
L'enllaç de Frígola i 
Cardener mobilitza de 
nou els veïns 20 anys 
després del primer 
intent de l'Ajuntament 
El possible passatge té un fort 
desnivell i afecta el 'hall' d'una 
escala de veïns de La Granja P4

L'hotel Casa 
Fuster replanteja 
l'obertura prevista 
a la primavera i ara 
ja mira al setembre
La direcció argumenta la nova 
reprogramació a les limitacions 
de mobilitat de la pandèmia P6

Gràcia viurà un 
Sant Jordi sense 
Fira de Llibreters 
ni Trobada 
d'Il·lustradors 
Jardinets i plaça de la Vila 
seran els espais principals 
de parades de la diada P14

Els paradistes de l'Abaceria diuen 
"prou" als fets consumats i a la 
ingerència pel disseny del mercat 
Nova topada després de la presentació del projecte bàsic, amb una enquesta de les 
plataformes veïnals per naturalitzar l'espai i la idea d'incloure la imatgeria festiva

Estructura del mercat de l'Abaceria, en plena reforma. Foto:A.G.P.

Albert Balanzà

L a reforma del mercat de l'Abaceria ha entrat en la 
fase fi nal de defi nició sobre plànol amb la presen-
tació el passat febrer i març del projecte bàsic als 
paradistes i als veïns, malgrat que el projecte execu-
tiu no estarà a punt fi ns a l'estiu i les obres de 24-30 

mesos no engegaran fi ns a fi nal d'any. Tal com va apun-
tar el regidor de Gràcia, Eloi Badia, en una entrevista a 
aquest setmanari la setmana passada, la Covid farà saltar 
l'estrena del nou mercat molt probablement a l'any 2024. 

Però justament en aquesta recta fi nal s'han reproduït 
i intensifi cat aquesta setmana les crues picabaralles pel 
model i els múltiples elements que ha de contenir l'es-
pai. L'Associació de Comerciants del Mercat de l'Abace-
ria, els paradistes, actualment ubicats en el mercat pro-
visional del Passeig de Sant Joan, després de mantenir 
un silenci inquietant en l'últim consell de barri celebrat 
abans de Setmana Santa, en el qual es va debatre el pro-

jecte bàsic durant una hora, han enviat un article d'opinió 
a L'Independent on assegura que "tornen a esclatar pels 
aires les nostres il·lusions" i el projecte "ja no compta amb 
la nostra aprovació".

Els paradistes s'han mostrat irritats per les cessions de 
l'Institut de Mercats en el model de cooperativa que es pre-
veu, per l'enquesta que han desplegat en l'última setmana 
les plataformes veïnals per naturalitzar l'espai i contra el 
pàrquing i per la nova pretensió de les Colles de Cultura de 
Gràcia d'ubicar la imatgeria festiva al nou mercat. "Arriba 
el moment de dir prou", ha apuntat la presidenta de l'as-
sociació, Maribel Ampolla. Pàgina 3

El model de cooperativa i la 
qüestió del pàrquing fa esclatar 
de nou el confl icte entre les parts 
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Breus

Dones del 36 
acull els actes 
pels 90 anys de 
la República

Els parlaments de 
l'activista Josep Maria 
Riera, en nom del Grup 
d'Estudis del Coll-
Vallcarca, i del regidor de 
Gràcia, Eloi Badia, i les 
actuacions de dansa amb 
Brodas bros i música amb 
Reperkutim van centrar els 
actes de commemoració 
dels 90 anys de la Segona 
República a Dones del 
36. "La República va 
aprovar la constitució més 
democràtica, progressista 
i molt més avançada en 
aspectes socials, sanitaris 
i sobretot en educació, 
que l'aprovada el 1978", 
va subratllar Riera. L'acte 
va servir per estrenar la 
recuperació de les lletres 
de les Dones a la plaça.  

El dia del pres 
polític, en una 
jornada a la plaça 
del Raspall
Gràcia Llibertat, el Comitè 
de Suport a Lola i el 
Moviment ProAmnistia 
convoquen aquest dissabte 
(17h) un acte pel dia 
internacional del pres 
polític amb la presentació 
de la campanya 70 anys, 
20 anys de presó de Lola 
López i la xerrada de 
l'advocada de Pablo Hásel, 
Alexandra Matamoros, 
com a principals elements.

Albert Balanzà

E l grup de treball de No-
men clàtor de Gràcia està 
particularment actiu, 
malgrat la crisi sanitària, 
i la setmana passada es 

va tornar a reunir per tramitar 
com a a principal element desta-
cat de la sessió la proposta de fa-
ristol explicatiu que el Districte i 
els impulsors de l'Any Triadú han 
pactat d'ubicar a la cantonada de 
Rambla de Prat i Via Augusta, a 
redós d'una olivera. 

La iniciativa, engegada el de-
sembre passat, plantejava inicial-
ment designar com a Racó Joan 
Triadú l'àrea de jocs de la plaça 
Gal·la Placídia, però l'Ajuntament 
la va desestimar per la visió dels 
tècnics com a espai únic ja bate-
jat. La idea del faristol ja existeix 
en altres espais de Gràcia com la 
plaça del Cinc d'Oros, i també ar-
reu de la ciutat. 

El grup de treball no va entrar 
en la segona part de la proposta 
dels impulsors de l'Any Triadú, la 
idea paral·lela de posar una placa 
a Riera de Cassoles 9, on el peda-
gog hi va viure, perquè l'àmbit ja 
pertany al districte de Sarrià-Sant 
Gervasi. Els participants del grup 
de treball, en tot cas, van desitjar 
que una proposta no impedeixi 
aprovar-ne l'altra.

L'altra gran àmbit de discus-
sió del grup de treball, una sessió 
més, es va centrar en les plaques 

L'espai d'estada de Via Augusta, on anirà el faristol a Triadú. Foto: A. B.

Nomenclàtor tramita el 
faristol a Joan Triadú i 
estudia noves plaques a 
carrers de Festa Major
El grup de treball local proposa recordar l'escriptora Rosa 
Maria Arquimbau a la casa del carrer Santa Clotilde on va viure

A. B.

G ent de l'Ateneu, així es pre-
senten els impulsors de la 
nova revista A Gràcia, que 

es reivindica continuadora d'una 
llarga tradició de publicacions 
llibertàries locals, des de Gràcia 
Lliure o El Badall fi ns a La Metxa. 
Amb una investigació sobre la col-
lectivització de l'empresa Corbera 

i Bertran, del carrer Romans, la 
nova publicació subratlla que no 
es limitarà a articles d'opinió i en 
les seves primeres 48 pàgines del 
número zero, de fet, hi caben des 
de lluites veïnals d'actualitat fi ns 
a poesia, passatemps o cuina, i òb-
viament un refl ex de l'atapeïda ac-
tivitat de les seccions de l'Ateneu. 

"La revista vol ser diversa, no  
ideològica, i sempre tenint en 
compte l'equilibri intern", explica 

un dels impulsors, Xavier Bou, au-
tor també de la maquetació i d'una 
primera portada on hi conviuen 
les mascaretes antipandèmia i les 
bombes Orsini. "És la nostra apor-
tació a la vida del barri", amplia un 
altre dels portaveus, Xavier Oller.

A Gràcia preveu sortir tres cops 
l'any al preu de dos euros, de mo-
ment adquirible a la seu dels lli-
bertaris al carrer Alzina 5, però 
aviat a espais i llibreries amigues. 

El número zero d'A Gràcia, la nova publicació de gent de l'Ateneu Llibertari. Foto: A.G.

Fins i tot en aquest número zero la 
gent de l'Ateneu ha explicat a tra-
vés de les pàgines de la nova publi-
cació que l'entitat té himne: "Som 

l'Ateneu Llibertari de Gràcia/una 
colla de gent amb rampell/que 
lluita per la llibertat/a l'ensems 
que gaudim tots plegats".•

La investigació sobre una col·lectivització 
llança la nova revista llibertària A Gràcia 
La publicació, impulsada per gent de l'Ateneu, preveu sortir 
tres cops l'any i vol representar "la nostra aportació al barri"

La mostra de Triadú prevista a la 
biblioteca Jaume Fuster, al juny. 
L'exposició itinerant 'Joan Triadú a 
la ciutat dels llibres', comissariada 
com tot l'Any Triadú per l'activista 
gracienc Joan Josep Isern, es 
desplegarà al districte entre el 28 
de juny i el 20 de juliol. La mostra, 
ara a Vic, parla del pedagog com 
a escriptor, crític i activista, a 
més d'analitzar les antologies.

Foto: J.M. Contel

farà quan s'acabin les obres de re-
forma de l'espai, que tot just han 
començat aquests dies 

En aquesta ocasió, la nova re-
mesa ha començat a estudiar la 
proposta presentada per la comis-
sió de festes del carrer Llibertat 
pels 150 anys de Festa Major. 
L'historiador Josep Maria Contel 
va recolzar la iniciativa apuntant 
que també caldria recolzar Verdi 
com a primer espai en el qual 
hi ha notícia el 1862 d'un carrer 
guarnit per Festa Major. 

La sessió encara va tenir temps 
de plantejar una placa d'homenat-
ge a l'escriptora i periodista Rosa 
Maria Arquimbau, que va viure al 
carrer Sant Clotilde, a tocar de la 
part alta de Torrent de l'Olla. El 
grups de treball va destacar el ca-
ràcter feminista i d'esquerres d'Ar-
quimbau -va ser militant d'ERC- i 
va morir l'any 1992 a l'edat de 82 
anys. Es dóna la circumstància que 
Arquimbau té uns jardins dedicats 
al districte de Sant Martí, a tocar 
del carrer Cristóbal de Moura, per 
acord del ple del districte de Sant 
Martí l'any 2007.•

Llibertat i Verdi, 
primers carrers 
festers que 
poden tenir un 
reconeixement 

d'homenatge després de les tra-
mitades a ciutat a favor de Dolors 
Aleu, Francisca Rius, Víctor Nubla 
i Jesús Moncada, i quan encara hi 

ha pendents també les inaugura-
cions del Racó Montserrat Riera o 
el retoc de plaça del Poble Romaní 
per plaça del Poble Gitano, que es 
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ïnals i en aquest sentit també ha 
caigut fatal la proposta de les 
Colles de Cultura de Gràcia d'ubi-
car la imatgeria festiva a la planta 
baixa del mercat. També ha aca-
bat d'encendre la metxa l'enques-
ta que Afectats Abaceria i Gràcia 
On Vas han distribuït des de la set-
mana passada amb preguntes com 
"Creus que el veïnat ha de poder de-
cidir el model del futur mercat de 
l'Abaceria?".

