Verdi i cinc carrers
més de Festa Major
no volen seguir el
protocol pactat entre
Fundació i Districte
La contenció de visitants i la
responsabilitat pel control de la
distància genera molts dubtes P6

L'Ajuntament
ja tramita el pla
per salvar Can
Vallmitjana amb el
passatge que unirà
Astúries i Àngel
La reforma del PGM de Rambla de
Prat projecta 65 pisos públics P7

Setmanari gratuït
Número 804. 12 de juny de 2020

Ni tancats
ni traspassats
Entrevistes a La Ceba, el Samsara
i el Cafè Camèlia, que no tanquen,
malgrat la confusió generada per
una informació de L'Independent
on es recollia la seva presència
en els portals immobiliaris P4

ISSN - 1695-4793

Els bars de les places demanen
una ampliació de 2 a 4 taules
exteriors amb poca esperança
El pla de nous criteris aprovat el 2017 es comença a desencallar
amb l'activació d'una nova terrassa a la plaça Rovira

Albert Balanzà

T
La nova terrassa de La Rovira, aquest dimarts. Foto: A.B.
Gràcies al suport de:

otes els bars de les places en règim d'ordenació
singular, les principals de Gràcia (Vila, Virreina,
Diamant, Nord, Revolució, Rovira i Sol), ja han
tramitat les peticions d'ampliació excepcional a
l'Ajuntament amb poc èxit de resposta i amb poques esperances del sí municipal, segons ha comprovat
L'Independent aquesta setmana fent la consulta bar a bar
-alguns representats a nivell d'associació- i plaça a plaça.
En un treball de camp que ha permès determinar que les
peticions van des de les dues taules afegides que ha demanat l'associació de plaça del Sol a les quatre que han demanat
també altres bars de places en bloc a Virreina, Revolució o
Rovira, de moment no hi ha resposta en la majoria de casos
i qui la té li ha sigut denegada. "No tenim cap esperança que
ens deixin tenir les taules que tenim sempre, quan a la resta de Barcelona tothom fa el que li dóna la gana", apunta la
Carme Morales, que gestiona dos establiments a Revolució

i plaça de la Vila, on en un cas té set taules i en l'altre vuit.
Justament plaça de la Vila és l'única plaça de les set en què
no hi ha hagut unanimitat en la petició: hi ha hagut peticions de dos o quatre. Al Tiramisú, segons apunta un responsable, ja han rebut la denegació a les dues taules demanades.
Ara mateix els bars de les places, d'acord amb la fase actual de crisi sanitària, tenen en el seu espai un màxim de
quatre a sis taules, el 50% corresponent a fase 2 de la crisi
sanitària. Per exemple, cinc de les deu del Curuba a plaça
de la Vila, sis de les dotze al Terra, la Cafetera o el bar de la
Virreina a Virreina o quatre de les set al Pepa Tomate o a la
Cerveseria de Revolució. "A més hem de suportar la pressió
policial i multes de 300 euros perquè no impedim el consum
de begudes fora del local", afegeix Morales.
Amb més ànims s'ho miren a plaça Rovira, on divendres
passat va desencallar-se després de tres anys d'aturada el
nou criteri territorial debatut l'any 2016, aprovat l'any següent i mai engegat fins ara. "És una oportunitat de supervivència", apunten els propietaris de La Rovira, el bar més
recent de la plaça. Pàgina 3
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Endavant critica
el dispositiu de
la Urbana a la
plaça del Raspall

"Actitud xulesca i
dispositiu desmesurat".
Sota aquests qualificatius
Endavant ha criticat
aquesta setmana la
pressió d'agents de la
Guàrdia Urbana perquè
no es concentrin joves
a la plaça del Raspall.
Altres joves han
denunciat que hi ha
hagut identificacions i
incautació de mòbils a
veïns que els graven.

'Tornem als
carrers, tornem
a l'acció', diada a
l'hort Ca La Trava
L'hort okupat de Ca La
trava, a Travessera de
Gràcia 154, on hi havia
la casa ara enderrocada,
acollirà aquest dissabte
una jornada de retorn
dels moviments socials
del nucli històric,
encapçalats per Ca
l'Espina del carrer
Astúries. La jornada
s'estructurarà al voltant
de quatre temes de
debat: Salut, Control i
Repressió, Sector Laboral
i Habitatge. A l'hora de
dinar hi haurà també un
dinar vegà antirepressiu.

Política
El Districte reactivarà
comissions al juny i els
òrgans de seguiment
dels consells de barri
Els consells de barri oberts als veïns encara no
tenen data ni dispositiu segur per celebrar-se

Albert Balanzà

L

'entrada en fase 3, previsiblement aquest mes de juny
però encara sense data segura, ha activat ja la majoria
de previsions dels òrgans de
participació locals perquè la majoria es puguin fer presencialment i
el ple del passat mes de maig quedi
com una anomalia o com una experiència de democràcia electrònica limitada.
Aquesta setmana, dimarts, s'havia d'haver celebrat l'audiència pública calendaritzada des de principis d'any pel Districte però ningú
es va voler arriscar ja en l'última
reunió de portaveus de la setmana
passada a assegurar-ne la celebració malgrat la fase 2 que ja la permetia i els treballs previs en principi donen per fet que aquesta se
celebrarà el 25 de juny. Encara no
estan clars els graus de presencialitat a la sala d'actes de la seu de
plaça de la Vila, però és clar que
serà una sessió especial.
També té data assegurada l'últim ple abans de vacances, el 7 de
juliol, amb les condicions de presencialitat també per determinar.
Però la novetat és l'activació del
tercer nivell de participació local:
les comissions sectorials i les comissions de seguiment dels consells de barri. Fonts municipals
deixen per a més endavant, en tot
cas, els consells de barri oberts als

Darrera audiència pública que es va celebrar a la sala de plens del Districte. Foto: A.B.

Un estudi per aterrar la
investigació sobre el patrimoni.
El despatx d'arquitectes Jornet
Llop Pastor ha guanyat un concurs
municipal de 216.909 euros, segons
Metròpoli Abierta, per fer un
estudi per definir els instruments
per conservar i mantenir el
patrimoni en base al treball fet per
l'equip de Joan Casadevall el 2018.

veïns pròpiament dits. Les comissions que s'activaran ja aquest mes
són les que, segons aquestes fonts,
"tinguin sentit" i que tinguin un
ordre del dia on s'aporti informació destacada en aquests moments
com el consell de Salut, el consell
escolar o la comissió d'infància i
joventut. Almenys en els dos primers casos hi haurà l'informe de
seguiment de la crisi sanitària, que
només s'ha ofert als portaveus dels
grups municipals o en tres ocasions per carta del regidor als veïns, i les dades definitives de preinscripcions, respectivament.

Opinió convidada
Assemblea de la CUP-Gràcia

Seguim demanant el centre de dia

T

ot just la crisi mundial del 2008, que a
casa nostra havia fet esclatar la bombolla de la construcció, començava a mutar cap a la crisi del deute quan l’antiga
Henkel del Camp d’en Grassot esdevenia objecte de lluita entre el veïnat gracienc i els
voltors del capital internacional. Els uns, demanaven que l’edifici acollís un nou centre de dia
per a gent gran, els altres, hi volien fer un hotel
de quatre estrelles i una promoció de cases amb
piscina.
Protestes i reivindicacions es van succeir
durant anys. Vam dur carbó a les portes de la

Henkel, vam recollir signatures i ens vam fer
molt pesats als plens de districte. Finalment,
però, a diferència del què passà amb l’hotel
de Deutsche Bank, l’hotel es va fer, com el que
van fer a la plaça del Sol sobre l’antiga Oficina
Popular d’Habitatge. Però la reivindicació d’un
entramat sociosanitari de qualitat i de gestió
i titularitat públiques, no es va aturar, i es van
teixir aliances amb altres reivindicacions i lluites, com les del CUAP de l’Esperança, que va
acabar sent el CUAP de Larrard o el CAP Cibeles.
Les nostres reivindicacions sempre han anat
en defensa del poble treballador, principalment

en dos aspectes: la vindicació dels drets i condicions laborals dels treballadors, i la defensa dels
serveis públics com a element bàsic per assegurar les condicions de vida de les classes populars.
Ara, a les portes —i amb mig cos ja dins— d’una
nova crisi capitalista mundial, cal que fem revisió del cicle passat. Hi ha hagut victòries, hem
conscienciat molta gent, però no podem afluixar
gens. La pandèmia de COVID ens ha mostrat que
una societat que es deixa depredar la sanitat pública i els serveis socials és una societat incapaç
de protegir la gent més vulnerable.
Quan agitem la consigna «que no ens robin la
vida!», no ho fem com una consina poètica buida,
ho fem reclamant unes condicions de vida dignes
per a tothom, ho fem reclamant que no ens robin
els serveis públics, que no ens robin la sanitat, les
residències, la gent gran.

