
Gràcia estrenarà el nou parc 
d'Anna Piferrer amb el nom 
de Margaret Michaelis, la 
fotògrafa de la Guerra Civil
L'antic solar de l'IES Vallcarca inicia 12 mesos d'obres per esdevenir espai verd 

Albert Balanzà

D urant dècades el solar del carrer Anna Piferrer amb 
avinguda de Vallcarca, a tocar d'una de les sorti-
des del metro de Penitents, ha estat ofi cialment 
un annex de la comissaria de la Guàrdia Urbana 
que utilitzava la brigada d'obres del districte de 

Gràcia. Ara fa sis anys, quan tot el barri donava per feta la 
ubicació allà del nou institut de secundària una sentència 
del Tribunal Suprem va obligar a repensar l'espai (i enviar 
el projecte del centre educatiu als jardins Comas i Llaberia). 

Tant de temps ha passat que sembla inversemblant que 
aquest novembre s'iniciïn les obres de transformació dels ter-
renys en el nou parc que connectarà en tres nivells l'avinguda 
Vallcarca i el carrer Cesaré Cantú, via veïnal de connexió cap 
a la Ronda de Dalt que va ser famosa en el seu dia pel casalot 

que va ser seu històrica de l'editorial Tusquets. Menys cone-
guda és la casa del barri on va viure Rubén Darío (Ticià 16). 

La connexió entre aquests dos móns, el de la Vallcarca 
popular i el de les torretes de la Ronda, serà possible en 
dotze mesos, que és el termini que el Districte ha previst 
per executar la transformació en espai verd del solar d'An-
na Piferrer. L'execució del projecte respecta a grans trets 
les conclusions del procés participatiu que es va fer entre 
2018 i 2019: un bosc urbà, una part lúdica central i un espai 
d'actuacions amb grades al capdamunt, tot connectat amb 
rampes i unes escales fi nals fi ns a Cesare Cantú.

El detall fi nal del projecte té nom de dona: el grup de 
treball de Nomenclàtor de Gràcia, a proposta del Consell 
de Dones de Gràcia, ha proposat que el nou parc porti el 
nom de Margaret Michaelis, la fotògrafa de la Guerra Civil 
que va viure a República Argentina 218 i que va retratar el 
Raval com a barri xinès amb el col·lectiu GATCPAC. Pàgina 4El mur que voreja el solar al carrer Anna Piferrer. Foto: À.G.P.

Juan Crek: "D'aquí a 
200 anys Macromassa 
seguirà funcionant; 
està per sobre 
de nosaltres"
"Hem normalitzat Rosalía i ho hem 
de fer amb el LEM", diu el fundador 
del grup, que clou el festival 2022 P10

L'Europa activa el 
protocol 'Diem no' per 
bloquejar comptes 
agressors davant el 
nou cas de transfòbia
El cas d'Àlex Alcaide, del fi lial 
femení, se suma a la retirada 
forçada de Valentina al juny P6

Les obres de Ventalló 
destapen el refugi 
0342 amb una 
entrada en bon estat 
de conservació 
Veïns organitzats del carrer es 
mobilitzen per protegir l'espai i 
ERC demana que sigui visitable P2
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2 Política
Breus

Alamany: "L'únic 
candidat que ha 
guanyat Colau ha 
estat Maragall" 

La regidora d'ERC a 
l'Ajuntament Elisenda 
Alamany ha tancat el 
congrés dels republicans 
locals aquest dilluns, 
que ha elegit Olga 
Hiraldo com a nova 
presidenta, advertint que 
els resultats de 2019 es 
poden repetir i millorar 
el 2023. "Hem de sortir 
a guanyar perquè la 
gent està esperant una 
alternativa al govern 
municipal i l'únic 
candidat que ha guanyat 
Colau ha estat Ernest 
Maragall", ha apuntat.

GràciaRepública 
celebrarà la seva 
trobada social 
al novembre
L'assemblea de Gràcia 
República ha treballat 
aquesta setmana en els 
detalls de la seva primera 
trobada social i sindical, 
el front que va començar 
a articular el passat 
març i que està previst 
que es presenti el 4 de 
novembre. Encara en els 
detalls tècnics de l'acte, la 
nova eina de mobilització 
de l'entitat vol donar 
resposta "localment" als 
costos de la guerra i la 
pandèmia.

Les obres de Ventalló 
destapen el refugi 0342 
amb una entrada en bon 
estat de conservació 
Esquerra demana que l'espai de la Guerra Civil sigui visitable i 
l'Ajuntament es limita a fer-ne la documentació arqueològica

Cedida

A.B.

E l Grup 1850, referent de 
la recuperació de la me-
mòria històrica de Gràcia, 
ha convocat aquest dis-
sabte una petita trobada 

a la porta del cementiri de Sant 
Gervasi per recordar l'activista 
Albert Musons, que va ser vice-
president del districte i primer se-
cretari del PSC, amb motiu dels 15 
anys de la seva mort. 

En una nota, el Grup 1850 re-
marca que "com cada any vol re-
cordar l'amic Albert Musons", si 
bé enguany l'ocasió té una mica 
més de difusió. "Ens trobarem 
a la porta del cementiri de Sant 
Gervasi el proper dissabte 29 
d'octubre a les 11.30h. Hi sou tots 
benvinguts", apunten. Ara fa cinc 
anys sí que es van organitzar actes 
més rellevants amb un acte a Can 
Musons amb els periodistes Joan 
Carles Peris, Carles Geli i Vicenç 
Sanclemente.•

El Grup 1850 recorda Albert Musons als 15 anys 
de la seva mort amb una trobada al cementiri
Ara fa cinc anys una comissió veïnal va organitzar un acte popular a Can Musons

Servei d'honor en record de Musons, el 2017 al Nou Sardenya. Foto: Àngel Garreta

Albert Balanzà

H i ha rebombori una tar-
da de dimarts al carrer 
Ventalló, on s'estan fent 
des de l'agost unes obres 
senzilles de pacificació 

per eliminar el by-pass que fe-
ien les motos entre Travessera de 
Gràcia/Pare Claret i Pi i Margall. 
Dijous en el tram Travessera-Pare 
Laínez els operaris de la piconado-
ra van tocar un mur de totxo i avi-
at va quedar al descobert la majes-
tuosa entrada al refugi 0342 de ben 
bé un metre d'amplada i còmodes 
escales. Guerra Civil 1937. 

No és cap novetat que Gràcia 
està foradada per una vuitantena 
de refugis i tampoc que Diamant 
és un espai visitable consoli-
dat (i aquest 2023 es condiciona-
rà Revolució). Però, malgrat que 
a totes les obres es marquen els 
plànols amb les possibles ubica-
cions, les troballes escassegen i 
no hi ha espais gaire aprofitables, 
com el de Santa Clotilde (vegeu 
L'Independent núm. 646). I ara 
apareix la possibilitat de Ventalló.

L'Ajuntament ha admès el bon 
estat de conservació de l'entra-
da però s'ha donat quinze dies de 
temps per fer el buidatge de l'ac-
cés, actualment ple de runa, fins 
a arribar al tapiat inferior que 
dóna accés a la galeria principal 
del refugi. En aquest punt, i un 

Les obres al carrer Ventalló van començar el mes d'agost passat. Foto: A.B.

Els veïns del 
barri, encuriosits, 
apunten que el 
recorregut tomba 
cap a Pare Laínez

cop destapiat, la Unitat de Subsol 
dels Mossos d’Esquadra accedi-
rà a l’interior del refugi per dur 
a terme la inspecció, i comprovar 
la integritat i l'estat de conserva-
ció. Anant a màxims es procedirà 
a documentar arqueològicament 
tot el refugi mitjançant un escà-
ner 3D.

Els veïns que s'acosten a la tan-
ca del carrer, a l'alçada dels núme-
ros 12 i 15 de Ventalló, s'ho miren 
encuriosits i alguns s'atreveixen a 
dir que el recorregut tomba cap a 
Pare Laínez però, de la mitja dot-
zena que s'han aturat a fer tertú-
lia, pocs confien que en un futur 
l'espai sigui visitable.

En aquest sentit, en el pla po-
lític, el grup municipal d'ERC sí 
que ha demanat explicitament 
que el refugi 0342 -si així es con-
firma que sigui aquest- es condici-
oni de manera que es pugui visitar. 
El tema es va tractar breument en 
el grup de treball de nomenclàtor 
que aquest dilluns va celebrar una 
nova sessió (vegeu requadre).•

Un sector veïnal es mobilitza 
per protegir l'espai. "Pensem 
que la solució seria posar-hi 
una coberta que no impedís el 
trànsit però que fos practicable 
per tal que en certs moments es 
pugui visitar". Així s'expressa 
Glòria Juncosa en nom dels veïns 
que ja han contactat amb l'AVV 
Grassot. "Seria un testimoni molt 
interessant per a la memòria", diu. 
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Ho expliquem millor 
perquè puguis decidir millor.

naturgy.com

Samanta Villar entrevista diferents 
experts independents a la recerca 
de respostes clares i senzilles a:

Escaneja aquest QR
i descobreix tots
els vídeos a Youtube.
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4 Societat

El Coll arrenca la 
pacificació dels 
eixos viaris amb 
plataforma única

Una plataforma única 
perpendicular a Baixada de 
Solanell per elevar i frenar 
el trànsit dels eixos viaris 
de Móra d'Ebre i Torrent 
del Remei s'ha començat 
a enllestir aquests dies 
com un dels puntals del 
pla de pacificació del 
barri del Coll, que es va 
presentar el desembre 
de 2018 i que té pendent 
encara l'expropiació i 
eixamplament del coll 
d'ampolla del carrer Ceuta 
com a altra punt calent. 
Els treballs han obligat a 
tallar els dos eixos viaris i 
a desviar el bus 87.