"No pot ser que ens trepitgin 
tant; necessitem el nostre espai", 
ha afegit la presidenta de l'entitat. 
Especifi cament, l'associació rebut-
ja qualsevol model de cooperativa 
que signifiqui "competència" en 
productes al que venen els para-
distesi veuen el pàrquing "neces-
sari" per a visitants i persones amb 
mobilitat reduïda.•

Societat
Els paradistes de l'Abaceria es  
revolten pels fets consumats i la 
ingerència en el model de mercat  
Una enquesta de les plataformes veïnals i la idea d'incloure la imatgeria festiva 
fa rebrotar l'enfrontament entre Districte, veïns organitzats i botiguers de l'espai 

Albert Balanzà

L 'Associació de Comerciants 
del Mercat de l'Abaceria tor-
na a estar en peu de guer-
ra davant l'evolució del 
llarg procés de reforma de 

l'espai, un cop en les últimes set-
manes s'han anat acumulant ele-
ments que es llegeixen per la seva 
part en clau de concessió a grups 
com les plataformes veïnals o enti-
tats de cultura popular que no par-
ticipen en la gestió del dia a dia del 
mercat. 

No és cap secret el clima de ten-
sió entre paradistes i veïns organit-
zats que s'ha viscut des del 2015, en 
la represa del debat sobre la refor-
ma de l'Abaceria -quan el Districte 
va esmenar el debat dels anys an-
teriors per "tenir veu". Però ara 
en la recta fi nal de defi nició sobre 
plànol i quan s'està redactant el 
projecte executiu, l'Associació de 
Comerciants ha dit "prou" al que 
creu ingerències i fets consumats.

En un article d'opinió fet 
amb petició de publicació a 
L'Independent, l'entitat diu que 
"tornen a esclatar pels aires les 
nostres il·lusions" i el projecte "ja 

Imatge del nou mercat de l'Abaceria, una proposta que ha topat amb els paradistes . Foto: Cedida

El Mercat de l'Abaceria va néixer el 1892, donant resposta a les necessi-
tats del barri, portant els productes frescos a Gràcia però també por-
tant el contacte amb el barri, els veïns i veïnes, les persones que hi vi-
uen i conviuen, donant un valor afegit a moltes persones que visiten el 
nostre mercat, on per la gran majoria de les persones els comerciants 

som part de la família, igual que ells de la nostra, la gran família del mercat. 
Som persones que compartim el nostre dia a dia amb tothom, escoltem i as-

sessorem tothom des d'una recepta, una solució a un problema de casa, de fa-
mília, parella, amics, amb una abraçada, necessària sobretot els últims mesos, 
un cop de mà, una mà amiga capaç de donar el que necessites sense pregun-
tar, donant confi ança, acompanyament, fem de radars de la nostra gent gran, 
donant converses i compartint moments que en molts casos la família desco-
neix per la falta de contacte o per la confi ança, que sempre va més enllà d'ofe-
rir la gran varietat de productes que tenim al nostre mercat, als nostres mer-
cats; som gent de mercat, persones de carn, ossos, ànima, sentiments i cor. 

El passat juliol del 2018, després d´un procés dolorós per a tots nosaltres, 
vam marxar del nostre mercat, el de sempre, deixant enrere molts moments 
viscuts, amb persones que ara no hi són i amb una muntanya russa de senti-
ments, moltes pors, però també moltes il·lusions pels nous projectes; actual-
ment estem a la carpa del Passeig Sant Joan, la gran majoria contents per la 
bona rebuda que hem tingut pels veïns, veïnes de la zona i els comerciants del 
voltant. A punt de concloure els tres anys que hi som, tenim nou projecte del 
nou mercat, el qual ha passat per moltes fases, en les quals ha deixat a molts 
comerciants fora del projecte. Quan vam marxar, ho vam fer pensant que tor-
naríem en breu, que marxàvem amb data de tornada, però el temps i les cir-

cumstancies viscudes ens ha anat a la contra. Arribat aquest temps, no posem 
pals a les rodes i continuem construint el nostre mercat, on tornarem a acu-
mular i crear nous records, noves vivències i noves etapes per compartir.

Se’ns presenta el nou projecte als diferents comerciants, donant l’aprova-
ció, al fi nal contents que es tingui en compte la nostra opinió. Som els que 
pagarem una gran part de les despeses, els manteniments i els propis crea-
dors de vivències i histories dels pròxims anys, esperem que molts. Passades 
unes setmanes, es presenta el nou projecte als col·lectius del barri, entitats, 
associacions, veïns, veïnes i la classe política, on de cop i volta, tornen a es-
clatar pels aires les nostres il·lusions. Resulta que el nostre, vostre, projecte 
de tots, ja no compta amb la nostra aprovació i la de part dels veïns i veïnes 
que hi viuran amb nosaltres, menyspreant i minoritzant els danys colaterals 
que portarà tot plegat. Entenem que les administracions han d´acontentar 
tothom, però ens sap greu que no hagin tingut en compte a les persones que 
donaran ànima, cor i vida al nou mercat; és per això que des del nostre petit 
racó, els comerciants del mercat l’Abaceria volem reivindicar amb aques-
tes paraules -escrites des del cor- que se’ns escolti, se´ns valori la nostra opi-
nió. Som els primers que volem tornar al nostre mercat, hem invertit totes 
les nostres il·lusions des de fa 3 anys, i tenim clar que haurem de posposar 2 
o fi ns i tot 3 anys més, si aconseguim arribar tots. Volem un mercat per a tu, 
per a nosaltres, per a tothom, capaços d'arribar a acords plegats, no per sepa-
rat. La nostra experiència, com a professionals del comerç, ens dóna un valor 
afegit a l'hora de parlar de negociacions; és el que hem estat fent els últims 
quasi 130 anys. Això és un crit de SOS cap a les administracions. “NO ENS 
DEIXEU FORA. NOSALTRES MAI HO FARIEM”.•

Opinió

El nostre mercat, el vostre mercat, el mercat de tots 
Associació de Comerciants del Mercat de l'Abaceria

no compta amb la nostra aprova-
ció". Què ha passat, doncs, després 
que a mitjans de febrer els para-
distes es reunissin amb l'Institut 
de Mercats i donessin un primer 
ok al projecte bàsic? Ja alesho-
res, segons explica la presidenta 
de l'associació, Maribel Ampolla, 
no va agradar el format de reuni-
ons per separat segons el ram de 
paradistes i el trasllat de les bo-

tigues exteriors de Travessera de 
Gràcia a Torrijos. El vot a favor es 
va mantenir en una reunió del 18 
de febrer, on hi van assistir tant 
paradistes com plataformes com 
Afectats Abaceria i Gràcia On Vas.

Però la crisi s'ha desfermat des 
del passat 25 de març, on al consell 
de barri aquestes plataformes van 
insistir en el model de cooperativa 
i en l'oposició al pàrquing subter-

rani. En aquella reunió, el regidor 
de Gràcia, Eloi Badia, va detallar 
les negociacions obertes per a la 
part del mercat dedicada a coope-
ratives de productors i va matisar 
que el pàrquing ja sabia reduït de 
la proposta històrica de 200 pla-
ces a 50.

L'associació, segons Ampolla, 
denuncia que el Districte ha fet 
"massa cas" a les plataformes ve-

"No pot ser que 
ens trepitgon 
tant; necessitem 
el nostre espai", 
diu l'associació
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Breus

La Revolta de 
les Quintes, sota 
mínims per la 
crisi sanitària
Anul·la l'edició de l'any 
passat, la dels 150 anys, 
i traslladada l'exposició 
commemorativa al maig 
que ve a la biblioteca 
Jaume Fuster, l'acte de 
la Revolta de les Quintes 
es farà aquest diumenge 
(9.30h) a la plaça de la 
Vila. Només hi entraran 
50 persones amb reserva.

Societat
La connexió Frígola-Cardener 
torna a mobilitzar els veïns 20 
anys després del primer intent 
d'intervenció de l'Ajuntament 
"No té sentit el canvi quan l'obertura és a través dels jardins Mestre Balcells", 
expliquen els portaveus de la quinzena de famílies del tram, que es manté afectat

Albert Balanzà

L a recuperació del vell pro-
jecte de connexió dels car-
rers Frígola i Cardener, l'eix 
sud paral·lel a Travessera 
de Dalt, que està afectat 

tant pel Pla General de 1976 com 
per la nova modifi cació del PGM 
de Gràcia, ha tornat a mobilit-
zar el veïnat de Frígola, vint anys 
després d'un primer intent d'in-
tervenció de l'Ajuntament que va 
comportar fi ns i tot dimissions al 
govern local de Gràcia.

Fins a quatre intervencions en 
l'audiència pública d'aquest di-
marts han servit per constatar 
el malestar del veïnat que, en tot 
cas, és conscient que l'afectació 

Els veïns de Frìgola, dimecres recollint signatures. Foto: Albert Balanzà

Un possible passatge amb un fort 
desnivell. "És complicat", apunta 
Laura Callejas quan ens condueix 
a través de l'espai 2estones per la 
zona afectada pel pla municipal. 
Primer, des de Frígola ja cal 
baixar unes escales, i atravessant 
el local s'arriba a l'interior de 
l'escala de veïns de La Granja 23. 
L'obertura deixaria la comunitat 
sense 'hall', que només es pot 
ampliar per una banda del passadís 
perquè a l'altra hi ha l'ascensor.

Queixa veïnal pel 
replantejament 
d'un pàrquing 
a Providència

A Gràcia no només 
tanquen o canvien les 
botigues sinó també 
els pàrquings, i aquest 
és el cas del garatge de 
Providència 11-15, que 
l'1 de juny deixarà de fer 
servei de tiquetatge i serà 
només espai d'ús privat. 
El negoci, obert 24 hores 
i molt utilitzat tant per 
veïns com per visitants de 
Lluïsos o l'IED, ha notat la 
baixada de l'oci nocturn 
i ha decidit centrar-se en 
l'arrendament. Els quatre 
vigilants seran substituïts 
per càmeres. "Sense la 
persona que rep i vigila, no 
serà el mateix", ha escrit 
un usuari en un text que 
corre entre el veïnat.

Foto: À.G.P

llar una proposta de canvi que 
"pot anar des d'una desafecta-
ció total a fórmules mixtes". "No 
afectarà l'entrada d'habitatges", 
ha apuntat.

La referència històrica que 
fan els veïns al primer intent 
de l'Ajuntament va tenir lloc el 
febrer de 2001 quan l'Institut 
Municipal d'Urbanisme va activar 
els tràmits. L'aleshores conseller 
d'ICV, Jordi Altarriba, va denun-
ciar que l'IMU havia entrat "a sac 
i sense comunicar-ho al Districte, 
a través d'un gabinet d'advocats", 
que és qui va notifi car la posada 
en marxa de les obres de conne-
xió. Altarriba va plegar al cap d'un 
any, després de tres mandats, cri-
ticant aquella tramitació, que va 
quedar en no-res.•

de les fi nques es manté malgrat 
el canvi de planejament (ara en 
aprovació inicial) i que el consis-
tori planteja l'obertura del vial a 
través d'una connexió en plan-
ta baixa i equipaments en les 
plantes pis. El document ofi cial, 
l'agenda del nou pla, preveu ac-
tuar en aquest punt com a molt 
tard l'any 2027.