•
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Societat
Els bars de les places
demanen una ampliació
de 2 a 4 taules exteriors
amb poques esperances

El pla de nous criteris debatut ara fa quatre anys es comença a
desencallar amb l'activació d'una nova terrassa a plaça Rovira

Les taules del Salambó ocupen ara més espai al carrer Torrijos. Foto: A.Vilardaga

Albert Balanzà

L

a publicació del decret de
l’Ajuntament pel qual a finals de maig es van establir
mesures especials per a la
reobertura de les terrasses
i l’ampliació de l’espai públic per
destinar-ho a aquesta activitat ja
s'ha concretat en els últims quinze
Gràcies al suport de:

dies en les peticions que cada bar
ha presentat i que oscil·len majoritàriament en demandes de dues a
quatre taules per a uns negocis que
en fase 2 només poden desplegar el
50% del seu aforament exterior.
En un treball de camp fet aquesta setmana per L'Independent, bar
a bar, plaça a plaça, els propietaris
dels establiments admeten que hi
ha poca esperança en el sí munici-

pal. "No tenim cap esperança que
ens deixin tenir les taules que tenim sempre, quan a la resta de
Barcelona tothom fa el que li dóna
la gana", apunta la Carme Morales,
que gestiona dos establiments a
Revolució i plaça de la Vila.
Des d'ara i fins al 31 de desembre,
sigui en fase 3 o en la nova normalitat, els bars de les places de Gràcia
podran tenir un màxim del 75% de
l'espai que tenien i només arribaran al 100% sí hi ha una resposta
afirmativa a la petició d'ampliació.
"Amb un 75% no podem aixecar del
tot l'ERTO que afecta encara una
part dels nostres treballadors", adverteix Yasmine Renz, de l'Amelie
de plaça de la Vila.
El treball de camp, que ha anat
constatant aquest sentiment majoritari dels bars de ganes de tirar endavant però d'una lentitud municipal -admesa internament- que pot
acabar en silenci administratiu, va
engegar a la Virreina: els tres establiments han fet una petició igual,
quatre taules més de les sis que ara
tenen (els en corresponen 12 en situació habitual).
A la Rovira segueix el trajecte i
hi ha novetat: en lloc de les dues
terrasses del Vall i del Flanders ja
ha arribat des de divendres passat
la tercera terrassa, la de La Rovira,
al nord de la plaça, que significa el
primer moviment dels nous criteris
que es van debatre el 2016 i que es
van aprovar el 2017, però que encara no s'havien aplicat. "És una opor-

"Ni amb un 75%
de la terrassa no
podem aixecar
l'ERTO del tot",
diuen a l'Amelie
tunitat de supervivència", diuen
els propietaris de La Rovira. Avui
tenen cinc taules de les deu que li
pertocaran i n'han demanat quatre
més d'ampliació, igual que el Vall.
El Flanders avui és tancat.
La ruta segueix a plaça de la Vila
on no hi ha unanimitat en les peticions: el Tiramisú n'ha demanat dues
i un responsable explica que ja els
hi han denegat. La resta, Curuba,
Cadaquès, Candanchú i Amelie,
n'han demanat quatre.
Al Sol, on els propietaris del les
deu terrasses fa anys que estan associats, la propietària del Joali explica la petició comuna: dues taules
per a cadascun de més de les sis que
tenen habitualment.
La ruta s'acaba a Revolució
i a Diamant. A Revolució, a la
Cerveseria expliquen que també
n'han demanat quatre, com els
de Pepa Tomate, que en conversa
al despatx de sobre del local expliquen el mateix, i de moment
s'espavilen amb quatre taules. Al
Diamant l'únic bar avui fa festa
però n'ha demanat quatre.
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Polèmica per la
gestió d'un grup
veïnal de suport
als sensesostre
El grup d'assistència
Covid 19 Sense Sostre,
que des de l'inici de l'estat
d'alarma ha distribuït
menjar a persones
sense llar de Gràcia,
s'ha bifurcat aquesta
setmana després de les
acusacions cap a un dels
coordinadors, que volia
constituir una associació
per centralitzar donacions
econòmiques i que ha
estat acusat de "poca
transparència". L'acusat,
Carlos B.C., ja va estar
involucrat ara fa quatre
anys en la gestió de la crisi
del Banc Expropiat, quan
es va oferir al Districte i
als grups polítics com a
mediador. L'assemblea
d'ERC ha hagut de
desmentir que l'acusat
sigui militant del partit.

Reobre l'església
evangèlica de Terol
després d'acollir
deu sensesostre

L'església evangèlica del
carrer Terol reobrirà
portes diumenge 21 amb
el culte de les 11 després
d'acollir des del passat 16
de març deu sensesostre.
Els allotjats, que cada dia
es prenien la temperatura,
han contribuït al servei
fent mascaretes per a
l'Hospital Evangèlic.
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Ros de Olano a
We Count: 5.000
vehicles i 500
vianants diaris

Societat
El repor

La Ceba, el Samsara i el Cafè Camèlia no tanquen, malgrat la confusió
generada la setmana passada per una informació de L'Independent on es
recollia que apareixien en els portals immobiliaris en procés de traspàs

"Els veïns són els nostres amics"
A.B.

L

es primeres xifres obtingudes del projecte de recompte de la mobilitat We
Count, que impulsa la plataforma Ideas for Change, s'han fet
públiques aquest dimarts en un
nou taller amb els participants
que ja han instal·lat els sensors
a les finestres de casa seva. Els
responsables del projecte han
presentat dades, per exemple,
de Ros de Olano i de Ballester,
si bé aquest últim en el tram
que ja transcorre per SarriàSant Gervasi. Ros de Olano, representats per la plataforma
veïnal Fumuts a Ros de Olano,
ha comptabilitzat 2.061 turismes, 2.990 bicicletes o motos i
447 vianants diaris, i Ballester
1.290 turismes, 467 bicicletes o
motos i 824 vianants. Tant Ros
de Olano com Ballester tenen
la característica comuna de ser
carrers secundaris però que
s'utilitzen de connexió entre
xarxa bàsica com Torrent de
l'Olla-carrer Gran o avinguda
Vallcarca-Ronda General Mitre.

Mirem el futur que ha començat
el 4 de maig. Com te'l mires?
Fem el que ens deixen: menjar
per endur a través de les plataformes i a domicili, i si algun
veí és a prop també li portem,
perquè els veïns són els nostres
amics. Aquesta setmana ja tenim
el 40% de les taules disponibles, i
les anem omplint.

Albert Balanzà

L

a Isabel Calatayud és la mestressa eterna de La Ceba del
carrer de la Perla, la truiteria i moltes coses més de Gràcia,
punt de trobada del gracianisme.
A partir d'un anunci en un portal
immobiliari hi ha hagut una tremenda confusió. Disculpes.
Sí. Hi ha hagut un malentès amb
un anunci que té una part de
cert però que ja no era vàlid. He
estat la primera sorpresa per qui
hagi pogut pensar que tancàvem
o traspasàvem. De moment no hi
ha ningú que em tregui d'aquí.
L'anunci esmentava una jubilació que, a més, encara està lluny.
Em queden almenys sis anys i
si algun dels meus fills volgués
continuar tindria el meu ajut a la

Quantes truites hi ha a la carta?
Cinquanta-set.
Algú les ha tastades totes?
Crec que no! Sempre hi ha un
motiu per tornar a La Ceba.
La Isabel, a la porta de La Ceba, ben oberta. Foto: E. Cauhé

rereguarda i jo tiraria endavant
per morir amb les botes posades.
La Ceba segueix sent un punt de
trobada. Aquí l'Albert Musons

ens va fer a tots el particular bateig de gracianisme.
Tinc molts bons records de l'Albert Musons, un gran client que
es trobava com a casa seva.

Com preveieu l'estiu?
Ningú ho sap del cert. Crec que
serà un estiu atípic. Veurem com
va la Festa Major. Serà un estiu
estrany, però espero que alegre,
que almenys hi hagi il·lusió i esperança.

•

Breus

Tapazia i Factoria
Martínez busquen
microrelats
en català
En Pere i en Jordi, reactivats des d'aquest dijous al carrer Terol. Foto: A. B.

Amb la idea de fomentar
l'art i la imaginació el
bar Tapazia de Topazi la
Factoria Cultural Martínez
han convocat un concurs
de microrelats 1000 euros
per cent paraules. Només cal
incloure la paraula tapazia.
"Pot ser una illa remota o
un animal", diuen.

L'Espai Jove obre
portes el 22 de
juny i el 29 ja hi
haurà activitats
L'Espai Jove La Fontana
ha anunciat aquesta
setmana la reobertura de
l'equipament del carrer
Gran amb les dates del 22
de juny per obrir portes i
el 29 per fer ja activitats
presencials.

La Nina i el seu fill, a l'entrada ben florida del Cafè Camèlia. Foto: A. B.

"Afegirem el "Sortirem junts
servei 'delivery'" d'aquesta crisi"

A. B.

P

ere Portero i Jordi Alcaide fa
19 anys que estan al comandament del Samsara, el local
de tapes creatives de Terol de la
primera Gràcia moderna.
Com esteu?
Amb incertesa, com tots, però
hem reobert aquest dijous al
40% i oferint el servei delivery.
Sempre l'havíem descartat perquè ens agrada servir els plats
al punt i calents; el fèiem a veïns que tenim a prop, però ara sí
que ho farem.
L'estiu serà normal?
Ja fa dos caps de setmana que hi
ha ambient però algunes terrasses encara estan tancades.

No us plantegeu servir a peu de
carrer?
Ho havíem fet alguna vegada
per Festa Major, però el nostre
públic finalment és de sopar i
després sortir.
Vau posar un anunci de traspàs.
Va ser al principi de l'estat
d'alarma; fins i tot al banc et
deien que féssim una previsió
d'afectació de sis a vuit mesos i
era insostenible. Si haguéssim
volgut traspassar abans de la
crisi, no haguéssim reformat i
aixecat l'alçada de les taules.
Les braves de boniato no les tocareu de la carta, oi?
No, esclar. Obrirem amb la carta al 95% del que estava. Hi ha
molts llocs que obren amb la
meitat de la carta...

