
Eduard Márquez: 
"Tota lectura ha 
de ser un repte i 
un llibre, tensió 
per a l'intel·lecte"
Entrevista a l'escriptor gracienc, 
que narra a '1969' l'agitació de 
la lluita antifranquista P12

La Biblioteca 
Jaume Fuster 
renova la coberta 
per evitar goteres
La direcció de l'equipament, 
que ja s'ha reunit amb el bufet 
Llinàs que va construir l'espai, 
justifi ca la reforma com "una 
adaptació al canvi climàtic" P4

El quart canvi de la 
parada de taxis al 
Park Güell: retorn 
a Larrard i avís 
intel·ligent a Escorial
La nova proposta de Mobilitat 
manté dos espais a Rambla 
Mercedes per desencotxar P4

L'Ajuntament torna a actuar al 
pla Tres Turons i inicia tràmits 
per desnonar finques del Coll
Veïns de Torrent del Remei reben una primera notifi cació per declarar l'afectació 
d'un grup de casetes però el consistori diu que no hi ha cap tràmit per fer-los fora

Albert Balanzà

E l pla Tres Turons forma part d'aquells projectes-lle-
genda municipals sobre els quals passen els man-
dats i poca cosa es concreta, almenys a la banda del 
districte de Gràcia, al barri del Coll, que va ser in-
clòs en el procés de transformació l'any 2005. No hi 

va haver cap moviment fi ns a l'any 2013, sobre una desena 
de cases disperses pels carrers Morató, Mare de Déu dels 
Àngels, Taradell i Passeig Turull que encara hi són, ben ha-
bitades. Ara, aquest octubre, veïns de Torrent del Remei 20 
han rebut la temuda carta de l'Ajuntament on se'ls notifi ca 
la consideració d'infrahabitatge, i la inquietud al cos ha es-
tat inevitable. Més quan en les ofi cines municipals han re-
but com a explicació que hauran de marxar de casa "aviat", 
si bé les fonts municipals consultades per aquest setmana-
ri no hi vegin tanta immediatesa. Per al Carlos, la Cristina, 
el Luci i les seves tres fi lles no és cap consol que el pla Tres 
Turons sigui teòricament llegenda. Pàgina 5La fi nca afectada pels moviments de l'Ajutnament en el Pla Tres Turons . Foto: Biel Minguell López
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2 Política
Breus

Nomenclàtor 
aprova la placa a 
Pepita Pardell al 
carrer Rabassa

La ponència de ciutat de 
Nomenclàtor ha donat 
llum verda a l'acord 
del grup de treball de 
Gràcia d'instal·lar una 
placa recordatòria a la 
il·lustradora i pintora 
Pepita Pardell a la finca 
del carrer Rabassa on va 
viure 50 anys. Pardell va 
ser la primera animadora 
de dibuixos de l'Estat. La 
notificació, feta arribar 
ja a la família, dóna pas 
als tràmits per poder fer 
la instal·lació en una data 
encara per determinar.

L'Ateneu Roig 
publica totes les 
entrevistes del 
Passem Comptes
L'Ateneu Roig ha publicat 
aquesta setmana al seu 
canal de youtube [https://
www.youtube.com/@
RoigTV ] les entrevistes 
del cicle Passem Comptes 
2022, que entre aquest 
novembre i desembre van 
servir perquè els grups 
municipals fessin balanç 
de mandat i sobre les quals 
L'Independent, en tant 
que col·laborador del cicle, 
en va fer un resum (vegeu 
números 910 a 912). Hi 
van participar el regidor 
de Gràcia, Eloi Badia, i 
representants de BComú, 
PSC, ERC, Junts, C's i 
Valents.

Grela Bravo

Qui vol una ciutat inundada de cotxes? Ningú.Si hem de de-
cidir qui volem que guanyi espai als carrers, què decidim: 
els infants o els cotxes? Els infants, per descomptat!

Però les ciutats també són espais per al comerç, per al turisme, 
per fer gestions amb l’administració, per fer determinades consul-
tes mèdiques,... i no sempre està tot ben comunicat per transport 
públic: per tant, necessitem una bona mobilitat també per als cot-
xes que ho necessitin, que faci la ciutat fluïda i fàcil per a tothom. I 
això no són les superilles. No, no, no, que cantava aquella…

Per tot Barcelona s’estan projectant suposats eixos verds i zo-
nes de passeig per als veïns. I dic suposats perquè després tots 
sabem el que passa: que les simulacions a ordinador ho fan que-
dar tot molt maco però la realitat són zones desordenades, amb 
boles de ciment gegants, brutes, plantes deixades créixer sense 
cuidar (naturalitzar la ciutat, li deien) i espai ampli perquè pa-
tinets a gran velocitat circulin per on se suposa que han d’anar 
els vianants. Busqueu fotografies de les superilles a Internet 
però no de les webs de l’ajuntament, ja veureu. Passegeu per la 
superilla del Poblenou un dimarts a les 11 del matí, ja veureu 
quanta vida!

Al Camp d’en Grassot l’Ajuntament projecta també una superi-
lla i fa dues setmanes van fer una reunió amb veïns on van expli-
car les bondats del pla. Posteriorment ens van separar en grups 
de treball per resoldre dubtes tècnics. Les conclusions a les quals 
vam arribar la majoria de veïns del grup de treball al qual em 

van adscriure van ser: a partir d’ara, Sant Antoni Maria Claret 
deixarà de ser un carrer dinàmic, amb vida i comerç per passar a 
ser un desert amb caminants casuals durant gran part del dia. A 
partir d’ara, serà més difícil arribar a casa en transport públic, ja 
que la lògica de “pel carrer de dalt, un sentit de bus, pel carrer de 
sota, en sentit contrari”, es perd. Ens trobarem que a Grassot tin-
drem carrers de primera i carrers de segona, com passa també 
a la superilla de l’Eixample: carrers com la Travessera de Gràcia, 
que la faran canviar de sentit, hauran d’absorbir tot el trànsit 
que ja no deixaran passar per Pare Claret i es convertirà en un 
carrer ple de fum de cotxes. Nooo, diu el personal de l’Ajunta-
ment: els cotxes s’evaporaran. Com? Des de quan un procés físic 
com l’evaporació s’aplica a una massa de metall i plàstic? Com 
s’evapora un cotxe? No ho fa. El cotxe passarà per altres llocs, 
congestionant altres zones.

Amb les superilles es vol fer una croada contra els cotxes i 
la contaminació però a costa de convertir la ciutat en un nyap: 
fem un transport públic de qualitat, amb freqüències decents 
per moure’s i també per arribar o sortir de la ciutat. Fem que, 
qui vingui a Barcelona o hi visqui, trobi la ciutat agradable, 
passejable a peu però també en cotxe si aquest és imprescindi-
ble. Protegim els infants convertint els entorns escolars en es-
pais amables, sí, i permanents, però deixem la resta de la ciutat 
tranquil·la i sense aquest ambient de provisionalitat permanent 
(paradoxa!), si us plau.•

Opinió convidada

I Winehouse va dir no a les superilles
Silvia Mayor, exconsellera del PDeCAT i veïna de Gràcia

Albert Balanzà

Bcomú, PSC i Esquerra han 
tornat a reeditar aquesta 
setmana i per quart cop la 
fórmula d'acord sobre els 
pressupostos que ha evitat 

en aquest mandat les dificultats de 
l'anterior i, si l'any passat la clau lo-
cal va passar per la gespa de l'Eu-
ropa o la recuperació del campa-
nar de plaça de la Vila per a visites, 
enguany els comptes fan aparèixer 
una dotació per al trasllat i posa-
da en marxa del mercat provisional 
de l'Estrella i la inversió necessària 
per a la reforma de les escales de la 
Baixada de la Glòria.

En el document que ERC ha di-
fós com a concreció de l'acord 
amb l'oposició, a canvi de l'absten-
ció dels republicans, hi ha la do-
tació de dos milions d’euros per a 
la construcció del mercat provisi-
onal del Mercat de l’Estrella i per 
a l’inici de les obres de rehabilita-
ció del propi mercat, si bé enca-

Comuns i republicans, el passat 1 de desembre al ple del districte. Foto: A.B.

BComú, PSC i ERC de 
nou pacten el pressupost 
amb l'Estrella i Baixada 
de la Glòria en clau local 
L'esgotament del mandat es concentra entre finals de febrer i 
març amb l'audiència i ple penúltims i els consells de barri finals 

ra no hi ha una ubicació clara de 
transició per l'oposició del veïnat a 
la idea del Parc del Baix Guinardó. 
L'assemblea d'ERC-Gràcia també 
interpreta en clau local la dota-
ció d'un milió d'euros per a un pla 
d'ajudes a activitats econòmiques 
ubicades en planta baixa i afectades 
per obres de llarga durada.

Més enllà de les esmenes dels 
republicans, tenint en compte que 
BComú i PSC només s'han fet ressò 
oficial d'aquests afegits, fonts mu-
nicipals també han assegurat que el 
pressupost contindrà com a partida 
destacada la dotació per a la reur-
banització i la renovació de les es-
cales de la Baixada de la Glòria.•

El calendari final. 
El compte enrere 
del mandat engega 
el 21 de febrer 
amb la penúltima 
audiència pública i 
l'1 de març amb el 
penúltim ple. Entre 
el 2 i el 30 de març 
hi ha programats 
els últims consells 
de barri: Coll (dia 
2), Vila (7), Grassot 
(15), Vallcarca (23) 
i la Salut (30).
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Mobilitat proposa el 
quart canvi de la parada 
de taxis del Park Güell: 
retorn al carrer Larrard 
La mesura es complementarà amb un avís intel·ligent a Escorial 
perquè els taxistes no entrin al barri si no hi ha espai disponible

Albert Balanzà

P rimer d'Olot a Marianao, 
després cap a Larrard 
i l'última cap a Rambla 
Mercedes, i ara ve la quar-
ta: de nou cap a Larrard. 

