
El cinema Texas es posarà de 
nou en funcionament el 2023 
reconvertit en sala de teatre 
Dos anys després del tancament del projecte engegat per Ventura Pons el 2014, 
pren el relleu un altre equip que renovarà l'espai, enfocat en les arts escèniques

Silvia Manzanera

El divendres 16 d'octubre de 2020 Gràcia es despertava 
amb la notícia del tancament del cinema Texas, creant 
un fort impacte entre el veïnat, que es va mobilitzar 
immediatament per salvar un projecte que s'havia 
consolidat a base de programació de qualitat subti-

tulada en català a preus populars durant els sis anys que va 
estar en funcionament al 208 del carrer Bailèn. La crisi eco-
nòmica provocada per la pandèmia es cobrava, així, una nova 
víctima. Malgrat els esforços de la plataforma, i més enllà 
d'alguns moviments provinents de persones vinculades al 
sector del cinema, no s'havia fet cap passa defi nitiva per re-
obrir-lo, en part pel deute acumulat i els problemes econò-
mics del projecte anterior. Però ara un nou grup impulsor 
-que prefereix mantenir l'anonimat fi ns tancar tots els ser-
rells- ha engegat de nou la maquinària per fer renéixer l'em-
blemàtica sala, reformant-la i enfocant-la al teatre. I com el 
Texas, prioritzant la proximitat i la llengua catalana. Pàgina 14L'emblemàtica sala del carrer Bailèn no va tornar a aixecar la persiana després del confi nament l'octubre de 2020. Foto: Biel Minguell
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UCFR convoca 
una concentració 
a Diamant contra 
l'extrema dreta
La presència de parades 
d'extrema dreta en la 
passada diada de comerç 
al carrer Gran ha fet 
reaccionar l'assemblea 
local d'Unitat contra 
el Feixisme (UCFR), 
que ha convocat aquest 
dissabte (10 hores) a la 
plaça del Diamant una 
concentració. "L'extrema 
dreta identitària vol 
aterrar al nostre barri per 
difondre el seu discurs 
d'odi. No ho permetrem!, 
apunten en un cartell.

L'escola de 
formació 
política de l'EI, 
a Casa de València

L'esquerra 
independentista de 
Gràcia, integrada per 
CUP, Endavant i Arran, 
fi nalment es trobarà a la 
Casa de València el 26 i 27 
de novembre en l'escola 
de formació política en 
què es tractaran temes 
com la història de les 
lluites obreres a Gràcia 
o l'estratègia d'unitat 
popular. En un primer 
moment s'havia apuntat 
com a seu de l'acte el 
Casal Tres Lliris.

Albert Balanzà

E l PSC de Gràcia analitza el 
nou temps que s'ha obert, 
amb el procés independen-
tista a la baixa, com una 
oportunitat per ressorgir 

després d'una "època molt baixa", 
segons el portaveu del grup munici-
pal, Alberto Lacasta. "El temps ens 
ha acabat donant la raó i la ciutada-
nia torna a valorar el seu benestar", 
ha apuntat afegint que el seu objec-
tiu en les propers eleccions munici-
pals és tornar a tenir la regidoria. 

En el cicle d'entrevistes Passem 
Comptes, organitzat per l'Ate-
neu Roig en col·laboració amb 
L'Independent, Lacasta, i l'al-
tra consellera del grup socialis-
ta, Mercè Saltor, han posat èmfa-
si en les seves principals apostes 
socialistes de mandat, per exem-
ple, les escales de Baixada de la 
Glòria ("sap greu no veure enca-
ra les obres", ha dit Lacasta) o la 
Rambla Verda ("el PSC vol el pro-
jecte inicial però a la vista del nom-
bre de consellers que tenim i de les 
sensibilitats del barri, prioritzem 
el pacte", ha afegit). 

Saltor, per la seva banda, des-
prés d'un complex inici de mandat 
en els equipaments esportius com 
el Nou Sardenya, ha posat com a 
línies de futur un nou pavelló po-
liesportiu a Vila de Gràcia i ha des-
cartat que hi hagi cap viabilitat a 
l'opció de Sardenya 420 com a des-
tí possible del Mercat de l'Estre-

Mercè Saltor i Alberto Lacasta, en un moment de l'entrevista. Foto: Cedida

El PSC interpreta el 
nou temps polític com 
l'oportunitat per tornar 
a governar a Gràcia
Junts critica la poca predisposició de Badia a "entendre'ns" i 
valora com a bon símptoma que es doni per feta l'opció Trias 

Encara en aquest mateix cicle, 
el portaveu del grup municipal de 
Ciutadans, Arturo Carrasco, ha 
descartat que el partit a Gràcia 
també es vegi afectat pels proble-
mes interns del grup a Barcelona. 
"Estem molt il·lusionats perquè les 
enquestes són prometedores i ens 
diuen que estem lluitant per la re-
presentació, i altres forces com 
Valents ni hi apareixen; Ciutadans 
som una força moderada i centra-
da", remarca. 

Carrasco ha donat per tanca-
da l'etapa anterior del partit amb 
Jordi Bea -ara a Valents-, molt 
centrada en Vallcarca, per obrir 
les preocupacions a temes socials 
o en la seguretat. "Hi ha una aler-
ta sobre seguretat entre les perso-
nes que no denuncien, al marge de 
les dades ofi cials", apunta. També 
Carrasco ha demanat una perspec-
tiva "creativa" en mobilitat, amb 
aparcament de zona verda diferen-
ciat per zones. "A la Vila, amb gent 
més jove, potser és pot exclusivit-
zar més, però a Vallcarca no".•Vídeos al canal youtube

de l'Ateneu Roig 

A.B. 

El ple de l'1 de desembre serà 
l'últim del mandat en el qual 
els grups poden presentar 

propostes d'execució i en tot cas 
el debat que vol l'oposició tendi-
rà cap a la polèmica del mercat 
de l'Estrella, un tema que a Gràcia 
no s'ha abordat però que ara es-
clata davant de l'aturada de la de-
cisió del trasllat al Parc del Baix 

Guinardó per part de l'Ajunta-
ment. Tant ERC com Junts por-
taran iniciatives en aquest sen-
tit perquè esprengui una decisió 
immediata que no endarrereixi 
el calendari del canvi previst -i ja 
endarrerit un cop- a la primave-
ra de 2023.

La resta de grups municipals 
posaran l'accent en altres àmbits, 
com els senglars, on el grup muni-
cipal de Valents ha demanat que 
es torni a prioritzar Gràcia com a 

districte en el pla d'acció per re-
duir l'habituació de senglars als 
barris de muntanya, i s'imple-
menti la prova pilot de tanques 
que es preveu a Sarrià també al 
districte. Ciutadans, per la seva 
banda, presentarà una proposi-
ció per reforçaar els programes 
d'ajuts a l'alimentació. 

El ple se celebrarà en tot cas 
després que dimarts que ve es con-
voqui una nova sessió de l'audièn-
cia pública, que en un principi ha-

Carme Lleó, portaveu del grup 
municipal de Junts. Foto: Cedida

via estat prevista aquest dimecres 
i que fi nalment es va traslladar a 
dimarts 22 a les 18.00 hores.• 

ERC i Junts pressionaran al ple pel mercat 
de l'Estrella; Valents contra els senglars
L'audiència pública s'avança al ple amb sessió dimarts que ve

B.M.L.

lla. També en l'àmbit de mercats, 
Lacasta ha apuntat que l'Abaceria 
té el projecte "bastant defi nit", al 
marge de les peticions veÏnals de 
més verd, i que l'estructura metàl-
lica s'ha de mantenir de moment 
com a demanda de Patrimoni. 
Com a línies de futur, el PSC apun-
ta la Rambla Verda, l'Espai Quiró 
i l'Abaceria en el proper mandat.

També aquesta setmana, en el 
cicle Passem Comptes, hi ha pas-
sat el grup municipal de Junts, on 
Carme Lleó ha assegurat que a ni-
vell de districte no li afecten les 
"turbulències" que es poden viu-
re a nivell nacional a la formació 
i que confi a a "governar" el 2023, 
i que en aquest sentit és un gran 
símptoma que tothom doni per fet 

que Xavier Trias es presentarà. En 
clau local, Junts a Gràcia, però, ha 
preferit posar l'accent en la pug-
na declarada amb el regidor, Eloi 
Badia, amb qui han protagonitzat 
diverses enganxades en els plens. 
"No hi ha la predisposició per part 
seva a entendre'ns", ha afi rmat.

Lleó, en l'àmbit dels grans temes 
del districte, ha posat el dit a la na-
fra de Pi i Margall assegurant que 
els veïns del barri "només volien 
que els ampliessin les voreres, no 
fer un gran pla amb unes fortes di-
fi cultats de mobilitat, i a sobre ara 
ens trobem amb el pla de la supe-
rilla de Grassot". "És un problema 
de mobilitat però també de man-
ca d'informació del govern, també 
en el cas de l'Estrella", ha conclòs. 

Ciutadans: "estem 
lluitant per la 
representació 
i altres forces 
ni apareixen"
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Inspeccions prèvies 
de la reforma 
de Baixada de la 
Glòria, en licitació

El procés de reforma de 
les escales mecàniques 
de Baixada de la Glòria 
encara viurà tardes de 
protesta com la d'aquest 
divendres que tallarà 
l'avinguda Vallcarca 
(17.15 h), convocada per 
la plataforma veïnal, 
però l'Ajuntament ja ha 
iniciat la licitació de les 
inspeccions prèvies dels 
edifi cis del costerut carrer. 
L'actuació, a l'espera de la 
confi rmació o modifi cació 
que el Districte preveu 
rebre d'Urbanisme "aquest 
mes" sobre el projecte, 
s'adjudicarà la setmana 
que ve i té un temps de 
treball de 15 dies.

Queixes al carrer 
Ticià pels 
contenidors 
al mig de la vorera
Veïns del carrer Ticià 
han mostrat la seva 
estupefacció a les xarxes 
socials amb imatges dels 
nous contendidors del 
pla de neteja instal·lats, 
ja amb els ancoratges, 
enmig de la vorera, amb 
la particularitat que 
l'estretor de la via per 
als vianants en aquest 
carrer fa que els aparells 
impedeixin el pas. 

El Passeig de Sant 
Joan es modifi ca en el 
tram alt per afavorir la 
connexió amb Joanic 
El retoc, avalat per l'associació de veïns, aplicarà una obertura 
amb pas de vianants i dignifi carà el monument als sordmuts

Albert Balanzà

E l Districte i l'Associació de 
Veïns del Passeig de Sant 
Joan han anunciat aques-
ta setmana un acord per 
a la reforma del tram alt 

de l'espai, quan aquest arriba 
a Travessera de Gràcia, perquè 
s'apliqui una obertura de conti-
nuïtat al vianant fi ns a la vorera 
de muntanya i que es faciliti així 
la connexió amb Joanic. El retoc, 
una vella reivindicació de l'entitat 
que aprofi tarà per dignifi car tota 
la capçalera del passeig incloent 
l'entorn del monument de Fray 

tram dedicat a Josep Anselm Clavé.
Fonts municipals han afegit que 

l'acord no afecta, en qualsevol cas, 
a altres elements d'aquesta zona 
del passeig com les pistes de pe-
tanca que s'hi han assentat en els 
últims anys darrere del monument 
a Clavé esmentat. 

L'associació de veïns del passeig 
també ha apuntat que la connexió 
que s'aconseguirà ara amb l'ober-
tura dels arbustos no té a veure 
amb el futur de la zona verda de 
Joanic, afectada pel Pla General 
Metropolità, i que es va incloure 
a última hora en les negociacions 
polítiques d'aprovació de la modi-
fi cació vinculada al nou catàleg de 
Patrimoni de Gràcia.•

Aprovat el pla de cales del 
programa Fem Gràcia més verda. 
Un dels últims projectes més votats 
dels pressupostos participatius, 
amb 2.885 suports i mig milió 
d'euros, s'ha desencallat amb 
l'aprovació del pla de cales. Aquest 
era un dels plans més complexos, 
no només per la part de diagnosi 
sinó per la necessitat de sistemes 
d'irrigació en el cas de nous arbres.

