
Família Fradera: "És 
difícil posar terminis 
a Ca L'Espina; som 
grans tenidors però no 
hem desnonat ningú"
"Ara toca la demanda civil de 
tot l'edifi ci; no hi haurà més 
desallotjaments parcials", diu P4

Cauen a Gràcia un 
terç dels delictes 
i només pugen 
els robatoris amb 
força a vehicles
La Guàrdia Urbana registra 2.500 
sancions per incompliment de 
les mesures Covid P5

Can Carol obre 
dilluns i programarà 
desenes de sessions 
de portes obertes a 
partir del febrer
El nou casal de Vallcarca 
vol cedir aules a les escoles i 
dessaturar biblioteques P6

Editorial

L'home que 
estimava 
la vida

Jordi Fàbregas és probable-
ment la persona que més 
lluny ha portat el nom de 

Gràcia arreu perquè, partint 
del llenguatge universal de 
la música d'arrel, el CAT i el 
Tradicionàrius han estat casa 
d'acollida per a músics d'ar-
reu del món i aquests músics 
han fet xarxa. Però alhora 
aquest treball de difusió no 
ha estat gens renyit amb la 
implicació dels tradicionàrius 
a la Vila i en Jordi n'era l'àni-
ma. Quinze dies després d'un 
ensurt en la llarga carrera 
que mantenia per controlar 
una vàlvula del cor des de feia 
30 anys, en Fàbregas, amb la 
seva fi gura inconfusible, es-
primatxat, amb els rínxols 
grisos de la seva mitja melena 
al vent i el seu caminar tran-
quil, ha dit: "jo vaig passant". 
Se'n va tranquil i ens deixa en 
una vall de llàgrimes, perquè 
en Jordi no estimava la mort 
i sempre la vida, la gent que 
l'envoltava i als propers, a qui 
volia dedicar més temps.
continua a la pàgina 8

continua a les pàgines 2 i 3

Adéu a Jordi Fàbregas, 
ànima del CAT i puntal 
de la música d'arrel
El músic deixa una prolífi ca carrera i un lideratge 
com a dinamitzador al món dels sons tradicionals 

Jordi Fàbregas, al seu despatx del CAT el març de l'any passat . Foto: Silvia Manzanera

Albert Balanzà

J ordi Fàbregas, el gran re-
ferent i dinamitzador de la 
música d'arrel a Catalunya, 
ànima del Centre Artesà 
Tradicionàrius (CAT) i node 

indiscutible de múltiples iniciatives 
de recuperació dels sons tradicio-
nals tant a nivell local com inter-
nacional, ha mort aquest dimecres 
al vespre a l'edat de 69 anys. Quinze 
dies després de ser ingressat per un 
problema coronari a l'Hospital de 
Sant Pau, el cor de Fàbregas no va 
poder superar les difi cultats que ar-
rossegava en una de les vàlvules, i 
de la qual es tractava des de feia 30 
anys sense problemes, i va dir adéu.
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Mor Jordi Fàbregas, ànima del 
CAT i puntal de la música d'arrel 
Adéu als 69 anys al líder indiscutible del folk català, recuperador 
dels sons tradicionals i node de múltiples iniciatives culturals 

Jordi Fàbregas, en una imatge retrospectiva de l'any 2000. Foto: Arxiu

El desenllaç va agafar per 
sorpresa la família i els 
metges, encara sense sa-
ber-ho l'enorme cercle 
d'amics i companys que 

cada dia preguntaven per ell des 
que la nit de Reis va haver de ser 
traslladat al centre hospitalari. 
A nivell de Gràcia la seva absèn-
cia durant dos dilluns a les con-
centracions de suport als presos 
a plaça de la Vila, on sempre aca-
bava agafant la guitarra, van fer 
augmentar la preocupació i es 
van verbalitzar amb un missatge 
d'ànim a la plaça a través d'unes 
paraules de Lluís Puig, amic del 
músic i conseller de Cultura del 
govern Puigdemont.

L’adéu de Fàbregas té ara ma-
teix una repercussió inabastable, 
sent com era el líder indiscutible 
del folk català, recuperador dels 
sons tradicionals a través d'infi -
nits projectes de grups musicals 
i node imprescindible a l'hora de 
muntar tota mena de festivals i ini-
ciatives culturals al llarg i ample 
del territori. El nom de Fàbregas, 
no en va, des de l'any 1968, quan 
va debutar com a músic amb un 
EP de quatre cançons nascut sota 
l'infl ux dels Setze Jutges i la músi-
ca francesa, ha estat sempre lligat 
als grans noms en majúscules de 
la música d'arrel, sobretot El Pont 
d'Arcalís i Primera Nota; amb els 
primers va fer nou discos i amb els 
segons, cinc (un de compartit amb 
uns altres grans clàssics, els valen-
cians Urbàlia Rurana).

Però la prehistòria de la mú-
sica d'arrel amb l'accent de 

No és just. Que el Jordi 
Fàbregas s’hagi mort és 
una putada grossa. Perquè 

no li tocava, perquè tot just ara 
venia el moment de que gaudís 
de tot allò que el dia a dia fa que 
descuidis una mica, encara que 
sigui sense voler. Perquè ara les 
forces s’encaminaven a direcci-
ons més amables. La música i la 
Lola. Més aviat primer la Lola, i 
després tota la resta. 

Al març el Jordi ens va dir 
que es jubilava, que es trauria 
de sobre una part més feixuga 
i es concentraria en projectes 
personals que no tenen a veure 
amb pagar les factures i són els 

que de veritat donen sentit a la 
vida. M’ho deia content, sense 
donar-se’n cap importància del 
camí fet en trenta anys liderant 
el Tradicionàrius. Gairebé res. 
"Sí, sí, hi ha molta qualitat i pro-
fessionalitat dels músics, creati-
vitat, diversitat i innovació, però 
no hem arribat al gran públic", 
deia. S’ha de seguir insistint. En 
aquells dies tot just començava 
aquest temps incert que sem-

bla no tenir fi  i podíem parlar 
veient-nos les cares. Recordo 
la seva expressió quan, tot fent 
broma, va dir que mentre tingu-
és el cos, la gola i la Lola, segui-
ria fent coses. Això no és just. És 
una putada grossa.

La trajectòria de Jordi 
Fàbregas és enorme; no em puc 
imaginar la repercussió que ha 
tingut arreu del país el seu tre-
ball com a músic i activista en 

tants fronts. Les connexions que 
ha fet a la Vila i al món deuen 
ser inabastables. La seva veu 
i la seva guitarra han arribat 
molt lluny. Un noi de Sallent, un 
grac, un pota negra de Gràcia, 
un Creu de Sant Jordi. En el mo-
ment que escric aquestes pa-
raules el món encara no sap que 
demà serà una mica pitjor, més 
pobre, més trist, perquè el Jordi 
ja no hi és. Això no és just; és 

una putada molt grossa.
No em puc imaginar el dolor 

que algú pot sentir davant la 
mort de la persona que ha cons-
truït amb tu una vida durant 
50 anys. No em puc imaginar la 
ràbia de no poder acompanyar-
lo quan està estirat al llit d’un 
hospital durant dies, sense po-
der agafar-li les mans o acarici-
ar-li els cabells, aquells cabells 
blancs tan bonics, i dir-li, amb 
paraules suaus, que tot anirà bé, 
i explicar-li tantes coses, perquè 
sempre hi ha moltes coses per 
explicar quan hi ha amor de ve-
ritat, enorme, constant. Això no 
és just.•

El company de la Lola

Fàbregas no s'entén sense el pas 
fet pel grup Coses, que va formar 
amb Ton Rulló i Miquel Estrada. 
Coses va ser el primer grup d'ex-
pressió catalana que va enregis-
trar un disc amb una discogràfi -
ca madrilenya, Movieplay; van fer 
tres discos i el 2015 van tornar de 
tant en tant als escenaris.

Fàbregas, home de moltís-
simes pàtries (Sallent, Súria, 

tival Tradicionàrius. El CAT, a tra-
vés de l'associació TRAM, va ser el 
premi a la lluita veïnal per donar-
li una vida segura al centre cívic 
L'Artesà i des de la Travessia Sant 
Antoni i després també per la ban-
da de la placeta Anna Frank, tot-
hom va tenir una porta oberta a la 
casa musical de Fàbregas.

Enguany el Tradicionàrius, 
que va començar dissabte passat, 
ja ha arribat a l'edició 34 i era la 
primera edició que Fàbregas ha-
via de veure des de la tranquil·la 
barrera que el relleu en mans de 
Carol Duran ha permès, un cop ell 
va decidir que tocava fer un pas 
al costat, encarar altres projec-
tes personals o descansar i dedi-
car més temps a la família. Com 
a últim servei a la pàtria, hi ha-
via previst el passat dissabte 16 
un concert recuperant Almanac, 
el primer disc que Fàbregas va 
fer amb La Murga l'any 1981, en 
commemoració dels 40 anys de 
la publicació. Un concert d'Eliseo 
Parra va ser el substitutiu.

Ha quedat pendent la festa 
pels 25 anys del CAT, per a la qual 
s'havien iniciat els preparatius el 
2019 i que la pandèmia va ajornar. 
No hi haurà ocasió, també com a 
conseqüència de la crisi sanitària, 
però el llegat de Fàbregas queda, 
és enorme i servirà per a les futu-
res generacions. •

EL CAT va ser 
el premi a la 
lluita veïnal per 
donar-li una vida 
segura a l'Artesà

Coses, Primera 
Nota i El Pont 
d'Arcalís van ser 
els tres projectes 
principals

Opinió
Silvia Manzanera, redactora en cap de L’Independent de Gràcia

Jordi Fàbregas deixa com a llegat una obra prolífi ca 
entre la qual destaca els discos en solitari: El Trobador 
(1968), els elapés del grup Coses: Via Fora! (1973), Ara és 
demà (1976) i Perquè no s'apagui l'aire (1978), i la carrera 
més extensa amb Primera Nota amb discos com Primera 
nota (1990), Llet i vi (1990) o Taüll (1993) o amb El Pont 
d'Arcalís, encara en actiu, amb discos com Balls i can-
çons del Pirineu (1998) o Del Piemont als Pirineus (2004). 
També Lo poder del cant (1997) amb Harmònica Brava.

disco-
grafi a 
bàsica

ve de la pàgina portada

A.B.

Folgueroles, Arsèguel, Vic, man-
resa), va tenir sempre una vida 
militant no dogmàtica. Vinculat 
al PSUC com la majoria dels seus 
amics als anys 70, poc a poc va 
anar defi nint el seu camp base ir-

renunciable a Gràcia i allà, amb 
la seva imatge inconfusible espri-
matxada, els seus rínxols blancs i 
la seva mitja melena, va teixir una 
xarxa de complicitats que va es-
clatar el 1988 amb el primer fes-
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A. B. 

T erritori glocal. Contra 
el pensament immediat 
de qui menys el conei-
xia, que el porta a vin-
cular-lo a una petita illa 

que s'estén només a l'entorn 
de la plaça Anna Frank o de les 
passejades matinals que el feien 
present i trobadís pels carrers 
de Gràcia, Fàbregas és Sallent 
(on va néixer), el Pirineu (amb 
base a Arsèguel), Vic i Manresa 
(per ser impulsor dels festi-
vals), Súria i Folgueroles (per 
la família) i des de Catalunya al 
Piemont i a tots els racons de 
món on hagi sonat la música 
tradicional. 

Fàbregas segons Fàbregas. "La 
música és un llenguatge uni-
versal, sensible, que demostra 
i ensenya sentiments, que per 
a mi no tenen paraules con-
cretes, sinó sensacions, emo-
cions" (L'Independent núm. 
3, any 2000). "El CAT ha estat 
una banda d'agitació folk i això 
s'ha estès arreu, ara realment 
per sort hi ha molts punts al 
territori que fan programa-
ció de música folk; no obs-
tant això, en la lluita per sor-
tir als mitjans hem perdut un 
llençol a cada bugada" (vegeu 
L'Independent 727, any 2018).