L'Ajuntament, després de tres anys 
de nou fracàs en la reordenació de 
la mobilitat dels taxis a l'entorn de 
l'entrada principal del Park Güell, 
ja ha fet arribar aquest divendres 
16 als veïns organitzats la nova 
proposta de Mobilitat. 

L'objectiu de tornar a Larrard, 
per sota del carrer Sant Cugat i da-
vant de l'escola bressol Jesuites-
Kostka, se sosté segons el consis-
tori en la dissuassió de les marxes 
lentes actuals amb la parada ja 
de baixada (i només dos espais 
per desencotxar que seguiran a 
Rambla Mercedes) i es combi-
na amb la solució intel·ligent que 
s'havia apuntat a l'octubre (vegeu 
núm. 905), concretada en un avís 
semafòric específic per als taxis 
abans d'entrar a Escorial des de 
Travessera de Dalt.

 La reforma s'activaria la pròxi-
ma primavera i només començarà 
a caminar si els veïns la validen al 
gener, però en qualsevol cas hi ha 
un mínim comú denominador: el 
debat torna a les set propostes que 
van plantejar els veïns l'octubre 

Els veïns reben 
amb desconfiança 
inicial el pla, que 
en tot cas s'haurà 
de validar al gener

de 2018 (vegeu número 726) i que 
preveia un entorn més ampli de li-
mitació d'accés al trànsit públic i 
privat no resident. En aquell mo-
ment, Mobilitat va optar per l'op-
ció més permissiva per als taxis i 
que deixava la corona de protecció 
a Rambla Mercedes, només un car-
rer per sota de la tradicional ruta 
Marianao-Olot-Larrard. 

En aquella anterior tercera re-
forma, veïns i escoles van debatre 
amb força sobre els horaris del nou 
sistema de pilones retràctils que 
impedeixen l'accés al vehicle públic 
i privat no resident d'11.00 a 16.20 i 
de 17.30 a 20.00 hores de setembre 
a juny i d'11.00 a 20.00 hores a l'es-
tiu i els caps de setmana tot l'any. 
Ara es mantindran les pilones, però 
caldrà veure si els taxis faran cas de 
l'avís intel·ligent d'Escorial perquè 
els taxistes no entrin al barri si no 
hi ha espai disponible. Ara fa tres 
anys, el veïnat plantejava instal·lar 
les pilones al carrer Sant Cugat. •

Repintada de senyals 
antiaparcament en la polèmica 
de Montornès. L'Ajuntament ha 
mogut fitxa aquesta setmana en 
el conflicte en el qual els veïns 
es van queixar de les multes en 
bloc a tots els vehicles aparcats 
sobre la vorera a partir de la 
denúncia d'una veïna. La línia 
groga estava mig esborrada i 
ara es veurà més clarament.

Forta afluència de taxis a la Rambla Mercedes, en una imatge recent. Foto: A.B.

Societat

La Biblioteca 
Jaume Fuster 
renova la 
coberta per 
evitar goteres
La direcció de l'equipament, que ja 
s'ha reunit amb l'equip Llinàs que va 
construir l'espai, justifica la reforma 
com "una adaptació al canvi climàtic" 

A.B.

L a Biblioteca Jaume Fuster 
arribarà l'any que ve a la 
majoria d'edat, divuit anys, 
des que va ser inaugurada 
el novembre de 2005 sota 

l'autoria de Josep Llinàs i va ser 
reconeguda premi FAD. Com era 
objectiu, l'equipament s'ha inte-
grat en el paisatge, encara que no 
hi hagi encara cap corredor verd 
com els arquitectes havien pre-
configurat, però ja li cal una revi-
sió estructural més enllà de les pe-
tites reformes interiors que es van 
executant. La inquietud se centra 
en la coberta, on hi ha poca pen-
dent i es desallotja oca aigua en al-
guns punts. Només és un problema 
quan hi ha pluges fortes.

A aquesta conclusió ha arribat la 
direcció de l'equipament i a partir 
d'aquí s'està fent la redacció d'un 
estudi sobre la coberta, aprovat 

Operaris intervenint a la teula de la Biblioteca Jaume Fuster. Foto: Biel Minguell

Casa Vicens es 
guarneix per 
Nadal contra el 
canvi climàtic

Casa Vicens ha estrenat 
guarnit de Nadal en dos 
àmbits icònics de l'espai 
gaudinià: la banyera 
interior i el balcó. Els 
motius identifiquen la 
banyera com la Terra, un 
volcà que es desborda 
i modifica l'ecosistema 
per l’acció humana. 
L'expansió arriba al 
balcó, on es repeteixen els 
materials i es diferencia 
la lava produïda per la 
humanitat i la naturalesa 
que vol subsistir. A més 
del guarnit, Casa Vicens 
estrena la visita gastro 
Winter Vicens. 

La Llenceria Núria 
de Gran de Gràcia 
fa 60 anys amb 
un concert coral

Un concert de la coral Vent 
del Nord de Lluïsos ha 
culminat aquest dimecres 
la celebració dels 60 anys 
de la Llenceria Núria de 
Gran de Gràcia 222.

video a independent.cat

A.B.

Breus

pel Districte aquest octubre, que 
apuntarà en les seves conclusions 
la necessitat de fer aquesta cober-
ta impermeable per evitar goteres 
que fins ara s'han anat controlant. 
"S'han anat fent reparacions però 
una d'aprofundida no", apunten 
fonts de la direcció de la biblioteca.

Les mateixes fonts, a l'espera de 
rebre l'estudi previ, també adme-
ten que sobre la taula hi ha altres 
tipus d'intervencions a la coberta, 
com la instal·lació de plaques, però 
l'objectiu central és aturar l'aigua i, 
de pas, fer "una adaptació al canvi 
climàtic" de l'edifici. •

A.B.
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L'Ajuntament torna a actuar en 
l'àmbit Tres Turons i inicia tràmits 
per desnonar infrahabitatges al Coll
Veïns de Torrent del Remei reben una primera notificació per declarar l'afectació d'un 
conjunt de casetes però el consistori diu que no hi ha cap tràmit previst per fer-los fora

Sant Medir ja té 
cartell i la colla 
Monumental 
celebra els 75 anys

El Sant Medir 2023 ja té 
cartell, amb l'autoria de 
la dissenyadora gràfica 
Tresa Calbó, també autora 
de l'últim cartell de Fires 
de Sant Narcís de Girona. 
La festa dolça també és 
notícia perquè la colla 
Monumental estrena 
exposició al CAT fins al 
2 de gener amb motiu 
dels 75 anys; s'hi recorda 
la gènesi dels iniciadors, 
Ramon Lloret, Josep 
Cabanes i Joan Joé, que 
van impulsar el grup l'any 
1948 amb les tertúlies al 
restaurant Monumental 
a Gran de Gràcia 25 (on 
després hi hauria la sala 
Monumental/Artículo 26). 
A la mostra hi ha fotos de 
la primera sortida el 3 de 
març de 1949 i objectes 
històrics.

JM Contel 

Breus

A. B.

A l barri no hi havia mo-
viment contra els infra-
habitatges des de la in-
tegració del Coll en la 
reordenació dels Tres 

Turons l'any 2005 amb l'anomena-
da Peça del 14, el triangle format 
pels carrers Torrent del Remei, Riu 
de la Plata i Pau Ferran, i des del 
llistat de deu finques afectades en 
fase zero l'any 2013 a la banda de la 
Creueta (Morató, Taradell, Mare de 
Déu dels Àngels i Passeig Turull). 

Però just a l'altra galta de 
Torrent del Remei i Riu de la Plata, 
a la mateixa illa de cases que l'esco-
la Montseny, els veïns han rebut un 
ensurt en forma de carta municipal 
aquest octubre. S'ha obert un pro-
cés administratiu per declarar les 
cases del número 20 de Torrent del 
Remei com a infrahabitatge. És el 
primer pas per al desnonament i els 
tècnics ratifiquen que l'àmbit d'ac-
tuació correspon a Tres Turons.

El Sindicat d'Habitatge de 
Vallcarca ha alertat del moviment 
de l'Ajuntament, que el consistori 
nega lacònicament que estigui vin-
culat a "cap tràmit previst de des-
nonament dels ocupants", i en tot 
cas des de la plataforma es remar-
ca que els afectats han rebut una 
resposta poc clara en els circuits 
oficials però intuitiva: hauran de 
marxar de casa "aviat". 

Les cases del número 20 de 
Torrent del Remei són prou cone-
gudes al barri del Coll perquè en-
filen en paral·lel a Riu de la Plata 
el carrer sense sortida que inter-
nament, per darrere de l'escola 
Montseny, condueix a espais li-
mítrofs del Park Güell com l'Hort 
de l'Avi o la Font de Sant Salvador. 

Opinió convidada
Sindicat d'Habitatge de Vallcarca

Quan desnona l'Ajuntament

En Carlos és un veí de 78 anys que fa 
25 que viu al barri del Coll, al carrer 
Torrent del Remei número 20. Als úl-
tims mesos la vida li ha donat una pa-
tacada que li està generant una gran 

angoixa. Malgrat que, durant més de dues 
dècades, mai no ha tingut cap problema amb 
el propietari de la finca, que mai ha tingut 
gens d'interès a fer-lo fora, l'Ajuntament de 
Barcelona li va entregar una notificació el pas-
sat 21 d'octubre. De fet, ni tan sols la va rebre 
ell: es va assabentar per la família que, des de 
fa ja 9 anys, viu just a sota seu amb tres cria-
tures: s'han trobat amb la mateixa situació. 
El consistori els ha comunicat que s'ha obert 
un procés administratiu per declarar les seves 
llars com a "infrahabitatge". Aquest fet impli-
ca que totes aquestes veïnes, que actualment 
no compten amb cap alternativa i que es tro-
ben en situació de vulnerabilitat social i eco-
nòmica extrema, seran desnonades. 