•

A. B.

N

ina Cohen farà deu anys
l'any que ve que va obrir
el Cafè Camèlia de Verdi,
un clàssic dels berenars i punt
de trobada de vegetarians.
Com tireu endavant?
L'equip està sortint de l'ERTO i
hem començat a treballar de nou
amb molta il·lusió. Per sort tenim
un equip de persones molt maques i generoses. Hem compartit
molt durant l'ERTO i estem ara
amb molt d'amor i amb ganes de
tirar endavant.
Esteu al carrer Verdi. Només per
la ubicació ja teniu la postcrisi
guanyada?
No. Això serà molt dur. Ha bai-

xat la feina i estem amb il·lusió
però conscients que hem de tenir paciència, aguantar i adaptar-nos a la nova situació.
Teniu molts punts forts a Cafè
Camèlia, però quin valor afegit
donareu perquè la gent torni.
Creiem que tenim una clientela
forta i que tornarà, però costarà que s'acostumin a la nova situació. Cadascú ho està passant
a la seva manera. La nostra força és la calidesa i qui vulgui estar com en família vindrà.
Aquest estiu sembla que no hi
ha vacances per a ningú.
Ni m'ha passat pel cap! Hi ha
gent passejant pel carrer, és
cert, però estem passant la pandèmia encara i en sortirem plegats d'aquesta crisi.

•
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Desallotgen l'Alfonso,
el sensellar que vivia
en un espai precari
a Ramón y Cajal
"Ara vaig d'aquí cap allà", apunta
després de tornar-hi l'endemà

Verdi i cinc carrers més
de Festa Major no volen
seguir el protocol pactat
entre Fundació i Districte

El text genera dubtes a l'hora de contenir visitants i la distància social

Albert Balanzà

D
Operaris protegits, dilluns desmuntant l'habitatge precari. Foto: C.G.

A.B.

U

n grup d’operaris protegits sanitàriament van
desmantellar dilluns l’habitatge precari que des
de fa anys una persona sense llar, l’Alfonso, s’havia construït al carrer Ramón y Cajal, a l’altura del
número 14. Fins diumenge, segons fonts veïnals, l’home encara guarnia l’espai amb cintes a les pilones i en
tots aquests anys era característica la seva presència
al carrer amb la ràdio engegada a totes hores i l’estructura creixent amb llibres i tota mena d’elements
decoratius. Els veïns han explicat que l’afectat tenia
almenys garantit algun tipus d’habitatge a la zona del
carrer Escorial. "Ara vaig d'aquí cap allà", explicava
ell mateix aquest dimarts als veïns, després de tornar
davant de l'espai amb el seu gosset. Fonts municipals
han explicat que l’Alfonso va pactar una data de sortida amb els veïns i el Districte, a través de serveis socials, li va oferir alternatives que ell va rebutjar. La informació a independent.cat va anar seguida de moltes
mostres de solidaritat dels veïns.

•
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esprés de setmanes de debat intern però ja amb un
document sobre la taula amb un protocol que
preveu limitar horaris
de festa, tres espais d'activitats
(Sol, Manuel Torrente i plaça de la
Vila) i un pregó a porta tancada, la
Fundació Festa Major i el Districte
van sotmetre dilluns el text a la validació de les comissions de carrers
i el resultat va ser amarg.
Els dubtes que genera l'aplicació
del protocol, tant per aconseguir
minimitzar l'efecte crida de visitants en una festa fins ara massificada com per atorgar la responsabilitat de distància social als
carrers, es van concretar en una
assemblea de catarsi col·lectiva
on mitja dotzena de carrers es
van inclinar per no fer enguany
Festa Major segons els nous requisits. Són Verdi, Progrés, Tordera,
Placeta Sant Miquel, plaça Rovira
i Fraternitat de Baix.
L'assemblea, emesa per youtube i amb la presència del regidor
de Gràcia, Eloi Badia, havia estat
precedida de tres cartes enviades
per les comissions de carrers de
Travessia Sant Antoni, Tordera i
placeta Sant Miquel. Els primers
demanen "uns mínims reals i assumibles" que passin per un guarnit de sostre sense metres mínims
[20 és la idea oficial], res de barres
i programació online. Els segons
subscriuen el model de la Patum
"dins un entorn totalment virtual per evitar riscos sanitaris" i fan
propostes com concursos i tallers.
Els tercers afirmen que "l'única
manera de fer una veritable festa
major veïnal seria dir públicament
que enguany no hi ha Festa Major".

El carrer Verdi ple de visitants durant la Festa Major de l'any passat. Foto: JM Contel

En nom de Verdi, Susanna Font,
va arrencar les intervencions dels
carrers en la sessió per anunciar el
seu no a fer aquesta Festa Major basant-se en el dolorós moment que
arrossega el carrer, amb tres víctimes mortals a causa de la Covid
19. "Farem deu metres de guarnit
davant del local, una traca i un homenatge als companys que ens han
deixat, i punt", ha afegit el president del carrer, Sergi Font. Progrés
va argumentar el no, per exemple,
en el fet de "identificar i conservar"
llistes de participants en les activitats de carrers; "no farem Festa
Major amb la Fundació", va apuntar el fester Jordi Collell. A banda
de Tordera i Placeta Sant Miquel,
Rovira es va inclinar cap al bloc crític en no sentir-se "còmode" amb la
proposta de protocol i Fraternitat
de Baix s'hi va afegir també apostant per l'activitat només online.
El bloc del sí, en tot cas majoritari, va tenir posicionaments

ferms com Providència, Vila,
Perill, Mozart, Ciudad Real o Joan
Blanques de Baix de Tot. "Sap
greu que ens deixem apagar així",
va apuntar Rosa Bofill, de Ciudad
Real. "És una oportunitat per fer
una festa nou normal i menys
massificada", va apuntar Mozart.
Entre la resta hi va prevaldre el
més aviat sí (Maspons, Berga o
Fraternitat de Dalt), el respecte al
vot de la majoria (Nord) o l'evolució de "l'estat anímic" (Llibertat).
La presidenta de la Fundació,
Carla Carbonell, afectada, va defensar el protocol relativitzant
que sigui un text definitiu i apuntant que "estem intentant trobar
l'equilibri perquè tothom s'hi senti còmode". En un to més endurit,
Carbonell va apuntar que "és lícit
dir no a tot" però va advertir que
una suspensió de la festa pot afectar les subvencions de l'any que
ve. "Cal tornar a tenir sentiment
de comunitat", va concloure.

•
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L'Ajuntament ja tramita el pla
per salvar Can Vallmitjana amb el
passatge que unirà Astúries i Àngel

7

Breus

Les obres de
desamiantat
de l'Abaceria
es reprenen

La reforma del Pla General de Rambla de Prat desafecta al final 91 habitatges de
l'antic vial de prolongació fins a Torrent de l'Olla i projecta 65 pisos públics

Els veïns diuen que
el plataner no té la
salvació garantida
i que cal salvar
tot Vallmitjana

A. B.

L

a comissió de govern de
l'Ajuntament ha aprovat
aquest dijous la nova proposta de modificació (i
forta desafectació) del Pla
General en l'àmbit controvertit de Rambla de Prat cap endins
del nucli històric de Gràcia, amb
la confirmació de la proposta pactada entre el govern de BComú i
PSC amb ERC abans del confinament que salva el taller de Can
Vallmitjana amb un passatge inferior que connectarà els carrers
Astúries i Àngel (a l'altura del número 4 del primer carrer).
Tal com va avançar L'Indepen
dent el passat 20 de març (vegeu
número 793), el pla per salvar Can
Vallmitjana, que darrerament ha
motivat una forta campanya de la
plataforma Protegim L'illa amb el
suport del món de la cultura, s'inspira en altres passatges existents
Gràcies al suport de:

El passatge Sert, font d'inspiració per salvar Can Vallmitjana. Foto: Cedida

arreu de la ciutat com Sert (entre
Trafalgar i Sant Pere més Alt), a la
plaça del Pes de la Palla i a Gràcia
per preservar el pas cap a les casetes del passatge Conradí, al Camp
d'en Grassot.
La proposta de reforma també
implica la desafectació de 15 edi-

ficis amb 91 habitatges (n'havien
estat 107 l'any 2014) entre Rambla
de Prat i Torrent de l'Olla i la construcció de quatre promocions públiques d'un total de 65 pisos públics, ja anunciades, a la plaça Anna
Frank (13 pisos en substitució d'un
bloc que s'enderrocarà a Travessia

Sant Antoni 12bis, cosa que permetrà guanyar plaça), al carrer Jaén
14 i 18-20 (amb 8 i 35) i al carrer de
l'Àngel (9 habitatges).
Aquesta promoció d'Àngel ha
estat la més polèmica en els últims 18 mesos, no només perquè
lligava amb el problema de Can
Vallmitjana, sinó perquè la plataforma Protegim L'illa hi ha plantat
batalla rebutjant fins a quatre propostes del nou bloc i per salvar el
plataner interior. Els veïns asseguren que el plataner no té garantida la salvació i que Can Vallmitjana
també és la part de baix.

•

Després de l'aturada
obligada per l'estat
d'alarma, el comitè
d'obres de l'Ajuntament
ha donat el vistiplau per
reiniciar aquesta setmana
les obres de desamiantat
de l'antic mercat de
l'Abaceria i així el
Districte ho ha comunicat
als veïns. El procés,
després de successius
endarreriments,
s'havia desplegat des
del 7 de gener i va
arribar a completar
el desmuntatge de la
primera de les cinc parts
de la coberta del mercat,
que correspon a la banda
que toca a la Travessera
de Gràcia.
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Breus

Els Lluïsos de
Gràcia ofereixen
els campus
esportius d'estiu

Esports
Badalona acollirà el
playoff pendent de
l'assistència d'aficionats
Clara Clemente tanca una etapa a l'Europa, i l'equip de
Fran Güells es reforça amb 'Mimi', Ari Sáez i Ona Aldea

Els Lluïsos de Gràcia han
començat a promocionar
els campus esportius on
enguany hi haurà esports
per a tots els gustos: judo,
tennis taula, bàsquet,
voleibol, bàdminton,
pàdel i handbol. Els
campus se celebraran del
29 de juny al 31 de juliol,
estan pensats per a nens
i nenes nascuts entre
el 2005 i el 2011, i totes
les activitats es faran
adaptades als protocols i a
les mesures sanitàries de
prevenció de la covid-19
i els grups es faran més
reduits per garantir-ne el
compliment.