El tram de Passeig de Sant Joan tocant a Travessera de Gràcia. Foto: A.G.P.

Pedro Ponce de León als sordmuts, 
és una actuació aparentment sen-
zilla que s'inclourà com a projec-
te de la brigada de manteniment 
i que s'executarà en el primer se-
mestre de 2023 amb una despesa 
de 125.000 euros.

La modificació del Passeig de 
Sant Joan es notarà bàsicament 
en dos aspectes: d'una banda, la 
perllongació dels parterres late-
rals que separen la rambla de les 
calçades i, d'altra banda, la incor-
poració d'un pas de vianants que 
permetrà creuar la Travessera. El 
canvi recorda vagament l'obertu-
ra que en el seu dia es va fer en el 
tram alt dels Jardinets de Gràcia 

en la connexió amb el carrer Gran, 
després que el lloc esdevingués un 
racó de certa degradació.

El president de l'AV Passeig de 
Sant Joan, Àngel Castanyeda, ha in-
terpretat en aquesta línia la refor-
ma ara pactada perquè en aquest 
tram alt de Passeig de Sant Joan 
s'hi acumulaven darrerament ma-
talassos i era difícil accedir fi ns i 
tot a l'estàtua de Ponce de León 
quan les entitats del sector li de-
dicaven l'homenatge anual. En 
les negociacions, no obstant això, 
no s'han acceptat altres peticions 
veïnals com una elevació del mo-
nument que li fes "agafar volada", 
segons Castanyeda, davant l'enor-
mitat de l'altre monument del 

À.G.P.

El Districte 
endarrereix ara 
la reforma del 
coll d'ampolla 
al nou mandat
Dues de les expropiacions de Santuari no 
han pogut identifi car el propietari i s'ha 
hagut d'actuar a través del ministeri fi scal

Rufi no Garcia, en l'últim consell de 
barri del Coll, per la impossibilitat 
d'identifi car el titular registral de 
la fi nca, i s'ha hagut d'actuar a tra-
vés del ministeri fi scal. A les altres 
quatre fi nques implicades, sí que 
s'ha completat el traspàs i ja són 

A. B.

E l pla de pacifi cació del barri 
del Coll té punts en trans-
ició com els passos elevats 
en marxa de Mora d'Ebre 
a l'alçada de Baixada de 

Solanell, el projecte per obrir 
un camí forestal entre el passeig 
Turull i el carrer Repartidor (per 
sobre de l'aula ambiental) i els re-
lacionats amb les escoles Farigola i 
Montseny, però la mare de totes les 
reformes, el coll d'ampolla del car-
rer Ceuta des de Santuari, segueix 
embrancat en expropiacions on hi 
ha implicada la seu del Club Editor 
i casa de l'escriptor Joan Sales.

En el període que va des de l'oc-
tubre de 2021 i el novembre de 2022 
no s'ha pogut avançar en la defi ni-
ció de les dues últimes expropiaci-
ons, Santuari 40 i Ceuta 82, segons 
va explicar el gerent del Districte, 

de propietat municipal. La conse-
qüència directa d'aquest endarre-
riment és que la previsió d'expro-
piació total se'n va a 2023 i també 
les obres per eixamplar l'accés en-
tre Santuari i el subbarri de Portell, 
cap al Mirador del Virolai.•

El coll d'ampolla del Coll, des dels carrers Portell i Ceuta cap a Santuari. Foto: À.G.P.
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Alfons X, Sardenya i Torrent de 
Lligalbé, les altres opcions del 
mercat provisional de l'Estrella 
La marxa enrere de l'Ajuntament al Parc del Baix Guinardó irrita els paradistes, que 
demanen una alternativa "en quinze dies" i, si no, que es retorni a l'opció de l'espai verd

A. B.

Un any exacte després que 
es notifi qués als paradis-
tes del Mercat de l'Estre-
lla el trasllat de l'equi-
pament al Parc del Baix 

Gui nardó (i el descartament de 
tres altres opcions), la pressió veï-
nal sobrevinguda en defensa de l'es-
pai verd ha fet fer marxa enrere a 
l'Ajuntament i la política s'ha impo-
sat als tècnics. L'Institut de Mer cats 
no es mulla sobre opcions clares 
però les que va descartar el 2021 són 
tres: la banda muntanya de la plaça 
Alfons X, un solar a Sardenya 420 
propietat del ministeri de Defensa 
i l'actual aparcament de superfície 
de Torrent de Lligalbé on hi va una 
promoció de pisos socials que tam-
poc convenç els veïns.

Els arguments dels tècnics per 
triar el Parc del Baix Güinardó eren 
els següents: un espai d'uns 1.500 
metres quadrats, una distància de 
menys d'un quilòmetre del mercat 
original a Pi i Margall i no solapar 
àrees d'infl uència d'altres mercats 
com Joanic o Sagrada Família.

Placeta Alfons X. A tocar de la seu 
del districte d'Horta-Guinardó, els 
tècnics adverteixen la barrera físi-
ca de la Ronda Guinardó, l'allunya-
ment respecte de l'Estrella i la cota 
més alta. La instal·lació acabaria 

L'espai de petanques que es preesenta com a opció per a l'Estrella. Foto: B.M.

Enderrocar l'església de l'Esperit 
Sant? Els consells de barri del Baix 
Guinardó d'abril i octubre van ser com el 
dia i la nit: set intervencions tranquil·les 
al primer, crispació gairebé contínua al 
segon. A la segona hi va haver fi ns i tot 
escenes d'angoixa per les negociacions 
"avançades", segons el Districte d'Horta, 
entre Blanquerna i l'Arquebisbat per 
demolir part del temple de Travessera 
de Gràcia i fer-hi una universitat.

amb les petanques i espais de lleu-
re. Sembla la menys dolenta. 

Torrent de Lligalbé. L'espai entre 
Padilla i Lepant, actualment un 
aparcament de superfície on els 
veïns asseguren que hi van els ex-
pulsats de l'àrea verda de Gràcia, no 
convenç tècnics ni veïns del carrer 
per la forma triangular i l'estretor. 
"Cal una separació de vuit metres 
respecte façana perquè hi passin 
emergències", diuen a l'IMMB. "Hi 
ha espais privats", afegeix el veïnat. 

Sardenya 420. L'institut Teresa 
Pàmies i l'Hoquei Claret han en-
capçalat la reivindicació del solar, 
propietat de Defensa, per al polies-
portiu del barri. Ara s'hi fa un ús 
provisional com a pista de futbol 
sala i voleibol, a més d'horts ur-
bans. El Districte va anunciar per 
aquest mandat el projecte executiu.

I què hi diuen els paradistes de 
l'Estrella? La presidenta, Lourdes 
Vico, que va ser esbroncada en l'úl-
tim consell de barri i va denunci-
ar "amenaces" i en aquesta línia 
va profundir la setmana passa-
da en un article a L'Independent. 
Aquesta setmana, en un comunicat 
obert, els paradistes han expressat 
la seva irritació per la decisió políti-
cade marxa enrere municipal i han 
demanat una alternativa "en quin-
ze dies" i, si no, que es retorni a l'op-
ció de l'espai verd.•

Breus

Vuit establiments 
activen la xarxa 
lila contra la 
violència masclista

La nova xarxa de 
comerços liles en suport 
i informació a possibles 
víctimes de violència 
masclista estarà formada 
en primera instància per 
Fan Club (Puigmartí 37), 
La Mama Vaca (Rambla 
Prat 25) i Casa Anita 
(Vic 14) a Vila de Gràcia; 
Perruqueria Sonia (Beat 
Almató 46) al Coll; Matiks 
(Ptge Nogués 7) i Taller 
Galeria d'Art (Travessera 
Gràcia 315) a Grassot; 
Papereria Alaska (av.
Vallcarca 50) a Vallcarca; 
i Matilda Libreria (Mare 
de Déu de la Salut 10) 
a la Salut. La prova 
pilot es farà en aquests 
vuit establiments que 
participen fi ns a fi nal 
d'any. El pla ha inclòs 
quatre hores de formació 
en la sensibilització i 
informació sobre les 
víctimes.

S.A.

Societat

Contesta a les 3 preguntes sobre cinema que et trobaràs als 
tres primers independents del cada mes fi ns Desembre.

1. Actor francès, favorit de Nicolas Sarkozy, 
i protagonista de més de 100 pel·lícules, 
especialment conegut per la saga del Gendarme. 

2. Harvey Keitel és el marit jutge de Cameron 
Díaz, que té problemes per amagar-li un 
cadàver a la pel·lícula…

3. Biopic no ofi cial de Céline Dion que va guanyar 
un César a la millor actriu el 2022.

Arriba a les pàgines de L’Independent de la mà de la nova plataforma 
acontra+ el concurs que posa a prova els teus coneixements de cinema.

Entra al sorteig per guanyar UNA SUBSCRIPCIÓ a La plataforma de cine-
ma acontra+. Una plataforma virtual, per a totes les edats, on els amants 
del cinema troben títols d’una amplia i variada selecció de gèneres, in-
cloent documentals d’art, pel·lícules familiars, òperes i grans clàssics. La 
subscripció Premium d’acontra+, a més a més de tot el contingut onli-
ne, inclou UNA ENTRADA al mes per anar al cinema Verdi.

Pots enviar les teves respostes al compte de correu concursdecinema@
independent.cat.
El concurs té una durada de tres mesos (octubre – desembre de 2022). 
Cada mes es sortejaran 3 subscripcions mensuals a acontra+.

Les tres primeres setmanes de cada mes es publicaran 3 preguntes 
per setmana. A la quarta setmana es publicarà el nom de totes les 
persones que hagin encertat les respostes. 

La persona que guanyi rebrà un correu informant del premi.Per 
participar al sorteig mensual cal encertar al menys les tres preguntes 
d’una mateixa setmana.

Consulta les bases a independent.cat

CONCURS DE CINEMA

www.acontraplus.com
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Adéu a Albert Torres, 
l'últim president longeu 
de Festa Major i amb qui la 
tradició va fer el gran salt
Ànima del carrer Camprodon i de família festera en quatre generacions

A. B.

H i va haver un temps que 
els presidents de les en-
titats de Gràcia eren 
longeus, no existia la li-
mitació de mandats vol-

guda o no volguda, i entre ells des-
tacava Albert Torres, president de 
la Federació Festa Major (quan en-
cara no era Fundació). Torres, en-
tre 1989 i 2006, va formar un tàn-
dem de resiliència imbatible amb 
Quim Font, i així s'expressava en 
el número 0 de L'Independent: 
"El concurs de guarnits de car-
rers és una mostra d'art popular, 
i a la Federació rebem cartes de 
tot el món, enguany un equip de la 
BBC ve a enregistrar imatges de la 
Festa Major, des que es comença 
a muntar fi ns a la clausura". Era 
l'agost de 2000. 

Albert Torres (1950-2022) va 
faltar dimecres i ha estat enter-
rat aquest divendres amb uns úl-
tims anys on ja havia tornat a Festa 
Major en qualitat de visitant des-
prés d'instal·lar-se a Vilafranca del 
Penedès o en qualitat de gegantó 
portat pels Gegants de Gràcia, la 
fi gura creada l'any 2007.