Sempre dalt de l'escenari. Tot i 
que El Pont d'Arcalís és la ban-
da que va fundar que ha arri-
bat més lluny, amb una desena 
de discos i milers d'actuaci-
ons, Fàbregas és el llegendari 
grup Coses, La Murga, Primera 

el repor

Jordi Fàbregas, amb La Murga. Foto: Cedida

La inauguració del CAT el setembre de 1993. Foto: Romà Salvador

Geografi a Fàbregas
Jordi Fàbregas (1951-2021), conegut a nivell local com a ànima del Centre 

Artesà Tradicionàrius, sempre ultrapassant les fronteres de la música 
tradicional cap a l'activisme social i referent dels anomenats gracs de 

Gràcia, ha marxat deixant una petjada de geografi a inabastable

Nota, Solistes de la Costa (amb 
l'inseparable Jaume Arnella), 
L'Harmònica Brava, l'Orquestra 
Simfònica de la Canya i la infi nitat 
de col·laboracions amb Maurizzio 
Martinotti o grups com Urbalia 
Rurana o Ara va de bo.

TRAM, CAT, Gràcia. L'associació 
per la Tradició Musical va néi-
xer fa 30 anys i el CAT en té no-
més algun menys. El primer 
Tradicionàrius. "En aquell mo-
ment som un conglomerat de 
gent (entre gracs i forasters, 
Esteve León, Jordi Roure,
Eduard Casals, Jaume Arnella,
Toni Oró, Ferran Martínez, Lola
Capdevila, Quim Soler, Isidre 
Tito Pelàez...). Desembarquem a 
Gràcia, on hi havia altres grups, 
i estàvem implicats a la Vila. En 
un moment ens va semblar que 
ens convenia presentar els nos-
tres treballs amb regularitat i 
guanyar repercussió. Vam venir 
a parlar amb el director del cen-
tre, en Pep Fornés aleshores. Ens 
vam quedar sorpresos perquè
ens va dir que sí a tot", explica-
va (vegeu L'Independent 727). 
El CAT no ha estat, doncs, un 
bolet aïllat a la Vila: dos exem-
ples, Fàbregas va obrir la plaça 
del Folk per celebrar els 15 anys 
de L'Independent i en els últims 

"La música 
demostra i ensenya 
sentiments; és 
un llenguatge 
universal", deia

anys ha faltat poquíssims di-
lluns a plaça de la Vila en l'acte 
setmanal pels presos.

Feina feta i reconeguda. La tas-
ca pionera i referent al llarg de 
les dècades de Fàbregas ha tin-
gut tots els reconeixements: ja 
va ser premi nacional de músi-
ca i de cultura popular els anys 
1991 i 1995, i encara li quedava 
per aquest segle la Medalla d'Ho-
nor de la ciutat (2006) i la Creu 
de Sant Jordi (2020). LI ha fal-
tat una festa de comiat pel seu 
relleu al CAT a mans de Carol 
Duran. Els seus amics li prepa-
raven una festa postpandèmia 
almenys amb gent de tots els 
Països Catalans. "Està clar que a 
la festa del Jordi hi haurà més de 
100 persones", deia Esteve León, 
parella inseparable de Fàbregas a 
L'Independent al maig.

El nucli dur, la família i l'amor. 
El músic de llarga trajectòria va 
partir de la família per engegar 
carrera: era l'any 1968, i amb 
17 anys Fàbregas va publicar 
un EP de quatre temes, El tro-
bador (Edigsa), dos temes amb 
autoria del seu pare, el poeta 
Josep Fàbregas, i dues versi-
ons de Jacques Brel. Faltava poc 
aleshores perquè iniciés una 
relació de 50 anys amb la que 
ha estat la dona de la seva vida, 
Lola Capdevila, que també va 
fer-li de representant musical. 
"Si vam tocar el 1976 a les Sis 
hores de Canet va ser per ella", 
recordava sovint. Un dels seus 
fi lls, Pol Fàbregas, altrament 
conegut com a PD MiStu, ha es-
tat digne continuador dels sons 
apresos a casa.•

Gràcies al suport de:
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La proposta Espai 
Joan Triadú busca 
el suport d'entitats 
de Gràcia

El comissari de l'Any 
Joan Triadú, Joan Josep 
Isern; Carles Duarte, en 
nom de l'escola Joan 
Triadú vinculada a l'ICIC, 
i Òmnium Gràcia, són 
els signants d'una carta 
adreçada a les entitats de 
Gràcia com a primer pas 
de recolzament social per 
assignar el nom de Joan 
Triadú a la zona de jardí i 
espai lúdic de la plaça
Gal·la Placídia, que va des 
de les antigues atraccions 
Caspolino, on hi ha la seu 
del Col·legi d’Economistes, 
fi ns a la Travessera de
Gràcia (vegeu núm. 827). 
L'Any Triadú preveu 
col·locar una placa a la 
casa de Riera de Cassoles 
on Triadú va viure, al 
número 9, i una exposició 
itinerant que farà estada a 
la biblioteca Jaume Fuster 
a la tardor.

Òmnium i Ona 
es coordinen 
per signar per 
l'amnistia
Des d'aquest dimecres 
les parades d'Òmniun 
per signar per una llei 
d'amnistia tenen un nou 
punt fi x a Ona Llibres del 
carrer Gran 217. L'horari 
és de 10-14h i de 17-20h de 
dilluns a divendres.

A. B.

E l grup municipal d'Esquer-
ra Republicana, el més nom-
brós amb cinc consellers al 

Districte juntament amb els al-
tres cinc de BComú, prepara per 
al proper ple del mes de març una 
reestructuració de responsabili-
tats com a conseqüència col·lateral 
de les eleccions al Club Esportiu 
Europa, celebrades aquest Nadal.

L'elecció de la consellera re-
publicana Núria Pi oficialment 
com a nova directiva del club es-
capulat, si bé en els últims mesos 
ja havia estat molt activa recol-
zant l'organigrama del president 
Víctor Martínez, ha donat peu a 
retocs que no implicaran un can-
vi de cares en el grup però si de 
funcions. 

Pi no deixarà la cartera d'Es-
ports, com en un principi es po-
dia preveure, però sí que deixarà 

la representació dels republicans 
en els equipaments de l'Àliga i del 
Nou Sardenya; en el primer cas, 
el club aposta per recuperar-ne 
la gestió que havia assumit fi ns al 
2016, quan la va perdre a favor de 
la Fundació Marcet, i en el segon 
es tracta de l'estadi ofi cial.

Qui assumirà les responsabi-
litats que deixa Pi serà Miquel 
Colomé, que actualment porta 
les carteres de Comerç, Mobilitat, 
Seguretat i Urbanisme. Pi assumi-

ERC prepara una reestructuració del 
grup municipal sense canviar cares
L'elecció de Núria Pi com a directiva de l'Europa derivarà 
responsabilitats d'Esports cap al conseller Miquel Colomé

rà la cartera de Gent Gran que re-
queia fi ns ara en Colomé.

Crítiques a Mossos. L'actualitat 
republicana s'ha saldat aquesta 
setmana amb un retret a l'actua-

ció dels agents de Mossos que di-
lluns van identifi car un dels por-
taveus de Gràcia Llibertat en els 
dilluns pels presos. "ERC no pot 
tolerar aquesta intimidació", diu 
el comunicat.•

Identifi cació dels Mossos d'un dels portaveus de Gràcia Llibertat. Foto: Cedida

Albert Balanzà

Joan Fradera (Barcelona, 
1947) i Òscar Fradera (Me-
dellín, 1991), pare i fill, 
posen cara a Bojous S.L., 
l'empresa propietària de 

Ca L'Espina, la casa okupada des 
de fa un any al carrer Astúries 12. 
En aquesta entrevista, després 
del segon desallotjament parcial 
de la setmana passada, la família 
Fradera explica el seu punt de vis-
ta i quins són els propers passos 
en el confl icte.

Segon desallotjament parcial en 
sis mesos. Cap a on va el cas ara?
Ara, com bé apuntàveu en la in-
formació de la setmana passada, 
hi ha tres pisos de la fi nca oku-
pats, però la denúncia originària 
ja ha exhaurit la via penal. No hi 
haurà més desallotjaments par-
cials.

Tot depèn, per tant, de la via civil.
Sí, els okupes han demanat un 
advocat d'ofi ci com a maniobra 
dilatòria per guanyar temps. Es 
coneixen bé els mecanismes ju-
dicials. En tot cas encarem la de-
manda civil sobre tot l'edifi ci.

Òscar i Joan Fradera, moments després de l'entrevista. Foto: A. B.

Família Fradera: "És 
difícil posar terminis a 
Ca L'Espina; som grans 
tenidors però no hem 
desnonat mai ningú"
"No hi haurà més desallotjaments parcials; ara encarem la 
demanda civil de l'edifi ci", expliquen els portaveus de Bojous S.L. 

Hi ha, diguem-ne, diàleg?
Dialogar és difícil amb una assem-
blea d'okupes, però sí que ha bai-
xat la tensió respecte als mesos de 
l'escarni i de les pintades per tota 
la ciutat. 

Com diu l'assemblea, sou grans te-
nidors. Heu tingut altres proble-
mes amb altres fi nques?
Som grans tenidors, que vol dir 
que tenim un mínim de 15 propi-
etats, i Ca L'Espina és l'única on 
tenim maldecaps. Hem patit una 
okupació menor que es va resoldre 
i algun impagament, però no hem 
desnonat mai ningú. 

Enteneu la idea de l'okupació?
Compartim que Barcelona té un 
problema habitacional i a nosal-
tres se'ns veu en negatiu com a 
grans tenidors. però no som un 
fons inversor ni un banc. I, en tot 
cas, també hi ha petits propieta-
ris cabrons. No tenim res contra 
els okupes com a idea, però ara 
ho patim com un problema i ens 
fa ràbia.

Quina previsió de resolució del 
confl icte teniu?
Tot això porta temps. És difícil en 
aquests casos posar terminis.•

Quines garanties teniu que no hi 
haurà reokupacions dels espais 
que heu recuperat?
Seria pitjor per a ells. En tot cas, 
des de la recuperació dels baixos 
al mes de juliol, no hem tingut cap 
problema i els paletes hi han po-
gut treballar sense difi cultats de 
dilluns a divendres. Amb el cas del 
segon pis, hem fet un vot de con-
fi ança.

...? 
Sí que és cert que hi ha una hosti-
litat gran i el dia de la desokupació 
van estar molt agressius, però hem 
pogut accedir al segon pis. Tenim 
dret a clau de la fi nca però els oku-
pes no ens la donen; ara bé, ens 
obren a baix quan hi anem i no-
saltres no canviem el bombí. Ara 
els deixarem accedir al segon pis 
perquè recuperin coses que tenen.
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El pla de motos 
elimina 130 
aparcaments a sis 
carrers de la Vila

El pla de motos, engegat 
al febrer de 2020 i que 
fomenta l'aparcament 
correcte i la retirada de 
places senyalitzades en 
carrers de prioritat per 
a vianants, ha iniciat 
una nova fase (la D) que 
implica l'eliminació de 
130 espais de pàrquing 
als carrers Trilla, Jaén, 
Virtut, Planeta, Canó i 
plaça de la Llibertat. La 
Guàrdia Urbana ha posat 
avisos aquesta setmana a 
les motos mal aparcades 
i i a partir del dia 25 ja 
sancionarà. També s'ha 
actuat en tres ubicacions 
més on ja no es podia 
aparcar però s'ha reforçat 
la senyalització existents 
amb senyals verticals de 
prohibició d'aparcament 
als carrers Badia i Santa 
Magdalena i a la Via 
Augusta (Gal·la Placídia).

El tancament dels 
dies 4 i 5 va triplicar 
el trànsit als carrers 
secundaris
El comptador del projecte 
We Count del carrer 
Bellver va registrar en 
el tancament extra de 
carrers dels 4 i 5 de gener 
el triple de trànsit de 
cotxes, motos i bicicletes 
pels desviaments aplicats 
en aquest cas de Torrent 
de l'Olla. Dijous 7, per 
exemple, hi va haver uns 
1500 vianants, 300 bicis 
o motos i 200 cotxes; en 
canvi, dimarts 5 van ser 
1600 vianants, 800 bicis o 
motos i 600 cotxes. 

Societat
Cauen a Gràcia un terç 
dels delictes i només 
pugen els robatoris 
amb força a vehicles
Els Mossos detecten dos intents d'estafa en residències de gent 
gran dels carrers Verdi i Banyoles oferint vacunes contra la Covid

Albert Balanzà

L a crisi sanitària, com era 
previsible pel confi nament 
de persones a casa seva, ha 
tingut efecte en un canvi de 
comportament dels delictes, 

segons han explicat aquest dijous 
en el balanç anual els màxims res-
ponsables de Mossos d'Esquadra i 
Guàrdia Urbana en la comissió de 
Seguretat de Gràcia. 

