
Pla de xoc al comerç de Gràcia: 
revisió de terrasses denegades, 
retoc al pla d'usos i més ajuts 
El ple tracta dimecres una mesura de govern amb 68 accions sobre proximitat, 
innovació i associacionisme que es desplegaran fi ns al desembre de 2021

Comerços oberts i tancats, a Travessera de Dalt. Foto: A.G.P.

Albert Balanzà

Amb la inevitable lentitud administrativa però res-
ponent a la majoria d'interrogants que el sector 
del comerç a Gràcia ha plantejat des de l'esclat de 
la pandèmia: el Districte ja té a punt un pla de xoc 
que es tractarà aquest dimecres 14 al consell ple-

nari com una mesura de govern que conté 68 accions ba-
sades en proximitat, innovació i associacionisme. Gràcia, 
com a districte que concentra una de les xarxes comerci-
als més tupides de la ciutat -la Vila és el segon barri de 73 
amb més comerços, un total de 3.277-, desplegarà fi ns al 
desembre de 2021 una bateria d'iniciatives que en alguns 
casos són esmenes a l'acció municipal com la revisió de 
les terrasses denegades o el retoc en el pla d'usos en l'àm-
bit de Travessera de Dalt.

Aquest exercici de realisme, que en el document que 
es presentarà en el ple s'admet en la voluntat de "reacti-
var, impulsar i consolidar el teixit comercial i econòmic 
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després d’uns mesos molt complicats", també quantifi ca 
l'augment dels ajuts públics necessaris per fer front a la 
situació amb accions com l'augment d'un 66% de la línia 
de subvencions per a projectes de transformació digital o 
l'assumpció del 75% del cost dels llums de Nadal per part 
de l'Ajuntament en lloc del 50% que sufragava fi ns ara. 
Entre les altres iniciatives també hi ha el suport a les dues 
iniciatives de marketplace engegades pels comerciants i 
la creació d'un grup de treball representatiu de la trente-
na d'associacions de comerciants de Gràcia per abordar 
les diferents problemàtiques del sector, a banda del segui-
ment del pla de xoc que farà el consell de comerç. Pàgina 3

Rosa Moncada: 
"Mai és tard però 
Jesús no ha tingut 
reconeixement"
La família de l'escriptor 
col·labora amb Nomenclàtor 
en la col·locació d'una placa 
a la casa on va viure P2

El Districte paralitza 
Maignon 6, les obres 
del cas Francisco, 
desautoritzant 
l'enderroc i impedint 
també la rehabilitació
L'Ajuntament desestima ara un 
recurs de la propietat de 2018 P4

La Taverna i 
la Tardor Folk 
reactiven la 
programació 
en viu al CAT
Cor País Meu i El Diluvi, 
Carles Belda, Joana Gomila i 
Arnau Obiols, en cartell P14

L'Ajuntament pagarà ara el 75% en 
els llums de Nadal i crearà un grup 
de treball per unir les associacions

Gràcies al suport de:
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Albert Balanzà

N ascut a Mequinensa 
però viscut a Torrent de 
l'Olla, on al número 155, 
en un pis de lloguer, hi 
va escriure quasi tota la 

seva obra (Camí de Sirga, Estremida 
memòria, Calaveres atònites...), l'es-
criptor Jesús Moncada tot just fa 
una setmana que ha iniciat el camí 
d'un cert reconeixement almenys 
en el nomenclàtor de Gràcia amb 
la proposta de col·locació d'una 
placa a la casa on va viure. 

La proposta recupera un primer 
intent, treballat l'any 2013 i motivat 
per la publicació a L'Independent 
d'una trentena de fotografi es inèdi-
tes fetes per l'escriptor del seu po-
ble, però que no va tenir cap con-
creció política (vegeu núm. 490). 
Ara, a partir de la nova propos-
ta feta per un matrimoni amic de 
Moncada, amb qui l'escriptor coin-
cidia pel barri en situacions quoti-
dianes com anar a comprar el diari, 
el grup de treball de Nomenclàtor 
ha aprovat iniciar els tràmits per 
col·locar la placa a Torrent de l'Olla 
155. El Districte va contactar aquest 
setembre amb la família, que ha fa-
cilitat la comunicació amb la propi-
etària de l'edifi ci, que és al cap i a la 
fi  qui ha d'autoritzar la placa.

Després de conèixer el movi-
ment de Nomenclàtor, Rosa Maria 
Moncada, en conversa amb aquest 
setmanari, s'ha mostrat oberta a 
l'homenatge al seu germà, malgrat 

Rous Moncada i Josep Fornés, aquesta setmana Foto: E.F.

Rosa Moncada: "Mai és 
tard però Jesús no ha 
tingut reconeixement"
La família de l'escriptor, nascut a Mequinensa 
i veí de Torrent de l'Olla fi ns que va morir 
el 2005, col·labora amb Nomenclàtor en la 
col·locació d'una placa a la casa on va viure

el temps que ha passat sense cap 
moviment. "Mai és tard però Jesús 
va ser un escriptor d'un nivell que 
va passar la mà per la cara a molts, 
però a qui no li anaven les capelle-
tes i per això no ha tingut cap re-
coneixement", explica.

Rosa Maria Moncada, en con-
versa compartida aquesta setma-
na amb l'activista Josep Fornés, 
s'esplaia en aquest retrat del Jesús 
Moncada més centrat en el perfec-
cionisme de la seva obra que no pas 
en el cultiu de les relacions socials 
amb el sector i remarca que aques-
ta "tria i cura" dels amics sempre 
tenia un espai per a la vida de bar-
ri. "Era habitual veure'l per Torrent 
de l'Olla passejant la Samba, la seva 
gossa", apunta Fornés. "Nosaltres, 
amb la mare i els germans, dè-
iem que vivíem a la República 
Independent de Torrent de l'Olla", 
apunta Rosa Maria. Jesús Moncada 
té una placa a Mequinensa al solar 
on hi havia la casa natal i un memo-
rial al mirador de Riba-Roja sobre 
l'Ebre. A Gràcia, on va viure tot l'es-
clat literari, s'hi comença a entre-
veure almenys una placa.•

Breus

Una làmina de 
Pepita Pardell, 
regal institucional 
del Districte

El Districte ha renovat des 
d'aquest estiu el seu regal 
institucional amb una 
làmina de la dibuixant i 
animadora Pepita Pardell, 
que va morir el juliol de 
2019 i que va deixar una 
empremta molt forta 
tant a nivell del barri del 
Coll com a la professió, 
animant fi lms com 
Garbancito de la Mancha 
o Mofl y el último Koala. 
El regal institucional va 
acompanyat d'una carta 
del regidor i d'un perfi l de 
l'artista.

Dolors i Montse 
Bassa presenten 
'Carregades de 
raons' a Lluïsos
La sala de teatre dels 
Lluïsos de Gràcia acull 
aquest dissabte a les sis 
de la tarda la presentació 
del llibre de Dolors Bassa i 
Montse Bassa 'Carregades 
de raons', on parlen de 
tot allò que han viscut 
des d’octubre del 2017. 
La periodista Natza 
Farré serà l'encarregada 
de moderar l'acte, 
que comptarà amb la 
presència de l'exconsellera 
de Governació Meritxell 
Borràs i l'advocada 
Teresa Blasi. Per assistir-
hi cal confi rmar al correu 
infoarallibres@som.cat.

Una placa? Una escultura! 
L'exdirector del Museu Etnològic 
i activista social Josep Fornés, ha 
considerat "del tot insufi cient" el 
moviment del Districte a partir 
de la petició d'un matrimoni 
amic de l'escriptor. "No té preu 
el que Moncada va fer a Gràcia 
i per Gràcia, tota la seva obra; 
hauria de tenir almenys una 
escultura similar a la de Rovira 
i Trias a la plaça Rovira".

A. B.

E l ple del pròxim dimecres, 14 
d'octubre (18h per streaming), 
tindrà en l'apartat de control 

menys múscul que en anteriors 
ocasions, si bé els grups munici-
pals no han desistit de presentar 
en l'espai de proposicions una ba-
teria de qüestions sobre accessibi-
litat, mobilitat i habitatge. El grup 

municipal de JxCat, de moment 
amb els seus tres consellers asso-
ciats al PDECat però pertanyents 
al grup de Junts, ha demanat ade-
quar en el termini d'un mes l'espai 
de jocs infantils de la plaça Elisa 
Antonella, l'espai que hi ha sobre 
del túnel de Travessera de Dalt, so-
bretot per la proximitat amb equi-
paments que atenen infants amb 
discapacitat com Nexe Fundació i 
l'escola bressol Trencadís.

El grup municipal d'ERC dema-
narà un compromís del Districte 
per incloure l'escola Rius i Taulet 
i l'escola bressol Gràcia, totes dues 
a l'entorn de plaça Lesseps, perquè 
aquests centres siguin inclosos en 
el programa Protegim les escoles 
en la pròxima tongada d'adequa-
ció d'espais. La queixa de les famí-
lies s'ha fet forta en les últimes set-
manes, però només han aconseguit 
protegir el carrer amb tanques.

JxCat demana parcs accessibles i ERC 
la protecció de les escoles de Lesseps 
BCNxCanvi planteja un pla de mobilitat específi c i 
Ciutadans un pla local contra les okupacions

El grup municipal de BCNxCanvi 
ha plantejat un pacte per la mobi-
litat a nivell de districte amb la im-
plicació de veïns, comerços i grups 
polítics i un informe tècnic justi-
fi catiu de les actuacions tàctiques 

que s'han fet. El grup municipal de 
C's, en la línia de la nova campa-
nya que ha engegat, planteja un pla 
local per evitar les okupacions "il-
legals" i reforçar els agents davant 
"el problema de la usurpació".•

Sessió semipresencial aquest dilluns al Districte. Foto: A.B.

Un matrimoni 
del barri, conegut 
de l'escriptor, 
impulsa la nova 
iniciativa
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Breus

Crida de la Guardia 
Urbana per 
l'accident mortal 
d'un ciclista

La Guàrdia Urbana ha 
fet una crida aquesta 
setmana a la recerca 
de testimonis sobre 
l'accident mortal que 
va tenir al passeig 
de la Vall d'Hebron 
amb la carretera de 
l'Arrabassada, en territori 
de Penitents i districte 
de Gràcia. El sinistre 
va passar divendres 2 
d'octubre a les 4.50 hores 
de la matinada, quan un 
ciclista va col·lidir amb 
una furgoneta. L'autoritat 
policial ha facilitat un 
telèfon per esclarir els 
fets, 932563141.