"No té sentit el canvi quan l'o-
ber tura és a través dels jardins 
del Mestre Balcells", ha apuntat 
Laura Colomé, adduint la gira-
gonsa que fan els vianants que 
arriben a Frígola des de Verdi 
o Santa Perpètua i aprofiten el 
parc per baixar a Sant Salvador 
i recuperen Cardener pel carrer 
La Granja. "Quan vam comprar 
no enteníem que s'obrís perquè 
hi passessin cotxes ni ara perso-
nes", ha apuntat la també veïna 
i exconsellera de de Gràcia del 
PSC, Carme Esquirol. "La pacifi -
cació ja està aconseguida", ha afe-
git Lorena Garrido, veïna i profes-
sora de Dret de la UAB.

El regidor de Gràcia, Eloi Badia,  
ha admès la necessitat de fer una 
reunió amb els afectats i treba-

Urbanisme l'any 
2001 va causar una 
forta irritació al 
Districte actuant 
unilateralment

A.B.

Han passat força dies des que 
a fi nals d'octubre l'activis-
ta Sergi Font, president 

etern de la comissió de festes de 
Verdi, anunciava el seu particu-
lar triple salt sense xarxa: deixa-
va una feina de 24 anys i agafava 
l'històric local del Pizza Ràpid a 
Torrent de l'Olla per recuperar 

el sabor de Gràcia, una mena de 
bodega 2.0. Sota la marca Tasta 
Gràcia, Font volia oferir un bon 
servei de càtering, tapes, taules 
de pernil i formatge, el vermut 
i el pollastre del diumenge... En 
sis mesos llargs no hi ha hagut 
dia que qui passés pel local no hi 
veiés en Sergi a peu d'obra. A 24 
hores de l'obertura, aquest di-
mecres, encara explicava la seva 
última aportació a la carta: la 

recuperació de l'ensaladilla de 
la Filomena. "Vaig anar a parlar 
amb l'antiga mestressa de la bo-
dega de Verdi i em va donar per-
mís per recuperar-la", apunta. 
Una ensaladilla amb pernil, fuet, 
el punt just d'allioli...

El Tasta Gràcia no només ha 
obert el front de reobrir el local 
que va ser punt de trobada jove 
de vespre-nit sinó que té espai 
de xarcuteria però també per 

dinar en una llarga barra de fus-
ta o un mostrador i un espai de 
cuina perquè ningú surti sense 
un tros de tiramisú o unes bra-
ves. Abans d'obrir ja es va estre-
nar amb el càtering dels apode-
rats de la candidatura de Joan 
Laporta i dimecres un dels pri-
mers clients ja encarregava per 
a una colla.•

El repor

Tasta Gràcia, la nova aventura de l'activista Sergi Font, obre 
portes al Torrent de l'Olla per recuperar sabors locals 

Torna l'ensaladilla de la Filomena

Font i el seu plat estrella. Foto: A. B.

En sis mesos llargs 
no hi ha hagut dia 
que qui passés pel 
local no hi veiés en 
Sergi a peu d'obra
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Albert Balanzà

Aturat des del 22 de març 
l'hotel monument Casa 
Fuster, als Jardinets de 
Gràcia, segueix tancat i 
així passarà tota la pri-

mavera i tot l'estiu, segons l'últi-
ma previsió que ha fi xat la direcció 
de l'establiment. "Actualment hem 
establert la reobertura al setem-
bre, amb la voluntat que la situació 
millori i puguem obrir abans", ha 
explicat a L'Independent el gene-
ral manager de Casa Fuster, Joan 
Carles Casanovas.

L'última previsió ofi cial comu-
nicada era la primavera i així ho 
va comunicar la direcció el pas-
sat Nadal, quan Casa Fuster sem-
pre destaca per la seva façana il-
luminada i quan aleshores es va 
admetre que les festes serien dife-
rents després d'un primer intent 

-anunciat i no culminat- al setem-
bre amb vermuts exclusius  i d'un 
segon moviment intern per reobrir 

el desembre, que tampoc va prospe-
rar. L'establiment va preferir pas-
sar pàgina aleshores i llançar una 

Casa Fuster replanteja l'obertura 
prevista a la primavera i fi xa 
ara la represa per al setembre
La direcció argumenta la nova reprogramació a les limitacions de mobilitat de la 
pandèmia, posat èmfasi també en la difi cultat de moviment del turisme internacional

mirada llarga i més segura plan-
tejant la primavera com el retorn 
possible a la normalitat. També en 
aquell canvi d'any es va confi rmar 
l'adéu del Panot Restaurant del xef 
mediàtic Marc Ribas.

Arribada ara la primavera i 
mantinguda la incertesa de la 
pandèmia, que a efectes de Casa 
Fuster s'ha concretat en el fort 
cop per al sector que ha represen-
tat les baixes de grans expositors 
del Mobil World Congress, la nova 
mirada llarga és el setembre. "Les 
darreres limitacions que ha pu-
blicat el PROCICAT, sumat a les 
limitacions de mobilitat que han 
establert els diferents països emis-
sors de clients, ens han obligat a 
replantejar novament la data", 
admet Casanovas. De moment, 
l'espai de la web referit al Panot 
Restaurant recupera la marca del 
Galaxó Restaurant, l'anterior pro-
jecte gastronòmic de la casa.•

Casa Fuster, amb les portes tancades, escena habitual dels darrers mesos. Foto: A. G.P.

Breus 

Els pisos de 
l'antic convent 
del Portell ja es 
comercialitzen

La promoció immobiliària 
La Torre de Gràcia del 
carrer Sostres i avinguda 
del Coll del Portell, on 
fi ns al 2017 hi va haver el 
convent de la congregació 
de Cristo Rey, ha entrat en 
fase de comercialització 
amb preus a partir de 
313.000 euros més IVA i 
a la vista ja s'ha entrat en 
fase de fonaments. El nou 
espai residencial, davant 
la Miranda, preveu acollir 
nous veïns el gener de 
2023 i inclou en l'oferta 
piscina "amb zona chill 
out", baixos amb jardí, 
pàrquings i trasters 
repartits en dos blocs d'11 i 
13 habitatges 

Foto: Cedida

Silvia Manzanera

La comunitat educativa de l'esco-
la Farigola, que el 2023 complirà 
cent anys des que va començar 

a funcionar com a equipament, ha 
engegat una campanya per exigir 
al Consorci d'Educació tot un se-
guit de reformes que arreglin les 

L'escola Farigola reclama 
obres "urgents" al centre
Les humitats i el deteriorament de cuina i lavabos centren l'eix 
de les protestes de l'històric col·legi, que farà 100 anys el 2023

defi ciències de l'edifi ci, considerat 
patrimoni històric. Amb el nom 
#SOSFarigola, la campanya de pro-
testa va arrencar el passat dissab-
te i té intenció de seguir les prope-
res setmanes ja que, segons l'AFA, 
l'única resposta del Consorci fi ns 
ara és que algunes reformes estan 
incloses en el pressupost 2019-2023. 
"Necessitem concrecions ja, quan 

i què es farà perquè hi ha desper-
fectes que ens comencen a preocu-
par seriosament", explica Àngels 
Poblet, secretària de la junta de 
l'AFA Farigola. Les principals rei-
vindicacions se centren en la cui-
na (amb un quadre elèctric que no 
compleix la normativa o un espai 
d'escombreries sense delimitar), 
les humitats (que s'estenen per tota 

Pancartes de protesta fetes per les famílies de l'escola Farigola. Foto: Cedida

l'escola) i vestuaris i lavabos ("aixe-
tes i canonades oxidades o rajoles 
que cauen". "Sabem que cada vega-
da hi ha més infants que no volen 
anar al lavabo i això podria deri-
var en problemes de salut", afegeix 

Poblet. La demanda de les obres de 
millora va començar amb l'anterior 
direcció, un procés que va continu-
ar la nova l'any passat i que ara em-
prenen les famílies, amb la compli-
citat del professorat.• 

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:
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'Gràcia. Festa Major'   
Després de 'Gràcia desapareguda' (2017), l'historiador i periodista gracienc Josep M. Contel fa 
de nou tàndem amb la col·lecció Catalunya Desapareguda d'Efadós i publica ara un nou volum 
fotogràfi c que recorre l'evolució de la Festa Major entre els anys 1901 i 1973. Amb tot el rigor històric 
i des de l'experiència de qui ha viscut des de dins un esdeveniment social i cultural amb més de 
200 anys d'antiguitat, el llibre mostra la transformació i canvis dels guarniments així com els 
costums socials, religiosos i polítics que ha viscut la Festa Major de Gràcia en aquest període. 

Els veïns i la pianola.
Veïns, veïnes i criatures 
del carrer de la Riera 
de Sant Miquel 
posen, perfectament 
endiumenjats, al voltant 
d'una pianola per la 
Festa Major de l'any 
1908. Foto: Arxiu Festiu 
Gràcia Festa Major

Quadre d'honor.
Membres de la comissió 

de Festes, veïns i mainada 
en una de les portalades 

del carrer de Verdi, entre 
Or i la Perla, durant la 

Festa Major del 1925. Un 
guarniment realitzat 

amb ornamentació fl oral 
combinada amb una 

gelosia de fusta. Foto: 
Arxiu Contel

Caramelles.
Festa amb arrossada i 
cantada de caramelles 
al carrer de la Llibertat 
el 1935, quan els veïns el 
convertiren en un bosc, 
amb arbres clavats entre 
les llambordes.  Van 
guanyar un vuitè premi, 
dotat amb cinquanta 
pessetes. Foto: BRANGULÍ

Endiumenjats. 
Durant dècades va ser 
costum de vestir les 
millors gales el dia gran 
de la Festa. A la imatge, 
un grup de dones, homes 
i criatures sota el sostre 
del guarniment del 
carrer de la Travessera de 
Gràcia el 1920. Foto: Arxiu 
Festiu Gràcia Festa Major

Nit de guarniment. 
Festers del carrer de 

Vic treballen en el 
guarniment al bell 

mig del carrer una de 
les nits prèvies a la 

Festa Major del 1930. 
Aquesta decoració els 

va permetre guanyar el 
segon premi, dotat amb 
300 pessetes.  Foto: Arxiu 
Festiu Gràcia Festa Major

Carnaval negre.
El carrer de Torrijos per 
la Festa Major del 1960. 
Amb el guarniment 
"Carnaval negre", 
inspirat en el fi lm de 
gràn èxit 'Orfeu negre', 
de Marcel Camus, 
guanyaren el cinquè 
premi, dotat amb 2.250 
pessetes.  Foto: Cedida

Josep M. Contel. Periodista 
i historiador. Autor del llibre 
Gràcia, temps de bombes, temps 
de refugis. El subsòl com a supervi-
vència (2008) i coautor de 100 anys, 100 
fotos. Gràcia 1897-1997 (1997), Gràcia, Festa 
Major (1894-1947) (1997), Gràcia, Festa Major 
(1948-1997) (1998), La Festa Major de Gràcia 
vista pels fotògrafs Ramírez  (2011), L’Abans: 
Recull Gràfi c de Gràcia 1869-1976 (2013) i 
El campanar de Gràcia (2015). Membre 
del Taller d’Història i dels Trabucaires de 
Gràcia, entre d’altres, és un activista incan-
sable i ferm defensor de la cultura popular 
i de la divulgació de la història local. És col-
laborador de L’Independent de Gràcia.

biografía
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Breus

Balanç desigual a 
la Copa Catalunya 
de bàsquet dels 
equips graciencs

Superada la primera volta 
de la Copa Catalunya de 
bàsquet, sota el paraigües 
de Campionat d'Espanya 
de 1a Divisió, els quatre 
equips graciencs que 
hi participen en fan un 
balanç desigual. Qui ha 
començat amb millor peu 
ha estat el Bàsquet Claret 
masculí i es va endur el 
tercer derbi gracienc de 
la temporada contra el 
Vedruna (59-74). Els verds 
encara no ha aconseguit 
cap victòria a la lliga. En 
la mateixa situació està 
el SaFa Claror femení, 
cuer del seu grup. 
Lluïsos masculí va sumar 
la tercera derrota al 
campionat contra el líder, 
el Ciutat Vella (64-68).

