músics punters de l'esce-
na catalana, i això pot passar 
en una plaça o en un carrer 
qualsevol. Ho comprovarem 
enguany amb Doctor Prats 
al carrer Providència o amb 
Dàmaris Gelabert al carrer Bailèn, per exemple. Però també es posa 
en valor l'acció diürna de la festa amb les noves visites al campanar o 
amb el reforç del bestiari local amb el Lleó de Gràcia.

Només són uns quants exemples d'orgull organitzatiu que han de 
servir perquè siguem conscients tots plegats de la facilitat de destru-
ir l'art efímer i de convertir en notícia qualsevol episodi d'inseguretat. 
Que triomfi  la festa, per sobre de tot! 

Hi ha hagut un esforç de 
programació que suposa 
corregir i augmentar la 
Festa Major de sempre
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de Gràcia

Amb la 
col·laboració:

Lola Capdevila 

Quan hi ha voluntat d’entendre’s, les 
persones acostumem a anar avan-
çant. Només fa dos mesos vaig es-

criure una columna sobre els Espais 
Foscos i les marxes exploratòries, no 
mixtes, que es van fer pels cinc barris de 
la Vila de Gràcia. En el darrer Consell de 
Dones amb la participació de les respon-
sables del projecte, tècnics del districte i 
la consellera Tomàs al capdavant, es van 
analitzar tots els projectes proposats i 
votats en el marc dels processos parti-
cipatius: Decidim. Hi haurà intervenci-
ons de millora a La Salut, Vallcarca i els 

Penitents, Camp d’en Grassot i Gràcia 
nova, El Coll i la Vila de Gràcia, amb al-
guna actuació amb impacte a més d’un 
barri. Els criteris que s’han seguit han 
sigut: actuar en tots els barris, prioritzar 
criteris tècnics i agrupar actuacions per 
coherència i òbviament tenir en comp-
te el pressupost per aquesta primera fase 
2022/2023. Entre totes anirem acabant 
amb els Espais Foscos. I també amb els 
espais foscos d’algunes convocatòries, 
perquè que quan hi ha voluntat d’en-
tendre’s i objectius clars i transparents, 
entre veïnes i veïns, polítics i adminis-
tració, els projectes tiren endavant. I, si 
surt algun problema, es rectifi ca. Màxim 
respecte i suport a totes les persones i col-
lectius que contribueixen a millorar, tot 
l’any, la nostra Vila.

Quan hi ha voluntat

Màxim respecte 
a tothom que 
contribueix a millorar, 
tot l'any, la nostra Vila

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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La 

setmana

Ara, ja toca

Josep A. Torralba 

A la darrera Comissió de Cultura es 
va produir un terratrèmol inespe-
rat quan la majoria dels presents 

ens vam assabentar que la programació 
de la Plaça del Sol, durant la Festa Major, 
no la portaria la gent de TRAM (ges-
tors del CAT i Festival Tradicionàrius). 
S’havia fet una licitació i no van resultar 
guanyadors. Es van presentar 3 proveï-
dors en total, i van quedar tercers. Per 
tant, una empresa portarà l’espai.

Com no, s’ha obert un debat impor-
tant polític i a les entitats. Aquest di-
marts, sense anar més lluny, es va fer un 
Consell Plenari Extraordinari. El Govern 
Municipal ha reconegut el seu error, un 
fet important i, cada cop, més inusu-
al, però crec que la situació no es que-
da, senzillament, en els problemes que 
hagi dut aquest concurs públic, sinó que 
hi ha un munt de temes i qüestions que 
s’haurien de tractar per intentar can-
viar la situació que vivim la gent de la 
Cultura Popular.

Potser ha de ser el moment en què 
ens posem a fer feina. Segurament, el 
millor seria fer una comissió on hi fos-
sin tots els actors necessaris (grups po-
lítics, tècnics, entitats) i anar amb la 
tranquil·litat i la predisposició a escoltar 
i donar per part de tothom; deliberar i 
dialogar sobre tot allò que signifi ca una 
pedra en el camí anual de les entitats. Hi 
ha molts temes a xerrar: permisos, sub-
vencions, convenis, contractes, concur-
sos, gestió, la defensa de les tradicions i 
les festes...