En una intervencio marcada per 
les xifres de tendència a la baixa, 
Mossos d'Esquadra han destacat 
la caiguda d'un -36,5% dels delic-
tes i d'un -20,3% de les detencions. 
També entrant en detall en la tipo-
logia de robatoris, els delictes con-
tra les persones han caigut un -20% 
i contra el patrimoni un -38%. 

Encara en més detall, els roba-
toris amb força a domicilis han 
baixat un -44,2% i un -59,3% a es-
tabliments. En aquest punt, però, 
cal matisar que els furts sí que se-
gueixen tenint una especial atenció 
per part dels cossos policials, fi ns 
al punt que Mossos i Urbana estan 
aplicant una prova pilot a establi-
ments del carrer Gran perquè els 
propietaris dels negocis puguin fer-
la denúncia in situ sense haver-se de 
desplaçar a comissaria. 

L'únic registre que augmenta és 
el robatori amb força a vehicles, 
amb un 22,4%. El cos de Mossos 
també ha destacat un augment de 

locals. També, tenint en compte la 
implantació respecte d'altres anys, 
la Urbana ha registrat un -88% d'in-
tervencions contra la venda ambu-
lant, però un -8,3% per consum de 
begudes alcohòliques. 

El cos municipal també ha po-
sat èmfasi en les dades de segure-
tat viària, amb 1.379 multes inter-
posades pel pla de motos (breu en 
aquesta pàgina). Els accidents han 
caigut un -32% (de 359 a 242), amb 
un 40% per distraccions.•

La Guàrdia 
Urbana registra 
2.500 multes per 
incompliment de 
mesures Covid

Un vehicle de Mossos d'Esquadra, aquesta setmana a Torrent de l'Olla. Foto: A.G.P.

les estafes, amb dos casos d'intent 
en residències dels carrers Verdi i 
Banyoles per falsos subministros 
de vacunes contra la Covid.

En aquest àmbit, la Guàrdia 
Urbana ha destacat les dades per 
incompliment de mesures Covid 
amb 2.569 sancions, entre les quals 
destaquen 1.178 casos de desobedi-
ència als agents, 314 per no portar 
mascareta, 275 per reunions no au-
toritzades, 221 per ús compartit de 
begudes i 75 per ús inadequat de 

A.G.P.

A. B.

L 'operació de Mossos d’Esqua-
dra del passat abril en què es 
van localitzar una gran quan-

titat d'amfi bis protegits en un lo-
cal del carrer Mateu després de 
la intervenció dels Bombers en 
un incendi s'ha saldat amb una 
multa i la intervenció d'una part 

Multa en el cas dels amfi bis 
intervinguts per la policia 
"Fa 30 anys que estava en aquell local tranquil·lament", lamenten 
fonts pròximes al responsable de l'espai del carrer Mateu

de les espècies. La gran majoria 
dels animals que hi havia a l’in-
terior del local, entre els quals hi 
havia tritons del Montseny o tri-
tons del Pirineu, es van trobar en 
bon estat.

Els fets es remunten al 24 d'abril 
de l'any passat quan els agents es 
van desplaçar fi ns al magatzem i 
van constatar que a l’interior hi 
havia almenys 170 terraris i neve-

res amb amfi bis. El local no dispo-
sava de cap rètol i, segons testimo-
nis, no estava obert al públic. Els 
amfi bis es van traslladar a centres 
de recuperació d’animals d’aques-
tes característiques.

Nou mesos després dels fets, 
fonts pròximes al responsable del 
local han explicat que els fets s'han 
saldat amb una multa i amb el re-
torn d'una part de les espècies. 

Un dels amfi bis intervinguts. Foto: Arxiu 

"Era un afeccionat als tritons que 
fa 30 anys que estava en aquell lo-
cal tranquil·lament; la multa s'ha 
centrat en el fet de tenir algunes 
espècies de tritons sense permis", 
han explicat aquestes fonts.•

La L7 de FGC surt 
de Gràcia aquest 
cap de setmana per 
obres a Catalunya
La línia 7 de FGC, que 
enllaça plaça Catalunya 
i l'avinguda Tibidabo, 
tindrà aquest cap de 
setmana com a punt 
de partida l'estació de 
Gràcia per obres que es 
fan en l'origen de plaça 
Catalunya.
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A. B.

En temps de pandèmia no és 
habitual iniciar projectes 
però Vallcarca sempre és es-

pecial i el proper dilluns engegarà 
l'activitat almenys de manera in-
terna el nou casal de barri de Can 
Carol. "Estem agraïts i contents 
de l'esforç que ha fet el Districte, 

Can Carol obre dilluns i vol 
fer portes obertes al febrer
El nou casal de barri de Vallcarca s'ofereix per cedir aules 
a les escoles del barri i dessaturar les biblioteques 

amb comprensió i paciència", ex-
plica David Castellet, portaveu de 
la federació d'Amics i Amigues de 
Can Carol i Consolat, l'entitat que 
gestionarà l'equipament.

Dilluns, després d'una última 
visita d'obres que s'ha fet aquest 
dimecres, el nou espai arrencarà 
amb els cursos de formació tèc-
nica però ja s'establirà un horari 
que servirà per acollir a partir de 

l'1 de febrer les sessions de portes 
obertes. "Com que no podem fer 
una gran jornada amb 400 perso-
nes, farem 40 visites de deu per-
sones", apunta Castellet. El casal 
obrirà els matins (de dimarts a di-
vendres 10-13h i dissabte 11-14h) 
i les tardes (de dilluns a dissabte 
16-21h).

L'espai encara no té el mobilia-
ri, que arribarà a fi nals de febrer, 

Visita d'obres aquest dimecres a Can Carol. Foto: Cedida

però començarà amb taules i ca-
dires cedides per la Sedeta i ja es 
vol organitzar en comissions per 
dinamitzar-se internament. Entre 
els primers objectius hi ha les 

propostes de contactar amb les 
escoles del barri per cedir espai 
per fer classes i amb les bibliote-
ques per dessaturar-les com a es-
pai d'estudi.•

Albert Balanzà

J a hi ha moviment de mà-
quines i paletes al solar del 
carrer Sostres 6 i avingu-
da Coll del Portell 69, on 
fi ns al juny de 2017 hi ha-

via el convent de la congrega-
ció de Cristo Rey i després que 
Urbania International abando-
nés el projecte a principis de 2020. 
Constructora d'Aro, amb seu a 
Manresa, és l'encarregada de les 
obres de la promoció, que aquests 
dies ha desplegat ja les excavado-
res i ha obert un local a Coll del 
Portell com a base i vestidor per 

Màquines treballant al solar de Sostres 6 aquesta setmana. Foto: A. G. P.

El solar on hi havia el 
convent del Portell ja 
aixeca la promoció de 
pisos 'La Torre de Gràcia' 
L'espai, davant de la Miranda, preveu acollir nous veïns el gener 
de 2023 i inclou piscina "amb zona chill out" i baixos amb jardí 

als treballadors. Aquest octubre 
ja va començar l'aplanament del 
terreny, però no ha estat fi ns ara 
que s'ha perimetrat l'espai i hi ha 
entrat maquinaria pesada.

La nova promoció, més enllà 
de les màquines, ja té nom visi-
ble, La Torre de Gràcia, a través 
dels dos cartells que s'han instal-
lat tant a la porta del local com al 
pas d'escales que salva el desnivell 
i uneix dos dels trams de l'avingu-
da Coll del Portell. Com també ex-
pliquen els promotors de viva veu 
al telèfon d'informació que ja s'ha 
activat, els 24 pisos previstos tin-
dran dues, tres i quatre habitaci-
ons amb els baixos amb jardí i la 

terrassa amb piscina "amb zona 
de chill out".

El luxe de la promoció, tot i que 
aquestes pistes de detalls, no es 
podrà mesurar fi ns que es deter-
minin els preus de comercialitza-
ció, que encara no estan fi xats. El 
que sí que està prefi gurat és la data 
d'entrada a viure dels nous inqui-
lins: el gener de 2023.

Ja han passat, prop de quatre 
anys des que Urbania In ter national 
va arribar a un acord amb la con-
gregació de Cristo Rey, a l'abril de 
2017. Al juny d'aquell any una últi-
ma missa va servir perquè les dues 
religioses que hi quedaven s'acomi-
adessin dels veïns i al setembre es 
va enderrocar tot l'espai. La convi-
vència durant aquests quatre anys 
del solar amb el veïnat no ha estat 
fàcil perquè, tal com expliquen els 
paletes en to informal, s'han pro-
duït humitats i molèsties diverses 
als blocs dels costats.

La marca Gràcia i les vistes pa-
noràmiques sobre la ciutat són, 
en qualsevol cas, els principals re-
clams d'una promoció que, a di-
ferència de l'argumentari utilit-
zat pels anteriorsimpulsors, no 
esmenta la proximitat del Park 
Güell, però que canviarà la fesomia 
d'una de les zones més tranquil·les 
del districte.•

El Punt addicional de Drets Energètics, el servei 
d'atenció específi ca del qual s'ubicava fi ns ara a les 
dependències municipals del carrer Francisco Giner, 
s'ha traslladat a l'edifi ci central de plaça de la Vila. 
El servei està dirigit a persones que no poden acce-
dir als tràmits i gestions de forma telemàtica, que 
tenen mobilitat reduïda i que necessiten una atenció 
concreta. El servei esta obert tots els dilluns, de 9.00 
a 14.30 h.•

El punt municipal de 
drets energètics es 
trasllada al Districte

Els veïns dels blocs 
colindants han 
patit humitats per 
l'espai abandonat 
en quatre anys

A. B.

E l mercat de la Llibertat, després de la seva res-
tauració i reinauguració l'any 2009, tenia pen-
dent de recuperar la històrica font que dóna 

servei als costats mar i muntanya de l'equipament. 
Aquesta setmana s'ha posat en funcionament la ca-
nalització de la banda muntanya, gairebé dos anys 
després que es reparés el servei de la banda mar.•

La font de la 
Llibertat ja funciona 
als dos costats 
del mercat
El 2019 es va reparar la del 
costat mar i ara la de muntanya
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editorial

Comerç verd
en xarxa

Els perjudicis de la crisi sanitària sobre 
el petit comerç estan fent que els seus 
protagonistes responguin per inten-
tar salvar els seus projectes, alguns 
dels quals formen part del paisatge 
patrimonial de Gràcia. Fer-ho, a més, 
sota criteris de sostenibilitat és difícil 
però no impossible. Al districte ja han 
sorgit diferents propostes des del 
comerç de proximitat que fan servir 
els suports digitals i el treball en xarxa 
per seguir mantenint l’activitat, no 
perdre clients, i poder assegurar el 
negoci a llarg termini, en un moment 
on les restriccions no tenen data de 
fi nalització a curt termini. Un exemple 
és l’aplicació Gràcia Comerç, impul-
sada per la Unió de Botiguers de 
Travessera Casc Antic, o la plataforma 
A Gràcia tot ho trobes. També han 
aparegut iniciatives que precisament 
contribueixen a donar un nou impuls 
al comerç de barri, oferint les eines 
i els recursos necessaris per saltar al 
format virtual mantenint criteris de 
sostenibilitat i responsabilitat social. 
Aquest és el cas de CompraEsencial.
es, sorgit de la mà de tres graciencs 
i que compten amb botiga física, i un 
sistema de lliurament sostenible (són 
dels primers en fer repartiment a do-
micili amb motos elèctriques). En un 
moment tan crític com el que estem 
vivint, on la crisi sanitària està inten-
sifi cant les carències i els problemes 
dels sistema, també sorgeixen alterna-
tives (millor que dir oportunitats) per 
donar-hi respostes, unes alternatives 
que defensen la mobilitat sostenible 
i promouen els articles residu zero 
o fets per productores properes de 
quilòmetre zero.

Venda online més mobilitat 
sostenible, valors a l’alça

El programa Escoles + Sostenibles celebra enguany dues 
dècades amb 361 centres educatius de la ciutat adherits, més 
del 50% del total, i gairebé un 70% s’hi han sumat en algun 
moment des que va arrencar. Diferents reptes per fer al 
llarg del curs, així com la renovació de la guia del programa, 

son algunes de les accions que commemoren l’efemèride. El 
tradicional acte de benvinguda del curs, que es fa cada any al 
Saló de Cent amb els nous centres que s’incorporen a la xarxa 
o renoven el seu projecte triennal, enguany virtual, també ha 
servit per reafi rmar el paper de les escoles en el programa.