Des que ho va saber i amb l'ajuda d'una 
veïna del seu carrer, en Carlos ha recorre-
gut incansablement tots els circuits ofici-
als: Serveis Socials, l'Oficina d'Habitatge, el 
Col·legi d'Advocats... Enlloc ha trobat cap 
ajuda significativa: només se li ha recordat, 
de manera insistent, que haurà de marxar 
de casa seva "aviat" o que serà expulsat per 
la força. Ni tan sols ha tingut accés a un ad-
vocat d'ofici ni a cap mena d'assessoria legal, 

en tractar-se d'un procediment administra-
tiu. Afortunadament, també ha pogut dema-
nar suport a l'Oficina d'Okupació, a la PAH, al 
col·lectiu Barcelona Posa't Sostre i al Sindicat 
d'Habitatge de Vallcarca. 

És al costat d'aquests espais veïnals i au-
togestionats on ha tingut accés a les poques 
eines legals disponibles i a informacions bàsi-
ques que les institucions pertinents li han ne-
gat. És aquí on també ha pogut sentir que no 
està sol, que a tots els barris hi ha cada vegada 
més veïnes que ens trobem en situacions sem-
blants i que, entre totes, no pensem permetre 
que s'executi aquesta injustícia. 

Des del Sindicat d'Habitatge del barri no en-
tenem com pot ser que, en ple hivern i enmig 
d'una crisi d'habitatge sagnant, sigui el mateix 
Ajuntament qui pretengui deixar més perso-
nes sense sostre, mitjançant la violència d'un 
procediment administratiu que al·lega raons 
tècniques i no contempla cap dimensió huma-
na: el motiu final del desnonament és l'ender-
roc d'aquest edifici, per a garantir la continuï-
tat de la línia de façana del carrer. Exigim que 
se suspengui aquest desnonament, com a mí-
nim fins que no hi hagi una solució real i dig-
ne per a les nostres veïnes: si les seves llars, on 
viuen de fa tantíssim temps, ara són conside-
rades "infrahabitatge", clama al cel que l'alter-
nativa proposada des de les institucions sigui 
viure al carrer!•

Les obres per 
ampliar l'àrea de 
jocs de Revolució 
arrenquen el dia 2 
Les obres d'ampliació de 
la cobertura de rampes 
del pàrquing de la plaça 
Revolució, que han de 
servir per desplegar una 
nova àrea de jocs infantils, 
començaran el 2 de gener. 
L'espai també canviarà per 
museitzar el refugi de la 
guerra que hi ha al subsòl.

També la finca és característi-
ca per les costerudes escales de 
pedra en mal estat que s'obren a 
partir de la reixa de ferro des de 

Torrent del Remei i que s'utilitzen 
com a distribuidor de les casetes 
amb lletra que s'aixopluguen en 
aquest número 20.

Ni la Peça del 14 ni la fase zero 
de d'entorn de la Creueta s'ha 
executat de moment. Ara li toca 
a Torrent del Remei 20.•

E ls alumnes de PFI d'Auxili-
ar d’Oficina de l'Escola Vida 
Montserrat-ACIDH han fet 

una entrevista a l’Ali, responsa-
ble del forn de pa Forn Yara, situ-
at al carrer Milà i Fontanals. L'Ali 
Chbib té 38 anys. 

Vas ser tu qui va obrir el negoci? I 
per què vas voler fer-ho a Gràcia?
Sí, el vaig obrir ara farà deu anys 
el proper mes de març. Crec que 

Gràcia és un barri molt bonic pel 
veïns, és com un poble petit, la 
gent és amable i simpàtica, m'en-
canta aquest barri.

Saps què era aquest local abans 
d'obrir tu el negoci?
Sí, també era un forn. El senyor 
es va jubilar i em va traspassar 
el negoci.

Tens família aquí a Gràcia?

Família no, tinc la meva, la meva 
filla i la meva dona però famí-
lia no perquè jo vaig néixer molt 
lluny d’aquí, i la meva família 
està al meu país.

Com definiries el gracienc típic?
La majoria dels veïns eren gent 
gran, però actualment al barri hi 
ha més joves que venen a estu-
diar i a treballar. Són gent molt 
simpàtica, jo he fet molts amics, 

perquè a part de ser clients s'han 
convertit en els meus amics; vaig 
als seus aniversaris.

Com veus Gràcia en un futur?

En un futur el barri estarà ple de 
joventut a tope, la gent gran està 
deixant pas a la gent jove que ve. 
Jo crec que el barri canviarà i es-
tarà ple de gent jove.•

El repor 
de l'acidH

Un grup d'alumnes de l'Escola Vida Montserrat-acidH 
s'estrenen com a periodistes fent entrevistes a gent del barri 

El forn de l'Alí i la Gràcia del futur

Alí Chbib, primer entrevistat pels alumnes de Vida Monserrat-acidH. Foto: Cedida
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Breus

El 'Cata' masculí 
suma el quart 
triomf a la lliga i 
juga la Copa BCN

L'absolut masculí del 
Catalunya s'ha situat 
a la novena posició de 
la Divisió d'Honor de 
waterpolo, després 
d'aconseguir davant 
el Real Canoe (9-8) la 
quarta victòria a la lliga. 
L'últim partit de l'any 
contra un rival directe 
a la classificació es va 
decidir gràcies a un gol de 
Jofre Ariño a només 36 
segons del final. L'equip 
que entrena Tato Garcia 
disputarà el 3 de gener 
la semifinal de la Copa 
Barcelona-Memorial José 
Cuesta, que organitza la 
UE Horta (17.30h). El Rubí 
serà el rival dels graciencs 
i les finals el 4 de gener.

LEWaterpolo

El Gràcia FS perd 
contra el Floresta 
(5-4) i entra a la 
zona de descens
Després de dos partits 
sense perdre, la millor 
ratxa de la temporada, 
el Gràcia no va poder 
guanyar a l'Olímpic 
Floresta, rival directe a 
la classificació, i degut 
als resultats dels acabarà 
l'any en zona de descens. 
El partit va estar igualat 
els 40 minuts, però el 
Gràcia en cap moment va 
posar-se per davant i va 
acabar perdent.

Daruma Lluïsos 
acaba l'any amb 
derrota contra el 
One Vision Parla
No està sent la millor 
temporada del Daruma 
Lluïsos de Gràcia a la 
Primera Divisió estatal de 
Tennis Taula, i el partit 
del passat diumenge 18 
front el Parla (6-0) va ser 
la confirmació que amb el 
nou any hauran d'arribar 
noves dinàmiques i, 
evidentment, també 
victòries. De moment, 
Lluïsos en porta només 
dues, per 7 derrotes en un 
total de 9 partits jugats.

L'Europa femení 
guanya el Bizkerre 3-2 
i també es proclama 
campió d'hivern 
El masculí no passa de l'empat al camp de la 
Muntanyesa (0-0) però segueix sent líder en solitari

Biel Minguell López

P oques formes millors per 
acabar l'any se li podrien 
acudir a tot l'europeisme 
que amb els dos equips lí-
ders de les seves respecti-

ves categories i demostrant que 
aquestes els van petites. Però la re-
alitat és que tant el masculí com 
el femení rebran l'any nou en la 
primera posició de lliga, i amb la 
il·lusió i l'objectiu de mantenir-la 
el màim de temps possible i, per 
què no, que a l'última jornada de 
la temporada a dalt de la taula se-
gueixi havent-hi l'escut dels es-
capulats.

El masculí ja sabia des de feia 
setmanes que es menjaria els tur-
rons com a líder, i de fet molt pro-
bablement per Ignasi Senabre era 
un escenari possible, però per 
l'equip de Joan Bacardit, recent 
ascendit, ha estat una sorpresa in-
creible. Però el cert és que des que 
va començar la temporada, l'Euro-
pa ha estat sempre a dalt del grup 
Nord de Segona Federació. El re-
partori ofert per l'equip aquesta 
primera meitat de temporada ha 
estat d'excel·lent, ja que no va per-
dre fins la jornada 8, 0-3 vs Racing, 
en la que és l'única derrota en lli-
ga fins ara. El passat dissabte, con-
tra el Bizkerre, l'equip tampoc va 
fallar, i va guanyar 3-2 al conjunt 

basc. Les de Bacardit van fer una 
gran primera part, situant-se 3-0 al 
descans, però a la represa les bas-
ques van demostrar que no venien 
de turisme i van fer patir de valent 
les escapulades, que van comptar 
amb una espectacular Janet que va 
ser un autèntic mur sota pals. Al fi-
nal, la victòria, combinada amb la 
sorprenent derrota del Pradejón 
amb el Saragossa, fa que l'equip 
acabi l'any líder.

El masculí, per la seva banda, 
no va poder sumar els últims tres 
punts de l'any, ja que davant es va 
trobar una Munta sòlida, que va 
demostrar per què era la segona 
classificada. Els escapulats van dis-
posar d'algunes ocasions, però en 
general el partit a la Bombonera de 
Nou Barris no va tenir un domina-
dor clar, com sol ser habitual, i el 
partit es va tancar amb el mateix 
marcador amb què s'havia iniciat. 
L'empat, però, no és mal resultat 
pels de Senabre, que menjaran els 
turrons líders en solitari.•

Les lligues es 
guanyen al maig, 
però ser líders al 
Nadal és senyal que 
es va per bon camí

El passatge del Nou Sardenya 
passa a anomnar-se Manuel 
Cros. En la reunió del 
Nomenclàtor de Barcelona del 
passat 16 desembre es va decidir 
que el pas de darrer de l'estadi de 
l'Europa durà el nom del jugador 
més mític i popular del club, que 
va vestir l'escapulada els anys 20 i 
és el màxim golejador de l'entitat.

