
Una antena de 5G 
mobilitza els veïns de 
Nil Fabra i entorns 
pels possibles 
efectes a la salut 
La plataforma vol que no s'activi 
la instal·lació i que es declari 
una moratòria a la ciutat P6

Reportatge. 
La història del 
cotxe bomba va 
començar fa 100 
anys a Barcelona
'El Negre de Gràcia', l'empremta 
local de l'escamot que va intentar 
atemptar al Passeig de Gràcia P5

Crida del veïnat 
contra l'enderroc 
de Balet i Blai 
per preservar el 
patrimoni del Coll
L'Ajuntament atorga llicència per 
aixecar un edifi ci de deu pisos 
als antics estudis de cinema P14

El Districte reforça el pla de 
places pels botellots i exhibeix 
els desallotjaments i sancions 
L'acció policial registra un 40% més d'incidències a l'abril en relació al març i 
ja s'han interposat 750 denúncies per infraccions, protocol Covid i ordenances

Albert Balanzà

N omés ha passat un mes entre aquestes dues opi-
nions de dues veïnes de la plaça del Sol, la Paula 
i la Mireia, al voltant de la inusitada tranquil-
litat que s'ha viscut fi ns ara i que s'ha capgirat 
en els últims dies un dels espais més concorre-

guts de Gràcia quan arriba el bon temps. "Ara sabem què 
és viure com persones normals, però estem neguitoses 
pel que passarà quan acabi el toc de queda", deia la Paula 
el 13 d'abril. "A la plaça tranquils amb el toc de queda i 
els bars tancats", deia la Mireia el mateix dia. Vint-i-un 
dies després, 4 de maig, Paula: "quan no hi ha poli, això 
és un despiporre".

El pla de places s'ha estrenat aquesta setmana corre-
git i augmentat, tant a nivell de seguretat com de desple-

gament d'activitats, i amb el Districte exhibint al ple de 
Gràcia xifres de persones desallotjades i sancions imposa-
des: 7.381 desallotjats a l'abril (un 40% més que al març) i 
750 denúncies tramitades (període febrer-abril).

Aquesta és la resposta no només a les queixes dels ve-
ïns sinó també dels propietaris de bars i restaurants, que 
la setmana passada van fer circular vídeos i imatges de 
rues improvisades i d'acumulació de gent asseguda al 
terra de places com Revolució o plaça de la Vila quan a 
les cinc de la tarda els seus comerços havien d'estar tan-
cats. El nou pla de places, segons va explicar dimarts al 
ple el regidor de Gràcia, Eloi Badia, posarà "un accent 
molt important en el control d'aglomeracions", recor-
dant que no estan permeses les concentracions de més 
de sis persones. El dispositiu s'ampliarà enguany a Joanic 
i la Sedeta s'afegirà a la programació de jocs que es fa a 
Diamant i Sol. Pàgina 3 i editorial Agents de la Guàrdia Urbana a la plaça del Sol, aquest dijous. Foto:A.G.P.
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Breus
del ple

Emoció de Gràcia 
Territori Sonor i 
Mascarell per la 
medalla a Nubla

L'aprovació en el ple de 
la proposta a medalles 
d'honor de l'activista 
musical Víctor Nubla, 
mort el març de 2020, 
i al club d'escacs Tres 
Peons, va tenir moments 
emotius, sobretot en el 
primer cas. El president 
del districte, Ferran 
Mascarell, va recordar 
les seves anteriors 
etapes com a conseller 
de Cultura i regidor de 
Gràcia per defi nir-lo com 
a "persona creativa i 
bondadosa, que posava 
l'art com a condició de 
millora de l'esperit humà". 
La directora de Gràcia 
Territori Sonor, Maria 
Vadell, va agrair el guardó 
al que va qualifi car com a 
"dinamitador cultural".

El Districte diu 
que el Rebost 
cobrarà els ajuts 
pendents al juliol 
"Les entitats que no 
han cobrat saben 
perfectament quan 
cobraran". Amb aquestes 
paraules el conseller de 
Polítiques Socials, Yusef 
Quadura, va respondre 
l'oposició arran de noves 
crítiques per la gestió dels 
ajuts al Rebost Solidari. 
L'entitat assegura que 
la data és juny-juliol i 
que ara tenen problemes 
d'emmagatzematge. 

Albert Balanzà

L 'oposició va olorar sang fa 
setmanes amb la unitat 
d'acció de 19 entitats veï-
nals contra el regidor de 
Gràcia, Eloi Badia i, mal-

grat les explicacions ja donades 
per ell en una entrevista a aquest 
setmanari, dimarts els partits ex-
terns al govern no van desaprofi -
tar el primer ple per fer passar a 
la història, ni que sigui momentà-
niament, la bassa d'oli que s'ha co-
negut com el 'fair play' de Gràcia 
a nivell polític. Junts, BCNxCanvi 
i Ciutadans, i ERC amb menys du-
resa, van demanar autocrítica per-
què el Districte no se'n ressenteixi.

Esquerra, com a soci prefe-
rent de l'executiu de BComú-PSC, 
va atacar pels ajuts pendents al 
Rebost Solidari, la gespa del Nou 
Sardenya i el previsible enderroc 
de Balet & Blay (vegeu pàgina 14); 
Junts va posar sobre la taula les 
queixes dels paradistes de l'Aba-
ceria per ser més escoltats o la re-
novada plataforma contra l'ober-
tura de Frigola; Ciutadans va 
retreure que dos grups de veïns de 
Vallcarca s'hagin d'enfrontar amb 
els treballadors que inicien projec-
tes no consensuats, BCNxCanvi va 
retreure que en el tema de case-

Eloi Badia, intervenint a la sessió plenària de dimarts. Foto: Cedida

L'oposició insta Badia 
a fer autocrítica però 
el regidor descarta la 
paràlisi en els projectes
La unitat d'acció externa al govern es matisa amb ERC al marge 
del bloc Junts, BCNxCanvi i C's per Travessera de Dalt i Vallcarca

L'últim dels tècnics veterans 
es promociona. Dotze anys 
ha estat Rufi no García a la 
secretaria del Districte i en 
aquest ple es va estrenar Dolors 
Banús. No és un adéu sinó un 
canvi: serà el nou director de 
Serveis Generals. En aquest 
mandat ja hi ha hagut relleu de 
gerència i de Serveis Personals.

Foto: S.Manzanera

tes d'Encarnació s'arrenqui també 
sense consens social encara. Tant 
Junts com BCNxCanvi li van dema-
nar "refl exió".

Badia no es va arronsar, i en al-
gun cas com Rebost si que va rei-
terar l'autocrítica ja expressada fa 
dies en l'entrevista, però va remar-
car la quantitat d'hores que ha es-
merçat en tots aquests temes i que 
les decisions provenen de majori-
es i acords de ple. "Paralitzem tot 
perquè no volem que cap veí es 
queixi?", va interpel·lar els grups. 
Particularment contundent es va 
mostrar en el cas de la gespa del 
club escapulat: "ja m'agradaria que 
tots els clubs de Gràcia tinguessin 
els milions d'euros que hi destina-
rem en un mandat a l'Europa".

El bloc de l'oposició, però, no va 
anar més enllà amb ERC tancant 
fi les amb BComú i PSC per l'Insti-
tut Vallcarca ("A quina ànima fos-
ca li molesta un centre educatiu?", 
va dir la republicana Núria Pi en 
una de les intervencions més con-
tundents del ple) i també el mateix 
joc de majories es va donar en la 
proposició de Ciutadans perquè es 
desplegui un nou pla de dinamit-
zació comercial a Travessera de 
Dalt, un cop modifi cat el restric-
tiu pla d'usos a l'avinguda; el bloc 
BComú-PSC-ERC es va contrapo-
sar a Junts-BCNxCanvi-C's.•

treballarem perquè s'iniciï de for-
ma transitòria en un altre empla-
çament per fer trasllat al gener", 
va apuntar.

Però la brega sobre l'institut va 
pujar de to arran del tractament 
que en van fer els partits, la co-
munitat educativa i els veïns de 
la problemàtica judicial que s'ha 
reobert a partir de l'encàrrec del 
TSJC d'un informe pericial so-
bre l'impacte mediambiental per 
la ubicació de l'equipament als 
jardins Comas i Llaberia (vegeu 
núm. 842). Badia va assegurar 
que el projecte és "més sòlid" que 
quan el Suprem va tombar la pri-
mera ubicació del carrer Anna 
Piferrer, però la proposició de 

L'Institut Vallcarca, al curs 2024-25
El TSJC emet un nou posicionament pericial que ratifi ca el valor ecològic de la zona 

À.B.

El Consorci d'Educació va 
constatar la setmana pas-
sada en una reunió amb el 
Districte i la Coordinadora 
d'AMPA el que ja va avan-

çar fa unes setmanes (vegeu núm. 
839): l'Institut Vallcarca no no-
més no tindrà enllestit el projec-
te executiu del centre fi ns a l'estiu 
sinó que, entre licitacions i adju-
dicacions, l'obra no començarà 
fi ns al maig del 2022 i no s'acaba-
rà fi ns al gener de 2024. Així ho 
va explicar el regidor, Eloi Badia, 
en l'informe al ple. "No arrencarí-
em en aquest espai el curs 23-24 i 

BCNxCanvi per considerar "ubi-
cacions alternatives" va fer saltar 
pels aires la unanimitat anterior 
dels partits (C's va recolzar la pro-
posició i Junts s'hi va abstenir) i 
les AFA i l'AV Baró de la Barre es 
van creuar opinions enfrontades.

Aquesta setmana, de fet, enca-
ra hi ha hagut un nou moviment 
judicial: el TSJC ha emès una acta 
de ratifi cació del dictamen peri-
cial, a partir d'aclariments dema-
nats per l'Ajuntament, en què el 
pèrit independent insisteix en la 
"pèrdua del valor ecològic de la 
zona" i la importància dels jardins 
pels "serveis ecosistèmics" enca-
ra que el terreny estigui qualifi cat 
d'equipament.•El projecte, en imatge virtual. Cedida

Suport al porta 
a porta al Coll 
sense descartar 
el carrer Gran
La recollida de residus, 
que s'ha traduït en canvis 
al carrer Gran amb la 
retirada de les bústies 
del sistema pneumàtic 
mòbil i la substitució per 
contenidors laterals, no 
té alternativa d'ús als 
conductes interns i "no es 
descarta el porta a porta", 
segons el Districte. De 
moment, el ple va aprovar 
una proposició d'ERC per 
activar-lo al Coll el 2022.
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El pla de places reforça 
el control policial per 
l'augment de sancions 
i desallotjaments
L'acció de Guàrdia Urbana i Mossos se centrarà a dispersar 
aglomeracions després de fer 7.381 desallotjaments a l'abril

Albert Balanzà

El pla de places de Gràcia, el 
sistema que mandat rere 
mandat, ha combinat di-
ferents accions de tipus 
festiu, informatiu, tècnic i 

coercitiu, ha arribat a la majoria 
d'edat. Ja fa 18 anys que un llunyà 
2003 es va desplegar un primer pac-
te entre Districte, entitats i veïns al 
voltant d'eines de participació com 
el Fòrum del Silenci o el Pacte per 
la Nit i s'han utilitzat banderoles, 
mims, mangueres d'aigua o accions 
policials per evitar el que s'ha con-
vertit en una tradició molt arrela-
da que no deixa de ser insuportable 
per a molts veïns. 

L'esclat de la crisi sanitària va 
obrir l'any passat un any de pa-
rèntesi en què aquests veïns orga-
nitzats no se'n sabien avenir en la 
nova situació. "Des de la plaça del 
Sol sentim les campanes de la pla-
ça de la Vila", explicava la Paula 
l'any passat en el pic del confi na-
ment. Al maig es van tornar a viu-
re primeres aglomeracions. Un 
any després, el passat 13 d'abril, 
una altra veïna de la plaça del 
Sol, la Mireia, replicava: "a la pla-
ça, tranquils amb el toc de queda 
i els bars tancats". El 4 de maig, la 
Paula, confi rmava un canvi radical 
en la situació: "quan no hi ha poli, 
això és un despiporre".

març. També Lacasta va detallar 
que el cos policial ha tramitat en-
tre els mesos de febrer i abril un 
total de 750 sancions per infracci-
ons generals, incompliment de les 
mesures antiCovid i violació de les 
ordenances municipals.

Aquest gir cap a l'acció policial, 
una demanda dels veïns que en el 
passat mandat es responia des del 
Districte amb una proposta de re-
solució més conciliadora i informa-
tiva, també s'ha notat en el pressu-
post del desplegament. La comissió 
de govern de l'Ajuntament va apro-
var la setmana passada una modifi -
cació de crèdit per valor de 5.011,48 
euros, que pertanyien a un roma-
nent de pressupost de l'any passat, 
i que "s'han traspassat a Guàrdia 
Urbana per a reforç del ploa de pla-
ces d'enguany", segons han explicat 
fonts municipals.