Una golejada 
permet el Gràcia 
FS refermar-se en 
la permanència
El Gràcia FS vol eixamplar 
la diferència actual de 
cinc punts amb el perill 
del descens en el partit 
d'aquest dissabte 17 
contra l'Eixample (17h), 
amb qui ja s'ha enfrontat 
a la lliga. El conjunt que 
entrena Albert Higueras 
és líder del seu grup 
després de golejar el 
Bosco Rocafort (1-6), rival 
directe per la salvació.

Cedida

La Unió Excursionista 
suspèn la travessa 
Gràcia-Montserrat, 
prevista pel juny
 

El Club Excursionista depèn del toc de queda de cara a la 
Matagalls-Montserrat, que s'ha de celebrar al setembre

Àlex Gutiérrez Pascual

La travessa per munta-
nya Gràcia-Montserrat,  
una de les caminades del 
Circuit Català de Curses de 
Resistència més veteranes 

amb més de tres dècades de trajec-
tòria, no se celebrarà per segon any 
consecutiu. La Unió Excursionista 
de Catalunya a Gràcia, organitza-
dora d'aquest esdeveniment, ha 
decidit suspendre la prova, que es 
disputa en part en horari nocturn, 
davant la incertesa de si es mantin-
drà el toc de queda i si hi haurà un 
allargament de l'estat d'alarma a 
causa de la situació sanitària per 
la pandèmia de la Covid-19. 

"No tenim més remei", lamenta 
el president de la UEC Gràcia, Jordi 
Ribé. En la decisió de suspendre la 
Gràcia-Montserrat, que s'havia de 
disputar els dies 12 i 13 de  juny, 
ha pesa el risc de l'anul·lació de 
la prova un cop engegada la tasca 
d'organització. D'entrada, les ins-
cripcions s'havien d'obrir aquest 
mateix mes d'abril, amb la xifra 
de vora 200 participants del 2019 
com a punt de partida. Després, la 
gestió de contactes amb patrocina-
dors i col·laboradors, que habitual-
ment són una vintena d'empreses 
i institucions, per tancar la provi-
sió d'avituallament. "Hi hem donat 
moltes voltes", explica Ribé amb 
resignació. La decisió s'emmarca 
en la situació d'altres travesses del 

Una imatge de la cursa de resistència Gràcia-Montserrat del 2015. Foto: Cedida

circuit català, que també s'han ha-
gut de suspendre pel toc de que-
da nocturn. "És empipador, una 
pena", afegeix Ribé. 

El CEG, a l'espera de les mesu-
res sanitàries. En una situació 
similar a la UEC Gràcia amb la 
Gràcia-Montserrat es troba el 
Club Excursionista de Gràcia per 
organitzar la travessa Matagalls-
Montserrat, que també es va anul-
lar l'any passat. "El més important 
és que s'aixequi el confinament 
nocturn", explica Montse Freixas, 
directora de la comissió d'aques-
ta cursa de resistència del CEG. 
Pendent de les decisions de segu-
retat sanitàries, l'organització ja 
ha inscrit la prova al circuit català 
el 18 i 19 de setembre i ha reactivat 
la comunitat Mm, per rebre infor-
macions de la cursa, amb més de 
7.330 subscripcions. Està previst 
que 1.500 esportistes, de 3.000 pre-
inscripcions, participin en aques-
ta caminada de resistència, que 
requereix un sorteig previ per de-
cidir-ne els participants.•

En la decisió 
ha pesat el risc 
d'anul·lació un 
cop contactats 
els patrocinadors

Sis propostes al concurs de 
reforma de la seu social del 
passatge Mulet. El CEG, immers 
en el procés de remodelació 
interior del seu local, ha rebut 
fi ns ara sis projectes, entre 
professionals i estudis, per al 
concurs d'obres que es tancarà el 
30 d'abril. L'entitat excursionista 
triarà la candidatura guanyadora 
i adjudicarà l'encarrec al juny.
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FUTBOL
3a Divisió masculina (Grup 5C, 
fase d'ascens)
Jornada 1
CE Europa 1 - 0 EC Granollers
Classifi cació
1. CE Europa .........47 punts.
2. Girona FC B ...... 40 punts.
Jornada 2
Girona B - Europa (12/04, 12h)

1a Estatal femenina (Gr. 3)
Jornada 24
CE Europa 3 - 0 UD Collerenc
Classifi cació
1. Llevant LP ........ 49 punts.
7. CE Europa ........ 34 punts.
Jornada 24
CF Igualada - CE Europa (17/04, 
18:30)

BÀSQUET
Copa Catalunya 
Campionat Espanya 1a Divisió 
masculina (Gr. 5)
Jornada 5
Vedruna Gràcia 59 - 74 Claret
Lluïsos 64 - 68 Ciutat Vella  
Classifi cació
1. CB Ciutat Vella ..... 5 G 0 P.
3. Bàsquet Claret ..... 3 G 2 P.
4. Bàsquet Lluïsos ... 2 G 3 P.
6. Vedruna Gràcia ... 0 G 5 P.
Jornada 6
UE Horta - Bàsquet Lluïsos de 
Gràcia (17/04, 19:30) 
Bàsquet Claret - CB Ciutat Vella 
(18/04, 12:30)
Vedruna Gràcia - CB IPSI (18/04, 
17:45)

Campionat Espanya 1a Divisió 
femenina (Gr. 1B)
Jornada 5
TGN BC 65 - 35 SaFa Claror
Classifi cació
1. Roser ..................... 4 G 0 P.
6. SaFa Claror .......... 0 G 4 P.
Jornada 6
Bàsquet SaFa Claror: descansa

WATERPOLO
Divisió d'Honor masculina 
(Gr. D, permanència) 
Jornada 14
CDW Navarra 4 - 7 CN Catalunya
Classifi cació
1. CN Catalunya ....22 punts.
2. CN Mataró ........ 21 punts.
Jornada 15
CN Catalunya - CN Echeyde 
(17/04, 14:30)

Copa de la Reina (Quarts fi nal)
CN Catalunya 2 - 10 Sant Andreu
 
Divisió d'Honor femenina 
(Gr. C, títol)
Jornada 13
CN Catalunya 6 - 14 CN Terrassa 
Classifi cació
1. CN Mataró .........18 punts.
6. CN Catalunya .... 0 punts.
Jornada 14
Mataró - Catalunya (17/04, 12:45)

FUTBOL SALA
3a Estatal masculina (Gr. 1 Fase 
permanència)
Jornada 4
Gràcia FS 1 - 6 Bosco Rocafort

Classifi cació
1. Gràcia FS ...........10 punts.
2. Bosco Rocafort ...7 punts.
Jornada 5
Gràcia FS - CFS Eixample (17/04, 
17h)

TENNIS TAULA
1a Estatal masculina (Gr. 9)
Jornades 7, 8 i 9
Lluïsos 5 - 1 TT Cassà 
Lluïsos 4 - 2 CTT Olot 
Lluïsos 2 - 4 Els Amics Terrassa
Classifi cació
1. Amics Terrassa . 12 punts.
5. Lluïsos .................5 punts.
Jornada 10
Lluïsos - TT Tramuntana Figueres 
(2/05, 10h)

HOQUEI PATINS
3a Catalana masculina (Gr. C2)
Jornada 8
Claret - Montbui (18/04, 12:45)
Classifi cació
1. Igualada HC ...... 12 punts.
2. CH Claret ............ 9 punts.
Jornada 9
Mataró - HC Claret (17/04, 19:30)

VOLEIBOL
1a Divisió masc. (Gr. 1, Ascens)
Jornada 2
Ins. Montserrat 1 - 3 Vall d'Hebron 
Classifi cació
1. CV Cubelles ........ 4 punts.
7. Ins. Montserrat . 0 punts.
Jornada 3
CV Arenys - AEE Institut 
Montserrat (17/04, 17:45)

Resultats

À.G.P.

El primer equip del CE Europa farà aquest diumen-
ge 18 (12h) un pas gairebé defi nitiu per assegu-
rar matemàticament l'ascens directe si guanya el 

Girona B, segon a la classifi cació amb set punts menys 
que els escapulats en aquesta segona fase de la lliga. 
L'estadi de Montilivi acollirà aquest encontre, després 
d'una decisió del club gironí i el conjunt escapulat 
tornarà així a disputar un partit de lliga sobre gespa 
natural: el darrer va ser contra l'Ascó a la temporada 
2018-2019). L'equip de David Vilajoana va sumar diu-
menge passat contra el Granollers (1-0) la cinquena 
victòria consecutiva a la lliga. Un gol de Nolla (min. 
52) va certifi car els tres punts per als escapulats.•

L'Europa vol 
confi rmar contra 
el Girona B el camí 
directe a l'ascens
Els escapulats s'enfrontaran a 
Montilivi al segon classifi cat

Àngel Garreta
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L'afi ció del Districte per l'obertura de vials per a vianants 
a través de carrers que encara no estan connectats perquè 
hi ha fi nques afectades que ho impedeixen ha situat a les 

beceroles una nova unitat d'acció entre els veïns de Frígola-Cardener 
i els del carrer de l'Àngel-Astúries. Dimecres els primers van fer una 
concentració i recollida de fi rmes a tocar de la zona i a la porta de l'es-
tabliment afectat pel possible passatge hi lluïa un cartell de l'acte que 
aquest dijous han celebrat els segons com a Protegim L'illa en un ter-
rat del carrer Astúries a favor de Can Vallmitjana.

