
El refugi de plaça Revolució 
es museïtzarà amb panells a 
l'ascensor exterior i a l'entrada
La rehabilitació arqueològica interior ja està en marxa tot i que s'endarrereix el 
treball de cobriment de les rampes del pàrquing per estendre els jocs infantils

Albert Balanzà

A la plaça Revolució no s'hi aprecien grans canvis a 
primera vista: la vida a les terrasses és la de cada 
dia i als petits jocs infantils hi ha mainada quasi 
a tothora mentre els vianants la travessen apres-
sats. Però a sota terra ja hi ha començat la reha-

bilitació arqueològica del refugi de la Guerra Civil, al qual 
s'hi accedeix per una porta de la quarta planta del pàrquing. 
El Districte ha iniciat aquests treballs amb la previsió no 
només d'obrir l'espai de memòria de manera restringida a 
grups professionals sinó també de visibilitzar la seva exis-
tència per al públic en general: tant a l'entrada del refugi 
com a l'ascensor exterior del pàrquing s'hi preveu instal·lar 
panells informatius. En paral·lel la transformació de la plaça 
avançarà quan s'activin les obres de cobriment parcial de les 
rampes de l'aparcament, fet que permetrà també estendre 
l'àrea de jocs infantils seguint el projecte de 2022 que pre-
veia jocs en diferents punts de la plaça. Pàgina 4

Jaume Arnella: 
"Cantem per poder 
respirar una mica 
i ser nosaltres 
mateixos"
El referent folk celebra 80 anys 
cantant als Països Catalans amb 
Vicent Torrent i Biel Majoral P13

Badia plega per 
dedicar-se a la 
família i a ser pare
El regidor de Gràcia va comunicar la decisió 
als consellers la setmana passada P2 i Anàlisi: 
'Una efectivitat no sempre entesa'

La porta d'accés del refugi de Revolució, a la planta 4B del pàrquing de la plaça, amb els nous llistons per als panells informatius. Foto: A.B.
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2 Política
Breus

Forn demana 
a l'assemblea 
d'Òmnium un 
esforç d'unitat

L'exconseller i actual 
vicepresident d'Òmnium, 
Quim Forn, processat i 
pres polític, ha demanat 
aquest dilluns a 
l'assemblea de l'entitat 
a Gràcia "un esforç 
per actuar de manera 
conjunta de cara a la gent 
que espera una forma de 
treballar més coordinada" 
de les forces i partits 
independentistes. Forn 
també ha afegit que el 
Procés no s'ha acabat 
perquè "no hi haurà 
normalitat" almenys fins 
que puguin tornar els 
exiliats i s'amnistiïn els 
casos pendents.

Valents fa parada a 
Jardinets i convoca 
un acte amb UPN 
a Vila Urània
El grup de Valents a Gràcia 
s'ha seguit mobilitzant 
aquesta setmana en clau 
de precampanya amb una 
paradeta a Jardinets, on 
ha repartit propaganda 
de partit. La secció local 
també està col·laborant en 
l'acte del 31 de gener de 
visita de Javier Esparza, 
president de la Unió 
del Poble Navarrès -un 
dels partits en el qual 
s'emmirallen- a Vila 
Urània, al límit amb 
Gràcia. 

Albert Balanzà

El regidor de Gràcia, Eloi 
Badia, dirà adeu de mane-
ra efectiva en les pròximes 
eleccions del 28 de maig a 
gairebé vuit anys de políti-

ca municipal tant de ciutat com de 
districte i tancarà el període con-
tinuat més llarg d'un regidor a 
Gràcia, només equiparable als nou 
anys no consecutius que Xavier 
Valls va dedicar als anys 80 i 90. 

Així ho ha anunciat aquest di-
mecres Badia mateix en un mis-
satge a xarxes socials i a Eldiario.
es després d'haver-ho comunicat 
la setmana passada al grup muni-
cipal de BComú a Gràcia i al gerent 
del districte. "La pròxima arribada 
d'una criatura a la meva vida i la de 
la Tati [la seva companya] m'ha fet 
pensar molt en l'equilibri entre allò 
professional i allò personal (...) i no 
m'agradaria tenir la sensació que 
no estaria arribant ni a una banda 
ni a l'altra. És per això que em sen-
to més còmode decidint no presen-
tar-me a la propera candidatura de 
Barcelona en Comú", ha dit.

En un emotiu escrit, Badia ha re-
cordat precisament el mateix mo-
ment de la decisió de repetir ara fa 
quatre anys, "una etapa acompa-
nyada de la mort del meu pare", i 

El regidor de Gràcia, amb l'alcaldessa, el dia que va ser nomenat. Foto: Ajuntament

Badia deixa la primera 
línia política i renuncia 
a repetir per dedicar-se 
a la família i a ser pare
El regidor de Gràcia, que fa dos mesos encara estava disposat a 
seguir, va comunicar la decisió als consellers la setmana passada 

deixa entreveure que aquest 2023 
també des dels comuns es comp-
tava amb ell per "encarar els rep-
tes de ciutat". De fet, ara fa tan 
sols dos mesos, en una entrevista a 
L'Independent, el regidor de Gràcia 
es posava a disposició del partit. 
"Per mi no quedarà. A mi m'ha 
apassionat aquesta experiència i 
estic al servei del partit en aquest 
sentit. Puc sumar de moltes mane-
res. Encara no he sadollat la meva 
inquietud. He suat tants projectes 
o posat tantes pedres que tinc ga-
nes de veure com arrenquen", va 
apuntar aleshores.

Badia va arribar al càrrec de 
regidor de Gràcia un 9 de no-
vembre de 2015 en substitució de 
Raimundo Viejo, que només va es-
tar quatre mesos al càrrec i que hi 
havia arribat quan l'anterior re-
gidora, Maite Fandos, ja havia co-
mençat a fer el traspàs a la també 
dirigent de comuns Laura Pérez. 
Es dona el cas que Pérez va anun-
ciar també dimecres, alhora que 
Badia, la seva no continuïtat en la 
política municipal.

En qualsevol cas, el regidor de 
Gràcia encara mantindrà el co-
mandament executiu en els dos 
plens que falten i a nivell de partit 
participarà el 28 de gener en la ses-
sió programàtica de l'assemblea de 
Gràcia En Comú.•

Una setmana diferent. Al regidor 
li queden dos plens i una última 
ronda de consells de barri, però 
aquesta setmana no ha pogut 
arribar a la sessió de la Taula 
d'Urbanisme del Coll a causa de les 
comissions de ciutat. L'estranya 
setmana, un cop fet l'anunci, s'ha 
completat amb visites a entitats 
com el Centre i el grup ATRA. 

Cedida

Anàlisi
Albert Balanzà

Una efectivitat no sempre entesa

Badia plega. Ho intuíem. No pel 
garbuix d'enquestes que compli-
caran la continuïtat de BComú 
allà on han arribat fins ara sinó 
perquè a Gràcia ni ens imaginem 

que un regidor pugui durar tres man-
dats; amb dos quasi complets i continuats 
Badia ja ha protagonitzat un fet insòlit.

Temps hi haurà per analitzar aquests 
dos mandats, que han tingut no pocs 
focus de sacseig i de més o menys con-
creció (la gestió de les places, l'estat del 
pla Vallcarca, l'Abaceria, el nou catàleg 
arquitectònic i nou PGM, les reformes 
de Riera de Cassoles i ara Pi i Margall, la 
gestió de les instal·lacions esportives, la 

nova mobilitat i les noves superilles, el 
Banc Expropiat, el Park Güell, Dones del 
36, l'Alzina, Baixada de la Glòria...). Però 
si hi ha una cosa que ha aconseguit Badia 
és no deixar ningú indiferent: condicio-
nat per la quantitat de carteres de ciutat i 
d'àrea metropolitana, el regidor de Gràcia 
ha estat reconegut per bé i per mal, li han 
demanat la dimissió quan habitualment 
aquests trets anaven directes a alcaldia, 
i la seva premissa sempre ha estat l'efec-
tivitat, ser efectiu, o millor dit popular-
ment, tirar milles. Una altra cosa és que 
els tràmits municipals siguin insofribles. 

En el primer mandat no es va entendre 
que delegués l'autoritat en el seu equip, 

que a vegades no li apagava focs sinó que 
els encenia, i en el segon mandat s'ha per-
cebut un acostament als veïns, també 
amb un equip de govern coix en alguns 
moments però més conciliador, encara 
que també hagués de cedir a algunes pre-
tensions dels socis de govern.

Badia se'n va perquè serà pare al juli-
ol, i això és incompatible amb una agen-
da embogida que a Gràcia només havíem 
percebut amb el Mascarell regidor (i por-
taveu i regidor de Cultura). Badia tenia 
ganes de veure arrencar projectes dibui-
xats i segur que trobarà a faltar la brega 
veïnal. No el veiem tancat a casa i trobarà 
altres trinxeres. Ha estat un plaer, alcalde. 

Agita't Gràcia fa 
una crida a les 
entitats per sumar 
col·laboracions
El grup llibertari Agita't 
està fent una crida a 
les entitats de "la vida 
associativa antagonista 
a la Vila de Gràcia" per 
sumar col·laboracions 
en la convocatòria de 
noves accions. Integrats 
ara a l'Ateneu Rosa de 
Foc, Agita't es reivindica 
com a "grup obert amb 
voluntat dinamitzadora, 
sense exclusivismes". 
Més info: agitatagracia@
gmail.com
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El refugi de Revolució 
es museïtzarà amb 
panells a l'entrada i a 
l'ascensor del pàrquing
La rehabilitació arqueològica està en marxa tot i que s'han 
endarrerit els treballs de cobriment de les rampes de la plaça

Albert Balanzà

E l pàrquing de la plaça 
Revolució no és només un 
pàrquing sinó que, a mesu-
ra que es baixa per les ram-
pes, sobretot a partir de la 

tercera planta, hi apareix la paret 
rocosa original i en l'últim dels ni-
vells, el 4B, des de fa uns dies hi ha 
26 llistons metàl·lics clavats a paret 
a tocar d'una porta de ferro que 
està clarament batejada: Refugi 
Antiaeri 267. Són uns 30 metres 
d'intervenció on no és difícil ima-
ginar que en breu hi haurà uns pa-
nells informatius del que va ser l'es-
pai durant la Guerra Civil.