Neix CompraEsencial.es, botiga física i virtual de productes eco-bio
Cedida

20 anys d’Escoles + Sostenibles



[2] [el tema del mes]

Edita: Associació Cultural L’Independent de Gràcia. President d’honor: Joan Cervera. President: Jordi Fortuny. Director de l’Independent de Gràcia: Albert Balanzà. Redactora en cap: Silvia 
Manzanera Coordinadora del suplement De Verd: Silvia Manzanera. Redacció: Ignasi Fortuny, Marc Vilajosana, Òscar Mejías. Maquetació: Sergi L.B. Publicitat: Hector Giménez (692 601 263). Imprimeix: 
Indugraf Offset SA. Dipòsit legal: B-32.478-00

Amb el suport de:

Punt Verd de Collserola
C. Collserola, 2. Sortida 6 Ronda de Dalt - Plaça 
Alfons Comín, darrere de la benzinera
Horari: de dll a dv, de 8 a 18.30, i ds i dg, de 9 
a 13 h.

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

Punt Verd Tabuenca
C. Guilleries, 24
Horari: de dll a dv, de 8.30 a 13.30 i de 16.00 a 
19.00, i ds de 10 a 13.30.
Telèfon: 93 218 30 97

Aula Ambiental Bosc Turulll’AULA 
Passeig Turull, 2-4, 08023 Barcelona
Telèfon: 93 213 39 45
Horari: 
De dimarts a divendres de 10 a 14.30h
Dimecres matí de 11.00 a 14.30h
Dimecres tarda de 16.00 a 19.00h
Un dissabte al mes de 10 a 14h
Difusió de les activitats també per Facebook 
i Twitter
www.boscturull.cat

Escoles + sostenibles
La Fàbrica del Sol. Pg. de Salvat Papasseit, 1. Tel 
93 256 25 99. Fax 93 237 08 94 
[www.bcn.cat/escolessostenibles]

Serveis d’interès

Punt Verd de Collserola
C. Collserola, 2. Sortida 6 Ronda de Dalt - Plaça 
Alfons Comín, darrere de la benzinera
Horari: de dll a dv, de 8 a 18.30, i ds i dg, de 9 
a 13 h.

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

Punt Verd Tabuenca
C. Guilleries, 24
Horari: de dll a dv, de 8.30 a 13.30 i de 16.00 a 
19.00, i ds de 10 a 13.30.
Telèfon: 93 218 30 97

Aula Ambiental Bosc Turull 
Passeig Turull, 2-4, 08023 Barcelona
Telèfon: 93 213 39 45
Horari: 
De dimarts a divendres de 10 a 14.30h
Dimecres matí de 11.00 a 14.30h
Dimecres tarda de 16.00 a 19.00h
Dos dissabtes al mes de 10 a 14h
Difusió de les activitats també per Facebook 
i Twitter
www.boscturull.cat

Escoles + sostenibles
La Fàbrica del Sol. Pg. de Salvat Papasseit, 1. Tel 
93 256 25 99. Fax 93 237 08 94 
[www.bcn.cat/escolessostenibles]

Serveis d’interès

Cedida

des, la millora de la sostenibilitat 
a la ciutat. Per acabar la trobada 
i com a tancament de l’acte, els 
Eskamots Verds van anunciar en 

primícia el primer dels tres reptes 
dels 20 anys, que s’han llançat 
com a desafi ament als centres 
per veure com d’implicats estan 
amb Escoles + Sostenibles: les 
#AbraçadesSostenibles, un pro-

activa l’alumnat en la millora de la 
sostenibilitat del centre educatiu. 
En aquest marc, també s’ha pu-
blicat una nova edició de la guia 

del programa, un instrument de 
treball per als equips dels centres 
educatius que volen impulsar 
l’educació per la sostenibilitat. 

Escoles+Sostenibles celebra 20 anys 
posant el focus en el paper dels centres
El programa Escoles 

+ Sostenibles celebra 

enguany dues dèca-

des amb 361 centres 

educatius de la ciutat 

adherits, més del 50% 

del total, i gairebé un 

70% s’hi han sumat 

en algun moment des 

que va arrencar. Amb 

diferents reptes per 

fer al llarg del curs, així 

com la renovació de la 

guia del programa, son 

algunes de les accions 

que s’estan portant a 

terme per commemo-

rar l’efemèride.

El tradicional acte de benvinguda 
del curs, que tradicionalment es 
fa cada any al mes d’octubre al 
Saló de Cent de l’Ajuntament de 
Barcelona, amb els nous centres 
que s’incorporen a la xarxa o 
renoven el seu projecte triennal, 
enguany ha estat marcat per la 
celebració dels 20 anys d’Escoles 
+ Sostenibles. En format virtual, 
per tal de complir les normes de 
seguretat, la trobada va reafi rmar 
el paper del centres escolars per 
fer possible, al llarg de dues dèca-

Per celebrar que el progra-
ma Escoles + Sostenibles fa 
20 anys s’han preparat tres 
reptes. El primer d’ells va 
ser #AbraçadesSostenibles. 
A la pàgina que recull tota 
la informació dels 20 anys hi 
ha un vídeo amb les imatges 
de les escoles que hi han 
participat. El segon, obert fi ns 
al 5 de març, és el #TetrisSos-
tenible, i ha de respondre a 
la pregunta de quines peces 
formen el Tetris Sostenible 
del centre. S’ha de crear una 
foto o composició Tetris 
amb elements, objectes o 
persones que s’utilitzen o 
necessiten per ser una Escola 
+ Sostenible.

Abraçades 
i tetris, els 

reptes
Cedida

Projecció d’un vídeo durant l’obertura del curs d’Escoles + Sostenibles el 2018

jecte amb ressò a les xarxes so-
cials que ha aconseguit el suport 
de 46 escoles.
Escoles + Sostenibles va néixer 
l’any 2001, en el marc del Com-
promís Ciutadà per la Sostenibi-
litat de Barcelona, amb l’objectiu 
de contribuir a la sostenibilitat 
des de l’educació i amb el reco-
neixement de les escoles com a 
agents de canvi a la ciutat. Aquest 
programa, a través de projectes 
encaminats a fomentar la biodi-
versitat, els horts ecològics, el 
compostatge, la mobilitat sosteni-
ble, la qualitat de l’aire i l’acústica, 
el consum responsable i l’estalvi 
d’aigua i energia, implica de forma 

A través de diferents 
projectes, l’alumnat 

s’implica en la millora 
de la sostenibilitat

SM / Redacció

S’ha publicat una nova 
edició de la guia del 

programa, eina per a les 
últimes incorporacions

La “Guia del programa Escoles 
+ Sostenibles: passem a l’acció!”, 
la tercera que edita el programa 
i que pretén reforçar el marc 
conceptual i tractar d’una manera 
més sistemàtica i completa els 
continguts, està pensada per als 
centres de la xarxa, però especi-
alment per aquells que s’incor-
poren per primera vegada. ’ob-
jectiu d’aquesta guia és inspirar i 
estimular la refl exió i el debat a 
cada centre per defi nir el propi 
itinerari de sostenibilitat. A més 
de ser una eina de guiatge, aquest 
llibre també és un reconeixement 
explícit del compromís l’esforç i 
la il.lusió dels gairebé 500 centres 
educatius de Barcelona que al 
llarg d’aquests 20 anys han com-
partit trajecte a la xarxa d’Escoles 
+ Sostenibles. 

Acció de conscienciació ambiental feta per alumnes a l’Arc del Triomf

escoles + sosteniblesescoles + sosteniblesescoles + sosteniblesescoles + sosteniblesmés sosteniblesescoles + sosteniblesescoles + sosteniblesescoles + sosteniblesescoles + sosteniblesescoles + sostenibles
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Aquí no és comú que les 
persones que facin de can-
gur tingui un títol. Per què 
vas decidir crear Kanguro 
School?
Amb la meva la meva primera fi lla 
vaig deixar de treballar durant 
dos anys però va arribar un mo-
ment que volia preparar-me per 
tornar. Vaig entrevistar moltes 
noies que volien fer de cangur 
però tenia molts dubtes, i altres 
mares també compartien aquesta 
preocupació. Cert que les per-

Neix a Gràcia la primera 
escola per formar 
cangurs professionals

sones venen recomanades però 
et preguntes si sabrà respondre 
a les necessitats del teu fi ll o els 
valors que tu vols transmetre. 
Sents desconfi ança o por, per 
deixar ni que sigui 2 o 3 hores 
als teus fi lls a mans d’una altra 
persona. Tot això em va quedar. 
I és una formació reglada?
Hem presentat el programa a 
CertiUni, que és una fundació 
que s’encarrega de donar cer-
tifi cació, no només a programes 
universitaris, sinó a centres d’en-
senyament i projectes que com 
el nostre, ells creuen interessant 
i avalaran. O sigui, la cangur que 
surti de l’escola no tindrà un 
document d’assistència sinó un 
certifi cat que tindrà una validesa 
important perquè està reconegut 
a tot el món.

I ara amb el teletreball?
La conciliació familiar i la criança 
dins de la família és molt difícil. 
Hi ha moltes persones que 
treballen a casa, i tenim els fi lls 
amb nosaltres però ells tenen 
demandes i tu no pots treballar 
com si estiguessis al lloc de feina. 
I hi ha aquesta necessitat de tenir 
algú que se’n faci càrrec des del 
respecte i la confi ança amb la fa-
mília, i que vegi que no només es 
dedica a seure a la taula a pintar. 

Quina formació fareu? 
Els infants tenen moltes neces-
sitats però això la formació de 
l’escola abraça molts aspectes: 
psicologia, pediatria, manualitats, 
psicomotricitat, nutrició. Hi ha 
un canvi molt gran amb tot allò 
relacionat amb l’alimentació, l’èti-
ca, la música… La persona que es 
forma a l’escola no substitueix 
la família. L’escola li donarà els 
recursos necessaris perquè les 
hores que passi amb l’infant siguin 
respectuoses. Però a més de la 
formació general, hi ha una altra 
posterior: per viatjar a l’estranger 
i aprendre com desenvolupar-se 
en aquest context. O formació 
per cuidar infants amb diversitat 
funcional. Sempre és la mare 
qui té cura d’un fi ll amb alguna 
necessitat especial. 

Quins són els objectius del 
projecte?
Volem aconseguir que la persona 
que es formi a Kanguro School 
sigui professional, sàpiga trans-
metre valors, sàpiga escoltar i 
acompanyi en el desenvolupa-
ment de l’infant, que vigili la seva 
autoestima, que ensenyi a viure 
amb l’èxit i el fracàs, perquè hi ha 
una tendència estranya a pensar 
que tots hem de ser excel.lents. 
Crec que la cangur és una peça 

important que ha de donar re-
cursos per ajudar a l’infant a la 
descoberta de sí mateix com a 
persona vàlida i desenvolupar els 
seus desitjos. 

A d’altres països, en canvi, 
és més habitual aquesta 
formació. 
A Anglaterra, per exemple, una 
nanny necessita tres anys de 
formació però aquí no fa falta 
res. I està preparada? Moltes 
educadores infantils de 0-3 fan de 
cangurs, i sí que tenen el rodatge 
del dia a dia però no sempre pas-
sa això. Els nostres infants són el 

futur i crec que podrien ser més 
responsables.

La formació té en compte, 
doncs, molts àmbits.
Tenim des de la pediatra a segu-
retat amb un guàrdia urbà que 
ensenyarà educació viària. O 
què fer si el porto a la motxilla, a 
cotxet o vaig al parc. 
El 8 de febrer comença una for-
mació, després hi ha dos més, una 
a l’abril i una altra al setembre. 
Primer estava pensat per fer-la 
presencial però no és possible 
així que la farem online i estem 
preparant un ebook.

Elsa Rodríguez, fundadora de Kanguro School

Cedida

Kanguro School és el 

projecte personal de 

l’educadora Elsa Ro-

dríguez, que després 

de l’experiència com 

a mare i com a mestre 

d’educació infantil du-

rant anys, ha fet un pas 

per professionalitzar 

les cures dels infants 

sota valors de respecte 

i responsabilitat. 

escoles + sosteniblesescoles + sosteniblesescoles + sosteniblesescoles + sosteniblesmés sosteniblesescoles + sosteniblesescoles + sosteniblesescoles + sosteniblesescoles + sosteniblesmés sostenible

Silvia Manzanera
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“Un model de mobilitat sostenible és 
beneficiós per als clients i la ciutat”

Quin és l’orígen del projecte? 
Vam fundar l’empresa l’any 2017 amb SL 
registrada a la Vila de Gràcia, i la nostra 
especialització era en última milla elèctri-
ca. Vam ser dels primers a fer servei de 
repartiment amb personal propi i motos 
elèctriques. En aquella època no era gens 
habitual i la gent ens mirava pel carrer. De 
fet, vam ser dels primers compradors de 
les motos Scutum, que ara són Silence, 
una empresa també Barcelonina. La nos-
tra aposta sempre ha estat la mobilitat 
sostenible i la logística intel·ligent per 
crear models de mobilitat que benefi ciïn 
el client, al proveïdor o productor i també 
a la ciutat.