El
depen-

dent

Cartes al director

El campanar de Gràcia  
En el número 836 vau publicar un arti-
cle sobre el campanar de Gràcia i m'agra-
daria aportar alguns detalls sobre la seva 
construcció. El dia 1 de maig de 1863 quan 
era alcalde Josep Balasch Solé i era Síndic 
Josep Gurgui es va adjudicar l'obra de la 
torre del rellotge de la plaça de la Vila, se-
gons projecte i plànols de l'arquitecte del 
municipi Antoni Rovira Trias. Per l'obra 
civil d'edifi car la torre va resultar guanya-
dora l'oferta presentada pel senyor Bruno 
Piera, de Sants, i va ser adjudicada per un 
import de 12.470 ptes.  Per la construcció i 
col·locació de rellotge va resultar guanya-
dora l'oferta presentada pel senyor Alberto 
Billeter i va ser adjudicada per un import 
de 15.495 ptes.
El termini d'execució de l'obra era de 7 
mesos i el de la construcció del rellotge 
5 mesos. Es va inaugurar el dia 8 de de-
sembre de 1863. De l'expedient de l'adju-
dicació es llegeix: "Sépase que el ilustre 
Ayuntamiento Constitucional de esta Villa,
deseando benefi ciar a sus administrados, 
proporcionando al público un reloj, ser-
vicio tan útil, y de que carecía al presente 
éste tan numeroso como extenso vecinda-
rio, consultó y propuso a la Superioridad,
formando el oportuno expediente, la cons-
trucción de una torre en el centro de la 
Plaza de la Constitución en cuyo último cu-
erpo se colocarían las campanas y debajo 
de estas el reloj, y en el primero una fuente
para el servicio publico".
 Joaquim Margenat

Fe d’errades 
La setmana passada, a la peça sobre els re-
tocs al segell monàrquic de la plaça del Cinc 
d'Oros, s'esmentava per error el 90è aniver-
sari de la "Primera República" quan òbvia-
ment es tractava de la segona.

Editorial

Una inquietud entre 
milers de pàgines

La modifi cació del Pla General al nucli històric de Gràcia és un d'aquells 
temes farragosos que els periodistes saberuts, altrament dits 'peri-
olistos', afronten amb una mandra infi nita per l'obligada missió de 

submergir-se en els milers de pàgines que contenen la quinzena de do-
cuments penjats en el punt d'informació urbanística de l'Ajuntament. 
Sí, és una d'aquelles qüestions que perfectament no es poden limitar al 
repicatge de la nota de premsa propagandística, perquè entre aquest mi-
ler de pàgines ofi cials -i tenint en compte que només es tracta d'una tra-
mitació inicial- sempre n'hi ha una on hi raja petroli informatiu. I aquesta 
pàgina en l'anomenat MPGM Gràcia és la que detalla l'agenda d'execu-
ció de plans d'expropiació per als pròxims 6 i 12 anys.Els mitjans de co-
municació afronten amb parsimònia i allunyament de la realitat aquests 
possibles canvis però no ho fan els veïns que intueixen que poden estar 
afectats: en un mes, des que va 
començar a córrer el rellotge 
de la fase d'exposició pública 
i que en aquest setmanari ens 
vam fer ressò de les princi-
pals afectacions, no han estat 
menys de mitja dotzena els col-
lectius veïnals o famílies a títol 
individual que s'han interessat 
per la interpretació del patra-
col de documents: uns veïns del 
carrer Llibertat ens han explicat com una empresa va comprar un bloc 
sencer de pisos afectats a un preu ridícul fa pocs mesos, una parella del 
carrer Guilleries ens fa partícips dels seus maldecaps al voltant de l'article 
9 del nou planejament davant les difi cultats de fer unes obres i els nous (i 
confusos) requisits sobre habitatge protegit, els veïns del carrer Frígola 
es tornen a mobilitzar 20 anys després del primer intent d'intervenció 
de l'Ajuntament. Qui havia dit que aquests temes no interessaven ningú 
i que havíem de publicar més històries de vida? Fins al 19 de maig es pot 
consultar els documents en exposició pública i fer al·legacions. 
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de Gràcia

Amb la 
col·laboració:

Opinió

Carme Martínez

La Sayaka Murata (1979) debuta com 
novel·lista el 2003. És l’autora de 
La noia de la botiga 24h (Duomo/

Empúries, que ha rebut el prestigiós pre-
mi Akutagawa; ha venut un milió d’exem-
plars al Japó i 31 països han comprat els 
drets de traducció. La seva protagonista 
és Keiko Fukurawa. Té 36 anys i treba-
lla a temps parcial en una konbini, una 
botiga oberta 24 hores. Viu en un petit 
apartament a Tòquio i és soltera. La seva 

família, les seves amigues i els seus com-
panys de feina s’entesten a recordar-li 
que ha de buscar un home respectable, 
un treball digne i tenir fi lls, abans “que 
se li passi l’arròs”. El text és una crítica 
ferotge a la pressió que exerceix la so-
cietat nipona sobre les dones solteres, 
perquè encaixin en els estereotips de 
“bona mare” i “bona esposa”. L’autora ha 
comentat que moltes dones li han donat 
les gràcies pel fet d’haver verbalitzat la 
pressió social que pateixen i li han con-
fessat que han sentit la necessitat de ca-
sar-se i tenir fi lls, per convertir-se en allò 
que s’espera d’elles. Fins fa poc Murata 
alternava l’escriptura amb  un treball 
per hores en una “konbini” i va decidir 
viure sola. El seu cercle proper no ho en-
tenia. Murata diu que les dones del seu 
país “estan vivint un moment de presa 
de consciència col·lectiva”.•

Sayaka Murata 

L'autora fa una crítica 
ferotge a la pressió que 
exerceix la societat 
nipona sobre les solteres

Ull de 
dona

Col·lectius veïnals i 
famílies estan immersos 
en la interpretació del 
canvi del Pla General

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
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Opinió convidada

Quan Aute retroba 
el lloc d'on és

Una gran majoria dels seguidors del cantau-
tor Luis Eduardo Aute pensen que era madri-
leny. Ell desfeia l'error dient que no era ma-
drileny sinó manileny, donat que va néixer a 
Manila (Illes Filipines). El seu pare, el gracienc 

Gumersindo Aute, era directiu d'una empresa catalana 
destacada en aquelles llunyanes terres quan l'Eduardo va 
néixer el 1943. A l'Orient va viure la seva primera infàn-
cia i, a l'edat de vuit anys, tota la família retorna defi niti-
vament a Espanya per instal·lar-se primer a Barcelona i, 
tres anys després, a Madrid. D'aquells primers anys fi li-
pins el petit Eduardo recordava ben poca cosa. La família 
Aute, des del seu retorn a Espanya, passava els estius a 
la casa dels avis. Al carrer Massens de la Vila de Gràcia, a 
tocar de la plaça Rovira i Trias.

Aquells estius d'infància i adolescència a la torre de 
Massens són els temps en què l'Eduardo comença a pin-
tar, a escoltar música francesa, i també a aquells primers 
cantautors catalans de la nova cançó. El seu talent cre-
atiu el porta a destacar en gairebé tot el que prova: pin-
tura, música, escultura, cinema, poesia, relats, guions 
cinematogràfi cs...  El gran artista que ha estat no cal re-
cordar-ho en aquest escrit.

El recuperat vincle de l'Eduardo amb la Plaça Rovira 
l'hem d'emmarcar en els darrers anys de la seva carrera 
musical. Quan l'any 2006 un grup de veïns vam tenir la 
idea de recuperar la Festa Major a la Plaça Rovira, absent 
d'activitat des de l'any 1949, el primer que vam pensar va 
ser en les possibles col·laboracions per fer una programa-
ció que estigués a l'alçada de l’escenari.

En aquest punt van sortir  els noms de les celebritats 
d'alguna manera vinculades al territori: Juan Marsé per 
bona part de les seves novel·les, un estiuenc i jovenet Aute 
quan encara no era famós, i Fernando Trueba per la seva 
pel·lícula El Embrujo de Shanghai. Vam contactar amb tots 
ells per demana'ls-hi alguna col·laboració en l'incipient 
projecte, i tots van respondre positivament. D’una mane-
ra o altra tots van recolzar la iniciativa.

L'Eduardo va ser el més generós. Aprofi tant un concert 
de Barnasants al Teatre Joventut de l'Hospitalet, una de-
legació de la Plaça Rovira hi va anar (carta escrita en mà) 
a la seva trobada. Esperant-lo a la porta d'entrada del te-
atre, se li va lliurar la carta amb l'esperança que la llegís 
després del concert. Vam notar bona predisposició inici-
al quan vam veure que li va canviar la cara a l'escoltar el 
lloc d’on veniem.

L'endemà al matí rebo la seva trucada i em diu que, des-
prés de llegir-la, ha trucat al seu germà petit i s'han emocio-
nat intensament recordant el pare, els avis i els seus estius a 
la Vila: "¿cómo puedo ayudar ? ¿puedo venir a cantar?" va dir.

Aquí va començar una relació intensa i continuada de 
l'Eduardo amb la Plaça Rovira. Dels cinc primers anys d'ac-
tivitat a la plaça, l'Eduardo en va venir quatre, excusant-se 
un any per tenir compromís d'anar a l'Havana on se li lliura-
va un reconeixement a la seva obra pictòrica. El darrer any 
va ser el de l'estrena del seu tema Somnis de la Plaça Rovira; 
una cançó escrita directament en català (no traduïda del 
castellà), com li agradava dir.

Les seves sensacions després d'aquella primera actuació 
del 2006 van ser molt intenses. Em va comentar que, des de 
l'escenari i veient la terrassa del Bar Vall, visualitzava emo-
cionat el seu pare petant la xerrada amb els veïns de la plaça 
a l'hora baixa ...  Emocionar el mestre de les emocions. ¿El 
año que viene vuelvo, no?

La Plaça Rovira va fer possible que Luis Eduardo Aute re-
trobés els seus orígens: "Pensaba que era de ningún sitio".•

Jordi Martín, president AVV Plaça Rovira i Rodalies (2006-2010). Gestor de www.graciadivina.cat

L'endemà al matí rebo la seva 
trucada i em diu que, després de 
llegir la carta, ha trucat al seu 
germà petit i s'han emocionat 
intensament recordant el pare, 
els avis i els seus estius a la Vila

Foto: Cedida

el 
bloc

Aquest any, sí, si us plau!

Josep A. Torralba

Abans d’escriure aquesta columna, 
he fet la refl exió de que em repe-
teixo sovint en alguns temes i que 

potser hauria d’introduir noves ves-
sants no tan gracienques i sí més glo-
bals. Però això serà en les properes his-
tòries, si encara em volen escrivint per 
aquí un temps més. Aquesta l’havia de 
dedicar al C.E. Europa.

Està molt clar que cada cop és més 
difícil aconseguir que la gent de la Vila 
segueixi, s’identifi qui i estimi l’Europa. 
El club també s’havia tancat en ell ma-
teix i no s’apropava gaire a les coses que 
succeïen al seu territori. Això, per sort, 
ha anat canviant i és més sovint que el 
veiem participar de festes i actes. També 
li costa donar-nos alegries. Normalment, 
quan arribava al play-off d’ascens, plan-
tofada i a repetir categoria.

Aquest any, però, té una de les més 

grans oportunitats dels darrers anys per 
poder aconseguir aquest desitjat ascens. 
Serà difícil, però ho té en les seves mans 
més que mai. I aquí, és on toca no fallar 
a tothom que viu des de sempre el club 
i ha volgut que formés part de la vida 
quotidiana de la Vila de Gràcia. No no-
més anant al Nou Sardenya aquells que 
puguin, donat que encara hi ha restric-
cions, sinó fent publicacions a les xarxes 
de suport i d’ànims i encoratjant a més 
persones i entitats a fer el mateix i a se-
guir les transmissions de Toc Escapulat 
quan juga fora. No podem perdre aques-
ta oportunitat. Tot el demés dependrà 
dels jugadors i de la malèvola pilota.