Però Torres, afermat històrica-
ment a la comissió de festes del 
carrer Camprodon, per sempre 
serà recordat com el president de 
Festa Major amb qui aquesta tra-
dició va fer el gran salt, des dels 
concerts del carrer Bailèn (ara 
retornats en un format més ate-
nuat) a la declaració com a Festa 
Tradicional d'Interès Nacional fi ns 
a la transformació de l'entitat cap 
a Fundació o el patrullatge conjunt 
de Mossos i Guàrdia Urbana.

"Va endreçar la Festa Major 
després del mandat de Manel 
Molinas, va refer l'economia de 
l'entitat i va fer-se respectar pel 

El president etern de Festa Major, Albert Torres, en una imatge de 2006. Foto: JMC

polèmica que es va desfermar entre 
els models de festa ofi cial i alterna-
tiva o els aldarulls del 2005.

També l'agost de 2005, en la tra-
dicional entrevista del president 
de Festa Major en l'especial de 
L'Independent, Torres va anunci-
ar que deixaria el càrrec el 2007; 
en aquella edició Camprodon ja 
no va guarnir després de 26 anys. 
"A la vida tot té un fi nal. El 2007, 
quan acabi el mandat, no em tor-
naré a presentar. Aquest 1 de se-
tembre, a més, me'n vaig a viure 
a Vilafranca", deia.

I encara una última, d'aquella 
mateixa entrevista. "Com t'ima-
gines la festa l'any 2020", li pre-
guntava aquest periodista. "Si 
no es defensa la festa com a prò-
pia dels veïns, amb els carrers i 
la Federació com a base, passarà 
com als barris on l'Ajuntament 
s'hi ha posat dins i s'ha carregat 
les festes majors com a expres-
sió popular. Les institucions col-
laboren però els veïns organit-
zen", concloïa.•

Districte. Era molt intuitiu, no 
gaire bon orador, però molt pas-
sional i alhora executiu, va acon-
seguir teixir moltes complicitats", 
diu Josep Fornés, exdirector del 
Museu Etnològic i autor de Festa 
Major de la Vila de Gràcia, la me-
mòria compartida (2021). "Seguint 
l'estela del seu pare Llibert, una 
institució al carrer Camprodon, 
Torres, amb la bonhomia i sentit 
comú, va encapçalar Festa Major 
amb treball constant, diàleg i un 
somriure característic, lluny de 
protagonismes i sotracs", diu el 
periodista VIcenç Sanclemente, 
autor de Gràcia, història de la fes-
ta més gran del pla (1990)

Els anys de presidència de Torres 
tenen moments memorables a 
Festa Major, com l'entrada de Toni 
Albà pel carrer Llibertat imitant 
José María Aznar en l'homenatge 
a Sant Roc i postulant-se, al costat 
de Torres, com a presidenciable 
de l'entitat. Però també episodis 
durs com l'agressió mortal d'Aitor 
Dávila a Roger Albert l'any 2004 i la 

A.B.

L'espai pensat per ser la casa del porter del que 
havia de ser el Park Güell, l'anomenada Casa del 
Guarda, espai museístic que funciona com a atrac-

ció paral·lela a l'oferta del recinte, tancarà la setma-
na que ve i durant dotze dies -entre dilluns 21 de no-
vembre i divendres 2 de desembre- per sotmetre's a 
tasques de manteniment que es fan amb periodicitat. 
Fonts de l'ICUB, que gestiona la Casa del Guarda, han 
explicat gràfi cament que es tracta simplement de re-
pintar algunes estances i arranjar alguns detalls.•

La Casa del Guarda 
del Park Güell tanca 
deu dies i se sotmet 
a manteniment
L'espai s'atura el 21 de novembre 
i reobrirà el 2 de desembre

Arrenca el procés 
de defi nició del Parc 
Central del nou nucli 
històric de Vallcarca

Com és la teva vida quotidiana al voltant del Parc 
Central? Amb aquesta pregunta base, els veïns de 
Vallcarca han iniciat aquest dilluns el procés parti-

cipatiu de defi nició del futur punt de trobada principal 
del nou nucli històric al voltant de la plaça del metro, 
amb la pista de bàsquet actual ja prevista com a enre-
tirada fi ns passat el pont de Vallcarca. Una trentena de 
veïns han participat en aquesta primera trobada, en la 
qual l'arquitecte Carles Enrich, responsable del projecte 
bàsic, ha defensat el punt de partida amb espais oberts, 
l'edifi cació existent i la millora de la connectivitat urba-
na en tres sentits afegits. "El barri ha de ser molt passe-
jable des de diferents punts", va defensar. •

Cedida
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En aquesta Comunitat pensen 
passar a la Tarifa Regulada 
del Gas i nosaltres els volem 
ajudar.

Ajudem i assessorem les comunitats de veïns 
que vulguin passar a la Tarifa Regulada del Gas:

Nou telèfon exclusiu Grup Naturgy
Sol·licitud online
Botigues

A Naturgy t’ho posem 
una mica més fàcil.
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8 Esports
El CEG tancarà el cercle 
dels 100 anys amb un 
llibre i una exposició 
commemorativa 
El festival de muntanya Amunt arriba a la recta fi nal amb 
els alpinistes Sean Villanueva, Bru Busom i Marc Toralles

Àlex Gutiérrez Pascual

D el 13 de gener d'enguany 
al 23 de gener de l'any que 
ve. El Club Excursionista 
de Gràcia tancarà el cer-
cle del centenari amb la 

publicació d'un llibre sobre els 100 
anys i una exposició. Fins arribar 
a la segona data, l'entitat de mun-
tanya farà una celebració amb la 
Diada del Soci el 13 de gener, dia 
i mes de fundació de l'entitat. 
Aquesta data és també el termini 
per enviar imatges a la convocatò-
ria de la Mostra Fotogràfi ca Roger 
Lloses i Huguet, de tema lliure so-
bre activitats de sòcies i socis del 
CEG durant el curs 2021-22. 

Després de fi tes com les 64 vies 
a les Agulles de Montserrat del 
Grup Especial d'Escalada (vegeu 
núm. 907) o el repte 100 anys 100 
cims de la secció de Muntanya, el 
reguitzell d'actes continua amb la 
recta fi nal del festival de munta-
nya Amunt, que aquest divendres 
18 tindrà l'alpinista i escalador bel-
ga Sean Villanueva com a protago-
nista. Villanueva, Piolet d'Or 2022, 
presentarà l'audiovisual The mo-
onwalk traverse, basat en l'ascens 
en tan sols sis dies a nou cims 
d'El Saltén (Argentina). Dissabte 
19 serà el torn dels catalans Bru 
Busom i Marc Toralles, que repre-
senten una nova generació d'alpi-
nistes amb ascensions com aquest 
juliol al Siula Grande (Perú). 

Amb una mitjana de 200 assis-
tents per ponència, pel CAT han 
passat l'espeleòleg andalús Sergio 
García-Dils divendres passat i 
aquest dijous l'alpinista catalana 
Sílvia Vidal, Piolet d'Or 2021. En un 
acte inspirador sobre alpinisme en 
femení, l'escaladora basca Sonia 
Casas ha relatat aquest dimecres 
les difi culats per trobar dones en 
els seus inicis per formar-se com 
a guia d'alta muntanya i escalada. 
L'esportista bilbaïna va ser la pri-
mera dona de tot Espanya en acon-
seguir aquesta titulació. Davant un 
públic entregat Casas ha narrat les 
experiències de patir un accident 
molt greu de carretera l'endemà 
d'una ascensió important, l'ama-
drinament d'una nena al Nepal i el 
dilema dels rescats en expedicions 
comercials d'alta muntanya.•

L'alpinista basca Sonia Casas, dimecres passat al CAT pel festival Amunt. Foto: À.G.P.

Arrenca la mostra fotogràfi ca 
'Excursionisme.cat' a la UEC de 
Gràcia. Després d'estar present 
a la passada Fira de Muntanya de 
Vic, la seu del carrer Encarnació 
131 acull una exposició que consta 
de 38 imatges d'alta muntanya, 
organitzada per l'Arxiu de l'entitat 
i amb la col·laboració de la UEC-
Agrupació. La mostra es pot visitar 
fi ns al 2 de desembre (dimarts, 
dijous i divendres, de 19 a 20h).

Breus

Jornada fora 
de casa per als 
equips sèniors de 
Copa Catalunya

Els sèniors de Copa 
Catalunya de bàsquet 
afonten jornada de lliga 
fora de casa. El Claret 
masculí visitarà dissabte 
19 el Santa Coloma 
(17.45h), després de 
veure's sorprès pel Mataró 
(65-78). El Vilatorrada 
rebrà diumenge 20 el 
Vedruna masculí (19.30h), 
que va guanyar el 
Castellar (77-75). Lluïsos 
masculí buscarà dissabte 
19 la victòria davant el CN 
Sabadell, després de caure 
contra el CN Terrassa (49-
51), en un partit decidit 
amb un triple fi nal pels 
visitants [foto]. El SaFa 
Claror femení jugarà 
dissabte 19 al Prat (18h).

À.G.P.

La Salle comença 
la Lliga Iberdrola 
de gimnàstica 
artística a Palma
Xelska, Egiba, Moreres, 
Terrassa, Salt, l'Hospitalet 
i Pozuelo són els rivals 
a Primera Divisió de 
l'equip A de la Salle 
Gràcia a la primera 
jornada de la Lliga 
Iberdrola de gimnàstica 
artística femenina, que 
es disputarà dissabte 19 
a Palma. Diumenge 20 
serà el torn per al B, que 
competirà amb Osona, La 
Plana, Molins i Barcelona.

Divendres 18 de novembre
19.30 h. Sean Villanueva. The 
moonwalk traverse. Al CAT

Dissabte 19 de novembre
19.30 h. Bru Busom i Marc 
Toralles. Slovack direct al 
Denali. Al CAT

21.00 h. Cloenda amb Riu. 
Concert música folk. Al CAT

recta fi nal 
de l'Amunt

Biel Minguell López

Per fi  ha arribat la primera vic-
tòria de l'any del CN Catalunya 
masculí. S'ha fet esperar, sí, 

però ha sigut a la jornada 5, i con-
tra un rival directe, el Caballa-
Ciudad de Ceuta, quan el conjunt 
que entrena Tato Garcia ha acon-
seguit endur-se els tres punts (7-
9). Tot i el viatge fi ns a Ceuta, el 
Catalunya no va acusar el cans-

ment i va lluitar de valent per 
aconseguir la victòria, que situa 
l'equip desè. 

La lliga no s'atura, i aquest dis-
sabte 19 el Catalunya masculí rep 
el CN Terrassa (16.30h), un rival, 
en teoria, superior, però Garcia 
avisa que l'equip "anirà a competir 
al màxim", ja que una altra victò-
ria augmentaria la distància amb 
les últimes posicions.

El femení, per la seva banda, 
va disputar el passat dimecres el 

partit corresponent a la primera 
jornada de lliga contra el Tenerife 
Echeyde, però no va poder tornar 
de les Canàries amb els 3 punts, 
ja que va perdre als penals (7-6). 
Sense gairebé temps de descans, 
tenint en compte que van haver de 
tornar de l'illa el mateix dimecres, 
l'equip visita dissabte 19 l'Atlètic-
Barceloneta (18h). El rival, amb un 
partit menys, encara no ha sumat 
cap victòria, així que és una bona 
oportunitat per mirar de refer-se 

La plantilla de l'absolut masculí de waterpolo del Catalunya. Foto: CN Catalunya

de la derrota a Tenerife i enganxar-
se de nou als equips que ocupen la 
pat alta de la classifi cació.