Celebració d'un dels tres gols que l'Europa ha fet al Bizkerre. Foto: Xavi de la Ossa

Àlex Gutiérrez Pascual 

E l sènior A masculí de Lluïsos 
tancarà l'any a només un tri-
omf de Vedruna, després que 

els blaus s'imposessin diumenge 
passat al derbi gracienc de Copa 
Catalunya de bàsquet (87-54). El 
conjunt que entrena Xavier Muñoz 
s'ha enfilat a la sisena posició grà-
cies a un partit que van dominar 
des del principi i en què van arri-
bar a dominar de fins a 37 punts de 
diferència. Albert Blanco va ser el 

màxim encistellador de l'encontre 
amb 16 punts. Amb aquesta des-
feta, Vedruna ha baixat a la cin-
quena posició i s'ha vist igualat 
per un rival directe, l'Espanyol. 
Precisament l'equip blanc-i-blau 
s'enfrontarà a Lluïsos a la prope-
ra jornada del grup 2 (15/01, 18h).

Al grup 1 de Copa Catalunya 
masculina, el Claret es manté al 
quart lloc gràcies a una victò-
ria a domicili contra el Collblanc 
(62-69). L'equip de Xavi Marín 
tanca així l'any en posicions cap-
davanteres amb només quatre 
derrotes i té la mirada posada en 
el proper partit de lliga contra 
la UE Horta (15/01, 17.45h). A la 
Copa Catalunya femenina, el SaFa 
Claror continua penúltim a la clas-
sificació després d'encaixar davant 
el Draft Gramenet la vuitena der-
rota de la temporada (57-85). El 
proper rival de les taronges serà 
el SESE (14/01, 17.45h).•

Lluïsos masculí s'acosta a Vedruna 
després d'imposar-se al derbi de Copa
El Claret masculí es manté a la quarta plaça del grup 2 gràcies a 
una victòria a Collblanc i el SaFa Claror femení continua penúltim

Els blaus s'han endut el derbi gracienc al pavelló Comellas. Foto: Bàsquet Lluïsos
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editorial

L’acte polític de 
consumir 
Vivim en una societat de consum 
que ens empeny a adquirir productes 
sense qüestionar-nos les nostres 
necessitats reals ni les conseqüèn-
cies socials i ambientals d’aquella 
compra. Però això es pot canviar. Ha 
de canviar. A poc a poc, i gràcies a la 
tasca de diverses entitats i col·lectius 
es va estenent una altra manera de 
consumir, un model conscient, més 
responsable i just per a les persones 
i per al medi ambient. En aquest nú-
mero que coincideix amb les festes 
nadalenques, temps de retrobaments 
familiars però també de consumisme 
descontrolat, es recullen diferents 
propostes que representen una al-
ternativa més sostenible, propostes 
que ens recorden que abans d’adqui-
rir nous productes, hi ha nombroses 
opcions més respectuoses amb el 
planeta, que es pot reutilitzar, repa-
rar, comprar productes de segona 
mà o regalar experiències en comp-
tes de béns materials. Precisament 
la cooperativa Opcions ofereix a la 
seva pàgina web molta informació 
pràctica entorn al concepte de Nadal 
conscient, amb articles sobre regals, 
alimentació, infància i joguines. A més 
a més, el Mercat Social acaba d’editar 
una guia amb les entitats gracienques 
que hi formen part, cinc organitzaci-
ons que permeten la inserció laboral 
de col.lectius vulnerables com són 
Mamalyona, acidH, Creadoness, 
Diomcoop i Femarec. Totes elles 
ofereixen productes i serveis a ins-
titucions, empreses i ciutadania. Les 
alternatives existeixen, les opcions 
estan al nostre abast. Només cal fer 
el pas. Un pas necessari pel futur i el 
benestar de tothom.

Consum conscient: més 
benestar social i menys 
impacte ambiental 

La Federació Catalana de Voluntariat Social ha publicat 
aquesta setmana una nova guia del programa El Mercat Social 
que descriu les entitats de Gràcia que hi formen part: cinc 
organitzacions que permeten la inserció laboral de col.lectius 

Diomcoop i Femarec. La guia permet conèixer de primera 
mà la tasca que desenvolupen aquestes entitats, així com els 
productes i serveis que ofereixen. L’objectiu és proporcionar 
un recurs a la ciutadania perquè coneguin opcions properes 
per un consum més responsable i social.

La cooperativa Opcions defensa un model alternatiu més just

Cedida

Nova guia d’entitats d’economia social i solidària
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Punt Verd de Collserola
C. Collserola, 2. Sortida 6 Ronda de Dalt - 
Plaça Alfons Comín, darrere de la benzinera
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
C. Guilleries, 24
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 
Passeig Turull, 2-4, 08023 Barcelona
Telèfon: 93 213 39 45
Horari: 
De dimarts a divendres de 10 a 14.30h
Dimecres matí de 11.00 a 14.30h
Dimecres tarda de 16.00 a 19.00h
Un dissabte al mes de 10 a 14h
Difusió de les activitats també per Facebook 
i Twitter
www.boscturull.cat

Punt Verd de Barri 
Av. Vallcarca, 71. 
Horari: de dilluns a dissabtes, de 8.30 a 14h i 
de 16.00 a 19.30h. Festius tancat.

Serveis d’interès

més sostenible

Cedida

El treball d’aquestes entitats permet la inserció laboral de col·lectius vulnerables 

més de 500 productes i serveis.
Segons es descriu a la presen-
tació de la guia, “implicar-se 
amb El Mercat Social és sumar-
se a iniciatives que ofereixen 
una ocupació digna a persones 
en risc d’exclusió social, és 
fer possible un consum amb 
impacte social, econòmic i me-
diambiental per al territori i la 
comunitat”.
Les entitats d’aquesta guia per-
tanyen al Tercer sector social; 

hi ha associacions, cooperatives, 
centres especials de treball 
i empreses d’inserció social, 
totes elles sense ànim de lucre, 
que ofereixen productes i ser-

Per la seva part, Creadoness és 
una marca ètica de moda soste-
nible que va néixer a Gràcia per 
potenciar l’emprenedoria tèxtil i 
general noves oportunitats soci-
als i laborals a dones en situació 
de vulnerabilitat. Fan sèries limi-
tades amb patrons atemporals i 
funcionals (bosses, ronyoneres, 

La cooperativa Diomcoop es-
tà formada per persones que 
anteriorment es dedicaven a la 

venda ambulant no autoritzada. 
Ofereix serveis a empreses, 
institucions i particulars de logís-
tica o de neteja, entre d’altres. 
També té una marca de roba i 
complements tèxtils anomenada 
Diambaar, que elabora produc-
tes amb tela wax que produei-

Les entitats de Gràcia que formen 
part del Mercat Social, ara en una guia
La Federació Catalana 

de Voluntariat Social 

ha publicat aquesta 

setmana una nova guia 

del programa El Mer-

cat Social, que descriu 

les entitats de Gràcia 

que hi formen part: 

cinc organitzacions que 

permeten la inserció 

laboral de col·lectius 

vulnerables. Un recurs 

per conèixer opcions 

properes per un con-

sum més responsable 

i social.

Aquesta setmana, la Federació 
Catalana de Voluntariat Social ha 
publicat una nova guia d’entitats 
del Mercat Social del districte 
de Gràcia amb l’objectiu de 
posar a l’abast de la ciutadania 
un recurs útil perquè coneguin 
opcions properes i accessibles 
per a un consum més respon-
sable i social, tot coincidint amb 
una de les èpoques de l’any més 
consumista, el Nadal. 
El Mercat Social és un programa 
que promou l’economia social i 
solidària a través de la difusió 
i venda de productes i serveis 
d’entitats socials que ofereixen 
oportunitats d’inserció sociola-
boral a persones en risc d’exclu-
sió. Nascut l’any 2014, compta 
amb més de 40 entitats sòcies i 

El Centre Cívic del Coll ha 
preparat dues activitats al 
gener dins de la seva pro-
gramació ‘verda’. Amb motiu 
del Dia Mundial de l’Educa-
ció Ambiental, proposen un 
passeig pel Park Güell per 
posar nom a totes aquelles 
plantes remeieres que for-
men part del nostre paisatge 
i aprendre les seves propie-
tats i aplicacions. L’activitat, 
amb inscripció prèvia, estarà 
a càrrec de David Balcells, 

Dissabte 28 de gener, d’11 
a 12.30h. 

L’altre activitat és un inter-
canvi de joguines programat 
per divendres 27 de gener a 
les 17h al Casal Infantil de 
l’equipament. La idea és por-
tar totes aquelles joguines 
que ja no ens diverteixen i 
trobar aquelles que busques.

Plantes 
remeieres del 

Park Güell
Cedides

Diomcoop, formada per persones que es dedicaven a la venda ambulant no autoritzada, confecciona articles de moda

veis a institucions, empreses i 
ciutadania. A més, ofereixen la 
possibilitat de participar fent 
voluntariat en els seus projectes.
Les associacions incloses són 
Mamalyona, acidH, Creadoness, 
Diomcoop i Femarec. 
Mamalyona és un projecte de 
costura creativa i inserció labo-
ral dirigit a dones migrades amb 
infants petits. L’entitat ofereix un 
espai de cura de l’infant perquè 
puguin conciliar la formació amb 
la criança. Als seus productes 

-
utilitzables i de proximitat; fan 
bosses, motxilles i altres com-
plements únics. 
La segona que apareix a la guia 
és acidH, entitat gracienca que 
treballa des del 1994 per l’aten-
ció de les persones amb intel-
ligència límit i discapacitat intel-
lectual lleugera. La seva línia de 
productes inclou el càtering i el 
projecte PAPÉ, que transforma 
paper de rebuig d’oficina en 
paper reciclat artesanal i en 
diferents tipus d’articles. 