I seria bo, que Gràcia fos qui liderés 
aquests temes, que també tenen molt 
preocupades a les diverses entitats del 
Pla de Barcelona.

Quan comencem a treballar?

Opinió convidada
Manuel Garcia Gargallo, doctor en Història Contemporània

"Rosó, llum de la meva vida" 
va néixer a la Plaça del Nord

A viat es compliran 100 anys de l’estrena d’una 
de les peces musicals més conegudes arreu del 
Principat: Pel teu amor, més coneguda com Rosó. 
El 21 de desembre de 1922 s’estrenava al Teatre 
Tívoli l’obra escènica en dos actes amb el ma-

teix nom, que va passar sense pena ni glòria, però un dels 
seus fragments seria un dels temes més populars i sentits 
del repertori en català. Els versos els havia fet l’escriptor 
Miquel Poal-Aregall (1892-1935) i la melodia Josep Ribas i 
Gabriel (1882-1934).

Del lletrista tenim ben documentada la seva vida i obra; 
però del músic, ben poca cosa. Així i tot, el que tenim està 
molt lligat a la Vila. Segons sabem, Josep Ribas va néixer 
a Gràcia el 29 de juny de 1882, al número 13 de la Plaça del 
Nord. Els seus pares eren Joan Ribas i Teresa Gabriel, que 
regentaven un forn a la mateixa plaça i eren nadius de 
Sant Medir i Guissona, respectivament. La família vivia al 
primer pis de la fi nca, per tant és probable que el forn esti-
gués als baixos del mateix número.

Per tant, el compositor de Rosó va viure els primers 
anys a la Plaça del Nord, segurament ajudant al nego-
ci familiar a la mateixa plaça i a prop dels Lluïsos de 
Gràcia. Posteriorment, Ribas es va casar amb Mercè Pla 
i Mesquida a la parròquia de Sant Joan Baptista, a la 
Plaça de la Virreina, el 28 de desembre de 1903. Això fa 
pensar que encara residia a la Plaça del Nord o, en tot 
cas, continuava a Gràcia. Llavors encara fi gurava com 
a jornaler i no havia assolit el renom que assoliria des-
prés com a músic.

A partir d’aquí li perdem la pista; però neix com a ar-
tista. Un humil jornaler gracienc va esdevenir personali-
tat del món musical català: escriu cançons, obres escèni-
ques i peces ballables, dirigeix a teatres, cinemes i sales 
de ball, dona lliçons de música... i assoleix la immortali-
tat quan Rosó esdevé tema immortal des de l’estrena, can-
tat per Emili Vendrell i molts més, a través de generaci-
ons durant 100 anys.

El seu darrer domicili estava lluny de Gràcia, al carrer 
Rocafort, 78, a l’Esquerra de l’Eixample. Allà moriria el 31 
d’agost de 1934, als 52 anys, per una pneumònia. Va deixar 

vídua en segones núpcies, Alicia Cantini (natural d’Itàlia), 
i dues fi lles, Liria i Tais. Fou enterrat al cementiri de Les 
Corts, però ja no es conserva el nínxol original.

Avui la fi gura de Josep Ribas és totalment desconegu-
da. Cap placa, monument o via urbana el recorda; tampoc 
a Gràcia, el seu barri natal. Ni tenim cap foto seva, ni del 
forn familiar. Per això, cal recuperar la fi gura d’un graci-
enc de renom, autor d’un tema líric que continua ben viu a 
la memòria de molts catalans.

Ara que el Rosó compleix 100 anys, consolidat i conegut 
per tothom, és hora de rehabilitar la fi gura del seu crea-
dor i una primera passa seria recordar la seva vinculació 
amb la Vila. I per començar, seria just col·locar una placa a 
la Plaça del Nord, allà on estigué la casa on Josep Ribas va 
néixer i va viure els primers anys. Perquè allà va néixer qui 
va crear el Rosó de la seva vida.

