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La finca
Sansalvador,
enllestida
La finca Sansalvador, un dels
primers projectes modernistes de l’arquitecte Josep Maria
Jujol, ha quedat enllestida i
s’inaugurarà aquest juliol, segons ha confirmat l’Institut
Municipal del Paisatge Urbà i
Qualitat de Vida a aquest setmanari. Ara com ara només
queda pendent el projecte de
jardineria. El Taller d’Història instal·larà a la finca la seva
nova seu.
Pàgina 12

Les festes alternatives, a un
pas de tornar a Poble Romaní
ALBERT G ARCÍA

Les festes alternatives de Gràcia,
que organitzen els col.lectius independentistes i llibertaris de la
Vila, tornaran a canviar d’emplaçament enguany si es concreta
l’única opció que tant el Districte
com la Comissió de Festes Populars han posat sobre la taula en
una reunió celebrada en els últims
dies: el retorn a la plaça del Poble
Romaní, on les festes alternatives
ja van ubicar-se en l’edició de
2006, la primera que van celebrar
lluny de la plaça del Diamant.
Fonts del districte han remarcat
que “la decisió serà ràpida” i que
el canvi del carrer Còrsega, l’espai utilitzat l’any passat, a Poble
Romaní és “factible”. Tot, però,
depèn en part de la Unió Gitana
de Gràcia, que si fa festa es pot
traslladar de Romaní a Raspall,
enguany buit.
Pàgina 6
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Polèmica per una requalificació del DIR
El ple ordinari de dimarts 3 de
juny serà llarg i també intens,
després que l’equip de govern
hagi decidit incloure a l’ordre del
dia l’aprovació d’un pla especial
que topa frontalment amb una
proposició que CiU, ERC i PP
van aprovar en el ple de l’1 d’abril.
Es tracta d’un pla urbanístic per
reconvertir el poliesportiu del

DIR del passeig de la Vall d’Hebron amb avinguda de Vallcarca
en un espai on l’empresa també
hi pugui establir les seves oficines i s’adapti l’actual qualificació
d’equipament.
El punt de l’ordre del dia del ple
detalla que “es proposa que la
qualificació d’equipament esportius admeti també el destí de l’edi-

fici social del grup DIR”. Fonts
del districte han donat validesa a
la proposta de l’equip de govern
format per PSC i ICV-EUiA, que
recull la petició de l’empresa que
gestiona els gimnasos, en tant que
“hi ha jurisprudència favorable”
en un cas que implica el RACC.
Pàgina 5
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cartes al director

Gràcia ja escalfa motors per preparar la Festa Major i la
inherent incertesa que l’envolta any rere any ja ha tret
els primers fruits en el vessant de les festes alternatives,
una de les ofertes més concorregudes. No cal oblidar
tampoc la cada vegada més preocupant davallada de
carrers participants al concurs de guarnits -enguany es
pot arribar als mínims històrics de les darreres trenta
edicions, amb la participació de tan sols 16 espais,
després de les baixes del carrer Martínez de la Rosa i
de Raspall, totes dues sancionades per no complir les
normes federatives de guarnit. Però mentre tot això
passa, la Coordinadora de Festes Populars (CFP) i el
Districte de Gràcia treballen perquè els col.lectius independentistes i llibertaris tinguin un espai assignat, havent celebrat les tres darreres festes en tres indrets
diferents: plaça del Diamant, plaça del Poble Romaní i el
carrer Còrsega. En aquest context, es presenta un
trencaclosques que en aquesta ocasió, si hi ha voluntat,
pot ser relativament fàcil de resoldre.
Tenint en compte que la comissió de festes de la plaça del
Raspall ha decidit no
Les festes alternatives continuar, el més lògic és
que la Unió Gitana celebri
es mereixen estabilitat: la festa a Raspall, espai
després del Diamant, el històric de la comunitat
gitana i, alhora, molt més
lloc és P
oble R
omaní
Poble
Romaní
acollidor i assequible per
muntar guarnit que la
plaça del Poble Romaní, que disposa de més metres quadrats. D’aquesta manera, i tenint en compte que el retorn a
Diamant no entra dins de les opcions del Districte, la festa
alternativa podria anar a parar a un lloc més proper al nucli
històric de la Vila i establir-se a Poble Romaní, com fa dos
anys. Sigui com sigui, la CFP es mereix una estabilitat que
ens els darrers tres anys ha estat truncada i que l’ha convertit en una coordinadora nòmada. I després d’anys de
Diamant, el lloc ara és Poble Romaní. La CFP es mereix
l’estabilitat de l’emplaçament perquè, agradi o no a la resta
d’organitzadors de la festa oficial, és una de les poques
propostes festives que organitza el jovent de la Vila durant
la Festa Major i, per tant, no deixa de ser part del famós
relleu generacional. Almenys entre els organitzadors
d’aquestes festes alternatives ningú no dubta que l’any
que ve, i l’altre, i l’altre, i el de més enllà, si no hi ha un
cataclisme, Gràcia sempre tindrà la seva dosi de calor i
festa alternativa.
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Sinonímia de la crisi

editorial

Alternatives i escenaris
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Es veu que últimament ningú sap si realment existeix crisi
econòmica a Espanya.
Per un costat, el propi
govern espanyol utilitza
tota una nomenclatura
sinonímica per tal d’evitar la menció de la
paraula crisi. Recessió,
desacceleració i
ralentiment són els
substantius que acompanyen el derivat econòmic,
amb la intenció de
desagreujar el poder
pertorbador del mot
crisi. Particularment, em
sento enganyada per un
llenguatge de laboratori, ja
que amb això s’aconsegueix, o
bé s’intenta, maquillar i
aigualir el significat de la
situació econòmica real. Per
una altra banda, un economista important d’aquest país em
comentava l’altre dia que li
sabia molt greu que el món
periodístic es limités a utilitzar
la paraula crisi sense haver
fet, ni tan sols, una mínima
recerca de l’estat de la qüestió. I és que ell defensa els seus
interessos, com tothom. És
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evident que el sector de la
construcció i el financer són
eixos clau per a l’economia del
país i, aquests, no estan en el
seu millor moment però
l’economia no és solament
això. Hem de tenir clar que a
Catalunya impera el sector
serveis i especialment el
turisme, sectors que no deixen
de pujar any rera any. Si algú
s’assabenta de la fórmula per
descobrir la situació econòmica
real que faci el favor d’explicar-me-la. Serà un secret.
Judith Bru

EN L’INDEPENDENT NÚM. 252, A
CULTURA, EL PEU DE

LA SECCIÓ DE
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VÍCTOR NUBLA I SALVADOR JOVANI
PROMOUEN EL PROJECTE DEL