El CT La Salut
comença els
cursos intensius
de tennis
Els CT La Salut ha decidit
tirar endavant cursos
intensius de tennis des
del 22 de juny fins al 31 de
juliol. Aquestes activitats
estan pensades per a
grups de 14 a 18 anys, i per
majors de 19, i en horari
de tardes, de 18h a 19:30h,
i de 19:30h a 21h. Hi haurà
dos nivells: iniciació
i perfeccionament.
Aquesta setmana també
han obert la piscina, en
horari d'onze del matí
a set del vespre, amb
reserva prèvia i un màxim
aforament de 25 persones.

L'Estadi Municipal de Badalona es va inaugurar l'any 2017 i té capacitat per 4.170 espectadors. Foto: Cedida

El campus d'estiu, en horari de
matins. L'Europa ha reformulat
l'oferta dels campus d'estiu amb
l'objectiu de complir amb les
mesures sanitàries pertinents.
Per això aquest any no hi haurà
torn de tarda ni tampoc franja
de dinar. El campus es farà de 9
a 14 hores a partir del 29 de juny
i amb limitacions d'aforament
excepcionals. El Campus de
Tecnificació i el Femení també
es faran amb el mateix horari.

Albert Vilardaga

E

l primer equip de l’Europa ha arrencat els entre
naments després de la
pandèmia per preparar el
playoff d’ascens a la Se
gona Divisió B i aquesta setmana
la Federació Catalana de Futbol ha
arribat a un acord amb l’Ajuntament de Badalona perquè l’Estadi
Municipal de la ciutat en sigui la
seu. Aquest estadi va ser inaugurat
l’any 2017, compta amb gespa artificial d’última generació i hi juguen
com a locals tant el Badalona de la
Segona B com el Seagull, rival habitual del primer equip femení de
l’Europa les últimes temporades.
Les properes setmanes es coneixeran més detalls de les mesures sanitàries i logístiques que cal-

drà seguir durant els partits de la
promoció d’ascens. La principal
incògnita que queda per resoldre
serà la possible assistència de públic a l’estadi, el Govern Espanyol i
el Consejo Superior de Deportes tenen l’última paraula i a principi del
mes de juliol es preveu que decideixin si es manté el pla inicial que era
disputar els partits sense públic, o
bé es permet obrir l’aforament a
un terç de l’afició com s’ha proposat quan s’hagi superat la fase tres
de la desescalada.
Tant l’entrenador del primer
equip, David Vilajoana, com el capità, Àlex Cano, s’han mostrat favorables a la presència de públic sempre que es compleixin i es respectin
les mesures de seguretat exigides.
El Municipal de Badalona té capacitat per a 4.170 espectadors, un
terç de l’aforament són 1.390 espectadors i per tant podria haverhi 695 espectadors de cada equip.
Clara Clemente tanca una etapa
i dos retorns de luxe a la porteria
La davantera escapulada no seguirà la pròxima temporada sent una
de les referències de l’atac gracienc, ja que ha decidit canviar d’aires després de vuit anys al primer
equip i de tota una formació com
a escapulada.
Aquesta setmana s'han anunciat les primeres incorporacions
de l'equip de Fran Güells. Ona
Aldea, una migcampista que arriba procedent del Northern State
University dels Estats Units, i que
anteriorment havia jugat una
temporada al filial escapulat. Les
altres novetats són a la porteria,
"Mimi", que després de sis anys al
primer equip de l'Espanyol torna
a l'Europa, i Ari Sáez, també amb
passat escapulat.

•

El FS Gràcia
L
aposta per la
continuïtat del
bloc de l'ascens

A. V.

Només hi haurà dues incorporacions: Lluís
Bargalló, que puja de la base, i Mario Gómez

a majoria de jugadors que han
aconseguit l’ascens a Tercera
Nacional tindran l’oportunitat de gaudir de la nova categoria
defensant la samarreta taronja.
Només hi haurà dues cares noves, Lluís Bargalló que puja de la
base del club, i Mario Gómez que
viurà una segona etapa al club. La
resta han estat renovacions: Marc
Tomás i Carles Domenech seran
un any més els capitans de l’equip;
Alberto Escartín, Martí Pérez i Pau
Boada ocuparan la posició de tanca;
Guille Royo, Carlos Jané, Marc Lou, i
Ricky Murillo seran les ales; i Ferran
Lorenzo i Fabi Plana els pivots.

•

El FS Gràcia celebrant la victòria a la pista del Eixample. Foto: Cedida.

Esports
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El Vedruna Gràcia tanca
la plantilla del retorn
a Copa Catalunya
Renoven nou jugadors de la plantilla de l'ascens, s'incorporen
tres cares noves i Marcos López torna a dirigir l'equip

Txell Alarcón fitxa
pel CD Promete de
la Lliga Femenina
La jugadora deixa el Femení Sant
Adrià després de sis temporades
i fa el salt al bàsquet professional

A. V.

E

l sènior masculí del Vedruna Gràcia competirà
la pròxima temporada a la
màxima categoria del bàsquet català i ho farà apostant per la continuïtat i amb un
bloc format majoritàriament a la
casa. Els verds han renovat a nou
jugadors de la plantilla de l’ascens:
Albert Martín, Bernat Traveria,
Marc Palau, Martí Domínguez,
Victor Sabartés, Ignasi Juni, Aitor
Pérez, Toni Aguilera, Iwo Asweck.
El capità de l’equip, Albert Martín,
complirà la 23a temporada defensant la mateixa samarreta, el
Bernat Traveria en suma 19, i altres components de l’equip com el
Marc Palau i el Martí Domínguez
també superen la desena de temporades en diferents etapes.
La plantilla s’ha reforçat amb
tres jugadors i dos d’ells ja saben

A.V.

L
Ignasi Juni serà una temporada més el base de l'equip. Foto: Xavi Sendra

el que és jugar al Vedruna Gràcia.
L’aler, Dani Pines, procedent del
Círcol Catòlic de Badalona i el pivot, Oriol Muñoz, que en l’última
temporada ha jugat al Masnou i
Es Castell de Menorca. L’altra cara
nova és el base, Pol Rigat, proce-

dent del CEB Girona. L’encarregat
de dirigir l’equip serà Marcos
López, que substitueix a la banqueta a l'entrenador de l'ascens,
Pol Esteve, i que ja havia entrenat
el sènior verd en el tram final de la
temporada 2018/2019.

•

a jugadora del Camp d'en Grassot ha anunciat aquesta setmana que no seguia a les files del
Femení Sant Adrià, club que va recalar després de
sortir del Safa Claror, i que s’incorporava a les files del
CD Promete, l’equip de Logronyo que competeix a la
màxima categoria del bàsquet nacional. Alarcón, que
és internacional amb la selecció espanyola, no competirà en l’etapa júnior, que per edat seria el que li tocaria, i ho farà directament en el bàsquet professional
espanyol. Aquesta temporada ha tingut un paper destacat amb el sènior del Femení Sant Adrià a la Lliga
Femenina 2, on ha anotat 6'8 punts i ha capturat 3,6
rebots en 24 minuts de mitjana.

•

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

www.independent.cat

Socis menors de 30 anys o majors de 60,
50% de descompte en la quota trimestral

administracio@independent.cat

Nom: _____________________ Cognoms:__________________________________________ DNI: ______________ Edat: _______
ADREÇA
Carrer: _________________________________ Núm.: _____Pis: ___ Porta: ___ Localitat: ______________________ CP: _________
Telèfon: ______________________ Mail: ____________________________________
Número de compte bancari:
IBAN

ENTITAT BANCÀRIA

Signatura:
SUCURSAL

Autoritzo: A l’Associació Cultural l’Independent de Gràcia (amb NIF: 66245986) que, des de la data present i
amb caràcter indefinit i mentre no es comuniqui per escrit el contrari, giri al número de compte bancari indicat
en el present document els rebuts corresponents a la
quota d’associat/ada d’acord amb l’establert en la Llei
16/2009 de Serveis de Pagament. A l’Associació Cultural
l’Independent de Gràcia a carregar les despeses bancàries
que es produeixin per devolució de rebut per causes no
imputables a la mateixa.

D. CONTROL

NÚMERO DE COMPTE

Accepto: Com a termini màxim de devolució dels rebuts
carregats en el meu compte 30 dies hàbils des de la data
del rebut, comprometent-me a no ordenar a la meva entitat bancària la seva retrocessió una vegada transcorregut
aquest termini.
D’acord amb l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals recollides en aquest formulari s’incorporaran al ﬁtxer de socis i sòcies, el responsable
del qual és l’Associació Cultural l’Independent de Gràcia. Les

vostres dades es tractaran amb l’única ﬁnalitat d’oferir-vos
informació. Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectiﬁcació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita, a
la qual heu d’adjuntar una fotocòpia del vostre DNI, adreçada a administracio@independent.cat.

El cobrament de la quota es fa cada 3 mesos.
L’import de la quota trimestral és de 30 euros.