Dissabte 3 de setembre de 2022 a les 21 h.
Sala GOLEM’S, Sant Lluís, 64 (antic Almeria Teatre)

Aforament limitat, és imprescindible confirmar assistència a:  activitats@independent.cat

L’ASSOCIACIÓ CULTURAL L’INDEPENDENT DE GRÀCIA,
us convida a la primera activitat de celebració del número 900 del setmanari!

CINEMA MUT AMB
MÚSICA DE PIANO EN DIRECTE!

Pel·lícules de Georges Méliès
Pianista: Miquel González
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Exposicions
Fins al 28 de juliol
Exposició De l'edat medieval a l'abstrac-
ció. Mostra de les artistes Laura Alberich, 
María Antonia Barceló i Teresa Reig, tres 
estils diferents i tres visions de l'art con-
temporani que ha reunit l'escultura i gale-
rista Patricia Cancelo. 
Patricia Cancelo - Galeria d'Art (Travessera 
de Gràcia, 315)

Exposició Racons, llocs i indrets del Coll-
Vallcarca i rodalies. Mostra de dibuixos de 
Josep Callejón, president del Grup d'Estu-
dis del Coll-Vallcarca, que té com a prota-
gonsita aquest barri perifèric i de munta-
nya, amb una història pròpia, on guarda 
racons emblemàtics que l'autor reivindica 
per a la història de Gràcia i de la ciutat.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps, 20)

Fins al 29 de juliol
Exposició Des d'ulls d'infant. Mostra de 
fotografies realitzades per infants dels 
camps de refugiats sahrauís en el projec-
te de fotografia participativa. Amb aquesta 
exposició, es donen a conèixer com veuen 
els infants sahrauís el lloc on viuen i la 
seva forma de viure.
La Violeta (Maspons, 6)

Renegociacions en l'autodeterminació: 
Entre dues realitats de KIM/ILLI. Projecte 
centrat en la contextualització de l'impac-
te del colonialisme i la globalització mit-
jançant el retrat de treballadors filipins 
indocumentats a Barcelona, en el procés 
paradoxal de contrucció de la identitat, 
l'alienació de l'individu a conseqüència 
dels fetitxismes capitalistes del creixement 
sense límit i els mecanismes d'optimitza-
ció de la producció. Les diferents peces d 
ela mostra parteixen de l'anàlisi de refe-
rències historiogràfiques i una sèrie de tro-
bades amb treballadors filipins, agents cul-
turals i institucions.
Galeria H2O (Verdi, 152)

Fins al 6 d'agost
Exposició Barcelona 92: l'impuls d'una 
ciutat. Mostra que recorda la història de 
les diferents candidatures olímpiques de 
Barcelona, l'explosió creativa que va pro-
moure i com el suport i la col·laboració de 
la ciutadania van ser imprescindibles per 
a la seva realització. Recull, a més, com 
aquest esdeveniment va transformar la 
fesomia i l'urbanisme de Barcelona i va 
suposar el despertar de la consciència so-
bre diferents reptes socials. Comissariada 
per Claudia Crego, l'exposició inclou 
instal·lacions creades per l'artista Ramón 
los Heros i peces procedents de les col-
leccions del Museu Olímpic i de l'Esport, la 
Associació Voluntaris 2000 i SEAT Coches 
Históricos.
Casa SEAT (Passeig de Gràcia, 109)

Fins al 30 de setembre
Exposició Dibuixant la música. Crònica 
il·lustrada del Tradicionàrius 35 de Pedro 
Strukelj, que utilitza un llenguatge entre 
el còmic i el dibuix de quadern de viatge 
que comença i acaba durant el mateix con-
cert. Al vestíbul del CAT trobareu un mural 
al fris i tot el procés creatiu que ha dut a 
terme durant 3 mesos amb fotografies del 
mateix il·lustrador i de Josep Tomàs. 
Vestíbul del CAT Tradicionàrius (plaça 
Anna Frank, s/n)