Hi ha cooperatives, 
centres especials de 
treball i empreses 
d’inserció laboral

Silvia Manzanera

L’objectiu de la guia 
és oferir un recurs a la 
ciutadania i fomentar 

un consum responsable

xen costurers i costureres del 
Senegal a Barcelona. 
Per últim, la guia recull la tasca 
de Femarec, una cooperativa 
d’acció social que treballa des 
del 1991 per la inserció social, la-
boral i cultural de col·lectius en 
risc d’exclusió. El Centre Especi-
al de Treball i el departament de 
formació de Femarec ofereixen 
una extensa gama de serveis, i 
la seva línia de productes inclou 
canastretes de nadó i lots de 
Nadal amb productes molt va-
riats d’origen social o sostenible, 
vegans i sense alcohol.

www.mamalyona.com 
www.acidh.org
www.creadoness.com
www.diomcoop.org
www.diambaar.com
www.femarec.cat
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Carrer de les Carolines, 20-26, Barcelona 08012 CasaVicenscasavicens casa_vicens

Consulta horari d’obertura a la nostra web: www.casavicens.org

Fins al 8 de gener de 2023, vine a gaudir 
de la primera casa de Gaudí! 

Viu la màgia de Nadal
a la Casa Vicens! 
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“La compra online no és la millor opció, 
però es pot fer amb criteris sostenibles”

Les claus del consum conscient són con-
sumir menys (gastar només els recursos 

consumir sense comprar (llogar, inter-

i comprar amb criteri (segona mà, co-
merç just, empreses d’inserció social i 

Treballen per una nova cul-

tura del consum, aquella que 

tria les opcions que contribu-

eixen a la justícia, al benestar 

social i personal i que tenen 

menys impacte ambiental. La 

cooperativa Opcions, recent-

ment a Lluïsos per parlar de 

les comunitats energètiques, 

posa a l’abast de la ciutadania 

recursos per consumir amb 

consciència. El Nadal és un 

bon moment per posar-s’hi.

L’equip d’Opcions, una cooperativa enfocada a impulsar el consum conscient

Silvia Manzanera

Cedida

de la cooperativa barcelonina Opcions, 
una organització sense ànim de lucre que 
publica informació per consumir menys, 
i alhora ofereix avantatges perquè sigui 
més fàcil practicar-lo. “Ens agradar dir 
consum conscient perquè això vol dir 
que les persones posem consciència quan 
comprem”, explica Joana Ariet, una de les 
responsables d’aquest projecte que té la 
investigació i la divulgació com un dels 
eixos principals d’activitat. De fet, editen 
dos monogràfics a l’any sobre temes 
proposats pels socis. També la pàgina web 
funciona com a font de recursos i eines 

dirigides a la ciutadania, i que engloben 
diversos àmbits (roba, alimentació, tec-

A més de portar endavant campanyes de 
sensibilització -la més recent sobre la llei 
de residus-, un altre eix de treball és la 
intercooperació amb altres entitats de 
l’economia social i solidària. Precisament 
d’aquest context apareix en temps de 
pandèmia La Zona, un mercat digital 
com a opció de consum responsable a 

que va propiciar la compra online. “Sabem 
que no és la millor opció, per tot el que 

comporta d’increment de les emissions, 
però si hi és hem de saber donar alter-
natives perquè es pugui fer amb criteris 
sostenibles, afegeix Ariet.
Així doncs, La Zona és un mercat digital 
que ofereix productes de proximitat, 
respectuosos amb els drets del perso-
nal que participa en la seva elaboració 
i sostenibles. També es pot contractar 
serveis regits pels mateixos valors. “S’ha 
normalitzat que l’enviament sigui gratuït 
sense tenir en compte els costos que 
això representa, perquè hi ha persones i 
empreses al darrere i han de treballar en 
condicions dignes”, apunta. A La Zona es 
paguen 4 euros per cada comanda. 
Amb l’objectiu de reduir l’impacte am-
biental en una ciutat que pretén aplicar 
polítiques de mobilitat sostenible, s’estan 
incentivant els punts de recollida físics. 
De tota manera, i sempre que la distàn-
cia ho permet, és l’empresa Koiki qui fa 
el repartiment; (reparteixen els paquets 

En una època de consum desenfrenat, se-
-

nar i prendre consciència de perquè i com 
comprem, i quines són les alternatives.

[www.opcions.org]
[lazona.coop]
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Cartes al director

Multes al passatge 
Montornès 
El 28 de novembre vam presentar al·lega-
cions a l'Ajuntament de Gràcia en relació 
amb la ràtzia de multes que es va produir 
el proppassat 20 d'octubre al passatge 
Montornès. En aquell escrit, signat per 62 
veïns afectats directament, demanàvem a 
l'Ajuntament l'anul·lació de les multes així 
com la tolerància de continuar aparcant 
al passatge mentre l'Ajuntament no hi fes 
millores. El nostre passatge no té clave-
gueram conforme a les normes, té unes 
voreres de menys d'un metre d'ample, 
farcides de pals (electricitat, enllumenat, 
telèfons amb els cables penjant). A l'inici 
del passatge no hi ha cap senyal de prohi-
bit aparcar. 
Presentades les al·legacions al gerent a 
Gràcia, ens trobem el 2 de desembre amb 
el passatge encartellat informant que a 
partir del 20 de desembre hi haurà tas-
ques de senyalització. Cap resposta ni in-
terlocució amb els veïns. Quines són les 
intencions de l'Ajuntament de cara al dia 
20 de desembre? En trobar-se en fals amb 
la senyalització, molesta, castiga? 

Teresa Perramon 

'Aixecar el dit' 
Us felicito cordialment per un altre arti-
cle magistral de ľErnest Cauhé, 'Aixecar 
el dit', a la columna La Torratxa del vostre 
número 914 del 16 de desembre. 
És una situació -la del canvi al castellà- 
que dissortadament molts de nosaltres 
hem viscut. I, o no hem gosat aixecar la 
veu nosaltres mateixos, o no hem tingut 
la sort de la presència d'algú més atrevit, 
com en el cas que presenta; o sí... però no 
ha servit de res perquè qui porta la veu 
cantant no n'ha fet cas, que potser és la 
variant més freqüent i més decebedora.
Com a lectora, celebraria que aquest ex-
cel·lent periodista col·laborés a l'Indepen-
dent més sovint!

M. Mercè Argüelles 

Opinió

L'Hotel 1882, on hi havia l'antiga Henkel i que va tenir una for-
ta oposició veïnal fi nalment retirada per un pacte i un casal 
al Torrent de Can Mariner, ha canviat fa setmanes de nom pel 
d'una fl amant cadena internacional. Amb sensibilitat local, 

els gerents inicials van acostar-se als veïns i a les entitats i fi ns i tot es 
van oferir a ser punt de distribució de L'Independent en plena pandèmia. 
Fins ara, ja amb els nous responsables. No passa res. Els mateixos veïns 
ens han proposat un punt alternatiu de distribució del setmanari, la lli-
breria La Canibal, al carrer Nàpols 314. Allà, i a 700 punts més del distric-
te, ens hi trobareu. Gràcies per la confi ança.

El
depen-

dent

Editorial

Un 2022 remogut

Després de la letargia i paràlisi que va deixar la pandèmia no només 
el 2020 sinó també durant bona part del 2021, aquest any 2022 es 
tanca amb les mirades de futur pròpies d'un fi nal de mandat, quan 

tot el peix està gairebé venut i agents polítics i socials mesuren forces 
per a l'endemà del 28 de maig. Ara ja es parla, sense data, de superilles, 
de Tres Turons, d'un pavelló esportiu a l'illa Còrsega-Perill i, sempre, 
sempre, de la reconstrucció de Vallcarca.

Ha estat un any mogudet, amb les grans negociacions de la modifi -
cació del Pla General com a conseqüència del nou catàleg arquitectònic 
que reprotegeix Gràcia, però també amb un reviscolament amb poca 
base realista d'una reformulació de l'Abaceria, i encara sort que Joanic 
ha quedat en un foc d'encenalls. 

També, quan ja estàvem farts de renders i tràmits burocràtics, han 
començat les obres de Pi i Margall i de l'antiga Quiron, i -encara que no 
es noti gaire a Gràcia- de la L8 i de la L9. Sobre polèmiques polítiques 
hi ha poc a dir: Tres Lliris i els habitatges de la carretera de Sant Cugat, 
que han augmentat la percepció que a Gràcia tenim alcalde propi gràci-
es a les pancartes de Badia, dimissió.

Més moguda també en l'àmbit educatiu: amb la victòria judicial de 
l'Ajuntament sobre els veïns contraris a instal·lar l'Institut Vallcarca 
als jardins Comas i Llaberia i amb la victòria parcial de les famílies 
de Teixidores descartant anar a l'Evangèlic i aconseguint l'opció Illa 
Carolines.

Acabem el resum de l'any amb blancs i negres: l'alegria més gran la 
dona la recuperació del Texas, en el catàleg de grisos hi ha la crisi a l'Eu-
ropa que acabarà en eleccions quan millor està entrant la pilota, i en el 
negre la pèrdua de l'homenot Jordi Albertí. De referents no n'anem so-
brats. Bona entrada d'any 2023. 
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de Gràcia

Amb la 
col·laboració:

Lola Capdevila 

En primer lloc, i en aquesta darrera 
columna d’enguany, vull agrair la 
carta al director del passat número 

913. Un dia el Camining serà una reali-
tat. Com ho seran les consultes habitu-
als i necessàries a les veïnes i veïns de 
la vila de Gràcia. Les persones no sem-
pre s’entenen parlant, de fet, no serveix 
de res si no s’escolten. 

Va, anem al mercat! Fa anys que 
l’Abaceria és al passeig de Sant Joan, al 
principi hi havia queixes, no ens agra-
den gaire els canvis, però darrerament 
no sembla que l’indret sigui un pro-
blema més enllà de la carpa provisio-
nal. Em pregunto: als paradistes els hi 
agradaria quedar-se a la ubicació ac-
tual però en una construcció nova? A 
Gràcia ens fan falta, sobretot a la Vila, 
espais verds. He llegit que en el nou pla 
de l’Abaceria hi posaran 8 arbres i 31 
arbustos. És una broma? De veritat ne-
cessitem un súper de 1.225 m2? Si fos 
més petit, probablement en tindríem 
prou. 