La rehabilitació arqueològica 
del refugi de Revolució, un cop el 
Districte va anunciar l'any passat 
que pretenia obrir-lo a visites re-
duïdes i grups amb un interès pro-
fessional (res a veure amb la dinà-
mica del refugi de Diamant), està 
en marxa. I aquesta rehabilitació 
també va acompanyada d'una mu-
seïtzació amb suports explicatius. 

Fonts municipals han ampliat 
els detalls de la reforma: aques-
ta fase s'acabarà aquest trimestre 
però posteriorment també està pre-
vist instal·lar a l'ascensor del pàr-
quing, ja a peu de carrer, "altres 

elements informatius per explicar 
als usuaris l'existència d'un refugi 
en aquest espai". S'hi han invertit 
en tres partides un total de 85.277 
euros.

L'obertura organitzada al públic 
va ser un anunci plenament oficial 
ara fa dos anys quan el Districte va 
encarregar un estudi sobre l'estat 
de l'espai de memòria en el qual so-
bretot s'hi va remarcar la necessi-
tat d'intervenir per il·luminar bé els 
passadissos interiors i reparar hu-
mitats i esquerdes, a més d'arran-
jar altres destrosses incompatibles 
amb una obertura al públic. 

El refugi de Revolució, de fet, 
només té dos antecedents d'ober-
tura: va fer una jornada de portes 
obertes el juliol de 1994 i entre 2003 
i 2007 es va cedir la gestió al pàr-
quing. "Si demanaves la clau al vi-
gilant, podies entrar, i allà hi passa-
va de tot", apuntaven algunes fonts. 
En aquest mandat el Districte va re-
cuperar la gestió de la clau.

En paral·lel, a peu de plaça, tam-
bé en breu s'iniciarà el cobriment 
parcial de les rampes del pàrquing 
i la transformació de l'àrea de jocs, 
amb una proposta que estendrà les 
activitats a diferents punts de la 
plaça (vegeu L'Independent núm. 
884). Hi ha dues partides per valor 
de 48.073 euros. • 

Breus

Convocades les 
comparses de la 
rua de Carnaval, 
que serà el 18-F
La Fundació Festa Major 
ja ha obert el termini 
d'inscripció de comparses 
de Carnaval, que enguany 
farà la cercavila habitual 
el 18 de febrer amb la 
batalla de confeti final 
a plaça de la Vila. Hi 
ha premis fins a 100 
euros i entrades per a 
espectacles. Més info: 
festamajordegracia.cat

Les obres de la  
L8 ja afecten 
dos punts de 
Gal·la Placídia

La desviació de les 
connexions telefòniques, 
principal afectació en 
el tram de Gràcia de les 
obres de connexió de la 
L8 entre Plaça Espanya i 
Gal·la Placídia en aquesta 
primera fase, ha començat 
aquests dies a notar-se en 
aquesta entrada a la Vila. 
Fins dimarts que ve el 
carril bici de Travessera 
de Gràcia amb Via 
Augusta quedarà afectat 
i aquest cap de setmana 
serà la confluència de 
Travessera amb Sant 
Gabriel on hi haurà talls i 
pas restringit als veïns.

Foto: B.M.

Beat Almató. També s'acostaran 
els passos de vianant a cruïlles de 
gran afluència com la de Torrent 
amb Sant Marià. 

Sobre el futur incert de les ex-
propiacions, inclosa l'anomena-
da Peça del 14 ja aprovada (Riu 
de la Plata/Torrent), el gerent del 

A.B.

El pla de mobilitat del Coll, 
presentat el 2018 i que té 
com a objectiu l'elimi-
nació del trànsit (i apar-
cament) de pas afronta-

rà en el proper mandat almenys 
els projectes de pacificació de 
Torrent del Remei i Pere Llobet. 
Així s'ha detallat aquest dimarts 
en la Taula d'Urbanisme del barri, 
en la qual els tècnics del Districte 
han destacat la reformulació de 
l'artèria de baixada del Coll, on 
ara hi conviuen graons, formigó 
antilliscant, voreres mínimes i 
girs inversemblants. 

El nou Torrent del Remei, que 
no té en tot cas dotació pressupos-
tària ni tocarà cases pendents d'ex-
propiació pel pla Tres Turons, su-
posarà donar prioritat al vianant i 
fer aparèixer arbres en un carrer 
on no n'hi ha cap, i que també aca-
barà derivant l'aparcament a car-
rers adjacents com Mora d'Ebre i 

Districte, Rufino Garcia, ha sor-
tit al pas dels temors dels veïns 
sobre les cartes rebudes per de-
clarar algunes peces com a infra-
habitatge (vegeu núm. 915). "No 
és un pas previ al desnonament; 
l'Ajuntament utilitzaria una altra 
via", ha dit.•

Una de les millores de la part baixa de Torrent del Remei, ja a Farigola. Foto: Arxiu

Torrent del 
Remei, l'artèria 
de baixada del 
Coll, prepara la 
seva pacificació
El Districte inclou en el calendari, 
sempre en el proper mandat, una 
plataforma única al carrer Pere Llobet

La porta d'accés al refugi de Revolució, a la planta 4B del pàrquing. Foto: A.B.

Ventalló, en bon estat però difícil 
per fer-lo visitable. L'última 
troballa en el mapa de refugis de 
Gràcia, el 0342 del carrer Ventalló, 
descobert al novembre en el marc 
de la reforma urbanística per a la 
pacificació del vial, està pendent 
de la resolució final d'Arqueologia. 
Fonts municipals han apuntat 
que l'espai està en bon estat però 
no prou com per fer-lo visitable.
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E
ls paradistes de l’Abaceria, 

que conviuen en el Pas-

seig de Sant Joan des de 

fa més de quatre anys mentre du-

ra la reforma de l’espai original, 

s’han vestit de festa recentment 

aquest desembre han celebrat 

els 130 anys d’aquells inicis de 

1892, en temps de l’aleshores 

Gràcia independent, quan unes 

parades instal·lades a la plaça de 

la Revolució es van traslladar so-

ta cobert en la finca actual entre 

els carrers Travessera de Gràcia, 

Puigmartí, Mare de Déu dels De-

semparats i Torrijos. L’estrena es 

va fer sota el nom de Mercat de 

Santa Isabel. En el mercat actu-

al hi ha autèntiques nissagues de 

comerciants: alguns són nets o 

besnéts d’aquells primers vene-

dors de la plaça de la Revolució.

La presidenta de l’Associació de 

Comerciants del Mercat de l’Abace-

ria, Maribel Ampolla, destaca el di-

namisme consolidat en el nou espai 

on “hi conflueix nova clientela però 

també es troben a faltar alguns veïns 

de tota la vida als quals els quedava 

més a prop el mercat de sempre”. 

No obstant això, aquest desembre 

tots els caps de setmana abans de 

Nadal hi ha hagut celebracions amb 

motiu d’aquests 130 anys. “Cada di-

vendres i dissabte hem fet picoteo a 

l’entrada de dalt amb Yzaguirre i les 

seves food trucks amb molta afluèn-

cia de gent”, explica. El primer dis-

sabte 3 la festa es va acompanyar 

de tallers infantils de pintura i d’ac-

tivitats corporals i de música amb el 

grup de versions 42 graus i el segon 

dissabte 10, a banda del piscolabis, 

la dinamització va anar a càrrec del 

grup de covers Akustic 22 Sound.

Però els dies forts han estat els 

divendres 16 i dissabte 17, els de 

major afluència prèvia a les festes, 

sobretot amb l’espectacle central 

L’Abaceria està de festa: 
130 anys d’història

www.barcelona.cat

FITXA

Associació de Comerciants del Mercat de l’Abaceria

Adreça
Passeig de Sant Joan, 168
08037 Barcelona

Horari habitual Dilluns a Dijous
de 08:00h a 14:30h i de 17h a 20.30h

Divendres
de 08:00h a 20:30h

Dissabtes
de 08:00h a 15:00h

del 130è aniversari del mercat: el 

divendres el programa va arrencar 

amb el vermut i un concert de violi 

amb bases de DJ a càrrec de Núria 

Grima i a la tarda un espectacle de 

dansa aèria i jocs de llum a càrrec 

de l’escola d’aeris La Vertical es va 

desplegar en un escenari propi a tot 

el carrer amb el tall del trànsit a Pare 

Claret; l’endemà dissabte el prota-

gonisme va ser per a les colles de 

cultura popular amb els Castellers 

de la Vila de Gràcia, els Bastoners 

de Gràcia i l’Àliga, l’imperdible ver-

mut i un concert de Pep Poblet.