L'Espai País 
Valencià no fa 
Moros i Cristians 
però sí un concert
L'Espai País Valencià 
celebra aquest divendres 
la diada del 9 d'octubre 
sense les fi laes de Moros 
i Cristians que, per 
exemple, l'any passat van 
baixar pel carrer Gran, 
però sí amb un concert de 
Pau Alabajos, l'actuació 
de la colla Borumballa i 
la lectura d'un manifest. 
L'acte es farà a Casa 
València a partir de 
les 19 hores i s'hi han 
implicat també La Torna, 
La Barraqueta i Escola 
Valenciana.

Societat
Pla de xoc al comerç 
de Gràcia: revisió de 
terrasses denegades 
i retoc al pla d'usos
El Districte s'esmena amb una mesura de govern de 68 
accions en fronts on havia tingut una contestació social

Àlbert Balanzà

El Districte de Gràcia està 
disposat a fer una forta 
esmena a plantejaments 
troncals aprovats per 
l'Ajuntament en el sector 

del comerç des del passat mandat 
i aquest dimecres escenifi carà el 
desplegament d'un pla de xoc de 
68 accions, basades en la proxi-
mitat, la innovació i l'associacio-
nisme, que conté des d'una revi-
sió dels criteris pels quals s'han 
denegat un bon grapat de permi-
sos extraordinaris per a la instal-
lació de terrasses fi ns al retoc del 
pla d'usos d'establiments de con-
currència pública en l'àmbit de 
Travessera de Dalt.

Aquests dos exemples, que 
han estat fortament contestats 
amb la creació de l'Associació de 
Professionals de Bars i Restaurants 
de Gràcia o amb l'articulació d'un 
nucli crític de comerciants a la 
Travessera, són representatius del 
debat intern municipal que també 
s'ha vist incrementat com a neces-
sari després que les primeres pro-
posicions aprovades al març no es 
concretessin en res.

Per què ara hauria de ser di-
ferent? El pla de xoc, presentat 
com a mesura de govern, no està 
exempt de literatura administra-
tiva (fomentar, impulsar, donar 
suport, facilitar...), però en alguns 
casos quantifica increments en 

Les terrasses més desplegades per garantir distàncies, a Virreina. Foto: À.G.P

• Revisió i modifi cació del 
Pla d’Usos de Gràcia pel 
que fa a l'afectació a la 
Travessera de Dalt

• Revisió dels criteris de 
denegació de terrasses per 
facilitar el major número 
de peticions

•Increment d'un 66% 
d'ajuts a la transformació 
digital del comerç de 
proximitat i la restauració

•Pla de suport a les entitats 
de comerciants dels barris 
de Vallcarca, el Coll i la 
Salut i a les de l'entorn de 
l'Abaceria 

•Subvencions per a 
l’enllumenat nadalenc 
per a l’any 2020, amb una 
fi nanciació fi ns al 75%

•Nou grup de treball 
periòdic, representatiu 
de les associacions de 
comerciants de Gràcia

Principals 
accions del 
pla de xoc

El Districte ajudarà 
la transformació 
online i recolzarà 
els marketplace 
que s'han engegat 

partides que s'han remarcat com 
a claus des del sector dels comer-
ciants per sortir del pou on han 
caigut molts petits propietaris da-
vant l'obligació de tancament ar-
ran de la crisi sanitària. El pla de 
xoc, en aquest sentit, detalla un in-
crement d'un 66% de les subvenci-
ons a la transformació digital del 

comerç de proximitat, augmenta 
fi ns al 75% el cost que assumirà 
l'Ajuntament pels llums de Nadal 
o es compromet a fer un projecte 
de suport a les entitats de comerci-
ants de Gràcia perquè els associats 
s’adhereixin a les iniciatives, prin-
cipalment dues, A Gràcia ho tro-
bes i Unió de Botiguers, sorgides 
al districte en relació a la creació i 
implementació d’un Marketplace.

Per barris també el pla especifi -
ca una atenció concreta als barris 
del nord i als entorns de la vella 
Abaceria i en benefi ci de la neces-
sària articulació de totes les asso-
ciacions de comerciants -al dis-
tricte n'hi ha 27!- es crearà un nou 
grup de treball estable i periòdic, 
a banda del consell de comerç.•
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El Districte paralitza Maignon 
6, les obres del cas Francisco, 
desautoritzant l'enderroc i 
impedint també la rehabilitació
L'Ajuntament desestima ara un recurs de 2018 de la propietat sobre el comunicat 
d'enderroc, que es va declarar inefi caç, un cop s'ha declarat nul el desnonament

Breus

Reperkutim llença 
una campanya a 
Goteo per refl otar 
el projecte 

El projecte cultural i 
comunitari amb seu a 
Gràcia Reperkutim ha 
llençat aquesta setmana 
una campanya a Goteo 
amb l'objectiu de recaptar 
uns 10.000 euros i poder 
així assumir el cost dels 
tambors. Segons explica 
l'entitat, davant la crisi 
generada per la pandèmia, 
que ha aturat el projecte 
mig any, ara necessiten un 
nou impuls per garantir-
ne la continuïtat durant 
l'any vinent. D'aquesta 
manera podrien fer més 
tallers i acompanyar més 
joves de centres d'acollida 
i potenciar totes les línies 
de treball que tenen 
obertes.

El programa de 
salut mental Actua 
crea una aplicació 
per a mòbil
El Grup ATRA -amb seu al 
carrer Gran- ha presentat 
aquesta setmana Apptu@, 
una app per a mòbil 
que ha estat dissenyada 
íntegrament per l’equip 
dels programes de salut 
mental Actua, Actua Dona 
i Actua Jove, i que pretén 
mantenir un contacte 
més pròxim, continu i 
estret entre persones 
usuàries, professionals i 
voluntariat. 

Foto: Cedida

Albert Balanzà

La via dels fets consumats 
a Maignon 6, edifici que 
s'ha fet tristament famós 
per l'expulsió de Francisco 
Sánchez a càrrec de la nova 

propietat, UPL Gràcia, i on ja s'ha 
esfondrat una part de l'estructu-
ra, acabarà de moment en paràlisi 
administrativa i immobiliària. El 
Districte, un cop s'ha declarat nul 
el desnonament ara fa quinze dies 
i després de la certa indignació ve-
ïnal amb peticions de dimissions al 
govern local, ha agafat un recurs 
no resolt de 2018 que la propietat 
va presentar contra la declaració 
d'inefi caç del comunicat d'ender-
roc i ha tombat de manera defi niti-
va aquesta petició d'enderroc.

El cas Francisco, iniciat el passat 
febrer quan l'inquilí va sortir a fer 
una gestió i ja no va poder entrar a 
casa, es va començar a esclarir ara 
fa quinze dies quan el jutjat d'ins-
trucció número 26 de Barcelona va 
declarar nul el desnonament, co-
municat per edicte i invisible de 
facto a ulls de l'afectat. En aquell 
moment, Francisco ja feia dies que 
s'havia cansat de buscar una sorti-
da: el propietari l'havia instal·lat a 
l'hotel Catalonia Güell al principi 
del confl icte, després Francisco es 
va haver de pagar l'estància de la 
seva butxaca a preu reduït, l'Ajun-
tament li va oferir cobrir-li la des-
pesa d'un traster per a les seves per-
tinences i ara l'afectat viu a Madrid.

El propietària de la fi nca, l’em-
presa UPL Gràcia de Michael 
Saidov, ha vist desestimat ara el re-
curs d'alçada contra la manca d'au-
torització d'enderroc de la fi nca en 
un procés administratiu que es va 

iniciar a mitjan 2018 quan va dema-
nar el comunicat d'enderroc i va co-
mençar a fer fora tots els inquilins. 
Només hi va quedar Francisco. 

L’Ajuntament va declarar inefi caç 
el comunicat perquè hi havia cons-
tància que hi havia una persona vi-
vint amb un lloguer de renda antiga 
i el promotor no tenia autorització 
de la delegació del govern en apli-
cació de la llei d’arrendaments ur-
bans. La promotora va presentar 
un recurs d’alçada emparant-se en 
el judici per desnonament i l'Ajun-
tament aclareix que el comunicat 
d'enderroc "no va arribar mai a ser 
atorgat". Ara, amb la declaració de 
nul·litat del judici, l'Ajuntament sí 
que ha resolt en contra l'última pe-
tició d'enderroc. La fi nca tampoc té 
l'opció de rehabilitar perquè hauria 
de demanar una llicència en un àm-
bit on ara hi ha suspensió.•

La Síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, a la dreta, escoltant l'exposició dels veïns Foto: Cedida

La Síndica de Barcelona es 
reuneix tres hores amb la 
Federació de Barris de Gràcia. 
La síndica Maria Assumpció Vilà 
es va reunir dijous passat amb 
la plataforma d'associacions de 
Vallcarca i Penitents, que li van 
exposar les reivindicacions sobre 
la Rambla Verda, l'afectació 
dels jardins Comas i Llaberia 
per fer el nou institut i dels 
jardins de l'Arrabassada per fer-
hi habitatge social. Fonts de 
la síndica han agraït als veïns 
haver exposat "la seva visió".

www.independent.cat

administracio@independent.cat

FES-TE SOCI

de Gràcia

l’independent a la bústia de casa teva setmanalment

Veu directa a les assemblees

DESCOMPTES i promocions en entitats culturals

Socis menors de 30 anys o majors de 60,
50% de descompte en la quota trimestral

i gaudeix dels avantatges:

Gràcies al suport de:
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A.B.

El cinquè festival Gràcia Riu -no el quart com 
apuntava aquest setmanari fa quinze dies- ar-
rencarà ofi cialment dijous que ve amb un taller 

online sobre la importància de riure com a acte in-
augural i aquest, de fet, serà un dels pocs actes no 
presencials del programa que enguany es desplega 
fi ns al 30 d'octubre. Aquest cop guanya pes l'activi-
tat musical, amb concerts de folk amb Quim Boix i 
Santi Méndez a la Taverna del CAT (dia 21) i de blues 
amb Leo & Txus a la Sedeta (dia 23) i altres accions 
de dansa a la biblioteca Jaume Fuster (dia 22) o te-
atre amb els Nòmades a la placeta Santa Rosa (dia 
24) o les companyies Vada Retro i Dinàmics (també 
dia 24). El festival, de fet, ja ha arrencat des del dia 1 
amb una exposició a la Violeta centrada en el perso-
natge d'Astèrix el Gal.•

Gràcia Riu arrenca 
amb un taller sobre la 
importància de riure
Blues, dansa, folk, teatre i clowns 
es despleguen fi ns al 30 d'octubre

Casa SEAT acull aquest dissabte WomenZ, una jornada 
que coincideix amb la celebració del Dia Internacional 
de la Nena i que comptarà amb les actuacions musicals 
de Núria Graham i de Rakky Ripper, la performance de 
la ballarina Verónica Hernández Royo i la xerrada de 
Maitane Alonso, estudiant de Medicina les investigaci-
ons de la qual han estat premiades pel MIT.•

Homenatge de Casa 
SEAT a les dones 
de la Generació Z

Albert Balanzà

O riol Constantí (Gràcia, 
1977) és el cap de colla 
dels Castellers de la Vila 
de Gràcia des de princi-
pis de 2018 i amb tota 

probabilitat passarà el testimo-
ni el pròxim febrer a un nou res-
ponsable. En aquesta entrevista, 
Constantí remarca la incertesa 
d'una activitat que conté tot el que 
la Covid no permet: contacte físic, 
relació intergeneracional i de pro-
cedència, esforç, ànim de grup... 