I quina ha estat l’evolució durant 
aquest temps? 
Vam iniciar el projecte de CompraE-
sencial per passar a l’acció, aprenent de 

Ecologia, valor social i sos-

tenibilitat són els tres pilars 

del projecte que els graciencs 

Luz Alvarado, Miguel Àngel 

Gonzalez i Guillaume Rous-

seau van començar a cons-

truir fa tres anys. Compra 

Esencial, al número 68 de la 

Ronda del Guinardó, sorgeix 

de la col·laboració de boti-

gues d’alimentació de Gràcia 

i d’altres barris de la ciutat, 

així com de cooperatives 

locals i famílies productores 

de Catalunya amb Kauama, 

empresa de logística i entre-

gues d’última milla. En dóna 

més detalls la Luz Alvarado.
Els fundadors de CompraEsencial a la porta de la botiga, aquest dimecres

Silvia Manzanera

Àlex Gutiérrez Pascual

l’entorn i dels diferents agents involucrats. 
Aspirem a modelar un concepte, via eines 
digitals i processos optimitzats, així com 
automatitzats, per inscriure’ns en el futur. 
Es tracta d’una alternativa per comprar 
online productes eco, zero residus, i 
frescos de botigues del barri i produc-
tes exclusius de cooperatives o famílies 
productores a Catalunya a un preu que 
benefi cia a productors i clients, amb en-
viaments a domicili en motos elèctriques. 

El criteri de funcionament sem-
pre ha estat, doncs, la sosteni-
bilitat. De la mà del pilar d’ecologia, 
entenem i abracem el concepte quan 
ni tan sols estava “de moda”. A més de 
moure’ns en motos elèctriques, som una 
empresa paperless tant envers el client 
com envers els proveïdors, tenim una API 
de comandes que ens ajuda a gestionar 
millor els temps de lliurament -però 
també a reduir la circulació per la ciutat 

al mínim. Tot i que no generen pol·lució 
gràcies a les motos elèctriques.

Quines mesures apliqueu més en 
base als vostres pilars?
Fem servir un sistema de bosses reutilit-
zables per consigna -si el client les torna 
a la següent comanda, li abonem el cost 
de la borsa 0,50 € en saldo per comprar 
a la botiga. 
Tenim un equip petit però tots els emple-
ats estan amb contracte a temps complet, 
afavorim la conciliació familiar; el nostre 
objectiu és arribar a establir la setmana 
laboral de quatre dies.
Pel que fa als aspectes socials, també 
col·laborem tant a títol personal com a 
nivell de negoci amb el Rebost Solidari 
de Gràcia. Per exemple, al BlackFriday i al 
Nadal vam orientar la campanya a dona-
cions d’aliments i fons al Rebost Solidari. 
Finalment treballem amb proveïdors i 
marques responsables.

Quin és el concepte de la botiga 
física i online? 
El nostre catàleg de productes és eco-bio 
i residu zero. Donem suport al comerç de 
barri. No som especialistes en frescos, per 
la qual cosa vam fer acords amb botigues 
de Gràcia i Horta com ara la Carnisseria 
Camadi (a Travessera de Gràcia 195), La 
Llotja de la Barceloneta (Travessera de 
Gràcia), Verd i Bo (Bailen 203) i Xarcuteria 
Debon (al Mercat d’Horta). Amb un model 
que respecta el marge del comerciant i 
on només vam guanyar per la gestió de 
la recollida en botiga. Així els ajudem a 
vendre en línia, amb algun d’ells també els 
fem ocasionalment els seus lliuraments. 

Com heu establert la xarxa de 
proveïdors fora de la ciutat?
Amb una col·laboració directa amb famíli-
es catalanes del voltant de Barcelona. Vam 
treballar molt el KM0 de com es feia abans, 
anem a buscar-los, coneixent els pobles, 
com produeixen, coneixent de primera 
mà i seguint la traçabilitat del que venem. 

Com es combina la botiga física 
amb la venda online?
Vam néixer després de la pandèmia i 
en l’era d’internet, per la qual els nos-
tres clients poden comprar en línia, per 
WhatsApp o per telèfon. No obstant això, 
estem a peu de carrer també, com una 
botiga de queviures de tota la vida, pode

n venir a la botiga, conversar amb nosaltres 
i emportar-se el que necessitin. 

Quin és el cost i el funcionament 
dels lliuraments?
Lliurem a domicili a Barcelona i rodalies, 
des de 3 euros per comanda i gratis per 
compres superiors a partir de 49 euros. 
Aquí també apliquem el model d’última 
milla sostenible, és a dir, com més a prop 
de la botiga vius, més barata és el lliura-
ment. Ens sembla el més lògic i no ente-
nem com no tothom ho fa així. Aprenem 
dels nostres clients i del nostre entorn 
adaptant-nos fàcilment gràcies a la nostra 
estructura fl exible. 
[compraesencial.es]
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Resultats
FUTBOL
Tercera Divisió masculina (Gr5A)
Jornada 12 
CE Europa descansa
Classifi cació
1. CE Europa ......... 21 punts.
2. FC Terrassa .......20 punts.
Jornada 13 
FC Vilafranca - CE Europa (23-01, 
12h)
Jornada 11 
FC Santfeliuenc - CE Europa (27-
01, 19h)

Primera Estatal femenina (Gr3)
Jornada 12 
CE Europa 1 - 2 FC Atlètic Balears
Classifi cació

1. Sant Gabriel ......26 punts.
8. CE Europa .........13 punts.
Jornada 13
FC Girona - CE Europa (24-01, 12h)

BÀSQUET
Copa Catalunya masculina
Claret, Vedruna, Lluïsos
Copa Catalunya femenina
SaFa Claror

Competició No Promoció
Data prevista inici: 6 i 7/03
Competició Promoció
Data prevista inici: 13 i 14/03

HANDBOL
2a Catalana Juvenil masculina
Grup C (Handbol Claret)
Reinici de la competició: pendent
WATERPOLO
Divisió d'Honor masculina 

(Grup A)
Jornada 6
CN Barcelona 11 - 4 CN Catalunya
Jornada 8
CN Sant Feliu 4 - 14 CN Catalunya 
Classifi cació
1. CN Terrassa ......18 punts.
5. CN Catalunya ......7 punts.
Jornada 7
CN Catalunya - CE Mediterrani 
(23/01, 18h)

Divisió d'Honor femenina 
(Grup A)
Jornada 6
CDN Boadilla - CN Catalunya (23-
01, 17:30)
Classifi cació
1. CN Sabadell .......22 punts.
5. CN Catalunya ..... 3 punts.
Jornada 8

CN Catalunya - CE Mediterrani (30-
01, 12:45)

FUTBOL SALA
Tercera estatal masculina (Gr2)
Jornada 12
Gràcia FS 3 - 5 CE Jesús-Maria
Classifi cació
1. Les Corts EFS ... 30 punts.
9. Gràcia FS .............5 punts.
Jornada 13
AECS L'Hospitalet - Gràcia FS (23-
01, 18:30)

HOQUEI PATINS
Tercera Catalana masculina 
(Grup C2)
Hoquei Claret
Reinici de la competició: pendent

Rodatge del Catalunya 
femení de waterpolo a 
la primera fase de lliga 
per obtenir la salvació
"Cada cop estan més preparades per aconseguir objectius", 
afi rma el tècnic Gabor Egedi, amb el Leioa com a rival a batre

Àlex Gutiérrez Pascual

E l primer equip femení de 
waterpolo del CN Cata-
lunya planteja els darrers 
quatre partits que que-
den de la primera fase de 

la lliga regular com un rodatge. 
El propòsit fi nal del conjunt que 
entrena Gabor Egedi és aconse-
guir novament la permanència a 
Divisió d'Honor, la màxima cate-
goria del waterpolo espanyol. El 
Catalunya femení vol sumar com 
a mínim dos victòries en aquest 
primer tram i entrar a la segona 
fase de la temporada en la lluita 
per la setena a la dotzena plaça. El 
Leioa, a qui va derrotar al partit 
d'anada (14-10) en l'única victòria 
aconseguida fi ns ara a la lliga, i el 
Boadilla, amb qui va perdre per la 
mínima a l'últim sospir del partit 
(8-9), seran els rivals a batre. 

"L'objectiu mínim és aprendre", 
assegura l'entrenador Gabor Egedi 
en referència a la recta fi nal de la 
primera fase, en què ocupen la pe-
núltima plaça. Egedi destaca la jo-
ventut del conjunt que dirigeix i 
les difi cultats que han tingut per 
entrenar regularment a causa de 
la pandèmia de Covid-19. "L'únic 
que podem fer és treballar", expli-
ca. Egedi considera que els sis par-
tits que vindran després a la sego-
na fase seran com unes fi nals per 
assegurar la salvació. "Cada cop 
estan més preparades per aconse-

guir objectius", ressalta el tècnic 
en la sisena temporada dirigint 
l'equip. En aquesta segona fase se 
les haurà amb Concepción, Rubí i 
Saragossa, que es troben en una si-
tuació similar a la classifi cació. El 
primer repte és dissabte 23 contra 
el Boadilla.

Guanyar el Boadilla per jugar la 
Copa. El primer equip masculí de 
waterpolo del Catalunya, necessi-
ta guanyar el Canoe a l'última jor-
nada de la primera fase a Divisió 
d'Honor (prevista per al 6/02) per 
adjudicar-se una plaça per dispu-
tar la Cop del Rei. L'equip que di-
rigeix Tato Garcia ha escalat una 
posició a la classifi cació gràcies a 
una victòria contundent contra el 
Sant Feliu (4-14) i aquest dimecres 
va perdre el partit ajornat contra 
el Barcelona (11-4). Abans del matx 
decisiu contra el conjunt madri-
leny, dissabte 23 s'enfrontaran al 
Mediterrani i al Terrassa (30/01). 
"L'objectiu principal és competir 
al màxim en aquests enfronta-
ments", diu Garcia.•

El club ajorna els actes del 
90è aniversari. L'entitat de la 
Salut, que el 2 d'abril farà 90 
anys, prepara diverses accions 
que s'hauran d'esperar a per 
la situació sanitària. "Els actes 
més importants els realitzarem 
a la segona meitat de l'any", 
assegura el club. Una diada 
especial del soci, un llibre 
commemoratiu, una mostra 
fotogràfi ca i partits de waterpolo 
són algunes de les propostes.

Foto de grup del primer equip femení. Foto: Cedida

El 'Cata' masculí 
de Tato Garcia 
necessita un 
triomf a Madrid a 
l'última jornada 

El Gràcia FS es 
manté cuer tot i 
competir partits 
fi ns al fi nal

Bàsquet Claret 
es decanta per la 
No Promoció a 
Copa Catalunya

El primer equip del Gràcia 
Futbol Sala visitarà dissabte 23 
(18:30) l’AECS L’Hospitalet, que 
només ha perdut un partit com 
a local durant la present tem-
porada. L’equip llobregatenc 
ocupa la tercera posició amb 
disset punts i cinc victòries en 
total. Per contra, els taronges 
no han guanyat encara fora de 
casa i arriben com a cuers amb 
cinc punts. 
L’equip d’Albert Higueras va 
tornar a perdre dissabte pas-
sat, aquest cop contra el Jesús-
Maria, i ja van vuit derrotes 
en onze partits. Tot i això, el 
Gràcia va anar per davant en 
el marcador en dues ocasions 
(Royo, min. 1 i Fabi, min. 11 
-foto-). El partit va estar igualat 
en gran part de l’enfrontament, 
tant que els graciencs es van 
apropar al Jesús-Maria amb 
un gol de Ferry (3-4, min. 23) i 
van fallar un penal que hagués 
suposat l’empat a quatre. Però 
poc després va ser quan va arri-
bar el 3-5 fi nal (min. 32). •

El sènior masculí del 
Bàsquet Claret disputarà 
la Copa Catalunya de no 
promoció, que començarà 
el 6 i 7/03, i renuncia així 
a competir per l'ascens a 
lliga EBA, ja que debutava 
en aquesta categoria. El 
club també ha valorat els 
costos que suposaria jugar 
aquesta promoció (tests 
i desplaçaments), que es 
regirà per la normativa 
estatal, i la disponibilitat 
d'instal·lacions per 
entrenar. El mateix 
camí ha seguit el sènior 
femení del SaFa Claror, 
que tornava a aquesta 
categoria. Dels altres 
dos clubs graciencs 
que disputen la Copa 
Catalunya de bàsquet amb 
el sènior masculí, Vedruna 
valora encara per quina 
opció es decanta, mentre 
que Lluïsos ha pres la 
decisió de disputar la 
Promoció per lluitar per 
l'ascens a lliga EBA.