A banda de l’espai per entitats i ofi -
cines, potser també podríem pensar a 
traslladar la biblioteca Vila de Gràcia 
que s’ha fet petita i destinar aquest es-
pai a les persones que a Gràcia dormen 
al carrer. No ens hem d’enrocar en una 
idea que vam tenir fa anys! Tot pot can-
viar, només cal una mica de fl exibili-
tat. Per cert, algú ha tingut en compte 
la perspectiva de gènere? Imagino que 
també s’han fet números: què resulta 
més econòmic. 

Per acabar, un reconeixement a les 
veïnes que dediquen part del seu temps 
a intentar millorar la Vila. 

Bones Festes i Bon Any Nou! •

Mercat, on vas? 

Ull de 
dona

El proper número de l'Independent sortirà el 13 de gener
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Opinió
Opinió convidada
Amics del verd i el patrimoni de Gràcia

L'alzina: conflicte obert 

E l soufflé de la lluita pel verd a Gràcia va tenir 
un clímax, fa (ja!) tres anys al jardí de l’alzi-
na amb una forta empenta popular, que ara 
restaría en taules… per acabar (no ho voldrí-
em!) desinflat. El flux d’opinions veïnals, òb-

viament ha passat per alts i baixos, talment l’estat de 
consciència mediambiental a nivell global (amb pan-
dèmies, detractors i negacionistes, crisis… i el costum 
de mirar cap una altra banda).

Cada cop més conscients de la necessitat de pal·li-
ar la necessitat endèmica d’aire, sol i verd; ja des de 
quan els avis entomaven nyaps porciolístics com 
l’enderroc de tantes torres-jardí per fer-hi el doble 
mur continu de cases altíssimes de Travessera de 
Dalt (bloquejant-hi l’aire dels turons)… fins avui, que 
aplaudim illes i eixos recuperats en contra de l’asfalt 
(amb un punt d’interrogació per la gentrificació i l’en-
cariment de la ciutat dels prodigis).

Altres lluites com la defensa de l’impagable solar 
aparegut a l’Abacería (emmarcat pel valuós esquelet 
de ferro, del qual es comenta si podria provenir dels 
tallers Eiffel) se sumen al rosari de casos que preguen 
per evitar l’asfíxia. Veus ací que el dibuix del nou mer-
cat inclou vuit arbres comptats (per compensar… el 
què?), l’anacronisme d’un gran pàrking de cotxes… i 
la preocupant concessió d’un supermercat.

Per centrar-nos en la nostra, venerable àvia dels ar-
bres de Barcelona, als Amics del Verd… ens pertoca ad-
vertir que l’Alzina podria deixar d’ésser símbol del verd 
recuperat enfront del sempitern oponent del ciment, 
que prioritza el benefici econòmic. Tanmateix a aquest 
enemic sistèmic caldria afegir-n’hi d’altres, quan els 

propis gestors municipals es troben impotents davant 
l’estatu quo, enrocats davant normatives, burocràcia… 
sospitoses herències del passat. I un cop més, en l’opo-
sició de verd contra gris, guanyarà…el gris?

El municipi, refrendant el disseny d’un espai cuqui 
que contindrà quatre arbres i 17 pisos dotacionals als 
solars del jardí de l’alzina, darrerament l’han fet efec-
tiu signant amb l’associació Salvem l’Alzina el conveni 
que oficialitza la Dàmocles de l’inminent destrucció/
construcció. Tot un sense sentit, perpetrat de facto en 
contra del que demanàvem al jardí, amb un plec de 
12.000 signatures que implicava una obvietat: “els pi-
sos d’ajuda son força prioritaris, però no pas en con-
tra del verd; vosaltres, polítics, sisplau, com a mínim 
feu l’esforç de buscar-los ubicacions adients”.

L’assemblea veïnal de l’alzina és, tanmateix, plural 
i avui acusa una relació amb l’Ajuntament desinfla-

da per manca de fluïdesa; amb el principal actiu de 
la gestió d’actuacions desinteressades i presencials 
al jardí (culturals, ja des de l’inici, i darrerament les 
decidides replantacions). Nosaltres, al principi es-
cèptics (Opinions a l’Independent: Formigó a l’alzi-
na? no pas en el nostre nom (21 XII 2020) després ens 
hi vam poder fer ressò des de dins: Equilibri i respec-
te (10 IX 2021) i amb els nostres manifestos com Les 
presses no són bones (1 IV 22) no volem altra cosa que 
alertar amb claretat dels perills. Ara mateix ens cal 
actuar, per corregir el futur gris, previst a mig termi-
ni per al conjunt de les casetes, l’alzina i l’antic jardí. 
De fet, ja assistim a l’esllanguiment de l’arbre, que en 
aquests tres anys ha perdut l’antiga espessor del fu-
llam i no ha donat més aglans. Els biòlegs parlen de 
simptomatologia d’estrés (per causes com el compac-
tament del sòl i la pèrdua en l’entorn biològic inmedi-
at). Imaginem-nos què passarà quan les formigoneres 
s’hi obrin pas?.

Fem-hi pinya, acostant-nos a participar i fer noves 
propostes; així, entre totes.•

L'assemblea veïnal de l'alzina 
és, tanmateix, plural, i avui 
acusa una relació amb 
l'Ajuntament desinflada 
per manca de fluïdesa

À.G.P.



L’Independent de Gràcia
23 de desembre de 2022

9Agenda

Entitats

Divendres 23 de desembre
Teatre: Els Pastorets, de Josep M. Folch 
i Torres. 
El Centre (Ros de Olano, 9), a les a les 
18h, 26/12 a les 19.30h, del 27 al 30 a les 
18h, i del 2 al 4 de gener a les 18h

Dissabte 24 de desembre
Fira d'artesans de Nadal i Reis. 
Organitzat per l'Associació d'Artesans i 
Artistes Firaires de Gràcia.
Plaça Revolució, de 12 a 21 h, i també del 
2 al 5 de gener

Cant de la Sibil·la. Impulsada per la 
Fundació Festa Major.
Parròquia Santa Maria de Gràcia (Gràcia, 
3), a les 23.30h 

Dissabte 31 de desembre
L’Home dels Nassos.
Sortida des la Violeta i passejada per car-
rers i places de la Vila

Fins al 3 de gener
Campanya de recollida de joguines no-
ves per a la Fundació Pare Manel.
El Centre (Ros de Olano, 9)

Dissabte 7 de gener
Teatre: L'Estel de Natzaret.
Cercle Catòlic de Gràcia (Santa 
Magdalena, 12), a les 18h i també diu-
menge 8 de gener

Fins al 8 de gener
Patis escolars oberts al barri durant les 
vacances escolars de Nadal.
Escola La Sedeta (Indústria, 67)

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 30 de desembre
Exposició Plastívoros. El plàstic contami-
na i comporta riscos per a la salut en ca-
dascuna de les fases del seu cicle de vida, 
des de l'extracció de petroli i gas fins a la 
deixalla o tractament del plàstic com a 
residu. La mostra ens convida a reflexio-
nar sobre l'ús dels plàstics i els seus efectes 
en el medi ambient i els nostres cossos.
A càrrec de l’ONG Justícia Alimentària.
CC El Coll - La Bruguera (Aldea, 15)

Fins al 31 de desembre
Exposició Canvi Climàtic: Com evitar un 
col·lapse global. Mostra itinerant que vol 
posar en valor la necessitat d’una política 
de prevenció per protegir el nostre plane-
ta emfatitzant en la importància de l’edu-
cació per alentir aquesta crisi ambiental.
Park Güell (Olot, 7)

Fins al 6 de gener
Joguets i escriptors, de Julià Guillamon. 
el visitant torna a ser petit, entre imatges 
en gran format d’una pilota, d’una nina o 
d’un joc d’arquitectura, fotografiats espec-
tacularment per Ramiro Elena. A l’expo-
sició del Museu del Joguet de Catalunya-
Figueres (del 27 d’octubre al 6 de gener de 
2023), a més de les joguets en gran format, 
hi ha una selecció de joguets de la col·lecció 
del museu. Tot, combinat amb textos lite-
raris i amb fotografies dels escriptors amb 
els seus joguets.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps)

Fins al 17 de febrer
Exposició Dibuixar el temps, de Fina 
Padrós. Aquesta mostra aplega, junta-
ment amb l'exposició complementà-
ria Fina Padrós. Traces, organitzada a la 
Facultat de Belles Arts de la Universitat 
de Barcelona, bona part de l’obra realitza-
da per l’artista entre l’any 1999 i el 2009. 
Fundació Felícia Fuster (Camps i Fabrés, 
3-11, baixos)

Fins al 2 de febrer de 2023
Pessebre monumental tradicional i ex-
posició de diorames Art i ofici del pes-
sebrisme. El pessebre monumental està 
format per un conjunt d’escenes tradici-
onals envoltades de molsa i suro, amb ai-
gua corrent i figures artesanals de fang i 
roba de més de 30 cm. A més, l’exposició 
de diorames i Art i ofici del pessebrisme 
ha estat organitzada conjuntament amb 
els Pessebristes de Ciutat Vella. Es tracta 
d’una mostra detallada on es podran des-
cobrir els diferents tipus d’escenes tre-
ballats en el pessebre de diorama, i on es 
podran aprendre les tècniques i els pro-
cessos que se segueixen per realitzar-los.
Fundació Festa Major de Gràcia (Alzina, 
9) (consultar horaris)

Fins al 2 de febrer
Exposició Estimats Reis. Moments mà-
gics. La mostra recull diferents instan-
tànies de la prèvia a la festa dels reis, on 
els mags i les criatures en són els prota-
gonistes, generant un conjunt de records 
que cada any amb diferents protagonis-
tes es repeteixen els mateixos moments 
emotius.
La Violeta (Maspons, 6), en horari de 
l'equipament

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 23 de desembre
Decorem el Casal de Nadal.
Espai Joves del Coll (Duran i Borrell, 24), 
a les 17h