El pla de places, també després 
de les queixes de bars i restau-
rants per Sant Jordi i dies poste-
riors, quan es van registrar rues 
espontànies i aglomeracions a 
Revolució i Vila, posarà "un accent 
molt important en el control", se-
gons va dir el regidor Eloi Badia, 
recordant que no estan permeses 
les concentracions de més de sis 
persones. El dispositiu s'ampliarà 
enguany a Joanic i la Sedeta s'afe-
girà a la programació de jocs que 
es fa a Diamant i Sol.• 

L'Ajuntament ha 
aprovat dedicar 
diners sobrants 
del 2020 a la 
campanya del 2021

A la vista del nou esclat d'ater-
ratge de grups de joves a les pla-
ces en els últims dies, el Districte 
ha activat de manera reforçada 
el pla de places anual cap a un 
vessant d'exhibició de les mesu-
res més coercitives. El conseller 
de Seguretat de Gràcia, Alberto 
Lacasta, va explicar dimarts al ple 
que la Guàrdia Urbana ha acumu-
lat 7.381 desallotjaments només a 
l'abril i que aquestes xifres s'han 
elevat un 40% a l'abril respecte del 

A. B.

Les plataformes veïnals que fi s-
calitzen els passos de la mo-
dificació del Pla General en 

l'àmbit de les casetes d'Encar-
nació han aconseguit frenar un 
mes l'aprovació provisional del 
canvi fi ns que una reunió aclarei-
xi el sostre màxim edifi cable, és 
a dir, la quantitat de metres qua-

El pla casetes Encarnació 
depèn del sostre a edifi car 
Les plataformes veïnals no veuen clara l'última proposta 
municipal i en paral·lel s'endarrereix el nou jardí provisional

drats i volum del pla d'habitatge 
públic de tres plantes i 15-17 pi-
sos. En un principi, ja sense l'es-
cola bressol, que es va descartar 
aquesta tardor, el sostre es fi xa-
va en 1.200 metres quadrats i ara 
l'última versió municipal apuja 
la xifra a 1.650 metres quadrats. 
Portaveus de Salvem L'Alzina com 
Toni Ramon apunten que un o al-
tre sostre és clau perquè la cons-
trucció ocupi tota la façana dis-

ponible o deixi espai per al jardí 
de l'alzina perquè aquest arribi a 
la cantonada d'Encarnació amb 
Manrique de Lara. "L'Ajuntament 
vol aprovar ja i nosaltres els de-
manem que s'ajustin més si volen 
el nostre suport", apunta Ramon.

Salvem L'Alzina, que s'ha reu-
nit amb ERC i així també la mo-
difi cació es va eliminar de l'ordre 
del dia del ple de divendres pas-
sat a Barcelona, s'obre també a 

Les casetes d'Encarnació, reivindicades per Salvem l'Alzina des del 2018. Foto: À.G.P

la possibilitat d'aprofi tar els 400 
metres quadrats previstos per a 
equipaments perquè es fonguin 
amb l'espai edificable i es gua-
nyin espais comunitaris interns. 
La negociació, en tot cas, avança 

en paral·lel a l'estrena endarreri-
da del jardí provisional, prevista 
per aquest passat abril, i els ve-
ïns també seguiran negociant en 
el procés participatiu previst per 
al 2022.• 

Breus

El Consorci 
ofereix un pla 
de viabilitat a 
l'escola Farigola
El Consorci d'Educació ha 
ofert un pla de viabilitat 
per a les reformes urgents 
que ha demanat l'escola 
Farigola de Vallcarca, i 
que passen per solucionar 
humitats i evitar més el 
deteriorament de cuina i 
lavabos. 

La superilla de 
Còrsega-Bonavista 
planteja pilones 
a mig carrer

La proposta del Districte 
per a la superilla dels 
carrers Sant Agustí, Santa 
Tecla i Santa Teresa, 
entre Bonavista i Còrsega 
(vegeu L'Independent 
número 843) inclou 
pilones fi xes a mig carrer, 
només retirables per 
la Guàrdia Urbana, per 
permetre l'accés dels 
veïns i impedir el pas 
transversal i s'activarà 
aquest estiu. Així s'ha 
detallat en la reunió amb 
els veïns, i on aquests 
han expressat molts 
dubtes sobre l'afectació 
en el repartiment de 
mercaderies. "Els vehicles 
han d'utilitzar l'espai 
de càrrega i descàrrega 
del carrer Bonavista, 
no poden aturar-se en 
aquests carrers", ha 
apuntat el Districte. 

Foto: À.G.P

Grups de joves asseguts al terra de plaça de la Vila. Foto: A. B.
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Principals punts de distribució
La Violeta, Centre Artesà Tradicionàrius, Centre Cívic La Sedeta, Punt verd Tabuenca, Finques Perramon, Gèneres de Punt Serdà,

Graneria Sala, Mobles Caceres, Llibreria Maite, Graneria Bonavista, Forn Romà, Forn Miralles, Muebles San Ramos,
Joguines Estella Alpina, Jacaranda Plantes i Flors, Farmàcia Lesseps.....

També pots descarregar-te l’independent
en pdf des del nostre web: www.independent.cat
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Encarnació

Sant Lluís

 1    Hotel 1882  –  c. Còrsega, 482

 2    Farmàcia Elisa Carrera  –  c. Verdi, 132

 3    Farmàcia Lesseps  –  Pça. Lesseps, 11

 4    Farmàcia Vallcarca  –  Av. Vallcarca, 252 

 5    Farmàcia M. Barau - G. Tribó  –  Rb.  Mercedes, 26

 6    Farmàcia Sardar  –   c.  Valldoreix, 14

 7    Llibreria Ona  –  c. Gran de Gràcia, 217 

 8    Mobles San Ramos  –  Av. Vallcarca, 60

 9    La casa dels contes  –  c. Ramón i Cajal, 35 

10   Forn de la Rabassa – c. Rabassa, 5

11   Forn de San Tirs  –  c.  Verdi, 54

12   Pastisseria Ideal  –  Gran de Gràcia, 207

13   El Cambio Lógico  –  Travessera de Gràcia, 129

14   El rebost d’Orient –  Milà i Fontanals, 64

15   Rebost Solidari  – c. Reig i Bonet, 12

16   La Miranda  –  Av. del Coll del Portell, 74 

17   Comissaria Guàrdia Urbana

18   Mossos d'Esquadra

19   Mercat Llibertat  –  Pl. de la Llibertat, 27

20   Mercat de l'Estrella  –  c. Pi i Maragall, 73

21   Mercat de l’Abaceria  –  Pg. de Sant Joan

22   Mercat de Lesseps  –  c. Verdi, 200

23   CAP Sanllehí

24   CAP Larrard 

25   CAP Cibeles

26  Biblioteca Vila de Gràcia  –  Torrent de l’Olla, 104 

27  Ajuntament de Gràcia

28   Associació Cultural l’Independent de Gràcia

29   DBcoop, sccl - GPL, sccl  –  c. Sant Lluís, 11
25
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Els Geganters 
recuperen la 
Festa Major de 
Sant Isidre

Els Geganters de Gràcia 
tornaran a celebrar la 
Festa Major de Sant 
Isidre, recuperada el 
2019 i no celebrada l'any 
passat, amb un programa 
d'actes entre el 15 i el 26 
de maig, amb un primer 
dia de ballada d'imatgeria 
a l'Oratori de Sant Felip 
Neri, amb la colla de Sant 
Andreu com a convidada i 
la participació de l'Esbart 
Vila de Gràcia. 

El CNL de Gràcia 
acull la mostra 
'Quan parles 
fas màgia'
La delegació de Gràcia-
Sarrià-Sant Gervasi 
del Consorci per la 
Normalització Lingüística, 
amb seu a Riera de 
Cassoles 23, acull aquest 
mes de maig la mostra 
Quan parles fas màgia, 
que se centra en l'acció 
extensiva del voluntariat a 
través de la conversa i els 
efectes de transformació 
social que també implica. 
Els horaris són de dilluns a 
dijous de 9 a 14 h i de 16 a 
20 h i divendres de 9 a 14 h.

Virreina i rutes, 
protagonistes 
a la Setmana 
d'Arquitectura

La Setmana 
d'Arquitectura, que 
organitza el Col·legi 
d'Arquitectes, centra 
la seva activitat local 
enguany a la plaça de 
la Virreina amb la festa 
del silenci , que es farà 
aquest diumenge. Hi 
haurà sonalls del silenci, 
sonòmetres o el taller 
La veu de la memòria. 
També Somdones farà 
una ruta feminista amb 
sortida diumenge a les 
20h a plaça de la Vila.

atemptat no se’n va saber res 
fi ns al cap d’una setmana, quan 
una explosió fortuïta va ensorrar 
bona part de l’edifi ci que hi havia 
al carrer Toledo, 10, a la Bordeta. 
Entre les cinc víctimes mortals, 
hi van trobar la cosidora Roser 
Benavent, una fervent anarco-
sindicalista implicada en la lluita 
clandestina contra els pistolers 
del sindicat lliure. Les autori-
tats es van convèncer de dues 
coses, aquell 2 de maig a Sants: 
que al segon pis de l’immoble, un 
grup d’acció hi fabricava bom-
bes; i que els seus membres 
tenien relació amb l’atac 
frustrat de la festa 
del Sometent. I 
els investiga-
dors van 

començar a estirar fi ls. El dia 15 
de maig, l’endemà de rebre l’alta 
el xofer a l’Hospital Clínic, va ser 
arrestat Ferran Sánchez Raja, el 
Negre de Gràcia: “Está considera-
do como peligroso sindicalista de 
acción y pertenecía actualmente 
al Comité pro presos. Antes había 
estado detenido por coacciones”, 
en deia La Vanguardia. I el 25 
de juny va caure Pere Vandellós 
Romero arran d’un atracament 
amb trets a la Sagrera. La policia 
ja el buscava per la presumpta 
implicació en l’explosió del car-
rer de Toledo i pels fets del pas-
seig de Gràcia.

Poques hores després d’aquella 
detenció, el mateix diari relata-
va: “Algún tiempo después de la de-
tención, la guardia civil del cuartel 
de Consejo de Ciento comunicó al 
gobierno civil que al ser conducido 
por uno pareja Pedro Vandellós al 
Palacio de Justicia, al pasar por la 

carretera de la Verneda, frente a la 
fábrica La Esperanza, rompió las 
ligaduras que le sujetaban las ma-
nos y a todo correr emprendió la 
fuga. La pareja le dio el alto y como 
no se detuviese hizo fuego contra él, 
alcanzándole un balazo en la nuca 
y otro en la espalda, heridas que 
le causaron la muerte.” Un mort 
més, doncs, en la macabra esta-
dística de la llei de fugues.

Al comunicat ofi cial les auto-
ritats asseguraven que Vandellós 
“era el principal i quasi únic 
mantenidor del sindicalisme 

a Barcelona” i que hau-
ria participat en un 

atemptat recent 
contra l’alcal-

de Antonio 
Martínez 

Domingo i en la fabricació de 
bombes al pis de la Bordeta, a 
més de ser probablement la per-
sona que va lliurar la bomba del 
taxi a Joan Baptista Acher Peiró, 
el Poeta. Aquest últim, per cert, 
en realitat era el conegut di-
buixant Alfons Vila Franquesa, 
Shum, que havia patit les conse-
qüències de l’explosió del 2 de 
maig i es trobava engarjolat des 
de feia dies.

La cadena de detencions i de-
lacions no es va aturar i al fi nal 
de juliol va ser interceptada al 
Portús, de camí cap a Perpinyà, 
Roser Segarra Travé, amant d’un 
altre dels detinguts, Joan Elias 
Saturnino, el Chispa. En l’interro-
gatori, la noia va admetre que era 
al taxi el dia de l’atemptat frustrat 
amb Vandellós, el Chispa, el Poeta, 
el Negre de Gràcia i un altre home 
a qui deien el Mula (Vicent Pérez 
Bichet). També va cantar que “el 

Martí Crespo 

E l domingo por la maña-
na, mientras la inmensa 
mayoría de la poblaci-
ón se había congrega-
do en el paseo de Gracia 

para presenciar y asociarse al 
hermoso acto de ciudadanía re-
alizado por los somatenes, unos 
individuos de criminales y fero-
ces instintos, de una perversidad 
inconcebible, fraguaron un plan 
que de realizarse hubiera causa-
do innumerables víctimas y dado 
un día de luto a nuestra capi-
tal.” Amb aquestes paraules, La 
Vanguardia obria la secció La 
situación actual el 26 d’abril de 
1921. De quins fets es parlava? 

Segons la nota del govern ci-
vil en què es basava la infor-
mació, el diumenge 24 d’abril 
al matí uns individus havi-
en agafat un taxi a la plaça 
de Catalunya, amb matrícu-
la 856-B i conduït per Miquel 
Roca Carreras, per anar a Sant 
Feliu de Llobregat. De torna-
da amb el vehicle, els quatre 
homes i la dona que hi anaven 
van dir al xofer que s’aturés 
a Pedralbes i, sense temps de 
reacció, li van disparar uns 
quants trets i el van deixar 
malferit.

Tres dels ocupants van 
conduir el cotxe fi ns al 
passeig de Gràcia amb 
Diagonal, on una gentada as-
sistia a la festa del Sometent. 
Era previst que l’acte fos pre-
sidit pel governador civil 
Severiano Martínez Anido i pel 
cap de la policia Miguel Arlegui, 
responsables de l’aplicació de 
la llei de fugues i de l’organitza-
ció dels pistolers de la patronal 
contra els sindicats obrers. La 
intenció era arribar a tota velo-
citat fi ns a la comitiva i encas-
tar-hi el vehicle, carregat amb 
una bomba de gran potència. 

Però la forta presència de 
forces de l’ordre els va impedir 
d’acostar-s’hi i van optar per 
voltar pels carrers de Gràcia 
abans de baixar Rambla de 
Catalunya avall fi ns a la cruï-
lla amb Aragó, on es van atu-
rar. Convençuts de la difi cultat 
d’accedir al passeig, van impro-
visar un pla B: encendre la met-
xa de l’artefacte (un recipient 
de bronze amb dinamita i me-
tralla) i engegar el taxi perquè, 
tot sol, avancés cap al passeig 
de Gràcia. La bomba, defectuo-
sa, no va esclatar, però va pro-
duir un incendi al vehicle que 
va ser sufocat pels vianants i vi-
gilants que hi havia pel carrer.

Sobre els enigmàtics autors 
d’aquell intent d’assassinat i 

el repor

La història del cotxe bomba... 
del passeig de Gràcia

'El Negre de Gràcia', còmplice en el primer atemptat de la història amb aquest mètode

Poeta, después de haber intentado 
asesinar al chofer, fué el que con-
dujo el automóvil hasta la Rambla 
de Cataluña, con intención de lan-
zarlo a toda velocidad y sin guía 
hacia el Paseo de Gracia, para que, 
al chocar con algún árbol o poyo, 
estallara la bomba que iba en el ve-
hículo”. I va aprofi tar l’avinentesa 
per espolsar-se responsabilitats: 
“Ha agregado que ella era enemiga 
de usar procedimientos violentos, 
pero que sus compañeros la ame-
nazaron repetidas veces, por opo-
nerse a secundar sus planes. Así 
ocurrió el día que intentaron asesi-
nar al chofer Roca.”