TRIANGLE REVOLUTIU, QUAN HAURIA
DE DIR SEBASTIÀ JOVANI

el dependent

Els intel.lectuals municipals que han
impulsat el pàrquing de motos del
carrer Gran amb Santa Rosa han pensat ja en algunes ofertes per omplir el
desert subterrani que és encara aquest
espai. A causa dels preus, no perquè les
motos prefereixin aparcar al carrer; no ens equivoquem. L’oferta que s’equipara als preus de l’entorn és
la que permet deixar la moto 13 hores al dia: 34
euros. Què fa un motorista un dissabte que no va a
pencar? L’altra oferta és la primera hora gratis amb
sistema de rotació però, esclar, no tenir plaça fixa en
un pàrquing buit tampoc és un gran impediment, oi?

ull de dona
Sara Reñé

Art a Gràcia
Ja vam parlar fa uns dies
de l’edició de FEM ART, la
Mostra d’Art que Ca la
Dona organitza cada any.
Volem ara cridar l’atenció
sobre dues exposicions
presents aquests dies a
Gràcia. En el context de la
Mostra, a la Galeria Safia,
del carrer Bruniquer, es
presenta la videoinstal.lació
de Carme G. Martínez amb
fotografies d’ lena Carmen
del Campo Lo que vale un
minuto, una recopilació de
vídeos protagonitzats per
dones. A cada peça una
dona valora el treball que
realitza i expressa el que
per a ella seria un minut
ideal. Així van sorgint les
seves diverses maneres de
concebre els temps i el
treballs. També els seus
somnis.
S’exposa també al CIRD
del carrer Camèlies la
mostra de pintura Vull la
lluna, de Marisa Carrió. La
pintora, en els seus
quadres, representa dones
que viuen diversos moments vitals i realitzen
diferents activitats. A
través de les imatges
femenines expressa
poèticament el desig i
realitat, simbolitzats també
pels xiprers, que entre cel
i terra, tenen una presència central en l’exposició.
Dues ocasions ben diferents per mirar i observar;
per reflexionar sobre la
vida, el temps, el somni.
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Francesc Gruartmoner, arquitecte

tribuna

Un suggeriment i una iniciativa
A RXIU

Vaig llegir amb molt interès
les tres tribunes de l’Independent referents a propostes
pel PAD que ha elaborat el
grup d’Urbanisme de la AVV
Vila de Gràcia.
Em sembla molt correcte el
que s’hi diu i el que s’hi
proposa. També m’ha
semblat interessant la
proposta de redacció d’un
Pla de Millora Urbana (PEMU)
que substitueixi al ja vell
PEMPRI, que els nostres
dirigents polítics de llavors en
el seu afany de proïsme van
convertir en un desafortunat
ball de bastons. És important
que, a l’empara de la de la
nova llei d’urbanisme de
Catalunya, la redacció
d’aquest nou Instrument de
Planejament sigui capaç de
recollir la situació actual de la
Vila i donar respostes, bones
respostes discutides i
consensuades, als problemes
d’avui que són força diferents
dels que tenia Gràcia a finals
dels anys 70. Per començar
voldria plantejar un suggeriment que es pot emmarcar
perfectament dins la nova llei
d’Urbanisme. Es tracta de la
redacció d’un Pla Local
d’Habitatge (PLH), exclusiu
per a la Vila. Aquest PLH;
partint de la situació actual
de l’habitatge a Gràcia,
hauria de definir les estratègies i concretar les actuacions
a promoure per aconseguir
assolir el dret dels ciutadans
a gaudir d’un habitatge digne

L’I NDEPENDENT

i assequible. Immediatament
dit això, apareixen els dos
grans problemes que Gràcia té
respecte al tema de l’habitatge;
d’una banda la manca d’habitatge assequible, i de l’altra la
manca de sòl per poder
construir-hi aquest habitatge
assequible. Aquests dos
problemes actuen principalment sobre el col.lectiu jove
del nostre barri, que es veu
obligat o bé a pagar preus
abusius (de mercat) per un
habitatge sigui de venda o de
lloguer, o bé a abandonar el
barri per anar a viure qui sap
on o qui sap com.
El seu lloc l’ocuparan immediatament altres col.lectius amb
més poder adquisitiu (arquitectes, guiris...), també amb més
anys, que al cap del temps

Ferran Casas

la setmana

Patrimoni de la
República
Tot es fa. És el que vaig pensar l’altre dia en
llegir, sorprès i debatent-me un instant entre
la satisfacció i la desconfiança, que l’Assemblea Nacional francesa havia aprovat una esmena a la Constitució per reconèixer les “llengües regionals”, com el català,
que encara s’hi parlen com a part del seu “patrimoni”. Uso
l’encara perquè l’Estat francès, centralista fins al ridícul i la
paranoia (ja us en podeu fotre d’Espanya), ha fet el que ha
pogut, i amb prou eficàcia, per esborrar la nostra llengua
però també el cors, l’euskera
o el bretó. De la grandeur no
El català lluita per
se n’ha salvat ningú.
sobreviure al Rosselló, Però vés per on. Ara els
el Conflent, el Capcir i entren remordiments i
comencen a girar considel’Alta Cerdanya
rant la nostra llengua patrimoni de la seva República
després de 350 anys. El català lluita per sobreviure al
Rosselló, el Conflent, el Vallespir, el Capcir i l’Alta Cerdanya,
les comarques de la Catalunya Nord on el parla una població
minvada i envellida. Les causes del desprestigi són diverses i
les barrabassades dels francesos, sobretot a l’escola, posen
els pèls de punta. A mi me les va fer descobrir un llibre/
pamflet molt recomanable, Converses amb el meu gos sobre
França i els francesos, del
nordcatalà JoanEls francesos tracten de periodista
Lluís Lluís, que denuncia de
reforçar les llengües del forma brillant un lingüicidi
en el xauvinisme i
seu territori a través de fomentat
el jacobinisme.
la identitat col.lectiva N’estic segur (la bona fe l’he
perduda fa temps) que el
català es beneficia ara de la globalització, de la por de París a
l’anglès i a perdre pistonada cultural. Per això intenten reforçar, encara que sigui donant aire al català, les llengües del
seu territori fomentant signes d’identitat col.lectiva. “La unitat
no és pas la uniformitat”, recordava (no fos cas!) un diputat
comunista en el debat.
El reconeixement serà simbòlic però potser permetrà treballar
sense haver d’explicar-se tant a gent admirable com els de la
Bressola, les escoles catalanes del nord, Ràdio Arrels o els
activistes que fa anys que intenten esborrar la maleïda ratlla
de l’Albera. No tot són males notícies, que carai.
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provocaran canvis irreversibles en l’estructura social del
barri i que jo sóc incapaç
d’explicitar en aquests
moments.
Dins aquest panorama tan
poc engrescador a mi se m’ha
acudit una iniciativa a desenvolupar dins el marc del Pla
Local d’Habitatge. Es tractaria
de crear una Oficina Municipal
d’Habitatge Assequible, amb
una filosofia semblant a la de
l’Oficina Municipal de Rehabilitació que tants bons resultats
ha donat en aquests darrers
anys. Aquesta oficina, ben
dirigida i ben dotada, tindria
la missió de captar diner
públic per destinar-lo exclusivament a la compra i rehabilitació d’habitatges. Encara que
inicialment es tractés d’una
política de mínims, comprant
pisos, tant s’hi val si fossin
cars o si fossin autèntiques
desferres; rehabilitant-los i
donant-los en lloguer als
nostres joves necessitats. En
l’actual situació d’incertesa
dels mercats especulatius
estic convençut que una tasca
de “formigueta” d’aquest tipus
aniria de mica en mica
guanyant quota i acabaria
essent la font més important
de creació d’habitatge
assequible.
És cert que a Gràcia tenim
problemes, però també tenim
imaginació. El que ens falten
són mitjans.
Cal que els aconseguim. Com
sigui.
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Isaac Fibla
músic

A mi em sembla bé la neteja
del barri. Els caps de setmana
pot haver-hi més brutícia però
intentem netejar bastant. A mi
no m’han molestat mai els
horaris dels camions ni res.