Concert: Lo Misteri de Nadal. Quico el 
Célio, el Noi i el Mut de Ferreries.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 20.30h

Espectacle: Impro-Show Lover's Night.
Teatreneu Multisales (Terol, 26), a les 
19.30h

Concert: Lo Misteri de Nadal. Quico el 
Célio, el Noi i el Mut de Ferreries.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 20.30h

Concert: BOYE + Socunbohemio.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21h

Teatre: Autónomos, el musical. 
Golem's (Sant Lluís, 64), a les 21.30h

Concert: Sarah Ariche & G.A.S.SPACE.
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22h

Dissabte 24 de desembre
Nadal als Mercats: Tió, cava i turrons.
Mercat de Lesseps (Verdi, 200), a les 12h, 
també el 31 de desembre i el 4 de gener

Concert: Oaks & Fahia.
Jardinets de Gràcia, a les 18h

Diumenge 25 de desembre 
Espectacle familiar: Trencanous, amb la 
Cia. Pocket Ballet! Bcn
Teatreneu Multisales (Terol, 26), a les 
18.30h

Tam Jam Session. Presenta Laia Molins. 
Golem's (Sant Lluís, 64), a les 19h

Bingo Musical. Amb la Guàrdia Podcast.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 20h

Dimarts 27 de desembre
Taller: Rudolf, el tecnòleg. Aforament li-
mitat amb inscripció prèvia (afabgracia@
bcn.cat).
Ateneu de Fabricació de Gràcia (Perill, 8), 
de 10 a 14 h, també els dies 28, 29 i 30 

Teatre: Cristina. Cia Fantàstica 
Meravellosa.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
1909, a les 20h

Dimecres 28 de desembre
Concert: De Barcelona a Broadway, a càr-
rec del Cor Versàlia. 
Plaça de Dones del 36, a les 12h

Espectacle participatiu Botigues amb àni-
ma, amb Minimons.
Plaça de Grau Miró, 15, a les 10.30h

Concert: Mezzo Quartet. 
Plaça Revolució, a les 18h

Dijous 29 de desembre
Concert: Bufa & Sons.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps, 20-
22), a les 12h

Lletra petita: matinal musical amb Xavi 
Lozano i Guillem Aguilar.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps, 20-
22), a les 12h

Teatre: Hedda Gabler. Dramatúrgia i di-
recció Àlex Rigola a partir del text de 
Henrik Ibsen 'Heartbreak Hotel'.
Teatre Lliure (Montseny, 47), a les 20h

Concert: Cobla Catalana dels Sons 
Essencials.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 20.30h

Concert: Francesc Garcia + Power Burkas.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21h

Divendres 30 de desembre
Teatre: El conte de Nadal. 
Jove Teatre Regina (Sèneca, 22), a les 12h

Dilluns 2 de gener
Concert: Rumba KM0, amb Micu.
Passeig de Sant Joan amb Sant Antoni Ma 
Claret, a les 18h

Dimecres 3 de gener
Sons de Ciutat: Travelling Jazz.
Jardinets de Gràcia, a les 18h

Jocs instal·latius Xics del xurrac, amb 
Tombs Creatius. 
Plaça de John Lennon, de 10.30 a 13.30h

Nadalàctic, 7a Fira del joc i la 
creativitat de Gràcia 
El Nadalàctic tornarà a instal·lar-se a la plaça del Sol per oferir activitats 
artístiques i creatives perquè els infants desenvolupin les seves habilitats manuals 
i artístiques. La fira inclou un espai creatiu, un espai lúdic, un quiosc de jocs, un 
racó per a menuts, i també un punt d’informació. L’accés és gratuït i cada dia 
s’hi podran trobar activitats diferentsper gaudir en família. A més, el Nadalàctic 
-produït i dinamitzat per Creàctium- s'ha aliat amb l’associació de veïns i
veïnes de la Plaça del Sol i amb els comerços de la zona per fer plegats una de 
les activitats del darrer dia de la fira. Així, el 31 de desembre s’organitza un 
sorteig amb obsequis dels comerços, en el qual els guanyadors van a recollir-
los a les mateixes botigues. L'horari d'aquest dia és només de matí.

De dijous 29 a dissabte 31 de desembre a la plaça del Sol, de 10 a 14h i de 16 a 19h 

Recomanem

Cedida
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Les residències 
teatrals de Lluïsos 
busquen noves 
companyies joves

Lluïsos Teatre ja ha obert 
la segona convocatòria 
de residències artístiques 
pel curs 2022-23 dirigida a 
estudiants i professionals 
de les arts escèniques que 
estiguin iniciant el seu 
procés de creació i busquin 
un espai per treballar el 
projecte. Les propostes 
es poden presentar fins 
al 15 de gener de 2023 (a 
les 23:59h), i es donarà 
a conèixer el nom de la 
companyia a finals del 
mateix mes. Alguns dels 
muntatges que s'han fet 
al llarg dels vuits anys del 
projecte de Lluïsos per 
oferir un espai d'assaig a 
joves creadors han fet el 
salt a El Maldà, al Grec, 
Tàrrega o la Flyhard.

Cedida

La Quàntica 
arrenca al gener 
amb màgia i El 
Sobrino del Diablo
Després dels darrers passis 
de desembre de 88 infinits, 
l'espectacle estrella de 
La Quàntica, l'espai de 
narració oral i astronomia 
de Sant Lluís 88 arrencarà 
el cartell de gener amb 
música i màgia: El Sobrino 
del Diablo el dia 5 amb 'Los 
Reyes son los padres... de 
las infantas', i diumenge 
8 Daniel Arbonés i el 
seu espectacle de màgia 
familiar 'Random'. 

Silvia Manzanera

S on referents en programa-
ció familiar i els darrers 
anys també s'han obert a 
propostes més humorísti-
ques que han consolidat un 

públic adult. El Jove Teatre Regina 
va començar temporada amb el re-
clam del 35è aniversari de cara al 
2023 i amb algunes novetats, com 
ara els Dijous amb Gràcia, un cicle 
que proposa monòlegs en català. 
"Les nits d'humor han resultat ser 
un bon company pel Regina", apun-
ta Mariona Campos, directora del 
teatre, "i seguint la nostra línia de 
defensa de la nostra llengua, hem 
volgut fer una aposta enguany per 
l'humor en català". Una aposta que 
tindrà continuïtat l'any vinent.

Tot i que l'espai ha anat sumant 
programació per a adults els dar-
rers anys amb un format enfocat a 
l'entreteniment, el Regina sempre 
ha mantingut el seu segell propi 
de teatre familiar, fidel als princi-
pis que van donar origen al projec-
te: primer va ser la companyia La 
Trepa fa 45 anys, i deu anys més 
tard va aixecar la persiana la sala 
del carrer Sèneca. "I al mig vaig 
aparèixer jo", apunta Campos, "així 
que em defineixo com la mitjana de 
tres germans, el petit és sempre el 
que dóna més feina". Precisament, 
per la celebració dels 30, la respon-
sable de la sala confessava que va 
haver-hi moments en què dubtava 

El Jove Regina celebra 
35 anys fidel al públic 
familiar i apostant per 
l'humor en català
El teatre encara el 2023 amb els 45 anys de la Trepa, germana 
gran del projecte, i el repte de consolidar el cartell infantil

d'arribar als 30, però que tot i les 
dificultats, encetaven un curs il·lu-
sionant per formar part d'un pro-
jecte que estava en aquell moment 
en una "edat interessant". 

Cinc anys més tard, amb una 
pandèmia i una crisi econòmica 
incloses, Campos assegura que se-
gueixen amb ganes de seguir for-
mant part de "l'imaginari del teatre 
familiar de la ciutat", alhora que re-
noven la cartellera. En aquest sen-
tit, i en el marc dels aniversaris, al 
mes de febrer La Trepa estrena-
rà 'Els núvols', una adaptació del 
clàssic grec d'Aristòfanes, pensat 
per a infants a partir dels 10 anys. 
"Hem volgut fer alguna cosa dife-
rent pensant en una franja d'edat 
sovint oblidada en el teatre", apun-
ta Campos. L'estrena d'aquesta 
peça servirà d'excusa per donar vi-
sibilitat als aniversaris durant tot 
cap de setmana. "Ens han agafat 
una mica a contrapeu, però és una 
bona ocasió perquè es reconegui la 
trajectòria del teatre que, malgrat 
tot, segueix viu", clou l'actriu i res-
ponsable del Jove Regina.•

Escena del clàssic del Regina 'Un conte de Nadal'. Foto: Cedida

S. Manzanera

La segona edició del Lens Dans, 
el festival de videodansa cre-
at per un grup de dones entre 

Brussel·les i Barcelona, té data ofi-
cial, 24 i 25 de febrer de 2023 a l'es-
pai d'art Recyclart, a la ciutat bel-
ga de Molenbeek, i ja ha començat 
a rebre propostes. Igual que amb 
la primera edició, la iniciativa vol 
mantenir una rèplica a la ciutat 

comtal, així que els projectes gua-
nyadors també seran projectats 
en un esdeveniment posterior a 
Barcelona durant l'any vinent. 
Tot i que fa mesos que l'organit-
zació va començar els preparatius 
del festival, va obrir la convocatò-
ria per presentar-ne les candida-
tures el passat 10 de desembre; els 
artistes interessats poden enviar 
les propostes fins al 5 de febrer (les 
bases estan disponibles a la pàgina 
web del festival www.lensdansfest.

com). L'objectiu és arribar al mà-
xim d'artistes d'arreu, i per això 
la convocatòria té caràcter inter-
nacional i es fa de manera online, 
tal i com ha explicat la directora 
del festival Mar Badal -una jove 
fotògrafa gracienca instal·lada a 
Brussel·les- (vegeu L'Independent 
número 912). 

