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licita l'adequació de
l'exConsolat com a
casal de barri per
obrir els jardins

Una illa interior de
Pi i Margall no pot
retirar una coberta
d'amiant en un nou
súper per normativa

Microteatre BCN
tanca la sala de
Bailèn i engegarà
nova etapa en un
local de la Vila

L'equipament de Vallcarca es
desencalla amb una primera fase
d'obres que inclou els accessos P4

L'Ajuntament admet el bloqueig,
tot i que el nou llogater de l'antic
pàrquing assumeix el canvi P5

L'espai abaixa la persiana dissabte
després de sis anys i es trasllada
per tenir menys despeses P14

Setmanari gratuït
Número 847. 28 de maig de 2021

ISSN - 1695-4793

Gràcia corregeix els criteris de
concessió de terrasses i obre
la mà per destensar el sector
Augment de l'espai públic ocupat, noves terrasses en carrers secundaris i
tolerància amb taules i barrils arran de façana, claus d'un canvi "notable"

Albert Balanzà

L
Terrassa a Travessera de Dalt aproﬁtant un carreró. Foto: A.B.

es estem revisant". Amb aquesta concisió el portaveu
del grup municipal de BComú a Gràcia, Jordi Farriol,
va respondre el 4 de maig al ple un prec de BCNxCanvi
que proposava revisar les peticions de terrasses denegades ﬁns a l'abril de 2021 i presentar una resposta
concreta de l'actuació abans del pròxim ple. L'Ajuntament, de
fet, ja va aprovar un pla de xoc del comerç el passat octubre
on assegurava que en l'últim any ha aplicat una "ﬂexibilització de l'espai acotat" i ha obert la "possibilitat de terrasses
noves", alhora que ha acceptat sotmetre a revisió els criteris
de concessió. Però no ha estat ﬁns a aquestes setmanes de
normalització dels horaris de bars i restaurants, sobretot
amb l'autorització de servir sopars en horari de vespre, que
s'ha constatat aquesta revisió en totes les seves dimensions:
augment de l'espai públic ocupat per les terrasses dels establiments a les places per garantir la separació de seguretat
sanitària, increment de taules en alguns casos, generalitza-

ció de la instal·lació de noves terrasses en carrers principals i
secundaris (aproﬁtant la vorera o espai d'aparcament) i ﬁns i
tot permissivitat d'ubicar taules o barrils arran de façana per
a establiments en carrers secundaris. Només a carrers com
Perla, per exemple, hi ha cinc casos d'aquesta última varietat.
L'Ajuntament es nega ara per ara a donar les xifres que
actualitzen les que va donar el passat juliol de 2020, quan
Gràcia i Ciutat Vella eren els districtes més restrictius i a
nivell local això va derivar com a element més cruent la fundació i mobilització de l'Associació de Bars i Restaurants de
Gràcia. En aquell moment el Districte havia resolt favorablement un 30% de 88 peticions avaluades d'un total de 232.
Internament els tècnics del Districte treballen ara en una
altra dinàmica i certiﬁquen que des de l'estiu passat el percentatge de terrasses atorgades ha crescut "notablement".
Aquesta visió també és compartida, amb matisos, pel president de l'associació de bars i restaurants, Alberto Barros,
que posa exemples encara de llargues esperes però també
de certa rapidesa en les resolucions i continua reivindicant
que el sector necessita "una mica d'aire". Pàgina 3
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ERC posa en
marxa els cafès
amb la portaveu i
el regidor adscrit

L'assemblea local
d'Esquerra a Gràcia ha
posat en marxa aquesta
setmana una nova activitat
de participació ciutadana
en relació amb el partit:
Vols fer un cafè amb
nosaltres? La proposta
és oberta al veïnat i hi
assistiran el regidor
adscrit a Gràcia, Max
Zañartu, i la portaveu del
grup municipal al districte.
El cafè el paguen ells.

Nova sessió
de l'audiència
pública de Gràcia
el 8 de juny
L'audiència pública de
Gràcia, màxim òrgan
de participació entre
plens, ja té nova sessió
convocada i última abans
de les vacances d'estiu
per al pròxim dimarts
8 de juny. Tot i que la
sessió és virtual, el públic
hi pot participar fent
la inscripció a través
de l'espai de decidim.
barcelona.

Política
Tres Lliris i Districte
enﬁlen sense acord la ﬁ
de la crisi per la cessió
de l'excomissaria
Un recurs administratiu sense resposta manté la incògnita pel
seguiment de l'espai juvenil, que al setembre renova el contracte

Albert Balanzà

M

ig any ha passat ja des
que un dijous de novembre, el Districte
va anunciar l'ordre de
cessament del casal
popular Tres Lliris, okupat ara fa
sis anys i mig quan ja havia deixat
de ser comissaria del Cos Nacional
de Policia i pactada la gestió amb
l'Associació Joves de Gràcia des de
l'abril de 2017. Ha passat el temps
però aquella ordre no s'ha fet efectiva, bàsicament per la presentació d'un recurs administratiu que
no ha obtingut resposta per part
de l'Ajuntament ("segueix el seu
curs", diuen fonts municipals),
però la recta ﬁnal seriosa arriba
aquest setembre quan farà quatre
anys que es va fer la signatura del
contracte de cessió d'us.
No és que Districte i Tres Lliris
hagin fet comèdia en sis mesos,
però totes dues parts han estat
conscients que el ﬁnal de la parti-

El casal popular Tres Lliris, a l'antiga comissaria de Torrent de l'Olla, a tocar de Lesseps. Foto: À.G.P.

da es deia setembre 2022, i les cartes s'han començat a moure de nou.
"Només ens proposen solucions que
ells saben que no són coherents al
nostre projecte; mecanismes reguladors de la nostra activitat política
perquè l'acció dels joves del barri es
decideixi als despatxos de l'Ajuntament", apunten fonts del casal.
En l'esclat del conflicte el novembre de 2020, el Districte va argumentar l'incompliment del procediment de llicència d'activitat i
la negativa a complir-lo per part
de l'assemblea del casal, i afegia
també cinc requeriments rebuts

"Només proposen
'solucions' perquè es
decideixi l'acció dels
joves als despatxos",
diuen al casal
a l'Ajuntament des de ﬁscalia per
incidents relacionats amb soroll,
consum de beguda a la via pública i incompliment de les mesures
antiCovid. Tres Lliris va acusar el

Districte de voler "tutelar la nostra capacitat d'autoorganització",
pressionar-los per "activitats que
tenen lloc fora del local" i plantejar la qüestió de la llicència "quan
mai no n'havien fet causa".
El recurs pendent de resolució
es basa en aquesta manca d'especiﬁcació d'haver de tenir una llicència d'activitats en el contracte i ara, en tot cas, la continuació
penja d'un ﬁl. "Dubtem que l'Ajuntament estigui disposat a obrir novament un conﬂicte, però sabem
que quan guanyem ho farem als
carrers", conclouen al casal.
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Gràcia corregeix els
criteris de concessió
extra de terrasses per
destensar el sector
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Sostres vegetals
i lones a la plaça
Laguna Lanao per
guanyar ombra
À.G.P.

L'Ajuntament no actualitza dades però els tècnics donen per
aixecada la restricció i descriuen el creixement com a "notable"

L'Associació de Bars
i Restaurants vol
2-3 anys d'excepció
per recuperar les
pèrdues de la crisi

Terrasses a la plaça de la Virreina, una mica més amples del que marca el pla de terrasses. Foto: A.B.

Albert Balanzà

A

ugment de l'espai públic
ocupat per les terrasses
de bars i restaurants a
les places per garantir
la separació de seguretat sanitària, increment excepcional de taules en alguns casos,
generalització de la instal·lació de
noves terrasses en carrers prin-

cipals i secundaris (aprofitant
la vorera o espai d'aparcament)
i ﬁns i tot permissivitat d'ubicar
taules o barrils arran de façana
per a establiments en carrers secundaris. Aquesta és la nova casuística d'aquests establiments
a Gràcia que tenen espai exterior, després d'un any dur de restriccions i denegacions majoritàries que va portar ﬁns i tot a la
creació de l'Associació de Bars i

Restaurants de Gràcia, en mobilització organitzada i manifestacions periòdiques.
El Districte, que el juliol passat
oferia dades que el conﬁrmaven
com un dels més restrictius de
la ciutat (un 30% de 88 peticions
avaluades sobre 232 demanades),
ha confirmat el canvi de criteris de concessió de peticions extra amb l'aplicació del pla de xoc
aprovat el passat octubre i l'ad-
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missió per part dels tècnics municipals que des de l'estiu passat
el percentatge de terrasses atorgades ha crescut "notablement".
No hi ha noves dades oﬁcials, però
a Gràcia, sobretot de nit, el paisatge constata el canvi.
El president de l'Associació
de Bars i Restaurants de Gràcia,
Alberto Barros, admet que hi ha
hagut un canvi en la via legal però
també en la via tolerada: "només
han donat noves terrasses on poden treure llocs d'aparcament,
però també se'ns deixa fer i no
s'actua d'oﬁci contra barrils, tamborets o taules arran de façana".
Barros, que argumenta l'aturada
de les mobilitzacions en el fet que
"anem justos de plantilla i estem
treballant", apunta que l'associació vol consolidar legalment totes
aquestes actuacions extra almenys
durant 2-3 anys per recuperar les
pèrdues. "Pot haver-hi alguna taula de més, però a Gràcia es respecten les autoritzacions", conclou.

La duresa de la plaça
Laguna Lanao, al barri del
Coll, s'ha alleugerit una
mica aquesta setmana
amb l'ornamentació dels
palis -que ﬁns ara només
tenien xarxes- amb lones
i plantació de vegetació
trepadora que es concreti
amb el temps en un sostre
vegetal. L'espai es divideix
en dues plataformes
d'estada per salvar el
desnivell dels carrers del
voltant i està construïda
sobre un pàrquing.