Breus

Pol Alonso

Pol Alonso
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Ja ha començat el compte enrere per al Sant Medir 2021 
i lògicament hi ha nervis entre els veïns perquè enguany 
ningú no s'imagina una celebració normal i menys laimat-
ge del carrer Gran ple a vessar amb la desfi lada del vespre, 

que deixa aquell paisatge inconfusible d'olor de caramel i altres aro-
mes a la nit del 3 de març. El president de la Federació de Colles de 
Sant Medir, Josep Antoni Torralba, ha estat escuet però clar en l'avan-
çament que li hem demanat. "Només puc dir que no es farà el Sant 
medir habitual", ha apuntat. Sigui com sigui, visca Sant Medir!

El
depen-

dent

Cartes al director

Escoles obertes, 
escoles segures 
Més enllà de les estadístiques, que es po-
deninterpretar de moltes maneres segons 
interessos, més enllà dels debatstelevisiu 
amb metges i científi cs que no es posen 
d'acord, dels retrets i lespolèmiques a les 
xarxes socials, és evident que les escoles 
han demostrat sersegures, tant o més que 
agafar el metro cada dia per anar a tre-
ballar o fer lacompra. Es parla molt de la 
pressió dels sanitaris però poc de la que 
pateixenels professionals de l'educació, 
que sense ells molt probablement escol-
lapsaria encara més el sistema econòmic, 
ja que moltes famílies no poden treballar 
amb els fi lls a casa. Ara que ja hem passat 
delsaplaudiments als balcons i els dibui-
xos de tot anirà bé, els nostresrepresen-
tants polítics poden respondre i aplicar 
mesures, ja que tenen elsmitjans i els re-
cursos necessaris, a més de la responsa-
bilitat, per enfortir elsistema educatiu, 
pilar de la nostra societat. En temps de 
covid i sensecovid.

Montse Navarro

Editorial

L'home que estimava la vida

(ve de portada)

No és gens fàcil aquesta projecció en dos sentits que Jordi 
Fàbregas va aconseguir, mirant endins i enfora, sovint perquè 
els que miren massa endins tenen una perspectiva curta i els 

que miren enfora s'obliden aviat de les arrels. Però en Jordi, repartint 
la vida entre totes les seves infi nites pàtries locals, sempre tenia el mo-
ment per al sí. No en va en aquest setmanari va ser protagonista infor-
matiu des dels primers números, signifi cativament amb dues entrevis-

tes que ara són díptic, una en 
el número 3 en aquell any 2000 
dels inicis i una altra l'octubre 
de 2018 en el número 727 per 
celebrar els 25 anys del CAT. La 
tercera pota és la celebració 
dels 15 anys de L'Independent, 
que vam celebrar junts a la 
plaça del Folk en la Festa 
Major de 2015.

En Jordi sempre deia sí, 
i la seva implicació també la demanava als altres. Era un comandant 
exigent, i alhora un bon company de viatge. Formava part de nosal-
tres perquè el CAT és una entitat imprescindible i amiga en el dia a dia 
de la Vila. Amb un o altre dels seus responsables, nosaltres hi parlem 
cada setmana. Per això aquesta pèrdua, i perquè la seva companya, Lola 
Capdevila, és una de les nostres principals col·laboradores, dèiem que 
aquesta pèrdua és nostra.

Se'n va un altre grac, un altre pota negra de l'activisme local, després 
dels adéus dels últims anys de Carles Valero, Eduard Delgado, Albert 
Musons i aquest últim any de Víctor Nubla. Se'n van grans referents, 
homenots que abarcaven tant i en tants fronts que és fàcil sentir-se pe-
tit. Bon viatge, Jordi, sempre et veurem passejar pels carrers.
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de Gràcia

Amb la 
col·laboració:

Opinió

Puri Pérez

Aquest llibre és petit, però d’una ri-
quesa que no et deixa indiferent, 
amb una prosa esplèndida, quasi 

poètica. L’autora, Eva Baltasar, sap ju-
gar amb els sentiments i els dubtes que 
cada un de nosaltres alberguem a dins. 
És un llibre per gaudir a poc a poc tot 
refl exionant sobre las frases que anem 
llegint. El lector s’endinsa en la solitud 
del mar, en la foscor de a nit i quasi pot 
sentir les onades brusques de la mar i 

veure l’alba des del vaixell. La Boulder, 
una noia que fuig de la seva anterior 
vida de tediosa rutina, s’embarca en un 
vaixell on fa de cuinera. Li agrada la lli-
bertat, la solitud i fer la seva vida, fi ns 
que un dia coneix a la Sansa, una noia 
que la deixa bocabadada. I es deixa por-
tar per l’amor i la passió. A la Boulder 
li sedueix la idea d’estimar i sentir-se 
estimada. 

Així doncs, deixa enrere la soledat 
i el mar i emprèn una vida en parella. 
Boulder és un llibre que aborda el lesbia-
nisme en tot el seu esplendor amb frases 
directes i sense embuts, posant en relleu 
els confl ictes de la vida en parella quan 
arriben els fi lls. Eva Baltasar ha sabut 
refl ectir la complexitat de les relacions 
humanes.•

'Boulder' 

És un llibre que aborda 
el lesbianisme en 
tot el seu esplendor 
amb frases directes 

Ull de 
dona

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 Programa quinzenal.
6 Programa quinzenal. Es combina amb Cultura i agenda del CC El Coll.
Quan hi hagi Plenari o Audiència Pública, s’emetrà en directe.
Nota: Ràdio Gràcia és una ràdio feta majoritàriament per voluntaris, per 
tant la programació pot estar subjecte a petits canvis. 

Programació 
Ràdio Gràcia 2021

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous divendres Dissabte o 
diumenge

16 a 17 h La tarda és nostra
Temps de 
Música i 

espectacle
Música i Geografi a Tobacco Road

Cultura, agenda i 
temes Centre Cívic

El Coll (5)
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17 a 18 h Espai Solidari (1) Música a Ràdio 
Gràcia Tobacco Road Teatrí de Butxaca

Cultura, agenda i 
temes Centre Cívic El 
Coll (5) Las tardes a 

Gràcia (6)

18 a 19 h Toc Escapulat Ones de Dones 
(2)

Gràcia 
Multiesports Teatrí de Butxaca La tarda és nostra

19 a 20 h Tot comerç Pop Go The 
Beatles

Tertúlia Política (3) 
– Sota el Pont (4)

Música i 
Geografi a Gracienques (2)

20 a 21 h Infogràcia Gracienques (2) Sortides amb 
Gràcia

Temps de Música 
i espectacle Toc Escapulat

Se'n van grans 
referents, homenots 
que abarcaven tant que 
és fàcil sentir-se petit
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Exposicions
Fins al 30 de gener 
Exposició Senyores. Il·lustracions de l'ar-
tista Sandra Olivé. Un retrat naïf i singu-
lar de dones que comparteixen una histò-
ria, una vida i una terra. 
CC El Coll La Bruguera (Aldea, 15)

L'estació de Metro del Coll – La Teixonera 
acull una exposició amb les imatges dels 
comerciants de l’associació del barri del 
Coll. L'acció vol visibilitzar sota terra el 
comerç de proximitat existent i, al mateix 
temps, dinamitzar-lo amb la l’eslògan "Al 
teu barri, de tot i a prop". Els cartells por-
ten un codi QR insertat a través del qual 
els usuaris del transport públic podran 
accedir a la pàgina web de l’entitat Coll 
Amunt. Aquest projecte ha estat subven-
cionat per Barcelona Activa a través del 
programa Impulsem el que fas. 
Metro del Coll-La Teixonera

Fins al 2 de febrer
Un pessebre diferent. Aquest és el quart 
any que Josep M. Contel presenta a la 
Violeta aquesta proposta que ja s'ha con-
vertit en un clàssic de l'agenda nadalenca 
de Gràcia, el pessebre fet amb fi gures de 
Playmobil. Enguany amb noves escenes. 
La Violeta (Maspons, 6) 

Pessebre amb fi gures de Playmobil. El 
casteller gracienc Martí Urgell ha decidit 
compartir la seva afi ció pels Playmobil 
amb un pessebre a Can Musons.
Fundació Festa Major (Alzina, 7-9)

Fins al 19 de febrer
Exposició de Fabià Claramunt amb Un 
núvol al cel i dos peus a terra en pintu-
ra, Mariona Berenguer amb About Desire 
en escultura, i Àurea Estellé amb Roges! 
en gravat. “Mariona Berenguer consi-
dera que el desig ens atrau cap a la seva 
pròpia desaparició. Fabià Claramunt veu 
l’artista com un navegant solitari enmig 
de l’oceà que pot abandonar el seu vaixell 
a la deriva, per no viure pressionat pel 
desig. Àurea Estellé i Alsina vol transfor-
mar la societat lluitant per la memòria de 
les dones que havien assolit uns drets a 
l’Espanya republicana que foren arrabas-
sats per l’adoctrinament de la dictadura.”, 
escriu Pilar Parcerisas (Curadora de l’ex-
posició).
Fundació Felícia Fuster (Camps i Fabrés, 
3-11), de dimarts a divendres, de 4 a 2/4 de 
8 de la tarda

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) 

Fins al 23 de març
Directe als ulls. Retra(t)s d’Ana Portnoy 
(1950-2020). L’exposició forma part 
del programa d’activitats del Festival 
BCNegra2021 i l'ha inaugurat aquest di-
jous en un acte en directe des del canal 
YouTube de Biblioteques de Barcelona. 
"En les seves fotos de creadors, en les dels 
reportatges pel dominical d’El Periódico, 
en les de molts barcelonins al mig del car-
rer, la força de les imatges és justament 

en aquesta mirada: la dels ulls que miren 
la càmera i, per descomptat, la de la fotò-
grafa. Cada foto és una història, instants 
al servei de la memòria de tots".
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps)

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 22 de gener
Tradicionàrius 2021: Marala presenten el 
disc A trenc d'alba.
CAT (Pl. Anna Frank, s/n), a les 20 h

Concert: Cor Al·lira. Entrada gratuïta amb 
reserva d'entrada obligatòria:932562877 o 
informacio@ccelcoll.org
CC El Coll la Bruguera, a les 20 h

Concert: Wax & Boogie presenta '7 years'.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 20 h

Dissabte 23 de gener
Taller interpretació davant la càme-
ra. Amb directors de càsting i cinema de 
Madrid. Amb Cristina Perales ('Laberinto 
del fauno' i Hable con ella'). Informació: 
escola@lautenticateatro.com
L'autèntica (Martí, 18), a les 10 h 

Taller cosmètica online: elaboració de 
xampú sòlid natural. A càrrec de Marta 
Sunyer (Esencia de Madera). Inscripcions 
a la web de Vegala Vegan Beatu
Vegala Vegan Beauty (Santa Eugènia, 16), 
d'11 a 13 h (vegala.es) 

Concert: El Sobrino del Diablo. Degut a 
l'aforament cal fer la reserva de la plaça al 
telèfon 660726547. 
Cueva de lobos (Francisco Giner, 23), a les 
13 h

Espectacle familiar: Contes del món. A càr-
rec de Teresa Puig.
La casa dels contes (Ramón y Cajal, 35), a 
les 16.30 h

BCN Z Sessions: Ganges i Santa Salut. 
Arrenca un nou cicle musical per donar su-
port a artistes joves. El concert es farà en 
dues sessions, primer Ganges, que compta-
rà amb el cantant Kalenn, i després Santa 
Salut, acompanyada de Dolor García.
Casa Seat (Pg. de Gràcia, 109), a les 17 i a les 
19.30 h

Teatre: Míriam Christmas & a Juani New 
Year.
L'auténtica (Martí, 18), a les 20 h

Dimecres 27 de gener
Xerrada i showcase acústic de _juno, el 
nou projecte de Zahara Gordillo i Martí 
Perarnau (Mucho).
Casa Seat (Passeig de Gràcia, 109), a les 
12 h

Llibres a escena. La cabra Serafi na. A càr-
rec de Blai Senabre, narració i Anna Font, 
il·lustradora. Edat: + 4 anys. Cal inscrip-

ció prèvia.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 
l'Olla, 104), a les 17.30 h