La fi scalia va comprar el re-
lat i va presentar càrrecs per 
“assassinat frustrat amb traï-
doria” al Poeta i per un “delicte 
d’atemptat contra les persones 
i coses per mitjà d’explosius” a 
tots els processats tret del Negre 
de Gràcia, a qui sols va conside-
rar còmplice, i del Mula, no lo-
calitzat. La vista a la secció sego-
na de l’Audiència Provincial va 
quedar fi xada per al 3 i 4 de juli-
ol del 1922, però després de tres 
ajornaments no es va celebrar 
fi ns a l’octubre. La Vanguardia, 
el dia 15, dedicava un extens re-
lat d’aquella “causa sensacional” 
vinculada a “atemptats socials”.

Després de dos dies, el jurat va 
anunciar les condemnes en una 

llarga sessió en què “menu-
dearon los incidentes promovi-

dos por los letrados defensores de 
el Poeta y Juan Elias Saturnino”. 
El primer, Joan Baptista Archer 
Peiró, de 23 anys, va ser condem-
nat a la pena capital per fabrica-
ció i col·locació d’explosius, i a 12 
anys i un dia de cadena temporal 
per assassinat frustrat. El segon, 
també 23 anys, va ser condem-
nat pel primer delicte a cadena 
perpètua i a sis anys i un dia de 
presidi major com a còmplice 
d’assassinat. Tots dos van denun-
ciar al tribunal que la policia els 
havia pressionat. Quant a Ferran 
Sánchez Raja, de 30 anys, com a 
còmplice del delicte d’explosius 
se li van imposar 12 anys i un dia. 
En el seu cas, no va rebre pressi-
ons: “Afi rma que la policía le ofre-
ció dinero y pasaportes para que 
se marchara después de declararse 
autor del delito y acusar a los res-
tantes acusados.” I Roser Segarra, 
de 24 anys, va ser absolta i va 
quedar en llibertat. Una llibertat, 
val a dir, que van recuperar tots 
els condemnats, inclòs el Poeta, 
arran de la proclamació de la 
República, deu anys exactes des-
prés d’un atemptat frustrat que, 
tot i passar força inadvertit a 
l’època, és considerat per l’histo-
riador nord-americà Mike Davis 
el primer cas documentat de cot-
xe bomba.•

L'historiador nord-americà Mike 
Davis fi xa els fets del 1921 a Barcelona 
com el primer cas documentat
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Albert Balanzà

Caminant per Nil Fabra, 
sobretot arribant des del 
carrer Sant Salvador, o 
també des dels terrats 
propers, els veïns i visi-

tants han percebut un canvi en 
l'skyline: al terrat del número 11 de 
Nil Fabra mateix, cantonada Pérez 
Galdós, s'eleva un armari metàl·lic 
gris d'uns deu metres d'alçada. És 
una antena 5G que la companyia 
Movistar ha instal·lat al terrat del 
bloc i que ha mobilitzat els inqui-
lins, tots llogaters, que ja han pen-
jat algunes pancartes als balcons.

L'acord de la propietat de l'edi-
fi ci amb la companyia ha motivat 
la formació d'una plataforma in-
cipient de veïns de l'edifi ci i dels 
entorns, que en un primer escrit 
han denunciat "els efectes a la 
salut que pot signifi car estar ex-
posat a l'antena 5G" de l'edifici. 
"L'empresa oculta l'antena perquè 

sembli una xemeneia i així evitar 
el rebuig veïnal", apunten els veïns 
en l'escrit al qual ha tingut accés 
L'Independent.

Els fets es remunten a mitjans 
de març quan els operaris van co-

mençar a treballar en la instal-
lació i la consulta dels inquilins 
amb el gestor de la comunitat no 
va servir per aturar res. "Els van 
dir que tots els papers estaven en 
regla", explica un veí portaveu que 

Una antena de 5G mobilitza els 
veïns de Nil Fabra i entorns pels 
possibles efectes a la salut
La plataforma vol que no s'activi la instal·lació i que es declari una moratòria a la ciutat

viu al número 7 de Nil Fabra. "Els 
pisos amb major afectació serien 
el cinquè, quart i tercer, que estan 
buscant alternatives, però l'afec-
tació serà la mateixa pels edifi cis 
contigus", afegeix l'escrit.

La plataforma, que ha demanat 
una reunió amb els serveis tècnics 
del Districte per contrastar si hi ha 
hagut una llicència d'obres majors 
concedida, indica que s'ha comen-
çat a coordinar per passar a la pro-
testa "i informar del que no està 
informant l'administració, que 
amb el silenci actua com a còm-
plice dels interessos de les empre-
ses multinacionals per sobre de la 
salut del veïnat". Els veïns organit-
zats també han entrat en contac-
te amb la Federació d'Associacions 
de Veïns de Barcelona i la platafor-
ma Stop 5G BCN i convocarà en els 
propers dies una reunió amb l'ob-
jectiu de demanar que no s'activi 
l'antena i una moratòria del siste-
ma a la ciutat, com s'està defen-
sant arreu d'Europa.•

L'antena dissimulada, al terrat de Nil Fabra 11. Foto: A. G.P.

Breus 

L'alimentació 
sostenible centra 
la Primavera 
Verda del Coll

Aquesta setmana ha 
arrencat la Primavera 
Verda amb l'exposició 
Alimentació Sostenible, 
temàtica que centra el 
cartell d'enguany del cicle 
que impulsa el centre cívic 
del Coll amb el suport 
de diferents entitats i 
espais ecologistes del 
districte. Majoritàriament 
presencial, l'edició 
d'aquest any -a més 
de tallers, xerrades o 
visites als horts del Coll 
i Vallcarca- sí celebrarà 
la Festa Verda al Parc de 
la Creueta; serà el 15 de 
maig i hi hauran activitats 
sostenibles, espectacle 
familiar i concert de 
Sabor de Gràcia.

Foto: Cedida

A.B.

Els tècnics donen una vida 
de cinc anys a les platafor-
mes informàtiques, i ja en 

portem 15". Amb satisfacció 
evident, Jordi Martín celebra 
aquests dies els 15 anys del por-
tal del petit comerç de Gràcia 

graciadivina [graciadivina.com], 
nascut un 2 de maig de 2006 i 
crescut com un marketplace 
avant lettre. Martín, que s'havia 
dedicat tota la vida a ser agent 
de viatges, va fer aquest canvi 
"que em va permetre treballar 
pel meu barri i anar a peu a tot 
arreu". 

Graciadivina ara agrupa 500 

comerços amb una fi txa perso-
nalitzada, amb novetats, hora-
ris, productes i fotos canviants, 
i també genera avisos d'infor-
mació general als associats. 
"Vam començar en un moment 
de gran consumisme i quan no 
havien impactat tant encara les 
xarxes socials, que han com-
plementat la difusió", explica 

Martín. Però també va arribar 
la crisi i ara la Covid: "l'online 
ha provocat que la gent no com-
pri al petit comerç però alhora 
la impossibilitat de desplaçar-
se massa lluny ha revaloritzat 
aquests establiments".

Martín també ha analitzat 
que és un bon moment ara per a 
tots els establiments relacionats 
amb el parament o reformes 
de la llar, "fi ns i tot hi ha hagut 
comerços que han tancat i que 
segueixen al portal". La clau, se-
gons l'impulsor de graciadivina, 
continua sent la voluntat fun-
dacional: tenir tots els establi-
ments del portal a un màxim de 
15 minuts de casa.•

El repor

La iniciativa per visibilitzar el comerç va néixer el 2006

graciadivina, 15 anys del portal

Jordi Martín, a La Perla. Foto: A. B.
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'Laura Alba Rosa' 
Laura Zumin Tartari (Pordenone, 1943), veïna de la plaça Virreina, narra en aquest llibre autobiogràfi c 
(Memorias Ediciones) des de la infantesa a Itàlia fi ns a l'arribada a Barcelona el 1967. Després d'una estada 
a Londres, va tornar a la capital catalana com a professora de la Universitat de Barcelona (UB) i després 
de la Universitat Autònoma (UAB), on va desenvolupar 37 anys de trajectòria acadèmica centrada en 
les ciències socials. Zumin explica el seu compromís polític durant la dictadura de Franco: la militància 
a Bandera Roja i al Partit Socialista Unifi cat de Catalunya (PSUC), on va participar en la campanya 
de les primeres eleccions democràtiques. També descriu una de les seves grans passions: viatjar.

Laura Zumin Tartari. Laura Alba va arri-
bar al món sota un bombardeig nazi a la 
ciutat de Pordenone. El seu nom sorgeix 
del color vermell de l'alba que la va veure 
néixer. La literatura de Txékhov, la músi-
ca rock and roll, l'amor per l'ensenyament 
i els peus inquiets per conèixer món, la 
van convertir en una dona culta, indepen-
dent i amb molt de caràcter. Amb només 
24 anys s'instal·lava a Barcelona per inici-
ar una nova etapa amb Luis, l'amor de la 
seva vida. I en aquesta nova terra que avi-
at anomenaria llar, Laura iniciaria una in-
tensa i compromesa lluita política amb la 
qual reivindicaria amb determinació i or-
gull el color que porta per nom.

biografía

XII. PSUC
Con el tiempo, Bandera Roja se había con-
vertido en hogar, pero en el 1973 dejaba el 
partido para unirme a la causa del PSUC. 
Aunque la decisión fue colectiva, se produje-
ron numerosas discusiones en Bandera Roja 
para defi nir qué dirección tomar y qué ha-
cer. Poco a poco empezó a calar la idea entre 
el partido de que solos no íbamos a llegar a 
ninguna parte. El PSUC era un partido muy 
fuerte que compartía con nosotros prác-
ticamente todos los puntos del programa. 
Muchos de nosotros sentíamos que lo más 
sensato era unirnos. Finalmente, la mayoría 
entramos en el PSUC y en Bandera Roja se 
acabaron quedando cuatro gatos. 

En el año 1977 llegaron las primeras elec-
ciones democráticas de España. En aquel 
momento, los del partido me preguntaron 
si quería participar en la campaña del bar-
rio del Bon Pastor. En aquella zona trabaja-
mos muy duro, ya que fuimos de puerta en 
puerta explicando nuestro programa. Nos 
dedicábamos a tocar el timbre de las casas 
y normalmente nos solía abrir una señora 
bastante gordita, con rulos y delantal.

[...]
Al llegar las elecciones, los resultados 

electorales fueron todo un éxito para el par-
tido. Obtuvimos el 20% de votos, lo cual es 
mucho, el mérito no fue nuestro sino de los 
dirigentes que llevaron a cabo la campaña 
política. Uno de los protagonistas que apoyó 
la campaña del PSUC antes de las elecciones 
fue Enrico Berlinguer, que presidió una ru-
eda de prensa convocada por el partido y a 
la que acudieron numerosos periodistas de 
España e Italia. Yo hice de traductora simul-
tánea. Las pasé canutas, estaba muy nervio-
sa al ver tantos periodistas atentos a lo que 
yo decía. La presión aumentó cuando el mis-
mo Berlinguer me dijo que no cambiara ni 
una coma de su discurso y me dejó inmersa 
en un estado de histeria. Carrillo, que se en-
contraba entre los portavoces, se percató de 
mis nervios y se acercó a mí. 

–Tranquila, Laura. ¿Sabes cómo llaman 
en Italia a Berlinguer? El sardo mudo por-
que habla muy poco. –Me comentó antes de 
empezar la rueda de prensa. 

Aquellas palabras lograron reducir mi ni-
vel de estrés. Al dar comienzo el acto, todo 
marchó sobre ruedas, pero las mariposas no 
revoloteaban, sino que daban golpes contra 
mi estómago. 

La época con el PSUC estuvo llena de 
movimiento, dentro y fuera de las calles. 
Las manifestaciones, a diferencia de las de 
Bandera Roja, eran más convencionales. La 
gente del partido era muy vital y parlanchi-
na, y nos lo decíamos todo sin fi ltros. Para 
defi nir nuestros próximos pasos, organi-
zábamos reuniones casi todas las noches en 
las casas de los militantes. Solíamos salir de 
allí sobre las dos de la madrugada y, por si 
nos paraba la policía, teníamos una coartada 
preparada sobre qué habíamos hecho y dón-
de habíamos estado. Debíamos ponernos de 
acuerdo sobre lo que diríamos porque cual-
quier incongruencia en el relato podía supo-

ner una noche en el calabozo o un nombre 
más en la lista negra. 

Muchas de las reuniones que se llevaron a 
cabo en el partido, se celebraron en nuestra 
casa. Las hacíamos en el denominado salón 
textil, decorado con telas que compramos 
Luis y yo en Marruecos tras haberme dejado 
sobre el sofá un cigarrillo que acabó incen-
diando toda la casa. Además, infl uenciados 
por aquella zona del norte de África, decidi-
mos colocar colchones en el suelo estilo jai-
ma, las tiendas de los nómadas bereberes. 
Todavía, a día de hoy, hay gente que se acu-
erda de aquel salón.

XIII. China y Cuba
He viajado mucho a lo largo de mis 77 años. 
He cogido infi nitos aviones, trenes y bar-
cos y he aterrizado, parado y desembarcado 
otras tantas veces en países distintos. Y si-
empre he regresado con el corazón un poco 
más abierto. Era la gente, la música, los so-
nidos de los coches o del campo, los olores, 
la comida o el color de las casas lo que me 
empujaba a querer viajar de nuevo. 

Cada viaje ha venido motivado por todo 
tipo de razones y otras veces ha sido sim-
plemente porque sí. En el caso de China y 
Cuba, fueron dos destinos que conocí de ma-
neras muy especiales y ambos relacionados 
con la lucha política que estaba librando en 
España. A China he ido tres veces, pero el 
primer viaje es el que más recuerdo porque 
fue en 1976, cuando Mao Tse Tung estaba 
vivo todavía. Nos invitó el partido comunista 
por ser militantes de Bandera Roja, partido 
que se defi nía como pro-maoísta. En aquel 
momento, China cerraba sus puertas a cual-
quiera, de manera que no había muchos tu-
ristas rondando por las calles. 