Fins al 2 d’octubre
Pèrsia: exposició de fotografies d’en Lluís 
Vilaró. Exposició sobre l'Iran, on mostra 
la part més amable i sensible del país, que 
s’amaga sobre les idees preconcebudes i 
un primer cop de vista. 
Biblioteca Jaume Fuster (Plaça de Lesseps, 
20-22)

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 de juliol
VKK Sona: Marga Mbande & Albert 
Casanova. Dos artistes catalans, però de 
procedències familiars diverses (Guinea 
Equatorial i República Dominicana) in-
terpreten versions de música africana, 
Reggae i Soul. 
Can Carol (Cambrils, 26), a les 19h

Teatre: Impro Show Summer Edition.
Teatreneu (Terol, 26), a les 19.30h

Teatre: Salve Regina, una obra d'Ángela 
Palacios i Paloma Remolina.
La Badabadoc (Quevedo, 36), a les 20h

Taller/Casal: Estiu Jove al Coll. Activitats 
diàries, sortides, jocs en xarxa, tallers, 
etc. Adreçades a joves de 12 a 18 anys. 
CC El Coll- La Bruguera (Aldea, 15)

Dissabte 23 de juliol
Taller: Fontana by Night X. Desena edició 
del festival de cultura dispersa i oci alter-
natiu. Es faran jocs de taula, rol, rol en 
viu i l'actuació de Saori Midnight i el grup 
C-osmos, entre d’altres.
Espai Jove la Fontana, de les 17 a 2h

Teatre: 7 d’amor. Monòleg còmic sobre un 
singular grup de set dones que busquen 
l’amor en un “speed dating” amb l’objec-
tiu de sortir d’aquella sala acompanyades. 
Teatreneu (Terol, 26), a les 18.45h

Teatre: 88 infinits. Amb Arnau Vilardebò, 
aquesta obra presenta un espectacle d’hu-
mor i sorpreses que barregen la mitologia 
grega amb l’astronomia científica.
La Quàntica (St. Lluís, 88), a les 20.30h

Stand Up: Xavi Daura + Eli Mejuto + David 
Arnau 
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80) a les 22h

Elisir d’amore. Ópera que mostra la sin-
gular història d'amor entre l'Adina, una 
jove terratinent, i en Nemorino, un pagès 
enamorat que creu que pot conquerir el 
cor de la noia mitjançant un elixir d'amor.
Claustre de l’Oratori Sant Felip Neri de 
Gràcia (Sol, 8), a les 19h

Diumenge 24 de juliol 
Teatre: Impro Music Show 
Teatreneu (Terol, 26), a les 19.30h

Dimarts 26 de juliol 
Concert: Jazz Manouche 
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 21.30h

Dijous 28 de juliol 
Soda Jazz Jam Session #294 
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22.30h

Divendres 29 de juliol 
Teatre: En tu pelo. Monòleg narrat per 
l'atípica i esbojarrada Pelos, un personat-
ge al que li fascina explicar històries. 
La Quàntica (St. Lluís, 88), a les 20.30h

Ruta teatralitzada: Gràcia Autèntica. Edat 
recomanada: de 6 a 12 anys. 
L'autèntica (Martí 18), a les 11.30h

Espectacle infantil: OH, UH, AH, EI! Edat 
recomanada: 1 a 5 anys.
L'autèntica (Martí 18), a les 11h

Dissabte 30 de juliol
Nacido al revés. Mónoleg del cómic i ac-
tor Gabriel Córdoba, en el qual relata la 
història d'un jove murcià que es trasllada 
a Barcelona en busca de la fama. 
Teatreneu (Terol, 26), a les 21.45h

Dimarts 2 d'agost 
Porrajimos. Acte en record de tota la gent 
que va patir la barbàrie nazi. Associació 
Joves Gitanos de Gràcia.
Sala de plens del Districte de Gràcia (pla-
ça de la Vila, 2), a les 18h

Entitats

Diumenge 24 de juliol
Vermut Sonor. Impro jam electreo-
acústic obert a tothom. La sessió estarà 
acompanyada del grup Blau Sol. 
La Miranda (Avinguda Coll del Portell, 
74), de les 13 a 15h 