Acció del sindicat
d'habitatge perquè
Francisco torni al
seu pis de Maignon
El Sindicat d'Habitatge
de Vallcarca ha revelat
aquest dijous que des de fa
una setmana activistes de
la plataforma han entrat
a la ﬁnca de Maignon
6, on una promotora
immobiliària va fer fora
il·legalment el 2020 l'últim
inquilí, Francisco Sánchez,
amb l'objectiu que el
damniﬁcat, que ara viu a
Madrid, pugui tenir l'opció
de tornar. "A la resta de
pisos hi viuran famílies
del sindicat, que no tenen
habitatge", diuen.

•

Rècord de persones sense llar a Gràcia
Els 65 casos recomptats la setmana passada supera tots els registres existents al districte des del 2016

À.B.

E

l recompte de persones sense llar a Barcelona, que des
del 2016 ofereix dades per
districtes, ha quantificat
enguany a Gràcia 65 casos
als cinc barris, en els quals es van
desplegar els voluntaris d'entitats
socials i particulars dimecres passat com ja és habitual un cop l'any.
La xifra, enguany oﬁcialitzada per
la Xarxa d’Atenció a Persones Sense
Llar i altres anys per aquest ens o
per la Fundació Arrels, és la més

alta des que es tenen aquests tipus
de dades a nivell local; només ara fa
dos anys, el 2019, els 63 casos registrats van aportar un retrat similar
a aquest drama social que es viu als
carrers de la ciutat.
En relació a altres anys, si bé no
hi ha xifres especíﬁques de Gràcia,
també ha crescut el nombre de persones sense llar que utilitzen en horari nocturn els equipaments nous
que s'han posat en marxa, com per
exemple les 90 places de l'ediﬁci de
l'antiga Clínica de Lourdes (actual residència Erasmus) al Torrent
de l'Olla.
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Altres dades de context que
s'han fet públiques per part d'institucions públiques i entitats privades per constatar l'augment de
situacions d'exclusió social són
les del Banc dels Aliments, que va
augmentar el 2020 un 160% els
quilos distribuïts respecte de 2019
a Gràcia; les de Serveis Socials, que
també ha passat de 500 a 800 peticions d'ajuts registrades; o les del
Rebost Solidari, que en un any ha
multiplicat per deu les persones
ateses (de 367 inicials quan va obrir
a unes 4.000 en l'actualitat al mes)
al seu local de Reig i Bonet 12.

•
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Jornada cultural
de Salutem a la
plaça de la Natura
del Park Güell

L'Ajuntament licita l'adequació de
l'exConsolat de Dinamarca com a
casal de barri per obrir els jardins

Foto: À.G.P

L'equipament es desencalla després de la cessió de 2015 i preveu una primera fase
d'obres per enderrocar elements adjacents i interiors i arranjar els accessos

La plaça Natura del
Park Güell acull aquest
dissabte 29 una jornada
cultural organitzada per la
iniciativa veïnal Salutem,
que impulsa accions
comunitàries al barri de
la Salut. Amb l'objectiu de
reivindicar la cultura de
barri, entre les 11 del matí
i les 2 de la tarda, entitats
i veïnat presentaran
espectacles i tallers de
diverses disciplines,
com teatre, música, circ
i pintura. LaTotes les
activitats són gratuïtes i
amb aforament limitat
(deu persones per taller
i setanta per espectacle).
Inscripcions: salutem.cat/
curarseencultura.

Torna l'ou com
balla a Sant Joan
de la Virreina i
Sant Felip Neri
La tradició de l'ou com
balla a Gràcia es recupera
enguany per Corpus amb
dues iniciatives a Sant
Joan de la Virreina i a
l'Oratori Sant Felip Neri a
càrrec, respectivament de
Catifaires de Gràcia i de
La Fadrinalla. Diumenge
6 també hi haurà catifes
ﬂorals a Virreina i al
carrer Llibertat.

A. B.

L

'antic Consolat de Dinamarca, a tocar del pont de
Vallcarca i de la plaça Mons,
es desencalla després de sis
anys d'aquell acord de cessió per part de la Diputació i quan
des del 2017 ja hi ha una proposta guanyadora del concurs d'idees oficial a càrrec de l'estudi de
Carles Enrich. En els últims temps
tot eren cares llargues quan es preguntava pel nou equipament, rebatejat Junyer-Canals (i ara Canals i
Junyer) en honor al matrimoni
d'activistes culturals i republicans
que van formar Dolors Canals i
Joan Junyer, però no ha estat ﬁns
aquesta setmana que ha sortit a licitació la primera fase de les obres
d'adequació, que almenys permetran obrir els jardins i habilitar els
accessos.
Amb el ja activat i veí casal de
barri de Can Carol, al nucli històric
de Vallcarca, l'exConsolat actuarà
de manera complementària en els
usos en un futur, però aquesta primera fase d'obres, que engegaran
aquest 2021 i duraran sis mesos,
se centrarà a enderrocar elements
adjacents i interiors per condicionar l'espai buit amb una habilitació "mínima" com a sala polivalent, tal com apunta la memòria
justiﬁcativa del contracte. També
es condicionarà l'estructura, la coberta, la façana i la serralleria.
L'accent d'aquesta primera fase,
segons expliquen fonts municipals, no és l'ediﬁci sinó l'exterior
de la ﬁnca, tant els jardins com els
accessos des del pont de Vallcarca
i des del carrer Gustavo Adolfo
Becquer. Tractat com un camí de
connexió amb la Vallcarca de baix,

Festa Major
proposa limitar
horaris ﬁns a
les 12 de la nit
L'expresidenta del districte, Isabel Ribas,
nova integrant del patronat de l'entitat, i el
carrer Perla anuncia que deixa de fer festa

Porta d'entrada a l'exConsolat de Dinamarca, aquest dijous. Foto: Àlex Gutiérrez Pascual

Can Carol estrena el cicle
Vallcarca Sona. La primera
programació de primavera del
casal de barri del nucli històric,
iniciada a l'abril, s'està completant
(encara hi ha programada una
sessió de cinefòrum, una sessió
gastronòmica per fer coques de
Sant Joan i alguns tallers), però
ja s'anuncien nous cicles com el
Vallcarca Sona, que arrenca aquest
dissabte amb tango, milonga i vals,
i el so del candombe uruguaià.

hi haurà un vial i l’adequació dels
jardins del casal com a nou espai
públic amb dos accessos "que es
poden tancar", segons la memòria. El pressupost de licitació són
374.638,74 euros amb IVA inclòs, i
encara hi ha un mes de marge per
presentar ofertes.
La segona fase, encara sense
data, ha de completar l'adequació de la construcció i arranjament del palauet per posar-lo en
marxa com a nou casal de barri
amb els usos complementaris a
Can Carol. També en aquesta segona fase, a la cara nord, hi ha
previst des del concurs d'idees un
annex construït amb una estructura lleugera de fusta que segueix
l’ediﬁci original.

•

A.B.

L

a reunió del patronat de
la Fundació Festa Major
d'aquest dimecres ha servit per afinar el model de
festa d'enguany, que anirà
més enllà de les dures limitacions de l'any passat però que encara optarà pels sostres guarnits
i descartarà el concurs de carrers.
L'adaptació de la festa passarà pel
retorn de les tarimes als carrers
-més baixes i centrades- i la possibilitat de fer tres activitats diàries per carrer (una amb barra i
una musical).
La Festa Major 2021 no serà essencialment virtual (el pressupost especíﬁc ja aprovat redueix
de 18.000 a 3.000 la despesa) però
proposa uns horaris uniﬁcats per
a festes oﬁcials i alternatives amb
límit a les 12 de la nit, les cercaviles

Portalada del carrer La Perla a la Festa Major del 2019. Foto: Arxiu

ara estan més aviat descartades i
el Districte ha descartat una proposta de focs artiﬁcials a Lesseps.
El model de festa 2021 encara
té molts serrells, i mira de reüll al
que estigui permès de fer per Sant

Joan, però qui segur que no hi serà
és la comissió de carrers de Perla,
que deixa no farà festa enguany.
L'expresidenta del districte, Isabel
Ribas, d'altra banda, ha estat elegida membre del patronat.
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Una illa interior de Pi i Margall no
pot retirar una coberta d'amiant
en un nou súper per normativa

5

Breus

Una ruta a Gràcia,
en el marc del
congrés d'història
del moble 2020-21
Cedida

L'Ajuntament admet el bloqueig legal, malgrat que el nou llogater de l'antic pàrquing
assumeix el canvi, i les possibles solucions passarien per un encapsulament del material

Albert Balanzà

L

a preocupació i batalla veïnal contra les grans cobertes
d'amiant que hi ha sobretot
als interiors d'illa de Gràcia,
després del procés més visible que s'ha seguit a l'antic mercat
de l'Abaceria, té obert a Pi i Margall
un nou front que posa de manifest
la complexa normativa que pot arribar a impedir el canvi.
La plataforma Illa Interior 95,
que en les últimes setmanes ha
vist com es tractava el seu cas als
consells de barri de Camp d'en
Grassot i del Baix Guinardó -l'espai és a la frontera, ja oﬁcialment
en districte d'Horta-, ha recollit
450 firmes des que el novembre
passat es van iniciar les obres de
canvi d'ús del pàrquing que s''encabeix en el triangle que forma
Pi i Margall, Sardenya i Ronda
Guinardó. "La teulada ocupa el

Coberta d'amiant a l'illa interior de Pi i Margall. Foto: Cedida

70% de l'espai comú de l'interior
d'illa i ha estat refeta amb pegats
en diferents ocasions", remarquen
els veïns en una carta de febrer de
2021. Citant una directiva europea,
el text remarca que es recomana la

substitució del material contaminant o bé l'adequació de la teulada afectada. Fins i tot la regidora
d'Horta, Rosa Alarcón, va assegurar al març que el Districte havia
arribat a un acord amb el nou llo-

gater, un súper de cadena, que assumia la retirada i substitució.
Les últimes notícies, però, segons explica una de les portaveus d'Illa Interior 95, Cristina
Cristóbal: "ens diuen que és un
espai disconforme i que no es pot
canviar la teulada; que s'ha de
treure". Un correu posterior de
regidoria d'Horta posa èmfasi que
s'ha notiﬁcat al propietari del local
el fet de "reparar els elements amb
amiant malmesos i un cop acabats
els treballs aportar el certiﬁcat de
bon estat de la coberta".
El Districte admet que hi ha un
bloqueig legal que impedeix la
substitució de l'amiant per una
coberta d'un altre tipus sota l'argument de la disconformitat de
l'espai, i ara les possibles solucions passarien per un encapsulament de les plaques d'amiant i, en
tot cas, la posada en marxa del nou
negoci de supermercat en lloc de
l'antic pàrquing.