Núria Pérez
dependenta
S’hauria de tenir més cura més
el barri perquè hi ha molts
infants i molta gent gran,
sobretot per les nits, que surt
molta gent. S’haurien de
recollir les escombraries més
sovint perquè a vegades et
trobes els cubells a vessar.

Roser Escofet
comerciant
És molt empipadora la pudor i
més ara amb l’estiu. Jo em
vaig queixar a l’Ajuntament i
em van dir que estava previst
fer obres però encara no han
fet res. Tenia al costat de casa
uns contenidors orgànics
bastant obsolets.

Neus Picazo
cuinera

A Gràcia falta molta neteja, hi
ha zones amb molta brutícia. A
mi no m’ha afectat la pudor de
la recollida pneumàtica, però sí
que hi ha zones on s’acumulen
les escombraries.
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Política
PSC i ICV-EUiA topen amb ERC pel
poliesportiu del DIR de Vallcarca
L’equip de govern porta al ple una proposta per fer-hi oficines en un lloc d’equipament
ÒSCAR MEJÍAS

El ple ordinari de dimarts 3 de juny serà
llarg i segurament també intens, després que
l’equip de govern hagi
decidit incloure a l’ordre
del dia l’aprovació d’un
pla especial que topa
frontalment amb una
proposició que CiU, ERC
i PP van aprovar en el
ple de l’1 d’abril. Es
tracta d’un pla urbanístic per reconvertir el
poliesportiu del DIR del
passeig de la Vall
d’Hebron amb avinguda
de Vallcarca en un espai
on l’empresa també hi
pugui establir les seves
oficines centrals.

breus
El PSC tria els
seus delegats
al congrés
L’agrupació local del PSC va
triar divendres en assemblea
els 21 delegats que representaran els socialistes graciencs
en el pròxim congrés del partit, convocat per als 18, 19 i
20 de juliol. En una trobada
a la qual va assistir el diputat
Dani Font, es va elegir per votació secreta Sebti Afer, Rosa
Alarcón, Oriol Bartomeus,
Meritxell Batet, Albert Batlle,
Neus Bonet, Ignasi Camós,
Míriam Carracedo, Vacier
Castella, Iolanda Collboni,
Isidre Costa, Dani de Torres,
Mireia Escobar, Guillesm
Espriu, Alícia Fernández,
Núria Galdon, Josep Llach,
Maria Cinta Llassat, Carles
Maggi, Àlex Masllorens i Puri
Taboada. En la mateixa assemblea també es van tractar les
esmenes que el PSC de Gràcia portarà al congrés.

ALBERT BALANZÀ

La mitja hora que va durar la
junta de portaveus del passat dimarts no va registrar cap picabaralla en aquesta qüestió però al
llarg de la setmana, consultats per
aquest setmanari, els diferents
actors polítics han anat configurant dos blocs.
Fonts del districte han donat validesa a la proposta de l’equip de
govern format per PSC i ICVEUiA, que recull la petició de
l’empresa que gestiona els gimnasos, en tant que “hi ha jurisprudència favorable” en un cas
que implica el RACC.
Segons aquestes fonts, el DIR
pretén instal.lar les seves oficines i una pista esportiva per a
entrenament dels seus monitors. Per això en el punt de l’ordre del dia del ple s’explica que
“es proposa que la qualificació

DE CARA, EL REGIDOR DEL DISTRICTE, GUILLEM ESPRIU (PSC), I D’ESQUENES, A L’ESQUERRA DAVID COMPANYON (ICV-EUIA) I A LA DRETA ÀLEX LÓPEZ (ERC)

d’equipament esportius admeti
també el destí de l’edifici social del grup DIR”.
Per la seva banda, Esquerra, CiU
i PP mantenen ara com ara un
posicionament contrari a l’equip
de govern, fet que pot provocar
novament que socialistes i
ecosocialistes es quedin en minoria i amb una proposta sense
aprovar en el ple de dimarts.
Es dóna la circumstància que els
tres partits de l’oposició van
aprovar en el passat ple de l’1
d’abril una proposició dels republicans perquè l’equipament
esportiu del DIR esdevingui d’ús
públic amb piscina per a ús escolar, per a gent gran i per a
discapacitats i per a altres usos
de caràcter ciutadà.

A la recerca d’un nom de dona
per a un vial de Penitents
El ple del districte de dimarts que
ve també inclourà entre els seus
punts la denominació amb nom
de dona d’un nou vial que s’està
obrint al nord del districte entre
el carrer Salvador Alarma, la plaça de Sant Lluch i la carretera
de les Aigües i per al qual la comissió de nomenclàtor de l’Ajuntament de Barcelona havia plantejat ja el nom de Josep
Conangle, un republicà del segle
XIX com a principal candidat.

Es dóna la circumstància, però,
que Gràcia té per acord municipal prioritzar els noms de dona
i/o els noms relacionats amb el
patrimoni històric de la Vila i
això ha provocat que els grups
municipals es donin de temps
fins a la setmana que ve per acabar de decidir una altra proposta. En aquest mateix ple s’elevarà a l’Ajuntament la proposta de
canvi de nom de Rius i Taulet
per plaça de la Vila.