Dimecres 27 de juliol
Pinyol Vermell. Trobada de la cooperati-
va de l'ateneu La Torna. Es subministra-
ran productes agroecològics als mem-
bres de l'entitat. 
Ateneu La Torna (Goya , 18), 19 a 22h 

Fins al 29 de juliol
Matins al Centre: música, ball, pintura, 
teatre, idiomes... Consultes al 932181964.
El Centre (Ros de Olano, 9)

Fins al 22 d’agost
Exposició Carrer Llibertat; 150 anys de 

guarnit. Coincidint amb el 150è aniversa-
ri del primer guarnit del carrer aquesta 
exposició mostra un recull del llibre ho-
mònim escrit per Toni Mañané i Ferran 
Pons. A través del recull d’imatges, mol-
tes d’aquestes aportades pels veïns, es 
podrà visualitzar la història del guarnit 
al carrer, destacant els episodis més im-
portants, durants el segle i mig que porta 
vigent aquesta tradició.
Can Musons (Alzina, 7, 9)

Fins a l'11 de setembre
Inscripcions per al DescoNNecta 2022, 
mostra de música jove impulsada pels 
Lluïsos de Gràcia. www.desconnecta.cat

 

Si 
voleu publi-

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

@independent.cat

Doble Caïm Riba a Gràcia: les ‘Llunes de Plutó’ 
arriben a l’Heliogàbal i a La casa dels contes 
Caïm Riba aterra al districte de Gràcia amb la gira del seu darrer disc Llunes de Plutó, 
un disc ple de sons alegres, positivitat i ritmes electrònics. Aquest treball neix durant 
el confinament i després d’haver superat problemes greus de salut durant el 2019. 
Llunes de Plutó representa un pas més en la seva carrera en solitari, després dels 
seus anys com a membre del grup Pastora. El cantautor estarà acompanyat d'en Pol 
Cruells, que tocarà el baix, la guitarra acústica i farà les segones veus. Riba farà un 
altre bolo a Gràcia, a més de l'Heliogàbal: un concert íntim a a la Casa dels Contes. 

Divendres 22 de juliol al Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 22h i dimarts 
26 de juliol a la Casa dels Contes (Ramón y Cajal, 35), a les 20h

Recomanem

Cedida

Amb el suport de
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Jaime de Córdoba, natura, història i escultura

Ramon Casalé Soler

Fa un any i mig que es va inaugurar la galeria Art 
Enllà (Sant Pere Màrtir, 15). El primer artista que 
hi va exposar va ser l’escultor Jaime de Córdoba 

(Barcelona, 1961) -que té l’estudi a Gràcia i resideix a 
Palau Savardera-, de la qual L’Independent de Gràcia 
en va fer ressò. Ara, mostra els seus treballs al Museu 
Monjo de Vilassar de Mar a través d’ una trentena de pe-
ces, entre escultures i dibuixos. 

Jaime de Córdoba exerceix de professor titular 
de Dibuix i Escultura a la Facultat de Belles Arts de 
Barcelona. El seu interès per l’escultura li ve del seu avi 
matern Manel Benedicto, que té diverses obres d’estil 
clàssic en espais públics de Barcelona. L’artista no sols 
treballa l’escultura, sinó també el dibuix, la pintura i la 
instal·lació. La seva primera exposició va ser a l’any 1981 
a la galeria Sant Gervasi de Barcelona. El 1985 va obte-

nir una beca d’escultura de la Fundació Güell. Sol treba-
llar amb diversos materials: bronze, ceràmica, ferro co-
lat i forjat, fusta, pedra i mixta. 