Al llegar nos recibieron con todos los ho-
nores y, durante nuestra estancia, nos lle-
varon a ver fábricas, escuelas, universida-
des... Fue todo muy interesante, pero lo que 
más me llamó la atención fueron las co-
munas rurales. Había mucha pobreza en el 
campo, sin embargo, no percibí ni un atisbo 
de miseria y percibí que todos tenían un ni-
vel cultural alto.

[...]
En cuanto a Cuba, es un destino al que he 

ido varias veces y siempre me ha encanta-
do. La primera vez que visité el país fue por 
unas circunstancias muy concretas y poco 
esperadas. Luis y yo conocimos a unos por-
tugueses que formaban parte del partido co-
munista portugués y nos hicimos muy ami-
gos de ellos. Justo en el año de la Revolución 
de los Claveles, nuestros dos amigos mon-
taron un viaje a Cuba y nos preguntaron si 
queríamos acompañarlos. Por supuesto, la 
respuesta fue un gran y amplio sí. También 
fuimos invitados por motivos políticos y nos 
acompañó nuestro amigo Lluís Millet. Nos 
llevaron por toda Cuba, que es una precio-
sidad de país. Me enamoré del aire que se 
respiraba, de la gente, de los lugares… una 
maravilla.

[...]

Traductora simultània a la roda de premsa d'Enrico Berlinguer a la 
seu del PSUC, Barcelona, 29 de setembre del 1978. D'esquerra a dreta: 

Carrillo, Berlinguer, Zumin, López Raimundo i el Guti. Foto: Cedida
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Breus

Bon balanç dels 
sèniors del 'Cata' 
a Divisió d'Honor 
de waterpolo

J.P. | PFotoalbums

Fundació Marcet i 
Europa opten a la 
gestió del camp de 
futbol de l'Àliga
 

L'AEE Institut Montserrat mostra interès per entrar al 
concurs per fer-se càrrec de l'equipament municipal

Àlex Gutiérrez Pascual

La Fundació Marcet, que s'ha 
fet càrrec del camp munici-
pal de l'Àliga els darrers qua-
tre anys, i el Club Esportiu 
Europa, que en va perdre la 

gestió el 2017, opten a aconseguir 
l'explotació de les instal·lacions si-
tuades a la plaça Alfonso Comín. 
Un cop publicat el concurs públic 
per la concessió d'aquest equipa-
ment, les empreses o entitats in-
teressades tenen fi ns dimarts 11 
per presentar-hi els seus projectes. 

L'Europa vol recuperar la gestió 
del camp de l'Àliga per descarre-
gar la pressió pel volum d'ocupa-
ció al Nou Sardenya, l'estadi mu-
nicipal que gestiona. "L'interès és 
poder disposar de més hores per 
als equips base", explica el pre-
sident d'aquesta entitat, Víctor 
Martínez. La intenció de l'Europa 
amb aquesta aposta també és am-
pliar el nombre d'equips a la secció 
de formació, com ara crear un fi li-
al del primer equip femení. 

A falta d'una confirmació de 
l'entitat mateixa, la Fundació Mar-
cet aspira a renovar la concessió 
d'aquestes instal·lacions. Un dels 
arguments principals és la inver-
sió per la substitució dels focus 
amb tecnologia LED, que s'ha re-
alitzat en el seu període de gestió.

En aquest concurs d'adjudica-
ció, l'Associació Esportiva Escolar 
Institut Montserrat, que a l'abril 

El camp municipal de futbol de l'Àliga, a la plaça Alfonso Comín. Foto: À.G.P.

va renovar la gestió de les pistes 
poliesportives de la Creueta del 
Coll i va començar a gestionar el 
pavelló Josep Comellas, també hi 
mostra interès. Segons han infor-
mat a aquest setmanari, l'entitat 
analitza els plecs de prescripcions 
tècniques i clàusules administra-
tives per valorar si opta a la con-
cessió. Aquestes dues darreres 
adjudicacions van provocar les crí-
tiques d'ERC al consell d'Esports 
de març, encapçalades per la con-
sellera republicana Núria Pi, que 
també és membre de la directiva 
de l'Europa. Un procés que van 
defensar la consellera d'Esports, 
Mercè Saltor, i el president ma-
teix de l'AEE Institut Montserrat, 
Ignasi Velasco. 

La reparació parcial de la gespa 
del Nou Sardenya es fa esperar. 
Aquest anunci de licitació coinci-
deix amb la polèmica per l'estat del 
terreny de joc del Nou Sardenya. 
Segons les darreres previsions de 
l'Institut Barcelona Esports (IBE), 
"a curt termini" s'han de dur a ter-
me "unes actuacions mínimes" 
abans de la substitució de la ges-
pa, prevista entre l'estiu i la tardor 
del 2022. L'obra parcial se centrarà 
en les zones més danyades del ter-
reny de joc, com ara les àrees, amb 
uns pedaços en forma de T. "Hem 
de veure com queda el camp amb 
l'arranjament de la gespa. De mo-
ment, ja triguen a fer-ho", lamenta 
el president de l'Europa.•

Rebuig europeista a jugar a 
Alfonso Comín. "No ho veiem 
factible", respon el president de 
l'Europa a la proposta de jugar al 
Camp de l'Àliga, amb el projecte 
executiu de renovació de la gespa 
aprovat, com a alternativa al Nou 
Sardenya. L'entitat rebutja la 
proposta pel menor nombre de 
seients, la pèrdua de taquillatge 
i l'adequació dels vestidors.

À.G.P.

El moment individual més 
dolç ha arribat en el moment 
col·lectiu més agre. El graci-

enc Sergi Coma (Barcelona, 1993) 
ha sumat 50 partits disputats 
amb el primer equip de rugbi de 
la Unió Esportiva Santboiana en 
la temporada que el conjunt s'ha 

quedat a les portes del play-off 
pel títol de lliga. "Ha estat una ex-
periència molt gran a nivell per-
sonal però la temporada ha estat 
complicada per a l'equip", lamen-
ta Coma, que ha completat el 
tercer curs amb el club degà del 
rugbi català vestint l'americana 
commemorativa (a la foto). Un 
ritual reservat només per a juga-

dors que arriben a disputar 50, 
100 o 150 partits amb la samarre-
ta blau cel. El moment de glòria 
va arribar després de la derrota a 
casa contra Les Abelles valencià, 
que deixava la Santboiana un peu 
fora de la disputa pel campionat. 
El triomf posterior del Ciencias 
sevillà va confi rmar la decepció: 
novè lloc a la taula general. 

Després d'una temporada 
marcada per lesions importants i 
menys pressupost per a reforços, 
Coma confi a en continuar un 
curs més amb la Santboiana, en 
l'any del centenari: el 4 de juliol 
comencen els actes de celebra-
ció. Per això es mostra conven-
çut que el club apostarà fort pel 
primer equip en la temporada 
dels 100 anys d'història. 

I el futur? Tot i ser semipro-
fessional, somia en dedicar més 
temps al rugbi, ser convocat al-
guna vegada amb la selecció es-
panyola i marxar un temps a 
França, Anglaterra o Irlanda per 
fer-hi una estada en un club.•

El repor

El gracienc Sergi Coma suma 50 partits amb el primer equip de 
rugbi de la Santboiana, que es queda a les portes del play-off 

Homenatge amb regust agredolç

Sergi Coma. Foto: Jordi Elias

Els equips sèniors del Club 
Natació Catalunya han tancat 
la participació a les lligues re-
gulars de Divisió d'Honor, la 
màxima categoria del waterpo-
lo estatal, amb un balanç po-
sitiu. El conjunt masculí (a la 
foto), que entrena Tato Garcia, 
va perdre el primer lloc del 
grup per la salvació després de 
caure contra el Mataró (8-14). 
"Hem assolit l'objectiu de ser 
competitius amb els de dalt", 
afi rma Garcia, que lamenta la 
no classifi cació al grup pel títol 
per només un gol de diferèn-
cia. El Catalunya masculí se 
centra ara en la disputa de les 
semifi nals de la Copa Catalunya 
absoluta pels llocs cinquè a 
vuitè, amb el partit contra el 
Sant Andreu d'aquest dijous, 
pendent del resultat defi nitiu 
al tancament d'aquesta edició. 
En funció d'aquest partit, s'en-
frontarà al Mataró per la cin-
quena plaça o al Mediterrani 
pel setè lloc. 
L'equip femení, entrenat per 
Gabor Egedi, va tancar la par-
ticipació al grup pel títol amb 
una derrota contra el Terrassa 
(18-11). El Catalunya va acabar 
així a l'últim lloc de la classifi -
cació amb una victòria de mè-
rit en aquesta fase, a la jorna-
da 15 contra el Sant Andreu. El 
conjunt de Can Toda ha supe-
rat amb escreix l'objectiu mar-
cat a principi de temporada, 
mantenir-se a Divisió d'Honor. 
Després del valuós triomf con-
tra el Sant Feliu a la primera 
fase, el Catalunya femení va en-
trar al grup pel títol i va poder 
disputar la Copa de la Reina.•

À.G.P.
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FUTBOL
3a Div. masc. (Gr. 5C)
Jornada 4
Granollers 3 - 1 Europa
Classifi cació
1. CE Europa .........53 punts.
Jornada 5
CE Europa - FC Girona B 
(9/05, 18h)

1a Estatal femenina (Gr.3)
Jornada 27
Atlètic Balears 2 - 1 Europa
Classifi cació
7. CE Europa ........ 36 punts.
Jornada 28
CE Europa - FC Girona 
(9/05, 12h)

BÀSQUET
Copa Catalunya 
Campionat Espanya 1a 
Divisió masculina (Gr. 5)
Jornada 7
CB IPSI 53 - 50 Claret 
Lluïsos 57 - 54 Vedruna
Classifi cació
4. Bàsquet Claret ..... 4 G 3 P.
5. Bàsquet Lluïsos ... 3 G 4 P.
6. Vedruna Gràcia ... 0 G 7 P.
Jornada 8
Bàsquet Claret - Lluïsos de 
Gràcia (9/05, 12:30)
Vedruna Gràcia - UE Horta 
(9/05, 17:45)

Campionat Espanya 1a 
Divisió femenina (Gr. 1B)
Jornada 7
Bàsquet SaFa Claror 39 - 53 
CBF Cerdanyola
Classifi cació
5. SaFa Claror .......... 0 G 5 P.
Jornada 8
SaFa Claror - Joventut Les 
Corts (8/05, 18h)

WATERPOLO
Div. d'Honor masc. (Gr.D) 
Jornada 16
Catalunya 8- 14 Mataró

Classifi cació
2. CN Catalunya ....23 punts.

Div. d'Honor fem. (Gr. C)
Jornada 16
Terrassa 18 - 11 Catalunya
Classifi cació
6. CN Catalunya .... 3 punts.

FUTBOL SALA
3a Estatal masc. (Gr.1, 
permanència)
Jornada 6
AEFS Arrels 7 - 3 Gràcia FS
Classifi cació
1. Gràcia FS ...........13 punts.
2. CFS Montsant ... 12 punts.
Jornada 7
Gràcia FS - CFS Montsant 
(8/05, 17h)

TENNIS TAULA
1a Estatal masc. (Gr. 9)
Jornada 10
Lluïsos 3 - 3 Tramuntana 
Figueres
Classifi cació
4. Lluïsos ................ 6 punts.

HOQUEI PATINS
3a Catalana masc. (Gr.3-1)
Jornades 1, 5 i 6
Mataró 8 - HC Claret 
Claret 4 - 3 Montbui
Igualada 6 - 2 Claret
Classifi cació
6. CH Claret ........... 3 punts.
Jornada 7
FC Martinenc - CH Claret 
(9/05, 12:45)

VOLEIBOL
1a Div. masc. (Gr.1, Asc.)
Jornada 4
Inst. Montser. 3 - 0 Girona
Classifi cació
1. Vall d'Hebron ..... 9 punts.
4. Ins. Montserrat . 3 punts.
Jornada 5
GET Blume - AEE Institut 
Montserrat (9/05)

Resultats

Albert Benet

Exporter llegendari del club 
durant deu temporades a la 
dècada dels 70, Pep Rovira 
(Torredembarra, 1943) va 
ser l'entrenador de l’Euro-

pa que va assolir l’ascens a Segona 
Divisió B la temporada 1994-95. En 
aquesta entrevista analitza el pas-
si de l'equip actual a Segona RFEF.

Com va viure la victòria contra el 
Cerdanyola?
Amb emoció i recordant l’ascens 
de fa 27 anys. Em vaig posar una 
mica nerviós amb el 3-2. Però vaig 
veure un equip molt ben treballat 
i ben posicionat. 

La fi ta actual és comparable a l’as-
cens del 1994? 
Hi ha molts aspectes diferents. 
Nosaltres ni jugàvem ni entrenà-
vem al nostre camp. Ningú no con-
fi ava gaire en l’ascens i per això té 
molt de mèrit el que va fer aquell 
equip. El d’ara és un ascens es-
pectacular pel context de la pan-
dèmia i destaco l’impuls dels dar-
rers partits.

Cal reforçar la plantilla per afron-
tar la Segona RFEF amb garanties?

Pep Rovira: "La Segona 
RFEF serà tan forta 
com la Tercera que vaig 
jugar jo amb l’Europa"
L'exporter i tècnic de l’ascens a 2a B (1994-95) preveu una categoria 
molt competitiva i demana a la gent de Gràcia que es faci sòcia

És interessant fer algun retoc que 
vingui a sumar. Els tècnics ho fa-
ran bé. Nosaltres no vam poder 
fer-ho sinó que vam perdre peces 
importants. 

Quin paper pensa que farà l’equip?
Aquesta Segona RFEF pot ser tant 
forta com aquella Tercera Divisió 
que jo vaig jugar amb l’Europa. 
Vam jugar contra equips com l’Al-
coià, Menorca, Sporting Maonès, 
Barbastre, Binèfar, Andorra de 
Terol, Llevant, Montsó, etc. Serà 
una categoria difícil.