L'últim dia que vas fer castells?
L'últim dia per a mi i per a la colla 
va ser per Sant Medir a Sant Cugat. 
Vam descarregar el 4 de 8, que és 
el castell més gran que s'ha vist 
aquesta temporada de tot el món 
casteller.

Què esteu fent els castellers?
Ara mateix sobretot mantenir la 
forma fi sica, i encara més impor-
tant l'equip de canalla. La canalla 
creix i cada any hem de renovar 
posicions: els acotxadors van crei-
xent i passen a enxanetes, d'aquí 
a dosos. Si no entren acotxadors, 
no els puc passar a enxanetes. 
Almenys fem activitats per a ells.

No podeu assajar.
Podríem però no ho fem i el que 
fem amb ells és una mena de cross-
fi t infantil amb uns exercicis que 

Oriol Constantí a la redacció de l'Independent després de l'entrevista. Foto: A.B.

Castellers: "No 
farem mai assajos 
de 20 persones; o hi 
som tots o ningú"
"Almenys fi ns al mes de juny no podrem fer res; ara ens 
mantenim fent crossfi t al local", explica Oriol Constantí, 
cap de colla dels Castellers de la Vila de Gràcia

han d'anar seguint. Ells mantenen 
la forma física i sobretot mante-
nen el contacte. 

No patiu pels veterans però no es 
deu apuntar ningú nou. Com evi-
teu possibles baixes?
L'única manera de combatre les 
baixes és muntar activitats: fem 
el crossfi t d'adults, concerts al lo-
cal, pel·lícules, que fa que el local es 
torni a reunir. Però el món caste-
ller som conscients que quan tor-
ni l'activitat normal el gruix social 
haurà disminuït i haurem de tor-
nar a fer feina de captació.

Què us deixa fer la Generalitat?
Només assajos de 20 persones. 
Això ens permetria fer un cas-
tell net amb un tronc, un pom i 
unes mans voltant. No podríem 

muntar una pinya i abans de pu-
jar hauríem de tenir gel a mans 
i peus, i sempre els mateixos. No 
ho farem, perquè va contra tots 
els valors dels castells: cohesió 
de grup. O hi som tots o no hi ha 
ningú. Els valors estan per algu-
na cosa.

Fins quan, aquests valors?
Mentre sigui cap de colla, no ho 
faré. Jo hi crec en aquests valors. 
La meva religió són els castells. 

S'està acabant una temporada que 
quasi no ha existit. La pròxima?
Hi ha qui creu que no tornarem 
a fer castells mai més, i hi ha qui 
creu que el 2021 està mort. Jo crec 
que almenys fins al juny no po-
drem fer res. Serem un dels últims 
col·lectius a reactivar-nos.•

Èric Lluent

A simple vista, sembla un 
home que va pel món amb 
una màquina d’escriue. 

Però és encara més extraordina-
ri. Es tracta d’un home que vol-
ta per Gràcia amb una màquina 
Enigma, l’aparell que empra-
ven els nazis durant la Segona 
Guerra Mundial per codifi car els 
seus missatges. Us el trobareu, 
de tant en tant, al bar Tapazia, al 
carrer Topazi 18, on fa xerrades 

com la d’aquest passat dijous. 
Òscar Font, col·leccionista i apas-
sionat dels codis secrets i l’espi-
onatge, fa anys que ofereix con-
ferències basades en els estudis 
del professor James Grime, de 
la Universitat de Cambridge. El 
que es pot veure al carrer Topazi 
-de moment, no hi ha data per 
a la propera xerrada, però segu-
rament serà al novembre- és un 
tresor de gran valor històric, ja 
que les màquines Enigma van 
tenir un paper clau en la victò-
ria dels aliats durant la guerra. 

“Hi havia dies que els anglesos 
desxifraven els missatges abans 
que els propis alemanys”, ex-
plica Font. A Barcelona, només 
hi ha dues Enigma, i al món en 
queden unes quatre-centes. Les 
xerrades del bar Tapazia són 
conseqüència de la pandèmia i, 
de moment, l’experiència és tot 
un èxit. “Amb l’actual situació 
sanitària, vaig haver de buscar-
me la vida perquè instituts i uni-
versitats van tancar. Al Tapazia 
sempre fem ple, hi ve gent molt 
interessada en el tema i, a més, 

s’hi menja molt bé”, comenta. 
El que més agrada al públic és 
entendre com funciona l’Enig-
ma i veure com es codifi quen els 
missatges. Per exemple, si l’any 
1942 uns nazis haguessin codi-
fi cat “L’Independent de Gràcia”, 

amb la posició dels rotors a 
B-C-N, el missatge s’hagués re-
but així: SYEIV YURFO IJXTJ 
IUUHD. Durant la Segona Guerra 
Mundial, la màquina Enigma 
d’Òscar Font va ser a unes ofi ci-
nes del règim nazi i, amb la cai-
guda de Hitler, va quedar oblida-
da setanta anys fi ns que la van 
recuperar al nord-est de Berlín. 
Ara, aquest tresor es pot veure al 
18 del carrer Topazi, quan l’Òs-
car s’anima.•

El repor

Òscar Font, col·leccionista i apassionat dels 
codis secrets, fa xerrades al bar Tapazia 

L'Enigma del carrer Topazi

Òscar Font i Enigma. Foto: È.Ll.

Durant la Segona 
Guerra Mundial, la 
màquina Enigma 
que té Font va ser a 
unes ofi cines nazis

Foto: Ajuntament de Barcelona
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naturgy.com

El futur és ajudar a ser 
més eficients.
La llar és ara més important que mai. 
Per això hem ajudat a estalviar a milers 
de famílies rehabilitant les seves 
llars i assessorant-les en eficiència 
energètica. 

Tornem a creure en el futur.
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Breus

EDAMI organitza 
un torneig de 
partides d'escacs 
en format ràpid

Ajedrez21 Rapid Friday. 
Així ha batejat l'escola 
d'escacs Miguell Illescas 
(EDAMI) el torneig que 
s'ha començat a celebrar 
cada divendres a l'entitat 
del carrer Francisco Giner 
i s'allargarà fi ns al 23 
d'octubre. El certamen 
compta amb l'arbitratge 
de Mireia Ramón (foto) i 
es disputa amb el format 
de lliga limitat a dotze 
participants a una sola 
volta. El ritme de joc és 
de 10 minuts per jugador 
més 5 segons per jugada.

L'Hoquei Claret 
es prepara per al 
partit contra un 
dels rivals temuts
L'equip sènior masculí de 
l'Hoquei Club Claret, que 
la temporada passada va 
certifi car la permanència 
a la Tercera Catalana, 
es prepara per a un dels 
partits més complicats 
del grup C1 de la lliga 
regular. L'Igualada HC 
serà el proper rival a la 
competició dels graciencs, 
que ha començat una 
victòria a casa (10-6) i una 
derrota per la mínima (4-
3) contra el Capellades 
HC. Jan Moliner va ser el 
jugador més destacat al 
debut de lliga.

La Copa Catalunya de 
bàsquet arrenca amb 
quatre equips locals
SaFa Claror torna a la màxima categoria femenina, mentre 
que Lluïsos i Vedruna són rivals directes a la masculina

Àlex Gutiérrez Pascual

D els quatre equips graci-
encs que disputaran la 
Copa Catalunya de bàs-
quet aquesta tempora-
da, tres debuten o tornen 

a la màxima competició nacional 
d'aquest esport. Al campionat fe-
mení, el SaFa Claror és al grup 1 
de la fase regular, en un format de 
lliga de dos grups amb deu equips 
cadascun. El conjunt que entrena 
Bernat Devant va certifi car al juli-
ol la tornada a la categoria perdu-
da fa tres temporades i començarà 
la competició contra el Granollers 
(17-10, 17:45). Els altres rivals del 
conjunt gracienc seran Igualada, 
Lleida, Valls, Tarragona, Roser, 
Cornellà, Joventut Les Corts i 
Cerdanyola. El SaFa Claror és 
l'equip femení que disputa una 
categoria més alta i s'ha reforçat 
amb la incorporació de l'aler Ariel 
Gómez, que la lliga passada va ju-
gar al Joventut de Badalona. 

La Copa Catalunya mascu-
lina tindrà tres equips locals i 
dos d'aquests conjunts han que-
dat enquadrats al mateix grup. A 
més, l'inici d'aquesta competició 
tindrà l'alicient d'un derbi graci-
enc. Lluïsos de Gràcia i Vedruna 
Gràcia, que va aconseguir l'ascens 
la temporada passada, s'enfronta-
ran al primer partit del grup 2 de 
la fase regular (18-10, 18:30). Pel 
que fa a Lluïsos, l'equip que entre-
na Carles Rofes té com a objectiu 
situar-se a la part alta de la clas-
sifi cació i s'ha reforçat amb Adrià 
Clot, que ja havia jugat amb l'equip 
gracienc i les últimes temporades 

SaFa Claror, que jugarà a Copa Catalunya, i Vedruna, que ho farà a 1a Catalana, al Torneig Vila de Gràcia 2019 Foto: X. Sendra

ho ha fet al Martinenc i el Roser.
Lluïsos i Vedruna disputaran la 
lliga contra Tarragona B, Pallejà, 
AESE, Escolapis Sarrià, Almeda, 
Santfeliuenc, Centre Catòlic L’H, 
Horta, Sant Boi i Reus Ploms Salle.