Respecte a l’exposició del Museu Monjo, 'Línies d’ai-
re i vent', el seu comissari Jaume Vallverdú senyala que 
“ens trobem davant d’un artista de vasta cultura, força 
i creativitat que combina amb una enorme sensibilitat, 
capaç de crear allò que en escultura és més difícil de fer 
amb encert, combinar materials diversos en una sola 
peça, sense que aquesta perdi la seva unitat”. I això és 
precisament el que observem en aquesta mostra, ja que 
treballar amb materials diferents no és gens fàcil, sobre-
tot si no es vol caure en allò superficial. Els temes prefe-
rents són la natura -els arbres principalment, el mar, els 
rius, els núvols-, i el món de l’art -personatges mitolò-
gics i reals, a més d’animals-, la literatura -homenatges 
a poetes, escriptors- i la música. El protagonisme dels 
arbres rau en el fet de que li recorden la seva infantesa, 
així com també el viure a l’Alt Empordà. Precisament hi 

ha una peça de ferro colat i fusta que explica perfecta-
ment el seu interès pel paisatge, 'La cadència verda' (Di 
sotto in sú), on apareix un arbre que sembla que caigui 
damunt d’un diminut personatge que es troba sota ell, 
però també podria ser que el volgués protegir, com si 
l’individu estigués situat en un abric o cova. 

Les seves escultures recorden a Apel·les Fenosa, que 
fusionava la figura femenina amb la natura, o el que és 
el mateix, el procés de metamorfosi per crear una nova 
forma de vida. Jaime de Córdoba no les fusiona, sinó 
que la figura, sigui masculina o femenina, va acompa-
nyada d’un element extret de la naturalesa com per 
exemple una branca que porta a la mà un personatge 
mentre va llegint, tal com podem observar a l’escultu-
ra de pedra i fusta Ganarás la luz -Homenatge al poeta 
León Felipe- o Canto a Laurana, de fusta i ferro forjat, 
on una dona amb un vestit que li cobreix tot el cos ens 
està observant detingudament. Totes dues escultures 
són de mida humana.

crítica 
d'art

La ciutat marca la 
temàtica del primer 
FLIB, que suma poesia, 
còmic i fotografia
Cristina Morales, Javier Pérez Andújar o Pablo Martín 
Sánchez, presència local al Festival de Literatura Italiana

Silvia Manzanera

Després del cicle 'Esperant 
el FLIB' que s'està cele-
brant com a prèvia del 
Festival de Literatura 
Italiana de Barcelona que 

tindrà lloc del 30 de setembre al 2 
d'octubre, l'esdeveniment impul-
sat des de la llibreria gracienca Le 
Nuvole ja ha tancat programació, 
confirmant les diverses activitats i 
la presència dels diferents autors 
que hi participaran, com ara els 
escriptors Javier Pérez Andújar o 
Cristina Morales, que dialogaran 
amb els autors torinesos Marco 
Peano i Sara Benedetti en una tro-
bada a la biblioteca Agustí Centelles 
la tarda de l'1 d'octubre. 

El tema central d'aquesta prime-
ra edició és la ciutat, i el programa 
es desglossa en cinc aspectes: les 
perifèries (novel·la gràfica i socie-
tat), la distopia i el canvi climàtic 
(l'abandonament de les ciutats in-
habitables), la casa (refugi o presó), 
les llibreries (punt de trobada entre 
cultura i la ciutadania), i una ciutat 
convidada, que enguany és Torí i els 
autors formats allà. 

L'aliança del FLIB amb les bibli-
oteques és un tret d'aquesta prime-
ra edició i es vol consolidar de cara 
a les properes. La programació in-
clou debats per aprofundir en d'al-

El programa es 
desglossa en cinc 
aspectes: casa, 
perifèries, distopia, 
llibreries i Torí

tres expressions literàries com ara 
la novel·la gràfica i el còmic, espais 
per a la poesia o reflexions entorn 
les llibreries. Precisament, Eduardo 
Fernández León, autor de 'Soldados 
de cerca de un tal Salamina', prota-
gonitzarà una de les taules per par-
lar de llibres, lectors i el paper de 
les llibreries a les ciutats. 

Tot i que en aquesta primera edi-
ció la seu del festival pivotarà en-
tre Gràcia i l'Eixample (Le Nuvole 
i la biblioteca Agustí Centelles), la 
proposta compta amb el suport de 
Biblioteques de Barcelona i l'orga-
nització ja ha pactat amb els equi-
paments graciencs per a la segona 
edició (la Jaume Fuster). A més de 
Cecilia Ricciarelli, de Le Nuvole, 
l'equip organitzador compta amb 
Daniele Comberiati, professor 
de literatura de la Universitat de 
Montpeller, Luciana Maniaci, dra-
maturga i col·laboradora de l'Esco-
la Holden, i Andrea Tappi (histori-
ador i professor de secundària).