•

Les botigues de Mobles
114 (Julián Romea 16)
i el Palau d'Antiguitats
(Gràcia 1), a més de
l'estudi Oleguer Junyent
(Bonavista 22), són els
tres punts de la ruta
Gràcia que el III Congrés
Iberoamericà d'Història
del Moble ha organitzat
ﬁns dissabte 29. Mobles
114 reivindica en la ruta
la recuperació de clàssics
del disseny com la taula
Jujol, el Palau d'Antiguitats
s'obre com des de fa
33 anys per ensenyar
l'especialitat d'antiquari
i l'estudi Junyent es
mostrarà amb l'aire
noucentista de principi del
segle XX que resta intacte.

Documents
Històries del Coll i altres
pensaments de Vinyati
6 L’Independent de Gràcia
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Tot va començar amb el conﬁnament. Tancat a casa, l'infatigable activista veïnal Salvador Barrau (àlies
Vinyati, una italianització del seu segon cognom) va agafar paper i llapis i es va posar a dibuixar. La realitat
ha estat la font d'inspiració per als més de 400 dibuixos que Barrau ja té fets, un per dia, i que, de moment,
només mostra als seus contactes propers amb la idea d'exposar-los un dia i arribar a més públic. El Dr.
Pip el reporter, la Xiu Xiu del barri, el 7 Ciències, No tot és fum al carrer o St. Jubilat son els principals
personatges de les històries quotidianes que Barrau explica amb mirada crítica i molt d'humor.
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Esports
La temporada, a examen: CN Catalunya masculí de waterpolo

Breus

Els equips de
bàsquet clouen
la participació a
Copa Catalunya
J. Ponferrada (Gràcia Multiesports-PFotoalbums)

Els quatre equips
graciencs de bàsquet han
tancat la participació a
la Copa Catalunya, en
una edició atípica de deu
jornades. Lluïsos masculí,
el sènior millor classiﬁcat,
va equilibrar la balança
de victòries i derrotes
després de caure contra
el Ciutat Vella (82-72) i
va tenir un agraïment
especial per al jugador
Arnau Canyes. Vedruna
es va endur el darrer
derbi de la temporada
contra el Claret (80-85) i
va inaugurar la casella de
triomfs. El SaFa femení va
cloure amb una derrota
contra el Tarragona (4157) i ha acabat la lliga
sense cap victòria.

Més de cent
participants a
la cursa Directa
Tibidabo del CEG
La cursa-caminada
Directa Tibidabo,
que organitza el Club
Excursionista de Gràcia
aquest diumenge 30,
comptarà amb més d'un
centenar de participants,
després que s'hagin obert
els últims dorsals a gent
no sòcia. El recorregut
de l'edició zero d'aquesta
prova vertical començarà
davant de Vil·la Urània.

Rai Santiveri: "Molts
jugadors han marxat
pel bon paper realitzat;
hem de refer l'equip"
L'atacant destaca la fugida de membres de la plantilla a altres
clubs com a diﬁcultat per afrontar la propera temporada

dels partits i això és una cosa que
es guanya amb l'experiència.

Àlex Gutiérrez Pascual

E

La temporada va començar amb
el crit d'ajuda del club per la situació econòmica. Com us ha afectat
a l'hora de competir?
El tema de la situació econòmica
del club no ens va afectar directament.

l primer equip masculí del
CN Catalunya ha acabat
la temporada a la Divisió
d'Honor de waterpolo amb
un vuité lloc a la classiﬁcació general. Assolida la permanència a la màxima categoria estatal
d'aquest esport, l'últim partit de
lliga contra el Mataró (8-14) va suposar perdre la primera posició del
grup D a la segona fase de la competició. Rai Santiveri (Barcelona,
1990) ha tancat la sisena temporada com a atacant al conjunt que
entrena Tato Garcia i analitza el
paper de l'equip de Can Toda.

Quins objectius us plantegeu de
cara a la propera temporada?
Després d'acabar la temporada
molts jugadors han marxat pel
bon paper realitzat. Així que a dia
d'avui l'objectiu és refer l'equip i a
partir d'aquí ja veurem.
Rai Santiveri, atacant veterà del Catalunya. Foto: Josep Ponferrada (PFotoalbums)

Quin balanç fas de la temporada?
Us heu quedat a molt poc d'entrar
al grup C pel títol de lliga.
Ha estat una temporada atípica, a
causa de les mesures per la Covid
i els mútliples conﬁnaments que
vam haver de fer a ﬁnal d'any. A nivell esportiu, el balanç en general
és positiu, ja que hem tingut opcions ﬁns al ﬁnal d'aconseguir els
objectius principals de la temporada. Un d'aquests objectius era classiﬁcar-nos al grup dels sis primers
equips i ens vam quedar a només
un gol d'aconseguir aquesta ﬁta.
El segon objectiu passava per quedar primers del segon grup i vam

"Amb un bloc
molt jove ens
hem caracteritzat
per un joc més
ràpid i dinàmic"
tenir opcions ﬁns a l'últim partit,
ens vam jugar el primer lloc contra el Mataró.
Què destacaries de l'equip?

Del nostre equip aquest any destacaria que hem estat molt lluitadors i la gran majoria dels partits hem pogut competir de tu a
tu contra els rivals. També destacaria que al ser un equip amb un
bloc molt jove ens hem caracteritzat per un joc més ràpid i dinàmic
que altres temporades.
Quins punts de millora detecteu?
Un dels punts que podríem millorar seria el saber controlar els ﬁnals del partit quan portàvem el
marcador a favor o igualat. Hem
perdut alguns punts al tram ﬁnal

Com va començar la teva vinculació amb el Cata?
Després de jugar en alguns
equips de Divisió d'Honor com el
Mediterrani o el Poble Nou, el Cata
em va donar l'opció de poder seguir jugant i poder continuar amb
la meva feina.
És la sisena temporada que estàs
al Catalunya. Quins reptes et marques de cara al futur?
A nivell personal ha estat una temporada molt positiva per mi i això
ha fet que tingui ganes de continuar la temporada vinent fent un bon
paper, trobant-me bé dins de l'aigua i ajudant al màxim l'equip.

•

El camp de futbol del Nou Sardenya inicia
les obres de reparació parcial de la gespa
L'actuació a les àrees no afecta el darrer partit de lliga del primer
equip femení de l'Europa, aquest diumenge contra el Saragossa B
À.G.P.

E

n un ambient de malestar
marcat per les queixes pel
mal estat del terreny de joc
de l'estadi Nou Sardenya, aquest
dimarts s'han posat en marxa les
obres per reparar parcialment la
gespa artiﬁcal del camp de l'Europa. Aquesta actuació, inclosa a darrera hora per l'Ajuntament donat
que l'execució de les obres per can-

viar-la està prevista entre l'estiu i
la tardor de l'any vinent, se centra només en substituir les zones
més malmeses: les àrees i les juntes perimetrals del camp. Operaris
municipals han començat l'actuació per la zona de la porteria de
Pau Alsina. D'aquesta manera, es
canviaran les dues àrees petites i
una línia recta ﬁns al punt de penal. Les obres, que fa unes setmanes el capità del primer equip de
l'Europa va batejar irònicament

com el parxís, s'acabaran dilluns
vinent, segons ha informat el club
escapulat.
Tot i això, aquesta actuació no
ha d'alterar la disputa dels partits
a les instal·lacions municipals del
Nou Sardenya durant aquest cap
de setmana. L'encontre més destacat de la jornada és l'últim partit de lliga del primer equip femení
de l'Europa. Un cop consolidat a la
part mitjana superior de la classiﬁcació amb un meritori sisè lloc a la

Les obres a la gespa artiﬁcial, a la porteria de Pau Alsina. Foto: Albert Benet

Primera estatal, el conjunt que entrena Fran Güells rep aquest diumenge 30 (12h) el Saragossa B amb
l'objectiu de fer un bon resultat davant de l'aﬁció escapulada. També

acaba la lliga el Juvenil A masculí,
que amb la permanència assolida
al març visita aquest diumenge 30
(12h) la Nova Creu Alta per enfrontar-se al Sabadell.

•
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De Balcells a 'Fuenla'
L'entrenador gracienc Josep Maria Raventós dirigeix l'equip de
bàsquet madrileny a l'últim tram de lliga i assoleix la salvació
À.G.P.

A

només deu partits per
acabar la competició
i amb la salvació a la
Lliga Endesa de bàsquet
com a objectiu, l'entrenador Josep Maria Raventós
(Gràcia, 1961) es va posar al capdavant de l'equip tècnic de l'Urbas
Fuenlabrada. "No pintava massa
bé perquè l'equip perdia molts
partits", explica Raventós. Al partit contra el Barça, el primer com a
entrenador en cap, es va notar un
canvi tot i la derrota (81-79).
"Vam entrendre que jugant
moltes possessions en els atacs
ens donaria més possibilitats de
fer anotacions més altes i així ha
sigut", assegura. I va aconseguir
la salvació amb el Fuenla a tres
jornades per acabar. Un èxit per
al conjunt madrileny, amb 23 temporades a la màxima categoria.
Sobre el seu futur, respon breument: "Estem parlant".
El vincle amb el Fuenlabrada
va començar el 2015 com a ajudant del tècnic croat Zan Tabak,

FUTBOL

Copa Catalunya fem.