Els crítics d’ERC
presenten la
seva candidatura
El candidat a la presidència
d’Esquerra Republicana,
Jaume Renyer, va fer campanya dimarts al Casal Francesc
Macià del carrer San Salvador en la tercera cita d’aquest
tipus de les últimes setmanes,
després de les visites de Joan
Carretero i Joan Puigcercós.
Renyer, davant d’una quarentena de militants i simpatitzants, també va aprofitar
per presentar els seus últims
llibres. La ronda de candidats
s’acabarà dimarts que ve amb
la trobada amb Ernest Benach
i Rafel Niubò.
ÈRIC LLUENT

Dejuni de 12 hores en contra d’un
escut estel.lar a la República Txeca
L’acció se suma a les mobilitzacions de 25 ciutats europees
E. LLUENT

Tres activistes humanistes han
realitzat aquest dimecres un dejuni de dotze hores solidaritzantse amb el moviment d’oposició
a la instal.lació d’un escut suposadament antimíssils per part dels
Estats Units a la República Txeca. L’acció s’ha fet a la plaça de la
Virreina amb l’objectiu d’infor-

mar als veïns i veïnes de la Vila
sobre la qüestió i recollir signatures per la causa. De moment,
a tot el món s’han aconseguit més
de cent mil firmes, però l’objectiu és arribar a les cinc-centes mil
per tal d’aturar el projecte i forçar un referèndum. L’activista de
Món Sense Guerres Xavier Batllès
explica que a Catalunya no és coneix el tema “perquè hi ha un si-

lenci informatiu que fa que la
gent no en sàpiga res de la
instal . lació d’aquest escut
estel.lar”.
Segons les dades facilitades per
l’organització, un 70 per cent de
la població txeca s’oposa a aquesta construcció militar dels Estats
Units. El dejuni de la Virreina
se suma a les accions que s’estan
fent a d’altres 25 ciutats europe-

ELS MEMBRES DE MÓN SENSE GUERRES, DURANT L’ACCIÓ A LA PLAÇA VIRREINA

es com Berlín, París o Màlaga.
El moviment a nivell europeu vol,
a més, donar suport a dos activistes txecs que fa gairebé tres

setmanes que estan fent una vaga
de fam per tal d’anul·lar el projecte i reobrir la negociació amb
el govern del país.
55
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Societat
El Districte estudia traslladar de nou
les festes alternatives a Poble Romaní
Regidor i CFP contemplen aquesta única opció si els gitanos es traslladen a Raspall
ÈRIC

LLUENT

Les festes alternatives
de Gràcia, que organitzen els col.lectius independentistes i llibertaris
de la Vila, tornaran a
canviar d’emplaçament
si es concreta l’única
opció que tant el Districte com la Comissió de
Festes Populars han
debatut en una reunió
celebrada en els últims
dies: tornar a la plaça
del Poble Romaní. La
CFP s’ha mostrat favorable a tornar a aquest
espai, on ja va fer Festa
Major per primer cop
l’any 2006. L’únic serrell
pendent és confirmar si
la Unió Gitana torna o no
a fer festa aquest estiu.
MERITXELL DÍAZ

La ubicació de les festes alternatives al carrer Còrsega l’any passat es va saldar amb un balanç
positiu per part d’institucions i
d’organitzadors, si bé també es
van registrar queixes dels comerços i oferta lúdica de la zona, en
un espai on fins al 2006 hi havia
la Fira de la Tapa durant la Festa
Major. No obstant això, la Comissió de Festes Populars -l’antiga CFP que organitzava les festes alternatives a la plaça del Diamant- havia fet el 2006 un balanç encara més positiu del primer trasllat de Diamant a Poble
Romaní des de l’argument que
volien continuar fent festa al nucli històric de la Vila.
Les converses entre el regidor i
representants de la comissió organitzadors han tingut ara com

breus
Melgarejo serà
president de
Sant Medir el 5-J
L’únic candidat a la presidència
de la Federació de colles de Sant
Medir, Jordi Melgarejo, serà
proclamat president el proper
dijous en l’assemblea que l’entitat ha convocat a la seva seu, un
cop en el procés electoral iniciat el passat 7 de maig no s’ha
presentat cap altra candidatura.
Melgarejo, que la setmana passada va enviar una carta de presentació de l’anomenat Projecte 2008-2012. Sant Medir cap
al futur, va reunir aquest dimarts a Lluïsos una representació de les colles per exposar-los
el seu projecte. Tot i que en un
primer moment s’havia especulat amb un posicionament clar
de l’anterior presidenta, Isabel
Sanagustín, a favor del nou president, Melgarejo ha volgut
marcar perfil propi i ha manifestat per escrit que per a la
federació de Sant Medir “és
moment de canvi”.

EL DISTRICTE HA CEDIT UN NOU SOLAR A LA FEDERACIÓ FESTA MAJOR, QUE ES TROBA A LA TRAVESSERA

ara un únic episodi presencial
però fonts del districte han remarcat que “la decisió serà ràpida” i que el canvi de Còrsega a
Romaní és “factible”.
Tot, però, depèn en part de la
Unió Gitana de Gràcia. El col·lectiu va tornar a fer festa l’any
passat i ho va fer en aquesta plaça. Enguany, encara no han assegurat a la Federació Festa Major
si tornaran a guarnir i a programar o no. Ja a l’octubre, membres d’aquesta comissió apuntaven la possibilitat d’abandonar la
festa després de ser sancionats
amb una retallada de la subvenció de 2.300 euros (vegeu L’Independent núm. 222). Una altra
possibilitat és que la festa dels
gitanos es traslladi a Raspall, on
enguany no hi ha festa.

El segon local cedit a les
entitats obre les portes
La Federació Festa Major disposa des d’aquesta setmana de
les claus del segon local que el
Districte ha cedit a les comissions de carrers perquè facin i
emmagatzemin els seus guarnits, la caseta de Parcs i Jardins
situada al carrer Alzina. La junta
ho ha comunicat en assemblea
aquest dijous i, de moment,
Joan Blanques de Dalt ja ha
confirmat que utilitzarà l’espai
per treballar els petits elements
i per pintar algunes parts del

guarnit. La Federació també ha
visitat el tercer espai que el Districte va anunciar que posaria a
disposició de la Festa Major. El
solar, que es troba a la Travessera de Gràcia entre el carrer Vic
i la Riera de Sant Miquel, ha
d’acabar d’acondicionar-se i,
amb tota probabilitat, no pugui
utilitzar-se fins a la propera edició. Tot apunta que aquest pugui convertir-se en un dels solars definitius per fer els guarnits de la festa.

Contel presenta
el seu llibre
sobre els refugis
El cronista Josep Maria Contel
presenta aquest divendres 30 el
llibre Gràcia, temps de bombes,
temps de refugis. El subsòl com a
supervivència, que inclou més
de 80 entrevistes personals per
explicar com es va dur a terme
la construcció dels refugis. L’acte, que té lloc a la sala d’actes
del col·legi Sant Josep del carrer Montseny, comptarà amb
la presència del periodista
Antonio Franco i de diversos
membres de l’associació de reconstrucció històrica Ejército
del Ebro. La presentació comença a les 19.30 hores.
MERITXELL D ÍAZ

L’Ajuntament fa campanya pel
pàrquing de motos encara buit
En quatre mesos de funcionament s’ha ocupat una quarta part
A.B.