Noves activitats: pintura i alimen-

tació saludable per a tothom

Ampolla, en nom dels paradistes, re-

marca que aquestes diades especi-

als no signifiquen una excepció en la 

dinàmica del mercat, que el pròxim 

8 de febrer i fins al novembre enge-

ga la primera de les sis exposicions 

de pintura a la sala polivalent, on hi 

confluiran els guanyadors i finalistes 

del popular concurs de pintura que 

promou l’Associació de Veïns i Amics 

del Passeig de Sant Joan, comissa-

riats pel crític d’art i col·laborador de 

L’Independent Ramon Casalé. Hi ha 

confirmats els noms de Melisa Figue-

roa, Sasha Zimulin, Mercè Hernàn-

dez, Emma Martín, Daniel Berdala 

i Francisco Salas. “És el primer cop 

que fem un cicle tan continuat”, pre-

cisa la presidenta. També de manera 

immediata arrencarà l’altra gran ac-

tivitat d’aquest inici d’any, els tallers 

d’alimentació saludable que es fan 

en col·laboració amb el CAP Pare 

Claret i que enguany no es limitaran a 

gent gran o infants sinó que s’obriran 

a totes les edats.

El calendari festiu propi de l’Abace-

ria, que en paral·lel al 130è aniversari 

va tenir per festes de Nadal com a 

punts forts la recollida de cartes als 

Reis i el Tió, té present totes les ce-

lebracions com carnestoltes, Dijous 

Gras, l’enterrament de la sardina, 

Sant Jordi, Sant Joan, la castanyada, 

i tampoc s’oblida de la solidaritat: ca-

da dissabte hi ha una recollida d’ali-

ments a les parades per al Rebost 

Solidari del carrer Reig i Bonet.



L’Independent de Gràcia
20 de gener de 2023

6 Societat

El nou edifici on hi havia El Pumarejo i els estudis Aprilia, aquest dijous. Foto:B.M.

les y sociales que luchan por aumen-
tar la cohesión social y conservar su 
esencia de pueblo" i la dura realitat 
arriba en el contrast de preus: en 
una oferta de 12 pisos, de 2 i 3 ha-
bitacions, els cognoms s'enfilen als 
600.000 euros per uns 90 metres 
quadrats. Curiosament el dúplex, 
amb més metres quadrats, surt 
una mica més barat.

Sonava estrany aquesta setmana 
quan El Pumarejo, al seu compte 
de Twitter apuntava que "aques-
ta setmana anirem més relaxats" i 
anunciava concerts de Aire Plata i 
Mirlo. Se'ls troba a faltar. •

Un pis a l'antic Pumarejo: 600.000 euros
La promoció immobiliària de Gomis 42, on també hi havia estat els estudis Aprilia (Sopa, El Último), ja s'acaba

A.B.

Res fa pensar -ni ho esmen-
ten els plafons de la promo-
ció immobiliària- que en 
una finca ja quasi constru-
ïda de tres plantes al car-

rer Gomis 42 només fa quatre anys 
i escaig encara hi sonava música. 
Tilde, Nalga, Caja de Ordenación 
número 4 i Zozobra van ser els en-
carregats aquell 31 d'agost de 2018 
de tancar El Pumarejo, que segueix 
a tope ara a l'avinguda del Carrilet, 
a l'Hospitalet. Tampoc ho deuen 

saber els futurs inquilins que no-
més 40 anys enrere aquí hi grava-
ven, als aleshores estudis Aprilia, 
els seus discos Sopa de Cabra o El 
Último de la Fila.

El que sí que és ben cert és que 
la promoció immobiliària anun-
ciada el maig de 2020 ja es troba 
en plena recta final, amb lliura-
ment de claus prevista per al de-
sembre de 2023, i amb la comer-
cialització iniciada aquest gener. 
El dossier informatiu, més aviat 
genèric, només s'entreté a donar 
un toc local apuntant que al barri 
hi ha "diferentes entidades cultura-

A.B.

La Comissió de Cultura i Festes del Coll, hereva am-
pliada de la històrica Comissió de Joves, incorpo-
ra aquest dissabte una nova data en el calendari 

festiu del barri amb les fogueres de Sant Antoni, que 
per primera vegada se celebraran als barris del nord 
més enllà dels 30 anys de Sa Pobla al nucli històric de 
Gràcia. "Som conscients que a Gràcia hi ha el grann 
esdeveniment del 28 de gener i no som competència; 
per això ens vam plantejar fer-ho el cap de setmana 
original, el més proper a Sant Antoni", explica Albert 
Roig, membre de la comissió organitzadora. 

Els Jardins de Maria Mullerat seran l'escena-
ri d'aquestes fogueres amb l'encesa participada per 
la colla La Malèfica i l'animació amb un concert de 
percussió del grup Amalgama. Com en tot el calen-
dari de la comissió, la teca té un paper important i 
per això el paper central el tindrà el sopar de torrada 
amb botifarra i botifarrons que es lliura a cada parti-
cipant (6 euros) però que cadascú s'ha de cuinar. La 
nit s'acabarà amb un concert de música de taverna 
amb el grup Os Biosbardos.

L'estrena de les fogueres arriba poques setmanes 
després del segon any de l'Escorça com a nova acti-
vitat en el calendari de Nadal o després dels sopars 
a la fresca que s'han consolidat com a part essencial 
de la Festa Major del Coll. "Volem fer carxa veïnal, i 
per això moltes de les activitats parteixen de la base 
de trobar-nos al carrer; potser l'antecedent més clar 
són els sopars de ranxo que fem des del Carnaval de 
2019", apunta Roig. El paper de les AFA de les escoles 
Montseny i Farigola i també del centre cívic El Coll i 
Can Carol ajuden a completar el retrat d'aquest nou 
calendari festiu ja molt consolidat.

Fogueres al Coll, 
nova iniciativa 
per consolidar el 
calendari festiu 
La Comissió de Cultura i Festes 
engega dissabte una nova 
tradició anticipant-se a Sa Pobla

Recta final en les obres 
de transformació de 
l'eix nord de Penitents 
amb la nova residència
L'entorn ja està endreçat, el nou perímetre delimitat, els accessos a 
les cases asfaltats i acabades les escales de connexió amb Collserola 

Albert Balanzà

La urbanització de l'extrem 
nord de Penitents, per so-
bre de la plaça Alfons 
Comín i la Ronda de Dalt, 
allà on la muntanya de 

Collserola es confonia fins fa ben 
poc amb carrers com Salvador 
Alarma o Adrià Gual, ja és un fet i 
es troba en plena recta final tant 
en l'obra més important, la resi-
dència El Mirador del grup FIATC- 
com en l'adequació de l'entorn.

No s'han complert amb exac-
titud els terminis, perquè ja s'ha 
superat la data 2022 que encara 
anuncia la web de l'empresa, però 
una simple visita permet consta-
tar que l'entorn ja està endreçat, 
el perímetre delimitat i els ac-
cessos a les cases asfaltats. Hi ha 

Estat actual de la urbanització del cul de sac més extrem de Penitents. Foto: A.B.

clavegueram i enllumenat d'estre-
na, i les escales de connexió cap al 
carrer Jujol, el nivell més alt de la 
reforma a tocar de la muntanya, 
ja estan acabades mentre els pa-
letes encara treballen.

En el capítol de processos en 
marxa, fonts de Fiatc han expli-
cat que als acabaments dels dos 
edificis projectats s'hi afegirà al-
gun retard vinculat a qüestions 
administratives (procés acredita-

tiu). També aquests dies es veuen 
moviments de terres en talussos 
pendents d'estabilitzar en els ac-
cessos al cul de sac i els operaris 
revisen les instal·lacions elèctri-
ques del barri.

Amb tota seguretat, però, el 
que quedarà per al final i lliura-
ment de l'obra, que forma part 
d'un acord entre el grup Fiatc, la 
Fundació Sadako (amb les esco-
les a tocar) i l'Ajuntament, són els 
elements relatius a l'aparcament 
mínim que hi haurà a l'entorn i el 
disseny final dels talussos, a més 
dels detalls interns i externs dels 
nous edificis. Per exemple, en la 
connexió més rellevant, el projec-
te es rematarà a la part superior 
amb la creació d’una nova plaça 
amb tres bancs i un pollancre, i el 
naixement d’un nou mirador so-
bre l’skyline de la ciutat.

El projecte es remunta al 2007, 
quan encara existia la previsió 
d'enllaçar amb un vial de conne-
xió el desnivell entre Adrià Gual i 
Josep Maria Jujol. Però l'adquisi-
ció dels terrenys per part de Fiatc 
l'any 2016 va coincidir amb un 
replantejament de l'Ajuntament 
d'aquest vial amb la idea d'esten-
dre les faldilles de Collserola i es 
va limitar la connexió als vianants. 