Amb més de la meitat de la pri-
mera volta jugada, el primer equip 

masculí i el primer equip femení 
es troben en situacions diferents. 
El masculí porta 1 victòria i 4 der-
rotes, mentre que el femení suma 
3 victòries i 2 derrotes.•

El Catalunya masculí aconsegueix a Ceuta 
la primera victòria de la temporada
L'absolut femení juga contra l'Atlètic-Barceloneta el segon partit 
de la setmana després de perdre als penals (7-6) a Tenerife
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FUTBOL
Segona Federació fem. Gr. Nord
Jornada 8
Europa 0 - 3 Racing de Santander
Classifi cació
2. CE Europa .........19 punts.
Jornada 9
Torrelodones - Europa (19/11, 16h)
Tercera Federació masc. Grup 5

Jornada 10
Europa 1 - 1 San Cristóbal
Classifi cació
1. CE Europa .........25 punts.
Jornada 11
Badalona - Europa (20/11, 17h)

BÀSQUET
Copa Catalunya masc. Grup 1
Jornada 7
Claret 68 - 75 Mataró 
Classifi cació
3. UE Claret ...............5 G 2 P.
Jornada 8
Sta. Coloma - Claret (19/11, 17.45h)
Grup 2
Jornada 7
Vedruna 77 - 75 Castellar
Lluïsos 49 - 51 CN Terrassa
Classifi cació

5. Vedruna Gràcia ....5 G 2 P.
9. Bàsquet Lluïsos ... 3 G 4 P.
Jornada 8
Sabadell - Lluïsos (19/11, 17.45h)
Vilatorr. - Vedruna (20/11, 19.30h)
Copa Catalunya fem. Grup 1
Jornada 7
SaFa Claror 51 - 64 TGN
Classifi cació
14. SaFa Claror ........ 0 G 6 P.
Jornada 8
CB Prat - SaFa Claror (19/11, 18h)

WATERPOLO
Divisió d'Honor masculina
Jornada 5
Caballa Ceuta 7 - 9 Catalunya
Classifi cació
12. CN Catalunya ... 3 punts.
Jornada 6
Cata. - Terrassa (19/11, 16.30h)
Divisió d'Honor femenina
Jornada 1
Echeyde 5 - 5 Cata. (7-6, penals)
Jornada 5
Catalunya 13 - 11 Sant Feliu
Classifi cació
6. CN Catalunya .... 9 punts.
Jornada 6

Atl. Bcneta - Catalunya (19/11, 18h)

FUTBOL SALA
Tercera Estatal masculina (Gr.1)
Jornada 7
Rubí 3 - 2 Gràcia
Classifi cació
14. Gràcia FS ...........7 punts.
Jornada 8
Gràcia - Arenys M. (19/11, 18.15h) 

HOQUEI PATINS
Tercera Catalana masc. Grup 1B 
Classifi cació
3. CH Claret ..........13 punts.
Jornada 7
Barberà - Claret (19/11, 17h)

HANDBOL
Tercera Catatalana masc. Gr.A 
Classifi cació
6. H Claret ...............5 punts.
Jornada 6
Claret - Montgrí (20/11, 13.30h)

TENNIS TAULA
Primera Estatal masc. Grup 2
Jornada 5
Daruma Lluïsos 4 - 2 S. Saragossa
Classifi cació
9. Daruma Lluïsos ..... 2 pts.
Jornada 6
D. Lluïsos - Aluche (20/11, 11h)

Resultats

L'Europa femení, obligat 
a tornar de nou del camí 
de la victòria després 
de caure amb el Racing
El primer equip masculí visita Badalona diumenge 20 a les 17h 
obligat a guanyar per oblidar l'empat contra el San Cristóbal (1-1)

Biel Minguell López

N ingú s'imaginava que 
després de gairebé dos 
mesos guanyant tots 
els partits de lliga, ara 
els primers equips fe-

mení i masculí de l'Europa enca-
denarien dues jornades seguides 
sense sumar els tres punts. Però el 
futbol és així, i per molt superior 
que siguis al teu rival, si la pilota 
no entra, les victòries no arriben.

Finalment, i a la jornada 8, ha 
arribat la primera derrota del pri-
mer equip femení (0-3). El rival, 
un Racing de Santander molt ben 
plantat i treballat que va arribar a 
la vila disposat a esgarrapar punts 
a casa del líder. Des del primer mo-
ment va aprofi tar les ocasions que 
va tenir i no va permetre que l'Eu-
ropa s'acostés al marcador.

El masculí, en canvi, va sumar 
un punt davant el San Cristóbal (1-
1). Un punt, però, amb la sensació 
d'haver-ne perdut dos. L'equip no 
va poder transformar el domini 
davant el rival en gols, i en l'ocasió 
més clara del partit, Kilian va pro-
var de fer una picadeta per sobre el 
porter que va marxar per damunt 
del travesser. Davant l'Europa, un 
San Cristóbal que es va confor-

Contra el Racing de Santander, l'Europa ha perdut la imbatibilitat. Foto: X. de la Ossa

mar amb l'empat i que va passar-
se tota la segona part arreplegat a 
la seva àrea defensant-lo amb un-
gles i dents.

Amb la intenció de sumar tres 
punts de nou per seguir en la lluita 
pel liderat, el primer equip femení 
viatge per tercer cop a Madrid per 
jugar dissabte 19 a les 16h contra 
el Torrelodones, dotzè classifi cat, 
i que encara no ha guanyat aques-
ta temporada. Per aquest matx, 
Joan Bacardit seguirà sense poder 
comptar amb Clara, Peque, Jou i 
Núria, que estan lesionades.

Per la seva banda, el mascu-

lí visita diumenge 20 a les 17h el 
Badalona, equip que com l'Euro-
pa, la temporada anterior milita-
va a 2a RFEF. Els badalonins, que 
també llueixen escapulari a la sa-
marreta, estan a la zona baixa de 
la temporada, i ocupen la primera 
plaça que no comporta descens a 
Primera Catalana. El tècnic, Ignasi 
Senabre, es mostra "tranquil", ja 
que "l'equip és líder i domina els 
partits". Pel partit, recupera a 
Carlos, que ja ha complert sanció, 
i a Galeano i Joel Ruiz, que esta-
ven lesionats. Vilamitjana, però, 
segueix sent baixa.•
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Cartes al director

Mercat de l'Estrella? 
A Pi i Margall
Sóc un veí de Pau Alsina/Providència. 
M'he assabentat que, mentre durin les 
obres de rehabilitació, el mercat de l'Es-
trella no s'ubicarà provisionalment al 
Baix Guinardò, donada la oposició veïnal 
a destrossar-los un parc a base d'asse-
car un estany i talar un munt d'arbres. 
L'Ajuntament cerca un altre indret, però 
crec que la solució més adient és ubicar-lo 
a Pi i Margall, just al davant d'on es trova 
ara. Pi i Margall està en obres i és el mo-
ment de fer un llit encimentat per aixe-
car-hi la carpa que acollira les parades, 
junt amb els serveis addicionals de con-
nexions d'aigua, desaigues, electricitat., 
etc. L'Estrella és un mercat petit i no té 
botigues exteriors de roba, parament de 
la llar, etc. com d'altres. Podria ubicar-se 
la carpa entre Sardenya i Pau Alsina. Un 
cop acabada la rehabilitació del mercat, 
s'acabaria la remodelació de Pi i Margall, 
mentre a la resta del carrer ja s'hauria fi -
nalitzat abans la remodelació. És una idea 
del tot lògica, crec, i que evitaria moltes 
molèsties i trasbalsos.

Domènec Garcia Jaumandreu 

Opinió

No hi ha millor exemple per donar credibilitat política que ci-
tar la mare. Això va fer l'altre dia, al consell de barri del Coll, 
el regidor de Gràcia, Eloi Badia, que assumint personalment 
la resposta a una veïna i sense cedir la paraula als tècnics per 

qüestions de detall va explicar com actuar davant d'una plaga de rates. 
"El servei que s'encarrega de les plagues és l'Agència de Salut Pública de 
Barcelona, que fa dos tipus d'intervencions: els punts de control (més de 
10.000 a la ciutat) i accions preventives, però també fan a demanda dels 
veïns. Quan un veí detecta, escriu i et responen; han de mirar quin tipus 
d'actuació és ...Jo l'he fet servir perquè ma mare també s'hi va trobar...". 
Esperem que s'hagi solucionat, senyora Casas...

El
depen-

dent

Editorial

Sí al Teatre Espai Texas

Dos anys després que a la portada de L'Independent hi tremolés en 
lletres ben grans l'exclusiva del tancament del cine Texas, n'arri-
ba una altra molt més agraïda: la reobertura de la sala com a es-

pai d'arts escèniques a partir d'un projecte que s'ha presentat a les 
administracions com a Teatre Espai Texas i que ja ha rebut la prime-
ra subvenció per part de l'Ajuntament de Barcelona: 18.500 euros que 
serviran per al contracte de lloguer. Aquest era un dels dotze projec-
tes locals d'innovació que ara fa quinze dies es van publicitar a partir 
d'una nota ofi cial de l'Ajuntament que només contenia alguns altres 
exemples. 

Estirant el fi l sobre un espai tan estimat a Gràcia i a la ciutat que en 
els últims dos anys ha tingut molts pretendents i poques concrecions, 
i que feia certa pena de veure'l tancat dia rere dia, ara ja és a punt de 
ser una realitat la voluntat del grup impulsor -connectat al sector cine-
matogràfi c català-, que fa més de vuit mesos que va posar en marxa la 
maquinària per reobrir la sala. El punt que va desencallar el procés va 
ser el canvi de propietat de l'edifi ci del Texas. Els nous propietaris estan 
d'acord a allotjar el projecte i encara falten alguns serrells per aixecar 
la persiana al mes de març, sobretot l'aprovació d'una subvenció més 
signifi cativa que asseguri el fi nançament del projecte. Però si es com-
pleixen les previsions, aquesta fase es completarà a fi nals de novembre 
i després de Nadal poden començar les obres. 

Ens haurem d'acostumar al nou nom, Teatre Espai Texas, i hi ha ga-
nes de conèixer el projecte, però sens dubte que es tornin a moure les 
bambolines de l'emblemàtic espai cultural del carrer Bailèn és, en pri-
mer lloc, la confi rmació que la cultura en aquesta Vila i en aquesta ciu-
tat és ben viva, i en segon lloc, que perquè triomfi n aquestes iniciatives 
tan necessàries per al benestar cívic, cal anar-hi, anar-hi i anar-hi. Ens 
veiem, doncs, al Teatre Espai Texas!
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de Gràcia

Amb la 
col·laboració:

Laia Adsuara Nadeu

Aviat va néixer la 
idea de dedicar-li un 
mural entorn la dona 
i la lluita per la vida

Ull de 
dona

Conxa Garcia 

Laia Adsuara Nadeu (1983-2022), cre-
adora de joies i veïna del Coll. La 
seva trajectòria professional ha estat 

molt vinculada a Barcelona. Va estudi-
ar a l’Escola Massana i formà part de la 
junta del FAD (Foment Arts Disseny). 
Guanyadora també dels premis Valors 
emergents de JORGC (Col·legi ofi cial de 
joiers, orfrebres, rellotgers i gemmòlegs 
de Catalunya al 2008 i Menció especi-
al Insignia Mestre artesà Artesania de 
Catalunya, al 2007. Cocreadora de la mar-
ca barcelonina Amalia Vermell amb la 

que va guanyar el Premi Enjoia’t, A-Fad 
al 2013. Les seves joies han estat expo-
sades al Museu Picasso de Barcelona, al 
Centre d’Art Contemporani de Vilanova i 
la Geltrú i a la Galeria Marzee a Holanda

També treballà en l’escola d’educació 
especial Paideia. Ha estat membre actiu 
i rellevant per entitats del barri com l’Es-
plai Sant Jordi, la Comissió de Joves del 
Coll i la Malèfi ca del Coll. Vinculada com 
a usuària i col·laboradora del Centre Cívic 
El Coll-La Bruguera. Per a tota la gent que 
la coneixíem va estar un cop molt fort per-
dre-la el passat mes de setembre. De se-
guida va néixer la idea de dedicar-li un 
mural amb una temàtica relacionada amb 
la dona, la lluita per la vida i com a home-
natge obert a totes les persones que patei-
xen o han patit un càncer.•

1 Programa quinzenal. La setmana que no n’hi ha es repeteix l’anterior.
2 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.
3 El programa Gràcia Galería  d’art és quinzenal. Es combina amb la Tertúlia 
Política.