1a Estatal femenina (Gr.3)

Fase ﬁnal 5è-6è lloc
Tornada: CN Sant Andreu
11 - 8 CN Catalunya

Jornada 29
CF Palleja 1 - 3 CE Europa
Classiﬁcació
1. Llevant LP .........62 punts.
6. CE Europa.........42 punts.
Jornada 30
CE Europa - Saragossa B
(30/05, 12h)

BÀSQUET
Copa Catalunya
Campionat Espanya 1a
Divisió masculina (Gr. 5)

Raventós, durant un partit contra el Burgos. Foto: Alba Pacheco-Urbas Fuenlabrada

un dels compoments de la mítica
Jugoplastica de Split que va guanyar la Copa d'Europa tres anys
consecutius (1989 al 1991), de la
mà de llegendes com Toni Kukoc
o Dino Radja. De Tabak diu que ha
après "la part defensiva i el tracte
amb els jugadors".
Raventós detalla com li va marcar de petit veure jugar a bàsquet
el seu pare i els inicis en aquest esport als set anys a la Salle Gràcia.
"Ho portava a dins", recorda. Una

experiència com a subdirector
tècnic a la Federació Catalana de
Bàsquet va donar pas a una etapa a
la pedrera al Joventut de Badalona.
Abans de l'etapa a Fuenlabrada, va
entrenar CB Prat, Lleida Esportiu,
Sabadell i Sanfeliuenc. Veí del
carrer Balcells, a tocar del Nou
Sardenya, la passió per l'esport
ha deixat empremta a la família.
El seu ﬁll gran, Carles Raventós,
és el segon entrenador del primer
equip masculí de l'Europa.

•

Jornada 10
Ciutat Vella 82 - 72 Lluïsos
Claret 80 - 85 Vedruna
Classiﬁcació
1. UE Horta .............. 8 G 2 P.
3. Bàsquet Lluïsos ... 5 G 5 P.
5. Bàsquet Claret ..... 3 G 7 P.
6. Vedruna Gràcia ....1 G 9 P.

FUTBOL SALA
3a Estatal masc. (Gr.1,
permanència)
Jornada 9
Gràcia 1 - 5 Bosco Rocafort
Classiﬁcació
1. Gràcia FS ...........19 punts.
Jornada 10
CFS Eixample - Gràcia FS
(30/05, 15h)

TENNIS TAULA
1a Estatal masc. (Fase ﬁnal, playoff grups 9-10)
Jornada 13
Lluïsos de Gràcia 5 - 1 Els 8
La Garriga

HOQUEI PATINS
3a Catalana masc. (Gr.3-1)

Campionat Espanya 1a
Divisió femenina (Gr. 1B)
Jornada 10
SaFa Claror 41 - 57 TGN BC
Classiﬁcació
1. Roser ..................... 6 G 2 P.
5. SaFa Claror .......... 0 G 8 P.

Jornada 11
Sentmenat 7 - 3 Claret
Classiﬁcació
1. Igualada HC ......18 punts.
7. CH Claret............ 6 punts.
Jornada 13
CH Claret - Mollet HC
Perpètua (30/05, 17:45)

WATERPOLO

VOLEIBOL

Copa Catalunya masc.

1a Div. masc. (Gr.1, Asc.)

Fase ﬁnal 7è-8è lloc
Anada: CE Mediterrani - CN
Catalunya (1/06, 20:45)

Jornada 7
AEE Institut Montserrat Víkings Prat (30/05, 12:30)
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Cartes al director
A Carme Riera des
de la Meridiana

Editorial

Temps de distensió
a les terrasses

H

Gràcia sempre és una
manta curta: quan
et tapes el cap se't
destapen els peus

Amadeu Palliser Cifuentes

Els Castellers de la Vila de Gràcia han tornat a arrencar
els assajos de canalla després de molts mesos d'aturada
i no ha sorprès del tot que l'agenda del districte (interna
per a grups municipals i mitjans de comunicació locals) hagi anunciat durant dues setmanes una "diada castellera (sense castells" per a
aquest diumenge 29. En realitat es tracta del 24è aniversari de la colla, que es farà a la placeta Manuel Torrente i constarà d'una xerrada,
un taller drag, un quinto solidari i un concert amb Robin Surf. Els castells, més endavant.
El
dependent

Programació
Ràdio Gràcia 2021

1

Programa quinzenal. La setmana que no n'hi ha es repeteix l'anterior.
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.

Fe d’errades
El Club Esportiu Tecnofutbol, amb seu al carrer Pare Claret, al Camp d'en Grassot, i vinculat a la fundació Marcet, és una de les entitats que ha presentat oferta al concurs per
la gestió del camp municipal de futbol de
l'Àliga. Al número anterior vam publicar per
error que es tractava de l'escola de futbol
Tecnofutbol, amb seu central a Àustria.

Lola Capdevila

I

nicialment, havia pensat per aquesta
columna un altre tema, però els darrers esdeveniments m’han portat ﬁns
aquest. Com pot ser que en una setmana siguin assassinades per violència masclista cinc dones i un infant? 14
des de començaments d’any, més d’una
cada quinze dies? Com pot ser que no hi
hagi aturador per aquesta xacra social?
Moltes preguntes i poques respostes per
continuar mirant cap a una altra banda.
Com a societat ho estem fent molt malament. Cal posar-s’hi més seriosament
des de tots els àmbits possibles. Ara,

Els feminismes i la
igualtat haurien de ser
la primera norma de
les 14 Conselleries
amb la creació d’una nova Conselleria
de Feminismes i Igualtat estaríem en el
bon camí? Tinc els meus dubtes perquè els feminismes i la igualtat haurien
de ser la primera norma de totes les 14
Conselleries del nou Govern. Les dones
ocupen ara un terç dels llocs de responsabilitat. Només Cultura i Justícia tenen més alts càrrecs les dones. A Salut
els homes gairebé tripliquen a les dones, encara que és una de les àrees on hi
ha més dones que hi treballen. La nova
Conselleria ens deslliurarà d’assassinats i tota mena de violència masclista?
Treballarà per a la igualtat i el respecte a
totes les persones? O és només un calaix
de sastre on tancar tots els problemes
que des de la infància pateixen les dones i
els més desfavorits? Només el temps, i en
tenim poc, ens ho dirà!

•
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Hora

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

divendres

16 a 17 h

La tarda és nostra

Temps de
Música i
espectacle

Música i Geograﬁa

Tobacco Road

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

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
Geograﬁa

Gracienques (2)

20 a 21 h

Infogràcia

Gracienques (2)

Sortides amb
Gràcia

Temps de Música
i espectacle

Toc Escapulat

2

Dissabte o
diumenge

Retransmissió dels partits de CEE Europa
fora de casa (cada 15 dies)

La Perla, 31, 08012 Barcelona
Tel. 93 217 44 10
redaccio@independent.cat

Setmana negra

Admirada senyora, des del més profund
respecte a la seva obra, i a les seves idees polítiques, cosa que vostè no fa, doncs
en una entrevista (El País, 3 de nov. 2015):
'Ho desembre clar i català: no sóc independentista i, tot i que sóc mallorquina, l'actual situaciò política catalana em sembla
ridícula (...). Pel que fa a els seus comentaris en el seu article 'El carrer és meu'
(La Vanguardia, 23 de maig), cal recordar-li que l'ètica professional i la moral tenen una línia vermella, que és la veritat. I
aquesta, quan és objectiva, és irrefutable.
En el seu article diu 'Des de fa quasi 2 anys,
1 grup de ciutadans s'apodera d'1 via pública entre els 19 i els 21 hores (...) El grup, a
vegades tan Sols d'1 dotzena de persones,
considera que el carrer és su '.
Informeu-vos bé, el tall és de 19.30 a 21.30,
(abans de la Covid, era de 20 a 22 h.) I és veritat, som menys que abans, molts per por
de la pandèmia i altres s'han desmotivat.
Però MAI hem estat una dotzena, si més
no, aquests dies de pont, arribem a el centenar. I el barri triat, és el nostre barri.
Amb relació a les seves valoracions, també
discrepo, però li respecte, si bé, m'agradaria que pensés si la llibertat d'expressió
per una sentència que considerem injusta
és equiparable a el dret a la mobilitat, que
comporta, com a molt, una limitada demora. I, per favor, no barregi a Puigdemont i
Junqueras, la decisió és només nostra, organitzada de forma assemblea. I li demano
que no ens compari amb Fraga Iribarne.

i va haver un temps, cap allà el 2016-2017, que l'Ajuntament es va engrescar a redeﬁnir l'espai que ocupaven les terrasses a les places
principals: es van fer unes sessions de treball amb mapes i dibuixos,
ﬁns i tot es van fer grups de passejada per cada àmbit i es va treure de nou
la calculadora per explicar els possibles canvis en funció del percentatge
d'ocupació de l'espai públic per part dels bars i restaurants i del trànsit de
pas. Només, d'aquell debat, en va sorgir una concreció rellevant a la plaça
Rovira, amb una nova terrassa demanada per l'únic bar que no en tenia.
Aleshores va venir el silenci administratiu, l'aturada del procés participatiu,
el focus derivat cap a altres qüestions i de cop la crisi sanitària, el desert, les
pèrdues dels negocis i ara la represa.
I en aquest context Gràcia es va fer famosa per ser un dels dels districtes més restrictius, juntament amb Ciutat Vella, a l'hora d'autoritzar noves
terrasses en el pla extraordinari plantejat per l'Ajuntament. Ja
no estàvem en l'escenari de la
redeﬁnició del 2016 però tampoc s'atenuava el dolor d'un
sector que ho havia estat tot a
Gràcia, en un barri històric on
la vida nocturna havia derivat
en una lluita brutal per aconseguir una llicència d'activitats.
La pandèmia va arrasar aquesta
dinàmica; ara els portals immobiliaris estan plens de petits bars i restaurants de Gràcia que es traspassen.
Hi va haver una mobilització dels bars i restaurants i ara a la vista està
que l'Ajuntament ﬁnalment ha obert la mà i ha permès respirar molts
d'aquells que volien guanyar espai exterior per evitar acabar de naufragar
en les pèrdues acumulades. Però Gràcia sempre és una manta curta: quan
et tapes el cap se't destapen els peus, i ara és l'espai públic el que surt perdent. Hi ha terrasses arreu, als carrers més petits, a les places més contingudes... És obvi que es tracta d'una situació excepcional, i així la defensem.