El títol no pot esperar 
més. Després de perdre a 
Granollers (3-1), l’Europa 
rep diumenge 9 el Girona 
B (18h) amb l’anhel de 
certifi car el títol. Només li 
cal un punt o esperar que 
el Terrassa no guanyi. 
Vilajoana recupera 
Àlex Cano. A banda, la 
FCF ha sancionat amb 
250 euros el club per la 
doble invasió de camp 
en acabar l’Europa-
Cerdanyola.

Creu que la gespa malmesa del 
Nou Sardenya serà un handicap 
per a aquest equip?
Cal una gespa nova! L’actual per-
judica l’equip que vol fer un 
bon futbol, com és l’Europa de 
David Vilajoana. L’Ajuntament de 
Barcelona ha de posar-hi mà.

Vol adreçar un missatge als euro-
peistes?
Els felicito tots i els demano que 
s’aboquin amb l’equip. Però el 
Club Esportiu Europa necessita 
més socis.•

L'entrenador Pep Rovira. Foto: G.R.
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Cartes al director

La fàbrica Corbera 
i Bertran 
El Grup de Memòria Històrica ha iniciat 
una investigació sobre la fàbrica Corbera 
i Bertran que estava situada al carrer 
Romans, molt aprop de l'actual carrer Pi i 
Margall. Corbera i Bertran, S.A. té els seus 
inicis cap a l'any 1925. Empresa sedera, 
amb fi latura de llana carda, aviat comença 
a fer teixits de cotó, estam i viscosa. Des de 
l'inici va estar situada al nostre barri, a Can 
Romans, amb adreça al carrer de Romans 
1, però que també ocupà les naus 3, 5, 7, 9 
i 11. Si bé les seves ofi cines eren al carrer 
Bruch 21. Va ser col·lectivitzada durant la 
guerra civil i els primers mesos les seves 
treballadores van ser especialment solidà-
ries amb els milicians al front. Als anys 80 
van fer una fàbrica nova a Rubí i l'any 1990 
va tancar. Hem trobat força informació so-
bre la seva col·lectivització durant la guer-
ra civil però, a part d'algunes certeses, no 
fa més que obrir nous interrogants.
Hem trobat fotografi es, adreces, sous i ac-
tivitats dels treballadors (la majoria do-
nes) que hi varen treballar durant la col-
lectivització; la gran majoria vivien molt 
a prop de la fàbrica i estem convençuts 
que forces dels seus descendents seguei-
xen fent-ho. Ens agradaria trobar gent que 
pogués aportar informació o interessada 
en acompanyar-nos en aquesta fascinant 
recerca, que hem començat a fer pública 
a la recentment editada revista 'Agracia'. 
Treballem amb la idea d'organitzar una ex-
posició que ja compta amb materials molt 
interessants però a la que encara falten 
moltes dades importants.
Agrairem tota col·laboració en aquesta tas-
ca de recuperació de la Memòria Històrica 
que té com a objectiu principal reivindicar 
la dignitat i visibilitzar l'existència d'aque-
lles dones que treballaren a les fàbriques 
tèxtils i donaren, amb el seu esforç, vida 
al barri i a Catalunya. La seva història és la 
nostra història!

Grup de Memòria Històrica de l'Ateneu 
Llibertari de Gràcia
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col·laboració:

Opinió

Conxa Garcia

La Josefi na Altés, a Ones de Dones 
(Ràdio Gràcia) va entrevistar l’Ana 
Rubio Giménez i la Joana Justícia 

Sardà, estudiants de periodisme a la UPF 
que han posat en marxa un projecte pro-
pi per cercar dones catalanes referents en 
diferents àmbits. 'Com elles' vol dir dones 
en què emmirallar-se ja sigui a l’escola, 
a la universitat o al món laboral. Com a 
joves reivindiquen la necessitat de visi-
bilitzar-les per seguir creixent. La idea la 

va tenir l’Ana i la Joana s’hi va afegir amb 
entusiasme: “Tot veient un documental 
sobre la fotoperiodista Ana Biarnés que 
em va emocionar, vaig arribar a la con-
clusió que em faltava conèixer dones tan 
destacades com ella per acabar de deci-
dir la meva vida laboral i vaig començar 
a investigar”. Amb Justícia, van decidir 
centrar-se en l’àmbit català i cada setma-
na cercar-ne una i van veure que podien 
oferir aquest servei. Volen crear un teixit 
de referents que pugui inspirar-les a elles 
i a les properes generacions. Cerquen do-
nes que allò que hagin produït i compar-
tit amb el món tingui un impacte positiu 
en les persones i ajudi a la cohesió social. 
Busqueu a IG @com.elles i a TW. Els di-
mecres publiquen la nova referent i quan 
fan una entrevista ho fan entre setmana. 
Tenen força seguidores. Volen que arribi 
a la gent i despertar consciències.•

Com elles 

Volen crear un teixit 
de referents que pugui 
inspirar-les a elles i a les 
properes generacions

Ull de 
dona

El Far del Nord, el nou espai gastronòmic de Lluïsos que 
han engegat dos valents de la gestió cultural, Ramon 
Marcet (Màgia Roja) i Carles Tutzó (Espai i Lleure), ja co-

mença a triomfar entre la parròquia local i internacional. La casuali-
tat va voler que una estrella tuitaire amiga dinés dimarts al local de 
la plaça del Nord i a la taula del costat s'adonés que hi havia, tan tran-
quil i alleugerit de la pressió política del dia a dia, l'exconseller d'In-
terior Miquel Buch. Només és casualitat que el cognom Buch tingui 
molta ascendència a Lluïsos, però no són família amb el conseller. 

El
depen-

dent

Editorial

Pla de places 2003-2021

En el número 32 de L'Independent, sí, el que vam publicar el maig de 
2003, quan aquest setmanari encara era mensual, el regidor del dis-
tricte era Ferran Mascarell i hi havia mobilitzacions per la reforma 

de Lesseps o la nova Quiron, una notícia signada per Gemma Moncunill 
titulava el següent: El Districte promou un grup de treball per resoldre el bo-
tellot. Ja hi havia hagut algunes batalles per la pacifi cació de les places a 
l'entorn del debat irresoluble entre el dret descans dels veïns i el dret a 
l'oci en l'espai públic, en un moment que Gràcia ja era territori destina-
ció de la nit barcelonina. "Les reunions pretenen posa en contacte dife-
rents punts de vista per tal de tractar d'entendre l'evolució en els hàbits 
del lleure dels joves i la complexitats de la realitat", dèiem. A les tres re-
unions que es van fer n'havia de seguir un informe amb propostes, i tot 
plegat va començar a caminar sense interrupció pel canvi de mandat i 
quan el següent regidor, Ricard Martínez, va activar l'artefacte anomenat 
Fòrum del Silenci. Tots els altres regidors (Guillem Espriu, Maite Fandos, 
Eloi Badia... no comptem 
Raimundo Viejo pel poc temps) 
van posar el seu accent (festiu, 
informatiu, tècnic, coercitiu) 
en un pla de places que ja ha 
complert 18 anys.

Arribat a la majoria d'edat, 
i quan 812 números més de 
L'Independent el contemplen, 
el pla de places sembla girar 
cap a l'acció policial que en el 
passat mandat s'intentava evitar de totes totes per part de BComú. "No hi 
ha hagut canvi de política; hi ha hagut una pandèmia", apuntava el con-
seller de Seguretat, Alberto Lacasta (PSC). Sí, però les sancions i els desa-
llotjaments abans brillaven per la seva absència i el mètode comú prefe-
ria tirar de manguerasso a una hora prudencial. La majoria d'edat del pla 
arriba en un moment difícil de conciliació: entre les ganes d'esbravar-se 
dels joves, que han estat tancats a casa de nit en els últims quinze mesos, 
i els veïns de les places, que admeten que el silenci s'ha acabat. I els mira-
cles no els fa la policia.

La majoria d'edat del pla 
arriba en un moment 
que els joves tenen 
ganes d'esbravar-se

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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Què és i què fa el Grup de 
Diàleg Interreligiós de Gràcia

E l GDI de Gràcia, vinculat a AUDIR (Associació per 
el Diàleg Interreligiós i Interconviccional) s’ini-
cia l’abril del 2017. Hi participen persones de les 
següents tradicions religioses i espirituals: budis-
me, cristianisme catòlic, evangèlic i ortodox, de la 

Federació de Famílies per la Pau i la Unifi cació mundial, 
de la fe Bahà’í, i de l’Església de Scientology. Mantenim re-
lació amb una sinagoga jueva, una comunitat musulma-
na sufí, i altres comunitats budistes, catòliques i evangèli-
ques.

Els objectius del GDI són:
• Dialogar sobre les nostres creences religioses.
• Valorar el fet religiós com un fet humà i social, i una di-

mensió fonamental de les persones i dels pobles que té 
funcions socials d´integració i de canvi.

• Visibilitzar i normalitzar el fet religiós i espiritual en el 
barri.

• Donar a conèixer la diversitat religiosa i espiritual i les 
conviccions (laiques, atees i agnòstiques) a les escoles i 
entitats civils del barri.

• Procurar que les comunitats religioses i espirituals co-
neguin la vida associativa, cultural i social.

• Organitzar amb altres entitats civils i escoles del barri, 
algun acte obert a tothom.
 
A cada reunió tractem un tema a partir d’un text que 

comentem conjuntament, organitzem les activitats a rea-
litzar, proposem noves activitats obertes i públiques i ens 
informem dels actes que cada comunitat realitza, invitant-
nos mútuament.

Ens hem reunit en els diferents centres de culte o altres 
entitats o escoles, de manera rotatòria. Així es fomenta el 
coneixement de la comunitat amfi triona per la resta del 
grup. Des del 2017 hem fet, cada mes i mig, més de 20 reu-
nions.

Les activitats realitzades pel GDI són:
• Presentació pública del Grup al barri.
• Visites a les diverses comunitats religioses i espirituals 
• Sopar interreligiós
• Participació en la Nit de les Religions de Barcelona, amb 

rutes guiades visitant 2 o 3 comunitats de Gràcia..
• Col·locació de la Exposició sobre diversitat religiosa i 

realització d’actes (taules rodones sobre espiritualitat, 
ecologia, harmonia personal i social; taula de contes; 
concerts interreligiosos) en dues escoles (Escola Pia de 
Balmes i Escola Claret) i en tres entitats civils (Centre 
Moral, Lluïsos, i Orfeó Gracienc).

• Publicació en dos mitjans de comunicació local del que 
és el GDI.

• Visites a entitats socials i culturals presents a Gràcia 
com són: Enllaç Solidari, Banc de Recursos, Gràcia 
Solidària, i Centre La Violeta.

• Contactes amb Escoles del Districte com ara l'escolaVe-
druna, Sant Josep, Jesuïtes Gràcia-Kotska, La Salle.

• Entrevistes amb tècnics i Caps de Servei del Districte.

Els projectes del GDI són:
• Visitar noves comunitats de Gràcia per invitar-les a for-

mar part del GDI.
• Connectar amb més Escoles del barri, tant concertades 

com públiques.
• Connectar amb més entitats socials i culturals del bar-

ri per a donar a conèixer el GDI, la diversitat religiosa i 
espiritual de Gràcia i realitzar algun activitat conjunta-
ment amb elles.

• Organitzar algun àpat amb persones de diverses tradici-
ons religioses i espirituals.

• Escriure articles als mitjans de comunicació locals de 
Gràcia sobre la diversitat religiosa i espiritual el barri.

En aquest sentit, l’ Independent ens ha ofert la possibi-
litat d’anar publicant articles sobre cadascuna de les tra-
dicions religioses i espirituals i les conviccions presents a 
Gràcia. I aniran apareixent en el nostre estimat setmana-
ri. Us deixem els contactes delgrup per a les persones in-
teressades: Emili Egea (e.egea@audir.org) i Quim Cervera 
(q.cervera@audir.org). •

Grup de Diàleg Interreligiós i Interconviccional (GDI) de Gràcia

Ens reunim en els diferents 
centres de culte, entitats o escoles. 
Així es fomenta el coneixement 
de la comunitat amfi triona

Cedida
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Joves, com esteu?

Clara Darder

S'aixeca el confi nament i comen-
cen a sortir les nostres mancances. 
Ens hem acostumat a ser a casa. El 

nostre òrgan intel·lectual va ser creat 
per sobreviure. I si de sobte li plantes 
la vida entre quatre parets, s'adapta, i 
segueix fent les mateixes funcions que 
a l'exterior. Ara, però, ho farà sense ar-
riscar-se tant i patint menys. Què ens 
passarà quan ja podem tornar a sortir? 
Pensàveu que seria bufar i fer ampolles? 
Doncs aquí està la difi cultat. Ni molt 
menys serà així, no podrem sortir com 
si no hagués passat res. La nostra zona 
de confort s'ha vist reduïda, i els riscos i 
costums a una vida fora també s'han vist 
encongits. Vol dir que haurem de tor-
nar a acostumar-nos a ser persones de 
trànsit com abans. Amb el fet de mou-
re'ns, el fet de veure gent, parlar amb 
normalitat, perdre la por, poder jugar 

i gaudir del temps lliure. Els adults tot 
això ja ho sabíem fer i és com diríem un 
REacostumar-nos. Cap problema. 

Ara bé, heu pensat que passarà amb 
els joves que no tenien aquests aprenen-
tatges? I no els varen fer quan els hi to-
cava? Estan arribant a les consultes i al 
@sokkisok, joves atemorits, aterrits de 
viure, espantats per totes bandes, que 
només saben parlar a través de les xar-
xes i han perdut la poca capacitat de rela-
cions que tenien. Uns joves als quals que 
els hem robat la seva transició a la madu-
resa i que ara estan desenvolupant pos-
sibles malalties emocionals per culpa de 
la Pandèmia. No poden realitzar cap re-
lació social perquè els angoixa i perden 
el control. 