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 Programació 
Ràdio Gràcia 2022Ràdio Gràcia 2022

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous divendres

16 a 17 h La tarda és nostra Temps de Música 
i espectacle Música i Geografia Lalo López

Tobacco Road
Tradicionàrius 
– Punt i seguit

17 a 18 h Espai Solidari (1) Tradicionàrius 
– Punt i seguit

Lalo López
Tobacco Road Teatrí de Butxaca Las tardes a Gràcia

18 a 19 h Toc Escapulat Ones de Dones (1) Gràcia Multiesports Teatrí de Butxaca La tarda és nostra

19 a 20 h Tot comerç Pop Go The Beatles
Tertúlia Política 

(2) – Gràcia, 
galeria d’art (3)

Música i Geografia Gracienques (1)

20 a 21 h Infogràcia Gracienques (1) Pixant fora de test Temps de Música 
i espectacle Sortides amb Gràcia
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setmana

El 6 de desembre, tots 
a la manifestació

Lluís Bou

La creació del nou delicte de desordres 
públics agreujats a canvi de la refor-
ma del de sedició és una pèssima no-

tícia que criminalitza el dret de protesta 
i dona noves armes a la repressió. El go-
vern Aragonès ha pactat aquests canvis 
amb el govern Sánchez cometent un er-
ror estratègic brutal, perquè brutals en 
seran les conseqüències. 

La reforma considera delicte el refe-
rèndum de l’1-O i introdueix noves es-
pecifi cacions, com el fet que en una pro-
testa hi participi “una multitud” o el fet 
que algú consideri que una reivindicació 
“intimidi”. Els exemples són a l’abast de 
tothom que llegeixi la proposició de llei 
i tots ells és evident que donaran un am-
pli marge de discrecionalitat a la justícia 
espanyola. 

Aquest atac contra les mobilitzacions 
populars contrasta amb la rebaixa de les 
penes que es preveu en la reforma de la 

sedició, i que benefi ciarà els líders d’ERC 
Oriol Junqueras i Marta Rovira. Tot al 
contrari passa amb el president a l’exili, 
Carles Puigdemont, a qui, en trobar una 
articulació legal nova, el govern espa-
nyol intentarà extradir. Així ho han de-
clarat tant el president Pedro Sánchez, 
com la vicepresidenta Nadia Calviño o 
el portaveu del PSOE al Congrés, Patxi 
López. També mitjans internacionals, 
com el diari austríac Der Standard, 
informen aquests dies que el govern 
Sánchez prepara un nou intent d’extra-
dir Puigdemont.

La situació és molt greu i per això és 
tan important participar a la manifesta-
ció que ha convocat l’ANC el 6 de desem-
bre contra el delicte de desordres pú-
blics agreujats, coincidint amb el Dia de 
la Constitució. Des de l’última Diada sa-
bem, a més, que a Catalunya actualment 
les manifestacions provoquen canvis.•

El nou delicte de 
desordres públics 
agreujats és un atac 
a les mobilitzacions

Opinió convidada
Josep Maria Contel, historiador

Un homenatge com cal

El matí de dimecres, la seva fi lla m’havia dit que havia 
mort l’Albert Torres. Tot just el dia anterior en par-
lava d’ell, sabia que estava malalt i la conversa em va 
portar a recordar coses d’ell.

A l’Albert el vaig conèixer un dia d’estiu poc 
abans de la Festa Major de l’any 1987, quan amb el Vicenç 
Sanclemente vam anar al carrer de Camprodon a interessar-
nos pel seu guarnit. El Vicenç escrivia l’article i jo feia les 
fotos de la peça que l’endemà sortiria al Diari de Barcelona. 
En un moment donat, l’Albert va pujar a una escala de fusta, 
d’aquelles antigues i vella, en una aclucada d’ull les fustes es 
van trencar i en Torres va anar a parar a terra, com a resul-
tat, un braç trencat a portes de la festa.

Va ser una bona presentació, una bona coneixença, la d’un 
gracienc de pedra picada. Aquell any el carrer Camprodon 
va guanyar el primer premi com els dos anys anteriors, tot 
una gesta la del carrer Camprodon.

Dos anys després, el 1989, arran d’una crisi a la Federació 
de Carrers de la Festa Major de Gràcia, moment en el qual 
l’entitat es va quedar sense president i calgué escollir-ne un 
altre, entre els diferents candidats i un joc de boles negres i 
boles blanques, en sortí elegit l’Albert Torres.

A ell, sobretot a ell, la Festa Major li deu moltes coses; està 
clar que va tenir diferents equips al llarg dels anys que en va 
ostentar la presidència, però l’ànima mater de tot plegat cal 
buscar-la en l’Albert.

Una de les primeres coses fou aconseguir un local per la 
Federació, que des de la seva estada a la seu de la Falange, 
havia anat amunt i avall. A poc a poc també es va anar mi-
llorant el fi nançament de la festa. La implantació de la sa-
marreta, els concursos de Pintura i de Fotografi a, el reconei-

xement de la festa, els gegantons Torradet i Gresca, la cuca 
Garlanda, infi nitat de coses més com les bones relacions que 
va encetar amb l’Aplec del Caragol de Lleida.

Podríem parlar molt de l’Albert Torres, des de la seva vi-
sió en positiu de les coses, del seu tarannà conciliador, del 
seu tracte amb els col·laboradors, entre moltes altres, està 
clar que el Torres no era perfecte, però hi ha alguna perso-
na perfecta? Segurament sí, totes aquelles que no fan res i 
no deixen de criticar, que posen pals a la roda. En el cas de 
l’Albert seria el Buster Keaton de la Maquinista de la General, 
col·locat davant de la màquina traient entrebancs perquè el 
tren seguis el seu camí. 

Està clar que l’Albert Torres rebé el Premi Vila de Gràcia a 
títol individual i la Medalla d’Honor de Barcelona, però sin-
cerament, quan deixà el càrrec no se li va fer cap homenatge, 
ni un sopar de comiat, només la construcció d’un gegantó, “El 
Torres”. A vegades em pregunto del perquè se li va fer el ge-
gantó. Sigui com sigui, ell ho va agrair molt i si més no estava 
satisfet de la seva rèplica. Ara, en el seu traspàs, ens quedarà 
la petjada del Torres en la fi gura del gegantó, tot esperant que 
algun dia se li pugui retre un homenatge com cal.•

Josep Maria Contel

Podríem parlar molt d'ell, de la 
seva visió en positiu de les coses, 
del seu tarannà conciliador, del seu 
tracte amb els col·laboradors... 
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Opinió convidada
Manuel I. Cabezas González, doctor en Didactologia de les Llengües i les Cultures

Jo poso les postres (1)

Afi nals d'octubre del 2022, els mitjans 
es van fer ressò de la iniciativa de l'al-
calde de Xirivella, el socialista Michel 
Montaner (a la foto), difosa en un tuit 
que diu així: “Jo poso les postres. Vull 

sopar a casa teva. Vull parlar amb tu i amb la 
teva família sobre les coses de Xirivella”. Amb 
aquest bescanvi desigual (jo poso les postres i 
tu poses el sopar), aquest alcalde socialista es 
convida a sopar a casa dels seus conciutadans 
amb un triple objectiu. D'una banda, conèixer, 
des de la tranquil·litat de casa, les preocupa-
cions, les inquietuds, els problemes les idees i 
les propostes dels veïns. De l'altra, elaborar el 
programa electoral “vinculant” per a les pro-
peres eleccions municipals a Xirivella. I, fi nal-
ment, millorar la vida al municipi ja que, per 
l'alcalde, la política és “una eina per veure la 
gent feliç” i això només s'aconsegueix si “tre-
pitja carrer”.

Els talons d'Aquiles del tuit
Els plomes totòlegs, que s'han fet ressò de la 
iniciativa de l'alcalde de Xirivella, l'han titllat 
de nova, original i pionera. Tot i això, pobres 
indocumentats!, no és res de nou, gens origi-
nal ni pioner. Això ja ho va fer el President de 
la República Francesa, Valéry Giscard d’Es-
taing (VGE), durant el primer any del seu únic 
septeni (1974-1981). En efecte, un cop al mes, 
VGE va anar a sopar a casa de famílies nor-
mals i corrents, segons les seves pròpies pa-
raules, pour regarder la France au fond des yeux, 
és a dir, veure com respiraven els ciutadans 
corrents i assegurar-se un futur segon septeni. 
En una ocasió, fi ns i tot, va convidar també a 
esmorzar a l'Elisi els escombriaires que feien 
el servei a l'avinguda Marigny de París, tocant 
al Palais de l'Elysée.

Ara bé, aquestes operacions d'enginyeria 
comunicativa i de màrqueting no van con-
vèncer els francesos i li van donar carbasses, 
i van triar el socialista François Mitterrand a 
les presidencials del 1981. Que prengui nota 
l'alcalde socialista de Xirivella!, ja que li pot 
sortir el tret per la culata, com a VGE, el pro-
per mes de maig. No es pot enganyar impune-
ment una majoria de votants, una vegada i una 
altra, com fa la casta política d'alt bressol i de 
baix llit.

D'altra banda, per justifi car la iniciativa, 
l'alcalde de Xirivella confessa que li agrada 
trepitjar el carrer, barrejar-se amb la gent i 
observar i escoltar el pols dels seus conciuta-
dans. Davant d'aquesta confessió, se li podria 
respondre que ha tingut tota la legislatura per 
trobar-se amb la ciutadania, per conèixer-ne 

les inquietuds, les necessitats, els problemes,… 
i, així, adequar-ne la gestió a les expectatives 
dels veïns. Però, segons sembla, no ho ha fet, si 
té necessitat d'anar a omplir-se la panxa a casa 
dels seus conveïns i aprofi tar el comerç lingü-
ístic amb els comensals per elaborar el futur 
programa electoral per a les municipals.

A més, defi neix la política com “l'eina per 
veure la gent feliç”. Aquesta afi rmació és un 
exemple clar de la langue de bois (llenguatge 
políticament correcte), que pot ser acceptada 
en teoria i en un món idíl·lic. Al món real, no és 
certa, és pura xerrameca, és un nou bla-bla-bla 
dels de la casta política, que queda molt bé als 
ulls i orelles dels “estimats nens”, segons ano-
mena David Trueba als infantils, desinformats, 
desarmats i manipulats votants, als quals la 
casta política els pren els cabells per sistema.

En tercer lloc, segons declaracions als mit-
jans i com ja hem apuntat, amb aquestes tro-
bades casolanes per sopar, l'alcalde de Xirivella 
pretén elaborar el seu programa electoral 
“vinculant” (subratlla l'adjectiu), per a les pro-
peres eleccions municipals. El caràcter “vin-
culant” del futur programa m'ha fet pensar 
en el comportament habitual dels de la casta 
política, resumit en aquesta cita del vell pro-
fessor, Tierno Galván: “les promeses electorals 
estan per no complir-se”. En efecte, en general, 
la casta política triada oblida ràpidament to-
tes les promeses, i converteix els seus propis 
electors en pagans dels desgavells provocats 
pel gaudi i l'abús del poder, que hem dipositat 
a les mans, com diu el lema de l'Ajuntament de 
Cerdanyola del Vallès, se'ls hauria de dir a tots: 
Facta, non verba!