El debutant de la categoria és 
el Bàsquet Claret. Els Llops, en-
trenats per Xavi Marín, han tan-
cat una plantilla amb la majoria 
de jugadors de casa, i ha incor-
porat Víctor Martínez, provinent 
del Santfeliuenc, i Arnau Olivé, 
del JAC Sants però amb arrels cla-
retianes. Els rivals del Claret al 
grup 1 seran Masnou, Sant Adrià, 
Sant Josep, IPSI, Mataró, Girona, 
Santa Coloma, Ciutat Vella, Círcol 
Cotonifi ci Badalona, Sant Gervasi 
i Montgat.•

Nou conjunts graciencs, a 
les altres categories. El SaFa 
Claror jugarà a la 1a Catalana 
masculina (grup 4) i a la femenina 
competiran Vedruna (grup 3) i 
Lluïsos (grup 1). El Coll debutarà 
a la 2a Catalana masculina (grup 
5), igual que el Claret B (grup 6). 
A la 3a Catalana femenina jugarà 
Lluïsos B (grup 3), i SaFa Claror B 
i Claret seran rivals directes (grup 
2), mentre que a la masculina 
ho farà Vedruna B (grup 3).

EDAMI

Resultats
FUTBOL
Amistosos CE Europa Masculí
Valls 1 - 0 CE Europa (3-10)
Propers partits
CE Europa - Banyoles (11-10, 12h)

Tercera Divisió masculina
Grup 5A
Jornada 1 
CE Europa: descansa
Jornada 2 
CE Europa - Vilafranca (25-10, 12h)

Amistosos CE Europa Femení
Europa 1 - 3 Espanyol B (4-10)
Primera Estatal femenina
Jornada 1
CE Europa - CD Sant Gabriel (18-
10)

BÀSQUET
Amistosos pretemporada
CB Ribes 80 - 73 Lluïsos (3-10)
Salle Bonanova 53 - 74 CB Coll (29-
09)

Copa Catalunya masculina
Grup 1 (Fase regular)
Jornada 1
UE Claret - CB Santa Coloma (18-
10, 12:30)
Grup 2 (Fase regular)
Jornada 1
Lluïsos de Gràcia - Vedruna Gràcia 
(18-10, 18:30)

Copa Catalunya femenina
Grup 1 (Fase regular)
Jornada 1
CB Granollers - SaFa Claror (17-10, 
17:45)

WATERPOLO
Copa Catalunya Absoluta 
Masculina - Quarts de fi nal
CN Catalunya - Astralpool CN 
Sabadell (pendent)
Astralpool CN Sabadell - CN 
Catalunya (pendent)

Grup C (1a fase)
Jornada 5
CN Rubí 8 - 15 CN Catalunya
Classifi cació
1. CN Terrassa .................... 8 punts. 
2. CN Catalunya .................. 6 punts.

Copa Catalunya Absoluta 
Femenina - Quarts de fi nal
Anada
CN Catalunya 9 - 18 Mediterrani
Tornada
CE Mediterrani 23 - 11 CN 
Catalunya

Grup A (1a fase)
Jornada 1
AE Santa Eulàlia 15 - 18 CN 
Catalunya
Jornada 5
Astralpool CN Sabadell 21 - 7 CN 
Catalunya
Classifi cació
1. Astralpool CN Sabadell .... 10 pts.
4. CN Catalunya ................. 4 punts. 

FUTBOL SALA
3a Divisió estatal masculina 
(Grup 2)
Jornada 1
Les Corts EFS 8 - 0 Gràcia FS
Classifi cació
1. Les Corts EFS .......................3 pts.
9. Gràcia FS ......................... 0 punts.
Jornada 2
Gràcia FS - AE Xarxa Horta (3-10, 
20:30)

HOQUEI PATINS
3a Catalana masculina (Grup C2)
Jornada 1
CH Claret 10 - 6 Capellades HC
Jornada 2
Capellades HC 4 - 3 CH Claret
Classifi cació
1. Igualada HC .................... 6 punts.
9. CH Claret ........................ 3 punts.
Jornada 3
Igualada HC - CH Claret (17:10, 
20:30)

HANDBOL
2a Catalana Juvenil masculina
Grup C (1a fase)
Jornada 1
Handbol Claret - H Cooperativa 
Sant Boi B (10-10, 18:30)
Jornada 2
Handbol Claret - H Gavà B (25-10)
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À. Gutiérrez Pascual

El CN Catalunya femení no-
més pensa en la Divisió 
d'Honor de waterpolo, des-
prés quedar-se sense opci-
ons de passar a semifi nals 

de la Copa Catalunya. L'equip que 
entrena Gabor Egedi va caure al 
partit de tornada amb una derro-
ta contudent dimarts passat con-
tra el CE Mediterrani (21-8), un dels 
pesos pesants de la competició. El 
conjunt de les Corts ja va derrotar 
el Catalunya a l'anada a la piscina 
de Can Toda (9-18). L'anomenat 
torneig de la represa ha permès 
el Catalunya femení preparar-se 
per a l'inici de la lliga regular de 
Divisió d'Honor, que tindrà lloc el 
17 d'octubre. El conjunt d'Egedi té 
com a màxim objectiu aconseguir 
la permanència. 

També es prepara per a la lli-
ga el Catalunya masculí, però està 

pendent dels quarts de fi nal de la 
Copa catalana contra el Sabadell, 
que es van ajornar. El calendari 
es complica perquè els vallesans 
jugaran la Supercopa d'Espanya 
aquest cap de setmana.

D'altra banda, el club celebra-
rà assemblea general ordinària de 

sòcies i socis dijous 15 d'octubre a 
partir de les 18:30h. A la sessió, que 
es farà de forma telemàtica per la 
situació sanitària, es presenta-
rà l'informe del president, Albert 
Girbal, i s'ha d'aprovar el balanç 
econòmic del 2019 i els pressupos-
tos del 2020.•

El CN Catalunya femení 
se centra en la Divisió 
d'Honor de waterpolo
El conjunt de Gabor Egedi queda fora de les semifi nals contra el 
Mediterrani i el masculí, pendent dels quarts davant el Sabadell

El 'Cata' va caure a l'últim partit de la 1a fase contra el Sabadell Foto: CN Sabadell

À.G.P.

La equip femení del Club Esportiu Europa va home-
natjar el passat diumenge 4 la jugadora Ana Belén 
Fuertes, 'Kaky', en un amistós contra l'Espanyol B 

al Nou Sardenya (a la foto). Kaky, que va ser capitana 
fi ns a la temporada passada, va rebre un comiat emo-
tiu acompanyada de companyes d'equip, penyes, socis, 
agrupacions i membres de l'entitat escapulada. El 4 
del femení de l'Europa durant set temporades va cedir 
simbòlicament el braçalet de capitana a Andrea Porta, 
que el compartirà amb la seva germana Pili. D'altra 
banda, el conjunt que entrena Fran Güells no podrà 
comptar amb la defensa Nany per al començament de 
lliga a la Primera estatal, a causa d'una lesió.•

Emoció al partit de 
comiat a la capitana 
de l'Europa Kaky 
al Nou Sardenya
L'equip perd per lesió la defensa 
Nany de cara a l'inici de la lliga

Àngel Garreta
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Programació
Ràdio Gràcia 2020

hora dilluns dimarts dimecres dijous divendres

16 a
17 h

17 a
18 h

18 a
19 h

19 a
19.30 h

La tarda és nostra Temps de Música,
Temps d’Espectacle

Tot hi cap Entrevistes
diverses

Cultura, agenda i
temes Centre Cívic El Coll 5

Espai Solidari 1 El bon menjar

Pop Go

de Gràcia
Tot hi cap Teatrí de Butxaca Cultura, agenda i 

Les tardes a Gràcia 6

temes Centre Cívic El Coll 5

Infogràcia Esports Ones de dones 2 Teatrí de Butxaca La tarda és nostraTot hi cap

Infogràcia Esports
The Beatles

Pop Go
The Beatles

Gracienques 2Tertúlia Política 3 Música i Geografia

Música i Geografia

Sota el pont 4

Tertúlia Política 3

Sota el pont 4

19.30
 a 20 h

Infogràcia
Comerç i
Entitats

Gracienques2

20 a
21 h

Infogràcia Gracienques2 Temps de Música,
Temps d’Espectacle

Infogràcia esportsSortides amb Gràcia
“Properament”

1 Programa quinzenal. La setmana que no n'hi ha es repeteix l'anterior.
2 Programes quinzenals. La setmana que no es fa es repeteix l'anterior.
3 La Tertúlia Política es fa cada 15 dies. El calendari de tertúlies polítiques es 

concreta tenint en compte si hi ha Plenari o Audiència Pública.
4 Programa quinzenal. Es combina amb la Tertúlia Política.
5 Continuació del Plenari i de l’Audiència Pública quan s’emeten en directe.

No s'ha atorgat encara la gestió de Can Carol, que amb to-
talíssima probabilitat anirà a parar a la Federació d'Amics i 
Amigues de Can Carol i Consolat (FEACCC), formada per enti-
tats afi ns als moviments socials, i el Districte ja ha obert una 

altra caixa dels trons, la del bateig de les sales de l'equipament. Seguint 
el patró de l'Espai Jove La Fontana, el tècnic de barri va comunicar a les 
entitats i associacions del barri que en parlessin en una reunió aquest di-
mecres, però al fi nal uns no podien, la resolució de la gestió s'ha endarre-
rit i no hi ha hagut reunió. Però ja ha començat el ball de noms.

El
depen-

dent

Cartes al director

Virus i transport públic 

Som moltes les persones que cada dia aga-
fem el transport públic per anar a treba-
llar, a cuidar de familiars o persones de-
pendents o a estudiar. En circumstàncies 
normals, és a dir, abans de la pandèmia i 
d’aquesl·lats ara, la xarxa de metro i d'au-
tobús d'aquesta ciutat ja tenia prous man-
cances. L'actual govern municipal no para 
de recordar-nos que defensen una nova 
política de mobilitat però les persones que 
agafem el metro cada dia no ho notem. No 
dic que no siguin sensibles a aquesta rea-
litat ni hagin aprovat mesures per frenar 
l'increment de vehicles privats a favor del 
transport col•lectiu. Ni que sigui menor tot 
el pla de mesures d'emergència climàtica 
que han aprovat recentment. És evident 
que són necessàries i urgents. Però en el 
terreny de la quotidianitat, el que ens tro-
bem cada dia quan sortim de casa i no te-
nim més remei que agafar el transport pú-
blic (que per una altra banda tampoc seria 
sostenible que tothom ens desplacéssim 
en cotxe) són vagons i andanes de metro a 
petar sense, evidentment, poder mantenir 
la distància de seguretat que tant ens re-
peteixen que s'ha de deixar, i una freqüèn-
cia que no s'ha incrementat, o almenys els 
usuaris no ho notem. Em fa molta gràcia 
quan cada dia repeteixen per megafonia i 
pels cartells electrònics que evitem les ho-
res punta. Li dieu vosaltres a les empreses 
que canviïn l'horari de la jornada laboral? 
O que ens deixin fl exibilitat en les entra-
des i sortides perquè així no trobem tanta 
aglomeració al transport públic? O que ens 
deixin fer teletreball, en el cas que sigui 
possible? Cert que aquesta crisi és per a 
tothom però uns la patim més que d'altres, 
i també ens posem molt més en risc que 
d'altres. El virus no entendrà de fronteres 
però sí de classes socials. 