¡Adults, si us plau! Vigileu els vostres 
adolescents i joves. Ajudeu-los, guieu-los i 
abraceu-los amb tendresa, que el món que 
tenien per conèixer se'ls està menjant.•

Arriben a les consultes 
joves atemorits, aterrits 
de viure, espantats 
per totes bandes

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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Operació biquini

Silvia Manzanera

La denúncia de la mestra que alertava 
sobre la pressió estètica a nenes d'on-
ze anys, el propòsit d'any nou de les 

quals era aprimar-se, es dilueix davant 
l'allau de missatges que ens envaeixen 
per terra, mar i aire. Amigues, amb la pri-
mavera arriba el clàssic que porta anys 
engrossint les butxaques del capitalisme 
i enfortint el patriarcat a costa de la sa-
lut física i emocional de les dones: l'ope-
ració biquini. Per començar, el nom. No 
diuen operació banyador, el missatge té 
un destinatari claríssim i la maquinària 
funciona de meravella: aparadors a les 
farmàcies amb tota la gama de productes 
que el mercat ofereix per perdre aquests 
quilos que es veu que ens sobren, anuncis 
de gimnàs amb el cos que hem de tenir 
per anar a la platja, les panxes "sanes" del 

iogurt o fi ns i tot les infusions del súper, 
amb imatges de dones que ensenyen unes 
cames sense "pell de taronja". 

No resulta fàcil desfer el camí després 
d'anys de veure com les nostres mares i 
àvies s'han sotmès a dietes insanes per-
què una dona ha d'estar prima. Quan 
normalitzem els comentaris sobre els 
cossos de les nenes, que si estàs mas-
sa prima, massa grossa, ets massa alta o 
tens les cames massa llargues. És difícil 
combatre aquesta pressió que et fa apun-
tar-te al gimnàs per perdre pes, per com-
plir els paràmetres dels models que ens 
han fet prendre com a referents, uns mo-
dels que també són els que predominen a 
les xarxes. Però ja és hora de canviar-los; 
res que no pugui fer el feminisme. I preci-
sament sota paràmetres d'autocura i so-
roritat, escampen la seva fi losofi a de l'es-
port les Fit Lovas, una proposta nascuda 
a Barcelona que rebenta tota idea patri-
arcal de fer activitat física. Un gimnàs no-
més per a dones. És el paradís. Davant el 
matxirul·lisme, músculs més forts.•

És difícil combatre 
la pressió que et fa 
apuntar-te al gimnàs 
per perdre pes

Opinió convidada
Comissió de la Dona de COESPE (Coordinadora Estatal per la Defensa del Sistema Públic de Pensions)

Bretxa de gènere 
en les pensions

Té el govern un pla global per a l'eliminació de la bret-
xa de gènere en les pensions? Ens fem aquesta pre-
gunta i creiem que no, o almenys, no ho ha exposat. 
Comprovem que en totes les compareixences del 
ministre Escrivá no existeix cap mesura que vagi en 

aquesta línia. Tot el contrari, després de cada anunci, s'apro-
fundeix la bretxa i es precaritzen encara més les condicions 
actuals i futures de les pensionistes. 

La bretxa té a veure amb diferències salarials, amb els tre-
balls realitzats tradicionalment per dones, amb la infrava-
loració del que fem per ser dones i amb les difi cultats per a 
accedir a tota mena de treball. Per a parlar de l'eliminació de 
la bretxa de gènere cal entendre què és, s’han de valorar les 
seves causes i fer profunds canvis estructurals, econòmics i 
socials. 

L'única mesura des del Ministeri d'Inclusió, Seguretat 
Social i Migracions és un nou complement vinculat a la ma-
ternitat i paternitat, producte més de la necessitat de canviar 
una legislació, que el Tribunal Europeu va declarar desigual 
per a homes i dones, que d'abordar l'eliminació de la bretxa 
de gènere a les pensions. 

En aquest complement, com en l'anterior del PP, el paga-
ment per fi ll o fi lla s'efectua per l'aportació a la demografi a 
del país i no pel veritable interès de reduir la bretxa de gène-
re, encara que aquest últim tingui aquest nom. No afecta les 
dones pensionistes que es van jubilar abans de l'1 de gener 
del 2016 ni a totes aquelles, que fent-ho entre aquesta data 
i el 3 de febrer del 2021, tenien només un fi ll. És a dir, són 
mesures discriminatòries entre les mateixes dones pensio-
nistes, a més de deixar fora a totes les que sense ser mares 
tenen pensions de menor quantia. Per exemple, no compen-
sa els salaris més precaritzats per estar treballant en sectors 
feminitzats, no compensa les cures que s'han desenvolu-
pat a les famílies i que ha implicat abandonament del ter-
reny laboral, no compensa l'oposició existent per la promo-
ció professional i tants altres casos. És un complement que 
ens tracta a totes per igual, sense contemplar la diversitat i 
la gran bretxa que també existeix entre nosaltres mateixes, 
complementant amb la mateixa quantia i afavorint a les que 
més cobren. 

Cada dona segurament pot veure's perjudicada o benefi -
ciada, però el que tractem d'analitzar és si realment aquesta 
mesura redueix l'actual bretxa de gènere. Pensem que no, 
perquè el que provoca la bretxa són altres causes a més del 
que perdem quan tenim fi lls, com ja hem plantejat. Però fi ns 
i tot veient la part de les discriminacions quan som mares, 
entenem que aquestes solucions s'han d'aplicar en el mo-
ment en què comencem a ser-ho, amb serveis públics que 
ens permetin la criança sense tenir conseqüències en les 
nostres vides laborals, amb mesures que impedeixin tota 
mena de discriminacions, perquè si no, poc o res canviarà. 

Les mesures que diversos ministeris han pres, algunes en 
tràmit encara, dirigides a les actuals dones treballadores, 
com el Pla Coresponsables per a atendre fi lls de mares tre-

balladores (xarxa pública de cuidadores i cuidadors profes-
sionals per a atendre a menors de 14 anys mentre les seves 
mares o pares treballen) o el control de les empreses perquè 
declarin els salaris i corregeixin les causes quan existeixin 
diferències, ens semblen insufi cients, perquè ens deixen 
fora, a les actuals pensionistes, de qualsevol millora. Sense 
dir-ho, ens estan plantejant que davant l'actual bretxa no 
prendran cap mesura. 

No es parla d’incrementar les pensions mínimes, ni d'aug-
mentar el percentatge en les de viduïtat fi ns al 100% de la 
pensió de la persona morta, ni es tracta d'elevar les pensions 
no contributives. Ens volen mantenir en la pobresa i la pre-
carietat a la majoria fi ns que anem desapareixent. I som les 
actuals pensionistes les que passem per les majors difi cultats 
per a aconseguir un treball, les que vivim èpoques en què 
se'ns prohibia una feina o només permetien les relacionades 
amb les cures, feminitzant moltes d'elles, per tant, es consi-
derava sense valor el que fèiem i vam haver de lluitar tan col-
lectiva com individualment per a obrir-nos camí. I, fi ns i tot 
reconeixent la història i les causes, no hi ha ni una sola pro-
posta per a compensar les desigualtats que vàrem patir i que 
són a l'origen de la bretxa de gènere en les pensions. 

Saludem les mesures encaminades a les actuals treballa-
dores i futures pensionistes, però volem justícia i reparació 
per a totes nosaltres. Justícia perquè ja és hora que se'ns 
respecti i es valori totes les nostres aportacions socials, cul-
turals i econòmiques i reparació perquè s'han d'aprovar ja 
solucions que ens millorin la vida a totes. Des de COESPE, 
tenim moltes propostes, però n’hi ha una que destaquem 
per la seva urgència. No poden existir pensions per sota del 
Salari Mínim Interprofessional. És de justícia que les pensi-
ons contributives i no contributives surtin de les quanties 
que porten a la pobresa i marginació de milers de pensio-
nistes. Les pensions són un dret i consegüentment han de 
ser dignes, amb quanties que permetin viure amb les ne-
cessitats cobertes. Pensions mínimes equivalents al 60% 
del salari mitjà. Per l'eliminació de la bretxa de gènere en 
les pensions. Mesures concretes JA. Governi qui governi, 
les pensions es defensen. •

Cedida
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Exposicions
Fins al 13 de maig
Fotografi a Matemàtica. Exposició de fo-
tografi es relacionades amb conceptes 
matemàtics realitzades per alumnes de 
l’Institut La Sedeta. Aquestes fotografi es 
s’emmarquen en el Concurs de Fotografi a 
Matemàtica, organitzat per l’Associació de 
Barcelona per a l’Estudi i l’Aprenentatge 
de les Matemàtiques (ABEAM). Al Racó de 
l'Art, dins el Bar La Sedeta.
CC La Sedeta (Sicília, 321)

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 21 de maig
Exposició Sant Jordi vist per les dones 
creadores de Gràcia. Amb diversos ma-
terials i des de les diverses disciplines 
artístiques que desenvolupen, com la il-
lustració, el fang, la fotografi a, la pintura, 
la poesia visual, la ceràmica o la fusta, les 
Minerva proposen la seva pròpia versió i 
mirada de la llegenda de Sant Jordi: des 
de la seva vessant més tradicional, fi ns 
a noves protagonistes com la trobadora 
Georgina, dragones, cavallers sense ganes 
de guerra, dracs tendres i afectuosos, idil-
lis romàntics que trenquen estereotips 
i princeses que, per fi , expliquen la seva 
versió de la rondalla. Visita comentada 
gratuïta amb inscripoció prèvia a casal-
cardener@gmail.com. Places limitades. 
Casal Can Cardener (Cardener, 45)

Fins al 24 de maig
Exposició Retalls del temps, collages 
d'Anna Maurel Anglès. A partir de petits 
retalls de revistes, fotografi es, teles i al-
tres materials i la creativitat que sorgeix 
d'unir-los, l'artista buscar l'harmonia de 
tota mena d'elements que ja han quedat 
obsolets per dotar-los d'una segona vida. 
L'entrada és gratuïta amb inscripció a tra-
vés del formulari del web.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190)

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)

Fins al 18 de juny
Exposició Passarel·les, de Xavier Marín. 
És el diàleg amb els poemes de la plaque-
ta homònima de Felícia Fuster en la cele-

bració del seu centenari. En paraules de 
Lluïsa Julià: Fuster formula una estrofa 
nova. Es tracta de la «passarel·la» 
una composició que allarga d’un vers la 
tanka clàssica i que permet el vers lliure. 
És una taca de color, una forma dinàmica 
que busca i accentua el moviment.
Fundació Felícia Fuster (Camps i Fabre, 3)

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 7 de maig
Concert: David Mauricio presenta 'El fruit 
vermell'.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 20 h

Teatre: 5 horas con Mario, de Miguel 
Delibes. Dirigida per Glòria Matamala. 
Cia Dinàmics Teatre. Cal reserva prèvia. 
També dissabte.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 19 h

Dansa-Teatre: Así se escribe el tango. 
Proposta artística creada per l'Associació 
Escriptura en Viu. Inscripció prèvia a tra-
vés del formulari web.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 19.30 h

Dissabte 8 de maig
Contes a la mà: Amb Susagna Navó. 
Contes japonesos. De 2 a 4 anys. Places 
per ordre d'arribada.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps), a 
les 12 h

Cicle aperitius musicals: Atomic 
Leopards, Double JINX. Reserva prèvia.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 13 h

Contes per anar a dormir. Babar. A càrrec 
de Joan Rioné. A partir de 4 anys.
Activitat en directe al canal IG @bibliote-
quesbcn_acasa, a les 20 h

Dilluns 10 de maig
Monòleg: La idea d'Europa. Basat en 
un text de George Steiner. A càrrec 
d'Òscar Intente. Cal inscripció prè-
via. Retransmissió en línia al canal de 
Youtube de Biblioteques de Barcelona.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps), a 
les 18 h

Dimarts 11 de maig
Xerrada: La capella de Sant Roc del car-
rer Mateu. A càrrec de Guillem Roma. Cal 
inscripció prèvia.
La Violeta (Maspons, 6), a les 19

Dimecres 12 de maig
Sac de rondalles: La primavera, la ronda-
lla altera. Amb Roger Casadellà. +4 anys. 
Cal inscripció prèvia.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 
l'Olla, 104), a les 17.30h 

Presentació del llibre Gràcia. Festa Major. 
A càrrec de Josep M. Contel.
La Violeta (Maspons, 6), a les 19 h

5a edició del concurs de cartells de fes-
tivals per a joves: Festival Brot. Per a ar-
tistes de 16 a 35 anys. Bases i formulari 
d'inscripció al web de la Fontana.
Espai Jove la Fontana (G. de Gràcia, 190)

Dijous 13 de maig
Taller per a adults: Meditació creativa. A 
càrrec de Lluïsot.
Biblioteca A. Cot i Miralpeix (Pg. Vall 
d'Hebron, 65-69), a les 10 h

Recital poètic: Un diàleg amb Felícia 
Fuster. Cal inscripció prèvia.
Fundació Felícia Fuster (Camps i Fabrés, 
3-11), a les 19 h 

Dissabte 15 de maig
Barcelona Poesia: Môesia. Producció i di-
recció: Mô Clown Cia. A partir de 4 anys. 
Cal inscripció prèvia.
B. Jaume Fuster (pl. Lesseps), a les 12 h

Lletra petita. Contes a la mà. Amb Anna 
Casals. 2-4 anys. Amb inscripció prèvia.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 
l'Olla, 104), a les 12 hSicília, 321), a les 13 h

Entitats

Divendres 7 de maig 
Taula Rodona: El consum agroecològic i 
de proximitat. Amb les cooperatives de 
consum Trementinaires, Més Fresques 
que un Enciam i els projectes Dunia, La 
fi guera i El Rusc que diu Sí. 
CC El Coll-La Bruguera (Aldea, 15), 19 h

Dissabte 8 de maig
Observar la ciutat des del barri. Per a in-
fants de 8 a 11 anys acompanyats d'una 
persona adulta. Torn 1 de 10.30 a 11.45 i 
torn 2 de 12 a 13.15h. Informació a l'Aula 
Ambiental Bosc Turull.
Punt de trobada: Mirador de Joan Sales 
del Park Güell 

Xerrada-taller sobre plantes remeieres: 
mals de panxa i digestions. Info i ins-
cripcions a petitsremeis@gmail.com.
Antic Forn Vallcarca (Cambrils, 10), a les 
11 h 