Abaceria Respira 
ja ha superat les 
2.500 firmes per 
augmentar el verd
Abaceria Respira (Afectats 
Abaceria) viu aquests dies 
un reviscolament de la 
campanya de recollida de 
suports per augmentar 
el verd a l'entorn del nou 
projecte de mercat i ja ha 
superat les 2.500 firmes 
en 21 punts de recollida. 
Aquest divendres hi haurà 
una nova acció al voltant 
de les tanques del solar a 
les cinc de la taula amb 
una taula de signatures. 

Gràcia estrenarà el 
parc d'Anna Piferrer 
honorant Michaelis, la 
fotògrafa de la Guerra 
L'antic solar de l'IES Vallcarca inicia la setmana que ve un any 
d'obres per connectar el barri amb les casetes de la Ronda

Albert Balanzà

E l vell solar del carrer Anna 
Piferrer que ara fa sis anys 
estava destinat a acollir 
l'institut Vallcarca (i que 
una sentència del Suprem 

va obligar a repensar-ne l'ús) ja 
està a punt d'arrencar les obres 
que en dotze mesos el converti-
ran en el nou parc de la Vallcarca 
alta, la que toca a la Ronda de Dalt. 
Un cop superat el procés participa-
tiu del 2018 i 2019 que va apuntar 
un disseny de l'espai en tres pla-
taformes per superar el fort des-
nivell entre l'avinguda Vallcarca i 
el carrer Cesare Cantú, el projecte 
començarà a moure pedra la set-
mana que ve amb un detall final 
de relleu: el parc portarà el nom 
de Margaret Michaelis, la fotògra-
fa de la Guerra Civil. 

La història llarga del solar d'An-
na Piferrer no s'entén sense l'evo-
lució de les comissaries de Mossos 
i de la Guàrdia Urbana que hi van 
aterrar ara fa 15 anys i l'adjudica-
ció del solar annex de la Urbana al 
futur institut, si bé la derrota ju-
dicial de l'Ajuntament davant dels 
veïns denunciants va obligar a fer 
entrar un altre actor en la partida: 
els jardins Comas i Llaberia, on ara 
està previst que s'hi aixequi final-
ment l'institut.

Hi haurà 3 nivells: 
un bosc urbà, una 
part lúdica i un 
espai d'actuacions 
amb grades 

Així les coses, el solar d'Anna 
Piferrer tindrà aviat l'aspecte d'un 
bosc urbà si s'entra per baix, des 
de l'avinguda Vallcarca i la para-
da de metro de Penitents banda 
Llobregat, enllaçarà amb una part 
lúdica a través de rampes però tam-
bé de tobogans i culminarà a dalt 
de tot, en la connexió amb Cesaré 
Cantú, amb un espai per a actuaci-
ons amb grades. Només aquest úl-
tim tram no s'ha pogut salvar sense 
escales i hi haurà tres trams de dot-
ze esglaons. El cost de les obres serà 
de 2,5 milions d'euros, segons va 
apuntar dimarts al consell de bar-
ri el regidor de Gràcia, Eloi Badia.

Paral·lelament, el grup de tre-
ball de Nomenclàtor, a partir de 
la proposta del Consell de Dones, 
ha aprovat que el nou parc porti el 
nom de Margaret Michaelis, la fotò-
grafa de la Guerra Civil que va viure 
a República Argentina 218 i que va 
retratar el Raval com a barri xinès 
amb el col·lectiu GATCPAC.•

Margaret Michaelis (1902-1985). 
Nascuda en una família jueva com 
a Margarethe Gross, la fotògrafa va 
arribar a Barcelona procedent de 
Berlín el 1933 fugint dels nazis i ja 
com a activista anarcosindicalista. 
Separada el 1934 del seu company 
Rudolf, Michaelis va establir el seu 
estudi a República Argentina 218 
i amb la seva leica va retratar el 
front de guerra a Aragó i València.

Recreació digital de l'interior del parc, segons el projecte previst. Foto: Cedida

Tensió entre 
el Mercat de 
l'Estrella i 
Salvem El 
Guinardó 
pel trasllat
Els paradistes denuncies amenaces i els 
veïns protesten per l'afectació al verd

que s'estudiïn altres opcions. "Hem 
recollit tres mil firmes en 15 dies i 
anem a totes, fins i tot a judici; el 
parc no es toca", van apuntar. 

Els paradistes, amb la preesi-
denta Lourdes Vico al capdavant, 
van fer de contrapunt als veïns ad-
metent que l'ús d'una part del parc 

A.B.

El trasllat del Mercat de 
l'Estrella al Parc del Baix 
Guinardó el proper estiu 
-les obres de la carpa pro-
visional estan previstes per 

al setembre i s'està redactant el 
projecte executiu- no serà un camí 
fàcil, després del salt qualitatiu en 
les protestes veïnals que el passat 
divendres va organitzar la plata-
forma Salvem El Guinardó. En 
aquesta protesta s'hi van fer pan-
cartes amb missatges com Salvem 
el parc i No al mercat.

La qüestió, que va esclatar des 
que el juliol de 2021 els tècnics van 
detectar aluminosi al mercat, ha 
anat in crescendo en els últims dies 
amb una reunió específica dilluns i 
el punt màxim de tensió en el con-
sell de barri del Baix Guinardó de 
dimarts, on els veïns van acaparar 
les intervencions crítiques exigint 

"no és la ideal", però que l'obligao-
rietat del trasllat i el descartament 
de les altres opcions fan inevitable 
la ubicació. En un to més dur, Vico 
també va apuntar que les protes-
tes veïnals estan "fent mal" als pa-
radistes i fins i tot va explicar que 
han rebut "amenaces". •

Pancarta de protesta de la plataforma Salvem El Guinardó. Foto: Cedida

À.G.P.

Breus
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Societat
Vallcarca obre un procés 
participatiu per defi nir 
els usos del Parc Central
La ubicació defi nitiva de la pista de bàsquet o la gestió dels horts 
es debatran fi ns al febrer i en un any hi haurà projecte executiu

A. B.

V allcarca segueix defi-
nint els espais que han 
de ocnfigurar el barri 
reconstruït, lentament i 
amb certa desesperació 

pels llargs tràmits administratius. 
Sigui com vulgui aquest dimecres 
s'ha presentat en el marc del con-
sell de barri de Vallcarca el procés 
participatiu sobre l'anomenat Parc 
Central, que es desplegarà des de 
la placeta del metro fi ns al viaduc-
te amb una gran peça interior en-
voltada de nous edifi cis. 

Encara falta perquè aquestes 
promocions públiques i privades 
d'habitatges es vegin, si bé l'any 
2023 ja hi haurà obres de les inici-
atives cooperatives, però alhora el 
Districte vol anar defi nint els usos 
de l'espai de trobada que ha de 
contenir la nova pista de bàsquet 
(on és ara hi va un bloc), els horts 
urbans i la plaça central. Amb 

banda de fer difusió amb el carretó 
informatiu. Al febrer es farà la pre-
sentació de resultats a la Comissió 
de Seguiment, al Consell de Barri i 
al Decidim.Barcelona.

Vallcarca, que alhora està en 
procés de reurbanització provi-
sional d'una part d'aquesta zona 
-la que toca a la placeta del metro 
(vegeu L'Independent 906)-, pre-
veu tancar el debat sobre el Parc 
Central amb la contractació del 
equip redactor del projecte execu-
tiu (febrer 2023) i la presentació del 
projecte executiu (octubre 2023).

L'arrencada del nou procés par-
ticipatiu amb la presentació ha ar-
rencat amb dubtes expressats pels 
veïns i amb una apel·lació al "mar-
ge" que hi ha en els propers me-
sos i anys per defi nir els detalls del 
Parc Central. El que anirà més rà-
pid, segons va apuntar el regidor 
de Gràcia, Eloi Badia, serà la pista 
de bàsquet, que està prevista sota 
el viaducte per no acaparar l'acti-
vitat en una zona més cèntrica.•

Hi haurà sessions 
obertes, recorreguts 
i carretó informatiu, 
i s'ensenyarà el 
projecte a l'octubre

aquesta idea d'endreça, el procés 
preveu un calendari que arrenca 
aquest octubre amb la constitu-
ció d'una comissió de seguiment 
on hi són com a agents convidats 
l'AFA Farigola, l'AFA Montseny, 
l'AVV Gràcia Nord–Vallcarca, l'AVV 
Pro Vallcarca, l'AVV Som barri, 
la Coordinadora de Vallcarca, el 
Grup d’estudis Coll – Vallcarca i 
l'Observatori de Vallcarca.

Entre novembre i gener hi hau-
rà dues sessions obertes, dos re-
correguts de reconeixement (un 
de matí i un de tarda) i dues sessi-
ons de debat de treball temàtic, a 

A.B.

L 'escola Teixidores viu immersa en les difi cultats de 
creixement en mòduls provisionals i en els dubtes 
que genera en la seva comunitat educativa el tras-

llat al futur institut-escola de l'Hospital Evangèlic, i 
així es va tornar a constatar en el consell de barri de 
dijous passat. No obstant això, el Districte diu que té 
marge per estudiar altres possibilitats i que alhora 
seguirà millorant l'entorn actual del centre al carrer 
Encarnació. Aquest desembre s'ampliaran les voreres 
en dos metres i en un tram d'una vintena de metres, 
s'instal·laran coixins berlinesos i es canviarà l'espai 
d'aparcament per obligar els vehicles a fer una ziga-
zaga i alentir la marxa. • 

Teixidores pacifi carà 
l'entorn al desembre 
però es manté la 
pugna sobre el trasllat
S'ampliaran voreres i es canviarà 
el recorregut per alentir el trànsit 

Arxiu

Aura Ruano, periodista
Moderada per:

Orfeó Gracienc
Carrer d'Astúries, 83

Dijous, 3/11/2022
19.00 h

Lluís Llach, activista i cantautor
Mireia Montesinos, Comissió de Defensa dels Drets
de les Persones de l'ICAB
Jordi Pessarrodona, vicepresident de l'ANC

Ponència a càrrec de:
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6 Esports
Els primers equips de 
l'Europa busquen seguir 
líders i imbatuts una 
jornada més a la lliga
Nou episodi de transfòbia arran d'un atac massiu a les 
xarxes socials contra el jugador Àlex Alcaide, del filial femení

Biel Minguell López/À.G.P.