Arnau F. 

Editorial

Rectifi cació per 
salvar el comerç

Les mesures de govern que presenta el Districte en els consells plenaris 
acostumen a ser una llauna de petites iniciatives recopilades i de mol-
ta literatura fantàstica plena de verbs que no comprometen a res. No 

en publiquem mai ni una línia. Però aquesta setmana que ve se'n presen-
ta una que sí que aporta un cert moviment sísmic en les plàcides estruc-
tures de Plaça de la Vila: un pla de xoc en el sector del comerç de Gràcia, 
el pulmó de l'economia local i sector més tocat per la crisi sanitària, que 
entre 68 accions inclou dues envainades que el Districte havia impedit 
fi ns ara: d'una banda, la revisió de les denegacions de terrasses, i de l'al-
tra, la revisió del pla d'usos de Gràcia en l'àmbit de la Travessera de Dalt.

En tots dos casos, en els últims mesos i anys, hi ha hagut una creixent 
protesta social confi gurada a partir de col·lectius que habitualment no 
estaven prou organitzats i que en tot cas no tenien la tradició de mobi-
lització de sectors més afi ns a l'actual executiu municipal. En el cas de 
bars i restaurants, el drama econòmic de la pandèmia ha fet créixer com 
un bolet l'Associació de Professionals de Bars i Restaurants, que no han 
parat de fer soroll des de 
l'agost fi ns aconseguir la re-
visió que promet la mesu-
ra de govern. En el cas del 
pla d'usos de Travessera de 
Dalt, l'entrada en el govern 
del PSC ha canviat la visió 
immobilista que hi havia en 
el passat mandat i dilluns 
el portaveu de la mesura 
i conseller socialista es va 
encarregar de remarcar que aquesta revisió era "assumida per tot el go-
vern". La protesta, en aquest cas, dels comerciants de l'eix viari ha supe-
rat la d'altres col·lectius que fi ns ara havien aconseguit fer triomfar les te-
sis més restrictives. Moure un pla d'usos no és cap broma, i fer-ho només 
quatre anys després de l'última reforma és gairebé una heroïcitat. Ara 
caldrà fi scalitzar el compliment d'aquestes promeses, perquè abans de 
l'estiu també es van aprovar moltes iniciatives que no van servir de res.
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de Gràcia

Amb la 
col·laboració:

Opinió
Ull de 
dona

Conxa Garcia

Em fan arribar un cartell de l’enti-
tat Salut i Família que diu: 28 de 
setembre, Dia d’Acció Global per 

l’avortament legal i segur, per una in-
terrupció de l’embaràs legal, segura i 
accessible. Aquesta entitat fa l’acompa-
nyament de dones que viuen situacions 
molt dures. Fa temps que no es parla 
d’aquest tema. Crec que és important 
tenir-lo present. Aquest dia el crit es va 
alçar des de tots els països del món. En 
molts d’ells les dones viuen situacions 
molt perilloses pel fet de voler inter-
rompre el seu embaràs. Aquí hi ha con-

trades on no hi ha serveis sufi cients per 
atendre aquesta contingència i d’altres 
on hi ha metges que s’acullen a la clàu-
sula de consciència i no hi ha una alter-
nativa local. 

Les constitucions de tots els països 
han de recollir uns drets específi cs que 
afecten a l’autonomia corporal de les 
dones, el seu dret a decidir sobre la ma-
ternitat. Continuem exigint la despena-
lització total de l’avortament voluntari 
arreu del món. No podem permetre que 
hi hagi cap dona a la presó, que avorti 
clandestinament o que mori o estigui en 
perill de fer-ho per aquest motiu.•

28 de setembre

Salut i Família fa 
l'acompanyament 
de dones que viuen 
situacions molt dures

Caldrà fi scalitzar la 
mesura, perquè ja abans 
de l'estiu es van fer 
accions sense resultats
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Opinió convidada

Qui hem de votar? Superar 
el suposat vot útil

C al cercar i analitzar els nous actors polítics. En es-
pecial Primàries Catalunya, sinònim de regenera-
ció democràtica i de compromís amb el mandat 
del primer d’octubre. L’abisme del vot útil, àdhuc 
el vot sentimental, no obstant això, roman en 

l’ambient. La unió de l’electorat independentista en l’actu-
al grup de 3 partits és el baluard del sistema establert que 
ha paralitzat concretar el mandat del primer d’octubre. 
Qualsevol canvi serà titllat de divisió del vot catalanista i 
per tant sorgirà la necessitat de reclamar un vot útil per 
no se sap ben bé què.

L’administració autonòmica de la Generalitat és el tro-
feu a mantenir, passi el que passi, i per això, segons el sis-
tema actual imperant català, tot hi ha de quedar subordi-
nat. I així es fa autonomisme, o processisme. En comptes 
d’usar les institucions autonòmiques espanyoles pels fi ns 
nacionals que interessen als catalans, aquestes són, com 
s’ha prodigat recentment des de les seves altes instàncies, 
el seu principal escull per avançar cap a la independència.

És possible un vot deslligat de sentiments de solidaritat 
amb els presos polítics i amb els exiliats. Un vot que faci 
diputats allunyats de la idea d’instal·lar-se en institucions 
autonòmiques espanyoles, com la majoria dels actuals. Un 
vot que sigui una cunya per concretar a marxes forçades 
plantejaments reals de desconnexió amb Espanya i de blo-
catge a tot el que sigui espanyol, com millor premissa de 
sortida per fer efectiva la unilateralitat que es va votar el 
primer d’octubre.

Desconnexió signifi ca abandonar taules, conferències, 
grups o qualsevol altre plataforma de col·laboració, coope-
ració o coordinació amb Espanya. Blocatge signifi ca usar 
la força que dona el sistema espanyol de representació a 
les seves regions per fer-hi el buit, el silenci i l’oposició més 
frontal. Tot plegat, com eines legítimes, no violentes, basa-
des en els mandats democràtics sorgits del poble. Ni més 
ni menys. Eines que no suposen cremar contenidors ni te-
nir detinguts dia sí dia també.

L’escenari necessari és d’escalada del confl icte polític 
entre Catalunya i Espanya, a fi  de que la ruptura democrà-
tica esdevingui un fet palès. Una normalitat nacional cata-
lana del primer govern de la nova legislatura quan els vots 
no siguin útils i els catalans hagin triat obrir-se pas amb el 

cap fred. I tot des del primer dia i sense dilacions. Les ac-
tuals forces polítiques al govern autonòmic, JXCAT i ERC, 
ni remotament es plantegen res semblant. Ben al contrari, 
actuen a mans plenes en sentit contrari, escudats sempre 
en un discurs emocional i en un xantatge discursiu. Però 
aquest recurs ja està gastat i no desperta les adhesions 
d’abans.

Per tant, el repte dels propers mesos és superar el mis-
satge del vot útil, com si votar útil fos garantia d’alguna 
cosa diferent de la que portem vivint des de fa 3 anys. No 
apareixerà res pitjor per a la gran majoria de catalans si 
ens apartem del vot útil. I per això és l’hora de que nous 
actors polítics siguin presents a la cambra parlamentària 
catalana. Gent nova, amb idees fortes i fermes.•

Llorenç Prats, advocat

El repte dels propers mesos és 
superar el missatge del vot útil, com 
si votar útil fos garantia d'alguna 
cosa diferent de la que portem vivint 
des de fa 3 anys. No apareixerà 
res pitjor per a la gran majoria de 
catalans si ens apartem del vot útil

Foto: A.B.

el 
bloc

Els ulls de Gràcia

Silvia Manzanera

Ja hem reconegut en alguna altra oca-
sió des d'aquestes mateixes pàgines 
el paper clau que fan les lectores i els 

lectors d'aquest setmanari, veïnes críti-
ques i curioses que miren allà on nosal-
tres no podem arribar-hi. La consigna de 
sempre hi ha notícies ha calat portes allà 
de la redacció. I no és només per la pràc-
tica estesa i popular de fer tuits, escriu-
re al grup del facebook o penjar una foto 
a l'Instagram, sinó de venir directament 
a la porta de la Perla a explicar-te un fet 
rellevant (per sort el coronavirus no s'ha 
carregat tots els vells bons costums, no-
més els ha modifi cat amb mascareta i 
distància) o trucar-te al mòbil per avi-
sar-te de les coses que passen al voltant 
però que en aquell moment tu, distreta 

per una infusió i una conversa anima-
da al Cafè del Teatre, se t'escapen. Dos 
exemples. 

Primer: la policia fa retirar cada dia 
la parada de llibres que una noia fa me-
sos que munta a la sortida de la parada 
de metro de la Fontana com a única font 
d'ingressos que li permet un plat calent 
i un llit segur en una pensió. Hem d'anar 
a parlar amb ella. I segon: els Texas són 
els únics cinemes del districte que en-
cara no han obert. Comerciants amics 
ens expliquen que això no pot ser, que 
alguna cosa passa i que Gràcia no es pot 
permetre que un projecte com el que re-
presenten aquestes mítiques sales que 
formen part de la memòria d'aquest 
racó de món tanqui. Ja parlen de campa-
nya de suport i de mobilitzacions. 