En resum, C.E. Europa, aquest any sí, 
si us plau!

I Ajuntament, aquest any, la gespa, 
també!•

No perdem aquesta 
oportunitat. La resta 
dependrà dels jugadors 
i de la malèvola pilota
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Exposicions
Fins al 16 d'abril
Les dones fem Gràcia. Mostra col·lectiva 
de vuit creadores gracienques dels cinc 
barris del districte. Amb Jéssica de Pqno 
patchwork sense agulla), Núria Artola 
(fotografi a), Gemma Bonet (pintura mix-
ta), Núria Giménez (pintura a l'oli), Maisa 
García Arguinzonis (il·lustració), Núria 
Capellades (hakus), Elsa Inzunza (fusta) i 
Teresa Vergés i Adrià (poesia visual).
Casal de barri Cardener (Cardener, 45)

Fins al 23 d'abril 
Cenizas, d'Eric Iocco. En aquesta mostra, 
l'artista Eric Iocco presenta treballs inè-
dits de la seva obra pictorica i sonora, una 
experimentació amb nous llenguatges 
que transgredeixen les convencions clàs-
siques de representació, el resultat de la 
seva recerca constant per trobar un llen-
guatge propi. 
Galeria H2O (Verdi, 153)

Fins al 30 d'abril
Exposició Homenatge als grans de la ci-
ència fi cció universal. Selecció d'imatges 
en homenatge als grans referens de la li-
teratura fantàstica i de ciència fi cció de 
tots els temps.
CC El Coll la Bruguera (Aldea, 15)

Exposició de les il·lustracions de l'artista 
Xavi Ruftop, que aborda des del surrealis-
me temes com la solitud, el buit existenci-
al o les drogues en un món sense aplicació 
física ni lògica, on tot és efímer i on tot 
s'explica per si mateix.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190)

Fins al 16 de maig
Estimat Diari. Durant el confi nament 
provocat per la Covid-19, els infants de 
Barcelona van compartir com estaven, 
com se sentien i com vivien a través de di-
buixos, pintures, vídeos i relats publicats 
en aquest web. Ara, la ciutat vol compar-
tir aquest record a través d'una exposició 
itinerant que recorre la ciutat durant el 
curs 2020-2021, i que estarà oberta a tot el 
veïnat i també a les escoles.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps)

Fins al 15 de juny
Campañà: L'estètica de la modernitat me-
cànica, mostra d'Antoni Campañà, foto-
periodista que va immortalitzar infi nitud 
d'esdeveniments socials de la Catalunya 
del segle XX. Aquesta exposició refl exio-
na sobre la introducció de el vehicle en les 
ciutats i de quina forma va transformar 
els seus carrers. A través d'una selecció de 
més de 50 fotografi es de vehicles i entorns 
industrials, el visitant podrà descobrir 
l'evolució dels paisatges urbans i admirar 
l'evolució de Barcelona i la societat entre 
1925 i 1975.
Casa SEAT (Pg. de Gràcia, 109)

Exposició permanent 
Casa Vicens, 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 16 d'abril
Conte: Una ratolina, una nena. 
Biblioteca M. Antonieta Cot i Miralpeix 
(Av. Vall d'Hebron, 65-69), a les 11 h
 
Concert: Blood Quartet.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 19 i a 
les 20.30 h 

Teatre: Amnèsia, una història intrigant. 
Cia. Dinàmics Teatre.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 19 h

Dissabte 17 d'abril
Teatre: Ningú es un zombi.
Jove Teatre Regina (Sèneca, 22), a les 
17.30 h

Teatre: Amnèsia, una història intrigant. 
Cia. Dinàmics Teatre, escrita i dirigida per 
Glòria Matamala. Aforament limitat, re-
serva prèvia al 932073703.
Cc La Sedeta (Sicília, 321), a les 18 h

Passi del fi lm Barri de paper i tinta. 
Inscripcions a informacio@ccelcoll.org o 
al 932562877.
CC el Coll La Bruguera (Aldea, 15), a les 
18 h (i dimarts 20 d'abril a l'Autidori Sant 
Martí a les 19 h)

Diumenge 18 d'abril
Cicle de cinema dels Drets dels Infants: 
L’extraordinari viatge de T. S. Spivet.
Cinemes Girona (Girona, 170), a les 11 h

Teatre: Terrorífi ca comèdia. Dirigida peer 
Lluís Graells, basada en The Comidy of 
Terrors, pel·lícula de Jacques Tourner.
Almeria Teatre (Sant Lluís, 64), a les 17 h 

Teatre: 23F Anatomoia d'un instant. 
Dirigida per Àlex Rigola a partir de la 
novel·la de Javier Cercas. 
Teatre Lliure (Montseny, 47), a les 18 h

Dilluns 19 d'abril
Literatura i psicoanàlisi: El consentiment, 
de Vanessa Springora. Activitat virtual.
En línia a través de Zoom amb inscrip-
ció prèvia a b.biblioteca.jf@diba.cat, a les 
18.30 h

Lletra petita: Contes per anar a dormir. A 
càrrec de Joan Rioné.
Canal d'IG @bibliotequesbcn_acasa, a les 
20 h

Fins al 21 d'abril
Mosaic de Sant Jordi. Activitat per a in-
fants de 3 a 14 anys, que poden portar un 
dibuix de dracs, cavallers, castells, llibres 
i roses per participar al mosaic de la bibli-
oteca Vila de Gràcia.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 
l'Olla, 104)

Dimarts 20 d'abril
Festival In-Edit: Sarajevo, State in time 
(Benjamin Jung, Théo Meurisse, Francia. 
2019). Cal inscripció prèvia.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 19 h

Dimecres 21 d'abril
Lletra petita-Sac de rondalles: San Jordi 
y otros cuentos del mundo, amb Sílvia 
Molins. + 4 anys.
Biblioteca M. Antonieta Cot i Miralpeix 
(Pg. Vall d'Hebron, 65-69), a les 17.30 h

Dijous 22 d'abril
Taller: Nutrició antiinfl amatòria i herbes 
remeieres. Amb Judit Camp i Nus, dietis-
ta diplomada i consultora d'alimentació. 
A partir de 60 anys. Activitat virtual amb 
inscripció prèvia.
En línia per Zoom (inscripció al web de la 
Jaume Fuster), a les 10.30 i a les 12 h 

L'escriptora Irene Vallejo (pregonera de 
la Lectura 2021) conversarà amb Xavi 
Ayén sobre el conjunt de la seva obra al i 
el paper que la lectura i les biblioteques 
han tingut en la seva vida.
Xarxes socials de Biblioteques de 
Barcelona, a les 18 h

Divendres 23 d'abril
Micro obert per Sant Jordi a la Fontana. 
Inscripció prèvia al web de l'equipament.
Plaça de la Fontana (Gran de Gràcia, 190), 
a les 17.30 h 

Concert de Sant Jordi: Tintoreria La 
Viuda. Cal inscripció prèvia.
CC El Coll La Bruguera (Aldea, 15), a les 
19 h

Dissabte 24 d'abril
Concert: Tàlveg.
Heliogàbal (Ramón  y Cajal, 80), a les 13 i 
a les 14.30 h

Entitats

Divendres 16 d'abril
XIIè Festival Mutis: Les traces del silenci, 
de Therkas Teatre.
Lluïsos Teatre (pl. Nord), a les 20 h 

Dissabte 17 d'abril
Teatre: We love music. Dirigida per 
Montse Gràcia.
El Cercle (Santa Magdalena, 12), a les 18 h

XIIè Festival Mutis: Allà sota les arrels, 
de Maldita Eva.
Lluïsos Teatre (pl. Nord), a les 20 h

Diumenge 18 d'abril
Teatre: Perduts. Una comèdia de Ramon 
Madaula.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 18 h 

XIIè Festival Mutis: Parafernàlia S.A, de 
La Dispersa.
Lluïsos Teatre (pl. Nord), a les 20 h

Dijous 22 d'abril
Hot Jam Session: Lovin Jazz.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 20 h

Dissabte 24 d'abril
Voluntariat per la biodiversitat urba-
na. Organitzat per SEO-Birdlife i Depana. 
(aula@boscturull.cat / 93 213 39 25)
Aula Ambiental Bosc Turull (Pg. Turull, 
2), a les 10.30 h

Diumenge 25 d'abril
Espectacle: Na taberna canto conto! 
Furafollas Agrupació Teatral i Associació 
Anin Narradores i Narradors. 
Ateneu Roig (Torrent d'en Vidalet, 43), a 
les 12.30h
 

Si 
voleu publi-

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

@independent.cat

La Revolta de les Quintes 
Gràcia organitza un acte simbòlic aquest diumenge a la plaça de la Vila per celebrar 
la Revolta de les Quintes. Al matí, entre les 9.30 i les 10 h, es bastirà una petita 
barricada des d’on els diferents participants faran la seva intervenció davant de la 
font del campanar. L’obertura anirà a càrrec dels músics de l’Àliga de Gràcia. L’acte 
continuarà amb les intervencions dels representants municipals i la lectura del 
manifest en record de les víctimes per part d’un representant dels Trabucaires 
de Gràcia. A continuació, el grup de teatre interpretarà un text sobre les dones 
a la revolta, es llegirà el ban i es representarà teatralment les conseqüències 
de la revolta. L'aforament està limitat a 50 persones i cal reserva prèvia.

Diumenge 18 d'abril a la plaça de la Vila a les 9.30 h

Recomanem

Teresa Vergés

Amb el suport de
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S. M.

Serà un Sant Jordi atípic. Sí, 
ja se sap. Com també que 
potser en dos dies tot el que 

hi ha previst s'hagi de modifi car 
a causa d'unes noves mesures. 
Sigui com sigui, el dia del llibre i 
la rosa ja ha començat a estendre 
el seu poder de diferents formes. 

Una d'elles, la presentació de no-
vetats literàries. La Violeta s'hi 
sumarà el proper dijous 22 d'abril 
i el llibre protagonista és 'Llum 
del Delta' (LinX Edicions), un 
projecte que suma poesia, músi-
ca i solidaritat. Mercè Amat, Júlia 
Badal i Àngel Martí signen els po-
emes i aporten la seva sensibilitat 
ebrenca en un recull que comp-
ta amb les fotografi es de Llorens 

Marín i la música del gracienc 
Jordi Margarit; composicions al 
piano a les quals s'arriba mitjan-
çant uns codis QR repartits pel 
llibre. "I perquè la lluita continua, 
com la vida, com el Delta que es-
timem. Que les paraules, les imat-
ges i la música us facin còmpli-
ces d'aquest projecte. Res ens ha 
estat més gran que saber-nos al 
vostre costat, des del primer mo-

ment que vam pensar en escriu-
re aquest poema simfònic", diu 
Margarit. Tots els benefi cis del 
llibre van destinats a l'Associació 
Sediments.•

El repor

La Violeta presenta 'Llums del Delta', escrit per poetes de les 
terres de l'Ebre amb les composicions al piano de Jordi Margarit  

Música i poesia solidàries

Foto de la portada de 'Llums del Delta'

Silvia Manzanera

Conscients que tot pot 
canviar en qualsevol mo-
ment, les llibreries de 
Gràcia es preparen per 
viure una jornada de Sant 

Jordi restrictiva on la majoria ha 
optat per minimitzar o directa-
ment anular els actes tradicionals 
-com ara les clàssiques signatures- 
per evitar al màxim les aglomera-
cions. Per això, aquest 23 d'abril 
Gràcia no comptarà amb dos 
dels seus principals distintius lo-
cals com són la Fira de Llibreters 
a la plaça de la Vila -organitzada 
per l'Associació de Llibreters de 
Gràcia i que reunia una desena 
de parades- i la popular Trobada 

d'Il·lustradors al Pla de Salmerón 
que impulsa Casa Anita, un projec-
te que l'any passat va tenir versió 
digital. Aquesta llibreria infantil i 
juvenil sí que tindrà, però, la seva 
parada en un altre dels espais ofi -
cials que s'han delimitat a la ciu-
tat, Jardinets, com també ho és 
plaça de la Vila, on s'instal·larà La 
Memòria. 