de Gràcia

Ull de
dona

Opinió

L’Independent de Gràcia 11
28 de maig de 2021

Opinió convidada

el
bloc

El Rebost Solidari de Gràcia

La proletària del
proletariat

Pobresa menstrual

Silvia Manzanera

iStock

E

l 28 de maig és el Dia Internacional de la Higiene
Menstrual. La pobresa menstrual és la falta d'accés
a productes d'higiene menstrual degut a restriccions socioeconòmiques. Segons un estudi recent,
les persones que menstruen han de pagar ﬁns a
240 euros any en aquests productes. És un problema a nivell mundial, associat també al patriarcat en el qual vivim.
A més de provocar diﬁcultats econòmiques, per qui no
s'ho pot costejar, s'hi afegeix el cost extra causat pels impostos de luxe amb que graven aquests productes.
La pobresa menstrual té conseqüències sobre la salut física, degut a que les dones han de fer servir remeis que no
són higiènics com diaris o trossos de roba. En una enquesta publicada recentment, s'indica que ﬁns al 12% de dones
han fet servir almenys un cop paper higiénic en comptes
de productes dissenyats per la regla, posant en risc la salut, degut a que es pot infectar el tracte urinari i ﬁns i tot
tenir problemas en el sistema reproductiu.
També pot causar problemes de salut mental com ansietat o depressió i desigualtat d'oportunitats, doncs hi ha
adolescents que no assisteixen a classe durant uns dies generant un greuje comparatiu amb la resta d'alumnes.
En conseqüència és necessari reduir el cost d'aquests
productes i rebaixar l'impost de luxe que tenen. Per altra
banda també cal desestigmatizar la menstruació a través
de l'educació i de campanyes de conscienciació.
En alguns països, associacions i governs ja treballen
conjuntament en programes pilot dedicats a aquesta problemàtica, i pressionen als seus governs perquè facin més
investigacions sobre la pobresa menstrual.
En el cas de l'Estat espanyol, no s'inverteixen recursos
en fer estudis quantitatius a gran escala sobre aquesta temàtica, mentre que a Catalunya existeix una lluita activa
per reduir I'IVA en tampons i en compreses, i implementar polítiques per donar productes higiènics de forma
gratuïta.

C

El Rebost Solidari està duent a
terme una campanya de recollida
de productes perquè les nostres
usuàries no es trobin davant la
difícil decisió d'haver d'escollir
entre menjar o productes higiènics
Davant d'aquesta situació el Rebost Solidari de Gràcia,
situat al carrer Reig y Bonet número 12, està duent a terme
una campanya de recollida de productes d'higiene menstrual, perquè les nostres usuàries no es trobin davant la
difícil decisió d'haver d'escollir entre menjar o productes
higiènics. Oferirem els tampons i compreses de forma gratuïta a les usuàries perquè totes tinguin accés a una menstruació digna i lliure de prejudicis.

•

inc assassinats masclistes en quatre
dies. Cinc dones i un infant morts
a mans d'homes; sis cops directes a
l'estómac que et deixen sense respiració;
sis morts que fan un mal insuportable i
se sumen a la vergonyosa estadística generada per la violència patriarcal més extrema. Sí, amic Torralba, jo també em repeteixo. I sí, ben retornada Lola, jo també
m'indigno i canvio el tema que tenia pensat en principi per aquesta columna perquè no em surt escriure d'una altra cosa
quan ens estan matant, com deia una
pintada en un carrer de la Vila que la brigada de neteja s'ha encarregat d'esborrar
seguint ordres de més amunt. La neteja
dels carrers, prioritària, com els contenidors. I escolteu, a embrutar a casa vostra,
feu un tuit que és mes net i apa, que estem molt ocupades defensant la fantasia
de la lliure elecció de gènere, fent servir
llenguatge de progres postmodernes i sobretot molt inclusives que no fereixen els
sentiments de ningú. Però aquestes senyores de l'esquerra que estan ara al poder es perquè moltes feministes les van
votar precisament perquè fessin polítiques feministes pensant en les dones, un
col·lectiu que representa més de la meitat
de la població, dones que vivim en una
societat sexista que oprimeix en base al
sexe. No, Mónica Oltra, ningú va repartint
carnets de feminisme, l'objecte polític del
qual som les dones. Deixeu els debats estèrils sobre sentiments, comportaments i
lliure elecció; el neoliberalisme no us escau bé. Deixeu ja els cervells roses i blaus
i centreu-vos en millorar les condicions
de vida de les dones, de totes, no repetiu
més allò de "tu calla que ets dona blanca
hetero privilegiada". Som la proletària del
proletariat. I ens estan matant.

•
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Opinió

Opinió convidada
Albert Vilardaga, cap d'Esports de L'independent (2017-2020)

De l’oblit a l’orgull

L

’Europa que vaig conèixer el març de 2017 era
un equip que havia jugat set partits de lliga, encara no n’havia guanyat cap, sumava quatre
punts i estava un punt per sobre del descens. El
meu primer partit com a redactor de L’Indepe
al Nou Sardenya va ser contra el Figueres. El Nou
Sardenya sempre m’ha semblat un estadi vell, però
amb encant. Recordo recollir l’acreditació en aquestes taquilles claustrofòbiques, i en entrar el camp quedar una mica decebut per la poca gent que hi havia.
La gespa estava amb més bon estat que actualment, i
dels quatre gats que hi havia, els més grans eren asseguts i fumant a la tribuna, mentre que quatre penjats
es deixaven la veu al gol mentre bevien cervesa i feien volar banderes. El partit va acabar 3 a 0, amb gols
d’Abel Rita, Alberto i Èric Reverter. No em podia queixar, quin debut!
Les jornades anaven passant, i l’Europa que en feia
una de freda i una de calenta, va acabar la temporada a mitja taula (12è), i amb un joc francament avorrit
(28 gols marcats en 38 jornades). Aquella temporada
em va servir per conèixer personalment dues llegendes del club com Àlex Cano, incomprensible que encara no hagi estat pregoner de la Festa Major, i Alberto.
La temporada següent va seguir el mateix tarannà,
l’equip va acabar vuitè en una temporada que va acabar amb Ramon Gatell a la banqueta les darreres quatre jornades com a entrenador interí en substitució de
Joan Esteva.
La 18/19 va ser la primera temporada de David
Vilajoana a la banqueta del primer equip, una persona

Joanna Chichelnitzky

El secret de l’èxit dels últims
anys ha estat el canvi de
mentalitat amb la identiﬁcació
de l’aﬁció gràcies a l’ascens de
jugadors de la casa, i amb el
retorn de jugadors molt estimats

amb un caràcter especial, i un dels principals responsables en el canvi de mentalitat de l’aﬁcionat. Un dels
seus jugadors em deia off the record: "No es casa amb
ningú, està boig, un dia ets titular i l’altra no vas convocat. Et fa estar sempre amb tensió. Té les idees molt
clares, sempre parla d’atacar". El secret de l’èxit dels
últims anys ha estat aquest canvi de mentalitat, juntament amb la identiﬁcació de l’aﬁció gràcies a l’ascens
de jugadors de la casa, i amb el retorn de jugadors
molt estimats com Pastells o Jordi Cano.
La temporada passada va ser un coitus interruptus,
la pandèmia va aturar-ho tot i la temporada va acabar amb un playoff exprés, una mica estrany, amb
l’ascens més a prop que mai, però un empat contra el
Terrassa va deixar l’Europa fora de la lluita per l’ascens. Una de les imatges que millor copsava aquesta
identiﬁcació i canvi de mentalitat de l’aﬁció va ser la
rebuda de l’equip al Nou Sardenya després de caure
en el playoff.
El domini d’aquest any ha estat inapel·lable, de
principi a ﬁ, i ha acabat amb un ascens i un títol molt
merescut. Però més enllà dels resultats i la classiﬁcació prefereixo quedar-me amb què abans del març de
2017 cap amic m’havia preguntat mai per l’Europa, i
després de l’ascens uns quants d’ells van enviar-me un
missatge per felicitar-me. I és que quasi m'atreviria
a dir que l’ascens no és el més important dels últims
anys, el més important és que aquest Europa ha emocionat i s’ha convertit en l’orgull de tots els graciencs
i gracienques que des de diferents llocs del món hem
penjat la bandera escapulada.

•

Opinió convidada
Josep Callejón Giménez, Grup d’Estudis Coll - Vallcarca

De Teixidor a Texidó (i II)

J

ordi Texidó Mata (Barcelona, 1929) -nascut al
barri del Coll Vallcarca- va reprendre els estudis de música quan es va jubilar, continuant
amb la creació de noves composicions de diversos gèneres musicals. Entre les seves composicions més destacades es troben principalment
sardanes, com ara ‘L'Anella Màgica’ (2007), ‘Brindem
amb cava’ (2010), ‘L'Abril de Calella’ (2010), ‘El petit
Fernando’ (2011), ‘Laura, un somni’ (2012), ‘La rotllana de l'amor’ (2013) i ’Gala, llum de mar’ (2016).
El 8 de setembre de 2007, va estrenar la seva sardana ‘Records del meu barri Coll Vallcarca’, una composició que va crear en homenatge al barri que el va
veure néixer. La interpretació va tenir lloc a la Plaça
Salvador Allende a càrrec de la cobla Jovenívola de
Sabadell. A més, la seva sardana ‘Agulla d'Imant’
va ser interpretada durant la celebració dels Jocs
Florals de Calella i, posteriorment, fou enregistrada
en un doble CD commemoratiu de “Calella, capital de
la sardana 2015”.

Enguany, Jordi Texidó ha estrenat la sardana
‘L’Anyada noranta’, peça que va crear amb motiu de la
celebració del seu norantè aniversari. També ha estat
seleccionat en diverses ocasions per participar en el
concurs la Sardana de l’Any, arribant a les semiﬁnals
del concurs. Actualment és tenor del Coro Valdeluz
de Madrid, amb el qual ha fet gira per arreu durant
aquests darrers sis anys.
Ramon Texidó Font, net de Ramon Texidó
Almasqué i ﬁll de Jordi Texidó Mata, és ex-treballador de l’Editorial Bruguera i cronista i director del
Diari del Maresme.
Aquesta és la recepta que prescrivia el senyor
Ramon Texidó Almasqué al seus amics, veïns, companys, família... Una fórmula magistral, amb teràpia i
dosiﬁcació de com viure la vida sense complicacions,
sense excessos, sense enfrontaments, gaudint del que
tens sense desitjar el que tenen els demés, fent fàcil el
que es posa difícil i accessible l’impossible, envoltarse de gent positiva, estar preparat per esperar l’ines-

perat i no perdre l’esperança
de que l’inesperat sigui allò que
esperem.