Han estat dies estranys, complicats 
i tan incerts com els que vindran. Però 
com em recorda el meu company d'infu-
sió, la vida està plena de coses bones: lec-
tores i lectors d'ulls ben oberts i ràpids. 
Veïns i veïnes solidàries i compromesess. 
Esperem estar a l'alçada.•

La vida està plena de 
coses bones: lectores 
i lectors d'ulls ben 
oberts i ràpids
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Exposicions
Fins al 12 d'octubre
Memorial col·lectiu amb la mirada de 
l'humor. Convocatòria oberta fi ns al 12 
d'octubre per enviar fotografi es que 
exemplifi quin algunes situacions absur-
des, còmiques i, sovint surrealista que 
s'han viscut en el confi nament i en la tor-
nada als carrers per mantenir les mesu-
res sanitàries i de seguretat pel virus. Per 
participar envieu les vostres imatges i peu 
de foto a capdesetmana@lafontana.org.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190-192)
 
Fins al 15 d’octubre
Poesia Visual. Una exposició de me´s de 
45 obres diferents, sortides de la fusió 
d'imatges, que han captat l'atenció de la 
mirada de la seva autora, l'escriptora gra-
cienca Teresa Vergés. Amb textos curosa-
ment escollits, alguns dels quals són frag-
ments dels seus poemes editats o altres 
poemes curts inspirats en la imatge ma-
teixa. Teresa Vergés és membre del grup 
Minerva-Creadores de Gràcia.
Espai PQNO (Tres Senyores, 3)

Fins al 30 d'octubre
Exposició Astèrix el Gal. La mostra vol 
retre homenatge als autors del que és 
probablement el còmic francès més po-
pular del món, i està inclosa dins del 5è 
cicle d'humor als barris de Gràcia "Gràcia 
riu!", organitzat pels equipaments cultu-
rals del districte del 15 al 25 d'octubre.
La Violeta (Maspons, 6)

Fins al 26 de novembre
Exposició Weird Fishes. Weird Fishes 
és un llibre il·lustrat que realitzat com a 
projecte fi nal de cicle de la il·lustradora 
Míriam Vázquez. Ambientat en el metro 
de Barcelona, parla de la depressió i l’an-
sietat tot envoltat en un món subaquàtic 
de fantasia. Per accedir-hi cal omplir el 
formulari d'accés puntual que està dispo-
nible a la web de la Fontana.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190-192)

Fins al 4 de desembre
La Fundació Felícia Fuster i el Centre 
d’Art Contemporani Nidart presenten l’ex-
posició No m'esborro, amb l’obra de Anna 
Mcneil, Kati Riquelme, Mercè Soler, Núria 
Rossell, Sonia Ruiz de Arkaute, Susana 
Gutiérrez i Teresa San José. Per expressar 
les emocions i pensaments que l’obra de 
Fuster els ha inspirat, cada artista plasma 
l’essència d’un poema en unes propostes 
plàstiques. Emprant distintes disciplines, 
com la pintura, l’escultura, la fotografi a, 
la instal·lació i el llibre d’artista la mostra 
presenta 20 obres en un recorregut visu-
al por les paletes de color i les depurades 
atmosferes orientals. L’exposició és a cura 
de Susana Gutiérrez. 
Fundació Felícia Fuster (Camps i Fabrés, 3)

Fins al 15 de gener
Academias / Ultraacademias. El Palau 
Antiguitats ha volgut aprofundir en el 
procés de creació d’un artista. A la seva 
nova exposició fan ús del terme “ultraa-
cadèmies” emprat al segle XIX pel crític 
d’art Raimon Casellas per referir-se a les 
obres carregades d’un erotisme impropi 
de la seva època. 
Palau Antiguitats (Gràcia, 1)

Fins al 22 de març de 2021 
Exposició Olor de Tardor. La primera casa 
de Gaudí ret homenatge al perfumista, ar-
tista i col·leccionista d'art que va morir el 
passat gener. La mostra, comissariada per 
Cristina Agàpito, presenta obres d'Ernes-
to Ventós vinculades amb la tardor.
Casa Vicens (Carolines, 20) 

Exposició permanent 
Casa Vicenç, la primera casa de Gaudí: 
manifi esto de su obra. Una mostra au-
diovisual que mostra el creixement de 
Barcelona durant més de 130 anys i el seu 
context social, cultural i artístic, a més a 
més del manifest de l’obra de Gaudí. Cal 
consultar horaris i preus. 
Casa Vicens (Carolines, 18) 

Actes
Divendres 9 d'octubre
Presentació del llibre Història d’un crit de 
Joan BonaNit. 
Llibreria Ona (Pau Claris, 94), a les 19 h 

Dissabte 10 d'octubre
Presentació de la col·lecció infantil Les 
aventures de la Napeu amb Màrius Serra 
i Roser Calafell. 
Llibreria Ona (Pau Claris, 94), a les 12 h

Final del XIII Concurs SONS de la 
Mediterrània: Cat Klezmer Trio + Laura 
Esparza i Carlos Esteban + Tecum Terra. 
CAT Tradicionàrius (pl. Anna Frank, s/n), 
a les 19.30 h 

OFFLEM 2020: Floy Krouchi i Tama Kettar. 
Encontres en l'Espai-Temps. Taquilla in-
versa i reserva obligatòria.
EART (Torrijos, 68), a les 20 h

Teatre: La hora de la verdad.
Teatreneu (Terol, 26), a les 22 h

Dimecres 14 d'octubre
Art, salut i benestar: Fem xocolata de 
garrofa. A càrrec de Joan Solé (Societat 
Catalana d'Educació Ambiental). Activitat 
gratuïta però cal inscripció prèvia a 
aula@boscturull.cat o bé al 932133945 
Aula Ambiental Bosc Turull (Pg. Turll, 2), 
a les 18.30 h 

Xerrada: La infl uència dels videojocs en 
la infància i joventut. A càrrec d'Ànge-
la Cardona i Roc Massaguer. Cal reserva 
prèvia.
CC El Coll La Bruguera (Aldea, 15), a les 
19 h

Barcelona Poesia: Un diàleg amb Felícia 
Fuster. Amb Míriam Cano, Susanna 
González Turigas, Ester Xargay, Arnau
Pons, Marta Pérez i Sierra, Cinta Massip 
i Laia Maldonado. Coordinació: Tònia 
Passola.
Fundació Felícia Fuster (Camps i Fabrés, 
3-11), a les 19 h

La Taverna del CAT: Pep Lladó i Carles 
Miñarro, Collita pròpia. Accés lliure amb 
reserva prèvia.
Bar del CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 
21.30 h

Dijous 15 d'octubre
Acte inaugural Gràcia Riu, 5è cicle d'hu-
mor als barris de Gràcia. Taller online: La 

importància del riure, el somriure i l'hu-
mor.
Zoom (https://bit.ly/2HLrGbB, contrase-
nya 1234)

Poesia Heliogàbal 25 anys: Elena Sixto 
amb Seppuku.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21 h

Divendres 16 d'octubre
28a Mostra Internacional de Films de 
Dones de Barcelona: Cuando ellos se fue-
ron. Verónica Haro Abril, Equador, 2019, 
61’. Projecció en digital.
Cinemes Girona (Girona, 170), a les 20 h

Concert: Sabor de Gràcia. 
La Sedeta (Sicília, 321), a les 21 h

Espectacle d'humor clown eMe. A càrrec 
del pallasso Carlo Mô. Cal inscripció prè-
via a la web del CC El Coll.
CC El Coll la Bruguera (Aldea, 15), a les 
21.30 h

Espectacle: Impro Barcelona, Impro a 
Gogó. 100% comèdia de jocs d'improvisa-
ció amb funcions úniques i irrepetibles 
on el públic tria què vol veure en cada 
moment.
Almeria Teatre (Sant Lluís, 64), a les 22 h

Entitats

Divendres 9 d'octubre
Futbol i Anarquisme, una visió des 
d'Amèrica Llatina.
Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a les 19.30 h

Dissabte 10 d'octubre
Presentació del llibre Carregades de ra-
ons, de Dolors i Montse Bassa. Modera 
Natza Farré.
Lluïsos de Gràcia (pl. Nord, 7), a les 18 h 

Jazz concert: Goodman Hampton 
Tribute Quintet.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 19 h

Del 14 al 18 de setembre
Portes obertes als Tallers de Lluïsos per 
conèixer les persones talleristes.
Lluïsos de Gràcia (plaça del Nord, 7)

Dijous 15 d'octubre
Carlos Taibo presenta el seu llibre 

Historias Antieconómicas.
Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a les 19 h

Fins al 19 d’octubre
Activitats de joc per promoure l’activitat 
familiar, veïnal i la convivència amb la 
campanya: Juguem a les places 2020. 
Plaça del Diamant i plaça del Sol 
Programa “Activa’t als parcs” als Jardins 
del Mestre Balcells. Acte permanent.
Jardins Mestre Balcells (Sant Salvador 49)

Fins al 30 d'octubre
L'Orfeó Gracienc convoca proves de veu 
per a la incorporació de nous cantaires. 
S'ha de sol·licitar cita prèvia al 932374302 
o secretaria@orfeogracienc.cat
Orfeó Gracienc (Astúries, 83)

Si 
voleu publi-

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

@independent.cat

Pau Riba i el seu nou projecte al concert 
inaugural del LEM a la Sedeta 
El concert inaugural d'aquesta edició de l'OFFLEM 2020 és aquest divendres 
9 d'octubre al Centre Cívic La Sedeta (Sicília, 321) i inclourà una actuació de 
la poeta Anna Pantinat i el poeta i clarinetista Víctor Bonetarbolí i una altra 
del veterà Pau Riba, que tocarà amb el seu nou projecte PLAN. El mateix 
centre cívic també acollirà el concert de clausura, el dia 30 d'octubre, amb 
les actuacions de l'artesana sonora gracienca Eli Gras i el projecte conjunt 
de la poeta Blanca Llum Vidal i Los Sara Fontán, formats per la violinista 
homònima i Edi Pou, una de les meitats de Za! Les entrades per a aquests 
concerts es poden adquirir a través de la plataforma Entradium.

Divendres 9 d'octubre a les 19 h al Centre (Ros de Olano, 9), a les 21 h

Recomanem

Amb el suport de
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La programació en 
viu es reactiva al CAT 
amb els concerts de La 
Taverna i la Tardor Folk
Cor País Meu i El Diluvi (ajornats del 'Tradi'), Carles Belda i el 
Conjunt Badabadoc o Joana Gomila i Arnau Obiols, en cartell

Silvia Manzanera

Aquesta setmana el CAT 
Tradicionàrius ha recu-
perat la programació de 
concerts i activitats a tots 
els espais del centre. Amb 

els Tallers funcionant amb nor-
malitat des del 28 de setembre, el 
CAT ja té enllestit el cartell de la 
Tardor Folk així com el Congrés 
Nacional de Música d'Arrel pre-
vist per al cap de setmana del 13 
al 15 de novembre, que inclou con-
certs de Carles Belda i el Conjunt 
Badabadoc o Joana Gomila i Arnau 
Obiols. Amb les actuacions de El 
Diluvi i Cor País Meu, el cicle de 
La Taverna o l'exposició ideada 
per Julià Guillamon sobre Joan 
Perucho, el CAT regularitza l'acti-
vitat a l'Artesà "perquè la música 
folk continuï sonant", com recor-
den els seus responsables, que in-
sisteixen en les mesures de reserva 
prèvia, aforament reduït, mascare-
ta i distància.