Xerrada: Canvi climàtic: La destruc-
ció d’ecosistemes. A càrrec del col·lectiu 
Fridays for Future de Barcelona.
Al canal de Youtube de l'Espai Jove la 
Fontana a les 18 h

Dijous 28 de gener
Foguerons de Sant Antoni a Gràcia 
CAT Tradicionàrius: presentació del llibre 
Calendari Folklòric de Mallorca. A càr-
rec de Tolo Albertí, Carme Castells i Toni 
Galmés. Un projecte de Mallorca Literària 
en coedició amb Saïm Edicions + Concert 

Llavors de Fonoll a càrrec de Natàlia 
Tascón, Carles Seguí i Miquel Àngel 
Adrover + glosa Oda a la sobrassada. 
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a partir de les 
18 h 

Divendres 29 de gener
Teatre: Quatre estrelles, de Jean-Pierre 
Martínez. Cia Dinàmics Teatre.
La Sedeta (Sicília, 321), a les 19 h

Dissabte 30 de gener
Teatre: Quatre estrelles, de Jean-Pierre 
Martínez. Cia Dinàmics Teatre.
La Sedeta (Sicília, 321), a les 18 h

Entitats

Diumenge 24 de gener
Teatre: En patufet, a càrrec de la cia el 
Centre de Titelles de Lleida.
Lluïsos de Gràcia (Pl. del Nord, 7-9), a les 
12 i a les 17 h

Dilluns 25 de gener
Club de lectura. Històries del meu colo-
mar i altres relats, d'Isaak Bàbel. Amb 
la poeta i periodista Anna Ballbona i la 
col·laboració d'Òmnium Gràcia. Format 
virtual
Lluïsos de Gràcia

Dijous 28 de gener
Concert: Jam session a la carta. El 
Centre (Ros de Olano, 9), a les 20 h

Divendres 29
Esperantistes. Llavor de Lluita. Amb 
Xavi Alcalde. 
Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a les 19 h

Dissabte 30 de gener
Foguerons de Sa Pobla a Gràcia: 
Teresetes, En Pere de sa plaça.
La Violeta (Maspons, 6), a les 12 h

Si 
voleu publi-

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

@independent.cat

Es Gall de sa Pastera, concert de Foguerons 
El concert previst de Biel Majoral, el proper divendres, en què presentava el 
disc Ara sí que sí, queda ajornat per prescripció mèdica de no viatjar. Es Gall 
de sa Pastera seran els encarregats de presentar el seu primer disc, Raval, en 
el marc dels Foguerons de Sant Antoni a Gràcia 2021. La jornada engegarà amb 
una tocada amb xeremeiers i glosadors i, seguidament, Es Gall de sa Pastera 
presentarà el seu treball discogràfi c. Entrada lliure amb reserva prèvia.
 
Divendres 29 de gener al CAT (pl. Anna Frank s/n), a les 19.30 h

Recomanem

Cedida

Amb el suport de
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Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla del 
Prat,  15. Tel. 93 217 26 42.
• Manual de la buena esposa. Dv, 

ds, dg, dc i dj. 20.00.
• Los Croods: una nueva era. Dv, 

ds, dg, dc i dj, 15.50 i 17.55.
• Vacaciones contigo... y tu mujer. 

Dv, ds, dg, dc i dj, 16.00, 18.05 i 
20.15.

• Salvaje. Dv, ds, dg, dc i dj, 15.55 i 
17.50. Dv, ds, dg, dc i dj, 20.20.

• Hasta el cielo. Dv, ds, dg, dc i dj, 
19.45.

• Wonder Woman 1984. Dv, dc i dj, 
16.00 i 19.05. Ds i dg, 19.05.

• Elfk ins. Ds i dg, 17.00.
• El padre. Dv, dc i dj, 15.50 i 17.55. 

Ds i dg, 17.55.
• La última gran estafa. Dv, ds, dg, 

dc i dj, 20.05.
• En guerra con mi abuelo. Ds i dg, 

15.45. Dv, dc di j, 15.50.
• Manual de la buena esposa. Dv, 

ds, dg, dc i dj, 18.00.
• El pequeño vampiro. Ds i dg, 

16.00.

Cinemes Girona. Girona, 177
• Perfumes. Dv, ds, dg i dc, 18.00. 

Dv, dc i dj, 16.00. Dg, 20.00.
• Elfk ins. Ds i dg, 16.00.
• El inconveniente. Dv, 16.00 i 

18.00. Ds i dg, 18.00. Dc i dj, 16.30.
• Más allá de las palabras (Beyond 

Words). Dv, dg, dc i dj, 16.00, 
18.00 i 20.00. Ds, 18.00 i 20.00.

• El estreno. Dv, 20.00.
• Pastarioni. Ds, 20.00.

• El cavaller del drac. Ds, 16.00.
• Fritzi. Un conte revolucionari. Ds 

i dg, 16.00.
• Tipi, tips. Qui balla. Dg, 12.00.
• Las mil y una. Dv, ds i dg, 19.45.
• La dona il·legal (amb presència 

del director). Dc, 19.00.
• BCN Sports Film Festival. Dc, 

20.00. Dj, 18.00 i 20.00.

Verdi. Verdi, 32. 
• El padre. 16.00. 11.30, 18.00 i 

20.05.
• Deseando amar. Dv, dl, dm, dc 

i dj, 11.30, 16.00 i 20.20. Ds i dg, 
16.00 i 20.20.

• Madame Curie. 18.00 i 20.10.
• Josep. Ds id g, 18.05 i 20.20. Dv, 

dm, dc i dj, 16.15. 18.05 i 20.20. Dl, 
11.30, 16.15. 18.05 i 20.20.

• Martin Eden. Dv, ds, dg, dl, dm i 

dc, 19.50.
• Nieva en Benidorm. Dv, ds, dg, dl, 

dc i dj, 18.00.
• De Gaulle. Dv, dl, dm, dc i dj, 

16.00.
• La última gran estafa. Dv, dl, dm, 

dc i dj, 18.10.
• Regreso a Hope Gap. Dv, dl, dm, 

dc i dj, 16.00.
• 23 paseos. 11.30.
• Manual de la buena esposa. Dv, 

dl, dm, dc i dj, 11.30.
• Madame Butterfl y. Dg, 11.30.
• El amigo americano. Dj, 11.30 i 

20.00.
• Tintoretto: un rebelde en Venecia 

(documental). Dm, 11.30 18.15.
• Mi amigo Pony. Ds, 11.30 i 16.00. 

Dg, 16.00.
• Fritzi, un conte revolucionari. Ds i 

dg, 11.30 i 16.10.

• Los Croods: una nueva era. Ds i 
dg, 16.10. Ds i dg, 11.30 i 18.15.

Verdi Park. Torrijos, 49
• Salvaje. 16.00 i 20.30.
• La vampira de Barcelona. 17.55.
• Manual de la buena esposa. 16.00, 

18.15 i 20.05.
• 23 paseos. 16.00, 18.05 i 20.10.
• Perfumes. 16.00.
• Las niñas. 18.00
• Emma. Dv, ds, dg, dl, dc i dj, 

19.55.
• El profesor de persa (preestrena). 

Dm, 20.00.

Breus

Concert de El 
Sobrino del 
Diablo a Gràcia 
aquest dissabte
El Sobrino del Diablo, que 
combina les actuacions 
virtuals amb concerts 
en directe, visita aquest 
dissabte Gràcia per oferir 
una actuació a la Cueva 
de Lobos (Francisco Giner 
23), a les 13 h. L'aforament 
és de 20 persones així que 
s'ha de fer reserva prèvia 
al telèfon 660726547. 

El festival BCNegra 
2021 manté les 
activitats però en 
format virtual

L'edició del BCNegra 
d'enguany es farà només 
en format virtual i 
comptarà -fi ns al 31 de 
gener- amb la participació 
de 119 autors en una 
cita que ha contribuït a 
consolidar i fer créixer el 
gènere negre. La biblioteca 
Jaume Fuster, seu de la 
inauguració del festival 
retransmesa per Youtube, 
acull l'exposició 'Directe 
als ulls. Retra(t)s d’Ana 
Portnoy (1950-2020)'. Les 
bibli0teques i centres 
cívics (molt presents i 
actius durant el festival) 
també organitzaran 
activitats pròpies, des 
de clubs de lectura fi ns a 
rutes literàries o trobades 
virtuals. 

Foto: Cedida

Les escoles de teatre 
de Gràcia se sumen 
a la crida per ser 
reconegudes com a 
centres autoritzats
La pròrroga de les restriccions dos setmanes més agreuja una 
situació crítica que ja es va denunciar el passat novembre 

Silvia Manzanera

P oc després d'haver encetat 
el curs i la temporada -des-
prés de mesos d'aturada de 
tota activitat- les escoles de 
teatre, algunes d'elles amb 

sala d'exhibició- van haver de tor-
nar a tancar tot just quan comen-
çaven a recuperar-se (veure l'Inde-
pendent 821). En aquell moment, 
la denúncia de part d'aquests cen-
tres es va sentir des de l'ACET, 
l'Associació d'Escoles de Teatre de 
Catalunya, i diversos centres de la 
Vila s'hi van sumar, com el cas de 
L'autèntica, Estudi per a l'actor o 
l'escola de teatre musical Youkali. 
"Des del novembre ni Cultura ni 
Ensenyament vol rebren's per tal 
de trobar solucions, només es dedi-
quen a desviar la responsabilitat", 
explica Josep Maria Borràs, direc-
tor de Youkali i membre funda-
dor de l'ACET. L'entitat va tornar a 
emetre un nou manifest la passada 
setmana qualifi cant la situació de 
"molt greu i insostenible". 

Les restriccions impedeixen 
que infants i joves puguin fer les 
classes presencials per estar con-
siderada una activitat extraesco-
lar. "Encara que moltes famílies 

segueixin amb nosaltres, allargar 
molt de temps les classes virtuals 
pot fer que alguns prefereixin do-
nar-se de baixa", afegeix Borràs. 
Davant d'aquesta situació crítica 
que viu el sector, l'ACET va crear 
una comissió que treballa perquè 
l'administració reconegui les esco-
les de teatre i també de circ com 
a centres autoritzats. "Estem tre-
ballant en el document, juntament 
amb el sector del circ, per presen-
tar-lo al departament", explica 
el director de l'escola de Ramón 
y Cajal, crític amb l'actitud de la 
Generalitat: "S'omplen la boca par-
lant de cultura però no es fa res 
per cuidar i protegir el sector". 

Per la seva part, des de L'Au tèn-
tica també es lamenta que encara 
no puguin començar les classes 
d'infants i joves, tot i que seguei-
xen promovent la programació de 
teatre infantil, encara que l'afora-
ment sigui del 50%.

L'ACET també alerta que s'està 
deixant caure el teixit de les esco-
les artístiques, "moltes d'elles refe-
rents culturals històriques de país, 
un munt de projectes emergents i 
molts professionals del sector edu-
catiu i cultural. Estem matant la 
cultura i creant una societat grisa 
i deprimida".•

L'escola Youkali, una de les implicades. Foto: Àlex G.P.

Aposta pel teatre infantil. Malgrat no 
poder fer classes presencials a infants i 
joves, L'autèntica manté la programació 
de teatre infantil (una altra de les 
potes del projecte), amb un cartell que 
inclou titelles (amb l'estrena de la peça 
'Punxa', els dissabtes de febrer a les 
17 h) o teatre musical (amb 'La Nana i 
l'avi Papet van de concert', diumenges 
del 7 al 28 de febrer a les 11 i 12.30 h).
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Francesc Chimelis, els 
camins enigmàtics de l'art

Ramon Casalé

A la sala Lluïsa Franch del Centre Cívic Cotxeres de 
Sants es mostra l’exposició 'Camins' de Francesc 
Chimelis, una vintena de pintures de diversos mo-

ments creatius. L’anterior exposició que li vam veure 
va ser a principis de l’any passat a la sala polivalent del 
Mercat de l’Abaceria, situat provisionalment al Passeig 
de Sant Joan. Chimelis (Barcelona, 1956) és un artista 
pluridisciplinar, ja que al marge de la pintura i el dibuix 
també s’ha interessat per altres disciplines, com ara el 
teatre, el cinema, la poesia, la literatura i, sobretot, la 
docència, en l’àmbit de l’educació especial a través del 
dibuix i l’art dramàtic. 