Teatre: Nit de lluna plena. Lluïsos Teatre 
(pl. del Nord), a les 12 h i dg a les 18 h 

Monòlegs: Nit de Stand Up.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 19 h

Diumenge 9 de maig
Vermut solidari amb la xarxa d'aliments 
de l'Ateneu. 
Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a les 12 h

Dijous 13 de maig
Presentació del llibre: Barcelona. 
Anatomia Històrica d'una Ciutat, amb 
el seu autor Enric H. March. Organitza: 
Agita't Gràcia.
Banc Expropiat (Quevedo 13-15) a les 19h

Si 
voleu publi-

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

@independent.cat

'Incert Equilibri', la nova exposició de Casa 
Vicens amb l'artista Txemy Basualto 
La primera casa de Gaudí acull fi ns al 31 d'octubre 'Incert Equilibri', 
una exposició comissariada per Sara Catalán amb obres de l'artista 
Txemy Basualto (Xile/Canàries, 1981). En aquesta mostra Txemy trenca 
essencialment amb els seus llenguatges habituals i codis heretats de la seva 
formació com a delineant artístic per qüestionar-se conceptes d’identifi cació, 
paternitat, pertinència, raça, ecologia, i tot partint de -i mantenint- la cerca 
de l’equilibri. La mostra va més enllà de la sala d’exposicions temporals i 
s’endinsa en els espais gaudinians, concretament en els dormitoris de la 
Casa Vicens on es podrà gaudir de dues instal·lacions del compositor Perdi 
Rominger i d’una instal·lació de la dissenyadora de producte Itziar Luna. 
Fins al 31 d'octubre a Casa Vicens (Carolines, 20-26)

Recomanem

Cedida

Amb el suport de



L’Independent de Gràcia
7 de maig de 2021

14 Cultura

Silvia Manzanera

L es aspiracions de les entitats 
i veïns que des de fa anys re-
ivindiquen la recuperació 
i conservació del passat in-
dustrial i cultural del Coll i 

Vallcarca han patit aquesta setma-
na un cop dur. L'avís d'enderroca-
ment de l'edifi ci que va ser seu dels 
estudis cinematogràfi cs Balet i Blay, 
al número 40 del passeig Mare de 

Déu del Coll, representa un escull 
signifi catiu per al Centre d’Estudis 
del Coll-Vallcarca, entitat que en-
capçala la demanda d’un museu o 
centre d’interpretació del còmic a 
Gràcia des del 2013.

Els primers moviments a dins 
de l’edifi ci van alertar fa uns dies 
els veïns, fet que que ha confi rmat 
el Districte: hi ha comunicat d'en-
derroc i llicència de construcció 
d'un nou edifi ci de deu habitatges. 
“Sabem que ara és molt complicat 

L'antic edifi ci de Balet i Blai, al passeig Mare de Déu del Coll. Foto: À.G.P.

parar un projecte de vivenda que ja 
té el permís i està fent els primers 
testos per enderrocar l’edifi ci antic, 
però després de tants anys de llui-
ta, no ens quedarem callats mentre 
veiem com s’esborra la nostra his-
tòria”, diu Josep Callejón, president 
del Centre d’Estudis Coll-Vallcarca. 

El primer pas davant la notícia 
ha estat denunciar-ho a les xarxes 
socials. L'entitat també ha comen-
çat contactes amb representants 
polítics del Districte, a qui insten a 
tirar endavant el projecte de crear 
un centre d'interpretació del cómic 
i la il·lustració a la seu dels estudis 
cinematogràfi cs que van crear la 
primera pel·lícula d'animació en co-
lor d'Europa l'any 1945, Garbancito 
de la Mancha. 

La llista d'arguments que les 
entitats han presentat al llarg dels 
anys per justificar el projecte és 
llarga, i ha comptat des de l'inici 
amb el suport de noms reconeguts 
del món del tebeo, com ara Isabel 
Moreno Ferrer, col·leccionista i fi lla 
de dibuixant Arturo Moreno, Jordi 
Artigas, expert en cinema d'ani-
mació, o el periodista i professor 

Joaquim Noguero. Però el projec-
te no ha passat mai de la fase de les 
"bones intencions". Després de que-
dar fora als projectes de Can Carol 
o el Consulat, l'objectiu es va fi xar 
a Balet i Blai. Però, segons Callejón, 
un dels principals problemes va ser 
l'exclusió del Coll al catàleg del pa-
trimoni de Gràcia. "Quan es va fer 
la convocatòria d’ampliació de ca-
tàleg del patrimoni de Gràcia, el 
nostre grup va ser dels primer en 
presentar a 'Decidim' un projec-
te, el de Balet i Blay, i la sorpresa 
va estar en la resposta: el barri del 
Coll no hi entrava", assegura. Per a 
l'entitat, aquest fet va representar 
la pèrdua "d'una ocasió d’or per do-
nar a conèixer i preservar la vàlua 
d’aquest edifi ci com a mostra del 
patrimoni cultural i industrial del 
nostre barri".

Un altre derrota de l'entitat va 
ser el trasllat de les 400 caixes de 
material del Museu del Còmic que 
es guardaven en un magatzem de 
Vallcarca l'estiu passat. Després 
d'intentar reubicar-les a Gràcia, va 
ser l'Ajuntament de Terrassa que 
va decidir-los un local.•

Crida del veïnat contra 
l'enderroc de Balet i 
Blai per preservar el 
patrimoni del Coll 
 

L'Ajuntament atorga una llicència per edifi car un nou edifi ci 
de deu habitatges als antics estudis de creació cinematogràfi ca

Va ser durant la postguerra que la productora 
Balet i Blay, al Passeig Mare de Déu 40, fa l’encàr-
rec al dibuixant Arturo Moreno per fer el primer 

llargmetratge de dibuixos animats en color a Europa: 
Garbancito de la Mancha. Les anades i vingudes dels 60 
dibuixants de la “factoria dels somnis”, com es coneixia 
popularment, augmentaven la vida al barri, també amb 
l’Editorial Bruguera i un seguit d’indústries, totes dedi-
cades al còmic, la il·lustració i el cinema; era un reclam 
per artistes i intel·lectuals (Enric Borràs, Joan Junyer, 
Joan Sales, Pepita Pardell, Joan Rebull, els germans 
Blasco, Antoni García, Antoni Borrell). A hores d’ara el 
Coll és gairebé bé desconegut a la ciutat. El tancament 
d'aquestes industries va tenir un efecte dominó que va 
provocar el tancament de comerços i el va convertir en 
barri dormitori, trist i sense vida. Els veïns volem apos-
tar per aquest edifi ci com a patrimoni industrial i cultu-

ral, seu del record de tota aquesta indústria tant valuo-
sa i perduda i tornar-lo a posar en el mapa de Gràcia, de 
Barcelona i del món com a bressol de cultura. Ara més 
que mai és necessària la descentralització cultural. El 
projecte de fer un centre d’interpretació, museu i taller 
dedicat a les arts del còmic i la il·lustració és una via im-
prescindible per rescatar tot allò que vam perdre. Ha 
estat una sotragada saber que el Districte ha donat la lli-
cència d’enderroc i de nova construcció d’aquest edifi ci. 
De nou ens vam veure discriminats en la participació de 
les actuacions del consistori perquè el barri del Coll no 
entrava en la protecció de patrimoni. Nosaltres ja tenim 
l’entusiasme i la lluita; ara està en les vostres mans com 
a representants polítics que el cor us bategui per la pro-
posta i no dubtar en posar-la en marxa ja que amb el seu 
enderrocament perdem de nou l’oportunitat de ser refe-
rents del còmic i animació a Europa i el món.•

Opinió

No perdem de nou una oportunitat
Grup d'Estudis Coll-Vallcarca 

"És complicat aturar-ho, però no ens 
quedarem callats", diu Josep Callejón

Breus

La Barcelona 
Poesia inclou 
un recital sobre 
Felícia Fuster

El recital poètic ‘Un 
diàleg amb Felícia Fuster’ 
programat dins el festival 
Barcelona Poesia que, a 
més, forma part dels actes 
que organitza la Fundació 
per commemorar el 
centenari de Fuster, 
comptarà enguany amb 
les poetes Ester Andorrà, 
Susanna Rafart, Maria 
Antònia Massanet, Cèlia 
Sanchez-Mustich, Laia 
Llobera i Tònia Passola.
El recital serà el dijous 
13 de maig a les set de 
la tarda a la seu de la 
Fundació. Inscripció 
prèvia a felicia@
fundacioffuster.org

Cedida

La resiliència, 
temàtica del VII 
concurs de teatre 
breu de la Violeta
Després d'un any 
d'aturada, el concurs de 
teatre breu La Violeta 
posa en marxa la setena 
edició amb la temàtica 
'La resiliència, capacitat 
de sobreposar-se a les 
adversitats'. El jurat, 
format per Alba Puig 
(la Violeta), Albert de la 
Torre (Teatre de la Gleva), 
Marc Morote (guanyador 
de la VI edició), Marga 
Garcia (Amics i Amigues 
de la Violeta) i Queco 
Novell (periodista i 
actor), escolliran una 
obra guanyadora i dues 
fi nalistes entre les que 
es presentin fi ns al 15 de 
juliol. El premi es farà 
públic al setembre.

La Badabadoc 
i el Lliure, 
escenaris locals 
del Grec 2021
El cartell del GREC 
d'aquest any, que oferirà 
un centenar de propostes, 
inclou dos espais a Gràcia: 
La Badabadoc, amb la 
peça El apellido comienza 
conmigo (del 6 al 24 de 
maig), i el Lliure, amb La 
mala dicció, de Jordi Oriol, 
del 10 al 13 de juliol.
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'El fotógrafo de Minamata', 
compromís periodístic 

Joan Millaret Valls

Després de passar pel Festival de Berlín i pel 5è BCN 
Film Fest, arriba als nostres cinemes El fotógrafo 
de Minamata, d’Andrew Levitas, fi lm inspirat en el 

llibre homònim d’Aileen Mioko Smith, companya sen-
timental del fotògraf americà William Eugene Smith, 
fi gura en la qual es basa la pel·lícula. Johnny Depp, 
productor també del fi lm, es posa en la pell del repu-
tat reporter fotogràfi c, famós pels seus reportatges de 
guerra, però que a fi nals dels anys seixanta és un artis-
ta desencisat, mancat d’inspiració i donat a la beguda. 
Enmig d’aquesta travessia pel desert creatiu rep la visi-
ta d’Aileen Mioko (Hiroyuki Sanada), una jove japone-
sa-americana que busca la complicitat d’Eugene Smith 
per donar ressò mediàtic a l’escàndol d’enverinament 
per mercuri abocat al mar d’una empresa japonesa 

en el poble costaner de 
Minamata. La tossuderia 
del fotoperiodista farà 
que l’editor de la revista 
Life, Robert Hayes (Bill 
Nighby), s’impliqui en 
el tema i l’enviï al Japó a 
cobrir la notícia.

L’any 1971 Eugene 
Smith començarà a co-
brir el registre fotogrà-
fi c de la lluita veïnal 

contra l’empresa contaminant Chisso que no vol in-
demnitzar als afectats pels vessaments tòxics, molts 
amb greus malformacions i lesions neurològiques al 
néixer. El seguiment de les mobilitzacions i la seva im-
plicació en la protesta al costat dels damnifi cats farà 
que trobi un sentit a la seva feina.

La pel·lícula de Levitas i el mateix Depp no s’escapa 
de la convencionalitat tot i que esdevé un fi lm de de-
núncia dels desastres ecològics causats per l’home, un 
al·legat mediambientalista d’abast universal. També hi 
ha una petita refl exió sobre el fet fotogràfi c abordant 
el misticisme de la fotografi a analògica, amb proces-
sos tan fascinants com el revelatge de les fotografi es. 
Eugene Smith busca la captura privilegiada d’un ins-
tant precís, vital, dotat d’una força colpidora i que al-
hora mogui a la refl exió. Alguna de les seves fotos han 
esdevingut una combinació perfecta de poesia, sofri-
ment, emotivitat i cruesa, com la cèlebre foto El bany 
de Tomoko, que es reprodueix en el fi lm, com a culmi-
nació artística de la seva feina. També es desprèn de 
la pel·lícula el retrat d’una forma d’entendre el perio-
disme compromès i combatiu dels setanta, una època 
d’or del periodisme que sembla haver expirat. Per aca-
bar, no es pot obviar la interpretació seriosa i convin-
cent de Johnny Depp, molt lluny de les astracanades 
habituals dels darrers temps, aquí en un registre més 
mesurat, i envellit oportunament.•

crítica 
d'art

No es pot 
obviar la 
interpretació 
convincent de 
Johnny Depp

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla 
del Prat,  15. Tel. 93 217 26 42.
• El señor de los anillos: La comu-

nidad del anillo. Dv, ds, dg, dc i 
dj, 18.15.

• Nomadland. Dv, ds, dg, dc i dj, 
16.00. 17.50 i 20.00.

• Bajo las estrellas de París. Dv, ds, 
dg, dc i dj, 15.55.

• El fotógrafo de Minamata. Dv, 
ds, dg, dc i dj, 17.45 i 19.55.

• Crónica de una tormenta. Dv, ds, 
dg, dc i dj, 20.25.

• Guardianes de la noche la pelí-
cula: Tren infi nito. Dv, ds, dg, dc 
i dj, 18.00.

• Earwig y la bruja. Dv, ds, dg, dc i 
dj, 16.00. 18.05.

• Mamá María. Dv, ds, dg, dc i dj, 

20.05. Dv, dc i dj, 16.00.
• Otra ronda. Dv, ds, dg, dc i dj, 

17.45.
• Godzilla versus Kong. Dv, ds, dg, 

dc i dj, 19.55.
• Raya y el último dragón. Ds i dg, 

15.50. 17.45.
• Tom y Jerry. Ds, 16.00. Ds i dg, 

15.45.
•¡UPSSS! ¿Y ahora dónde está 

Noé? Ds i dg, 15.55.
• Crónica de una tormenta. Dv, dc 

i dj, 15.55.
• Minari, historia de mi familia. 