El primer pàrquing exclusiu de
motos i bicicletes de Catalunya,
el del carrer Gran de Gràcia amb
Santa Rosa -així el publiciten els
seus responsables-, ha iniciat
aquesta setmana una campanya
per captar nous clients. Una gran
pancarta, amb ofertes com dos
mesos gratis d’abonament o una
6

hora gratis en sistema de rotació, presideix des de dimarts la
façana on s’està descobrint també aquests dies com serà el nou
Casal de Joves.
L’objectiu és aconseguir omplir
un espai que després de quatre
mesos de funcionament encara
està buit. Dimecres al matí, per
exemple, a les dues plantes del
pàrquing, només hi havia una

trentena de motos i bicis a les
170 places disponibles, si bé els
responsables de l’Ajuntament asseguren que hi ha una cinquantena d’abonats en total.
El pàrquing públic es va inaugurar el passat 14 de gener amb
preus d’abonament indefinit de
55 euros quan els pàrquins privats de la zona estan oferint places a 36 i a 40 euros.

UN CARTELL A LA FAÇANA DEL PÀRQUING FA CAMPANYA DE CAPTACIÓ DE CLIENTS
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CENTRE MARIÁNGELES
c/ Girona, 42
Tel. 93 245 44 53
Móv. 645 377 725
centremedicsocial@tinet.cat
Què oferiu?
Servei de Naturopatia, Servei de dietista,
Ampli servei de tot tipus de massatges,
Neteja de cutis, pedicura, depilació.

Incorporació del aparell de Biorresonancia Quantum SCIO que es podria
enquadra dintre de la denominada medicina energètica i que serveix entre altres coses per calibra els desequilibris a
nivell de vitamines, minerals i possibles
al·lèrgies alimentàries o d’altre tipus.
Venda del tampó reutilitzable marca
Mooncup (Anglès) o Diva (E.E.U.U.).
Nou servei de reunions setmanals per a
persones que tenen addicció al menjar.

Què us diferencia?
Oferir una qualitat professional contrastada. Procurar actualitzar els nostres
serveis. Personal qualificat amb
titulacions adequades per a cada servei.

Com veieu el sector a Gràcia?
Cada vegada hi ha més persones interessades en una forma de vida més
respectuosa amb el medi ambient i en
productes que no agredeixin el seu
cos. Els graciencs estan força informats al respecte.

Quina és la vostra última novetat?

Per què és necessari cuidarse?

Per tenir una vida el més saludable
possible és convenient la prevenció
de les malalties portant uns hàbits de
vida saludables o quan ja s’ ha declarat una malaltia és convenient utilitzar uns mètodes que quan millorin
les nostres malalties no ens baixin
les defenses ni ens compliquin altres
òrgans o sistemes.
Com són els graciencs?
Són persones molt curioses i informades tant en temes socials com de
salut
Per què us hem de visitar?
Perquè en el nostre centre mitjançat
els nostres serveis i assessorament
aconseguireu un estat molt més saludable en tots el sentits, tan de salut,
anímic o estètic d’ una forma no agressiva i natural amb el vostre cos.
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Una plataforma demana la creació de
dues noves línies de P3 al F. Gelabert
El Consorci d’Educació descarta la proposta per “evitar imprevistos” en el trasllat al nou CEIP
ÈRIC LLUENT

La Plataforma Gràcia Vol
una Escola de Proximitat
i qualitat (GVEP) ha
reivindicat al Consorci
d’Educació i el Districte
que els barracons del
Fructuós Gelabert, que
han de quedar buits
aquest setembre pel
trasllat a l’edifici definitiu del CEIP, acullin dues
noves línies de P3. La
proposta es planteja
després que en aquest
procés de matriculació
hagin quedat 50 infants
sense una plaça de P3 a
l’escola pública.
LES FAMÍLIES AFECTADES ES VAN CONCENTRAR DIMECRES DAVANT DEL DISTRICTE

M. DÍAZ

Amb un total de 306 signatures
–recollides en una tarda– que
donen suport a la proposta, la
Plataforma GVEP va intervenir
dimecres en el torn obert de precs
i preguntes del Consell Escolar
de Gràcia. El col.lectiu està constituït per les famílies que enguany
s’han quedat sense una plaça de
P3 a l’escola que demanaven. El

de dimecres, però, no és el primer contacte que tenen amb el
Consorci. Al llarg d’aquest mes
s’han reunit quatre cops amb diferents agents d’Educació, entre
ells la tècnica del Districte,
Carmen de Dios, el gerent del
Consorci, Manel Blasco, i la cap
de Planificació Escolar, Carme
Arnau. La proposta de la plataforma és que “amb caràcter d’ur-

gència es creï la nova escola prevista en el Mapa Escolar 20062010, amb dues noves unitats de
P2" i “amb caràcter transitori,
obrir nous grups adscrits al CEIP
Fructuós Gelabert”. De fet, la
idea seria poder ubicar aquestes
dues noves línies als barracons
del Fructuós que han de quedar
alliberats al setembre i “així crear la llavor del CEIP Bailèn, que

entra dins la planificació”. El
Consorci descarta aquesta opció
a curt termini perquè, segons
fonts de l’organisme, “sempre
poden sorgir imprevistos en el
trasllat al nou edifici del Fructuós i a mig procés no es pot crear
una nova línia”. Tot i així, es contempla la mesura de cara al curs
2009-2010. Precisament, ERC
tenia previst plantejar aquesta
proposta al plenari de dimarts.
Ara per ara el Consorci ha augmentat una plaça a totes les línies de P3 de Gràcia. “No és una
mesura que ens agradi. Dels 50
infants, a 30 se’ls hi ha assignat
una plaça d’ofici, el que vol dir
que té perquè ser una escola de
proximitat. A més, augmentar la
ràtio va en detriment de la qualitat educativa”, explica David
Sánchez, un dels pares afectats.
Per a Montse Figueres, altra
membre de la plataforma, “aquesta solució és un pedaç, no
una planificació a llarg termini”.
El col.lectiu es reunirà amb el
Districte el proper 10 de juny.
Ara, anuncien que faran accions
reivindicatives.

Una plaga
d’escarabats
surt per la
pneumàtica
REDACCIÓ

Els veïns de la Travessera de
Gràcia entre el carrer Gran i el
carrer Vic van despertar-se divendres passat amb la desagradable sorpresa d’una petita plaga d’escarabats a la via pública. Segons fonts del Districte,
els animals escapaven d’una
desinfecció que es fa de forma
periòdica. “Es va llençar un líquid al subsòl i els escarabats
van intentar fugir per la boca
de la recollida pneumàtica, que
estava oberta uns centímetres”,
expliquen. Els serveis del consistori van tornar a fumigar l’arqueta d’on havien sortit els animals i als pocs minuts van comprovar que tots els insectes estaven morts. Les mateixes fonts
han confirmat que és “impossible” que d’habitual hi hagi escarabats als contenidors soterrats de la pneumàtica perquè
“estan tancats al buit i, per tant,
no hi ha oxigen perquè puguin
respirar”.