Amb la nova plataforma única 
on abans hi havia un camí de ter-
ra, l'obra també consolida la idea 
d'una transició pacífica des de 
l'entorn de casetes del barri cap 
al carrer sense sortida on s'acti-
varà la residència. El Mirador de 
Gràcia, nom oficial del projecte 
d'equipament per a gent gran, 
tindrà 150 places residencials i 
40 places de dia.•

Als acabaments 
dels dos edificis 
s'hi afegirà algun 
retard de caire 
administratiu
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FUTBOL
Segona Federació fem. Gr. Nord
Jornada 13
Viajes Interrías 0 - 3 Europa
Classificació
1. CE Europa .........32 punts.
Jornada 14
Europa - Athletic Club C (14/1, 
15.30h) 

Tercera Federació masc. Grup 5
Jornada 16
Europa 1 - 0 Castelldefels
Classificació
1. CE Europa ........ 39 punts.
Jornada 17
Girona B - Europa (15/1, 12.30h)

BÀSQUET
Copa Catalunya masc. Grup 1
Jornada 11
Collblanc 62 - 69 Claret 
Classificació
4. UE Claret .............. 7 G 4 P.
Jornada 12
Claret - Horta (15/1, 17.45h)
Grup 2
Jornada 11
Lluïsos 87 - 54 Vedruna
Classificació
5. Vedruna Gràcia ... 7 G 4 P.
6. Bàsquet Lluïsos ... 6 G 5 P.
Jornada 12
Vedruna - Mollerussa (14/1, 19h)
Lluïsos- Espanyol (15/1, 18h)

Copa Catalunya fem. Grup 1
Jornada 11
Safa Claror 57 - 85 Gramenet
Classificació
13. SaFa Claror ........ 2 G 8 P.
Jornada 12
Ebae Sese - SaFa Claror (14/1, 
17.45h)

WATERPOLO
Divisió d'Honor masculina
Jornada 10
Catalunya 9 - 8 Canoe
Classificació
9. CN Catalunya ...14 punts.
Jornada 11
Sant Andreu - Catalunya (14/1, 
18.15h)

Divisió d'Honor femenina
Jornada 10

Terrassa 15 - 6 Catalunya
Classificació
7. CN Catalunya ........ 14 pts.
Jornada 11
Catalunya - Sant Andreu (19/1, 
20.45h)

FUTBOL SALA
Tercera Estatal masculina (Gr.1)
Jornada 10
Floresta 5 - 4 Gràcia
Classificació
14. Gràcia FS ......... 11 punts.
Jornada 11
Gràcia - Prosperitat (14/1, 18h) 

HOQUEI PATINS
Tercera Catalana masc. Grup 1B 
Jornada 9 
Sabadell 2 - 2 Claret
Classificació

3. CH Claret ..........18 punts.
Jornada 10
Claret - Martorell (15/1. 16h)

HANDBOL
Tercera Catatalana masc. Gr.A 
Classificació
8. H Claret ...............5 punts.
Jornada 12
Claret - Santpedor (15/1, 11h)

TENNIS TAULA
Primera Estatal masc. Grup 2
Jornada 9
Fuenlabrada 6 - 0 Lluïsos
Classificació
10. Daruma Lluïsos .... 4 pts.
Jornada 9
Lluïsos - Sant Cugat (14/1, 17h)

Resultats

L'Europa femení 
goleja 5-0 i acabarà 
la primera volta de 
Segona Federació líder
Doble partit al Nou Sardenya, dissabte 21 el femení juga contra 
l'Atlétic de Madrid B i diumenge 22 el masculí rep el Vilafranca

Biel Minguell López

N o per estar-hi acostumats 
ha de deixar de ser no-
tícia. L'Europa té els dos 
primers equips líders de 
les seves respectives ca-

tegories. I això és motiu d'orgull, 
perquè pocs clubs poden dir el ma-
teix. 

En el que era el primer partit de 
2023 que l'Europa fenení disputa-
va al Nou Sardenya, no hi va ha-
ver color. O sí. El blau i blanc de 
les escapulades, que van passar 
per sobre de l'Athletic Club C i li 
van clavar una maneta (5-0). Les 
basques van renunciar a la pilota 
des de l'ini del matx, i les europeis-

tes van saber moure l'esfèric per 
trobar espais davant. I al minut 
6, Fati rematava una centrada de 
Chami per fer pujar el primer gol 
al marcador. L'Athletic va fer un 
pas endavant i va gaudir d'una tri-
ple ocasió, però no va aconseguir 
marcar. Però les escapulades van 
seguir atacant i abans del descans 
van arribar el 2-0 i el 3-0, obra de 
Queralt i Andrea Porta, que deixa-
ven el partit gairebé sentenciat.

Només començar la segona 
part, Bové ha regatejat la portera 
Ziara després de quedar-se sola i 
ha fet el quart. Amb el partit dat i 
beneït, Bacardit ha fet descansar 
a les jugadores més habituals, i ha 
donat entrada a les que menys mi-
nuts acumulen. Entre elles Carla, 

que portava unes setmanes apar-
tada dels terrenys de joc. Tot i els 
canvis, l'equip va seguir apretant, 
i Pili Porta va tancar la golejada 
amb un autèntic golàs de xilena.

El masculí, en canvi, va haver de 
suar per endur-se els tres punts del 
Municipal de Riudarenes, camp on 
el Girona B actua de local, però un 
encertadíssim Vito, que porta 695 
minuts sense encaixar un gol, i un 
error gironí aprofitat per Carlos 
Portero, van fer que els tres punts 
marxessin cap a la Vila.

El partit va començar amb els 
dos equips proposant jugades 
d'atac, tot i que va ser l'Europa qui 
portava el pes del matx. Tot i això, 
no hi va haver grans oportunitats. 
Una xilena que va sortir centrada 
de Ricki Vidal i un remat de Pau 
López van ser, segurament, les oca-
sions més perilloses d'una primera 
part que va acabar amb la substi-
tució de Campeny, que lesionat, va 
deixar el seu lloc a Carlos.

La segona part va començar 
amb una falta tirada pel pròpi 
Carlos que el porter va desviar a 
córner. Senabre va fer debutar Joel 
Lasso, nouvingut al club, i Adnane, 
del filial, per seguir pressionant la 
sortida de pilota gironina. I la pres-
sió va donar els seus fruits, perquè 
després d'un mal control del giro-
ní Shin, Carlos va pispar-li el cuir 
i va enviar la pilota el fons de la 
xarxa per avançar l'Europa. Amb 
el resultat en contra, el Girona B 
va començar a atacar amb més in-

Andrea Porta celebra el tercer gol del partit (5-0). Foto: Xavi de la Ossa

sistència, i en va tenir una de clara. 
Concretament va ser Dawda, que 
en un llançament de falta va obli-
gar a Vito a volar per treure la pi-
lota de l'escaire i evitar l'empat. Al 
final, victòria de l'Europa, que va 
tenir el suport d'una cinquantena 
d'aficionats.

Tot i ja ser campiones d'hivern, 
si l'Europa femení no vol perdre 
la distància de dos partits que 
té amb el Pradejón, que va per-
dre amb l'Atlètic de Madrid B. 
Curiosament, l'Atlètic B és el rival 
de l'Europa en el duel que es dispu-
tarà al Nou Sardenya el dissabte 21 
a les 15.15h. El conjunt matalasser 
és el cinquè classificat, i porta dues 
victòries consecutives deixant la 
porteria a zero. Bacardit tindrà les 
baixes de Núria i Peque.

El masculí, per la seva banda, 
rep diumenge 22 al Vilafranca, 
onzè classificat, i que no guanya 
des de principis de desembre. A 
l'anada, l'Europa va guanyar cò-
modament 0-2. Senabre té les bai-
xes de Vilamitjana, Gené i Kilian, i 
el dubte de Campeny• 

L'Europa és un 
dels únics clubs 
que té masculí i 
femení líders de les 
seves categories

Breus

Es disputa del 
24è Trofeu 
Internacional 
Vila de Gràcia
El proper dissabte 21 de 
gener el Gràcia Gimnàstic 
Club celebra el 24è Trofeu 
Internacional Vila de 
Gràcia de Gimnàstica 
Artística femenina i 
masculina. Enguany hi 
participaran més d'un 
centenar de gimnastes 
de totes les edats que 
representen clubs vinguts 
de Catalunya, d'Espanya, 
d'Itàlia, Portugal i 
d'Holanda. L'entrega de 
premis per als campions 
serà al voltant de les 
14.30h.

Vedruna visita 
el segon, Lluïsos 
el penúltim i 
Claret el líder

Després d'una gran 
jornada pels equips 
graciencs del grup 2 de 
Copa Catalunya masculina, 
ambdós van guanyar, 
aquest cap de setmana 
visiten el segon per davant 
i el segon per la cua. 
Vedruna, tercer, buscarà 
dissabte 21 l'assalt a la 
segona posició a Olesa. El 
mateix dia, Lluïsos, quart, 
vista el Mollerussa obligat 
a guanyar per seguir 
enganxat a dalt. També 
dissabte 21, Claret, tercer 
al grup 1, visita el líder, el 
Masnou.

À.G.P.
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L'Hoquei Claret rep el 
líder mentre les famílies 
demanen millors 
instal·lacions per entrenar
Les famílies dels jugadors de la base reclamen espais perquè els 
equips inferiors puguin entrenar en condicions i en horaris dignes

B. M. L.

La falta d'equipaments es-
portius a Gràcia no és una 
novetat, i en aquesta ocasió 
qui pateix aquesta mancan-
ça del districte és l'Hoquei 

Claret, club d'hoquei patins que 
té més de 130 jugadors i jugado-
res repartits en 17 equips, i que 
no disposa de sufi cient espai com 
perquè tots entrenin en condici-
ons i horaris dignes. "Nens de 8 i 
9 anys entrenen fi ns les 21h al pati 
de l'escola (Claret), i els de 12 i 13 
acaben a les 21.15h a la Clota. Com 
s'han de canviar, dutxar-se i sopar, 
aquests nens de quart de primària 
no s'en van a dormir abans de les 
22h", es queixen les famílies. "És 
important la conciliació d'horaris 
amb la vida familiar, però encara 
ho és més conciliar-los amb el des-
cans dels nens i nenes. I evidant-
ment, també és important la pràc-
tica d'un esport d'equip".

Les famílies no recriminen res 
al club, que fa el que pot, sinó que 
demanen "un espai a la ciutat de 
Barcelona, a poder ser al barri, 
amb un terra que permeti la pràc-
tica de l'esport on s'hi puguin ins-
tal·lar tanques per poder practicar 
hoquei patins".