Altres membres de l'Associació 
de Llibreters que tradicionalment 
hi eren a la fi ra, enguany hauran 
de muntar la parada davant de la 
mateixa llibreria, com és el cas de 
Le Nuvole, tot i l'estretor del car-
rer. "Demanarem a la gent que evi-
ti aparcar motos i bicis durant els 
dies que podem fer parada", ex-
plica Cecilia Ricciarelli, responsa-
ble de la botiga. També Atzavara 

Una de les primeres fi res de llibreters a la plaça de la Vila. Foto: Arxiu

El dubte de les signatures. 
Les llibreries de Gràcia s'han 
dividit a l'hora d'organitzar les 
tradicionals signatures durant 
la jornada del 23 d'abril. Maite 
Libros, una de les més actives, 
reduirà de 5 a 2 fi rmes per hora, a 
més d'instal·lar mampares per als 
autors i controlar l'aforament tant 
a dins com a fora de la llibreria. 

Llibres treurà parada al carrer per 
Sant Jordi però sense signatures 
ni cap acte, "per prudència". Una 
altre de les llibreries històriques 
de Gràcia, Maite Libros, també ofe-
rirà un espai a l'aire lliure, inten-
sifi cant les mesures de seguretat 
i l'aforament. "Hi haurà control 
dins i fora, i ens sembla més segur 
limitar a la llibreria encara més 
l'aforament del que està marcat", 
afi rma Alfonso Pfeiffer. En canvi, 
Taifa ha eliminat tota activitat ex-
tra el 23 d'abril "per les complica-
cions i els riscos que representa 
organitzar actes per Sant Jordi al 
carrer Verdi", segons un dels seus 
responsables, Roberto García.

Més enllà de llibreries i fl oris-
teries, la jornada de Sant Jordi a 
Gràcia té altres escenaris i prota-
gonistes. La Fontana, per exem-

ple, oferirà micro obert a la plaça 
de 17.30 a 19.30 h per a qui vulgui 
compartir versos, cançons, relats 
breus o qualsevol altra expressió 
artística de petit format.

Per la seva part, Casa Seat s'afe-
geix al cartell de Sant Jordi amb ro-
ses il·lustrades i audiollibres, amb 
la participació de la il·lustradora 
Naranjalidad i l'actriu Cristina 
Brondo, que posa veu a l'audiolli-
bre que rebran els visitants de l'es-
pai en una làmina amb tirada limi-
tada. El Centre ofereix 'Entreacte 
literari', una lectura dramatitzada 
d'una selecció de textos de totes les 
èpoques, i el centre cívic del Coll, 
el concert Tintoreria La Viuda (di-
vendres 23 a les 20 h) i l'espectacle 
'Caça històries', a càrrec de la com-
panyia Impro Barcelona (dijous 22 
d'abril a les 18h).•

Gràcia viurà un Sant 
Jordi sense Fira de 
Llibreters ni Trobada 
d'Il·lustradors 
 

Les llibreries minimitzen l'activitat i Jardinets i plaça de la 
Vila seran, de moment, els espais principals de la jornada

Breus

Tres propostes a 
Lluïsos Teatre en 
la recta fi nal del 
festival Mutis

El festival Mutis ha 
comptat de nou amb el 
suport de Lluïsos Teatre 
aquest any, després 
de la interrumpció la 
passada edició a causa de 
la pandèmia. La sala de 
l'entitat gracienca acollirà 
aquest cap de setmana -el 
darrer del festival que ha 
acollit més de 50 obres 
a diferents espais de la 
ciutat- tres espectacles. 
El primer, Les traces del 
silenci, de Therkas Teatre, 
divendres 16;  Allà sota 
les arrels, de Maldita 
Eva, dissabte 17; i tanca 
diumenge Parafernàlia S.A, 
de La Dispersa. Totes tres 
amb passi a les 20 h

Cedida

El compromís 
de Felícia Fuster, 
Teresa Juvé i Joan 
Triadú, a debat
L'Any Felícia Fuster 
segueix amb el programa 
que estén els actes més 
enllà de Barcelona. El 
proper, una taula debat 
sobre el compromís social 
de la poeta i pintora en 
la seva infl uència sobre 
Maria Mercè Marçal i 
la lluita pels drets de les 
dones; Teresa Juvé, pel 
seu compromís polític 
i el record de l’exili, i 
Joan Triadú, per la seva 
dedicació a la defensa de la 
llengua catalana a través 
de la pedagogia i la crítica 
literària. Diumenge 18 a 
Sitges (Hotel ME), en el 
marc de la 1a edició Sitges 
Vila del Llibre. 

'Si jo fos ric', 
d'Albert Capel, al 
Quadre Escènic 
Sant Medir
La peça teatral 'Si jo fos 
ric', escrita pel gracienc 
Albert Capel (fester de 
Fraternitat de Dalt i 
membre de Vada Retro) i 
dirigida per Judit Capel, 
tanca aquest cap de 
setmana el seu pas per la 
sala Quadre Escènic Sant 
Medir (18h).
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'El núvol', de Just Philippot, 
vampirització laboral 

Joan Millaret Valls

Arriba als cinemes una de les millors sorpreses 
del passat Festival Internacional de Cinema de 
Sitges, la pel·lícula francesa El núvol del debutant 

Just Philippot, guanyadora del Gran Premi del Jurat 
i del premi a la millor interpretació femenina per a 
la seva abnegada protagonista, Suliane Brahim. Sota 
l’embolcall del cinema fantàstic, El núvol amaga un 
potent melodrama familiar i una duríssima al·legoria 
sobre el món laboral en temps de precarietat. Una em-
prenedora es desesperarà fi ns a la follia per mantenir 
la producció d’una petita explotació agrícola de salta-
martins que després ven a grangers per fer-ne farina 
i alimentar el bestiar. La dona, mare soltera, procura 
el benestar dels seus fi lls però el sacrifi ci i l’angoixa de 
tirar endavant el petit negoci acaba repercutint nega-

tivament en la família 
provocant allunyament 
i desavinences amb els 
seus fi lls.

Aquesta història pro-
gressivament aterridora 
té un costat vampíric ja 
que es sustenta sobre la 
premissa d’una perver-
sa i addictiva cadena de 
proveïment que ha creat 
la dona pels seus insec-

tes a base de proporcionar-los sang després de desco-
brir que n’augmenta la producció i redueix despeses. 
Ens trobem davant una forma de vampirisme aplicada 
a la cadena de producció que, per contra, fa els insec-
tes més voraços i més agressius en la seva creixent de-
pendència de la sang subministrada. 

     Relacions vampíriques com a base d’una faula so-
bre el capitalisme en temps de crisi ja que veiem com 
l’emprenedoria de la dona la du no sols a l’esclavisme 
sinó al martiri en carn pròpia, forçada a oferir la seva 
sang per nodrir els saltamartins. La soferta dona es 
veurà atrapada en un engranatge fatal enmig d’aques-
ta relació malaltissa amb unes criatures assedegades 
de sang. 

El núvol és una clarivident mostra de com el gènere 
fantàstic és capaç de reescriure la realitat. Un cinema 
fantàstic empeltat de la crua realitat del treball i de 
la duresa del dia a dia però que també sap explotar el 
costat més genuí del gènere fantàstic en la seva ves-
sant més catastròfi ca. Alterar les condicions naturals 
acaba desembocant en destructius eixams d’insectes 
assassins o predadors, conformant aquest núvol ame-
naçador del títol. Recordar, per acabar, que aquesta 
pel·lícula compta amb versió subtitulada en català en 
algunes sales.•

crítica 
d'art

Cinema 
fantàstic 
empeltat de la 
crua realitat 
del treball

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla 
del Prat,  15. Tel. 93 217 26 42.
• Godzilla versus Kong. Dv, ds, dg, 

dc i dj, 16.00 i 18.30.
• Mortal Kombat. Dv, ds, dg, dc i 

dj, 15.55 i 20.00.
• Una veterinaria en la Borgoña. 

Dv, ds, dg, dc i dj, 18.05.
• Otra ronda. Dv, ds, dg, dc i dj, 

16.15 i 18.45.
•¡UPSSS! ¿Y ahora dónde está 

Noé? Dv, ds, dg, dc i dj, 18.00. Ds i 
dg, 16.00.

• Una veterinaria en la Borgoña. 
Dv, ds, dg, dc i dj, 16.00 i 19.55.

• Raya y el último dragón. Dv, ds, 
dg, dc i dj, 15.55 i 18.15.

• Una joven prometedora. Dv, ds, 
dg, dc i dj, 16.30 i 19.00.

• El informe Auschwitz. Dv, dc i 
dj, 16.00.

• Nomadland. Dv, ds, dg, dc i dj, 
20.00.

• Tom y Jerry. Dv, ds, dg, dc i dj, 
17.55.

Cinemes Girona. Girona, 177
• Raya y el último dragón. Ds i dg, 

16.00.
• Les dues nits d'ahir. Dv i dj, 

16.00. Dg, 20.00. Dc, 16.00, 18.00 
i 20.00.

• Otra ronda. Dv, ds i dg (VOSE), 
20.00. Dv i dj, 16.00 i 20.00. Dv, ds, 
dg, dc i dj (cast), 17.30.

• Don Carlo (òpera diferit des del 
Festival de Salzburg). Dj (VOSC), 
18.00.

• Khanaur. Ds (VOSE), 20.00.
• Nomadland. Dv, ds, dg, dc i dj 

(cast), 18.00. Dv, ds, dg, dc i dj 
(VOSE), 20.00.

• El horizonte. Dv, dc i dj (VOSE), 
16.00.

• Detectiu Conan: la bala escarla-
ta. Dv (VOSC), 20.00. Ds i dg (cata-
là), 18.00.

• !UPSSS! ¿Y ahora donde está 
Noé? Ds i dg (català), 16.00.

• Zog i els doctors voladors. Ds i 
dg (català), 16.00.