Data:

/

/
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Cartes al director

Ull de
dona

No puc respirar

Editorial

La justa mesura i el meló dels
nous criteris de terrasses

A

ra fa quatre anys, en el passat mandat municipal, les plataformes
veïnals i els propietaris dels bars amb terrassa de les principals
places de Gràcia es van trobar en unes sessions duríssimes de debat en què el Districte plantejava una reforma a la baixa de l'espai públic que ocupaven aquests negocis. L'objectiu honest dels tècnics era
reordenar els expais exteriors dels bars atenent al sentit de pas dels
vianants i, de passada, fer algun retoc que no fes trencadissa en relació a l'última ordenança aprovada per CiU i PP: qui demanés terrassa
a una plaça, n'havia de tenir, com els altres.
En aquest encaix, i sense moure massa els percentatges d'ocupació de l'espai públic, es va aprovar una nova ordenança... que mai no
es va aplicar... fins divendres passat a la plaça Rovira. Quatre anys des
d'aquell debat quasi cruent i tres anys després que el treball dels tècnics es quedés en el calaix
dels equilibris o de les incapacitats dels dirigents polítics,
ha hagut de ser una pandèmia mundial la que obligués a
fer el primer moviment.
Aquest moviment es produeix alhora que els bars amb
terrassa han arrencat en fase
2 amb la meitat dels espais
exteriors que els pertoquen,
amb una bonificació d'una taxa que no és tal perquè ja els van apujar els preus no fa pas tant, i amb la possibilitat d'ampliació d'un màxim de quatre taules que hauria de servir per normalitzar la realitat
que teníem abans de la Covid 19. El més desconcertant continua sent
a la banda política, que ha partit d'un decret que prometia un màxim
d'ocupació del 50% de l'espai públic per part de les terrasses (a Sol hi
ha un 10%, perquè vostès es facin una idea), cosa que ha indignat les
plataformes veïnals, i ara el silenci administratiu sobre les peticions
d'ampliació, cosa que ha indignat els amos de les terrasses.

El 50% d'ocupació de
l'espai públic i ara el
silenci municipal per
l'ampliació ha irritat

•

Quan et passes de frenada, s'ha d'admetre, i la setmana
passada així va ser en un titular de portada. Divendres ens
van xiular les orelles amb raó i hem valorat així encara més
la responsabilitat social que tenim per la repercussió que
hem notat. Durant tota la setmana ens hem trobat amb els afectats
per posar-hi remei, i no hi hem trobat ni una sola mala cara, i sí moltes de tirar endavant junts. Que en prenguin nota aquells que preferirien que no existíssim, perquè això sempre ha tingut un nom.

Des de la distància podia apreciar el blanc
immaculat dels flocs de cotó, que eren
agitats per un enèrgic vent, que xiulava
mentre onejava la calma d'aquella esponjosa superfície. Aquell paratge reproduïa involuntàriament la imatge d'un mar
escumós. La nacrada calma visual contrastava amb la crua realitat. Centenars
d'esclaus negres llançaven les seves veus
sobre aquella plantació, fent vibrar la terra amb els seus cants. Entonaven proclames de llibertat, alçades al vent amb melodies agres i desesperades. El patiment
esquerdava la terra, que es tornava salada
per les llàgrimes vessades de tantes generacions esclaves.
"No puc respirar", cridaven descoratjades aquelles ànimes presoneres, esperant ser escoltades pel déu dels justos.
Però les pràctiques racistes se seguirien
consumant i tot després d'abolir l'esclavitud. Afroamericans seguirien bregant per
la seva legítima i total llibertat, i defensant-se d'atacs i prejudicis discriminatoris. El racisme no es va aconseguir vèncer,
i encara ressona tan fort com ho feien els
cants amargs entre camps de sucre de canya i cotó. I els crits no cessen, encara que
canviïn d'època, encara que es canviïn els
abruptes camps per llis asfalt, encara que
es transformi el vestit de capatàs per un
uniforme policial. "No puc respirar" s'escolta una vegada i una altra, encara que
canviï la cara de l'opressor, "no puc respirar" fins que el lament és un crit d'auxili esqueixat per la dalla de l'espectre de
la mort. Tot aquell que alci un dit contra
l'altre per ser diferent, que s'ofegui en
la seva pròpia ignorància. Tot aquell que
menyspreï la raça de l'altre, el seu gènere
o, o condició, que es llanci a l'abisme de la
seva mediocre i podrida consciència.
Lola Salmerón

El
dependent

Conxa Garcia

F

a unes setmanes es va fer una trobada virtual entre diferents grups
de dones gracienques, promoguda per la Conselleria de Feminismes
de Gràcia: l’Associació de Dones Mas
Falcó-Penitents; les Minerva, creadores
de la Vila; Ciberdona, amb seu al Casal
Cardener; Veïnes per Veïnes, del barri de
La Salut; Comunicadores del Coll. També
hi participaren grups que els donen suport, com Trama o serveis com el PIAD

Una trobada profitosa
per a totes, d'intercanvi
d'experiències, de
suport comunitari
o el grup Helia que té la seu a Sagrada
Família, però atén casos de violència
masclista al nostre districte. Va ser una
trobada profitosa per a totes, d’intercanvi d’experiències i material realitzat, de
suport comunitari, d’explicar com havien
viscut i com s’havien sentit en aquestes
noves circumstàncies i parlar de la seva
necessitat de suport per part de l’administració. Aquests grups treballen als diferents barris de Gràcia, tot oferint a les
nostres veïnes un lloc de trobada, d’intercanvi de coneixements, d’aprenentatge,
de suport a aquelles que pateixen violència masclista, de fer activitats per mantenir desperta la ment i el cos, de mostrar
les seves creacions o reivindicar un urbanisme centrat en les persones i servar la
memòria de les nostres veïnes.

•
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Programació
Ràdio Gràcia 2020

Grups de dones
de Gràcia (1)

hora

dilluns

dimarts

dimecres

dijous

divendres

16 a
17 h

La tarda és nostra

Temps de Música,
Temps d’Espectacle

Tot hi cap

Entrevistes
diverses

Cultura, agenda i
temes Centre Cívic El Coll 5

17 a
18 h

Espai Solidari 1

El bon menjar
de Gràcia

Tot hi cap

Teatrí de Butxaca

Cultura, agenda i
temes Centre Cívic El Coll 5
Les tardes a Gràcia 6

Programa quinzenal. La setmana que no n'hi ha es repeteix l'anterior.
2
Programes quinzenals. La setmana que no es fa es repeteix l'anterior.
1

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
Continuació del Plenari i de l’Audiència Pública quan s’emeten en directe.

18 a
19 h

Infogràcia Esports

Ones de dones 2

Tot hi cap

Teatrí de Butxaca

La tarda és nostra

19 a
19.30 h

Infogràcia Esports

Pop Go
The Beatles

Tertúlia Política 3

Música i Geografia

Gracienques 2

Música i Geografia

Gracienques2

Temps de Música,
Temps d’Espectacle

Infogràcia esports

Sota el pont 4

19.30
a 20 h

Infogràcia
Comerç i
Entitats

Pop Go
The Beatles

20 a
21 h

Infogràcia

Gracienques2

Tertúlia Política 3
Sota el pont 4

3

Sortides amb Gràcia
“Properament”

Opinió
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Càrol Vila Albero, veïna de Gràcia

El nou independentisme

Gràcies, Pau; que
te vaya bonito

Lluís Bou

L

’autodenominat independentisme
pragmàtic, el que presentava com a
oferta electoral una via dialogada amb
l’Estat, i que va tenir tant suport, ja pràcticament no existeix. L’aposta que representaven tan bé Gabriel Rufián o Joan
Tardà no dona més de si. Rufián encara
va poder imposar a ERC un últim aval a
l’estat d’alarma de Pedro Sánchez, però
no li toleraran gaires xecs en blanc més
que erosionin el cartell electoral de Pere
Aragonès. Tardà ja ha canviat de pantalla i s’ha sumat a Sobiranistes, el projecte
impulsat per l’empresari Jaume Roures
que ja no és estrictament independentista, i que els ben informats pronostiquen
que està greixant un nou tripartit. Potser
la taula de diàleg s’acaba reunint d’esma,

E

ns vam creuar diverses vegades pels passadissos on les fletxes de colors assenyalen diferents
camins o destins. Sovint hi ha sort i les boniques
notes del piano ens acaricien l'entrada fins arribar al segon hall. Sospir. D'allí, vires a la dreta
fins al fons. En aquest punt del traçat les nostres mans ja
estan premudes i ben lligades. Em fixo en els filets daurats que orlen les rajoles, em sembla que donen un toc
heràldic als escollits per aquesta creuada. De fet, hi som
tots ballant dins del mateix bombo.
Gires a l'esquerra fins que topes i t'encares al malaurat peatge de l'ascensor de les parets blaves. Sospir
de nou. Innombrables petjades anònimes passen la
seva tanca elevadora quan cliquen el botó de 2n pis:
Oncologia. Et voilà, ja hi som. Ara toca esperar dins l'atapeïda sala. Denses esperes de pors, estones de llarga
observació i contemplació. Jugues a les comparacions
barrejant-se involuntàries tafaneries de converses en
estèreo dels maleducats que no respecten la Pau dels altres. Vius amb urgència l'espera, perque t'urgeix la vida.
Jo era l'acompanyant. Us vau mirar còmplices en una
de les sales de dins, de les de sis butaques verdes ben
encoixinades, d'immuno o de quimio. Va ser a propòsit
d'algun comentari que voleiava entre infermers i vosaltres sobre els suposats efectes curatius d'unes pedres o
herbetes màgiques que s'inhalen.... M'ho va explicar al
tornar a la sala de les cadires plenes. Ara deus rondar
encara per aquell espai indeterminat entre aquests dos
móns, preparat i a punt perque s'aixequi la barrera i se
t'obri el pas definitiu a l'altre món bonic.
Abans de fer-ho voldria desitjar-te un que te vaya bonito. La teva última cançó batega, t'has emborratxat d'amor
i sobretot t'has empatxat de la teva nina per marxar ben
equipat. Quin missatge tan preciós ens has donat, Pau
"Donés". Gràcies a tu per fer visible el càncer, i parlar obertament de la intensitat de la vida i de l'amor més vertader,
que tot i que no t'ho expliquen, apareix i brilla especialment quan convius amb la malaltia i el dolor.
No és desitjable tastar-ho, però confeso que a més
d'un li aniria bé en petites dosis, com les herbetes màgiques. Un favor et demano, per quan et trobis amb ell,
clisseu-vos de nou les mirades i mentre us fumeu un