Mentrestant, la competició se-
gueix. I ho fa tant pels equips in-
feriors com pel primer equip, que 
disputa el proper diumenge 22 a les 
18h un dels partits més importants 
del que manca de fase regular. El 
Claret rep la visita del Martinenc, 
primer classificat del grup 1B 
de Tercera Catalana. L'equip del 
Guinardó li treu 10 punts als gra-
ciencs, que són tercers. De fet, el 
Martinenc és l'únic equip del grup 
que encara no coneix la derrota, i 
només ha permès un empat, con-
tra el Sabadell, a la jornada 8. Això 
vol dir que el Claret haurà de suar 

de valent si vol endur-se la victòria. 
Després de guanyar el Martorell 
3-0 el passat dia 15, el Claret va 
trencar la ratxa de dos empats 
consecutius, que l'havien allunyat 
del Martinenc i del Barnerà, que 
segueix els líders d'aprop, a només 
4 punts de distància. Una victòria 
contra el Martinenc apretaria una 
mica la taula per dalt,

El precedent del partit entre els 
dos equips no és de bon record pel 
Claret. ja que al partit d'anada el 
Martinenc va endur-se la victòria 
per un clar 6-3, tot i que el matx va 
arribar a estar empatat a dos. •

Tot i perdre 6-3, el Claret va donar una bona imatge al partit d'anada. Foto: B. M. L.
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Cartes al director

Provocació d'Espanya 
i França 
El 19 de gener, el president espanyol 
Sánchez ha convocat una cimera amb el 
president francès Macron a Barcelona. 
Sánchez ha afi rmat que la cimera es pot ce-
lebrar tranquil·lament a Barcelona “perquè 
ha aconseguit que el procés independentis-
ta català s’hagi acabat”. El moviment inde-
pendentista li demostrarà que està equivo-
cat! Quan al segle XVIII es van conformar 
els Estats-nació europeus, Catalunya tenia 
tot el que constituïa una nació (llengua, 
cultura i cosmovisió pròpia), al mateix 
nivell que nacions com Alemanya, Itàlia 
o Anglaterra. Però vam ser derrotats en 
guerres i l’estat català no va néixer. Vam 
quedar dividits entre Espanya (la part més 
gran) i França (la part més petita). Gràcies 
a una gran voluntat de ser, hem mantingut 
la nostra identitat nacional malgrat la vo-
luntat d’anorreament per part d’Espanya 
(i també de França). Espanya s'ha conce-
but amb matriu castellana i ha intentat eli-
minar la identitat i la llengua catalana, per 
això, durant quatre segles, l'encaix no ha 
funcionat i ha anat provocant contínues re-
voltes catalanes contra Madrid.

Ara, el president Sánchez es vanta d’ha-
ver pacifi cat Catalunya perquè hi ha menys 
activitat pro-independència que el 2017. Ell 
ha tret els 9 presos polítics de la presó (tot i 
que ha seguit perseguint independentistes 
amb 3.600 represaliats i encara hi ha 400 
catalans que esperen judici) i ha convocat 
una taula de negociació amb l’independen-
tisme, dues vegades en quatre anys, el que 
sembla una burla. Si hi ha menys mobilitza-
ció és perquè el moviment portava 12 anys 
de mobilització, la pandèmia va forçar una 
aturada i la repressió judicial duríssima 
ha fet que una part de l’independentisme 
frenés per por davant d'un Estat antidemo-
cràtic i despietat. Però, com que Sánchez ha 
seguit ignorant el desig majoritari (80%) 
dels catalans de solucionar el confl icte amb 
un referèndum i no amb imposicions, el de-
sig d’independència segueix intacte i l'in-
dependentisme continua decidit a crear 
un estat català independent que possibiliti 
que la minoria nacional catalana es pugui 
desenvolupar amb llibertat i prosperitat.
Jordi Oriola Folch

Opinió

Hi ha nervis en els aires de precampanya que comencen a 
arribar a quatre mesos de les eleccions. Sempre passa. Però 
encara no ens havíem trobat mai que fos tan difícil acce-
dir a un document en exposició pública que des de dimarts 

està anunciat al Butlletí Ofi cial de la Província. Un alt càrrec tècnic de 
l'Ajuntament ens ha remès aquesta setmana "a l'última nota de prem-
sa emesa sobre el tema" quan li hem demanat el document, perquè 
encara no estava penjat al web corresponent. Només accedia a fer un 
resum a partir de preguntes. Tranquils. Esperarem. Ho volem llegir 
tot. No ens fa mandra, i menys si està en exposició pública. O ho hauria 
d'estar, lluny de l'arbitrarietat dels alts tècnics i dels seus nervis.

El
depen-

dent

Editorial

La Vila dels refugis

H i ha una Vila de Gràcia que no es veu però que poc a poc va 
reapareixent com a espai de memòria. És la Gràcia que va per 
sota terra, que ja ens va sorprendre per la seva immensitat als 

anys 90 quan es van publicar els primers estudis històrics i es va re-
descobrir el refugi de la plaça del Diamant i que, periòdicament, ens 
aporta grates sorpreses, com va ser el número 14 (Sant Clotilde) o més 
recentment el 342 del carrer Ventalló. Aquesta setmana tenim detalls 
més comcrets del pròxim refugi que es podrà visitar de manera regu-
lar, el de la plaça Revolució, perquè ja ha començat la rehabilitació ar-
queològica i la museïtzació exterior.

No ha estat fàcil ni ho serà, que el veïnat s'adoni d'aquesta nova 
oferta, perquè ara mateix cal baixar fi ns a la planta 4B del pàrquing de 
Revolució per comprovar que s'estan instal·lant uns llistons de suport 
als futurs panells explicatius que es desplegaran sobre la paret rocosa 
més profunda de l'aparcament. Més fàcil serà quan alguns elements 
explicatius més s'instal·lin a l'actual ascensor que arriba fi ns a peu de 
plaça. L'acció requerirà d'un cert pacte cívic perquè l'esmentat ascen-
sor és un espai habitual de pintades del moviment independentista, 
però també de l'acumulació de tota mena d'andròmines. Aquesta set-
mana, per exemple, entre la recollida d'arbres, els contenidors, uns 
quants mobles i l'escala d'entrada al pàrquing, gairebé ni es veia l'apa-
rell elevador.

L'obertura del refugi de la plaça Revolució és, en qualsevol cas, una 
bona iniciativa en aquest camí de recuperació i visibilització dels re-
fugis de la Guerra Civil a Gràcia -l'últim recompte municipal en fi xava 
97- i la sensatesa fa admetre que no hi haurà gaire oportunitats per 
obrir al públic i a les visites regulars aquests racons de la memòria. 
Però sí que caldria anar pensant, en el marc de la política de nomen-
clàtor, de plaque que ajudessin a ubicar tots i cadascun d'aquests ele-
ments del nostre passat massa recent.
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Amb la 
col·laboració:

Llibreria Pròleg

Volen trobar noves 
dones llibreteres que 
tinguin la il·lusió i el 
compromís de seguir-hi

Ull de 
dona

Conxa Garcia 

La llibreria Pròleg deixa a contracor 
el local de Ciutat Vella i busca aju-
da per continuar. Rau en aquest dis-

tricte des de fa més de 30 anys. Des del 
2009 ocupa un local del carrer de Sant 
Pere Més Alt. El contracte de lloguer se’ls 
acaba aviat -no els renoven- i la recerca 
d’un nou espai no ha anat com espera-
ven. Les responsables del projecte, amb 
la Núria Monrós -fi lla de la fundadora- al 
capdavant, han decidit “fer un parèn-
tesi” i traslladar tot el fons literari i els 
mobles a un magatzem. De moment, se-

guiran venent libres a través de l’espai 
Bookshop.org. L’objectiu, però, és poder 
continuar amb el projecte “de la manera 
que sigui”: a través de persones que vul-
guin agafar el relleu amb un equip propi 
o en un local compartit, segons Betevé. 
“El seu desig” era i és encara custodi-
ar Pròleg i trobar noves dones llibrete-
res que tinguin la il·lusió i el compromís 
de continuar amb aquest projecte, amb 
nosaltres o sense. Pròleg és un referent 
de la literatura feminista a Barcelona, 
que va ser fundada per un grup de dones 
amb la intenció de promoure la literatu-
ra feta per dones i oferir un espai de tro-
bada. Des del 1991 forma part de l’espai 
cultural de la ciutat de Barcelona i s’ha 
convertit en els anys en un punt de refe-
rència del moviment feminista. Donem 
suport a aquest projecte!•
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10 Opinió
Opinió convidada
Olga Hiraldo i Miquel Colomé, grup municipal d'ERC a Gràcia

Mercat de l'Estrella:  
posi'm una de bon govern! 

Sembla ser que el Mercat de l’Estrella no té 
bona estrella, com tampoc el de l’Abaceria o 
d’Horta... i què tenen en comú? Tots 3 pre-
senten endarreriments en la remodelació i és 
el mateix govern Colau-Collboni qui gestiona 

aquestes obres de millora.
Des d’ERC apostem fermament pels mercats mu-

nicipals; hi creiem, en el que representen i el que 
aporten. Més enllà de l’activitat econòmica d’abastir 
la ciutadania de productes de proximitat, frescos i sa-
ludables, tenen una funció de cohesió social, contri-
bueixen a la seguretat i aporten qualitat de l’espai pú-
blic, així, cal preservar i garantir la qualitat dels seus 
serveis i instal·lacions.

Durant el s. XIX i XX les grans ciutats europees 
van créixer i es van desenvolupar a l’entorn dels mer-
cats, esdevenint un orgull per la ciutat ja que, a més, 
suposaven innovació arquitectònica i renovació urba-
na. Avui, els mercats han d’adaptar la infraestructu-
ra, model de gestió i model de mercat a les necessi-
tats actuals per continuar ben vius.