El festival oferirà projeccions 
dels curtmetratges preseleccio-
nats de la segona edició, confe-
rències d'artistes reconeguts i mi-

Imatge promocional del festival de videodansa Lens Dans. Foto: Cedida

cro obert, espectacles de dansa i 
audiovisuals en directe per part 
dels guanyadors del concurs, mú-
sica en viu i una exposició tempo-
ral. Pel que fa al finançament i com 

a recurs per trobar suport econò-
mic, han creat la plataforma Kofi 
(ko-fi.com/lensdans), on es poden 
fer aportacions des de 3€ per aju-
dar a consolidar el projecte.•

El Lens Dans obre convocatòria i fixa la 
data per la segona edició al febrer de 2023
Els projectes guanyadors del festival de videodansa es projectaran 
en un esdeveniment posterior a Barcelona durant l'any vinent 

La Trepa, l'origen de tot. La llavor del 
Regina és la companyia La Trepa, i no 
s'entenen els projectes per separat. Per 
això, la festa dels seus aniversaris es 
farà de forma conjunta amb l'estrena 
al mes de febrer de la peça 'Els núvols', 
pensada per un públic a partir dels 10 
anys. "Ens venia de gust sortir-nos de 
la norma i fer un muntatge diferent, 
pensat també perquè els adults s'ho 
passin bé", diu Mariona Campos.

La sala estrenarà 
al febrer 'Els 
núvols', adaptació 
del clàssic 
d'Aristòfanes
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1. Un dels 
diorames de la 

mostra 'Art i ofici 
del pessebrisme', 

a la Fundació 
Festa Major. 2. 

Una altra escena 
del pessebre de 

diorames fet amb 
els Pessebristes 
de Ciutat Vella. 

3. La proposta de 
l'Església de Sant 
Joan. 4. Pessebre 

monumental de 
Festa Major. 5. 

Una altra escena 
del pessebre 

de la Parròquia 
de Sant Joan, 
a la Virreina. 
6. Escena del 

naixement 
al pessebre 

tradicional de 
Can Musons. 7. 
El pessebre de 

Playmobil fet per 
Josep M. Contel 

a la Violeta. 8. El 
clàssic de l'Oratori 

de Sant Felip 
Neri. 9. Escena 

quotidiana 
del pessebre 
de la Violeta 

fet amb les 
emblemàtiques 

joguines. 10 i 11. 
L'altra pessebre 
de Playmobil de 

la Vila, aquest fet 
per Martí Urgell 

a Can Musons. 
12. Pessebre fet 

per La Fadrinalla 
de Gràcia i la 

comunitat de Sant 
Felip Neri. 

La revolució dels pessebres
Tradicionals o moderns, d'autoria col·lectiva o individual, els pessebres han esdevingut un dels reclams 
destacats del cartell nadalenc de la Vila. La Violeta manté el ja clàssic de Playmòbil sorgit de la passió de Josep 
M. Contel per les emblemàtiques figures; a la Parròquia de Sant Joan es troba el que han fet els Catifaires; 
la Fundació Festa Major acull enguany, a banda del pessebre monumental tradicional i el pessebre de 
Playmobil ideat per Martí Urgell; l'exposició de diorames 'Art i ofici del pessebrisme', i l'Oratori Sant Felip Neri 
ofereix de nou, elaborat conjuntament amb La Fadrinalla de Gràcia el seu pessebre monumental. La resta 
d'entitats històriques de Gràcia, no cal dir-ho, també s'hi sumen a la tradició. Fotografies: Josep M. Contel
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"Tota lectura ha de ser un repte i 
un llibre, tensió per a l'intel·lecte"

Eduard Márquez
escriptor 

Eduard Márquez i Tañà (1960), 
escriptor gracienc i autor de 
contes i novel·les, publica 1969
(L’Altra Editorial), una novel·la 
amb una aposta narrativa 
transgressora: una polifonia 
de veus i fonts documentals 
disposades harmònicament 
que narra l’agitació de la lluita 
antifranquista a la Barcelona del 69.

Jesús Sánchez

'1969' parla d’una generació i una època que no havies trac-
tat mai abans com a escriptor. Què t’impulsa a escriure-la?
La novel·la em ballava pel cap fa 25 anys. Havia viscut el pro-
cés de la Transició on molta gent havia arriscat per assolir un 
somni polític i va acabar com va acabar: desengany. I aquesta 
idea, la del desencís, té moltes possibilitats narratives.

Quan poses fi l a l’agulla?
La idea sempre ha estat allà però aleshores no em sentia pre-
parat en tant que el tema per la seva naturalesa podia conver-
tir-se en terreny pantanós. No va ser fi ns la meva crisi cap el 
2015 quan vaig sentir que era el moment d’encetar el projecte.

La de la Transició, va ser una generació derrotada?
Va ser una derrota dels que volien canvis més profunds i la 
derrota té una potència literària enorme.

La Transició és terreny propici per la literatura?
Sí, i a més la visió de la Transició ha evolucionat. Ha perdut 
força aquella idea que la van conduir uns líders polítics pre-
clars i hem evolucionat posant el focus en el teixit social i s’ha 
democratitzat l’atribució dels mèrits des de les organitzaci-
ons polítiques, a les assemblees o les lluites veïnals.

Et veus obligat a separar la vocació d’escriure de la necessi-
tat de guanyar-te la vida. Com ha estat el procés?
Dur i lent. Quan vaig publicar la meva última novel·la L’últim 
dia abans de demà (2011) no volia seguir repetint les mateixes 
estratègies narratives que fi ns aleshores. Però no surt com 
jo esperava i amb les conseqüències de la crisi de 2008 me 
n’adono d’una obvietat: no podia ser escriptor professional i 
vaig passar de ser escriptor a ser una persona que escriu.

És quan sorgeix la idea d’aquesta novel·la?
L’escriptor Enrique de Hériz, a qui està dedicat 1969, em fa 
veure que no pots estar llepant-te les ferides i malgrat tot és 
el moment d’escriure diferent. Era el 2015 i vaig recuperar la 
idea de la novel·la pensada feia 25 anys, La novel·la salvatge.

Això coincideix amb els bloquejos de l’escriptor que inspiren 
dues actuacions teves al Teatre Romea. D’on surt la idea?
Neix d’en Félix Riera, director de la Fundació Romea que em 
proposa de fer una mena d’espectacle teatral basat en contes 
i acaba demanant-me que fes un acte literari on expliqués el 
meu bloqueig. Es va estrenar el 20 de gener de 2020.

Com continues en ple tancament per la pandèmia?
Quan ens tanquen començo a veure solucions. Neix el projec-
te 2, deixo de banda la idea de novel·la tipus Dickens i em tor-
no a aturar. La meva editora, Eugènia Broggi, em va ajudar 
moltíssim en aquest camí. Jo pensava en veus, fi cció, docu-
mentació… massa artefactes, veig que no funcionarà. És quan 
cau la fi cció i la metaliteratura i caic jo també. 

Publicar una novel·la sense protagonistes ni trama és un salt 
calculat… o al buit?
El que volia era arriscar i buscar nous camins. És la idea del 
músic de jazz John Coltrane, començo en un punt i arribo 
el més lluny possible encara que saltis al buit, i és que arris-
car-se ha de ser inherent a l’acte creatiu.

Representa, doncs, un repte per el lector?
Tota lectura ha de ser un repte i tot llibre ha de representar 
una tensió per a l'intel·lecte, i això inclou que t’incomodi i et 
faci qüestionar coses. El lector s’ha d’arriscar i aventurar-se.

Hi haurà un 1978?
És incert. Hi ha pretensió editorial de continuar la línia de 
1969. Però signifi ca treballar sol en precari perquè en aquest 
país no tenim el suport que tenen altres escriptors, com el 
cas de Patrick Radden Kieffe i la seva obra No diguis res.•

L'escriptor gracienc, en una imatge recent. Foto: Cedida

Vine al mercat
Pere Martí
@peremarticolom

Sóc molt de mercats. Per això se’m 
trenca el cor cada cop que passo 
davant de l’esquelet metàl·lic del 

que un dia va ser l’Abaceria. Passen els 
anys i allà està, escardalenc, assetjat 
per les males herbes que van creixent 
en el solar desolat que durant dècades 
va ser un formiguer de gent, un oasi 
de parades, un pou de vida. He anat se-
guint a través d’aquest setmanari les 
eternes polèmiques entre paradistes, 
veïns i el districte i, sincerament, ja 
m’he perdut. 

No sé quan estarà acabat el nou mer-
cat, però ja fa massa temps que dura la 
cosa. Semblen les obres de la Sagrada 
Família, però en versió gracienca. Si 
em pregunten per les prioritats, primer 
s’ha de seguir el criteri de la gent que hi 
treballa, els paradistes, els que s’hi ju-
guen el pa de cada dia. No posaré noms, 
però els enyoro des que estan al Passeig 
de Sant Joan. Content perquè els hi va 
bé, però que tornin aviat. Naturalment, 
també s’ha d'escoltar els veïns, els que 
hi viuen davant, o al costat, però no gai-
res carrers ni més amunt ni més avall. 
Els que ‘pateixen’ l’impacte de tenir un 
mercat. I fi nalment, l’administració. 
Per aquest ordre.

Un mercat és una àgora, com dirien 
els urbanistes de la ‘gauchebrompton’, 
un lloc de trobada de la gent de la vila. 
Un lloc impregnat d’humanitat, on et 
trobes amb amics i saludats, t’informes 
i t’informen, et tracten amb cura quan 
et venen el producte, on aprens a esti-
mar el que menges. No és un supermer-
cat fred amb un caixer que va passant 
el producte per un lector de barres, que 
pita i adeu-siau, sigui dit amb tot el res-
pecte. En un mercat veus passar les es-
tacions de l’any a les parades i el pas del 
temps amb la gent. Hauríem de cuidar 
els mercats com a tresors en un món 
cada cop més deshumanitzat. Acabeu 
l’Abaceria d’una vegada, cuidem el de la 
Llibertat, el de Lesseps i el de l’Estrella. 
Anem-hi, comprem-hi, trobem-nos...•

La torratxa
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