A 'Camins' l’artista ha volgut plasmar les seves inqui-
etuds i preocupacions en aquesta època plena d’incer-
tesa que ens ha tocat viure, i per això el títol de l’expo-
sició ens ajuda a entendre millor quines són les seves 
refl exions a l’hora d’anar a la recerca de vies que li por-
tin a descobrir nous horitzons creatius ja que, malgrat 

tot, existeix el desig de 
trobar-los el més aviat 
possible, i així superar 
aquesta pandèmia amb 
un esperit constructiu i 
optimista. L’exposició es 
divideix en diferents àm-
bits, on destaquen una 
sèrie de peces creades re-
centment en què aparei-
xen uns personatges que 
evoquen el món picassià. 

Són rostres amb uns ulls i unes boques totalment dis-
torsionades, que recorden d’alguna manera als clowns. 
En un altre apartat, a mode de políptic, hi ha una sèrie 
d’obres que estan interrelacionades mitjançant unes 
enervacions o tubs que les uneixen. Són rostres que 
conviuen en perfecta harmonia amb diversos elements 
arquitectònics, com si es tractés d’un decorat. Aquesta 
associació entre l’ésser humà i l’arquitectura apareix 
sovint en les seves obres.

Hi ha un grup de peces on observem uns personat-
ges molt estranys, quasi bé esquelètics, que s’endins-
en en el terreny sobrenatural. En aquestes obres sem-
bla que l’artista vulgui allunyar-se de la representació 
d’aquells rostres tan enigmàtics. En realitat el que 
pretén és submergir-se durant un temps en una nova 
dimensió, ja que en obres posteriors segueix combi-
nant i fusionant els rostres humans amb elements ar-
quitectònics.

Chimelis és un artista poc convencional però amb 
un estil propi i singular. El dibuix és la base de totes les 
seves creacions, acompanyades per una rica i extensa 
gamma cromàtica, confi gurant unes imatges sorpre-
nents i complexes, on la seva imaginació viatja cap a un 
món on la realitat sembla inexistent. Per tant, la seva 
obra la podríem incloure dins del surrealisme, però 
també s’adverteixen arrels gaudinianes.•

crítica de 
cinema

Hi ha peces on 
apareixen uns 
personatges 
que evoquen el 
món picassià 

el repor

Cantar a la vida i a 
l'esforç col·lectiu amb 

nostàlgia i alegria
La Tresca i la Verdesca publica 'Maquinaigues', el seu cinquè 

disc; música i poesia de la banda que mai no falta a les 
festes de Puigmartí. Enguany també al Tradicionàrius.

Silvia Manzanera

La Tresca i la Verdesca han 
tornat. No és que hagues-
sin marxat, no ho han fet 
mai, però ara s'hauran de 
deixar veure més: a partir 

del 29 de gener 'Maquinaigües' 
ja serà a totes les plataformes di-
gitals. És el cinquè treball disco-
gràfi c d'un grup que ha defensat 
una manera particular d'enten-
dre la música anomenada per a 
públic familiar, la que té a veure 
amb oferir música i poesia per a 
totes les edats fugint d'infantilis-
mes i cuinades a foc lent, com ells 
mateix expliquen. Ara també di-
uen que amb aquest disc "el grup 
fa un pas més cap allò humà que 
és la nostàlgia i l’alegria, des del 
seu sentir més poètic i estètic". A 
Puigmartí els adoren. De fet, no 
hi ha festa major en aquest car-

rer si no hi actua la Tresca. Jordi 
López, un dels components del 
grup, ho confi rma mentre una fan 
li fa una foto al vestíbul del CAT, 
tot just després de la presentació 
del Tradicionàrius, on aquest any 
actuaran amb l'espectacle 'Per un 
instant, un món de cançons i tea-
tre'. Però això serà el 21 de març. 
Mentrestant tenen feina.

Després del seu darrer disc 
La nena dels pardals, Premi 
Enderrock de la crítica 2018 com 
a millor disc per a públic infan-
til i familiar, recuperen les can-
çons que en el seu dia, l’any 
2009, van fer per a l’espectacle 
Maquinaigües 1909, un encàrrec 
del Museu de les Aigües per tal 
de commemorar el centenari de 
la Central Cornellà. Expliquen 
que Maquinaigües "és un disc fosc, 
melancòlic, que parla de la dure-
sa del treball de principis de S.XX. 
Però alhora parla de vida i de l’es-

forç col·lectiu de l'ésser humà pel 
bé comú: abastir d’aigua totes les 
cases de la ciutat. Màquina i na-
tura, cap i cor, treball i descans". 

Així, la banda proposa el re-
corregut de l’aigua, que va de les 
profunditats de l’aqüífer del riu 
Llobregat, passa pels pous que la 
pugen fi ns a la Central des d’on és 
bombejada cap a tota la ciutat, ar-
ribant a les cases de la gent que la 
utilitzarà en el seu dia a dia, mar-
xant aigüera avall altre cop, con-
tinuant el seu cicle. 

Per tal de produir aquest àl-
bum, la Tresca s’ha posat en mans 
del músic, arranjador i productor 
Xavier Batllés. Els resultats, se-
gons Jordi López, no podrien ser 
millors. En el disc també hi han 
col·laborat músics com Xavier 
Lozano i Guillem Aguilar. El cd 
compta amb les il·lustracions de 
Noemí Villamuza i el disseny de 
Lina Vila i ha estat editat per la 
discogràfi ca Temps Record, amb 
qui el grup ha editat tots els dis-
cos de la seva trajectòria. 

Maquinaigües també serà un 
espectacle, aquesta vegada sota 
la direcció i la dramatúrgia de 
Guillem Albà i el Marc Angelet, i 
serà també un llibre que es publi-
carà per Sant Jordi amb l’Edito-
rial Andana. Han tornat fort.•

Imatge promocional del disc feta a Gràcia. Foto: Cedida

També serà un 
espectacle, amb 
dramatúrgia de 
Guillem Albà i 
Marc Angelet
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Molsa verda i molla

M entre a Gràcia, en els darrers vint anys, els vi-
anants han anat guanyant terreny al cotxe, a 
Reykjavík s’ha viscut un procés invers en què la 
ciutat ha crescut a l’estil estatunidenc, és a dir, 
a força de construir avingudes i zones residen-

cials allunyades de la majoria de serveis. Si es necessita un 
litre de llet, una ampolla de vi o una llibreta, cal agafar el 
cotxe i cap al centre comercial, que hi falta gent! Més enllà 
del nucli històric de la capital islandesa, de carrers petits i 
amables, quan se surt del districte 101 en direcció cap a l’est 
de la ciutat, hom té la sensació de trobar-se en una immen-
sa zona de pàrquing que omple els espais oberts amb asfalt 
de mala qualitat. 

L’experiència de viure a Islàndia amb o sense cotxe és 
radicalment diferent. Com ja he comentat en alguna oca-
sió, la majoria d’islandesos se’n fan creus que un adult pu-
gui viure al seu país sense un vehicle privat. Caminar la 
Reykjavík que és fora del circuit turístic és incòmode, avor-
rit i, a voltes, perillós. Malgrat el relat idealitzat que diu que 
a Islàndia escalfen els carrers amb un sistema de canona-
des d’aigua calenta soterrades per desfer el gel de les vore-
res, la realitat és que aquest enginy només es troba a uns 
pocs carrers del centre. A la resta de la ciutat, on vivim la 
majoria, el gel a les voreres és criminal, especialment els 
dies en què la temperatura puja una miqueta i la fi na capa 
de glaç comença a aigualir-se. És en aquestes jornades que 
la sala d’urgències de l’hospital s’omple de veïns i veïnes de 
Reykjavík amb òssos trencats. 

En els gairebé cinc anys que fa que visc a l’illa de l’Atlàn-
tic Nord, no he tingut cotxe, entre d’altres raons, perquè 
mai m’havia decidit a treure’m el carnet de conduir. Com a 
fi ll de Gràcia, acostumat a desplaçar-me a peu, en metro o 
autobús, sempre he considerat el cotxe un problema i una 
despesa innecessària. Quinze anys de reticències van aca-
bar fa unes setmanes quan, per motius laborals, vaig deci-
dir fer colzes per superar l’exàmen teòric i agafar ben fort 
el volant per aprovar l’exàmen pràctic. A Islàndia, però, 
abans de poder accedir a aquestes dues proves, els estudi-
ants han de realitzar un curs obligatori on t’expliquen com 
d’esclafat acabaràs si no et poses el cinturó de seguretat i 
en el que t’ensenyen a controlar el vehicle en cas de derra-
pada sobre gel, un coneixement realment útil quan vius a 
tocar del cercle polar.

La instrucció es fa en un circuit als afores de 
Hafnarfjördur, municipi situat al sud de Reykjavík. I fi xeu-
vos fi ns a quin extrem les ciutats islandeses estan disse-
nyades per al tràfi c rodat que l’escola per treure’s el carnet 
de conduir es troba a vint-i-cinc minuts caminant de la 
parada de bus més propera. A qui va planejar la ubicació 
d’aquest recinte no se li va passar pel cap que els que hau-
rien d’anar-hi no podrien fer-ho en cotxe propi. Així, cada 
matí, a quarts de nou, aquells que no compten amb algú 
que els acompanyi fi ns la porta de l’indret han de fer una 

ruta a través de camps de lava, vorals de carretera sense il-
luminar i zones industrials sense vorera fi ns arribar a les 
portes de l’autoescola. 

Va ser el dia que vaig haver de fer aquesta caminada a 
les fosques, un matí de vent i aiguaneu, mentre se’m torça-
ven els turmells en avançar per la pedra volcànica cober-
ta de molsa verda i molla, que vaig pensar en la sort de tots 
aquells que hem nascut en ciutats dissenyades més per a 
les persones que no pas per als vehicles. La sort d’aquells 
que viuen en espais on comprar un litre de llet, una ampo-
lla de vi o una llibreta no és sinònim d’haver-se d’aïllar en-
tre les cinc portes d’un vehicle i conduir aquí i allà, sinó de 
passejar per la ciutat, d’una botiga a una altra, saludant a 
veïns, coneguts, amics i enemics. Va ser en relliscar i cau-
re sobre la pedra volcànica que vaig pensar que la vida és 
realment estranya. Què coi hi fa un gracienc als afores de 
Hafnarfjördur un matí d’hivern travessant camps de lava 
per anar a treure’s el carnet de conduir? I tot al meu vol-
tant era molsa verda i molla.•

La sort d’aquells que viuen en espais 
on comprar un litre de llet, una 
ampolla de vi o una llibreta no és 
sinònim d’haver-se d’aïllar entre les 
cinc portes d’un vehicle i conduir aquí 
i allà, sinó de passejar per la ciutat, 
d’una botiga a una altra, saludant a 
veïns, coneguts, amics i enemics.

Als afores de Hafnarfj ördur tot és molsa verda i molla. Foto: Zach Dulli

La torratxa

El signifi cat 
del teu nom 

Valentina Baratti

 

Què és el nom? Què signifi ca po-
sar nom a un nadó? Tres parelles 
d'amics, a fi nals de l'any passat, 

van donar a llum. Els tres infants han 
nascut en països diferents, amb llen-
gües i cultures diverses. Però compar-
teixen una cosa en comú: cap d'elles ha 
posat encara nom al seu nadó. Volen el 
so perfecte, que sigui fàcil de pronunci-
ar en tots els idiomes. Volen que el sig-
nifi cat sigui el més noble, ple de virtuts 
i que sigui premissa d'un futur daurat. 
I, sobretot, que el nom sigui el més ori-

ginal de tots. Cada setmana parlo amb 
els meus amics que viuen a Finlàndia, a 
Itàlia i a Mèxic, i la resposta és sempre 
la mateixa: encara no el tenim! 

Recordo que tots els meus oncles i 
avis tenien el nom del sant del dia que 
van néixer. ¿Naixies en el dia de Sant 
Pau? Llavors t'havies de dir Pau. I tots 
d'acord. Després hi va haver un allibe-
rament de les regles socials i els nens 
van començar a dir-se segons el gust 
dels pares. 

Ara, portat a l'extrem, el nom es 
carrega d'un signifi cat transcenden-
tal, diví. És clar, el nom ens caracte-
ritza, ens acompanya, ens fa individus 
en la multitud, ens retorna un rostre, 
una música. Però no per això, pot ser 
més important d'allò que anomena, és 
a dir, no és el nom el que tria el destí 
del nadó, llevat que sigui el personatge 
d'una tragèdia grega i es digui Èdip.•

Recordo que els meus 
oncles i avis tenien 
el nom del Sant del 
dia que van néixer 