A Gràcia, ja fa anys que parlem de la reforma del 
Mercat de l’Abaceria, però avui parlem de l’Estrella, 
també acompanyat de polèmica i mala gestió de l’ac-
tual govern municipal.

Al 2021 es va anunciar que calia una reforma de 

l’estructura, inclosos els fonaments i retirada d'ami-
ant de la coberta. Al 2022 s’anunciava que el mercat 
es traslladaria temporalment als Jardins del Baix 
Guinardó. Aquesta proposta va ser rebutjada per al-
guns veïns per la tala d’arbrat i por a perdre una zona 
de lleure per un llarg temps (la reforma del mercat 
durarà uns 2 anys); i, perquè el govern no havia fet la 
feina prèvia d’informar i consensuar amb els agents 
implicats. Per contra, restauració i comerç estan a 
favor per l’oportunitat de revitalitzar la zona. Al no-
vembre, l’alcaldessa paralitzava políticament el tras-
llat i, per tant, deixava sense data d’inici la construc-

ció del mercat provisional que permeti renovar el 
Mercat de l’Estrella. Son masses projectes vinculats 
a comerç o mobilitat paralitzats per falta d’acord en-
tre les dues parts del govern de la ciutat. Davant la 
insistència d’ERC per conèixer la ubicació definitiva i 
el calendari, el govern municipal reconeix que no tro-
ba altres espais i ha tornat la proposta inicial però en 
una ubicació diferent, tot i que encara no ha quedat 
del tot clara.

D’altra banda, en els pressupostos municipals, 
vam detectar que no hi constava cap partida pel 
trasllat i remodelació del Mercat de l’Estrella. Altra 
exemple de la mala gestió del govern. Així, tot i el poc 
marge de negociació, des d’ERC, assumint la respon-
sabilitat que pertoca, vam impulsar un pla de xoc 
econòmic i social amb mesures concretes que ascen-
deix a 100M€, que inclou una dotació pressupostà-
ria de 2M per a la construcció del mercat provisional 
i per a l’inici de les obres de rehabilitació del propi 
Mercat de l’Estrella.

Així, cal una bona gestió que permeti que els mer-
cats esdevinguin referents d’un model comercial de 
proximitat, sostenible i responsable, amb una conser-
vació i manteniment adequats, que vertebrin els nos-
tres barris. Però això requereix que els mercats es re-
pensin, una bona planificació i una bona governació.•

Cedida
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Entitats

Dissabte 21 de gener
Intercanvi de roba. Organitza Un arma-
rio verde. Vermutet.
Ateneu Roig (Torrent d'en Vidalet, 34), a 
les 11h

Passejada per Can Baró. Amb Carles 
Sanz. Cal inscripció prèvia: grupexcur-
sionistaalbada@gmail.com. Fi de l'ac-
ticitat amb vermut. Organitzen: Grup 
Excursionista L'Albada i Agita't Gràcia.
Plaça Castellana (Alfons X), a les 10.30h 

Diumenge 22 de gener
XXXVè Concurs de Teatre Català a 
Gràcia: La reina de bellesa de Leenane, 
de Martin Mc Donagh. Associació 
Artística Teatral El Centru. Canet de Mar.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 18h

Màgia per somriures: gala solidària de 
màgia a favor de La Marató.
Lluïsos de Gràcia, a les 19h

Dimecres 25 de gener
Tertúlia: Coses del carrer Gran de Gràcia. 
Amb J.M. Contel. Taller d'Història.
Fundació Festa Major, a les 19.30h

Dijous 26 de gener
Hot Jam Session: Coast to coast.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 20h

Ada Martí Vall i les Joventuts Llibertaries 
del seu temps. Anarcofeminisme dels 
ateneus llibertaris i Poesia de Mujeres 
Libres. Amb Manel Aisa, M. Àngels 
Igartua, Rosa Grau. Eli Pardo, Mireia 
Torralba i Maricel Aguilar. Organitza 
Agita't Gràcia
Banc Expropiat (Quevedo, 13), a les 19h

Si voleu publicar 
els vostres actes en 

aquesta agenda, envi-
eu un correu electrònic 

a redaccio 
@independent.cat

Amb el suport de

Exposicions
Fins al 24 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 28 de gener
Construint emocions positives, de Dolors 
Solana. Veïna del barri del Coll, Dolors 
Solana va descobrir la pintura només fa 
quatre anys i ja ha participat en dues ex-
posicions col·lectives. En aquesta primera 
exposició individual “Construint emoci-
ons positives” ens presenta un viatge a 
través de diferents paisatges. Un periple 
interior marcat per la contemplació i la 
calma.
CC El Coll - La Bruguera (Aldea, 15)

Fins al 2 de febrer
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)

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

El Pessebre de la Violeta. Una iniciativa 
impulsada per Josep Maria Contel i que ja 
s'ha convertit en un clàssic del cartell na-
dalenc de Gràcia. Es tracta d'una proposta 
de 10m2 elaborada amb figures i comple-
ments de Playmobil.

Fins al 4 de febrer
Exposició Mirades solidàries. Exposició 
que recull les fotografies presentades a 
la 10èna edició del Concurs Fotogràfic 
Gràcia Solidària, organitzat per les ONG 
de Gràcia Solidària que treballen la 
Cooperació Internacional.
CC La Sedeta (Sicília, 321)

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 28 de febrer
Exposició d'il·lustracions elaborades amb 
motiu de les xerrades que realitzarà l'As-
sociació Dret a Morir Dignament. Es po-
den veure cada dia en horari de 10 a 13h i 
de 16 a 19h. Organitza el Grup de famlílies 
de residents. 
Residència de Gent Gran, Centre de 
Dia, Casal de Gràcia (Mare de Deu dels 
Desemparats, 6)

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 20 de gener
Projecció i debat: Explicant el do-
lor. El grup TrADoP (Grup d’Abordatge 
Transdisciplinar del Dolor Persistent) de 
la CAMFiC proposa la visualització del do-
cumental El dolor se aprende.
Espai Jove la Fontana, a les 17h

Sessió d'Ecstatic Dance amb Dj Albert 
Pala. Activitat organitzada amb xarxa 
Sense Gravetat i Ràdio Nikosia. Inscripció 
prèvia a la web del casal.
El Coll - La Bruguera (Aldea, 15), a les 18h

Narració oral: Marta Escudero presenta 
Cuentos picantes. 
La Quàntica (Sant Lluís, 88), a les 20h, ds 
a les 20h i dg a les 18.30h

Concert: Tesa & Jonatan Penalba. 
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 20.30h 

Concert: Violeta Tello Grau + Morjan 
Ténéré.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21h

Concert: Oniric Cat, projecte de música 
electrònica creat per Óscar Esteban, que 
presentarà el seu cinquè treball Wu Wei. 
A la sessió hi haurà breu explicació del 
procés creatiu, música en directe, barra i 
venda i signatura de CDs.
Casal de Joves del Coll, a les 22h

Dissabte 21 de gener
Fogueres al Coll: encesa a càrrec de la 
Malèfica del Coll + Amalgama + sopar de 
torrada + Os Biosbardos. 
Jardins de Maria Mollerat, a les 20h

SiaPoe: micro obert. Convidat especial 
Francisco Javier Solé Ribas.
Ateneu Llibertari (Alzina, 6), a les 19h

Concert: Gran Conjunt de Música 
Tradicional de l'ESMUC. Eduard Iniesta. 
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 20.30h

Concert: Simon Love + Interrogación 
Amor.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21h
Concert: La Hafla Fiesta (mediterranean 
latin grooves).
Soda Acustic (Guilleries, 6), a les 22h 

Diumenge 22 de gener
Taller de fermentació. A càrrec de Marta 
Jordi. Per aprendre a fer kombucha, kefir, 
ginger ale, vegetals fermentats...
Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a les 12h

Teatre familiar: La Berta i el seu Robot.
Jove Regina (Sèneca, 22), a les 17.30h 

Soda brazilian jam. 
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 21.30h

Dilluns 23 de gener
Joguets i escriptors. Lectura musical. A 
càrrec de Cristina Plazas i Pepino Pascual.
Biblioteca Jaume Fuster, a les 18.30h

Dimarts 24 de gener
Setmana dels pescadors a Circus Peix: 

menú especial, actuacions i exposició col-
lectiva d'art de GRUPDART.cat 'Les Mans 
de les Arts'.
Circus Peix (Pg. Sant Joan, 197), les 13.30h

Dimecres 25 de gener
Llibres a escena: Contes de pirates. A càr-
rec de Francesc Ollé. Edat: +4 anys.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 
l'Olla, 104), a les 17.30h

Pantalla BCN: El inconveniente.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 19h

Dijous 26 de gener
XVII Cicle de filosofia. Llibertat o obe-
diència: repensar la democràcia. Kōjin 
Karatani. A càrrec de Raquel Bouso. 
Biblioteca Jaume Fuster, a les 18.30h

Foguerons de Sant Antoni a Gràcia, 30 anys 
Tot i que el cartell de Foguerons arrenca amb la inauguració de l'Exposició 
de cartells de Sa Pobla a Gràcia a la Fundació Festa Major, el gruix d'activitats 
es concentra a partir d'aquest dijous 26 de gener amb el Tast i Nit de Glosa al 
CAT (20h), amb el recital poètic 'Solscitici d'estiu' a càrrec d'Enric Casasses a 
la Violeta (divendres 27 a les 18.15h) o el taller de glosa a Can Musons (27/01 a 
les 19h). La jornada de dissabte 28 de gener és la més intensa, amb la música 
folk sonant als mercats de Gràcia a partir de les 12h, amb la mostra castellera 
a la plaça de la Vila a les 18.30h i l'inici de la cercavila fins a la plaça de la 
Virreina a partir de les 20h. L'encesa dels foguerons tindrà lloc a diverses places 
de la Vila a partir de les 21h. A la plaça de la Virreina hi haurà balls i cants 
mallorquins a càrrec dels grups Esclafit i castanyetes i Es Jai de sa barraqueta.
De dijous 24 a diumenge 29 de gener

Recomanem

Cedida
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Silvia Manzanera

És un referent indiscuti-
ble de la música folk i un 
fix del Tradi. Enguany hi 
serà en diverses ocasi-
ons, amb celebració del 

seu 80è aniversari inclosa, però 
això serà al març. La propera 
cita de Jaume Arnella amb el 
CAT serà el proper 29 de gener 
en el marc dels Foguerons i ho 
farà molt ben acompanyat. Amb 
Biel Majoral i Vicent Torrent, 
tots tres proposen un viatge per 
les Illes, València i el Principat a 
partir de cançons reivindicati-
ves de l'imaginari col·lectiu dels 
Països Catalans. Arnella es con-
fessa content i emocionat. I no 
és per menys. 