L 'Europa encara no coneix 
una manera de sumar punts 
que no sigui de tres en tres, 
i aquest cap de setmana els 
primers equips intentaran 

que el Nou Sardenya segueixi sent 
un fortí i que els tres punts es que-
din a la Vila. 

Amb la derrota contra l'Ovi-
edo a la Copa ja païda, el femení 
de Joan Bacardit rebrà dissabte 
29 (12h) les terceres, l'Osasuna B, 
en un duel que pot fer caure les 
escapulades del liderat del grup 
Nord de la Segona Federació, ja 
que estan empatades amb el Pra-
dejón, també invicte. Bacardit no 

gador trans Àlex Alcaide, que per 
llei està obligat a jugar amb el fe-
mení. L'Europa, que fa més d'un 
any va posar en marxa la campa-
nya Diem no, va activar el protocol 
per bloquejar i denunciar usuaris 
després de condemnar aquest nou 
episodi de transfòbia i donar su-
port al futbolista escapulat. 

Diferents associacions del dis-
tricte així com del món del fut-
bol català també han fet costat a 
Àlex Alcaide. No és el primer cas 
de transfòbia contra un jugador 
o jugadora de l'Europa, ja que el 
passat mes de juny, l’exjugadora 
del primer equip Valentina va de-
cidir retirar-se per salut mental a 
causa dels atacs d'odi i la violència 
estructural (vegeu núm. 896).•

Entitats donen 
suport a Àlex i el 
club activa el 'Diem 
no' per bloquejar 
comptes agressors

Breus

La trobada Dones 
i escacs del Centre 
i Tres Peons suma 
desenes de partides

Amb el lema Multipliquem 
les dones que fan gambits, 
desenes de jugadores 
d'edats diverses es van 
aplegar dissabte passat 
al carrer Gran amb Ros 
de Olano per participar 
a les partides ràpides i 
els tallers de la trobada 
Dones i escacs, organitzat 
pel club Tres Peons i el 
Centre i la col·laboració 
de l'Escola d'Escacs 
Miguel Illescas (EDAMI). 
L'expectació de públic i 
vianants que passaven pel 
públic la instal·lació també 
va estar dirigida cap a les 
partides simultànies, a 
càrrec de la gran mestra i 
mestra internacional Olga 
Alexandrova.

À.G.P.

El Gràcia FS va a 
Mataró després 
d'aconseguir la 
primera victòria
Amb l'empenta per 
haver aconseguit davant 
el Vacarisses el primer 
triomf a la lliga (7-5), el 
primer equip del Gràcia 
visitarà diumenge 30 la 
pista del Mataró (16h). El 
rival està igualat a 4 punts 
amb els taronges a la 
Tercera Estatal masculina, 
després d'empatar amb 
l'Olímpic Floresta (4-4). El 
Gràcia va sumar 3 punts 
amb un hat-trick de Royo.

Daruma Lluïsos 
rep el CN Sabadell 
després del primer 
triomf a la lliga
Amb la primera victòria de 
la temporada al sac, l'equip 
A de Daruma Lluïsos rebrà 
dissabte 29 el CN Sabadell 
(17h) a la quarta jornada 
del grup 2 de la Primera 
Estatal masculina de 
tennis taula. Els palistes 
Bernat Folch, Florian 
Martin i Ferran Cano són 
setens a la taula després de 
desfer-se diumenge passat 
del Boadilla (4-2). El rival 
dels graciencs ocupa el 
tercer lloc a la taula.

Europa i Catalunya femenins, 
un entrenament diferent. 
Les plantilles del primer equip 
escapulat i l'absolut del 'Cata' 
es tornaran a entrenar plegades 
dilluns 31, però aquesta vegada 
serà a la piscina de Can Toda, 
després de realitzar aquest dilluns 
la primera part de la sessió al 
Nou Sardenya. Waterpolistes i 
futbolistes s'han presentat i han 
fet exercicis amb pilota i jocs.

Àlex Alcaide, segon per l'esquerra dret, amb el filial femení. Foto: X. de la Ossa

Àlex Gutiérrez Pascual 

L 'equip absolut masculí de wa-
terpolo del Catalunya haurà de 
jugar els partits com a local a 

la piscina de la UE Horta almenys 
del mes de novembre (contra el 
Mediterrani el 5/11 i davant el 
Terrassa el 19/11), a causa del des-
preniment d'una part del sostre de 
la piscina Sant Jordi l'11 d'octubre 
passat. Arran d'aquest incident i 

amb aquesta instal·lació pendent 
d'un informe tècnic, el duel con-
tra el Barcelona de la segona jor-
nada de lliga ja s'ha hagut de dis-
putar aquest dimarts a la Nova 
Escullera, amb el resultat de 12 a 
8 favorable als cenabistes. 

La ubicació dels encontres de 
casa del mes desembre està pen-
dent de confirmació, tot i que els 
estaments federatius indiquen 
la Sant Jordi, amb les visites del 
Tenerife Echeyde (3/12) i Real 

Canoe (17/12). Un fet que compli-
ca el desplaçament de dates per la 
procedència dels dos rivals i el poc 
marge de canvi. 

Malgrat tot, la lliga continua per 
a l'equip que entrena Tato Garcia 
i dissabte 29 (12.45h) s'enfronta-
rà a un altre dels pesos pesants 
de la Divisió d'Honor, el Sabadell, 
vigent campió de la copa LEN. El 
partit es disputarà en feu vallesà, 
a Can Llong. A la Divisió d'Honor 
femenina, l'absolut del Catalunya 

jugarà dissabte 29 a la piscina del 
Rubí (19.45h). Al debut lliguer de 
dissabte passat, l'equip dirigit per 
Gabor Egedi va caure contra el 
Mediterrani (6-12).•

El Catalunya masculí, forçat a jugar a Horta 
pel despreniment a la piscina Sant Jordi
Els de Tato Garcia s'enfronten al Sabadell i el femení juga contra el 
Rubí després d'iniciar la lliga amb derrota davant el Mediterrani

La Sant Jordi, abans de tancar. À.G.P.

podrà comptar amb Núria, Peque, 
Jou i Clara, que segueixen lesio-
nades, mentre que Abad és dub-
te. L'Europa ve de golejar el Reial 
Madrid B a Valdebebas i l'Osasuna 
B es va desfer del Friol (4-3).

El masculí, per la seva banda, 
juga diumenge 30 a les 12.30h, i 
no pas a les 12h com sol ser habi-

tual, contra la Rapitenca, penúl-
tim classificat. Després de vèncer 
el Peralada (1-2), el tècnic Ignasi 
Senabre no es conformarà amb 
cap altre resultat que una victòria, 
que allargaria la ratxa fins a vuit 
partits seguits guanyant. A part 
de l'Europa, només hi ha un equip 
més de les cinc primeres categori-
es del futbol espanyol ha aconse-
guit sumar set de set. El partit es 
podrà seguir per Betevé, Xala! i les 
diferents televisions locals, i és per 
això que canvia d'horari. Senabre 
no tindrà disponible a Nolla per 
lesió, mentre que Prats és dubte.

D’altra banda, després de la vic-
tòria del filial femení per 23-0 con-
tra el Pujadas, centenars d'usuaris 
de xarxes socials van atacar el ju-



179
Octubre
2022

editorial

Referents

Els primers resultats d’una recerca 
ràpida a internet amb la combinació 
de termes “plaques fotovoltaiques” et 

instal·lació domèstica, pressupostos 
que van des de 1.200 euros a 6000, 

pioner de les energies renovables 

antinuclear com és Josep Viver, a qui 
dediquem la contra d’aquest número, 
assegura que tothom podria tenir 
energia solar a casa per 300 euros, 

famílies representa una despesa con-

del que sembla. “És més fàcil que 
instal.lar una nevera”, “si saps penjar 
un quadre també saps col.locar una 
placa solar al balcó o terrat de casa, 

com un mantra. El seu compromís i 
militància en les lluites ecologistes ha 
recorregut els àmbits professionals 
i personals; ara dedica part del seu 
temps a la divulgació i promoció de 

de persones un missatge clar: tothom 
pot tenir a casa un panell solar, estal-
viar diners i formar part d’una trans-
ició energètica necessària i urgent. 
Ja no s’hi val pensar que la iniciativa 
individual no farà canviar res, perquè 
el poder de les decisions individuals 
acaba convertint-se en pressió col.
lectiva. Tenim referents a la mà que 
ens poden ajudar a veure més clar 
entre tant soroll, espais on adquirir 
nous hàbits, col.lectius i associacions 
amb dinàmiques que podem incor-
porar en el nostre dia a dia perquè 

La inversió en energia solar 
per a l’autoconsum, a l’alça

nuïtat i encetar un nou curs el 2023. Impulsat pel grup ATRA 
amb la complicitat del Districte, Barcelona Activa i Montana 

i la cooperació per millorar la vida de les persones i de pas, 
la de la comunitat. “Tots els programes de formació haurien 

L’activista Josep Viver promou l’eficència energètica domèstica 

Kike Planelles

‘Persianes amb ànima’: inclusió i comunitat

5 NOVEMBRE  PL. JOANIC
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Punt Verd de Collserola

Horari: de dll a dv, de 8 a 18.30, i ds i dg, de 
9 a 13 h.

Punt Verd de Barri
Plaça Gal.la Placídia
Horari: dll, de 16.30 a 19.30; de dm a ds, de 10 
a 13.30 i de 16.30 a 10.30, i dg i festius tancat.

Punt Verd Tabuenca

Horari: de dll a dv, de 8.30 a 13.30 i de 16.00 
a 19.00, i ds de 10 a 13.30.
Telèfon: 93 218 30 97

Aula Ambiental Bosc Turulll’AULA 

Horari: 

Dimecres tarda de 16.00 a 19.00h

Difusió de les activitats també per Facebook 
i Twitter
www.boscturull.cat

Punt Verd de Barri 
Av. Vallcarca, 71. 

de 16.00 a 19.30h. Festius tancat.