Finalment, ha llançat al mar de les xar-
xes socials un ham en forma de hashtag: 
“#TuOpinionMeImporta”. Amb ell dóna a en-
tendre explícitament que l'opinió i la parau-
la dels votants són, per ell, llei mosaica. Ara 
bé, com certifi ca l'experiència, aquest hash-
tag ha de ser pura comèdia, a la qual ens té tan 
acostumats la casta política d'alt bressol o llit 
baix. Aquest hashtag m'ha fet recordar tam-
bé el cartell de la primera campanya d'Alber-
to Carlos Rivera, que es fa dir Albert Rivera. Hi 
apareix en pilota picada, acompanyat d'unes 
frases programàtiques molt temptadores: “No 
ens importa on vas néixer. No ens importa la 
llengua que parles. No ens importa quina roba 
vesteixes. Ens importes tu”. Ara bé, amb el pas 
del temps, hem pogut veure per a qui i cap on 
remaven Rivera, Arrimadas i els seus nois, tots 
genuïns arribistes i ionquis del poder: rema-
ven per a ells i en direcció a la Moncloa, seu del 
Govern d'Espanya.•

Cedida
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Entitats

Divendres 18 de novembre
Xerrada: Les altres Violetes, cases recu-
perades. Amb Ivan Alcàzar, Observatori 
Teatres en risc; Joan Maria Soler, 
Federació Associació Veïns Barcelona i 
Toni Ramon, Associació Veïnal Vila de 
Gràcia.
La Violeta (Maspons, 6), a les 19.30h 

Teatre: Rocky Horror Show, de Richard 
O'Brien. Musical interactiu en 3D. 
Direcció: Quim Fuster.
El Cercle (Santa Magdalena, 12), a les 21h, 
ds a les 21h i dg a les 18h

Dissabte 19 de novembre
Vermut amb tapa literària: Anna Pascual, 
Susagna Aluja i Pilar Prim. Llibre: I si tot 
fos això. Inscripcions a obradorhistori-
es@gmail.com.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 11.30h

2a Trobada d'e-Sports a la Fontana. 
Esdeveniment de Dragons Gaming dedi-
cat als esports electrònics, amb torneigs 
dels videojocs Wild Rift i Clash Royale. 
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia 
190-192), a les 17h

Dimecres 23 de novembre
Cicle de cinema espiritual: La candidata 
perfecta. 
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 19h

Dijous 24 de novembre
Concert: Hom Jam Session Black & Blue.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 20h

Si 
voleu publi-

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

@independent.cat

Amb el suport de

Exposicions
Fins al 18 de novembre
Exposició fotogràfi ca Solar Portraits, de 
Rubén Salgado Escudero, on posa de re-
lleu la importància de l'energia solar com 
a solució per a comunitats amb difi cul-
tats per accedir a la xarxa elèctrica i con-
vida a refl exionar sobre l'accés irregular a 
l'electricitat al planeta. Escudero, que va 
començar el projecte en Myanmar el 2014, 
fa retrats a persones i comunitats d'Àsia, 
Àfrica, América i Europa únicament il-
luminades per làmpades solars per reivin-
dicar el poder transformador de la produc-
ció elèctrica a partir d'energia solar.
Casa Seat (Pg de Gràcia, 109)

Fins al 23 de novembre
Vallcarca. El barri mural. Exposició foto-
gràfi ca dels murals de Vallcarca. Un recull 
d'escrits i imatges reivindicatives del barri. 
Dins del cicle Indign.ar-te, que tracta sobre 
l'activisme a través de l'art en diversos ves-
sants. En aquesta exposició es pot veure un 
recull de fotografi es en els quals les parets 
de Vallcarca son un refl ex de lluita veïnal. 
Es pot visitar durant l'horari d'obertura 
del casal Can Carol.
Casal Can Carol (Cambrils, 24)

Fins al 27 de novembre
Exposició Coll Fantasy 2022. La realitat su-
perarà la ciència fi cció? Enguany, i després 
d’uns anys marcats pel fort impacte soci-
al, sanitari i econòmic de la pandèmia del 
COVID 19, així com els recents successos 
bèl·lics a Ucraïna, els organitzadors del ci-
cle Coll Fantasy proposen la següent refl e-
xió: pot la realitat superar la ciència fi cció? 
CC El Coll - La Bruguera (Aldea, 15)

Fins al 30 de novembre
Exposició La nova Violeta fa 10 anys, 
abans i avui. Una exposició que recull to-
tes les vivències viscudes, des de la lluita 
veïnal perquè La Violeta sigui el que és 
avui, imatges d’algunes de les activitats 
que s’han fet i de les colles i entitats que 
formen part d'aquest centre de cultura po-
pular.
La Violeta (Maspons, 6)

Fins al 3 de desembre
Exposició de pintura a la primera plan-
ta del Mercat de l'Abaceria amb les obres 
de Candela Reyes, 2a classifi cada al 
Concurs de Pintura del Passeig de Sant 
Joan 2022. El dimarts 15 de novembre es 
farà el vernissatge a les 19h, amb copa de 
vi. Exposició amb comissariat de Ramon 
Casalé. Organitzen Mercat Abaceria 
Central i Associació de Veïns i Amics del 
Passeig de Sant Joan.
Mercat de l'Abaceria (Passeig de Sant 
Joan, 168)

Fins al 15 de gener
Exposició Joguets i escriptors. 
Mitjançant una doble exposició i un lli-
bre, Biblioteques de Barcelona proposa un 
recorregut inèdit per l'obra dels clàssics 
catalans i els seus joguets. D’aquesta ma-
nera s’afegeix a la commemoració dels 40 
anys del Museu del Joguet de Catalunya-
Figueres. A la mostra de l'equipament gra-
cienc el visitant tornarà a ser petit, entre 
imatges en gran format d’una pilota, d’una 
nina o d’un joc d’arquitectura, fotografi ats 
espectacularment per Ramiro Elena.
Biblioteca Jaume Fuster (plaça Lesseps, 
20-22)

Exposició permanent 
Casa Vicens, la primera casa de Gaudí: ma-
nifest de la seva obra. Per conèixer la his-
tòria de la Casa Vicens, en el seu context 
social, cultural i artístic com obra gaudi-
niana i la seva anticipació al modernisme. 
Consulteu horaris i preus a la web.
Casa Vicens (Carolines 18- 22) 

Actes
Divendres 18 de novembre
Dansa: Black. Direcció, coreografi a i inter-
pretació: Oulouy. Inscripció prèvia.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 19h 

Els Making of de DAMA: Crims. Claus per 
entendre l'exitosa sèrie documental de 
TV3. Santi Baró (realizador), Laia Foguet 
(guionista de El cas de la Guàrdia Urbana) 
y Ona Tura (documentalista).
Casa SEAT (Pg de Gràcia, 109), a les 19h

Presentació del llibre Francesc Layret: 
Entre l'Ateneu Enciclopèdic i el seu re-
publicanisme. Amb l'autor, Manel Aisa 
Pàmpols.
Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a les 19h

Concert: Agosto.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21h

Concert: Sedeta Gospel.
El Coll - La Bruguera (Aldea, 15), a les 21

Concert Districte Musical Jove: La Kame 
Band + Ruïnosa y las strippers de Rahola 
+ Sun Square.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 21h

Dissabte 19 de novembre 
Lletra petita - Llibres a escena: Un conte i 
quatre potes, amb Andrea Galofré.
Biblioteca M. Antonieta Cot (Pg. Vall d'He-
bron, 65-69), a les 11h

Poesia: Siapoe, a càrrec de Los Biolentos, 
amb la participació de Kronia. 
Ateneu Llibertari (Alsina, 5), a les 19h

Festival Amunt. Xerrada amb Marc 
Toralles i Bru Busom + RIU.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), 19.30h i 21h

Concert: Gebre + Islandia Nunca Quema.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21h

Dilluns 21 de novembre
Visons de la ciència: Nanotecnologia i 
ètica. A càrrec de Pedro A. Serena, cien-
tífi c investigador, instituto de Cienca de 
Materiales de Madrid.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de l'Olla, 
104), a les 18.30h

Taller d'anglès.
Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a les 18.30h

Dimarts 23 de novembre 
25N: El Nil i l'Ona. A partir d'una foto d’un 
nadó, els infants refl exionaran i identifi -
caran les expectatives diferenciades que 
associem a les nenes i als nens i ho faran 
analitzant, de manera vivencial, com es de-
senvolupa la socialització de gènere.
Casal Infantil del Coll (Aldea, 15), a les 18h

Pantalla BCN: Cantando en las azoteas. 
Direcció: Enric Ribes. 2022.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 19h

Diada de Santa Cecília. Rondalla Kanalla.
La Violeta (Maspons, 6), a les 20h

Dimecres 24 de novembre 
Sac de rondalles: Contes a la mà. A càrrec 
de Marta Catalán. 2-4 anys.
Biblioteca Jaume Fuster, a les 17.30h

La Taverna del CAT: Arnau Berenguer i 
Carles Belda.
Bar del CAT (pl. Anna Frank), a les 20.30h

Dijous 24 de novembre
Taller d'esperanto.
Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a les 18.30h

Concert de música palestina i catalana. 
Organitza l'Associació Catalana per la Pau.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 20h

Concert: Carles Viarnès.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21h

Divendres 25 de novembre
Visita comentada Dones i rereguarda. 
Itinerari pels espais de treball productiu, 
els espais de cures i els espais de lluita po-
lítica protagonitzats per dones durant la 
Guerra Civil. Inclou visita al refugi 307. 
Organitza Espai de Gent Gran.
CC El Coll La Bruguera (Aldea, 15), a les 11h

Narració oral: Cuentos picantes, amb 
Martha Escudero.
La Quàntica (Sant Lluís, 88), a les 20h 

Concert: Xabi Díaz & Adufeiras de Salitre.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 21h 

Estrena de Vada Retro Teatre: el retorn 
de l'inspector Bernat Porró 
'Reina, avui moriràs', és la quarta història de l'entranyble inspector Bernat Porró, 
sorgit de la ploma i la imaginació d'Albert Capel. En aquesta peça es manté el format 
de col·laboració amb el públic, que ha de participar activament, convertint-se així 
en un personatge més de l'obra, i poder resoldre el cas. Aquesta darrera entrega 
mostra el cas de Carolina Villaret, una gran empresària de la comunicació que s'ha 
enriquit gràcies a les seves 'fake news'. Ha decidit citar a quatre famoses arruïnades 
per culpa seva per seguir traient-t'hi suc. Un cinquè personatge, a qui té intenció 
de calumniar, també és citat. Però el pla no li sortirà com ho tenia planejat...

Dissabte 19 de novembre a La Sedeta (Sicília, 321), a les 18h

Recomanem

Cedida
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Adéu de l'editorial 
Meteora, després 
de 22 anys, amb 
una festa a Ona
L'editorial Meteora tanca 
després de 22 anys de 
funcionament; els seus 
impulsors, Maria Dolors 
Sàrries i Jordi Fernando, 
es jubilen. En aquest camí 
deixen 220 títols publicats 
i 140 autors com ara 
Patrícia Gabancho (autora 
de El preu de ser catalans, 
del que en van vendre prop 
de 18.000 exemplars), o 
Claustre Rafart (autora 
del Les Menines de Picasso, 
editat en català, castellà i 
anglès). La llibreria Ona 
acollirà la festa de comiat 
el proper 1 de desembre, 
amb música en directe a 
càrrec de Mònica Trueba i 
Pau Sanchis.

La Gala de Màgia 
Internacional 
penja el cartell de 
complet a Lluïsos 

El Festival Màgicus ha 
tancat la tretzena edició 
coronant Pol Pavo, 
guanyador de Màgia 
d'Escena, i Mago Cess, de 
Màgia de prop. L’edició 
d’enguany ha estat la més 
multitudinària amb més 
de 350 persones assistents. 
La Gala de Màgia 
Internacional va exhaurir 
les entrades per la funció 
de Félix Guyonnet i Pere 
Rafart.