La primera cita a l'escenari 
del CAT és aquest dissabte amb 
la Final del Concurs Sons de la 
Mediterrània de Manresa que es 
trasllada fins a Gràcia de mane-
ra excepcional amb els tres grups 
seleccionats: Cat Klezmer Trio, 
Laura Esparza i Carlos Esteban 

i Tecum Terra. El guanyador 
s’anunciarà dimarts 13. 

Durant aquesta tardor, tam-
bé es recuperen dos concerts que 
havien de tenir lloc en el marc del 
Festival Tradicionàrius 2020. El 
primer, el divendres 6 de novem-
bre, Cor País Meu oferiran l’espec-
tacle Exili; i el divendres 27 de no-
vembre, els valencians El Diluvi 
presentaran el disc Junteu-vos. 
Les entrades ja són a la venda i es 
poden comprar a través del web 
www.tradicionarius.cat.

La 21a edició del cicle de con-
certs de petit format a El Bar del 
CAT, La Taverna del CAT, ha enge-
gat aquest dimecres amb el duet 
Manu Sabaté i Carles Marigó amb 
un sold out, i s’allargarà fi ns al 23 
de desembre. Tots els dimecres 
d’octubre, novembre i desembre 
l’espai del bar s’omplirà de sons 
d’arreu del món amb Pep Lladó i 
Carles Miñarro, Quim Boix i Santi 

La banda de folk valenciana El Diluvi en una imatge promocional. Foto: Nerea Coll

Breus

Recital de poemes 
entorn Felícia 
Fuster, a la 
Barcelona Poesia

El cartell de Barcelona 
Poesia d'enguany inclou 
a Gràcia el recital poètic 
'Un diàleg amb Felícia 
Fuster', on hi participaran 
amb poemes propis i de 
la mateixa artista Míriam 
Cano, Susana González 
Turigas, Ester Xargay, 
Arnau Pons, Marta Pérez-
Sierra, Cinta Massip i Laia 
Maldonando. El recital, 
programat el proper 14 
d'octubre a les 19h, forma 
part dels actes d'obertura 
que celebren el Centenari 
Felícia Fuster en el 2021. 
L'espai gracienc també 
ha inaugurat aquesta 
setmana l'exposició 'No 
m'esborro', que mostra 
l'obra plàstica i visual de 
set artistes que dialoga 
amb l'obra literària de 
Felícia Fuster.

La cultura del 
videojoc arriba 
al Coll en format 
de xerrades
Emmarcades en la mostra 
que es va veure al CCCB 
'Gameplay', el Centre Cívic 
del Coll acollirà ara dues 
xerrades sobre la cultura 
del videojoc el 14 i 21 
d'octubre a les 19h, ja que 
al març el confi nament va 
obligar a cancelar el cicle. 

S.M.

E l títol no és arbitrari i ja 
en dona, de pistes: Tobacco 
Road és un blues composat 

per John D. Loudermilk el 1964 
i una metàfora del camí recor-
regut per la música afroameri-
cana des de les arrels rurals fi ns 
als clubs de les ciutats. Un lle-
gat que el músic gracienc Lalo 
López difon i revisa des de la 
seva particular mirada i passió 

pel jazz, el soul o el funk, des de 
les ones de Ràdio Gràcia cada di-
mecres de 5 a 6 de la tarda, des 
de Vallcarca, "la San Francisco 
de Barcelona". El guitarrista de 
Fundación Tony Manero con-
fessa que el programa és un vi-
atge entre present i passat amb 
l'0bjectiu d'oferir una "paleta 
musical molt diversa i àmplia". 
"Partint de novetats sempre bus-
co una cançó referent del passat 
perquè m'agrada recuperar el 
llegat dels clàssics: en el passat 

estan les claus del present", as-
segura López. Els trajectes en 
cotxe amb Otis Redding o John 
Coltrane de fons van marcar la 
infància del músic, una ban-
da sonora que va mutar més al 
rock durant l'adolescència però 
que va recuperar a l'època de 
Tony Manero. "Investigàvem 
molt, tot i que era més la ves-
sant de ball, però m'identifi -
cava moltíssim amb aquelles 
músiques", explica Lalo López. 
La raó: "és una celebració co-

munitària, el jazz o el blues te-
nen components hedonistes i a 
l'hora sociopolític, com ara el 
funk que s'associa al moviment 
Black Power". El nou programa 
de Ràdio Gràcia, que va arren-
car la passada setmana, no obli-

da en aquest particular viatge 
l'escena local i donar cobertu-
ra a les noves generacions en 
temps estranys per recordar que 
la música és servei essencial. 
"Germans i germanes, benvin-
guts a Tobacco Road".•

El repor

Lalo López, guitarrista de Fundació Tony Manero, presenta a Ràdio 
Gràcia 'Tobacco Road', un viatge per les músiques afroamericanes

El camí del tabac

El músic Lalo López ha estrenat programa a Ràdio Gràcia. Foto: Cedida

Foto: Fundació Felícia Fuster

Any Perucho. Dissabte 7 de 
novembre el CAT serà la seu de 
l'acte central de celebració de l'Any 
Perucho amb l'exposició ideada 
per Julià Guillamon i dissenyada 
per Marc Valls. La jornada preveu 
el concert de Carles Belda, 'El 
romanço de les històries Natural'.

La primera cita a 
l'escenari del CAT 
és aquest dissabte 
amb la fi nal del 
concurs Sons 

Méndez, Jordi Fàbregas i Ramon 
Manent, Pau Benítez i Dani Àlvarez, 
Enric d’Armengol i Quim Mas, Blai 

Casals i Eulàlia Bargalló, Antony da 
Cruz i Jurandir, Agostino Aragno i 
Óscar Cruz, entre d'altres.•
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La tradicional presentació del 
LEM als cinemes Texas que 
els darrers anys es feia uns 
dies abans de l'arrencada del 
dispostiu enguany s'ha subs-

tituït per una roda de premsa vir-
tual en un any excepcional. També 
l'absència de Víctor Nubla, l'ideòleg 
i ànima de Gràcia Territori Sonor i 
el LEM marca aquesta edició espe-
cial i reduïda que oferirà un total 
de 10 concerts del 9 al 30 d'octubre 
(una tercera part del cartell de l'any 
passat) i que al districte es concen-
trarà a la Sedeta i a Experimentem 
amb l'Art. "Mantenim el llegat i els 
principis del Víctor Nubla però al-
hora anem introduint noves idees i 
canvis per seguir el projecte en vis-
ta al futur", assegura Maria Vadell, 
directora artística de l’OFF LEM 
2020. Més col·laboracions amb gent 
nova, insistsir en la importància del 
teixit o treballar més en la pers-
pectiva de génere són algunes de 
les noves línies obertes per l'actual 
equip. "En Víctor segur que ens cri-
ticaria però també crec que estaria 
orgullòs del LEM que presentem", 
afegeix Vadell. "Durant els darrers 
dos anys ell sempre deia que ni el 
LEM ni Gràcia Territori Sonor eren 
Víctor Nubla sinó de la gent que hi 
treballa", ha recordat Aleix Salvens, 
membre de l'equip de GTS. 

Amb un pressupost més reduït 
i amb els aforaments també limi-
tats, l'entitat estudia tirar enda-
vant una campanya de microme-
cenatge per rebaixar el patiment 
pel que fa a les despeses. Una altra 
de les novetats és el nou format del 

GTS manté el llegat de 
Víctor Nubla i presenta 
un OFFLEM que encara al 
futur amb nova mirada 
El duet Anna Pantinat i Víctor Bonet Arbolí i l'estrena del projecte 
de Pau Riba PLAN obren el festival aquest divendres a la Sedeta

La baixista Floy Krouchy actuarà amb Tama Kettar dissabte a EART. Foto: Ann Son Bas

Laboratori Àgape, que enguany són 
a porta tancada i gravats en vídeo 
per publicar-los després juntament 
amb les receptes dels plats. També 
el nom de Víctor Nubla hi serà pre-
sent, amb l'homenatge que li faran 
Juan Crek i Joan Vinuesa en la pri-
mera trobada. En la segona, en re-
cord de Bernat Roselló, excuiner 
de Casa Almirall mort a l'abril, tin-
drà receptes de Quim Díaz i Hara 
Kraan, música de Ramon Solé i 

poesia de Guim Valls. Finalment, 
el tercer Àgape tindrà el men-
jar de Mancebía Postigo, la músi-
ca de Zozobra i la poesia de Laia 
Carbonell. 

A més, GTS també presentarà 
properament, juntament amb la lli-
breria La Carbonera del Poble-sec, 
un projecte de ràdio-art que posa 
en contacte escriptores i músiques 
per fer un seguit de peces al voltant 
de la ciència-fi cció.•

EART, espai recuperat. El pati 
d'Experimentem amb l'Art acollirà tres 
Encontres en l'espai-temps. El primer 
aquest dissabte 10 d'octubre reunirà Floy 
Krouchy i Tama Kettar. La pianista Clara 
Lai i el percussionista Joan Moll (17/10), 
i Alpha Decay, Valentina Alvarado i 
Carlos Vásquez, convidats pel Centre de 
Creació La Escocesa (24/10), els altres.

Joan Millaret Valls

El 68è Festival de Cinema de Sant 
Sebastià inaugurava la seva gran fes-
ta del cinema amb Rifkin’s Festival 

de Woody Allen, rodada en gran part a la 
mateixa ciutat de Donostia. Es tracta de 
la quarta producció d'Allen de la mà de la 
companyia catalana Mediapro i ha comp-
tat amb un extens repartiment confor-
mat per noms com Elena Anaya, Sergi 
López, Louis Garrel, Wallace Shawn, Gina 
Gershon i Christoph Waltz. Rifkin’s Festival 
és una comèdia lleugera de tons romàn-
tics sobre una parella nord-americana que 

assisteix al Festival de Sant Sebastià i que 
viuran diferents embolics sentimentals. 
Enmig d’un repartiment local i internaci-
onal destaca el protagonisme de Wallace 
Shawn, un actor secundari habitual en 
la fi lmografi a d’Allen des dels temps de 
Manhattan (1979), que actua d’alguna ma-
nera d’alter ego del director. Els darrers 
temps en què Woody Allen ha estat en l’ull 
de l’huracà quan ha rebrotat el cas de les 
denúncies de pedofília tot coincidint amb 
l’eclosió del moviment #MeToo i que ha 
provocat el buit de gran part de la profes-
sió, Shawn va ser un dels pocs que li va 
transmetre el seu suport, segons confessa 
el propi Allen en A propòsit de no res. 