Serveis d’interès

més sostenible

Noèlia, participant del projecte, davant d’una de les seves fotos favorites

del projecte. Les participants 

han après les tècniques i els 
recursos per pintar persianes 
de petits comerços del barri 

adquirit les habilitats socials i 
comunicatives suficients per 

-
ra de cada persiana, del comerç 

també terapèutic”, assegura De-
bra Espinosa, una de les artistes 

amb projectes amb vessant 

professió amb futur o l’inici de 
moltes iniciatives relacionades 
amb el disseny”, assegura l’ar-
tista. En aquest sentit, s’està 
promovent una cooperativa que 

-

aquestes dones. Amb aquesta 
idea en ment, s’ha obert una 
nova via amb els comerços del 
Portal de la Llibertat, que han 
fet un encàrrec de quatre per-

Els procediments seran dife-

un futur més just i igualitari.

‘Persianes amb ànima’ tanca el primer 
curs del projecte amb una exposició 
Amb una mostra foto-

gràfica al centre cívic 

El Carmel que es pot 

visitar fins al 3 de no-

vembre, ‘Parets amb 

ànima’ tanca etapa 

però amb la perspec-

tiva de donar-li conti-

nuïtat i encetar un nou 

curs el 2023. Impulsat 

pel grup ATRA, aquest 

projecte comunitari 

s’ha basat en la inclu-

sió i la cooperació per 

millorar la vida de les 

persones i de pas, la de 

la comunitat.

Han estat moltes les persones, 
col·lectius i institucions impli-

ATRA que va decidir fer una 
segona part de Parets amb 
Ànima, implicant als comerços 
i fent un salt en el seu programa 
de formació i inserció laboral. 

persones que ho tenen més 
complicat, en aquest cas dones 

mental perquè puguin accedir 
al mercat laboral. “Tots els 
programes de formació haurien 

fas servir l’art urbà com a eina 
de transformació, impliques a 
la comunitat i a sobre rever-

L’Espai Jove La Fontana i 
l’Ateneu de Fabricació de 
Gràcia presenten el taller 
Upcycling: customit-
zació de peces de roba 
reciclada.
Aquest taller està format per 
quatre jornades de formació 
i taller de reciclatge i mode-
latge de roba a partir de roba 

Amb les peces creades du-
rant el taller, es preveu fer 

Mostr’Art del proper 17 de 
desembre que està prepa-
rant l’equipament gracienc. 
El taller tindrà lloc a l’Ateneu 
de Fabricació (carrer del 
Perill, 8), els dies 3, 10, 17 i 

L’activitat és gratuïta amb 
inscripció prèvia al formu-
lari del web de l’Espai Jove 
la Fontana (lafontana.org)

Fulles de tardor, colors 
i formes. Taller per con-
nectar amb la natura, guadir 
dels colors de la tardor i 

colliran fulles caigudes del 
Bosc Turull, es donaran a 

plantes són, i es podran deco-
rar per fer un iman, un punt 

d’art amb tècnica de collage, 
i us ho podreu portar a casa. 

l’activitat va dirigida a tots 
els públics i a totes les edats. 
A càrrec de l’Associació 
Animal Latitude, projecte 
Desperta Art i Natura. Di-
mecres 2 de novembre de 
17.30 a 19h
Activitat gratuïta. Inscripció 
prèvia a aula@boscturull.

Upcycling 
i taller de 

tardor a Turull
Kike Planelles

Artista i alumnes del projecte d’inserció laboral ‘Persianes amb Ànima’ pintant la papereria llibreria Canigó, al Coll

té fàcil. Precisament, aquesta 
part és una de les que millor 
han valorat les participants del 

una sinergia entre dues àrees, la 
de la salut mental i la del petit 

de les alumnes. “Hem contribuït 
-

munitat i ens hem ajudat entre 

van estar presents a la inaugu-

que mostra totes les fases del 
projecte, i que es pot visitar 

3 de novembre. Kike Planelles 
ha estat l’encarregat de fer tot 

Un procés en el qual han tingut 
un pes fonamental les tres gra-

Ja tenen el primer 
encàrrec ‘formal’: 

quatre comerços del 
Portal de la Llibertat

Silvia Manzanera
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“Tothom pot tenir a casa un panell solar 
i contribuir així a l’estalvi energètic”

La defensa i promoció que fas de 
l’estalvi energètic ve de lluny...

dels pioners en aquest àmbit i sempre 
m’ha agradat fer-ne divulgació, i ara que 
tinc més temps perquè m’he jubilat de la 

del Temps a Lluïsos. Vaig ser el primer 

2002). L’any 92 tenia una embarcació 
que anava amb energia solar i un motor 
elèctric. 

Fas divulgació des de l’experièn-
cia personal, doncs. 

energètic, ja sigui des de la botiga o en el 
meu entorn més proper, ajudant a amics 
i família a instal·lar plaques solars a casa 

Què cal?
Posar un panell al teu balcó o terrat és 
com posar un electrodomèstic. No ne-
cessites res més que col·locar-lo on més 
toqui el sol i tirar un cable a qualsevol 

una reducció immediata de la factura 
de la llum perquè amb les noves tarifes, 
precisament la franja de més sol és la 
més cara. 

Amb més de 30 anys d’ex-

periència, l’activista i veí de 

Gràcia Josep Viver manté la 

militància ambiental amb 

xerrades i col·laboracions 

amb associacions i ONG. 

Aquesta setmana ha partici-

pat al Club Ariel amb un taller 

sobre instal·lació de plaques 

solars a casa, i al novembre 

en farà una altra a Lluïsos.

Josep Viver, al Club Ariel aquest dimarts, abans de fer la seva xerrada

Silvia Manzanera

Quin cost pot suposar? 

un panell o dos ja tens prou. Un sistema 

És molt accessible. Creus que la 
gent té aquesta idea?
No, perquè la publicitat més estesa és la 
de les grans instal·lacions, amb un cost 

fàcil tenir una petita instal·lació d’energia 
solar fotovoltaica per autoconsum per 
estalviar energia i diners mentre fa sol. 
No cal molt d’espai, es poden fer moltes 

quilos i no necessites permisos de la 
comunitat.

Hi ha subvencions o facilitats des 
de les administracions? 
Hi ha diverses ajudes provinents de la 
Unió Europea, la Generalitat o l’Ajunta-

petita no val la pena perquè et demanen 

l’informe d’un enginyer i d’una empresa 
instal.ladora que et pot suposar tot ple-
gat més de 1.000 euros.

Quina vida útil tenen?

perdent una mica de potència. Jo la vaig 

-
tat em va donar permís per posar-la al 

vaig gastar més diners en el cable. També 
tinc un aparell per derivar el sobrant de 

A la decisió hi ha consciència 
ambiental o més recerca de 
l’estalvi?

d’instal.lar una placa fotovoltaica per au-

el que no pots fer és desconnectar-te de 
la companyia elèctrica. 

Això no és possible?

conegut dues persones a Barcelona que 

perquè no t’ho posen fàcil. 

Sempre es pot optar per empre-
ses de serveis més sostenibles.

instal·ladores associades. De fet sempre 
recomano cooperatives 

Veus a la gent prou motivada? 
Sempre s’exigeix molt al ciutadà 
però també caldria més implica-
ció dels poders polítics.
En aquests darrers anys he vist canvis, 
i moltes més persones conscienciades, 

decebuda, només has de veure els con-
tenidors al carrer. Hi ha molt desconten-

també és veritat que és molt complicat 
enfrontar-se a alguns poders. I no sempre 
trobes l’aprovació de la ciutadania.

Però tu seguiràs motivant la 
gent, oi? 
Només amb un 10% dels habitatges de la 
ciutat que tingués plaques solars, repre-

Potser ara no estem al millor moment 

una inversió per a tu i per al planeta que 
es recupera a curt termini. [mesures.cat]

“La instal·lació pot costar uns 

300 o 350 euros, i és un sistema 

d’autoconsum que es pot 

amortitzar en uns 4 anys 

“Tot i l’estalvi, la majoria pren la 

decisió per consciència ambiental; 

això sí, no pots desconnectar-

te de la companyia elèctrica”
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Cartes al director

Ànims, Àlex! 
Ara fa un any el Club Esportiu Europa 
es declarava antifeixista, antimasclis-
ta, antihomòfob, antiracista i antibu-
llying. Tanmateix, el passat 28 de juny, 
Dia Internacional de l’Orgull LGBTI, na 
Valentina Berr de l'exitós 1er equip feme-
ní de l'Europa 2021-2022, la primera juga-
dora trans catalana federada, va emetre 
un comunicat anunciant que, tot i l'escalf 
de les companyes i el club, penjava les bo-
tes a causa de l'assetjament insuporta-
ble que rebia a través d'insults i amenaces 
constants, tant als camps de futbol com 
a les xarxes socials, pel sol fet de ser una 
dona trans que juga a futbol. Ahir diu-
menge 23, quan a la mitja part del partit 
del fi lial femení l'Europa va penjar a twit-
ter una foto d'Alex xutant una pilota, es 
va desfermar una nova tempesta d'insults 
i menyspreu: els mateixos que no volien 
que Valentina jugués amb "dones nascu-
des dones" [sic] també volen impedir a 
l'Alex, identifi cat a l'alineació del web del 
Club com a davanter centre, jugui amb 
"dones nascudes dones" [sic]. Com a pare 
de dos nanos que juguen a l'Europa el que 
m'agradaria dir-los és que siguin com si-
guin, vinguin d'on vinguin, estimin qui es-
timin i tinguin la identitat de gènere que 
tinguin, tant jo com el Club, la Vila sence-
ra!, ens els estimem i els donarem suport 
en tot. Avui he vist que, si els ho dic, els 
menteixo. I se'm trenca el cor. Si volem 
que al Club Esportiu Europa, i arreu de la 
nostra Vila, es pugui gaudir de la vida i 
del futbol lliure de feixisme, masclisme, 
homofòbia, racisme i bullying, si volem 
que la declaració valenta i atrevida del 
Club Esportiu Europa sigui més que una 
bonica declaració d'intencions, llavors cal-
drà que cada cop que passi una cosa així 
tota la Vila fem costat al Club, i a l'Alex, i 
la Valentina, i a qualsevol persona vícti-
ma de la transfòbia o de qualsevol delicte 
d'odi. Amunt, Alex! Visca l'Europa, i visca 
la Vila de Gràcia! 