•
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Cedida

Exposicions
Fins al 15 de juny
Campañà: L'estètica de la modernitat mecànica, mostra d'Antoni Campañà, fotoperiodista que va immortalitzar inﬁnitud
d'esdeveniments socials de la Catalunya
del segle XX. Aquesta exposició reﬂexiona 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 fotograﬁes 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 20 de juny
L'exposició dels 150 anys de la Revolta de
les Quintes, un dels actes centrals de la
commemoració que s'havia de celebrar
l'any passat, s'ha inaugurat aquest dimecres de la mà del seu comissari, l'historiador i president del Taller d'Història
de Gràcia Josep Maria Contel. La mostra
analitza les claus d’un conﬂicte de fa més
d’un segle i mig on una gran part de les
dones de la vila de Gràcia es va enfrontar
a les autoritats civils i militars per aturar
la crida d’una nova lleva de joves graciencs per ser incorporats a l’exèrcit espanyol. [Vídeo de la inauguració a www.independent.cat]
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps)
Fins al 18 de juny
Exposició Passarel·les, de Xavier Marín.
És el diàleg amb els poemes de la plaqueta homònima de Felícia Fuster en la celebració 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)
Fins al 25 de juny
Exposició Alimentació Sostenible.
Emmarcada al cicle La Primavera Verda,
l'exposició, impulsada per l'equip de l'espai de Consum de Barcelona, promou una
reﬂexió sobre l'impacte del model alimentari actual en la salut de les persones i en
la del planeta. També dóna a conéixer alternatives per fer possible una alimentació més saludable i sostenible.
CC El Coll-La Bruguera (Aldea, 15)
De l'1 al 30 de juny
Exposició Dona Subjecte. Collages de
Claudia Montes on l'artista reivindica les
dones com a individus, un fet simple però
que s'ha posat en qüestió històricament.
La inauguració serà dimarts 1 de juny a
les 18 h amb limitació d'aforament i inscripció prèvia a través del formulari de la
web de l'espai.
Espai Jove la Fontana
Fins al 31 d'octubre
Incert Equilibri. La primera casa de Gaudí
acull una exposició comissariada per Sara
Catalán amb obres de l'artista Txemy
Basualto (Xile/Canàries, 1981), on trenca
essencialment amb els seus llenguatges
habituals i codis heretats de la seva formació com a delineant artístic per qües-

tionar-se conceptes d’identiﬁcació, paternitat, pertinència, raça, ecologia, i tot
partint de -i mantenint- la cerca de l’equilibri. La mostra també ofereix dues installacions del compositor Perdi Rominger i
una instal·lació de la dissenyadora de producte Itziar Luna.
Casa Vicens (Carolines, 20-26)

Recomanem

Actes
Divendres 28 de maig
Cicle Jove #Realsex. Cicle sobre sexualitat
i afectivitat al coll. Sexualitat amb mirada
intercultural.
Local AE Jaume I (Lluís Bonifaç, 2), a les
17 h
Concert: Polseguera (Tomeu Mulet + Biel
Riera).
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 19h i
a les 20.30h
Gala companyies emergents de Tap Dance
(claqué) de Barcelona.
Almeria Teatre (Sant Lluís, 64), a les 19 h
Dissabte 29 de maig
Concert: Elena Ley & Miguel Talavera:
Americana Stories.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 12.30 h
Concert: La Ludwig Band.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 13h
Revista Caramella: presentació del
núm. 44. A càrrec d'Aleix Cardona i de
Ferran Riera, del consell de redacció de
Caramella.
El Bar del CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les
18.30 h
Concert: Polseguera.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 19 h
i a les 20.30 h
Espectacle de dansa i teatreés, a càrrec de
la cia Kübik: Balance. Aforament limitat i
inscripció prèvia.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia,
190), a les 19 h
Gala de solistes. Mostra de mestres i professionals del Tap Dance (claqué).
Almeria Teatre (Sant Lluís, 64), a les 19h
Diumenge 30 de maig
Espectacle familiar: El Misteri de Houdini.
Jove Teatre Regina (Sèneca, 22), a les 12 h
Dilluns 31 de maig
Parlem amb... Ángeles Piquero.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps, 2022), a les 18.30 h
Dimarts 1 de juny
Curs digital #estàsON. Robots en acció.
Tallers per a nenes i nens de 9 a 12 anys.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de
l'Olla, 104), a les 17.30 h
Parlem amb... Patricia Almarcegui conversa amb Giovanna Rivero, Eduardo
Ruiz Sosa i Marta Rebón sobre el seu darrer llibre Cuadernos perdidos de Japón
editat per l'Editorial Candaya.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps),
i en directe al canal de Youtube de
Biblioteques de Barcelona, a les 18.30 h

Tallers Oberts BCN, els espais de
creació s'apropen a la ciutadania
La 28a edició de Tallers Oberts BCN, les jornades de portes obertes de tallers i espais
de creació que apropen l’art, l’artesania, el disseny i la creació a la ciutadania, tindrà
lloc aquest cap de setmana. El projecte es recupera així de la versió limitada de
l'octubre passat i amplia el cartell de les activitats amb un centenar de propostes.
Gràcia posa en el mapa un total de 22 espais -el segon de la llista després de Ciutat
Vella-. L'horari serà dissabte d'11 a 14 hores i de 15h a 20h, i diumenge d'11 a 15h.
No caldrà fer reserva prèvia tot i que cada taller s’ajustarà a les condicions de
seguretat i aforament actuals. Tota la informació a tallersobertsbarcelona.cat
Dissabte 29 i diumenge 30 de maig a diferents espais de Gràcia

Dimecres 2 de juny
L'aventura de conèixer. Xerrada "Com fer
treball saludable", a càrrec de Joseﬁna
Llargués. Aforament limitat.
Bibioteca M. Antonieta Cot i Miralpeix
(Pg. Vall d'Hebron, 65-69), a les 18.30h

Divendres 4 de juny
Lletra petita: Dalt del cel. Amb Cristina
Noguer. Edat: 6 mesos a 3 anys. Cal inscripció prèvia.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de
l'Olla, 104), a les 11 h

Parlem amb... José Ramón Ubieto.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps)
i en directe al canal de Youtube de
Biblioteques de Barcelona, a les 18.30 h

Cicle Jove #Realsex. Taller: Relacions sexoafectives sanes.
Centre CJAS (La Granja, 19), a les 17.30 h

La Taverna del CAT: Sònia Arias i Pau
Vinyoles.
El Bar del CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les
20 h

Teatre: Les forcada. Representació de
l'obra d'Albert Capel, a càrrec del grup
Vada Retro Teatre. Cal reverva prèvia.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 18h

Entitats

Divendres 28 de maig
Cinefòrum: directores i la seva mirada
política. Le camion, de Margarite Duras.
Can Carol (Cambril, 26-28), a les 19 h

El Centre (Ros de Olano, 9), a les 18 h, dg
a les 11 i a les 18h

Dissabte 5 de juny
Vallcarca Autoeditada. Espai per conèiSalvat Papasseit a L'Ateneu. Recital poè- xer les novetats i varietats temàtiques
tic i presentació del llibre L'Incendiari de del món de l'autoedició.
Can Carol (Cambrils, 26-28), de les 11 a
mots. Cartes inèdites, articles i poemes
les 14 h i de 16 a 20h
esparços. Amb Ferran Aisa, Mei Vidal,
Andreu Aisa i Jordi Martí Font.
Xerrada-taller: plantes per a la pell. .
Atenue Llibertari (Alzina, 5), a les 19h
Antic Forn de Vallcarca (Cambrils, 10),
d'11 a 13.30 h
Dissabte 29 de maig
Passejada: Cultivant la ciutat.
Recorregut per conèixer diverses inicia- Jazz Class Concert: Sophie Dee i August
tivees d'agricultura urbana als barris del Tharrats.
Coll i Vallcarca. Dins del cicle Primavera El Centre (Ros de Olano, 9), a les 19 h
Veda del Coll. Cal inscripció prèvia.
Aula Ambiental Bosc Turull, a les 11.30 h Amb el suport de
Teatre: El retorn del Taller (grup de
Petits i Mitjans).
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Breus

L'escola del
Palau i de l'Orfeó,
amb el Simfònic
a la Sedeta
Cedida

El proper dissabte 12
de juny tindrà lloc una
nova edició del Simfònic,
el festival de concerts
simultanis que concentra
més de 5000 estudiants
d'escoles de música a
100 racons emblemàtics
de Catalunya i les Illes
Balears. A Gràcia, el
festival passarà per la
Sedeta, que acollirà dos
dels concerts: l'escola de
Música del Palau (12h)
i l'escola de música de
l'Orfeó Gracienc. Cal
inscripció prèvia al web
del Centre Cívic La Sedeta
o trucant als telèfons 93
207 37 03 / 93 459 12 28, o
presencialment al centre.

L'Almeria reuneix
a companyies
emergents de 'Tap
Dance' en una gala
Aquest divendres és el
segon dia que l'Almeria
Teatre presenta el treball
de les companyies
emergents de Tap Dance
de la ciutat, on veure la
diversitat i la creativitat
de la comunitat de claqué
barcelonina. I dissabte 29
serà el torn dels mestres i
professionals amb la gala
de solistes; improvisacions,
coreograﬁes i música en
directe.