GRÀCIA

G
UIA
GASTRONÒMICA
DE

ANUNCIA’T
EN
AQUESTA
PÀGINA.
TRUCA AL
692 601 261
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EXPOSICIONS
 Exposició permanent
Exposició: La mobilitat,
l’estalvi, l’energia i la
construcció sostenible.
Centre de Recursos
Barcelona Sostenible (Nil
i Fabra, 20, baixos)
 Fins al 30 de maig
Exposició: Història d’un
club centenari.
Sala d’exposicions del Districte (Rius i Taulet, 2)
 Fins al 31 de maig
Videoinstal.lació dins de
FEM ART: Lo que vale un
minuto, de Carmen
G.Martínez.
Galeria Safia (Bruniquer,
9)
Exposició de pintura, gravat i dibuix: One more
time, d’Io Casino.

Associació cultural Albricias (Robí, 5)

recomanem
C EDIDA

Exposició: [Triada], de
Maria Antònia Hernàndez.
Galeria Espai[b] (Torrent de
l’Olla, 158)

 Fins al 14 de juny
Exposició: 25è aniversari
del Poliesportiu Claror.
Poliesportiu Claror (Sardenya, 333)

Exposició: Ciència ficció,
una mirada al futur.
Biblioteca Jaume Fuster
(Plaça Lesseps, 20)

Exposició de pintures:
Dios es chiste, de Riko
Blanco.
Heliogàbal (Ramon i
Cajal, 80)

 Fins al 7 de juny
Exposició: Asia’Nu.
Desig (Mare de Déu dels
Desemparats, 14)
 Fins al 13 de juny
Exposició: Pintures i gravats, de P. Jiménez Espejo.
Tòrcul Galeria d’Art (Joan
Blanques, 44)
Exposició: 19a Mostra de
Treballs d’Educació Viària dels escolars de Gràcia, organitzada per la Guàr-

dia Urbana del Districte
de Gràcia.
Biblioteca Vila de Gràcia
(Torrent de l’Olla, 104)

Paspartú acull una mostra col.lectiva. Rocio Ahnert,
Vanessa Hernández, Maria Rosa López de Salazar, Elisa Rubio,
Gabrielle Sisti i Ramon Soler comparteixen aquest mes espai
a la galeria Paspartú, en una exposició que combina tècniques, sensacions, sentiments i expressions. Es tracta d’una
mostra multidisciplinar i multicultural.

Galeria Paspartú (Verdi, 25)
Fins al 21 de juny

 Fins al 16 de juny
Exposició fotogràfica:
Contact, d’Albert Watson.
Galeria Hartmann (Santa
Teresa, 8, baixos)
 Fins al 20 de juny
Exposició: Transgeneracions, de Toni Tena i
The Valls Brothers.

9
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Neil Simon.
Els Lluïsos de Gràcia (Plaça
del Nord, 7), a les 20.30

Exposició d’olis i aquarel.les de Matias Inglada Quero.
Casal de barri Cardener
(Cardener, 45)

Concert: De soft bossa,
de bossa nova.
Visto Luego Existo (Ros de
Olano, 10), a les 20 h

 Fins al 8 de juliol
Exposició: Vull la lluna,
de Marisa Carrió.
CIRD (Camèlies, 36)
Associació
cultural
Albricias (Robí, 5)

Dia d’espectacle de dansa
obert: El síndrome del
pingüino, dirigit per Mauro Barahona.
Àrea Dansa (Ca l’Alegre de
Dalt, 55), a les 21.30

Exposició: [Triada], de
Maria Antònia Hernàndez.
Galeria Espai[b] (Torrent
de l’Olla, 158)

Kabaret-titelles: Las Feas.
Associació
Cultural
Albrícias (Robí, 5), 22 h

ACTES
 30 de maig
Enreda’t amb l’acció: 24
hores en una bassa
africana, a càrrec de
Montserrat Benet.
Biblioteca Jaume Fuster
(Plaça Lesseps, 20), 17 h
Cloenda del taller de teatre: Sara i Eleonora, de
Carles Batlle.
Els Lluïsos (Plaça del
Nord, 7), a les 19 h
Acte: Cuba, què diuen
els mitjans? Projecció
del documetnal ‘Cuba ya’
i taula rodona amb
Yodenis Guirola, Maria
Ortiz,i Juan Linares.
Casa Palestina (Leopoldo
Alas, 12, baixos), 19 h
Presentació del llibre:
Medios violentos, de
Pascual Serrano. Taula rodona amb l’autor i Dardo,
Gómez, Xavier Giró, Manel
Márques i Pascual
Serrano.
Infoespai (Plaça del Sol,
19), a les 19 h
Cloenda del taller de teatre: El bon doctor, de

10

Marató de retrats per a
l’ONG ‘Amic de Cope
Trust’, amb Txema Salvans.
Galeria H2O (Verdi, 152),
matí i tarda

Activitat infantil: A cal veterinari, a càrrec d’Helle
Thomassen.
Biblioteca Jaume Fuster
(Plaça Lesseps, 20), 18 h

XXI Festival Tradicionàrius
- Folk als mercats: Xò fred
no val ré.
Mercat de la Llibertat
(Gal.la Placídia), a les 12 h

XXI Festival Tradicionàrius:
Ministrils del Raval.
CAT (Travessia de Sant
Antoni, 6), a les 22 h

V Cicle d’Aperitius Musicals: Vall 4 Jazz, amb

Clausura de l’exposició
d’Io Casino i actuació de
l’artista.

recomanem

C EDIDA

Cloenda del taller de teatre:
Una classe una mica especial (11 h.), La platja
(11.30) i Això era i no era
(12 h.),
Els Lluïsos (Plaça del Nord,
7)

Obra: Una habitació
aparte.
Sala Beckett (Ca l’Alegre
de Dalt, 55), a les 21 h

 4 de juny
Cicle de petits concerts:
Toby Goodshank +
Dizzy Spells Martian +
The Missing Leech.
Heliogàbal (Ramon i
Cajal, 80), a les 22 h

XXI Festival Tradicionàrius:
Concert Elèctric Consort i Musica Nostra.
CAT (Travessia de Sant
Antoni, 6), a les 22 h

L’aventura de llegir - Itineraris literaris: Gràcia, univers literari, guiats pels
textos de Mercè Rodoreda, Juli Vallmitjana, Enric Casassas i Espriu.
Biblioteca Jaume Fuster
(Plaça Lesseps, 20), 10 h

 3 de juny
Presentació d’El Camí,
ruta del turisme cultural
per les terres de parla catalana.
Lluïsos (Plaça del Nord,
7), a les 20 h

Gràcia Jazz Session: Juan
Pablo (contrabaix) i Gonzalo del Val (bateria).
Heliogàbal (Ramon i
Cajal, 80), a les 22 h

Nit del surrealisme ibèric: Dau al Set i el Postisme.
Heliogàbal (Ramon i Cajal,
80), a les 22 h

 31 de maig
Cicle d’Itineraris Històrics
per Gràcia: Un passeig pel
casc antic de Gràcia. Organitza el Taller d’Història
de Gràcia. Cal inscripció.
Punt de trobada: Plaça de
Rius i Taulet, a les 10 h

Coneixement de Xaingra.
Ateneu Rosa de Foc
(Verntallat, 23), 18 h

El setmanari Directa es presenta a Distrivinyes.
Pensat, dirigit i sostingut des dels moviments socials i per als
moviments socials, la Directa s’ha convertit en una eina que
serveix per acostar totes les realitats de forma eficient a la
societat. La periodista Laia Alsina parlarà sobre la creació i el
funcionament del setmanari.