Marc Recasens Pons

Opinió

L'última sessió del consell de barri de Vila de Gràcia va ser 
molt interessant. No només per la vehemència d'algunes 
intervencions en l'apassionant tema del canvi de sentit de 
Travessera o per una nova manifestació de la comunitat 

educativa de Teixidores sinó per la conversa privada que dos operaris 
van mantenir amb el micro obert sobre les condicions de lloguer d'un 
habitatge. La cosa anava entre els 500 i els 600 euros, i hi havia bon rot-
llo i entesa assegurada. Llàstima que en l'edició posterior de la sessió, 
aquesta part es va tallar i les primeres paraules ja corresponen a Oriol 
Hosta amb un manifest de suport a les dones de l'Iran.

El
depen-

dent

Editorial

Les altres connexions 
de Vallcarca

Vallcarca encara s'assembla massa sovint a Derry o a Beirut, com 
si una bomba hagués caigut des que les presses immobiliàries 
van agafar amb els pixats al ventre a alguns promotors i només 

van completar la primera part de la feina, la de la destrucció. Com que 
a una destrucció sense reconstrucció no se li pot dir transformació, a 
algú se li va ocórrer la paraula urbanicidi, i encara hi som, malgrat les 
convocatòries dels últims anys de processos participatius. 

No obstant això, hi ha alguna cosa que es mou en un sentit dife-
rent del que es preveia fa 20 anys, quan uns plànols municipals certa-
ment psicotròpics apostaven per connectar l'avinguda Vallcarca amb 
el pont a través d'una rampa costeruda. Són les altres connexions de 
Vallcarca. Sí. En lloc estava escrit que per travessar el barri només hi 
hagués l'opció de l'avinguda o de les opcions paral·leles o perpendicu-
lars de (carrer) Mare de Déu del Coll o Farigola. 

Hi ha altres connexions més pacífi ques com el Parc Sanitari Pere 
Virgili i la setmana que ve se'n començarà a confi gurar amb obra real 
una altra, la del nou parc del carrer Anna Piferrer cap a les casetes de 
la Ronda dels carrers Ticià i Cesare Cantú [No obviem que el nou parc 
anirà en detriment parcial d'un altre, el de Comas i Llaberia, però aquí 
hi va un institut també prioritari]. Encara en l'imaginari però sense 
marxa enrere hi haurà en els propers anys l'enllaç entre la placeta del 
metro de Vallcarca, el carrer Gustavo Adolfo Becquer, la casa Junyer-
Canals i la plaça Mons. 

Les altres connexions de barri, que en altres punts del districte com 
la Salut també estan emergint com a alternativa a una mobilitat dife-
rent, són l'opció de futur i premi de consolació almenys de la densitat 
imparable de la trama urbana. Tot plegat ha de servir per viure millor. 
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de Gràcia

Amb la 
col·laboració:

Lola Capdevila 

Comença a caminar un nou projec-
te: Vila Veïna, un servei municipal 
per cuidar-te i cuidar. Avui m’he tro-

bat amb la Referent Territorial d’aques-
ta nova proposta a la Vila de Gràcia. Una 
persona preparada, amb ganes i empen-
ta. Comencem bé. La idea bàsica, m’expli-
ca, és cuidar-se en comunitat, perquè cui-
dar és cosa de totes i de tots. És un servei 
gratuït que ja s’ha implementat a altres 
districtes i ara arriba al nostre -de mo-
ment a la Vila-, per informar-nos dels re-
cursos i serveis que tenim més a prop per 
cuidar-nos i cuidar altres persones i on 

podrem trobar activitats i diferents pro-
postes que ens puguin ajudar a guanyar 
qualitat de vida. El servei s’adreça a tota 
la ciutadania, però en especial a les perso-
nes que necessiten més acompanyament 
(infants, gent gran i persones que se’n 
fan càrrec). També vol arribar a tothom 
que se senti sol. A les parelles del mateix 
sexe o monoparentals que estan en època 
de criança i necessiten recursos i ajuda. 
Quan surto de la visita de l’equipament 
m’adono que hi ha una placa que diu 
Casal d’Avis Montmany, 45 i penso, no és 
això: És un Casal de Gent Gran i ara tam-
bé de Vila Veïna, cal actualitzar la placa, 
posar horaris i telèfon. Abans de marxar 
faig una refl exió: que la burocràcia exces-
siva no mati les idees i les bones intenci-
ons. [vv_viladegracia@bcn.cat] •

Vila Veïna

La idea bàsica és 
cuidar-se en comunitat, 
perquè cuidar-se és 
cosa de totes i de tots

Ull de 
dona

www.independent.cat
Reserva lloc: activitats@independent.cat

Districte
de Gràcia

DEBAT
JOVENTUT I MITJANS

DE COMUNICACIÓ
A l’Espai Jove

 La Fontana de Gràcia
El dia 8  de novembre,

a les 19 h.



L’Independent de Gràcia
28 d'octubre de 2022

8 Opinió
el 

bloc

Problemes o difi cultats?

Clara Darder

Voldria diferenciar dos sinònims com 
són les paraules problema i pifi -
cultat. Comencem pels problemes. 

“Tinc un problema i és molt gros”; “Com 
solucionaré el problema”, són alguns dels 
exemples de com fem servir aquesta pa-
raula. Aquest concepte que l’usem amb 
molta freqüència neix des de la mancan-
ça, des de “em falta quelcom per continu-
ar endavant”. Generant-nos incertesa per 
solucionar-ho i fent-nos creure que ens 
falten habilitats per seguir. I és que estem 
posant la mirada a fora, sense responsa-
bilitzar-nos. Com a metàfora imagineu-
vos que aneu caminant pel carrer i us 
trobeu un embolicat cabdell de llana per 
desfer. Per on comenceu? On està l’inici? 
Podeu desfer-lo? 

Seguim per la paraula difi cultat. 
Aquest mot a la Programació Neuro 
Lingüística, l’anomenada PNL, la fem ser-
vir molt més que la paraula problema, ja 
que ens ajuda a veure el cabdell de llana 
com un tema a superar, des del “jo mateix 
m’esforço per vèncer el que hi passa”. Tot 
i que segurament podrien ser sinònims, 
un es viu des de la mancança i l’altre des 
de l’emprenedoria. 

Si busco diferents opcions davant la di-
fi cultat, ja m’estic preocupant de buscar 
solucions i no m’enfoco en el que em fal-
ta o no tinc, sinó en com puc arreglar-ho. 
Per tant, soc proactiu en solucionar i no 
em quedo aturat mirant la desgràcia. 

I és que a la vida de difi cultats, bara-
lles, males converses i emmurriaments 
ens en sortiran a cabassos, i quasi sense 
voler-los. La meva opció de vida és resol-
dre, tirar endavant i buscar com me’n 
surto. Una manera d’enfadar-me menys i 
sentir-me millor, ja que l’estrès d’una ba-
ralla ens avinagra la vida i disminueix el 
nostre bon rotllo.•

Opinió convidada
Aniol Gironella, soci 298, i 24 socis i sòcies més

Protegim els drets dels socis 
i sòcies del CE Europa

F a 7 dies L’Independent es feia ressò de la de-
núncia que 25 socis i sòcies del CE Europa hem 
fet al Síndic del Soci, la Comissió de Control i 
Transparència i la Comissió de Disciplina Social del 
Club demanant que actuïn davant la vulneració de 

drets que la Junta Directiva està exercint arrel del procés 
de Moció de Censura.

Des de la presentació de la Moció, la Junta ha posat pals 
a les rodes per evitar una votació. Per exemple, ha amagat 
informació als i les sòcies, tardant 13 dies en anunciar que 
s’havien entregat les butlletes de la Moció de Censura per 
poder recollir les fi rmes. El moment culminant va ser quan 
va impugnar 36 signatures que recolzaven la moció per di-
ferències amb el DNI.

La primera irregularitat va ser quan la Junta va estudiar 
les fi rmes de suport a la Moció en privat, abans de que ho 
fes la Mesa del vot de Censura, saltant-se la privacitat dels i 
les sòcies signants i els estatuts, article 107.3, que diuen que 
qui té la facultat de comprovar les butlletes és la Mesa del 
Vot de Censura (amb membres neutrals, promotors i de la 
Junta) quan es reuneix.

Aquesta revisió prèvia de fi rmes va suposar que la Junta 
Directiva presentés a la mesa una llista de fi rmes que con-
siderava invàlides perquè la signatura de la butlleta i la del 
DNI no coincidien. El fet greu és que els estatuts no diuen 
que ambdues signatures hagin de ser iguals i en tot cas s’es-
pecifi ca (article 107.4) que la Mesa podrà realitzar les in-
dagacions necessàries per esbrinar-ne l’autenticitat. Si la 
Junta Directiva tenia dubtes podia haver-nos contactat per 
comprovar l’autenticitat.

Una de les seves obligacions (article 60.h) és vetllar per-
què es respectin els drets dels socis. No voler saber si un 
dels socis, a qui es deuen, ha fi rmat o no, vulnera aquest 
dret, ja que si no hagués fet era el seu deure informar-nos 
per falsifi cació documental de la nostra signatura. El presi-
dent no pot posar per davant els seus interessos i negar-se a 
indagar si les nostres fi rmes eren o no falses.

Per això hem demanat al Síndic dels Socis que defen-
si els nostres drets per vulneració de privacitat, al ser les 

butlletes analitzades per la Junta fent una llista de les per-
sones signants, i de drets, perquè la Junta no va vetllar per 
comprovar la validesa de les fi rmes, malgrat ser una de les 
seves obligacions.