Cultura
Microteatre BCN
tanca la sala de Bailèn
i engegarà nova etapa
en un local de la Vila
Dissabte abaixarà la persiana de la que ha estat la seu durant
sis anys i es trasllada a un nou espai per reduir despeses

Silvia Manzanera

El canvi mantindrà
l'estructura de
tres sales petites
i una de gran per
diversiﬁcar cartell

A

quest dissabte 29 de maig
Microteatre BCN abaixarà la persiana del local de
Bailèn 194 després de sis
anys. Amb l'objectiu de
reduir despeses i donar un nou impuls al projecte engegat el 2015 seguint el model madrileny que pretenia renovar el format teatral, la
sala es trasllada a un altre local de
la Vila, amb el qual encara estan
enllestint els darrers tràmits. "Ens
ha costat molt trobar un nou espai
però al ﬁnal ens podrem quedar a
Gràcia", assegura Libertad Ribera,
directora de Microteatre.
La darrera etapa a Bailèn no ha
estat gens fàcil. El passat mes de
gener, després de l'aturada provocada per la crisi sanitària i l'aplicació de les restriccions, la sala
va posar en marxa una campanya
de micromecenatge a Verkami
per poder adaptar l'espai, tot reformulant el format i salvar així
el projecte, molt tocat econòmicament. Però la despesa del lloguer era massa alta. "Creiem que
el trasllat, encara que haurem
d'estar un temps tancats per les
obres d'adaptació del nou espai,
val molt la pena i ens permetrà
sostenir millor el projecte de cara
a la temporada vinent", afegeix
Ribera. Així, la propera sala de

Cartells de les obres que han passat per Microteatre aquests anys. Foto: Cedida

Última funció i 'microdesitjos'
per al nou projecte. Aquest
dissabte Microteatre farà la
darrera funció a l'espai de Bailèn,
una oportunitat per acomiadar
la sala i "fer un últim tour". Els
visitants trobaran, a més, la llibreta
dels 'Microdesitjos' on podran
deixar consells i propostes que els
responsables de la sala estudiaran
per incorporar al nou projecte.

Microteatre mantindrà la mateixa
estructura de la darrera reforma:
3 o 4 sales petites per al microteatre i una més gran on ampliar el
cartell d'activitats (projeccions o
propostes per a públic infantil).
"Son millores que hem descobert
amb la pandèmia i creiem que així
també tindrem més possibilitats a
l'hora de programar", diu la responsable de la sala.
Durant les properes setmanes
traslladaran tot el mobiliari i la
resta de material que van incorporar a la darrera reforma de la
sala i la inauguració, de moment,
s'ha previst de cara al setembre,
coincidint amb l'inici de la temporada. De tota manera, la intenció
és tenir l'espai adequat unes setmanes abans i arrencar les primeres funcions -pensant en un públic familiar- durant les festes
de Gràcia. "La situació sanitària
sembla que també millora així
que som optimistes amb la nova
etapa", clou Ribera.

•

El repor

L'editorial Efadós celebra un quart de segle amb nous volums
de la col·lecció 'Catalunya Desapareguda'; Gràcia ja en té dos

25 anys de fotograﬁa històrica
S.M.

L

’editorial Efadós ha celebrat
recentment el seu 25è aniversari. Especialitzada en
fotograﬁa històrica, entre les
seves col·leccions estrella destaca 'L’Abans', amb 150 volums
de fotograﬁa antiga sobre la història gràﬁca dels municipis de
Catalunya. Els volums d’aques-

ta col·lecció dedicats als barris
i districtes de Barcelona tenen
gairebé 900 pàgines i recopilen
fotograﬁes de fons familiars que
expliquen la vida quotidiana de
la ciutat. Tot un tresor.
L'editorial també té altres colleccions que segueixen aquesta mateixa línia gràﬁca, centrades en novel·la històrica, negra,
fotograﬁa panoràmica, en 3D,
ecologia o gastronomia. Però el

que queda més aprop de la Vila
és, sens dubte, la darrera entrega de la col·lecció Catalunya
Desapareguda, un projecte nascut el 2014 amb l’objectiu de
preservar i difondre el patrimoni local dels pobles i ciutats
de Catalunya. El nou volum de
Gràcia, obra de l'historiador
gracienc, Josep M. Contel, recull l'evolució de la Festa Major
des del 1901 ﬁns al 1973. Durant

Contel durant la presentació del llibre a la Fundació. Foto: Agustí Codinach

la presentació fa uns dies a la
Violeta i especulant sobre la història de la festa ens aquests dies
incerts, l'autor va assegurar que

"no sabia com seria en un futur"
però, amb la perspectiva del
passat, "la festa estava assegurada".

•

Cultura

L’Independent de Gràcia 15
28 de maig de 2021

Saki Guillem: "Reconec
que amb La Murga ens
vam passar; amb 25 anys
ets molt presumptuós"

crítica
d'art

Homenatge a Felícia Fuster
Ramón Casalé Soler

A

mb motiu del centenari del naixement de Felícia
Fuster (Barcelona, 1921-2012) es duen a terme
una sèrie d’actes culturals en diferents llocs de
Catalunya, Madrid i París, entre ells, el que es celebra
a Arts Santa Mònica amb l’exposició Plurivisions, on
la comissària és la crítica d’art, periodista i historiadora Pilar Parcerisas, vocal de la Fundació Felícia Fuster,
juntament amb l’escriptora Lluïsa Julià, tresorera de la
Fundació, que és la comissaria de la part literària.
La Fundació Felícia Fuster té el seu local a tocar de
Gràcia, al carrer Camps i Fabrés, 3-11. Va ser creada per
la poeta, artista i traductora Felícia Fuster, on hi collaboren diverses personalitats artístiques i literàries
catalanes. Els seus principals objectius són donar a conèixer la seva obra, divulgar la llengua catalana a l’exterior, impulsar la creació artística i facilitar la realització
d’estudis superiors a la gent necessitada concedint borses d’estudis anuals. La Fundació compta amb un fons
de mig miler d’obres, entre pintures, escultures, gravats, vidres, objectes, llibres d’artista, manuscrits, així
com la seva obra literària.
Respecte a 'Plurivisions', la comissaria l’ha distribuït en tres àmbits: Abstracció lírica, Plurivisions i Haikús
visuals. Però al marge d’aquestes sèries, Fuster també
s’ha endinsat en altres, com per exemple l’expressionisme i el naïf. Segons Parcerisas l’abstracció lírica és “poc
habitual en una dona artista en el seu temps”, ja que fa
referència a un tipus d’abstracció de “registre oníric i
còsmic, paisatges siderals, visionaris, musicals”. De fet,
es pot relacionar amb el món musical –ella mateixa es
va formar com a pianista-, ja que hi podem trobar “música d’Arnold Schöenberg o Bela Bartok”. A nivell compositiu són obres que denoten silenci, que contrasten
amb la idea musical, donant sensació de pau interior.
La sèrie Plurivisions que dóna nom a l’exposició, la
va realitzar a continuació de les Abstraccions líriques.
Moltes d’elles són de forma circular, aproximant-se a la
idea còsmica. Algunes peces tenen la singularitat que es
poden moure, ja que els hi col·loca un motor al darrera
que fan que girin quatre vegades en angles de 45 graus,
el que permet l’existència de diversos punt de vista.
Ela collages o els haikús visuals, tal com els denomina la comissària, degut a relacionar-los amb els haikús
que escrivia de marcada inﬂuència japonesa, on el “el
ple i el buit, la paraula i el silenci són protagonistes”.
Són collages realitzats a partir de trossos de gravats
estampats en la tècnica calcogràﬁca en blanc i negre.
Juntament amb els collages s’exposen haikús, circumstància aquesta que origina l’existència d’una doble vessant: la visual i l’objectual. Paral·lelament s’exhibeixen
diversos treballs d’artistes visuals com per exemple un
vídeo-poema d’Esther Xargay titulat 'Sorra de temps
absent', que fa referència al poema El verb el vent, on
les paraules i les lletres s’uneixen amb les imatges que
sorgeixen del vídeo. La mà grava sorra sobre el marbre,
com si fos “un rellotge de temps”, diu Parcerisas.

Expectació i molta emoció pel concert 'Almanac, 40 anys' en
homenatge a Jordi Fàbregas, aquest dissabte 29 de maig al CAT

S.M.

E

ra el concert que havia d'inaugurar la 34a edició del
Festival Folk Internacional
Tradicionàrius. I era Jordi
Fàbregas qui havia de pujar a l'escenari, ja que era l'ànima d'un encàrrec particular: revisar les cançons del primer disc
de La Murga, Almanac, tot mesclant músics veterans amb músics
més novells. Però la sobtada mort
de Fàbregas va trasbalsar-ho tot.
Mesos després, tot i que no recuperats i amb una càrrega d'emoció evident, els músics convocats
per aquest concert pujaran ﬁnalment a l'escenari del CAT aquest
dissabte 29 de maig a les 20 hores,
i ho faran homenatjant Fàbregas,
és clar: Saki Guillem (encarregat
dels arranjaments i la producció
general), Eduard Altaba, Roger
Andorrà, Jordi Barbet “Kami”,

Els músics d'Almanac, 40 anys', a la porta del CAT aquest dimecres. Foto: Cedida

Eduard Casals, Jordi Macaya,
Eliseo Parra, Cati Plana, Sergi
Vergés i Arturo Gaya, la veu que
hauria d'haver estat la del director del Tradicionàrius. "La sobrecàrrega emocional que ha agafat
aquest concert és més que previsi-

El supergrup. El 1981 La Murga (Josep
Pons, Eduard Altaba, Saki Guillem,
Enric Esteve, Josep Cabré, Eliseu Parra
i Jordi Fàbregas) va publicar el seu
primer disc, 'Almanac'. La idea era
portar les cançons tradicionals cap a a
una espai de digniﬁcació. Guillem ho
explica: "Era un projecte transgressor
i, al ﬁnal, el Jordi va decidir optar per
una línia de folk més pur, sense oblidar
la innovació ni les noves veus".

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla
del Prat, 15. Tel. 93 217 26 42.
• Nomadland. 17.50 i 20.00. 15.45.
• Spiral: Saw. 16.00. 20.20. 18.05.
• First cow. 16.30. 19.30.
• Pequeño país. 19.15.
• El viaje a Chihiro. 17.55.
• Otra ronda. 17.50.
• Poliamor para principiantes.
15.50 i 20.10. 18.05.
• Borrar el historial. 15.55 i 20.00.
• Raya y el último dragón. 17.00.
• Este cuerpo me sienta de muerte. 20.05.
• Pequeño país. 15.50.
• El padre. 20.10.
• Guardianes de la noche la película: Tren inﬁnito. 15.50.
• Hijos del sol. 18.10.