Jo era l'acompanyant; us vau
mirar còmplices en una de les
sales de dins arran d'algun
comentari sobre els suposats
efectes curatius d'unes pedres o
herbetes màgiques que s'inhalen
canuto xiuxiueja-li a cau d'orella que l'acompanyant
del passadís que li premia la mà l'estima amb bogeria.
L'enyor em riu i plora cada dia, és la ressaca i dol de
l'amor de la meva vida. Quaranta-sis pals i una nina orfe
de quatre pals petits de res. És trist, molt trist.
Abusaré de tu amb un altre encàrrec: diga-li que la
mateixa acompanyant boja li explicarà a la seva petita
com de meravellós és el seu papa. Jo encara ara segueixo
fascinada. Gràcies, i segur que ens tornarem a creuar en
algun altre passadís celestial. I si et preguntes una i altra
vegada de què depèn, només depèn del temps i d'un altre
sospir, que amb certesa cega sempre serà l'últim.

•

Potser la taula de diàleg
s'acaba reunint d'esma,
però és evident que
ningú no se la creu
però ja és massa evident que ningú no se
la creu. No donarà cap resultat significatiu, més enllà de la foto, si és que se celebra. Sánchez acaba de pactar el decret
de la “nova normalitat” amb Ciutadans, i
això és la consolidació d’una línia.
D’independentisme només en queda
un, i és l’unilateral, que per la via dels fets
s’està imposant, com es veurà en les eleccions de l’Assemblea Nacional Catalana
i com ja es va veure en les de la Cambra
de Comerç. Cap govern espanyol voldrà
negociar la independència de Catalunya,
i per tant només queda la confrontació
política no-violenta. Com ha de ser aquesta confrontació és el que han de desenvolupar els dirigents independentistes,
començant pel president Puigdemont. I
especialment respondre’s a una pregunta
per tornar la credibilitat a l’independentisme, a l’estil de la que es va fer Lenin el
1902: què fer? Què fer quan Catalunya rellanci la declaració d’independència i el
govern espanyol respongui amb la seva
reiterada carta de la repressió? D’això en
sortirà el nou independentisme.

•

Gràcies al suport de:

Opinió
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Massin Akandouch i Bianca Carrera Espriu

De Mira i altres territoris
Albert Balanzà

D

iu Joan Francesc Mira que "la geografia immediata i petita, la terra
o l'asfalt on habita, els arbres i les
plantes, les planes o muntanyes o la mar,
són un dels fonaments ni prescindibles
ni accessoris en l'existència d'un nen o
en la memòria i la història d'un adult".
"La meua petita persona, la meua vida i la
meua memòria, no es pot entendre sense
una geografia concreta amb molts segles
d'història acumulada, d'història humana i d'història natural", diu a El tramvia
groc, el primer de memòries seves inspirat en Le tramway del perpinyanès Claude
Simon, i que en aquest confinament he
aprofitat per llegir després de Tots els camins, el segon de memòries de Mira.
Vaig descobrir Mira cap allà el 92 a
través de les pàgines de El Temps, sempre a l'últim article de la publicació, i ell
ha estat l'estendard d'una alta cultura
valenciana (i catalana) -així ho matisaque m'ha obert una infinitat de portes
cap als clàssics estalviant-me de moment la lectura aprofundida. Mira obre
les portes de Sant Agustí, de Dante, del
pare Batllori, del món dels Borja, del
Montaigne tan suat de citar pels directors de diari que tiren de llibres de cites... Però Mira ens ensenya sobretot
com és la terra que trepitgem i quin és el
nostre mapa. Si Sànchez Piñol reivindica la descripció dels personatges ("vull
saber com és l'esquena d'un protagonista", va dir un cop a la Jaume Fuster) i si
Rodoreda era la descripció del sentiment, Mira és l'aire i la visió de la terra.
T'imagines el nen Mira a la porta de casa
fent el trajecte vital que arribaria a través de la Via Augusta, Domitia i Aurelia
fins a Roma, i vas amb ell.
No es pot entendre la persona sense la geografia, i aquest confinament
m'ha servit per aprofundir en la terra
de Mira, també en la de Joan-Lluís Lluís,
que són una part del meu mapa, i viatjar
a les terres d'Atxaga, Dickens, Coe, a la
Patagonia anarquista de fa cent anys i a
la Buenos Aires actual sempre sotragada
politicament. I ara estic amb la increïble
aventura d'Irene Vallejo i la seva història de la creació del llibre des dels temps
d'Alexandre el Gran, El Inﬁnito en un junco. Gràcies a un dels meus llibreters. I
tot gairebé sense sortir de casa.

•

Mà d'obra immigrant.
L'esclavitud moderna

É

s difícil de creure, però avui en dia, la majoria del
personal treballador d'escorxadors es consideren
"esclaus moderns". Als humans ja de per si ens és
difícil obrir els ulls i empatitzar amb els horrors
que els animals viuen a granges i escorxadors d'arreu de Catalunya, i no ens adonem que fins i tot els i les
humanes que hi treballen, són víctimes directes d'aquesta indústria.
"La gent aquí s'aixeca a les 4 de la matinada, vens aquí,
mates més de 15.000 porcs al dia, i ni tan sols arribem als
800 o 900€. Aquí entres amb el cap ben baix". Deia un jove
negre al programa "Stranger Pigs" de Salvados.
Amy Fitzgerald, professora de criminologia de la
Universitat de Windsor, Canadà, argumenta que els treballadors estan "dessensibilitzats", a causa de la violència que
cometen i veuen al seu lloc de treball. Aquesta insensibilitat
provocada es reflecteix en el seu comportament fora de l'escorxador, donant lloc a violència domèstica, retirada social,
ansietat, abús de drogues i alcohol o estrès posttraumàtic.
"Jo he tingut problemes amb l'alcohol" confessava
Mauricio García Pereira, un dels treballadors de l'escorxador de Limoges, qui va decidir treure els secrets de la indústria a la llum. "Ara vaig molt millor, però vaig haver d'anar
a una psicòloga que em va explicar molt bé el que em passava. Em va dir que tenia trastorn d'estrès posttraumàtic. I
és que, mai arribes a assimilar les imatges que veus diàriament, de continuar així hagués acabat boig."
Malgrat tot aquest abús, la força de treball indispensable durant la pandèmia de la COVID-19 ha estat la del sector
agro-alimentari. Aquests treballadors i treballadores posen
la seva integritat física i salut mental en risc diàriament fent
la seva feina. De fet, 1 de cada 4 treballadors i treballadores
han estat infectats per la COVID-19 en un dels escorxadors
més grans d'Europa, situat a Binéfar; on, tot i això, les condicions no han canviat gaire, i el riscos laborals no han cessat.
Molts d'ells i elles tenen estudis, i tenien feines de les
quals eren apassionats als seus països d'origen, però en arribar aquí, es troben amb molt poques opcions d’inserció
laboral. Com no, el racisme també és més que present als
escorxadors. No és coincidència que quasi la totalitat del
personal treballador sigui immigrant, i que sovint reben un
tracte despectiu i abusador. Tampoc és res nou que, com

Ningú no hauria de treballar en
aquestes condicions per tenir
menjar a la taula. Ningú no
hauria d’exposar-se als riscos
físics i de salut que comporta
treballar sense cap mena de
protecció, en espais molt reduïts,
amb estris altament perillosos
hem dit prèviament, les feines més essencials que ningú
(blanc) vol fer, les acabin fent les persones migrants, amb
condicions inhumanes i salaris baixíssims.
Ningú no hauria de treballar en aquestes condicions per
tenir menjar a la taula. Ningú no hauria d’exposar-se als riscos físics i de salut que comporta treballar sense cap mena
de protecció, en espais molt reduïts, amb estris altament perillosos, i (en aquest moment) arriscant-se a contraure el virus i infectar a les seves famílies quan arribin a casa.

•
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Corpus a Gràcia
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Aquest dijous 11 de juny és dijous de Corpus i es compleixen 700 anys de la primera processó a Barcelona,
una festivitat que a Gràcia també té la seva particular història, tal i com mostren aquestes imatges recollides
per Josep Maria Contel. Les principals parròquies de Gràcia organitzaven la gran processó de Corpus; cada
any li tocava a una. Tot i que la festa ha anat variant amb els anys i perdent notorietat, en altres pobles i
ciutats encara és festa gran. A Gràcia, que sempre s'ha celebrat diumenge després del dia de Corpus, ha
agafat un nou impuls gràcies als Catifaires de Gràcia, que enguany s'han hagut de reinventar amb una
catifa virtual i participativa que es donarà a conèixer aquest diumenge 14 de juny a les sis de la tarda.