Dv, dc i dj, 17.40.
• Mortal Kombat. Dv, ds, dg, dc i 

jd, 20.00.
• Nadie. Dv, ds, dg, dc i dj, 16.00 i 

20.15. 18.15.
• Una joven prometedora. Dv, ds, 

dg, dc i dj, 17.55. 16.00.
• El padre. Dv, ds, dg, dc i dj, 20.10. 

Dv, dc i dj, 15.50.

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

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

16.00.
• Otra ronda. Dv, ds i dg, 17.30. Dc i 

dj, 17.00. Dv, ds, dg, dc i dj, 20.00.
• Coppelia. Dg, 16.00.
• La Boheme. Dj, 17.00.
• Beautiful Pain. Ds, 20.00.
• Nomadland. Dv, ds, dg i dc, 18.00. 

VOSE, 20.00.
• Bajo las estrellas de París. Dv i 

dc, 16.00. Dv i ds, 18.00.
• L'Univers en miniatura de No-

No. Ds i dg, 16.00.
• Zog i els doctors voladors. Dg, 

16.00.
• Capità dent de sabre. Ds, 16.00.
• Álbum de postguerra. Dc, 19.30.
• Com robar un país. Dj, 19.30.
• El verano de codi. Dv i dg, 20.00 

Dc i dj, 18.00.

Verdi. Verdi, 32. 
• Nomadland. Dv, ds, dg, dl, dm 

i dc, 11.30, 16.00, 18.05 i 20.10. 
Dj,16.00, 18.05 i 20.10.

• Minari. Historia de mi familia. 
Dv, ds, dg, dl, dc i dj, 16.00, 18.10 i 
20.05. Dm, 16.00 i 20.05

• El fotógrafo de Minamata. Dv, 
ds, dg, dl, dc i dj, 11.30, 15.55, 17.50 i 
20.05. Dm, 15.55, 17.50 i 20.05.

• El padre. Dv, ds, dm, dc i dj, 11.30, 
15.55, 18.10 i 20.20. Dg i dl, 15.55, 
18.10 i 20.20.

• Península. Dm i dc, 20.05.
• Vivo. Dv, dl, dm, dc i dj, 16.00.
• Crock of Gold: Bebiendo con 

Shane MacGowan. Dv, dl, dm, dc 
i dj, 17.40.

• Una joven prometedora. Dv, dl, 
dc i dj, 11.30.

• Otra ronda. Dv i dm, 11.30.
• La Joven de la Perla y otros te-

soros del Mauritshuis. Dm, 11.30 

i 18.15.
• Tiburón blanco (preestreno). Dm, 

11.30.
• Fedora. Dj, 11.30 i 20.05.
• La clemenza di Tito (òpera). Dg i 

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

dg, 11.30, 12.45 i 16.30.
• Raya y el último dragón. Ds i dg, 

11.30 i 17.55. m

Verdi Park. Torrijos, 49
• Mamá María. Dv, ds, dg, dl, dc i dj, 

15.55 i 20.15. Dm, 15.55.
• Charulata. La esposa solitaria. 

18.00.
• Otra ronda. 16.00, 17.50 i 20.05.
• Yalda, la noche del perdón. 

16.00, 18.15 i 20.30.
• Una joven prometedora. 16.00, 

18.15 i 20.05.
• Tiburón blanco. Dm, 20.15. 

El cantautor gracienc 
Eloi Sayrach presenta 
'Nen Intrèpid', primer 
senzill del disc 'Niu' 
El músic ha comptat amb el suport de Jjota Produccions 
(Jana Vallvé i Oriol Novella) i amb la col·laboració de diferents 
artistes com Clara Gorrias, Àlex Almirall o Adrià Serrano

Joanna Chichelnitzky

Eloi Sayrach és el projecte 
artístic d’Eloi Vallvé, un 
jove compositor i lletris-
ta gracienc que als seus 22 
anys ha fet la banda sonora 

del llargmetratge El que fa segur el 
camí, està fent de productor mu-
sical a diversos projectes i està a 
punt de treure el seu primer EP 
com a cantautor, anomenat Niu.

El passat 29 d'abril va sor-
tir a totes les plataformes el pri-
mer llançament de l'àlbum, Nen 
Intrèpid. Així com cada un dels te-
mes de Niu està dedicat a una per-
sona essencial de l'entorn d'Eloi 
Sayrach, Nen Intrèpid és una con-
versa amb la seva pròpia persona. 
És un missatge per aquell infant 
que "somiava en viure al país de 
Peter Pan", al qual li confessa que, 
encara que no se n' adoni, la vida 
l'anirà fent gran.

Lletra i música han estat escri-
tes per Eloi Sayrach, i l’ha produ-
ït conjuntament amb el cantau-
tor Ernest Bombí. Entre els dos, 
interpreten tots els instruments 
que apareixen al tema (exceptu-
ant les trompetes de Joan Alós). 
També han participat en la cançó 
David Gonzàlez, fent-ne la mescla, 
i Ferran Conangla, fent el màste-
ring de l’EP.

El poètic videoclip que acompa-
nya el tema destaca per la combi-
nació entre imatges d’arxiu de la 
infància de l’artista amb imatges 
actuals de l’Eloi Sayrach, que di-
aloguen en un món fantàstic fet 
amb animació. Darrere les imatges 

Imatge promocional del jove compositor Eloi Sayrach. Foto: Martí Rosell

hi ha la productora d’audiovisu-
als Jjota Productora (Jana Vallvé i 
Oriol Novella), que s’encarreguen 
de portar la part visual del projec-
te. Ja havien col·laborat anterior-
ment amb el cantautor fent el vi-
deoclip del senzill Incansables.

Al llarg del disc es poden in-
tuir algunes influències d’artis-
tes que han marcat al músic ca-
talà: els mars d’instruments a 
l’estil Bon Iver, les guitarres suaus 
com les de Lizzy McAlpine, o les 
veus càlides i relaxants com les de 
Sufjan Stevens en són bons exem-

ples. També han aportat el seu 
art a Niu músics destacables com 
Clara Gorrias, Àlex Amirall (4L3X 
4LM1R4LL), David González, Adrià 
Serrano, Jana Vallvé, Joan Alós i 
Maria Alós.Així arrenca aquest 
nou viatge del cantautor, amb la 
següent parada a mitjans de maig 
quan sortirà a la llum el segon sin-
gle de l'EP, Migradora Hivernal. 
Aquest tema està mesclat amb tec-
nologia binaural i parla d'una ami-
ga que va iniciar l'Erasmus a un 
país nòrdic i se sentia lluny de casa 
i no acabava de trobar el seu lloc. 
La producció, en l'àmbit musical 
i sonor, representa l'evolució que 
experimentarà l'amiga: passant 
del fred de sentir-se sola i lluny de 
casa a la calidesa de la companyia, 
de trobar el teu lloc i d'haver après 
a volar com els ocells.

Al llarg dels pròxims mesos es 
donaran a conèixer totes les so-
noritats que proposa Eloi Sayrach 
amb Niu.•

El videoclip destaca 
per la combinació 
d'imatges d'arxiu 
de la seva infància 
amb actuals
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Viatge a l'origen de la Terra (I)

Rebo un missatge al telèfon amb una fotografi a bor-
rosa de Reykjavík de nit amb el cel de color ver-
mell. “Ha començat l’erupció volcànica!”. Penso 
que és una conya, però agafo la càmera, el trípode, 
les claus del cotxe i surto corrents cap a la platja 

d’Skerjafjörður. A l’altra banda del fi ord, tot just al darrera 
de Kópavogur, a la dreta del volcà Keilir, el cel ha enrogit. 
Són quarts de dotze del 19 de març de 2021. 

M’encenc una cigarreta i admiro la bellesa d’una llum 
que té una intensitat semblant a la d’una aurora boreal. El 
magma que feia mesos que sacsejava la terra a Reykjanes ja 
ha arribat a la superfície. Em fascina pensar que sóc a tan 
sols trenta-cinc quilòmetres d’una erupció volcànica. Hi 
anem? Quan? Com? Cal esperar. L’endemà a primera hora, 
sortim amb el cotxe cap a la zona. Les autoritats informen 
que les carreteres per arribar al lloc de l’erupció han estat 
tancades, però sobre el terreny no ens trobem amb cap car-
tell ni control viari que així ho indiqui. Abans d’arribar a 
les corbes del llac de Kleifarvatn girem cua, no fos cas que 
ens hi apropessim massa i acabéssim sortint a la la portada 
del Morgunblaðið. 

Enregistro un vídeo a uns deu quilòmetres de la lava i es-
cric la crònica de la nit anterior per a La Vanguardia, men-
tre alguns islandesos comencen a compartir fotografi es del 
volcà a les xarxes. Uns pocs hi han anat a peu i ningú els ha 
aturat. Sembla que apropar-se al volcà no està prohibit i la 
idea d’anar-hi és molt temptadora però arriscada. Quan fa 
vint-i-quatre hores que s’ha iniciat l’erupció, circulen els 
primers mapes amb indicacions rudimentàries per arribar 
a la vall de Geldingadalur.

El dia 21 de març, a les set del matí, surto de Reykjavík 
amb en Christian, un noi de Cornellà que passa els hiverns 
a la capital i que els estius fa temporada a la llacuna glacial 
Jökulsárlón. Acostumats tots dos a les grans masses de gel 
del sud de l’illa, volem ser testimonis del que entenem com 
una oportunitat única, irrepetible: veure amb els propis 
ulls l’origen de la Terra. De camí a Reykjanes, xerrem so-
bre els riscos de l’aventura i sobre les rutes que sembla que 
duen fi ns al volcà. Som conscients del perill de visitar una 
erupció volcànica, un terreny inestable, que pot esquer-
dar-se en qualsevol moment, però el ‘no’ no és una opció. 
Pel que fa al camí, pensem que el millor és deixar el vehicle 
prop de la llacuna Bláa Lónið i, des d’allà, avançar en línia 
recta en direcció est, superant tots els obstacles geogràfi cs, 
fi ns arribar a l’indret. 

Trepitgem fort sobre camps de lava formats fa milers 
d’anys i se’ns torcen els turmells cada vegada que ens dis-
treiem amb l’horitzó i errem el pas. Cal concentració i pre-
cisió a cada passa per evitar la molsa. Les muntanyes de 
Reykjanes són cúmuls de sorra de tons ocre i marronosos 
i franges d’un gris fosc i cendrós. El vent de sud ens arriba 
per la dreta i després d’una estona sense el casquet prote-

gint-me les orelles, sento fi blades al timpà. Hem caminat 
una hora i mitja i ara ens trobem als peus d’una munta-
nya. Observem el vessant i estudiem la ruta. Massa pendent 
pel nostre gust, però fem via. La pujada és molt dura i, per 
això, pensem que en arribar a dalt la Natura ens compensa-
rà amb una panoràmica espectacular del volcà en erupció. 

A la Natura, és clar, tant li fa el nostre desig. Allà hi ha 
una vall i una nova vessant que duu fi ns a una plana ele-
vada que ens sembla infi nita. Ni rastre del volcà. Esbufego 
mentre me n'adono que l’ampolla d’aigua és quasi buida. 
Els turmells ens trontollen cada cop més, però ja albirem 
un fi l de fum. Fa més de tres hores que caminem i, de sob-
te, observo un tros lava, viscós, fl onjo, fl exible, d’un taronja 
encès i lluent, que salta una mica per sobre la línia de l’ho-
ritzó. Em commoc. Sé que aquella forma i aquell color, que 
aquell instant, quedarà al record personal per sempre més. 
Som a les portes de Geldingadalur.•

Fa més de tres hores que caminem 
i, de sobte, observo un tros 
lava, viscós, fl onjo, fl exible, d’un 
taronja encès i lluent, que salta 
una mica per sobre la línia de 
l’horitzó. Em commoc. Sé que 
aquella forma i aquell color, que 
aquell instant, quedarà al record 
personal per sempre més.

L'erupció a Geldingadalur, el migida del 21 de març. Foto: Èric Lluent

La torratxa

Quaranta
Ernest Cauhé
@ernestcauhe
 

Si el nano en va fer una cançó és que 
la cosa ja s’estava posant lletja. Ara, 
l’únic motiu per celebrar-los és que 

son oportunitat d’ascens en el calendari 
de vacunació. Fer-los aquest any és doble 
càstig, perquè el descens en l’esperança 
de vida ha tocat rècords històrics. Hem 
restat 1,6 anys a la nostra possibilitat de 
viure i sumat un 4 a les desenes. 

És l’edat en què vam recitar als pares 
aquell poema de l’àvia. És l’edat en què 
ja ens hem adonat que no som ni un es-
pectre d’allò que havíem somiat ser. I 
que el món ens ha canviat més a nosal-
tres que nosaltres al món. Aquesta lliçó 
de la desesperança que cada generació 

sona més atronadora. Ja ens hem trobat 
sols i mal acompanyats. I potser ens ha 
tocat tastar de prop les punxades del do-
lor més intens que es pugui conèixer.

Hem treballat molt, hem criat més, 
hem pagat molta hipoteca i molt de llo-
guer. Perquè avui ja no n’hi ha prou amb 
una feina sinó que en calen tres per po-
der existir a l’altura de les expectatives. 
Ah, les expectatives… Volent ser els mi-
llors pares no hem arribat ni a la sola de 
la sabata als nostres predecessors. I ens 
hem ocupat dels nostres problemes més 
que dels problemes dels altres. I diu que 
ja hem pres les decisions difícils que se li 
suposen a l’adultesa.

No hem estat protagonistes del gran 
salt del progrés democràtic ni de la 
nova revolució digital. Som la generació 
de l’entrepà. Entre els del tap de dalt i 
els de la revolta de baix, que ja creixen 
passant-nos la mà per la cara. I enca-
ra ens creiem importants. Tenim una 
dècada per endavant per intentar-ho: 
partir de zero i tornar a ser una mica 
nosaltres.•

Volent ser els millors 
pares no hem arribat ni 
a la sola de la sabata als 
nostres predecessors