El cinema Texas 
reobrirà el 2023 com a 
nou espai d'exhibició 
i producció escènica
Els impulsors del projecte, a l'espera de completar el 
fi nançament, preveuen començar les obres a principis d'any

Silvia Manzanera 

E spero que hi hagi relleu i 
algun dia els Texas tornin 
a obrir". Amb aquestes pa-
raules el director de cinema 
Ventura Pons confi rmava a 

aquest setmanari els rumors que 
s'havien estès les darreres setma-
nes entorn el tancament d'un pro-
jecte que s'havia guanyat el suport 
incondicional dels veïns, però que 
no va ser capaç d'aguantar el cop de 
la crisi sanitària i econòmica. Ara, 
tot just dos anys després, l'espai del 
205 del carrer Bailèn està a punt 
d'engegar nova etapa per conver-
tir-se el primer trimestre de 2023 
en un espai d'exhibició i producció 
d'arts escèniques. 

El grup impulsor -connectat al 
sector cinematogràfic català- fa 
més de vuit mesos que va posar en 
marxa la maquinària per reobrir 
la sala. El punt que va desencallar 
el procés va ser el canvi de propi-
etat de l'edifi ci del Texas. Els nous 
propietaris estan d'acord en allot-
jar un projecte que s'ha presen-
tat a l'administració com a Teatre 
Espai Texas i que ja ha rebut la pri-
mera subvenció per part de l'Ajun-
tament de Barcelona: 18.500 eu-
ros que serviran per al contracte 
de lloguer. Però, tot i que compten 
amb una resposta positiva, els im-

pulsors resten a l'espera de l'apro-
vació d'una subvenció més signifi -
cativa que asseguri el fi nançament 
del projecte. Si es compleixen les 
previsions, aquesta fase es comple-
taria a fi nals de novembre i des-
prés de Nadal podrien començar 
les obres, tot i que encara queden 
molts serrells per tancar. El calen-
dari inicial preveu l'obertura de la 
nova sala de teatre al març. 

Així, segons la descripció del 
projecte presentat a l'Ajuntament 
per tal d'0btenir la subvenció, l'ob-
jectiu és crear un espai d'exhibició 
i producció escènica fonamentat en 
projectes inèdits d'autoria catalana 
contemporània i en llengua catala-
na, teatre de proximitat, humor, po-
dcasting, teatre infantil i familiar, 
entre d'altres. Segons fonts dels im-
pulsors, que s'han volgut mantenir 
en l'anonimat, la situació econòmi-
ca actual no és gens favorable però 
esperen comptar amb el suport i la 
implicació de Gràcia.•

Setembre de 2014. 
Els Lauren es reconverteixen en els Texas de 
la mà de Raig d'Idees i propostes Visuals SL; la 
productora Els Films de la Rambla, de Ventura 
Pons, és l'accionista majoritari.
Febrer de 2019. 
Pintada a la façana del cinema 'Ventura paga'

Octubre de 2020. 
Pons confi rma a l'Independent que la sala tanca 
i neix la plataforma veïnal Salvem els Texas

Agost de 2021. 
Sessió reivindicativa dels Texas a en el marc de 
la Festa Major

El tancament del cine va originar la plataforma veïnal Salvem el Texas. Foto: B.M.

Montse Giralt

S. M.

Amb una llarga trajectòria 
com a autora de novel·la in-
fantil i com a guionista d'en-

treteniment i sèries de televisió, 
Anna Manso s'ha estrenat recent-
ment en la literatura per a adults. 
Però no ha fet cap salt, sinó que, 
com ella precisa, ha fet un canvi 
de registre. I què li ha portat a fer-
ho? Precisament un conte infantil 

que va fer per encàrrec. "Tenia la 
història, només em faltava trobar 
la manera d'explicar-la", afegeix. 
'Un cor de neu' (Magrana) parla 
d'un trauma familiar, de com les 
famílies poden ser font de terror 
i desgràcia. I de les segones opor-
tunitats. La protagonista de la 
novel·la és la Sara, una escriptora 
de seixanta-cinc anys que viu aï-
llada enmig del bosc, al Berguedà. 
Fa vint anys que no parla amb el 
seu fi ll Josep i això li provoca un 

dolor tan profund que li impos-
sibilita estimar. "La vida li porta 
una oportunitat de redimir-se", 
apunta Manso, "el més difícil és 
perdonar-se a un mateix". 

L'escriptora gracienca va tro-
bar en el personatge d'un llop que 
parla amb la Sara la manera d'ex-
plicar el trauma. Ja ho tenia tot: 
trama i veu narrativa. El llop es 
diu Impossible, una clara referèn-
cia a l'Odissea i la resposta d'Ulis-
ses a Polifem dient-li 'El meu nom 

és ningú'. Tot i que i la protago-
nista és una escriptora de novel·la 
infantil, Manso no comparteix 
gaire amb ella més enllà de pro-
fessió (que de pas vol reivindi-
car i normalitzar) i alguns gustos 

musicals. I és clar, les referènci-
es a la Vila; el fi ll és gracienc, com 
també la companyia que tindrà 
per la presentació de la novel·la a 
la Memòria: Marta Vives i Àurea 
Màrquez. Tot queda a casa.•

El repor

L'escriptora gracienca Anna Manso presenta a la Memòria 
el proper dijous 24 de novembre 'Un cor de neu'

Traumes familiars, parlem-ne

Anna Manso publica la seva primera novel·la per a adults. Foto: Frank Díaz

La proposta 
inicial prioritza 
els projectes 
contemporanis 
inèdits en català
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Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla del 
Prat,  15. Tel. 93 217 26 42.
• Armageddon Time. 16.00 i 21.50. 

18.45.
• Blach Panther: Wakanda 

Forever. 18.30. 21.00. 16.00.
• As bestas. Dj, 16.00 i 18.45. Dj, 

21.30. 16.00, 18.45 i 21.30.
• Black Adam. Dj, 21.30. La resta, 

20.15.
• Reyes contra Santa. 16.00.
• Vasil. 18.15.
• 13 exorcismos. Dv, dl, dm, dc i dj, 

22.05.
• El cuarto pasajero. Ds i dg, 15.50, 

20.05 i 22.05. Dv, dl, dm, dc i dj, 
15.50, 17.55 i 20.00.

• Lilo, mi amigo el cocodrilo. Ds i 
dg, 17.55.

• En los márgenes. Dv, dl, dm, dc i 
dj, 18.10.

• Hopper, el polloliebre. Ds i dg, 
18.20.

• Los renglones torcidos de Dios. 
20.20.

• One Piece fi lm: Red. Ds i dg, 16.00.
• Viaje al paraíso. Dv, dl, dm, dc i 

dj, 16.00. 
• La maternal. 16.05. 19.15 i 21.45.
• Reyes contra Santa. Dj, 16.00.
• Amsterdam. Dv, dl, dm, dc i dj, 

16.10.
• El colegio de los animales mági-

cos. Ds i dg, 16.50.
• Sintiéndolo mucho. 19.00 i 21.35.

Cinemes Girona. Girona, 177
• La maternal. Dv, ds i dj, 17.00, 

19.30 i 22.00. Dg, 17.00 i 20.00. Dl, 
17.00. Dm i dc, 17.00 i 19.30.

• Vasil. Dv, 17.00. Dg, dl, dm i dc, 
16.00 i 18.00. Dj, 16.00.

• El petit Nicolàs. Ds, 17.00.
• Jacob. Mimi i els gossos del bar-

ri. Dg, 11.00.
• Perifèria. Dg, 11.30.

• Abrázame fuerte. Dl, 20.00.
• Sintiéndolo mucho. Dv i ds, 18.00. 

Dg, dm i dc, 18.00 i 20.00. Dl, 17.00. 
Dj, 18.00 i 22.00.

• Tori y Lokita. Dv, 16.00 i 22.00. Ds, 
20.00. Dg, 16.00 i 20.00. Dm, dc i 
dj, 16.00.

• La gran aventura Suiza. Ds, 16.00.
• Black is Beltza: Ainoha. Ds, 22.00.
• Lutar, Lutar, Lutar. Dv, 20.00.
• Oswald, el fasifi cador. Dl, 20.00.
• Mi vacio y yo. Dm, 20.00.
• Sito Carcavilla. Dv, 19.30.
• Iker y Eneko Pou. Ds, 19.30.
• La Traviata. Dl, 19.00. 0.

Verdi. Verdi, 32. 
• El cuarto pasajero. Ds, dg, dm, dc 

i dj, 16.00. Dv i dl, 16.00 i 17.45
• Girasoles silvestres. 18.00.
• As bestas. Dv, ds, dg, dl i dm, 

11.30, 16.00, 18.35, 20.05 i 22.35. 
Dc, 11.30, 16.00, 18.35, 20.40 i 
22.35. Dj, 11.30, 16.00, 18.35, 20.40 
i 22.00.

• Argentina, 1985. 16.00, 18.35 i 
19.45. Dc, 16.00, 18.35 i 21.10. Dj, 
16.00 i 18.35. Dv, ds, dg, dl i dm, 
22.25.

• La Maternal. Dv, ds, dg, dm i dc, 
16.00, 18.20, 21.10. Dl i dj, 11.30, 
16.00, 18.20 i 21.10.

• Los renglones torcidos de Dios. 
Dv, ds, dg, dl i dm, 21.10.

• Modelo 77. Dv, ds, dg, dl i dm, 
22.35.

• Tutankamón: El último viaje. Dv, 
dl i dm, 16.05.

• Puñales por la espalda: el mis-
terio de Gass Onion. Dc, 16.20, 
19.00 i 21.45. Dj, 11.30, 16.20, 19.00 
i 21.45.

• El gran Maurice. Dv, ds, dl i dm, 
11.30.

• Armageddon Time. Dv, ds, dl, dm 
i dc, 11.30.

• Sintiéndolo mucho. Dg, dl i dc, 
11.30.

• Locuras de verano. Dj, 11.30.
• Suro. Dm, 11.30.

• Las ilusiones perdidas. Dg, 11.30.
• Leonardo V centenario. Dm, 

11.30 i 17.50.
• El lago de los cines. Dg i dc, 11.30.
• Hopper, el polloliebre. Ds i dg, 

16.05. Ds i dg, 11.30 i 17.55.

Verdi Park. Torrijos, 49. 
• Armageddon Time. 16.00, 18.00, 

20.35 i 22.40.
• El gran Maurice. 18.10 i 20.40. Dc 

i dj, 18.10. 16.00.
• Amsterdam. Dv, ds, dg, dl i dc, 

18.05 i 20.15. Dm i dj, 18.05.
• Moonage Daydream. Dv, ds, dg, 

dl i dc, 22.40. Dm, 22.30.
• Black Panther: Wakanda fore-

ver. 16.00, 19.00, 22.00.
• El agua. 16.00.
• Sintiéndolo mucho. 20.15 i 22.30.
• Mad Heidi. 22.30.
• Suro. Dm, 20.15.
• Locuras de verano. Dj, 20.15.

Sandra Partera, pintura 
aparentment infantil

Ramon Casalé Soler 

La galeria Atelier (Pl. Rovira i Trias, 9) sol oferir ex-
posicions d’artistes de diferents tendències, però 
l’actual proposta m’ha sorprès i desconcertat, ja 

que es tracta d’una pintora que no conec, tot i que ja 
ha realitzat altres exposicions a Barcelona, concreta-
ment a Artevistas Gallery. Es tracta de Sandra Partera 
(Sabadell, 1979), formada a l’Escola Massana, on va es-
tudiar Arts aplicades i ofi cis artístics. Combina la pin-
tura, el dibuix, l’escultura i la instal·lació amb la tasca 
d’educadora de lleure. Des del 2005 que treballa en dife-
rents entitats culturals, participant en festivals i altres 
esdeveniments de lleure. 