Llibreria Distrivinyes (Or, 8)
Dissabte 31 de maig, de les 18 a les 20 h
Valldeflors Mir, Pep
Mendoza, Jordi Fiol i
Pablo Posa.
Plaça de la Sedeta, a les
12.30
Presentació del setmanari Directa, a càrrec de la
periodista Laia Alsina.
Llibreria Distrivinyes (Or,
8), a les 18 h

Albrícias (Robí, 5), 22 h
 1 de juny
Marató de retrats per a
l’ONG ‘Amic de Cope
Trust’, amb el fotògraf
Txema Salvans.
Galeria H2O (Verdi, 152),
matí i tarda
Xarxa d’Intercanivs de

SI VOLEU ANUNCIAR ELS VOSTRES ACTES EN AQUEST
A AGENDA, ENVIEU UN CORREU
UESTA
ELECTRÒNIC A INDEPENDENT@DEBARRIS. COM O BÉ UN FAX AL 93 217 06 80

 5 de juny
Xerrada-taller: La dieta de
l’estiu. Cames lleugeres
i cor ben fort, a càrrec de
Maria Martínez, dietista, i
Lydia González, experta en
cuina energètica.
Casal d’Avis Montmany
(Montmany, 45),18 h
Cicle de petits concerts:
Los Reservas (Festa
Fazine Outlayers).
Heliogàbal (Ramon i
Cajal, 80), a les 22 h
XXI Festival Tradicionàrius: Violinada.
CAT (Travessia de Sant
Antoni, 6), a les 22 h
 6 de juny
Xerrada: La llúdriga en
els rius catalans, a càrrec de David Campos.
CRBS (Nil i Fabra, 20), a
les 18 h

l’independent
de Gràcia
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Cultura
La finca Sansalvador de Jujol fixa
aquest juliol com a data d’obertura
El Taller d’Història instal.larà la seva nova seu en aquest espai modernista del Coll
FRANCESCA BIACCHESSI

Amb sis mesos de retard
respecte del període
d’obres d’un any i mig
previst inicialment,
l’Institut Municipal del
Paisatge Urbà de l’Ajuntament de Barcelona ja té
enllestida i inaugurarà
aquest juliol la complexa
recuperació de la finca
Sansalvador, un dels
primers projectes modernistes de l’arquitecte
Josep Maria Jujol, que es
va descobrir casualment
el gener de 2005 al número 79 del passeig de la
Mare de Déu del Coll.
A. BALANZÀ / M. DÍAZ

Si la primera fase va consistir en
la neteja de la finca, l’arranjament
de la coberta, de la façana, de l’escala principal i de l’habitatge del
porter, la segona fase ha estat la
més delicada i alhora espectacular: la recuperació de les grutes
subterrànies. Aquesta segona fase
es va iniciar ara fa un any i dos
mesos i també s’han consolidat
l’entrada i l’interior de les grutes
properes a l’antic pou d’aigua
medicinal. L’arquitecte que supervisa la rehabilitació, Francesc
Gruarmoner, ha volgut conservar
i reproduir també les restes modernistes de la finca. Ara com ara
només queda pendent el projecte
de jardineria i entregar les claus
de l’espai al Districte.
Una altra novetat d’aquesta recta
final de les obres, que són sufragades amb capital públic i privat,
és la ubicació de la nova seu del
Taller d’Història de Gràcia, que
fins ara mantenia com a única seu

LA FAÇANA DE LA FINCA SANSALVADOR, DURANT LES OBRES DE REHABILITACIÓ

unes dependències de l’Oratori de
Sant Felip Neri, al carrer del Sol.
El Districte i el Taller han arribat
a un preacord amb el Districte de
Gràcia que inclou, a banda de la
ubicació de la seu de l’entitat a la
finca Sansalvador, un encàrrec específic per promoure la memòria
històrica de la Vila i alhora recuperar i conservar la ruta modernista pròpia que Gràcia encara
amaga en els seus carrers.
De fet, el Districte de Gràcia, en
aquesta línia de recuperació de
la memòria històrica, ja va aprovar en el ple d’octubre una iniciativa de PSC i ICV-EUiA perquè es retirin un total de 395 plaques franquistes que hi ha a la
façana dels edificis. L’Ajuntament
fa el canvi amb el permís de cada
comunitat de veïns.

El Taller assumirà la gestió
del refugi del Diamant
El Taller d’Història de Gràcia
ha proposat al Districte encarregar-se de la gestió de les visites al refugi de la plaça del Diamant. La proposta es presentarà al plenari de dimarts vinent. Des de la seva posada en
marxa i fins ara, l’encarregada
d’organitzar les visites guiades
al subsòl de Diamant era l’empresa de projectes d’animació
sociocultural Tasca, que acabarà la seva activitat el proper dissabte 21 de juny. Tasca ha con-

firmat que ja no hi ha més places per poder-se endinsar en el
refugi perquè els grups per a
les properes rutes ja estan tancats. Així, el Taller d’Història
s’acull a una proposta llençada
pel president de Districte,
Ricard Martínez, llavors regidor de Gràcia, d’avantposar
una entitat gracienca per a la
gestió del refugi abans que una
empresa d’origen no gracienc.
Les rutes es podrien reprendre
després de l’estiu.

breus
El Cercle clou la
temporada amb
quatre obres
La millor manera de tancar una
temporada teatral és pujar sobre l’escenari. I així ho faran
els quatre grups del Teatre del
Cercle, al carrer Santa Magdalena, els propers dos cap de setmana. El primer torn és per als
grups de 14 a 17 anys i de 17 a
20 anys, que interpretaran Dramatúrgia al país de les meravelles i Això no és vida, respectivament. L’obra es podrà veure
dissabte 31 i diumenge 1. Els
més menuts representaran
l’obra d’Anna Maria Fité, El
secret dels Colors el cap de setmana del 7 i el 8 de juny. En
les mateixes dates, els infants
de 12 a 14 anys portaran a l’escenari Nassos, nassos; nassis, una
al.legoria sobre l’ascensió del
nazisme a Alemanya que tracta temes com el racisme i l’explotació econòmica.