Verdi. Verdi, 32. 
• BCN Film Fest. Fins al 22 d'abril. 
Divendres 16 d'abril:
• Paulo Conte, via con me. 12.00.
• Solo una vez. 12.00.
• Pequeño país. 12.15
• Sombra. 16.00.
• Charles Chaplin (curts). 16.30.
• El fotógrafo de Minimata. 19.35.
• El triunfo. 20.15.
• Rashomon. 20.20. 
• The Goog Traitor. 17.00.
• Last Call. 17.45.

• El circo. 18.15.
• Solo una vez. 18.30.
• El año de furia. 19.45.
Consultar programació i horaris  a 

www.bcnfi lmfest.com

Verdi Park. Torrijos, 49
• Minari. Historia de mi familia. 

Dv, 16.30. Ds, dg, dl, dc i dj, 17.45.
• Crock of Gold: bebiendo con 

Shane MacGowan. Dv, 19.00. Ds 
i dl, 11.30 i 19.55. Dg, dm, dc i dj, 
19.55.

• Otra ronda. Dv, 11.30 i 17.00. Ds i 
dg, 17.45 i 20.00. Dl, dc i dj, 11.30, 
17.50 i 20.05. Dm, 11.30 i 17.50.

• Nomadland. Dv, 11.30, 16.30 i 
19.00. Ds i dg, 18.00 i 20.10. Dl i 
dc, 11.30, 16.00, 18.05 i 20.10. Dm, 
16.00, 18.05 i 20.10. Dj, 16.00 i 
18.05.

• Una joven prometedora. Dv, 
11.30 i 16.30 i 19.00. Ds i dg, 11.30, 

18.00 i 20.05. Dl, dm, dc i dj, 11.30, 
15.50, 18.00 i 20.10.

• El padre. Ds, dg, dl, dm, dc i dj, 
15.50.

• El agente topo. Dl, dm, dc i dj, 
16.00.

• Rafael, el príncipe de las artes. 
Dm, 11.30 i 18.05.

• Península. Dm, 11.30 i 20.05.
• Una habitación con vistas. Dj, 

11.30 i 20.10.
• La forza del destino (òpera). Dg 

i dc, 11.30.
• Zog i els doctors voladors. Ds i 

dg, 11.30 i 16.20.
• Raya y el último dragón. Ds i dg, 

11.30 i 15.50.
• Tom y Jerry. Ds i dg, 16.0

Arrenca la Primavera 
Folk amb la Taverna del 
CAT i concerts ajornats 
del Tradicionàrius 
L'espai recupera les actuacions de Maria Rodés (entrades esgotades), 
de Laura Esparza i Carlos Esteban (9/05) i de Biel Majoral (11/06)

S.M.

E l CAT Tradicionàrius ha 
engegat aquest dimecres 
la 22a edició de la Taverna 
del CAT, seguint amb la 
programació de prima-

vera després de tancar la darre-
ra edició del festival folk inter-
nacional a finals de març, tot i 
que el cartell de les properes set-
manes també inclourà els con-
certs que es van cancel·lar durant 
el Tradicionàrius: Maria Rodés 
(aquest divendres 16 amb les en-
trades exhaurides fa dies), Laura 
Esparza i Carlos Esteban (09.05.21) 
i Biel Majoral (11.05.21).

Aquesta edició de La Taverna 
del CAT serà una fita especial, 
ja que estarà dedicada a Jordi 
Fàbregas, impulsor i coordina-
dor del projecte. L'Artesà ha pre-
vist aquest cicle d'improvisació 
folk com "un punt de trobada ple 

Roger Andorrà i Roger Giménez, duet de la Taverna del CAT  del 28 d'abril. Foto: Cedida

d'estima entre amics i músics 
que han compartit l’espai de La 
Taverna amb en Jordi al llarg de 
tots aquests anys".

Els guanyadors del Concurs 
Sons de la Mediterrània 2020, el 

duet valencià Laura Esparza i 
Carlos Esteban, presentaran el 
diumenge 9 de maig el seu pri-
mer disc Mare natura, un tall d’on-
ze cançons que naveguen des de la 
música d’arrel valenciana, com a 
Oliva, fi ns les reminiscències elec-
tròniques de les cançons Nómadas 
i Ven. Divendres 14 serà el torn de 
Carola Ortiz, que presentarà el seu 
nou treball, Pecata Beata, un recull 
de poesia catalana d'autores com 
Mercè Rodoreda, Maria Mercè 
Marçal i Montserrat Agulló, entre 
d'altres. Per últim, l'altre concert 
que completa l'agenda del maig 
serà el de Cor País Meu, el projecte 
liderat per Ramon Manent que por-
tarà a l'escenari del CAT el recital 
EXILI, cançons populars que fa me-
mòria i dóna testimoni de l'èxode 
de milers de persones a la Guerra 
Civil espanyola. La música s'alterna 
amb la lectura de dades històriques 
i textos poètics. (22/05).•

Biel Majoral, ara sí. El músic mallorquí 
Biel Majoral, programat al cartell de 
la darrera edició dels Foguerons dins 
del Tradicionàrius amb el Festival 
Barnasants, pujarà a l'escenari del 
CAT fi nalment el proper mes de juny. 
En aquest concert Majoral presentarà 
'Arasíquesí', el quart disc en solitari 
de l'artista, on reinventa tonades i 
clàssics com el d'Atahualpa Yupanqui 
o la versió 'La fi lla de Juan Simón.
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La torratxa

Psicosi

Jesús Sánchez
@ciutatsatelite
 

Benvolguda democràcia, vaig néixer 
el 1931 i el passat dimecres 14 d’abril 
vaig fer 90 anys. Ho celebro des de 

la ultratomba ja que al 1936, amb cinc 
anyets, em van assassinar. Vaig passar a 
millor vida després d’uns anys molt vio-
lents. Em vaig sentir com Janet Leigh a 
Psicosi sent apunyalada per un psicòpata, 
nua i sense possibilitat de defendre’m. En 
el meu cas, va ser pitjor. Com una viola-
ció grupal per part d’homes ofi cials, molt 
mascles tots ells enverinats d'etnicisme 
espanyol i entrenats als camps de batalla 
del Rif. De testosterona desbocada per la 
humiliació en les derrotes de Filipines, 
Cuba i Annual es van sentir forts amb el 
beneplàcit de les democràcies europees, 
l’església i els amics nazis.

Anys després, la Transició va canviar-
ho tot. De fet, va canviar-ho tot perquè tot 
continués igual. D’aigua passada el molí 
no mol i és que el passat no es pot canvi-
ar. I és cert. Res ha canviat. Els hereus fei-
xistes d’aleshores romanen vius atempo-
ralment com l’esperit de Norman Bates. 
Han travessat un desert del temps confo-
sos per les transformacions socioeconò-
miques de les últimes dècades. Han re-
sorgit amb força. Menystenen la ciència, 
les dones, les vacunes i la intel·ligència. El 
seu camp de batalla intel·lectual (sic) ja 
no son les barres de bar i escuradents als 
llavis. Son les xarxes socials i continuen 
sent als carrers. Adopten formes postmo-
dernes però continuen dins el cavall de 
Troia a les elits econòmiques, judicials, 
policials i els mitjans de comunicació.

Es disfressen de populistes, critiquen 
el capitalisme i els seus actes violents son 
objecte de la més insultant indulgència 
de governs socialdemòcrates que s’inhi-
beixen i no condemnen la seva violèn-
cia d’arrel política o bé de desvergonyits 
pseudointel·lectuals com en Javier Cercas 
que declarava fa poc que avui dia el fei-
xisme no és un perill. El nazisme tampoc 
era un perill. Fins el 1933, és clar, quan ja 
era tard. Democràcia, sé que vostè no és 
perfecte. I el seus actes imperfectes pas-
sarien per impedir que el neofeixisme 
s’instal·li a les nostres vides i que tot esde-
vingui una psicosi.•

Òscar MejíasGraciencs a la contra

Van ser els Annapurnes els que van inspirar la 
Mònica Parejo i el Ramon Balcells per engegar 
un projecte com el de SOS3 Barcelona. El sherpa 
que els acompanyava dedicava part del seu sou a 
ajudar els infants orfes o en situació de precari-

etat. I com ho feia? Doncs la resposta la van trobar des-
prés d’una excursió en la que aquest sherpa els va mostrar 
una casa a mig construir que anava aixecant mica en mica 
gràcies als diners que hi anava invertint, i amb les donaci-
ons que els seus clients del trekking hi aportaven. 

Els sostres que aquest home aixecava van fer sorgir a la 
Mònica i al Ramon la necessitat de ser partícips d’alguna 
manera en un projecte d’aquestes característiques, i com 
que els sostres van ser els que van inspirar, el nom no podia 
ser un altre que SOS3. “SOS3 Barcelona som una entitat que 
lluita pels drets de la infància en les zones rurals”, expli-
ca la Mònica. I el seu primer projecte, com no podia ser un 
altre, va ser el d’aconseguir una casa d’acollida. Per a qui? 
Per als orfes. I, d’on? Doncs del Nepal. D’on havia de ser.

Però amb la determinació que els ha acompanyat, el pro-
jecte no s’ha aturat aquí. En la seva constant recerca de 
com poder oferir ajut, SOS3 ha derivat la seva principal tas-
ca en l’accés a l’educació. Van començar treballant al Nepal, 
però ara ja actuen a l’Índia i Kènia. Al país asiàtic estan 
ajudant a mantenir una escola de primària, mentre que a 
Kènia col·laboren en la construcció d’una escola, juntament 
amb l’entitat 4Africa.

Per arribar a assoli aquests objectius, SOS3 compta amb 
el suport incondicional dels seus socis. “Sense ells seria im-
possible tirar endavant” agraeix la Mònica. Però no es que-
den aquí, sinó que també organitzen xerrades, fi res, pre-
sentacions o concerts de grups de música graciencs que hi 
col·laboren de manera desinteressada, com el Noel Meya, 
Blas, el Col.lectiu Tintoreria la Viuda o The Incorregibles 
Blues Band.

La de coordinar SOS3 no és la única tasca que la Mònica 
realitza dins del món de les associacions d’ajuda. En el 
marc de la plataforma Gràcia Solidària, ella té la funció de 
comissària del Concurs Fotogràfi c que cada any organit-
za aquesta associació. Com que des de petita ja li agrada-
va la fotografi a, va decidir ocupar-se del concurs des de la 
seva segona edició. I ara que ja van per la novena, la Mònica 
creu que l'evolució d'aquesta proposta ha estat molt positi-
va i que, any rere any, “s’ha anat elevant el nivell fotogràfi c 
sense oblidar que el més important és fer difusió de la feina 
que fan les entitats”.

Des de SOS3 no paren de rebre iniciatives des de les prò-
pies comunitats on treballen i això no deixa de ser un valor 
molt positiu, ja que estan convençuts de que la seva impli-
cació és importantíssima per a l’escolarització dels nens i 
nenes i el seu futur. Les noves demandes creen noves inicia-
tives, i ara ja es plantegen tirar endavant una casa d’acolli-
da per a dones. És l’evolució constant d’uns sostres que van 
néixer al Nepal.•

L'ONG gracienca SOS3 Barcelona centra la seva tasca en l'accés a l'educació en zones rurals de Nepal, Índia i Kènia. Foto: Cedida

Sostres que s'amplien