La seva primera exposició individual va tenir lloc 
a la Sala Jaume Valor, Barcelona, el 2015. En aquell 
moment el seu treball es movia entorn de l’abstrac-
ció, on predominaven la taca i el color, molt diferent 
de l’obra actual. Posteriorment va realitzar les sèries 
Blackboard 1982, Hey/Inner Child i Temps del temps 
en què s’allunya progressivament de la taca -encara 
que a la sèrie Hey/Inner Child segueixen apareixent 
taques de colors-. 

Ara a l’Atelier es pot contemplar la seva darrera obra 
que porta com a títol Els nens contents, on fa referència 
a la seva infantesa (és fi lla de pastissers). Explica que 
la seva tècnica està “molt propera a la il·lustració i crea 
diferents personatges infantils, contents amb el món 
que els envolta”. Precisament això és el que veiem en 
les seves teles i a la instal·lació Imaginari perdut, situa-
da en un racó de la galeria que consisteix en un grapat 
de papers arrugats, doblegats, trencats... plens de gar-
gots pintats i dibuixats escampats per terra, realitzats 
per l’artista quan era petita i que ha pogut recuperar de 
casa dels seus pares.

En les seves pintures apareix un personatge infantil, 
però que s’ha de mirar des de l’actualitat, ja que segons 
l0artista “la llibertat és un estat mental”. Si observem 
cadascuna de les obres exposades i les volem analitzar 
fredament, possiblement no entendrem ben bé quin és 
el seu signifi cat real. M’explico: és obvi que davant nos-
tre tenim una fi gura infantil que podria estar feta per 
qualsevol nen o nena de tres anys, però hem d’anar més 
enllà del que ens mostra l’artista i pensar que es trac-
ta d’una mena de joc que ens transporta a la infantesa. 
El que succeeix és que quan observem una tela de dos 
metres sembla tot molt exagerat. És necessari mos-
trar un gargot amb uns ulls enormes, dos pels al cap i 
els dits de mans i peus representats per dues ratlles? 
Es veu que sí, ja que segons Partera “la infantesa és una 
etapa relativament curta, però eterna”. Potser aquesta 
eternitat és la que fa que ens endinsem en aquest món 
estrany però a la vegada engrescador. En resum, quan 
contemplem Els nens contents hem de tenir la ment 
ben oberta, sinó tindrem una decepció.•

crítica 
d'art

La Quàntica: "Les 
propostes íntimes i de 
proximitat patim més 
la crisi de públic" 
L'espai de Sant Lluís 88, impulsat per Arnau Vilardebò i Martha 
Escudero sumant astronomia i paraula, celebra primer aniversari

S.M.

D esprés del seu pas per 
La casa dels contes i la 
Ruqueria Querubí, el pro-
jecte Dit i Dit va trobar un 
nou espai ara fa un any en 

el 88 del carrer Sant Lluís. Una coin-
cidència que els seus impulsors van 
voler aprofi tar, ja que seria la seu 
del popular espectacle 88 infi nits, 
per posar aquesta xifra en el nom 
de l’espai. Però ja estava registrat 
així que van optar per La Quàntica, 
l’aposta d’Arnau Vilardebò, Martha 
Escudero i Albert Pla Sánchez per 
l’astronomia i la narració oral; en 
fan balanç amb motiu del primer 
aniversari. 

Quina valoració feu d’aquest pri-
mer any de funcionament? 
Costa molt que la gent canviï els 
hàbits i es desplaci fi ns aquí. Quan 
estàvem a la Ruqueria Querubí, 
al carrer Perla, teníem un pú-
blic molt consolidat. Sempre es-
tava ple, és un punt molt estratè-
gic i tot i que no ens hem allunyat 
molt, hem notat un descens d’es-
pectadors. 

Quines propostes heu anat incor-
porant al cartell de la Quàntica?
A més de la programació de nar-
ració oral, fem concerts de músi-
ca barroca i ara tenim al Sobrino 
del Diablo com a artista resident. 
També tenim previst de cara a 
l’any vinent una xerrada al mes 
amb espectacle, 12 mirades dife-
rents del cel. 

La vostra línia programàtica es 
basa en la unió de ciència i art, 
però amb la porta oberta a d’al-
tres propostes. Seguireu així?
L’espectacle mare és el ‘88 infi nits’, 
però això es combina amb altres 
propostes de proximitat, música, 
narració oral, teatre i tot el que tin-
gui a veure amb la paraula. Ara es-
tem explorant una nova via amb 

la màgia. Estrenem el 4 de desem-
bre 'Random', de Daniel Arbonés. 
També tenim a disposició el local 
per celebrar diferents activitats.

Quines perspectives teniu? 
Anirem fent i intentarem aguantar 
al màxim. Les propostes íntimes i 
de proximitat som les que més pa-
tim la crisi de públic.•

Arnau Vilardebò i Martha Escudero a La Quàntica aquest dilluns. Foto: S.M.

Espai per totes les muses. Martha 
Escudero presenta del 25 de novembre 
al 2 de desembre 'Cuentos picantes'. 
Dijous 1 de desembre, concert de 
música 'Vivaldi & Friends' i el cap de 
setmana del 3 i 4, Lluís Anton Baulenas 
presenta Manual de supervivència, un 
cabaret literari musical sobre textos de 
Boris Vian. I del 9 a l'11, '88 infi nits'.
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La torratxa

Aporofòbia

Jesús Sánchez
@ciutatsatelite

Som, sens dubte, una societat aporofò-
bica. Et recorre una incòmode sensa-
ció entre l’aversió i la compasió quan 

veus un sensellar. La pobresa és un limbe 
al qual ningú presta atenció. Allà roman 
una persona aturada de llarga duració. 
Signifi ca entrar al laberint de l’exclusió 
del qual n’és difícil sortir. Et deixa en una 
situació vulnerable a malalties –tan físi-
ques com mentals– i caus en l’autoengany 
dels fàrmacs o les drogues perquè bus-
ques res a què agafar-te i allò res esdevé 
en l’infern. Vulnerable perquè has d’ac-
ceptar feines precàries. El llibre Yo, preca-
rio de Javier López Menacho ho explica 
molt bé amb tendresa i humor. Pobresa és 
no poder reincorporar-te al mercat labo-
ral als 50 anys desprès d’un comiat. Pots 
treballar i ser pobre alhora perquè pagues 
quotes de lloguer superiors als teus in-
gressos.

L’aspiració essencial dels pobres és 
obtenir els recursos per viure digna-
ment. Però en primer lloc cal que algú 
se’n recordi de tu. Aquest algú en pri-
mer lloc, haurien de ser les institucions 
i governants, que, mancats d’autocríti-
ca, estan en un altre limbre, el de les ba-
talletes de pati d’escola, els seus críptics 
procediments (què ha passat amb els 
nens romanesos de Vallcarca?) i la seva 
genufl exió davant l’imperi neoliberal 
econòmic. En segon lloc se n’hauria de 
recordar el conjunt del teixit social (em-
preses, veins, família, associacions, ciu-
tadans) que haurien de prendre consci-
ència que el pas de menjar a taula calent 
a dormir al terra d’un caixer és d’una 
senzillesa insultant: basta petjar el botó 
'Intro' d’un teclat. 

La solidaritat comunitària i la famí-
lia van fer de paraigües als pobres sorgits 
de la reconversió industrial als anys 80 
als barris dels cinturons industrials. Ara, 
però, visquem un brusc canvi cap a un 
model d’economia digital que comporta 
nous pobres. I sembla que l’aporofòbia, 
un sentinella silenciós, no trobi gaire opo-
sició. Lògic: no vols que et toqui ser pobre. 
Però et pot tocar. I ningú se’n recordarà 
de tu. Perquè ets aporofòbic. I potser no 
ho saps.•

AGènova li podem posar l'etiqueta de ciutat decadent 
a l'estil Lisboa però amb més connotacions nega-
tives, amb aquell passat xungo que molts recor-
den, amb aquella advertència de no poder passe-
jar a les 3 de la matinada per segons quins carrers 

del centre històric, que per altra banda resulta a dia d’avui 
un nucli absolutament fascinant en procés de rehabilitació, 
unes reformes que sens dubte haurien d'anar molt més en-
llà del ciment i la restauració d'edifi cis. La part monumental 
de la ciutat, Strade Nuove, que guarda el passat gloriós de la 
Gènova del segle XVI, amb les imponents residències de Via 
Garibaldi i tota la fi lera de palaus, contrasta amb el laberint 
de carrerons que representa la zona de Caruggi (la zona xun-
ga). Des d’aquí, obligatori fer un passeig fi ns a Porto Antico, 
on descobrim la millor trattoria de la ciutat: una pasta al 
pesto per 5 euros brutal. A Cavour modo 21 fan el millor pes-
to de les nostres vides.

A la capital de la Ligúria arribem en cotxe després de fer 
parada tècnica una nit a la Costa Blava i d’un dinar d’entrepà 
a l’àrea de servei amb vistes a Montecarlo. Unes hores des-
prés i una carretera plena de túnels interminables, ens es-
pera una de les sorpreses del viatge i la que més alegria ens 
donarà durant la resta de la setmana: l’Andrea i l’Anna, una 
parella de jubilats que lloguen casa seva a viatgers que fugen 
de les zones més turístiques ens esperen a la plaça de l’esglé-
sia del poble, a 20 minuts de Gènova, per carregar les male-
tes al seu Fiat Panda rossa, l’únic vehicle que cap per l’estre-
ta carretera que condueix fi ns la casa, una impressionant 
construcció del 1600 que l’Andrea ha restaurat; és arquitec-
te i pinta aquarel·les. Fa calor a fora però el gruix dels seus 

murs mantenen la frescor a dins. És una meravella amb jar-
dí i vistes al mar. La civilització queda lluny. Els adolescents 
que ens acompanyen primer s’espanten però es calmen quan 
comproven que el wifi  funciona. És com la casa dels Durrell 
(la sèrie de la BBC) però versió italiana. A partir d’aquí, acon-
sellats per l’Andrea, que ens indica a quins llocs anar, què 
evitar i com conduir per la carretera sense perill de col·lisió, 
tot millora. També ens diu que Itàlia té un problema amb les 
platges (privatitzades) i amb l'extrema dreta.

La seva llista de propostes inclou una visita a Boccadasse, 
abans un poble pesquer independent i ara unit a Gènova i 
pol d'atracció turística perquè ho té tot: és un racó curiós 
que queda molt bé a les fotos d'instagram; el típic port amb 
les barques de fusta i les cases de colors al voltant. És la ver-
sió low cost del Cinque Terre. Precisament aquesta ruta no la 
tenim marcada però al fi nal ens decidim apropar-nos-hi. Ens 
queda a una hora i la veritat és que les vistes que ens regalen 
els deu quilòmetres de costa d'una de les zones naturals més 
boniques del Mediterrani mereixen la despesa de benzina. 
És preciós. No hem fet cas de l'Andrea i en comptes d'anar 
en tren, que és com s'ha de fer, ens hem aventurat en cotxe i 
a Monterosso tenim sort i trobem aparcament. Però després 
ja és impossible. Així que ens conformem amb fer el recor-
regut per carretera fi ns a Portofi no, que quan el veus entens 
perquè la gent puja tantes fotos de postureig. Però nosaltres 
preferim fer-nos selfi es sense fi ltre des de l’Eataly, una boti-
ga de productes gourmet amb una de les millors vistes de tot 
el port, mentre carreguem totes les pastes que ens perme-
ten les motxilles i el pressupost. Per sort, encara ens queden 
unes quantes.•

El millor pesto del món

Silvia ManzaneraMirada enfora

Boccadasse, el poble pesquer al sud de Gènova que s'ha convertit en visita turística obligada; certament s'ho val. Foto: S. Manzanera

Silv
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