Pas de la processó de
Corpus organitzada per
la Parròquia de Sant
Josep de Gracia “Els
Josepets” a la República
Argentina, a cavall
dels anys quaranta i
cinquanta. Foto: autoria
desconeguda, fons
Parròquia de Santa Maria
de Gràcia

Criatures participant a
la processó de Corpus
organitzada per la
Parròquia de Santa
Teresa de l’Infant Jesús,
al carrer Gran de Gràcia,
anys quaranta. Foto:
autoria desconeguda,
fons Parròquia de Santa
Maria de Gràcia

Catifa per la processó
de Corpus a la plaça de
la Llibertat, 27 de maig
de 1951. Foto: Ramírez,
AMDG, col·lecció fons
Ramírez

La processó de Corpus,
organitzada per la
Parròquia de Santa
Maria de Gràcia, al seu
pas per la plaça de la
Vila de Gràcia davant
de l’ajuntament, 27
de maig de 1951. Foto:
Ramírez, AMDG, col·lecció
fons Ramírez

La processó de Corpus,
organitzada per la
Parròquia de Sant Joan,
al seu pas pel carrer
d’Encarnació, 15 de juny
de 1952. Foto: autoria
desconeguda, fons
Parròquia de Sant Joan

Sortida de la Processó
de Corpus de l’església
de Sant Joan a la plaça
de la Virreina, Podria
ser del 15 de juny de
1952. Foto: autoria
desconeguda, fons
Parròquia de Sant Joan

Pas de la processó de
Corpus pel carrer del
Torrent de l’Olla, amb
socis del Cercle Catòlic
de Gràcia portant la seva
bandera, 1955 (?). Foto:
autoria desconeguda, fons
Cercle Catòlic de Gràcia

La processó de Corpus,
organitzda per la
Parròquia de Santa
Teresa de l’Infant Jesús,
al seu pas pel carrer
Gran davant de l’estació
del metro de Fontana,
8 de juny de 1958. Foto:
Ramírez, AMDG, col·lecció
fons Ramírez
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Breus

Mostra online
de cinema àrab
i mediterrani
a la Sedeta

La Mostra de Cinemes
Àrabs i Mediterranis
de la Sedeta té enguany
una versió online que
permetrà veure els films
Benzina i Xalko en un
termini de 4 i 5 dies, amb
l'opció d'assistir també a
les taules rodones virtuals
que ofereixen diferents
especialistes, com ara
el politòleg i periodista
Ricard Gonzàlez o
la membre de Stop
Maremortum Anna Palou.
Cal inscripció prèvia.

Patrícia Atzur,
proper nom al
'Cantautores'
de la Fontana
Després d'Alison Darwin i
Kâiros, el cicle Cantautores
a la finestra impulsat per la
Fontana com a alternativa
als concerts a la plaça que
es feien a l'estiu segueix
el 18 de juny amb Patrícia
Atzur. El cartell -fet per
l'equipament amb totes les
propostes que van rebre a
la darrera la convocatòriaes completa amb Alérgicas
al polen (25/06), Maria
la Blanco (2/07), Emma
Jones i Las Coñazo (9/07).
Les actuacions es poden
seguir per instagram
fins que, a mesura que
el desconfinament ho
permeti, es recuperi la
plaça.

Cultura
Le Nuvole proposa als
Llibreters impulsar
les llibreries amb
lectures al carrer

Amb incertesa sobre la celebració de Sant Jordi el 23 de
juliol, els establiments es reactiven amb noves iniciatives
Amb el Jardí del
Silenci han acordat
fer els clubs de
lectura a l'espai
d'Encarnació

Silvia Manzanera

A

mb l'entrada d'una nova
fase de la desescalada
les llibreries recuperen
aquestes dies l'activitat
als establiments incorporant totes les mesures de seguretat
que s'han fet extensibles i comuns a
tot el comerç (mascareta, gel per a
les mans i control de l'aforament).
Després de mesos amb activitats
virtuals, diferents projectes per incentivar les vendes i donar suport
al sector, algunes llibreries del districte busquen noves accions ara
que tenen la persiana aixecada.
Com a membre de l'Associació de
Llibreters de Gràcia, Le Nuvole ha
proposat aquesta setmana a les seves companyes una nova acció per
recuperar lectors i donar nou impuls a les llibreries. "La idea és fer
lectures a la porta cap al vespre,
creant un circuit entre nosaltres,
que la gent vingui a les llibreries,
i també fer clubs de lectura a l'aire lliure", explica Cecilia Ricciarelli,
propietària de Le Nuvole. De fet,
ella ja ha acordat amb el Jardí del
Silenci fer aquestes trobades lectores a l'espai d'Encarnació; la primera serà el 23 de juny amb Calvino
com a autor protagonista.
La llibretera, que no veu gens
clar poder celebrar Sant Jordi el 23
de juliol, és partidària de buscar noves fórmules ara que han tornat a
obrir els establiments. "Cadascuna

La llibreria italiana, com moltes altres del districte, de nou en funcionament. Foto: A.V.

Ona presenta 'El somni d'en
Blai'. La llibreria Ona no atura la
programació virtual tot i que ja
ha posat en marxa les actitivats
presencials a la botiga de Pau
Claris. Aquest divendres es podrà
seguir per instagram la presentació
de El somni d'en Blai amb Rafael
Nadal i Valentí Gubianas (19h). I
cada dia, Poemes per anar a dormir,
amb Alba Sabaté (21h) a twitter.

a la nostra manera ja hem fet Sant
Jordi, ja ha passat, ara hem de veure quines noves accions podem fer
a partir d'ara que estem obertes per
seguir impulsant les llibreries", afegeix Ricciarelli. La valoració que fa
de la campanya d'enviar llibres sorpresa durant el confinament, inspirada per llibreters italians i la iniciativa #fidatiporcamiseria, és molt
positiva. "Per Gràcia hem repartit
moltíssim i hem enfortit la relació
amb els lectors, però també hem
arribat a més ciutats de l'àrea metropolitana, a Madrid o fins i tot a
Andalusia", assegura la llibretera.
Algunes llibreries van modifica
l'horari a la fase 1, com ara Atzavara
o la mateixa Le Nuvole, que obre
més tard al matí i allarga l'horari de
tarda per poder combinar-ho amb
la resta d'activitats virtuals i treball
des de casa. En el cas de la Caníbal,
la llibreria de Camp d'en Grassot,
ja va recuperar l'horari habitual a
principis de juny, i també és un dels
punts de recollida d'aliments i productes d'higiene personal o de neteja per a la Red Antiracista.

•

La Badabadoc prepara una websèrie de
monòlegs sobre teories conspiratives
La sala de teatre gracienca obre ara la segona edició
de xerrades confinades amb diferents creadors
S. M.

D

esprés de posar en marxa el
passat mes de maig la iniciativa "Charlas confinadas"
amb l'objectiu d'apropar al públic
aquells actors i creadors que havien passat per La Badabadoc, la sala
de teatre gracienca segueix amb les
propostes virtuals mentre prepara
la tornada i l'estrena de la tempo-

rada al setembre. Si la primera edició d'aquestes xerrades va estar enfocada als actors, ara ha començat
el volum 2, dedicat als creadors,
on expliquen com estan passant
aquesta situació, projectes futurs
o anècdotes. Adrián Canale i Nelson
Valente han estat els primers noms
del cicle, que es completarà amb les
intervencions de Moscú Teatre (18
de juny) i Ivor Martinic (25 de juny).
Aquests diàlegs, en directe, tenen

lloc al perfil social de la sala a la plataforma Facebook cada dijous a les
20 h. Una altra de les iniciatives que
manté a l'equip de la Badabadoc en
actiu mentre la sala no obri al públic és 'Monòlegs confinats sobre
la teva teoria conspiratòria del coronavirus'. La sala ha fet una crida
per a qui vulgui formar part d'un
projecte experimental en format
websèrie; els participants només
han de pensar una idea sobre la

Vídeo promocional de 'Monólogos confinados' de La Badabadoc. Foto: Cedida

seva hipotètica teoria de la conspiració del coronavirus i transformar-la en monòleg, construir un
personatge i gravar-se durant 5
minuts. Els més originals i diver-

tits formaran part de la iniciativa.
A més, els més visitats i amb més
likes participaran d'un especial micro obert a la sala de Quevedo quan
es reactivi l'activitat.

•
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Desconfinat 'Punta
de plom', el darrer
títol de la poeta
Marta Pérez Sierra

el repor

Registres d'un
supervivent

L'artista Guillermo del Valle exposa a la galeria Werner
Thöni els dibuixos que va fer a l'hospital, després de
sortir de la UCI, mentre superava la Covid 19

L'obra, que s'havia de presentar
per Sant Jordi, és Premi Ciutat
de Terrassa Agustí Bartra