També a la Comissió de Control i Transparència i la de 
Disciplina Social que actuï contra la Junta Directiva apli-
cant el Règim Disciplinari per infraccions molt greus amb 
l’agreujant que els responsables son membres de la Junta 
Directiva (article 148.3.f). I ho fem denunciant que han 
mentit als i les sòcies a la web, volent fer creure que els es-
tatuts exigeixen que la signatura sigui com la del document 
d’identitat, fet fals, i per violar l’article 141.10, alterant, amb 
la revisió de fi rmes prèvia, el procediment del vot de cen-
sura. També per saltar-se deliberadament el Codi Ètic i de 
Bon Govern del Club, i, en concret, en la utilització de la 
web del Club per part de les persones sotmeses a la Moció 
de Censura per defensar els seus interessos per sobre dels 
del Club, arribant a faltar al respecte a un dels promotors 
de la Moció. La web del club és una eina de comunicació, no 
de propaganda.

Esperem que els òrgans competents del Club actuïn i 
inhabilitin una Junta que no pensa en els i les sòcies a qui 
es deu i que ha actuat seguint només els seus interessos. 
Perquè no ho oblidem, l’Europa és dels i les sòcies, i cal que 
es preservin els nostres drets.•

À.G.P.

Contesta a les 3 preguntes sobre cinema que et trobaràs als 
tres primers independents del cada mes fi ns Desembre.

1. Adaptació de l’obra més famosa de Charlotte 
Brontë protagonitzada per Michael Fassbender.

2. Pel·lícula biogràfi ca d’un dels artistes més pe-
culiars del segle XX, conegut pels seus retrats i 
nus de personatges amb els rostres allargats.

3. Pel·lícula guanyadora de 9 premis Oscar, diri-
gida per Bernardo Bertolucci i ambientada a 
la Xina Imperial.

Arriba a les pàgines de L’Independent de la mà de la nova plataforma 
acontra+ el concurs que posa a prova els teus coneixements de cinema.

Entra al sorteig per guanyar UNA SUBSCRIPCIÓ a La plataforma de cine-
ma acontra+. Una plataforma virtual, per a totes les edats, on els amants 
del cinema troben títols d’una amplia i variada selecció de gèneres, in-
cloent documentals d’art, pel·lícules familiars, òperes i grans clàssics. La 
subscripció Premium d’acontra+, a més a més de tot el contingut onli-
ne, inclou UNA ENTRADA al mes per anar al cinema Verdi.

Pots enviar les teves respostes al compte de correu concursdecinema@
independent.cat.
El concurs té una durada de tres mesos (octubre – desembre de 2022). 
Cada mes es sortejaran 3 subscripcions mensuals a acontra+.

Les tres primeres setmanes de cada mes es publicaran 3 preguntes 
per setmana. A la quarta setmana es publicarà el nom de totes les 
persones que hagin encertat les respostes. 

La persona que guanyi rebrà un correu informant del premi.Per 
participar al sorteig mensual cal encertar al menys les tres preguntes 
d’una mateixa setmana.

Consulta les bases a independent.cat

CONCURS DE CINEMA

www.acontraplus.com
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Entitats

Divendres 28 d'octubre
Cinefòrum: Café Paradis, de Bodil Ipsen 
& Lau Lauritzen. (1950, Dinamarca).
Ateneu Roig (Torrent d'en Vidalet, 32-34)

Dissabte 29 d'octubre
Teatre: M'esperaràs?, Casal Corpus. I 
Mostra de Teatre Amateur de Barcelona. 
CC Can Clariana Cultural, a les 18h

Dilluns 31 d’octubre 
Halloween party: peli de terror + gua-
teque infernal + còctels sanginolents + 
conxuro de meigas e espiritus. Photocoll 
terrorífic i altar de muertos mexicà. Es 
pot anar disfressats.
Ateneu Roig (Torrent d'en Vidalet, 34), a 
partir de les 18.45

Nit de Morts by travessierus: bingo mu-
sical, música i ball i bikinada. Associació 
de Veïns Travessia de Sant Antoni.
Plaça Anna Frank, a partir de les 19h

Del 31 d'octubre al 13 de novembre
Exposició Per ser nena, de l'Institut d'Es-
tudis de les Dones.
Lluïsos de Gràcia (pl. del Nord)

Dimecres 2 de novembre
Club d'Escacs Tres Peons. II Memorial 
Joan Segura.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 19.15h

Dijous 3 de novembre
Missa de difunts. Pels socis del Centre 
i familiars de socis difunts que ens han 
deixat durant l'any.
Oratori de Sant Felip Neri (Sol, 8), a les 
19.30h

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 29 d'octubre
Exposició fotogràfica Solar Portraits, de 
Rubén Salgado Escudero, on posa de re-
lleu la importància de l'energia solar com 
a solució per a comunitats amb dificul-
tats per accedir a la xarxa elèctrica i con-
vida a reflexionar sobre l'accés irregular a 
l'electricitat al planeta. Escudero, que va 
començar el projecte en Myanmar el 2014, 
fa retrats a persones i comunitats d'Àsia, 
Àfrica, América i Europa únicament il-
luminades per làmpades solars per reivin-
dicar el poder transformador de la produc-
ció elèctrica a partir d'energia solar.
Casa Seat (Pg de Gràcia, 109)

Exposició 1991-2022, 30 anys al servei del 
barri. Un recull d’imatges que expliquen 
tot el que sha fet al llarg d'aquests trenta 
anys d’història del centre cívic El Coll - La 
Bruguera. Comissariat a càrrec de Xavier 
Franch, qui ha estat el director de l'equipa-
ment fins aquest mes de setembre.
CC El Coll - La Bruguera (Aldea, 15)

Fins al 30 d'octubre
Cu-cut! Sàtira Política en temps trasbal-
sats 1902-1912. L’exposició vol acostar al 
públic del segle XXI una revista emblemà-
tica i l’equip d’artistes i periodistes que 
hi havia al darrere, una publiació que va 
revolucionar el panorama de la premsa 
satírica catalana de la primera dècada del 
segle XX. La mostra fa un recorregut per 
les seves caricatures carregades de mor-
dacitat i pels fets històrics que va retratar 
amb la seva mirada satírica.
La Violeta (Maspons, 6)

Fins al 15 de gener
Exposició Joguets i escriptors. 
Mitjançant una doble exposició i un lli-
bre, Biblioteques de Barcelona proposa un 
recorregut inèdit per l'obra dels clàssics 
catalans i els seus joguets. D’aquesta ma-
nera s’afegeix a la commemoració dels 40 
anys del Museu del Joguet de Catalunya-
Figueres. A la mostra de l'equipament gra-
cienc el visitant tornarà a ser petit, entre 
imatges en gran format d’una pilota, d’una 
nina o d’un joc d’arquitectura, fotografiats 
espectacularment per Ramiro Elena.
Biblioteca Jaume Fuster (plaça 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 28 d'octubre
Nit d'Ànimes al Casal Infantil. Taller d'al-
químia contra monstres i pors. Toca-toca 
fastigós del Túnel del Terror del Casal de 
Joves (A partir de 8 anys).
CC El Coll La Bruguera (Aldea, 15), a les 17h

Concert: Pokotacto + artistes convidats 
del nou col·lectiu de rap de Gràcia.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 18h 

Castanyada al Casal Jove: túnel del Terror 
+ Concert jove, vine disfressat! Amb The 
Salsa Punk Orquestra i Chalart58 & 
Matah, KaparaSound in Session.
Organitza: Barcelona Districte Cultural, 
Casal de Joves i Comissió de Joves del Coll.
CC El Coll La Bruguera (Aldea, 15), a les 
18h i a les 21h

Masterclass-Trobada amb Xabier Díaz i 
concert. Espai per aprendre i apropar-se 
a la feina del múisca gallec i al món de la 
pandereta just abans del concert.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), de 18 a 19.30h i 
a les 21h

Gràcia Riu. Concert: El Sobrino del Diablo 
amb Txus Blues.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 20h 

Concert: AMAK.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 20.30h

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

Dissabte 29 d'octubre
Esko 2022. Espanya Kendama Open. 
Espai Jove la Fontana, a partir de les 10h

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

Tintorería la Viuda: 6 actuacions musicals 
+ micro obert.
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant Miquel, 
59), a les 21.45h

Música: Mamayé DJ Set.
LA Sonora de Gràcia (Riera Sant Miquel, 
59), a les 23.50h

Dilluns 31 d'octubre
Festa de la castanyada.
Can Carol (Cambrils, 24), a les 18.30h 

Curs d'anglès. Tots els dilluns.
Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a les 19h

Halloween Party: Sandroide + Juan 
Nicho + Aaron Kuentzmann + Thülusu + 
Arkana. Xerrades, concerts, tarot en viu, 
premi al millor dark-fit.
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant 
Miquel, 59), a les 19h

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

Dimecres 2 de novembre 
25a La Taverna del CAT: Filippo Gambetta 
i Sergio Caputto.
El Bar del CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 
21h

Dijous 3 de novembre
Taller Upcycling: customització de peces 
de roba reciclada.
Ateneu de Fabricació de Gràcia (Perill, 8), 
a les 16.30h 

Taller de violí amb Sergio Caputto i acor-
dió amb Filippo Gambetta. Per assistir als 
tallers cal fer inscripció prèvia 
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 18h 

Curs d'Esperanto. Tots els dijous.
Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a les 18.30h

L'aventura de llegir. Presentació de la 
novel·la gràfica Un os al Marroc. A càrrec 
del seus aturos Lluc Silvestre i Mr. Ed. 
Presenta Marc Charles, membre d'ACD-
Cómic.

Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps), a 
les 18.30h

Backrobber al Cicle Segells Residents: 
Barba Corsini.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21h

Divendres 4 de novembre
Els viatges de la paraula: Jornades profes-
sionals sobre Selecció d'Àlbums Il·lustrats 
dins del marc de la Setmana de l'Àlbum.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps), de 
10 a 14h 

Presentació del llibre: La revolució de 
l'habitatge a les perifèries obreres i po-
pulars: Nou Barris 1939-1980, a càrrec de 
José Luis Oyón, catedràtic d'Urbanisme 
de la UPC, investigador d'història urbana 

i coautor del llibre. Amb Luciana Llusa. 
Ateneu Llibertari (Alsina, 5), a les 19h

Club de lectura: Solo los vivos perdonan. 
A càrrec d'Ismael Martínez Biurrun. Dins 
del 42 Festival de Gèneres Fantàstics de 
Barcelona. Cal inscripció prèvia.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps), a 
les 19.30h

Gràcia Riu: Radiografia. Teatre en clau 
d'humor que pretén fer una radiografia 
de la ràdio. Cia Biombos Teatre.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 20h

XXI Al Ras. Bluegrass & Old Time Festival: 
Red Herring + Howlin.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 20h

'No hi ha demà!', la màgia de 
Jordi Pota torna al Golem’s 
El mag Jordi Pota torna a sorprendre amb un show creat per parlar de la 
importància de viure en el present, de la necessitat de desconnectar i reconnectar, 
i també de molts dels problemes actuals que tothom ha patit o pateix: l’angoixa, 
l’estrès, les pors... I també com solucionar-les: amb esport, amb socialització, 
expressant el que un sent i acceptant que no som perfectes. És un dels únics 
espectacles de màgia programats permanentment a Barcelona íntegrament en 
català. A més, l'actor i humorista arrenca l'espectacle amb la peça prèvia The 
Viewer, una proposta de teatre-màgia i clown on Pota representa a un espectador. 

Cada dissabte del 5 de novembre al 25 de març al Golem's (Sant Lluis, 64), a les 17h

Recomanem

Cedida
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El Coll Fantasy 2022 
es pregunta si la 
realitat superarà 
la ciència ficció

El 18è cicle d'activitas de 
fantasia i ciència ficció del 
Coll, que tindrà lloc del 4 al 
27 de novembre al centre 
cívic del Coll-La Bruguera, 
girarà al voltant del fet que 
molts dels escenaris futurs 
imaginats pels autors de 
ciència ficció s'han vist 
superats per una realitat 
social, ambiental i política 
que ningú s'esperava. A 
més de la Nit de curts o 
tallers, el cicle arrenca 
amb una exposició gràfica 
sobre la temàtica i la 
conferència del professor i 
divulgador Jordi Ojeda.

Cedida

Cinema, teatre, 
música i narració 
oral pels 12 anys 
de l'Ateneu Roig
El proper 5 de novembre 
l'Ateneu Roig celebra dotze 
anys de trajectòria amb 
una festa a la plaça Joanic 
que arrencarà a les 11h 
amb una sessió de contes a 
càrrec d'ANIN, l'associació 
de narradors que té la 
seu en aquestespai de 
Torrent d'en Vidalet. La 
resta d'entitats vinculades 
oferiran diverses activitats: 
el teatre de Furafollas, 
l'intercanvi de roba infantl 
de Un armario verde o 
l'actuació de la Coral 
iaioflautes, entre d'altres. 
La jornada clourà amb el 
concert de Rumbakana.

Juan Crek: "D'aquí a 
200 anys Macromassa 
seguirà funcionant; està 
per sobre de nosaltres"
Fundador amb Víctor Nubla d'una banda ja mítica de la música 
experimental, clou el LEM 2022 fent tàndem amb Tina Valent 

Silvia Manzanera 

E l LEM 2022 acabarà dis-
sabte amb un concert do-
ble a la Sala de Teclats del 
Museu de la Música de 
Bar celona, al recinte de 

L'Auditori: primer hi actuarà el da-
nès Jørgen Teller, i a continuació 
la nova formació de Macromassa, 
banda referent -en actiu des de 
1976- ara amb Tina Valent fent pa-
rella amb el cofundador del projec-
te Juan Crek. Serà la segona actu-
ació al LEM d’aquest grup pioner. 
Crek fa un repàs a la seva trajec-
tòria amb la mirada cap al futur.

Què et va fer reprendre el projecte 
de Macromassa?
Al gener de 2021 vaig fer un concert 
al MACBA, reprenent una proposta 
que ens havíem fet abans de la mort 
del Víctor Nubla. Teníem molts as-
sajos així que vaig poder llançar les 
seves gravacions i jo tocava a sobre. 
Més tard, al festival d’Almeria vaig 
fer el mateix però amb la decisió de 
no ser un necròfil em vaig acomia-
dar d’ell . I vaig començar a assajar 
amb la Tina Valent, que té la matei-
xa vessant dark noise. 

Macromassa segueix, doncs, fidel 
al seu esperit original.
Macromassa està per sobre de 
Víctor Nubla i per sobre meu. Quan 
jo em mori seguirà, i d’aquí a 200 
anys seran altres músics que man-
tindran el projecte. 

Com ha estat el procés de creació 
del disc amb la Tina Valent?
Fa més d’un any que assagem ple-
gats en un local de Camp de l’Ar-
pa. Malgrat la diferència d’edat, la 
Tina és més jove que el meu fill, ens 
entenem molt bé. En part això és 
com reprendre l’esperit gracienc, 
perquè de tota la vida les generaci-
ons s’han barrejat, potser perquè a 
la Vila hi ha molts bars i locals i la 
gent de totes les edats s’hi troben.

Teatre, performance, disseny, lite-
ratura, ràdio, cinema… Es manté 
també la recerca de la multidisci-
plinarietat al projecte actual?
Té una continuïtat amb el que fè-
iem però en canvi ara les cançons 
tenen lletra, tot i que seguim amb 
la onda del Submundo Pérez i la pe-
tafísica. 

Com serà el concert del LEM? 
Macromassa només ha aparegut 
un cop al cartell…
Sempre dèiem que actuar al festival 
que havíem impulsat nosaltres ma-
teixos era prevaricar. Així que fins 
al 2019 no ho vam fer, i vam optar 

El músic gracienc Juan Crek, en plena actuació. Foto: Abel Boixader

"L'equip actual 
del LEM conserva 
l'esperit del 
festival; m'hi sento 
molt a gust"

S. M.

Aquest divendres 28 d'octu-
bre, tot just un dia abans de 
la nit de clausura, es presen-

tarà a l'Ateneu El Poblet, un altre 
escenari nou del Dispositiu LEM 
d'enguany, el projecte multidisci-
plinari 'Plaça'. Produït pel col·lec-
tiu francès Les Harmoniques du 
Néon, a Barcelona compta amb la 
col·laboració de la poeta i traducto-
ra Núria Martínez-Vernis i l'arqui-
tecte Eduardo Filippi. S’uniran a les 

experimentadores sòniques Carole 
Rieussec i Anne-Julie Rollet, la vo-
calista Anne-Laure Pigache i l’il·lu-
minador Cristophe Cardoen. 

Martínez-Vernis és una gran co-
neguda del públic del festival des 
que va participar en un Àgape. 
"Allà vaig fer un esforç de contem-
poraneïtat que he intentat mante-
nir des d'aleshores", explica l'artis-
ta. "Al principi de ser poeta és una 
mica avorrit, i amb la improvisació 
aprens que tot equívoc és aprofita-
ble, i a partir d'aquí inventes altres 
coses", afegeix.

A cavall de la música experi-
mental, la poesia i les arts visuals, 
‘Plaça’ és una visió polièdrica sobre 
un dels espais públics més singu-
lars de les ciutats. Aquest projecte 
recrearà una peça sonora i visual 
in situ a partir de les trobades amb 
els seus ocupants, concretament els 
del forat de la vergonya. "Era el lloc 
ideal pel seu historial de reivindica-
ció i transformació, amb un so pro-
pi que es genera a partir de tot el 
que passa, dels idiomes que es par-
len, de la poli, els imigrants, els co-
merços...", explica la poeta.•

Així sona una plaça de la ciutat
La poeta Núria Martínez-Vernis i l'arquitecte Eduardo Filippi, convidats locals de 'Plaça'

Martínez-Vernis. Foto: Ernest Abentín

L'Hora del Jazz a 
la plaça de la Vila 
registra la seva 
entrada més alta
El festival l'Hora del 
Jazz ha tancat la 32a 
edició amb més públic 
i participació d'artistes 
que mai, just l'any que ha 
recuperat el seu escenari 
més emblemàtic, la plaça 
de la Vila de Gràcia, on 
l'assistència ha estat de 
les més altes de tota la 
història del festival. Més 
de 1.200 persones, una 
mitjana de 400 per dia, 
han gaudit dels concerts 
de tarda els dies 19, 25 de 
setembre i 2 d’octubre. 

per la taquilla inversa. Aquell any, a 
més, també va ser el del Sónar. Ara 
a Gràcia farem com si fos un assaig, 
mostrant els temes que tenim, fent 
improvisació sonora i vocal, utitli-
zant percussió, loops, seqüenciaci-
ons, generadors de soroll... 

Què explica 'Tin Rol va a volar'?
Va dels conceptes de valor i antiva-
lor contraposats, o el que és el ma-
teix, virtuts i defectes, i hi ha cinc 
temes de cada.

Víctor Nubla deia que al LEM es feia 
música "normal" perquè "el que no 

és normal és que tothom escolti la 
mateixa música". Hi estàs d'acord?
Totalment. A la música passa el ma-
teix que amb el menjar internacio-
nal, que trobes el mateix a tot ar-
reu. Si hem normalitzat la Rosalía 
(que sigui de comarques, amb un 
discurs propi), hem de normalitzar 
propostes com el LEM. 

Com veus l'evolució del festival? 
L'equip actual conserva l'esperit 
del LEM. És que sóc molt fan de la 
Maria Vadell (l'actual directora ar-
tística) i del seu tarannà. Deixem 
que el LEM faci el seu camí.•
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Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla del 
Prat, 15. Tel. 93 217 26 42.
• Black Adam. 16.00, 18.45 i 21.30. 

Ds, 19.00 i 21.35. Ds, 16.00.
• Coldplay Music of the Spheres. 