Des que vau estrenar aquest for-
mat de concert a finals de 2021, 
n'heu fet uns quants. Com serà el 
del Tradicionàrius?
Aquest espectacle va sorgir per 
una proposta del Miquel Brunet 
després que a tots tres ens dones-
sin el premi el premi a la trajec-
toria de l'Enderrock 2021. El con-
cert al Tradicionàrius serà una 
mica igual i una mica diferent al-
hora. El que hem aconseguit amb 
aquest concert-conversa és poder 
parlar de la nostra experiència, 
i a partir d'aquí anem ficant cu-
llerada. Resulta una proposta ín-
tima, perquè parlem de les nos-
tres dificultats i similituds i de 
com hem tirat endavant. 

Tota una experiència d'aprenen-
tatge per al públic. 
La nostra història és la història 
del públic. El que fem és veure la 
situació actual a través de les can-
çons. Segurament és una visió es-
biaixada, però mires de donar res-
posta amb els mitjans que tens a 
mà: la veu i una guitarra. 

Jaume Arnella: 
"Cantem per poder 
respirar una mica i ser 
nosaltres mateixos" 
Amb Biel Majoral i Vicent Torrent, tots tres músics repassen 
trajectòria i anècdotes de vida a l'escenari del Tradicionàrius

A més, la vostra experiència com-
partida ja ve de molt lluny...
Durant la dècada dels anys 60, 
amb el Grup de Folk ja vam anar 
a València, que hi havia el Vicent 
Torrent, i també vam anar a 
Mallorca però allà la censura ens 
va prohibir totes les actuacions. 
Va ser un temps en què ens ana-
litzaven tot el que escrivíem. Amb 
aquest concert recordem tot això, 
recordem que la lluita no ha aca-
bat, i cantem per poder respirar i 
ser una mica nosaltres mateixos.

La teva trajectòria està farcida de 
col·laboracions i projectes com-
partits. No entens la música d'una 
altra manera?
He col·laborat molt, cert, amb gent 

D'esquerra a dreta: Jaume Arnella, Vicent Torrent i Biel Majoral. Foto: Cedida

Cultura
Breus

'Restaurant 
Llorens', l'obra 
més sentimental 
de VadaRetro

La companyia gracienca 
VadaRetro estrena aquest 
divendres a les 19h la seva 
comèdia més sentimental, 
Restaurant Llorens. Ideada 
per Albert Capel -que 
confessa que la pandèmia 
va representar el seu 
període més inspirador 
amb deu obres escrites), 
la peça és un còctel 
d'emocions i humor que 
tracta temes qüotidians 
com l'amor a la gent gran, 
l'alzheimer o la vida en 
parella. A la Sedeta. I 
dissabte a les 18h

Cedida

Yunez Chaib 
presenta una 
hora de comèdia 
al Golem's
L'humorista Yunez Chaib, 
col·laborador del programa 
La Resistencia, compartirà 
amb el públic del Golem's 
una hora de comèdia el 
dissabte 4 de març. Al llarg 
de la seva trajectòria, els 
monòlegs de Chaib s'han 
vist a Comedy Central o 
Late Motiv (21.30h). 

molt jove i amb músics diferents, 
com poden ser Fetus, o que apor-
ten una altra visió, com el Carles 
Belda. És que se'm cau la baba de 
poder treballar amb gent com ells. 
També m'encanta compartir pro-
jectes amb els de sempre: amb 
Rafael Sala i Joan Crossa.

Has participat en gairebé tots els 
festivals Tradicionàrius i no podi-
es faltar al concert 'Jordi Fàbregas 
DO'. Què et va semblar? 
Crec que només he fallat una edi-
ció! Per això en aquesta edició 
tinc tres actuacions! El concert 
d'homenatge al Jordi va ser molt 
emotiu. Vaig cantar Elogi d'una fa-
ràndula, un tema que sempre can-
tàvem plegats, i ell tocava l'har-
mònica. Cada vegada que la canto 
m'emociona. Amb en Jordi m'unia 
un gran lligam.

En una entrevista al 2019, ens vas 
dir que viure de la faràndula era 
un miracle. Després d'una pandè-
mia i el sotrac del món de la cultu-
ra, et reafirmes?
Considero que hem anat a pitjor 
des de llavors. Ara diria que és un 

súper miracle. No sé què s'ha de 
fer, però com qui té els mitjans i 
els recursos no estan fent la feina, 
ens haurem d'organitzar nosaltres 
mateixos. 

Però en canvi hi ha molta qualitat 
artística.
Hi ha gent que està fent cançons 
guapíssimes però no tenen sortida. 
Si veus un cambrer que et tira la 
cervesa a sobre, li has de pregun-
tar 'quin instrument toques'? 

Tu sí que has pogut viure de la mú-
sica. Et consideres afortunat?
Molt, perquè ara miro l'entorn i 
veig músics molt ben calçats, i en 
canvi nosaltres anàvem amb una 
sabata i una espardenya. 

El concert del 29 s'emmarca en la 
programació dels Foguerons, que 
fan 30 anys. Més especial encara?
És una alegria i una emoció to-
car amb el Biel Majoral i el Vicent 
Torrent i amb la resta de músics. 
I amb Foguerons, més follón! •

"Ara veig músics 
molt ben calçats 
però que no poden 
viure de l'art. Jo 
sóc un afortunat" 
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La poesia de Felícia 
Fuster inspira 
l'últim disc de 
Sílvia Comes
El darrer disc de la 
cantautora Sílvia Comes, 
Cançó per a ningú, és un 
homenatge a la poeta i 
pintora Felícia Fuster, un 
projecte fonamentat en 
una selecció de textos 
de l'antologia poètica 
de Fuster. Comes l'ha 
presentat aquest dimecres 
a la Fundació Felícia 
Fuster, acompanyada del 
productor Micky Forteza.

El teatre amateur 
premia Casal 
Corpus per dues 
produccions
Casal Corpus ha estat 
guardonat amb cinc 
premis a la darrera edició 
del Concurs de Grups 
Amateurs de Teatre de 
Santa Coloma de Queralt, 
on el grup gracienc va 
participar amb Consell 
familiar i Passat el riu
(millor obra).

Minerva estrena nova ruta de 
'Dones de pes' als barris del nord 
El dijous 26 de gener s'inaugura un itinerari per descobrir vuit dones vinculades a la part 
nord de Gràcia que van contribuir a confi gurar la societat actual. A les 10.30h a la plaça Mons.

S. Manzanera

Núria Folch (escriptora), 
Maria Mullerat (peda-
goga i mestra d’edu-
cació especial), Maria 
Baldó (pedagoga i mes-

tra), Dolors Canals (pedagoga i in-
vestigadora), Clementina Arderiu 
(poeta), Margaret Gross (fotò-
grafa), Remedios Varo (pintora) 
i Maria Antonieta Cot (bibliote-
cària). Són 8 de les 18 dones que 
apareixen al llibre 'Dones de pes' 
i les protagonistes de la darrera 
iniciativa del col·lectiu Minerva 
per seguir donant a conèixer -i 
de pas reconèixer com cal- la vida 
de les gracienques que van contri-
buir a confi gurar la societat actu-
al. Una ruta per posar cara als es-
pais on van viure aquestes dones 
il·lustres

Abans de la pandèmia ja s'ha-
via posat en marxa la ruta sud 
però ara ja li toca a la part alta 
del districte (tot i que l'itinera-
ri de la Vila no està anul·lat i es 
fa quan hi ha demanda). Aquest 
dijous 26 de gener és el dia de 
la inauguració d'una proposta 

que vol tenir continuïtat. A més 
de parlar d'aquestes dones ba-
sant-se en els textos publicats 
al llibre, durant l'itinerari -que 
dura aproximadament dues ho-
res i parteix de la plaça Mons-, 
s'aniran explicant diferents edi-
fi cis arquitectònics i espais d'inte-
rès, per aprofundir en el coneixe-
ment de l'entorn per on es movien 
aquestes dones. "L'objectiu és se-
guir reforçant el projecte del llibre 
'Dones de pes' que va impulsar el 

Consell de Dones de Gràcia", asse-
gura Josefi na Altés, que juntament 
amb les minerves Carme Ripoll, 
Montserrat Cosidó i Teresa Vergés, 
conduirà la nova ruta del nord. 