S. Manzanera

F

ill, et ve de gust fer un curt
animat sobre el coronavirus, jo el tinc al cap. S'hauria
de fer ràpid... Seria l'experiència sobre què se sent, com et va
atacant el bitxo, com et va envoltant i enfonsant". L'artista
visual Guillermo del Valle va
escriure aquestes paraules a un
dels seus fills a Xile quan va sortir de l'UCI el passat 21 de març
a un hospital de Barcelona. Feia
uns mesos que vivia a la ciutat
comtal quan es va contagiar de
la covid19 a finals de febrer. De
la seva experiència ha resultat
'Registros del Covid', una mostra
que s'inaugurarà el proper 18 de
juny a la Werner Thöni Artspace L'artista visual Guillermo del Valle en ple procés creatiu. Foto: Cedida
(Legalitat, 49).
La mostra recull la comunicia". A partir dels colors negre,
cació entre el pare i el fill en els
vermell i verd/blavós, l'artismoments en els quals va sobreta vol transmetre la indefensió
viure a l'experiència límit del
i fragilitat del cos davant d'una
coronavirus, donant lloc a la cresituació desconeguda; el virus
ació d'esbossos i dibuixos "amb
vermell agressiu i el verd blatraços del difícil moment i amb
vós com a missatge d'esperancolors que donen identitats a la
ça i vida.
vida i la mort", tal i com expliGuillermo del Valle ha exquen des de la galeria gracienca.
posat les seves obres també a
Durant aquests dies tan comNantes, Nueva York i Santiago
plicats, Guillermo del Valle va
aquest material, doncs, formarà
de Chile. A la galeria gracienca
escriure al seu fill una narració
part de la mostra que està preserà la segona vegada que examb tot allò que havia viscut i
parant la galeria Werner Thöni
posa. També ha dissenyat més
sentit durant setmanes, amb el
ArtSpace i que es podrà visitar
d'una vintena de residències
propòsit que el jove -que havia
des del 18 de juny al 18 de juliol.
de la costa i els llacs del sud del
acabat recentment la carrera de
Segons l'espai gracienc, aquests
país llatinoamericà encarregacinema- pogués fer un curtmedibuixos estan realitzats "en la
des sobretot per artistes. També
tratge sobre aquesta història.
debilitat de la respiració i del
ha mantingut al llarg de la seva
Després, per tal de documentar
cos", i són "testimoni visual de
vida un fort compromís polític
millor al jove amb les sensacions la lluita d'una persona a prop de amb causes de drets humans i
i percepcions que estava experila mort a mans del coronavirus i justícia social.
mentant, Guillermo del Valle va
que es va retrobar amb la vida".
'Registros del Covid' es podrà
fer uns esbossos i dibuixos, amb "És una cosa vivencial", explica
visitar de dimarts a divendres
traços simples i ràpids, amb
l'artista, "precària, una forma
de 18.30 a 20.30 h, amb totes les
fulls i llapis que va poder acond'automirar-se en el límit i de re- mesures de seguretat. Sense cap
seguir al centre hospitalari. Tot
gistrar-ho per a la autoconscièn- mena de dubte.

Els colors
negre i vermell,
indefensió, el verd
i blau, un missatge
d'esperança i vida
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Marta Pérez Sierra, el dia de l'entrega del premi. Foto: Cedida

S.M.

L

'últim llibre de Marta Pérez Sierra està a punt d'arribar a les llibreries, "desconfinat, per fi", com diu
l'autora, i a l'espera de poder fer les presentacions oficials d'un projecte que fa mesos que corre pel
món i que va ser reconegut el passat mes de novembre amb el Premi Ciutat de Terrassa Agustí Bartra de
poesia. Però la crisi sanitària va aturar tots els plans;
un d'ells, el seu llançament per Sant Jordi. Tot i que
reconeix que ella encara no l'ha pogut tenir entre les
mans, Pagès Editors ja ha començat a difondre 'Punta
de plom' i esperen poder fer la presentació en breu a
la Libri. "A mi em faria molta il·lusió signar el llibre
amb la Memòria per Sant Jordi, si finalment se celebra al juliol", confessa l'autora, que ha trobat en la història del mite de la Quimera la inspiració per parlar
dels maltractaments de gènere, sobretot els psicològics. Segons la mitologia grega, Bel·lerofont va matar
el monstre de la Quimera acostant-s’hi per l’aire sobre
Pegàs i enfonsant en la seva gola una llança amb una
punta de plom, que es va fondre amb el foc que exhalava i la va ofegar. Per les seves gestes va ser premiat
amb la mà de Filónoe. Però aviat l'heroi deixa de serho. "Això passa a la vida, molts maltractadors són gent
seductora", explica la poeta. Per a ella, Bel·lerofont representa la supèrbia; "es creu més que els altres, fins
que rep una lliçó d’humilitat". A l'escriptora també
li va agradar el fet que Quimera fos una paraula amb
molts significats: un monstre, un peix, inspiració...
L'hi agrada molt utilitzar les diferents excepcions del
mot. Com ara seguir escrivint tot i que són "dies estranys en un any estrany i difícil". Sort de la poesia.
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Socis de l'Europa lluint la mascareta escapulada que ha cosit l'Amelia Martínez. Fotos: cedides

Aniversari emmascarat

C

om si es tractés d'un minut de silenci previ a l'inici d'un partit al Nou Sardenya, dedico les primeres línies d'aquest article a la memòria del senyor
Alejandro Pujol (1928-2020), degà dels socis de l'Europa i penúltim integrant d'una generació d'europeistes exemplars.
Fet aquest preludi del tot justificat, anem per feina, que
l'àrbitre té pressa. L'Europa va celebrar divendres passat el seu 113è aniversari. Seguint les normes del desconfinament, ho vam haver de celebrar en la intimitat de les
nostres llars. Ara bé, el passat dia 5 de juny el candidat a
la presidència europeista, David Prats, va visitar l'antic
local del carrer Sicília (primera seu social de l'Europa) i
va sortir-ne tot cofoi afirmant que la família Salvadó, propietària de la finca, donarà al club l'escut primitiu del CD
Europa, que data del 1912. Un regal d'aniversari excepcional, que esperem poder veure exposat ben aviat al Nou
Sardenya.
Un altre regal gros i esperat ha estat el retorn als entrenaments del primer equip, després d'un grapat de setmanes d'inactivitat. Veurem si la plantilla és capaç de recuperar el ritme de la competició i afrontar amb plenitud física
i emocional la lluita per l'ascens. El treball psicològic esdevindrà transcendental les setmanes properes per sortir
convençuts de les nostres opcions d'èxit.
Mentre l'equip es prepara, els seguidors europeistes encara no sabem si podrem assistir al camp del Badalona o
bé haurem de seguir el partit contra el Terrassa des de la
fredor televisiva i el confinament. Intueixo que finalment
ens deixaran entrar, encara que sigui amb mascareta. Una
peça de roba imprescindible que des de fa unes setmanes
té una versió escapulada gràcies a la iniciativa i esforç de la
Gràcies al suport de:

senyora Amelia Martínez. Ella és esposa i mare de dos europeistes molt fidels: els Esteve de la penya Els Cavallers. La
senyora Amelia (vegeu-la a la foto amb el seu fill Josep) ha
cosit prop d'un centenar d'aquestes mascaretes, que alguns
dels socis ja porten per anar a comprar el diari o simplement per sortir al balcó. Un d'aquests afortunats, en Josep
Canes, és el consoci de més edat del club. La setmana passada em va telefonar per dir-me que ja tenia la mascareta
de l'Europa i que se la posaria per anar a asseure's al seu
banc de la plaça Rovira. Si el pogués veure l'enyorat Luis
Eduardo Aute, potser afegiria una estrofa amb missatge escapulat a la cançó encisadora que fa uns anys va dedicar a
la Gràcia de la seva infantesa.
Després del disseny fet per l'Amelia, el club ha posat a la
venda una mascareta amb l'escut acolorit, que fa patxoca.
Els dos models de mascaretes tindran una utilitat futura:
protegir els membres de la mesa electoral d'un possible
contagi víric. Encara no sabem si el president de l'Europa
avançarà les eleccions o bé esgotarà el seu mandat fins a la
darreria del 2020. Amb data o sense, és evident que la maquinària propagandística s'ha posat en marxa per tal que
els comicis no agafin ningú en fora de joc. Passió i compromís, en diuen ara. Dos requisits que han complert gairebé tots els presidents de l'Europa des de la seva fundació.
Perquè sense passió ni compromís no cal començar la cursa de les votacions. Tanmateix, penso que ens cal més lideratge i ambició per afrontar reptes futurs. Sense exclusions ni retrets. Sumant les capacitats i les energies d'un club
que la pandèmia pot tornar a apropar al seu barri. Futbol
de proximitat i orgull de pertinença sense renunciar a cap
fita. Com no podem renunciar a lluir la mascareta escapulada pels carrers i places de la vila.
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’anomenava Tirso i era el meu avi.
D’ell mantinc dos records immarcescibles. Tenia 7 anys i era hivern
de 1977 quan m’acompanyava a l’escola. Agafat de la seva dolça però fèrria mà
de mecànic em va donar una senzilla i
magistral lliçó de medi natural: Veus les
flors d’aquell ametller? Les flors tenen
un polsim anomenat pol•len i desprès
venen les abelles i l’escampen perquè
brotin les ametlles. Ens vam quedar una
estona mirant la pertorbadora explosió
de colors i vida com si estiguéssim veient la Font Màgica de Montjuic.
Un altre dia em va fer observar que
no podia obrir l’aixeta de l’aigua més
del compte i que calia ser curós i no
malbaratar-la. Pocs mesos desprès
s’aprovava la Ley 46/1977, de 15 d'octubre de amnistia, la qual venia a perdonar-li el seu delicte de conspiració
a la rebel•lió contra el règim genocida de Franco. Es tractava d’una triple
ignomínia: primer per ser jutjat per
rebel·lió contra uns militars que precisament s’havien rebel•lat contra un
Estat democràtic; segon, perquè el seu
acte de rebel·lió va ser militar a un partit polític socialista i estar afiliat a un
sindicat de treballadors. I tercer perquè l’anomenada amnistia emparada per els seus, en cap cas retrotreia la
farsa de judici a la que va ser sotmès ni
anul•lava la sentència que el va conduir
a estar empresonat durant anys en un
dels més horribles penals de la Guerra
Civil espanyola: el camp de concentració de Zeluán.
La vida sol ser molt injusta amb els
presos polítics, com en Tirso. Un càncer
demolidor i fulminant va acabar amb
ell pocs mesos desprès de l’amnistia. Jo
no tindria més lliçons de medi natural. Però l’ametller i l’aixeta perviuen.
No son pas tangibles. Com el pol•len,
no el veus, però està. I si no protegeixes el pol•len i les abelles de la estupidesa humana no faran la seva funció i
aleshores pot arribar un punt de no retorn en que els feixistes es convertiran
en un altre càncer que s’endurà tot allò
que més estimes: l’ametller, l’aigua, la
vida... la llibertat.
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