Imatge de la mostra 'La ciutat explicada' que acollirà el festival. Foto: Cedida

Relats i fotografies per 
començar. El FLIB, Festival de 
Literatura Italiana de Barcelona, 
arrencarà la primera edició dijous 
29 de setembre amb la inauguració 
de 'La città raccontata' (La ciutat 
explicada), una mostra realitzada 
pels estudiants de l'Escola Holden 
que recull relats i fotografies i que 
es podran veure a Le Nuvole, que 
també acollirà una lectura poètica.

Maria Voronkova: 
"Mozart és més 
'punki' que els 
Rolling Stones" 

Òpera amb Gràcia clourà la se-
gona edició del festival aquest 
dissabte 23 de juliol a l'Orato-
ri Sant Felip Neri amb L'Elisir 
d'Amore, de Gaetano Donizetti, 
una obra divertida i adaptada 
per demostrar que aquest és un 
gènere per "passar-ho bé", com 
"garanteix" Maria Voronkova, 
directora d'escena. 

Quin ha estat el repte d’adap-
tar-la al format del festival?
En tenim uns quants, perquè 
per escenificar-la has de fer que 
l’espai s’adapti a tu i a l’inre-
vés. L’Oratori de Sant Felip Neri 
és un claustre i té una limita-
ció evident però en canvi té una 
acústica genial. Al final es trac-
ta de crear màgia.

Què cal per acabar amb els pre-
judicis de l’òpera?
La clau és la divulgació, progra-
mes televisius com Òpera amb 
texans o els tallers que fem 
nosaltres. Si la gent conegués 
bé a Mozart se n’adonaria que 
és més punki que els Rolling 
Stones. Al final les històries i 
els temes són els mateixos que 
veus en altres gèneres o estils. 

Com vas arribar-hi tu?
M’agrada dir que sempre hi he 
estat, perquè els meus pares 
són músics i m’he criat pràcti-
cament a l’òpera i per tant no 
he viscut cap prejudici.

Com serà el darrer espectacle 
del festival?
És una oportunitat per passar-
ho bé, que també es tracta d’ai-
xò. Puc garantir que l’òpera és 
divertida!

S.M.
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En la tasca de preservar la nostra memòria, el 
Consell Municipal del Poble Gitano de l'Ajuntament 
de Barcelona organitza el proper 29 de juliol un 
acte al Convent de Sant Agustí, en el mateix indret 
on justament van estar empresonades 200 dones gi-

tanes, per retre homenatge a totes les víctimes del que co-
neixem com La Gran Batuda. Enguany destaca la presència 
de Paqui Perona, lluitadora feminista i membre de l'entitat 
Veus Gitanes, i de Manuel Martínez, historiador i especi-
alista en La Gran Batuda, qui farà la conferència 'Passat 
i present de l'antigitanisme amb perspectiva de gènere'. 
Després de les ponències, serà el moment de fer l'ofrena 
fl oral, deixant un clavell per a cada una de les dones empre-
sonades allà, dient els seus noms i cognoms. No volem obli-
dar-les. Ni a elles ni als milers de gitanos que van ser perse-
guits a l'Espanya del segle XVIII.

El 30 de juliol de 1749 es va produir un altre episodi 
trist i lamentable de la història d'Espanya: un pla inici-
at pel bisbe d'Oviedo, Vázquez Tablada, i executat des-
prés pel Marquès de la Ensenada amb el vistiplau del rei 
Fernando VI. Així, els ofi cials de cada ciutat van rebre 
l'ordre de detenir les persones gitanes, separar els homes 
i les dones, i enviar-los a ells a treballs forçats, i a elles i 
als infants a les presons; les xifres parlen de 9.000 perso-
nes gitanes capturades, d’un total de 12.000 gitanos pre-
sents en aquell moment a les corones de Castella i Aragó. 
El trasllat i l'allotjament van ser un caos, les condicions 

dels espais on els tenien tancats eren deplorables. De fet, 
els tancaments es van allargar fi ns al 1765 i durant tots 
aquests anys molts gitanos i gitanes van morir a causa de 
les condicions inhumanes de les presons i la duresa dels 
treballs forçats. És de justícia que no oblidem aquests fets 
i que homenatgem les víctimes. Per això no podem deixar 
passar l'ocasió de convidar-vos a venir divendres vinent: 
Convent de Sant Agustí a les 18.30.