• El olvido que seremos. 16.10 i
19.00.

Cinemes Girona. Girona, 177
• Mía y Moi. Dv, ds, dg, dl, dc i dj,
16.00, 18.00 i 20.00.
• El tiempo perdido. Dv, 20.00.
• Kalel 15. Ds, 20.00.
• Zog i els doctors voladors. Ds, dg
i dl, 16.00.
• Rondinaire, el conte d'un bruixot. Ds, dg i dl, 16.00.
• Álbum de postguerra. Dc, 20.00.
• El olvido que seremos. Dv, ds, dg,
dl, dc i dj, 17.30 i 20.00.
• El verano de Codi. Dv, dc i dj,
16.00. 6.00.
• Borrar el historial. Dv i dc, 16.00.
Dg, dl i dj, 20.00. Dv, ds, dg i dc,
18.00.
• L'italiana in Algeri (òpera). Dj,
16.30.

ble", confessa Saki Guillem durant
un descans d'un dels assajos previs a l'actuació de dissabte. "Amb
el Jordi vam passar 4 o 5 anys molt
intensos, i tot i que la vida ens separa la motxilla que ens queda és per
sempre". Guillem explica que quan
el seu amic el va trucar per fer-li la
proposta "no ho acabava de veure".
"He intentat respectar aquell esperit, però és clar, han passat 40 anys
i ho veus tot diferent, quan en tens
25 ets molt presumptuós, amb La
Murga ens vam passar", assegura.
Però més enllà del treball musical del projecte, Guillem destaca
la part emocional. "Ha estat difícil
assumir la direcció perquè era el
projecte del Jordi, jo només passava per aquí, era el seu escenari
i te n'adones de la capacitat d'enganxar-ho tot que tenia ell". I com
el seu amic, Saki Guillem reivindica la música i la cultura per ser un
país normal. I encara queda molt
de camí...

•

•

Verdi. Verdi, 32.
• Nomadland. Dv, ds, dg, dl i dm,
16.15, 18.25 i 20.35. Dc i dj, 11.30,
16.15, 18.25 i 20.35.
• El olvido que seremos. Dv, ds, dg,
dl, dm i dj, 11.30, 16.15 i 20.25. Dc,
16.15 i 20.25.
• Minari. Historia de mi familia.
Dv, ds, dg, dl, dm, dc i dj, 16.15 i
18.50.
• Valhalla rising. Dv, ds, dg, dl, dm,
dc i dj, 21.00.
• Hijos del sol. Dv, ds, dg, dl, dm, dc
i dj, 18.30.
• Pequeño país. Dv, ds, dg, dl, dm,
dc i dj, 16.15. Dv, ds, dl i dc, 11.30,
18.25 i 20.35. Dg i dm, 18.25 i 20.35.
Dj, 11.30, 18.25 i 20.40.
• El fotógrafo de Minamana. Dv,
ds, dg i dl, 18.25. Dc i dj, 16.15 i
18.25.
• Quo Vadis, Aida? Dv, ds, dg, dl i
dc, 20.40. dm, 20.25.

• Firt Cow. dv, ds, dg, dl i dc, 11.30.
• Charulata. La esposa solitaria.
Dm i dc, 11.30.
• Cézanne. Retratos de una vida.
Dm, 11.30 i 18.30.
• The Artist. Dj, 11.30 i 20.35.
• Caballeria Rusticana & Pagliacci
(òpera). Dg i dc, 11.30.
• Zog i els doctors voladors. Dv, ds,
dg i dl, 11.30, 12.45 i 16.45
• Raya y el último dragón. Dv, ds i
dl, 11.30.

Verdi Park. Torrijos, 49
• Una joven prometedora. 16.15,
18.25 i 20.45.

• El padre. 16.15, 18.35 i 20.40.
• First Cow. 16.15, 18.10 i 20.30.
• Otra ronda. Dv, ds, dg, dl, dc i dj,
18.30 i 20.30. Dm, 18.30.

• Charulata. La esposa solitaria.
Dv, ds, dg, dl, dc i dj, 16.15.

Teatres
Teatreneu. Terol, 26
• ImproShow. Dv, 18.30, 20.30. Ds,
12.00, 18.30 i 20.30. Dg, 19.30. Dl,
19.30. Dc, 20.30.
• La hora de la verdad. Dv, 20.45.
• [DES]Encuentros. Dj, 20.00. Dv,
20.45.
• Improshow Lover's Night. Dv,
18.30 i 20.30.
• Magias para normales. Ds, 17.30.

Almeria Teatre. Sant Lluís, 64
• The Best Boy in Ireland. Dl, 20 h
• L'Altre - Micro Obert. Ds, 13 h
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Laia Manzanares
Actriu

La torratxa

"Les
persones som
polièdriques"

Senglars
Pere Martí
@peremarticolom

U
Va entrar a les nostres vides com a
Oksana a Merlí (TV3). Ha participat
a El día de mañana, Matar al padre,
Hache, Los favoritos de midas o Cites.
També als ﬁlms Vilafranca, La Tierra
llamada Ana (premi a la millor actriu
al IX Festival de Curtmetratges
Iberoamericà) o Sol creixent, on fou
candidata als Premis Gaudí de 2018.
Ara està a la segona temporada de
Estoy vivo i acaba de rodar Alegría,
pel·lícula que veurem aviat.
Clara Darder

L'actriu, en un racó de la plaça del Diamant. Foto: Silvia Manzanera

Per queixar-se i lluitar hi ha moltes coses a dir. Tenim un
món de merda i no ho tenim fàcil per millorar la situació.
De què podries ser altaveu tu?
Jo del que sé és de feminisme, he viscut violències masclistes
i per tant ho explico. Quasi tot és sistèmic i la violència masclista, classista i racista és el mateix. El que puc fer és compartir-ho.
La gent a les xarxes penja el 'happylife', i tu plores?
És una iniciativa que vaig començar amb la Clàudia
Serrahima, es diu A ﬂor de pell. Volíem donar visibilitat a la
tristesa, ja que n'hi ha molta. Els joves estan amb depressió i
ansietat, buscant terapeutes com a bojos. És molt greu.

La fama t'ha arribat massa d'hora?
L’èxit és un terme amb el que no combrego, no entenc l’èxit
com a fortuna laboral.
Hi ha un abans i un després de 'Merlí'?
Va ser el moment on vaig poder dedicar-me al que volia. On
hi ha molt poc lloc i molts actors que volen dedicar-s'hi. A sobre ens estimàvem i no fèiem cap cosa banal. L'assignatura
de ﬁlosoﬁa estava per desaparèixer i van dir "potser la necessitem per viure". 'Merlí 'va ser un Sí en una indústria que
normalment és un No.
Tens un Insta provocatiu o irreverent?
Ja ho sé. El faig servir d'altaveu per les coses que no m'agraden. Moltes vegades publico quan estic enfadada.
Ser dona signiﬁca...
Haver de lluitar el doble, si ets dona precària encara més, i si
ets dona racialitzada encara més, si ets dona no binaria encara més. Ser dona és una lluita constant. Ser dona “és qualsevol experiència que visqui qualsevol dona”, perquè cadascú
té la seva vivència.

Has treballat amb Coixet. Què vol dir?
Sap molt bé el que es fa. Va ser un aprenentatge molt important. És una bona mentora. Està en un lloc de poder i això
mola. Tenim dones tremendes com a directores.
T'assembles als teus personatges?
Sí, depèn. Les persones som polièdriques. M'inﬂueixen i em
va molt bé per entendre'm i identiﬁcar fets de mi mateixa.
Els actors hem de tenir la teràpia feta o les emocions domesticades, ja que se te'n pot anar l'olla.
Polièdriques?
Tenim moltes cares i les anem descobrint durant la nostra
vida. Em sembla bonic tenir l'oportunitat de canviar, i veure'ns i poder identiﬁcar-nos amb qualsevol personatge.
El teatre és una eina terapèutica?
Tots necessitem teràpia. L'art és sanador, col·locar-te en altres vides et pot portar a la cura, i pots sanar les experiències
negatives i les ferides emocionals i existencials.

na colla de senglars creuaven en
hora punta la Diagonal a l’alçada
de Balmes. Conductors estressats
aturats, la guàrdia urbana demostrant
les seves dots cinegètiques, i les televisions i els mòbils captant un moment
únic. Els animalistes no van patir, els
animalons tampoc. Un simple dard va
servir per adormir la bèstia, que va
anar fent tintines, com si sortís del Luz
de Gas a altes hores de la matinada, ﬁns
que va caure plàcidament adormida,
per sorpresa dels seus cadells.
L’atracció de la naturalesa devorant
l’asfalt, la sublimació de la victòria animal per damunt de la menyspreable
condició humana. Per ﬁ, la pandèmia
ha aconseguit el seu objectiu, que és
que els porcs senglars puguin campar
per on vulguin. El somni humit dels
comuns. Ara falta que l’urbanisme tàctic trobi una solució enginyosa perquè
aquest privilegi de contemplar la naturalesa salvatge pugui arribar ﬁns a la
plaça Catalunya i així els avis o avies,
amb els seus nets o netes, enlloc de donar veces als coloms, podran donar restes de menjar als simpàtics animalons.
Urgeix convertir el carrer Balmes
en un corredor per a animals salvatges, amb zones ajardinades, i tanques
d’aquestes grogues com les que hi ha
als xamfrans tot l’Eixample. Els cotxes
que es fotin i els ciclistes, patinets i altres andròmines també. La prioritat ha
de ser obrir pas a la natura, que recuperi allò que era seu, ﬁns a les muralles de
l’antiga Barcelona.
Els seglars són les rates del s.XXI,
mengen brossa, que els veïns hauran
de tirar generosament per la ﬁnestra.
Els senglars només tindran la competència dels coloms famèlics i les gavines xiscladores. Guanyarà el més fort,
seguint les lleis de la naturalesa, però
Barcelona postpandèmica s’haurà retrobat amb la naturalesa.

Et veus de gran a sobre un escenari?
Sí, més que a la vida.

•

Queda molt per dir?

FES-TE SOCI
de Gràcia
i gaudeix dels avantatges:
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

www.independent.cat
administracio@independent.cat
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