Ds, 16.30 i 20.00.
• Alcarràs. 21.50.
• El colegio de los animales mági-

cos. 17.50
• El cuarto pasajero. 15.50. 19.50 i 

22.00.
• Un año, una noche. Ds, 21.50. 16.
• Viaje al paraíso. 19.45.
• Hopper, el polloliebre. Ds, dg, dl i 

dm, 16.50. 15.50 i 17.50.
• Los renglones torcidos de Dios. 

Dg, dl i dm, 21.20. Dv, dc i dj, 16.00 i 
21.20. 18.40.

• Modelo 77. 18.55. 21.45.
• One Piece Film: Red. Dj, 19.00.
• En los márgenes. 17.40.
• Smile. 19.45 i 22.05. 19.45 i 22.05.
• Tadeo Jones 3. 15.50.
• Lilo, mi amigo el cocodrilo. 15.50 

i 18.00.
• Mira como corren. 20.10 i 22.15.
• Amsterdam. 16.05, 18.50 i 21.35

Cinemes Girona. Girona, 177
• Shin Chan y el misterio de la aca-

demia tenkasu. Dg, 16.00.
• El nen dofí. Ds, dl i dm, 16.00.
• Cerdita. Dv, 22.10. Dg, dl, dm i dc, 

20.00.
• Un año, una noche. Dv, 16.00, 

18.30 i 21.00. Ds, dg, dl, dm i dc, 
18.00 i 20.15. Dj, 17.00.

• El oficio de aprender. Dv, dg, dl, 
dm i dc, 16.00. Dv, ds, dg, dl, dm i 
dc, 18.00.

• Tolyatti a la deriva. Dv, 20.00.
• Queso de cabra y te con sal. 

16.00.
• Black is Beltza: Ainoha. Ds, 22.30. 

Dc, 16.00.
• Estimada Sara. Dj, 19.30.
• Los cinco diablos. Dv, dg, dl, dm i 

dc, 18.00.
• Coldplay Music of the Spheres. 

Ds, 16.30 i 20.00.
• Asian Film Festival. Dv i ds, 20.00 

i 22.00. Dg, dl i dm, 20.00. Dc, 12.00 
i 20.00. Dj, 12.00, 16.00, 18.00, 20.00 
i 22.00.

• Suncine. Dj, 19.00 i 21.00 20.

Verdi. Verdi, 32. 
• El cuarto pasajero. Dv, ds, dl i 

dm, 11.30, 16.00, 17.55, 20.35 i 
22.30. Dg, dc i dj, 16.00, 17.55, 
20.35 i 22.30.

• Argentina, 1935. Dv, ds, dg, dl, 
dm i dc, 11.30, 16.00, 17.55 i 19.55. 
Dj, 11.30, 16.00, 17.55 i 20.05. 
22.30.

• Girasoles silvestres. Ds, dg, dl 
i dm, 18.05, 20.30 i 22.30. Dv, 
11.30, 16.00, 18.05, 20.30 i 22.30. 
Dc, 16.00, 18.05, 20.30 i 22.30. Dj, 
16.00, 18.05 i 22.35.

• Un año, una noche. 20.10.
• No te preocupes querida. 22.30.
• Moonage Daydream. 22.00.
• Buena suerte, Leo Grande. Dv i 

dc, 16.00.
• Viaje al paraíso. Dv, dc i dj, 16.00, 

18.05.
• Hopper, el polloliebre. Dv i dc, 

20.10. Dc, 11.30. Ds, dg, dl i dm, 

18.40 i 20.10. Dv, dc i dj, 18.40. Ds, 
dg, dl i dm, 11.30 i 16.05.

• Amsterdam. Dv, dg, dl, dm, dc i 
dj, 11.30.

• Monsieur Verdoux. Dj, 11.30 i 
20.00.

• La flauta mágica. Dg i dc, 11.30.
• Tadeo Jones 3. Ds, dg, dl i dm, 

16.20.
• Lilo, mi amigo el cocodrilo. Ds, 

dg, dl i dm, 11.30 i 16.00. 18.05.

Verdi Park. Torrijos, 49. 
• Los renglones torcidos de Dios. 

16.05, 19.00 i 22.00.
• Black Adam. 16.00, 18.20 i 21.05.
• Cerdita. 20.40.
• Modelo 77. 18.40 i 22.30.
• Amsterdam. 16.10, 18.45 i 21.20.
• Un año, una noche. 16.10. i 22.30. 

22.30.

entrevista

'Direm Nosaltres', 
poesia i música del s.XXI 

El cantautor Cesk Freixas presenta diumenge 30 d'octubre 
al CAT el seu darrer disc, una proposta basada en el 
poemari de Roc Casagran, també present al concert 

Gemma Olivares

E l cantautor Cesk Freixas 
presenta al CAT 'Direm 
Nosaltres', un disc ba-
sat en els versos del po-
emari de l'escriptor Roc 

Casagran, que també participarà 
del nou directe sent part activa 
de la posada en escena. Freixas 
en dona tots els detalls. 

Per què has escollit al poeta i es-
criptor Roc Casagran per musicar 
els seus poemes?
El coneixia des de feia molt de 
temps. I durant els darrers 13 
anys d'amistat hem aprofundit 
en maneres d’entendre la cultu-
ra i l'escriptura. Quan va treu-
re 'Direm Nosaltres' al 2018 de 
seguida em vaig quedar molt 
atrapat. Algunes poesies toquen 
temes més emocionals i d’altres 
més de caire socials. Aquesta 
barreja em va seduir molt, i de 
seguida vaig comprendre la mú-
sica que hi havia dins. En Roc fa 
servir sempre una estètica força 
clàssica; treballa molt amb mè-
triques i ritmes, i això et facilita 
que ràpidament es puguin cons-
truir melodies i harmonies a 
partir dels versos. 

Has conservat tots els versos 
i poemes tal qual els ha escrit ell? 
He conservat tota la seva narra-
tiva i tota la seva estètica poètica, 
fins i tot conservant algunes con-
traccions fonètiques que ell uti-
litza alhora de construir poemes, 
que li serveixen per fer quadrar 
la mètrica. He volgut conservar 
tot. L’única cosa que he canviat 
són algunes estructures perquè 
a vegades, quan fem cançons, ne-
cessitem allargar el text d’alguna 
forma i he fet alguna repetició. 

Hi serà al concert?
Si perquè en aquest nou espec-
tacle hem volgut que hi hagi una 
importància de la part poètica, i 
llavors hi serà recitant les seves 
poesies i fent de connector entre 
cançons i les diferents parts de 
l’espectacle.

A 'Direm' parleu d’obrir les ales. 
Què vol dir?
És aixecar el vol, començar a 
treballar i començar a posar les 
mans a la massa perquè passin 
coses. El que ve a dir és que la 
sort al final no és tant allò que 
passa per si sol, sinó el treball 
previ, perquè passin les coses.

El poemari és molt actual, fins i 
tot parla d’una Europa amb feri-
des. Com convidem a la gent per 
capgirar aquest món?
El que m’interessa d’en Roc és la 
potència dels seus versos, con-
verteix en universal coses difícils 
d’explicar en poc espai. El que ell 

explica és molt actual, sempre 
estem molt acostumats a escol-
tar o llegir poemes dels clàssics 
de la literatura catalana i poc 
acostumats a escoltar o llegir po-
emes que s’escriuen recentment. 
Acostar-nos els problemes que 
passen al dia d’avui, al segle XXI 
que parli dels problemes de la 
nostra generació. 

Com ha anat el procés creatiu?
Tot és un procés coral encara 
que posi el meu nom. Hi ha mol-
tíssima gent treballant. Amb en 
Victor Nin (guitarra/produc-
ció) fa vint anys que hi treballem 
junts, amb en Pau Romero (pro-
ductor/Beat Garden) ja serà el 
tercer disc que fem. Es crea una 
dinàmica i un mètode de treball 
fàcil i intuïtiu. I he aprés a dele-
gar. La suma de tot fa que pugui 
ser molt més gran i ample que 
en treballs anteriors. Hem tingut 
temps, calma i l’ajuda de mece-
nes (ceskfreixas.aïxeta.cat).•

El cantautor Cesk Freixas en una imatge recent. Foto: G.O.

S.M.

És la primera presentació oficial a Barcelona de 
'Partir', el segon poemari de la jove poeta Anna 
Fernández publicat a l'estiu. El lloc escollit és la 

llibreria Atzavara d'Escorial 100, el proper dimecres 
2 de novembre a les 19h, i ho farà molt ben acompa-
nyada: el poeta Lluís Calvo, autor de l'epíleg (i a qui 
la poeta "admira i aprecia molt"), Judith con H, que 
ha estat la il·lustradora del llibre, i Nunu Garcia, res-
ponsable de musicar alguns del poemes. "Havíem fet 
aquest format algun cop amb la Judith i la Nunu però 
amb el Lluís serà el primer cop que m'acompanyi i em 
fa molta il·lusió", assegura Fernández, tot just acabada 

d'arribar de Perpinyà, 
que és on viu actual-
ment, i un lloc estre-
tament vinculat amb 
el seu darrer llibre. 
"Considero que quan 
una obra ja és escri-
ta deixa de ser meva, 
i cadascú en fa una 
lectura, però crec que 
tothom pot identificar 

a aquesta necessitat d'arrelament i que tota vivència 
és una partida, les dues cares d'una mateixa moneda". 
Si el primer poemari, 'Cova', sorgit d'un trencament 
personal de l'autora quan vivia a Terrassa, 'Partir' 
s'allunya de la "visceralitat i l'instint" amb què va es-
criure aquest primer poemari el 2019. "Quan me'n 
vaig a viure a la Catalunya Nord, sento la necessitat 
d'expressar el fet de viure entre dos territoris", apun-
ta, que ja hi pensa en futurs textos i espera que arribi 
el moment vital del qual parlar-ne. "M'ho deixo sentir, 
la meva poesia és molt confessional, no l'entenc d'una 
altra manera".•

Atzavara acull la 
presentació del 
segon poemari 
d'Anna Fernández
Dimecres 2 de novembre amb Lluís 
Calvo, Judit con H i Nunu García

Markus Furgber

"No entenc 
la poesia 
que no sigui 
confessional"
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