Una altra data que els gitanos tenim marcada és el 2 
d'agost. Enguany es compliran 78 anys d'un dels fets més 
greus en la història del poble gitano. Aquell dia de 1944, al 
camp de concentració d'Auschwitz-Birkenau, van assassi-
nar prop de 3.000 gitanos a les càmeres de gas. L'entitat 
Joves Gitanos de Gràcia volem recordar aquests fets i fa-
rem un acte el proper dimarts 2 d'agost a la sala de plens 
del Districte de Gràcia (18h). Encendrem una espelma en 
memòria de totes les persones que van patir la barbàrie 
nazi. Tothom hi està convidat. És responsabilitat de tots 
preservar la memòria històrica.

La Gran Batuda, memòria 
del poble gitano

Imatge sobre l'episodi de persecució als gitanos a l'Espanya del segle XVIII que s'ha fet servir al cartell dels actes en record a les víctimes. Foto: Cedida

Ricard Valentí
 

Plaça Raspall

L'acte d'enguany recorda les 
dones gitanes empresonades al 
Convent de Sant Agustí el 1749

La torratxa

Esclaus 2.0
Marina F. Torné

 

Des del peu de la muntanya de la dè-
cada dels quaranta que he comen-
çat a escalar fa uns mesos, comen-

ço a mirar-me el món que m’envolta amb 
aquell recel de qui es creu que ha viscut 
prou com per jutjar amb inclemència 
els seus conciutadans, especialment els 
més envejablement joves. Apoltronada 
en aquest púlpit, aquests dies ha tornat 
a mi la sensació del dia que vaig prendre 
a les mans el meu primer telèfon mòbil. 
Conservo el record intacte a la memòria. 
Aquella sensació d’angoixa, de rebuig. 
Tenia setze anys i els meus pares van (im)
posar-me’l a la maleta el dia que marxava 
per un mes a un stage intensiu d’anglès 
a Limerick, a Irlanda. Recordo amagar-

lo al racó més recòndit de l’armari de 
l’habitació que compartia amb una altra 
adolescent, francesa, a la casa d’acollida. 
Recordo amagar-me al bany per fer servir 
aquell aparell del dimoni. 

En aquella època, a fi nals dels 90, el 
mòbil no formava part de l’uniforme tee-
nager. De fet, tampoc del de la societat en 
general. Només el 2% de la població en 
tenia. El neguit que va envair-me fa vint 
anys contrasta amb el fervor que destil·len 
els ulls addictes dels meus nebots prea-
dolescents, que saliven davant la pantalla, 
que entren en còlera si els castiguen sense 
mòbil, que han après a viure la vida per-
manentment connectats a un smartpho-
ne, creient que tenir-lo els regala llibertat, 
sense ser conscients que en realitat els 
converteix en una nova generació d’es-
claus, d’esclaus 2.0. I mentrestant, els seus 
adults, addictes com ells, reneguen -rene-
guem- d’aquesta actitud sense ser capaços 
d’alçar la vista de la pantalla. Predicant 
amb l’exemple. Com aquell pare que pre-
tén prohibir al seu fi ll que fumi després 
d’anys i panys amb el cigarro a la mà.

A fi nals dels 90 el mòbil 
no formava part de 
l'uniforme 'teenager'. Ni 
de la societat en general

Amb el suport de:

Col·laboren:

Anuari Mèdia.cat 2021. Una mirada crítica als 
silencis i sorolls dels mitjans de comunicació

Dossier: La llibertat d’expressió, a la corda uixa