El fi lm és una proposta decebedora en-
cara que Allen ens piqui l’ullet amb l’ham 
de referències i cites cinèfi les. Abunden 
episodis irònics rodats en blanc i negre a 
tall d’homenatge cinèfi l a diverses cintes: 
des de El setè segell, Persona o Fresas salva-
jes d’Ingmar Bergman; Al fi nal de l’escapada 
de J. L. Godard; L’àngel exterminador de L. 
Buñuel o el Ciutadà Kane d’Orson Welles. 
Són fragments combinats en el fi lm a la 
manera de malsons o visions del subcons-
cient i que empaiten a l’atribolat protago-
nista, Mort Rifkin (Wallace Shawn), pro-
fessor de cinema amb ínfules d’escriptor, 
quan la seva dona, Sue (Gina Gershon), re-
presentant de premsa, s’entén amb un jove 
director francès, Philippe (Louis Garrel), i 
ell comença a enamorar-se d’una doctora 
espanyola, Jo Rojas (Elena Anaya), que el 
tracta de la seva hipocondria. En l’extens 

repartiment trobem ocasionalment Sergi 
Lòpez que interpreta el marit artista que 
enganya a Jo Rojas amb models en un epi-
sodi d’allò més ridícul i estereotipat. Una 
pel·lícula menor que esdevé un espot pro-
mocional del festival i de la ciutat basca i 
poca cosa més. Un reguitzell de llocs co-
muns, situacions vistes o calcades de tí-
tols precedents, pràcticament sense gus-
pires d’inspiració i absència de moments 
per a la rialla. Ens hem acostumat a un 
cinema d’Allen discret en què ja sabem el 
que ens trobarem, on no esperem grans 
sorpreses i que el fi lm complirà amb uns 
mínims tolerables. Però Rifkin’s Festival 
no assoleix aquest mínims i esdevé una 
de les pitjors pel·lícules d’Allen dels últims 
anys. Sap greu la duresa mostrada però 
les coses són como són i no com voldrien 
que fossin.•

'Rifkin's Festival', deslluïda festa del cinema

crítica 
d’art

S.M.

E l 18 i 19 d'octubre l'Heliogàbal celebrarà el 25è 
aniversari als Jardins de la Sedeta. Amb la part 
musical tancada amb noms com Mishima o Joan 

Miquel Oliver, l'emblemàtica sala de Ramón y Cajal s'ha 
centrat aquesta setmana a posar de manifest a través 
d'un comunicat a les xarxes la crítica situació en què 
es troba. Segons la sala, les ajudes promeses per part 
de l'ICUB o les ajudes anunciades per pal·liar la crisi 
sanitària encara no s'han fet efectives i "els lloguers, 
préstecs i ERTO no paren i estem tots els locals a punt 
de fer fallida". En aquest balanç de la trajectòria del lo-
cal, on s'han acollit uns 3000 esdeveniments de petit 
format, recorden que després de les reformes (220.000 
euros de cost), i amb les inspeccions aprovades, enca-
ra falta que l'ICUB i el Districte aprovin l'Helio com a 
Espai de Cultura Viva. A més de les limitacions actuals 
d'aforament, l'Heliogàbal també critica les restriccions 
horàries que els obliguen a treballar en horari diürn 
fi ns a les 23 h. Per això reclamen solucions que inclo-
guin el petit format i el teixit cultural de base. "Si no ar-
riben solucions aviat, el nostre XXVè Aniversari acaba-
rà sent un comiat", clouen al comunicat.•

L’Heliogàbal avisa que 
si no arriben els ajuts 
acabaran tancant
La popular sala de Ramón i Cajal 
reclama a l'ICUB i al Districte 
"solucions aviat" perquè el 25è 
aniversari no sigui un comiat

El reconegut director de cinema Francesc Betriu ha 
mort aquest dimecres als 80 anys. A Gràcia se'l recorda 
sobretot pel rodatge de 'La plaça del Diamant' (1982), un 
fet recollit en un especial a l'Independent 398 quan es 
complien 20 anys. La històrica fi lmació va tenir com a 
testimoni gràfi c Josep Maria Contel, que va copsar dife-
rents moments darrere les càmeres amb el director (a la 
foto al mig) o els actors (Sílvia Munt i Lluís Omar).•

Mor Betriu, director de 
'La plaça del Diamant'



L’Independent de Gràcia
9 d'octubre de 2020

16

Gràcies al suport de:

La torratxa

La distància
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El missatge cau com una bomba al 
grup de Whatsapp. Ell ja no vindrà 
més a les patxangues dels dilluns. La 

conversa familiar ha estat tensa, però ho 
hagut d’assumir entre contrariat i resig-
nat. Son més de deu anys de trobada set-
manal ininterrompuda, amb l’excusa del 
futbol, però amb la cervesa, l’entrepà i la 
conversa entre amics com a ritual d’al-
tar major. La Covid imposa la distància i 
obliga l’equip a buscar un fi txatge, potser 
temporal, qui sap si permanent. Però una 
revolta interna l’empeny i, malgrat l’ex-
trema prudència i la responsabilitat, els 
promet la tornada més aviat que tard. Ho 
fa en un cafè a la fresca robat a la pandè-

mia, que ja és gintònic, que ja és de festa 
en els temps que corren. Quant de temps 
pot suportar la distància, l’amistat? 

La nena, l’amiga i les bessones fa 5 anys 
que creixen al compàs. Mateixos crits, 
mateixa essència belluguedissa, mateix 
rictus descarat. Però aquest curs, el ma-
leït virus les ha separat de classe. I tris-
tes, però abnegades, xerren al pati a crits, 
cadascuna des de l’altra banda de la seva 
fi lera de cons. Però quan l’autoritat es 
despista, i desafi ant el protocol que cada 
dia els reciten com un mantra, s’ajunten 
en una petita festa i s’abracen en un racó 
del pati de l’escola. Saben que allò no és el 
que toca, però què toca sinó estimar amb 
força les amigues de tota una curta vida? 
Avui, en sortir de classe, han quedat entre 
elles per fer una festa de pijames. Els pa-
res no s’hi negaran. I elles, abans de l’hora 
d’anar a dormir, es prometran reunifi car 
les sis ‘tremendes’. Les separades a l’esco-
la, la del poble exiliada pel virus i la pri-
mera a marxar. No han nascut per abai-
xar els braços i encara menys per perdre 
la batalla contra la distància.•

Aquest curs el maleït 
virus les ha separat 
de classe. I tristes, 
xerren al pati a crits

Albert BenetAlberGràcia Escapulada

Passatge jove però no gaire ben plantat cerca el nom 
d’una dona esportista, preferentment gracienca, que 
li cedeixi el nom.” Aquest anunci fi ctici refl ecteix 
la situació del passatge sense nom que des de fa un 
quart de segle connecta el carrer de Pau Alsina (abans 

Secretari Coloma) amb el de Sardenya. Un pas força concor-
regut pels veïns d’aquesta contrada i, sobretot, pels usua-
ris del camp de futbol de l’Europa i l’equipament esportiu i 
l’aparcament que hi ha al subsòl del Nou Sardenya.

Segons explica la consellera del Districte de Gràcia i pre-
sidenta de la comissió del nomenclàtor de Gràcia, Àngels 
Tomàs (Barcelona en Comú), el nom que es vol donar aquest 
pas ha de ser el d’una exesportista gracienca (o no) que hagi 
tingut una biografi a destacada que avali aquest reconeixe-
ment públic. S’aplicarà, doncs, el criteri de discriminació po-
sitiva a favor de les dones per tal de compensar el desequili-
bri històric entre noms masculins i femenins que pateixen 
Gràcia i Barcelona. Un posicionament polític que ha fet pos-
sible que la ciutat hagi aprovat recentment el nom del mira-
dor de la professora i activista social Consol Casals i Genover 
(1942 – 2012), rere el ParK Güell. 

Per acabar de complicar la recerca, la persona homenat-
jada no pot ser viva sinó que han d’haver passat un mínim 
de cinc anys d’ençà de la seva defunció. Això, des del meu 
punt de vista, difi culta molt la tria perquè l’esport femení ha 
eclosionat les darreres dècades i les seves protagonistes en-
cara són entre nosaltres. D’aquesta manera, s’exclou el nom 
de l’Elvira Montardit, la primera i fi ns ara única directiva de 
l’Europa perquè sortosament encara viu al seu domicili del 
carrer de la Providència (a pocs metres del passatge del qual 

parlem). Un altre nom proposat, el del davanter més conegut 
de la història del club escapulat, Manuel Cros (1901-1986), 
també queda fora de la pugna. I com ell gairebé tots els per-
sonatges rellevants de l’europeisme perquè són majorità-
riament masculins. Ara bé, se m’acut el nom de la senyora 
Maria Cinta López Aguilera (1917-2012), sòcia fi del durant 
més de 70 anys. Tot i no ser esportista tenia molta més em-
penta que alguns jugadors i jugadores actuals. Però, entenc 
que la tria no serà fàcil i la decisió ha de ser consensuada per 
tots els membres de la comissió.

Som enmig d’aquest dilema toponímic perquè fa 25 anys 
algú no va fer bé la seva feina o perquè senzillament ningú 
no va pensar que a aquest passatge sense cap domicili pos-
tal i pensat per a millor la seguretat de l’entorn del camp li 
calgués cap nom. Passatge de Cal Santpere (bo i recordant la 
masia que va existir en aquest punt) o simplement Passatge 
de l’Europa (perquè travessa el camp d’oest) haurien estat 
dos noms encertats des d’un punt de vista històric. També li 
haurien pogut dir “Pas de la gran Porciolada”, en referència 
a l’especulació urbanística que va permetre la construcció 
d’aquest edifi ci monstruós que llinda amb el passatge. 

Sigui quin sigui fi nalment el nom escollit, penso que cal-
drà arranjar aquest carrer de vianants (amb parets guixades, 
brutes i envellides), dotar-lo de més alegria (llum, plantes 
i decoració) per tal de fer justícia a la dona que li acabi ce-
dint el nom. I, com en qualsevol altre espai públic, demanar 
als incívics que s’abstinguin d’atansar-s’hi i que els conduc-
tors de patinets no s’oblidin de frenar just quan arribin a la 
confl uència amb el carrer de Pau Alsina, malgrat el pendent 
temptador.•

Passatge gris cerca 
dona esportista

Accés al passatge des del carrer Pau Alsina. Foto: Àlex Gutiérrez Pascual