El llibre Dones de Pes, 18 vides 
de Gràcia (1835>2015) es va publi-
car el 2018 -amb l’ajut de l’Ajun-
tament de Barcelona- per donar 
reconeixement a les dones obli-
dades. Com confessa Altés, "no hi 
són totes" i desitja -com a projec-
te de futur- que es pugui dur a ter-

Fins ara el col·lectiu Minerva havia concentrat les rutes a la Vila. Foto: Cedida

me un segon volum, "un treball 
que s'hauria de fer també des del 
Consell de Dones de Gràcia". Un al-
tre de les propostes per seguir im-
pulsant i ampliant el projecte és 
la possibilitat d'entrar a les esco-
les. "L'alumnat de les escoles del 
districte haurien de conèixer do-
nes gracienques que són referents 
en diferents àmbits, m'encantaria 
que els centres s'apuntessin a les 
rutes", afegeix Altés. 

Tot i que la intenció és mantenir 
les rutes en un futur com activitat 
regular, de moment no s'ha tan-
cat cap data nova però sí que hi ha 
previstes rutes per a grups especí-
fi cs que ho sol·liciten. L'activitat és 
gratuïta però cal inscripció prèvia 
a minervescreadoresdegracia@
gmail.com.•

A més de les 
biografi es de les 
protagonistes, 
s'expliquen edifi cis 
i espais d'interès

Carrer de les Carolines, 20-26, Barcelona 08012

CasaVicenscasavicens casa_vicens

Winter Vicens

Reserva les teves entrades al millor preu a
www.casavicens.org

El pla perfecte per aquest 
hivern: gaudeix de Casa Vicens 
amb la visita “Winter Vicens”
que inclou un deliciós rotlle de 
canyella! 
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D.O. Jordi Fàbregas
No hi cabien tots els que s'estimaven i admiraven Jordi Fàbregas, ànima del CAT i impulsor del festival 
Tradicionàrius, perquè la sala és petita quan es tracta de recordar una persona que va arribar tant 
lluny. Però tots els que hi van ser, tant a baix com a dalt de l'escenari, van viure una nit d'emoció on la 
música va resultar el millor dels homenatges. 'Jordi Fàbregas D.O.' és el concert amb què va arrencar 
divendres passat la 36a edició del Tradicionàrius. Aquí va la nostra crònica fotogràfica d'alguns moments 
de l'espectacle que va reunir joves referents de l'escena folk i noms veterans de la música tradicional. 
Emocionant també va ser el moment de descobrir el nom de l'Auditori del CAT, batejat amb el nom 
del músic de Sallent. Una nit per celebrar la vida. I per al record. Fotografies: Josep M. Contel

1. Adrià Dilmé, 
cantant de 

la formació 
banyolina Germa 

Negre. 2. Sicus 
Carbonell, líder 

de Sabor de 
Gràcia: la rumba 

i el CAT sempre 
de la mà. 3. El 

músic i periodista 
Arturo Gaya. 4. 
Jaume Arnella, 

un altre referent 
de la música 

tradicional molt 
unit a Fàbregas. 
5. La cantautora 

menorquina 
Anna Ferrer va 

fer una primera 
pinzellada de 

l'espectacle a la 
presentació del 

festival. 6. Xavier 
Rota, historiador, 

arxiver i músic 
d'Olesa de 

Montserrat. 7. 
Toni Torregrossa, 

referent de la 
música tradiconal 

al País Valencià. 
8. Lola Capdevila, 

companya de 
Jordi Fàbregas, 

descobrint el 
nom de l'Auditori 

acompanyada 
d'Eloi Badia. 9. 
Més referents 

de la cultura i la 
música popular: 
Artur Blasco. 10. 

Foto de família 
amb tot els 

cantants i músics 
participants. 11. 

Aplaudiments 
d'homenatge i 

reconeixement 
també per a 

Lola Capdevila, 
companya de 

Fàgregas durant 
50 anys. 12. L'acte 

va arrencar amb 
un ball

1
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7
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"M’agrada veure les illes com 
a territoris diversifi cats"

Ramon Sallés
viatger i escriptor 

Des de petit volia viatjar. Va estudiar 
Turisme i va treballar en vàries 
agències de viatges. Ha editat el 
seu primer llibre, Destellos de Japón 
(Comanegra), que el presenta a 
l'Altaïr el 2 de febrer a les 18.30, i 
acaba d’escriure el seu segon llibre 
de viatges, aquest cop sobre Grècia. 
En parlem a la llibreria Haiku, on 
participa en el Club de Lectura de 
Literatura Japonesa els dissabtes.

Clara Darder

Per quants països has viatjat?
Tota Europa, inclosa la de l’Est. També pel nord, centre i sud 
Amèrica, per Àsia i alguns països d’Àfrica. Em falta Oceania. 
Vaig anar a la Xina al ’87, quan estava mig tancada al turisme.

Per mi viatjar signifi ca...
Descobrir que el món és més gran del que ens imaginem i al-
hora el més essencial és comú arreu.

I el Japó que té que ens falti? 
Japó és un país encisador, sorprenent, divers. Culturalment 
estem als antípodes, ells avantposen el col·lectiu, allò comuni-
tari al personal.

Hi volies anar? 
No m’atreia especialment. Vam anar-hi amb la meva parella 
per casualitat. Ella tenia una feina a Seül i vam decidir arri-
bar-nos fi ns al Japó. Els primers dies estava desorientat.

Per què? 
Notava que havia anat a parar a un món curull de protocols i 
petites subtileses on em sentia maldestre.

Posa’m un exemple. 
Coses petites i quotidianes. La manera com cal donar els 
diners en pagar en una botiga, o com cal esperar el tren. Per 
no parlar de com funcionen els vàters.

I a Grècia que li hem d’envejar? 
A Grècia encara es troben espurnes d’allò que confi gura la 
nostra civilització occidental, en comportaments que no es 
troben enlloc més. Una humanitat entendridora.

Molt diferent de nosaltres? 
A molts restaurants l’aigua és gratuïta, la rebuda és d’una 
cordialitat sincera. Les recomanacions a les botigues són 
sorprenents (et recomanen els articles de preu més econò-
mic). Es viu un concepte d’hospitalitat del que s’anomenava 
fi loxenia. 

Què signifi ca? 
A la Grècia antiga quan un foraster arribava era sempre ben 
acollit. Se li donava menjar i beure, a vegades fi ns i tot se li 
oferia un bany i roba neta abans de l’àpat. A l’acabar se li pre-
guntava qui era i d’on venia, no abans.

Els teus llocs preferits són illes? 
No, no en tinc predilecció. M’agrada veure les illes com a ter-
ritoris diversifi cats, no homogenis. Japó és un conjunt d’illes, 
un arxipèlag, però jo l’entenc com un continent. Al nord el 
clima és gairebé siberià i al sud, a les illes Ryūkyū, és tropical. 

Quan viatges prefereixes conèixer el lloc o conèixer-te a tu? 
A certa edat el viatge defi nitiu és el nostre interior, però viat-
jar ens ajuda a conèixer-lo. Cal sortir dels tòpics per fer des-
cobriments.

Per escriure bé és important llegir molt. Quins autors t’han 
impactat més?
Per esmentar-ne alguns: Thomas Mann, Vladimir Navokov, 
Lawrence Durrell, Nikos Kazanrzakis. Si hagués de desta-
car-ne un només: Yasunari Kawabata. En el cinquè viatge al 
Japó només volia anar al lloc on va escriure País de neu.

La meditació, tu que la practiques, és una manera de viatjar? 
És una manera de viatjar endins. El concepte està molt mal-
tractat, però meditant pots veure una part de tu que normal-
ment no veus pel soroll exterior.•

Al jardí de la llibreria Haiku del carrer Montseny. Foto: S. Manzanera

La torratxa

Daltònics
Marina F. Torné

En aquest nou món que ens ha tocat 
viure, el de la hiperconnexió perma-
nent i la sobrestimulació constant, 

ens trobem atrapats en un mar de mani-
queisme extrem, de dualitat forçosa.

Del blanconegrisme de Beatles o 
Rollings, Sau o els Pets, Manel o Mishima, 
Sensación de Vivir o Melrose Place, 
Colacao o Nesquik, vam evolucionar al 
pols independència o unitat. Amb el pro-
cés descafeïnat, ens hem trobat orfes de 
batalles de barra de bar. I no hem trigat a 
trobar alternatives. Russos o ucraïnesos? 
Shakira o Piqué? El tuerking, cosifi cació 
o empoderament? Sé que pot sonar frívol 
barrejar temes gruixuts com una guer-
ra, la conveniència o no que Catalunya 
s'emancipi, o l'educació sexual i afectiva 
dels nostres joves, amb d'altres superfl us 
com els gustos musicals, televisius o del 
paladar. Però és que aquest poti poti és 
buscat. Perquè, per desgràcia, la tendèn-

cia és reduir-ho tot al mateix. Perquè ens 
hem acostumat a futbolitzar els debats, 
desvestint-los de profunditat. I, perduts 
en la immensitat de les xarxes, encara no 
hem trobat la sortida del laberint.

 L'últim capítol, el ball viral d'unes 
adolescents ajupides refregant el cul 
amb uns xavals de la seva quinta, tots 
menors. El problema no és com ballin 
elles, el problema és el que entenguin 
elles (i sobretot ells) de com han de ser 
les relacions íntimes. I això depèn de la 
cura que hi posem els adults en expli-
car-nos per d’ajudar-los a desmuntar i 
deconstruir discursos i actituds masclis-
tes. La voràgine informativa que ens de-
vora ens ha fet perdre de vista la gamma 
de colors que hi ha entre el blanc i el ne-
gre, ens ha fet daltònics. Només hi ha un 
debat que no permet matisos: la pizza 
amb pinya, mai més, contra ningú.•

Perduts en la immensitat 
de les xarxes, encara 
no hem trobat la 
sortida del laberint
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