La música de
Bing Selfish
arriba a Gràcia
La tercera entrega del cicle
Noves propostes de música i veu
porta la música de Bing Selfish
a La Juglaresca el proper divendres 6. El cantautor del sud
de Londres va arribar a Barcelona amb el grup Murphy Federation. Des de llavors, ha publicat Frenzy –un fanzine periòdic– i ha tocat amb bandes
com The Ideals. També fa un
programa de ràdio per a la Resonance FM, juntament amb
Sunray Jachild, i ha col.laborat
en diversos curtmetratges. El
concert s’inclou dins un cicle
d’actuacions que se celebren
tots els primers divendres de
mes.
CEDIDA

Alina Marazzi obre la 16a Mostra
de Films de Dones a la Virreina
La projecció de ‘També volem les roses’ es fa el proper 6 de juny
REDACCIÓ

Valentina, Teresa i Anita són tres
dones de diferents zones d’Itàlia
i procedents de diferents classes
socials, però les uneix la dificultat que tenen totes tres per tirar
endavant en una societat patriarcal i masclista. Aquest és l’argument de Vogliamo anche le rose
(També volem les roses, Itàlia,
12

2007), el film que inaugura enguany la setzena edició de la
Mostra Internacional de Films de
Dones de Barcelona. Com ja és
tradicional, la mostra engega
amb una projecció a l’aire lliure
a la plaça de la Virreina, el proper divendres 6 de juny. L’acte
comptarà amb la presència amb
la directora de la pel.lícula, Alina
Marazzi, que també ha dirigit els

films Per sempre i Un ora sola ti
vorrei.
Enguany, la Mostra Internacional de Films de Dones ret homenatge a Simone de Beauvoir,
amb cinc documentals que mostren l’actualitat del seu pensament. També hi haurà un apartat per a les cintes d’actitud crítica, sota el títol Que se n’ha fet
de la revolució? Una de les nove-

UNA IMATGE DEL FILM ‘TAMBÉ VOLEM LES ROSES’

tat d’aquesta edició és un taller
documental dirigit per Sally
Gutiérrez al Centre de Cultura
de Dones Francesca Bonnemaison els dies 4, 5 i 6.

A banda de la inauguració, la resta de la mostra s’allunya de Gràcia a espais com la Filmoteca,
el CCCB i l’Espai Francesca
Bonnemaison.
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Giulia y Los Tellarini posen música a ‘Vicky Cristina Barcelona’

De l’Eusebi a Woody Allen
CEDIDA

ELS INTEGRANTS DE GIULIA Y LOS TELLARINI, EN UNA IMATGE PROMOCIONAL

A vegades, el destí està marcat per les casualitats
i, com diu la dita, per estar en el lloc adequat en el
moment oportú. Aquesta sembla la història del
grup Giulia y Los Tellarini, nascut en un local de
Gràcia. La formació ha vist com Woody Allen ha
decidit incloure dos temes seus a la pel.lícula
Vicky Cristina Barcelona. Ells, però, estan centrats
en el llançament del seu primer disc Eusebio.

Per a un músic inèdit no és
gaire freqüent que una personalitat internacional es fixi en
la seva obra, però si a sobre
escull algun dels seus temes per
promocionar-lo a nivell mundial ja es pot parlar de carambola. Això és el que li va passar al grup Giulia y Los Tellarini
amb el director de cinema
Woody Allen. Dos cançons de
la banda sonora de la seva última pel . lícula Vicky Cristina
Barcelona són d’aquesta formació nascuda i afincada en un
local de la Vila. “Va ser tan senzill i simple com que la companya del Maik Alemany –
cofundador del grup–c va deixar el CD a la recepció de l’Hotel Ars amb una nota per al
Woody Allen on el convidava
a escoltar-lo”, explica un dels
seus components, el trom-

petista Xavier Tort. En un dels
desplaçaments cap al rodatge, el
director de Nova York va escoltar el disc i va decidir que la cançó Barcelona seria el tema central del film.
Però la trajectòria dels Giulia y
Los Tellarini no es limita a Woody

La part gràfica de
l’àlbum l’ha feta
el dibuixant
itinerant de la Vila
Allen. La seva història es remunta a quasi dos anys enrera, quan
un grup de músics de diferents
procedències i estils es van reunir
a l’estudi MaikMayer de la Vila
de Gràcia. Giulia Tellarini, Maik
Alemany, Jens Neumaier i
Alejandro Mazzoni van començar

Unai Velasco

reportatge

a treballar junts en aquest nou
projecte musical. Fa un any i
mig, amb la resta de músics, van
gravar els tretze temes del disc
Eusebio (La Colezione), encara
inèdit en el mercat. “És un disc
que mescla cabaret, cançó mexicana, napolitana, una mica de
flamenc... És un poti-poti de
molts estils”, el descriu Xavier
Tort. El nom del disc, Eusebio,
està dedicat a l’Eusebi, un
il.lustre habitant de Gràcia, dibuixant itinerant que passeja
per les places de la Vila retratant a tot aquell que vulgui.
“Tota la part gràfica del CD l’ha
creat l’Eusebi. El Maik i el Jens
ja el coneixien i van pensar que,
en lloc de fotografies, el disc inclogués els nostres retrats fets
per l’Eusebi”, comenta Tort.
Després d’aquest temps de
concerts i perfecció de l’àlbum,
el grup està centrat en el seu
llançament, el proper 14 de
juliol. “Hem planejat la sortida del disc per abans de l’estiu
i a setembre, quan s’estreni la
pel.lícula de Woody Allen, començarem els concerts o la gira
de presentació”, explica el
trompetista de la formació.

crítica d’art

Una mirada a la societat
La Galeria Hartmann porta
fotografia per a directors tant
per primera vegada a
diferents com R. Howard o
Espanya l’obra del fotògraf
Tarantino, i d’editar els seus
escocès resident a Nova York
propis llibres. A la mostra
Albert Watson (Edimburg,
conflueixen ídols del terror
1942). La retrospectiva duu
com Mao o Hitchcock,
per nom Contact i consisteix
beauties com Moss i
en vint obres en color i en
Campbell, personatges
blanc negre
massivament
realitzades a Conflueixen ídols del reconeguts, i
partir de la
alhora aquesterr
or amb ‘beauties
terror
‘beauties’’ ta societat es
selecció i la
reconfiguració com Kate Moss i
reconeix a si
d’algunes de
mateixa en la
Naomi Campbell
les seves
cultura dels
fotografies
donuts inflamés famoses. El gran tamany
bles dels parcs aquàtics, el
d’aquestes es combina amb
metall cromat dels cotxes, les
el jocs de disposició i duplicallums barates dels hotels o la
ció fotogràfica: des de la
pornografia. Material i imatge
simulació del moviment amb
que tenen la seva síntesi en
el fragment, la il.lusió òptica,
Breaunna on the Red Sheet:
passant pels espais de fuga,
un nu tortuós de ressonàncies
o l’ús dels miralls per alternar
clàssiques sobre un llençol
la profunditat d’una seqüènplàstic de motel.
cia de fotografies verticals.
Però potser, el més interesFitxa artística
sant, és la mirada de Watson
a la societat actual. Des de
Contact, d’Albert Watson
dintre, doncs d’ençà que va
Galeria Hartmann (Santa
començar a treballar al 1970
Teresa, 8, baixos)
amb la Max Factor, no ha
Fins al 16 de juny
deixat de realitzar portades
per al món de la moda, la

CEDIDA

CaboSanRoque porta
‘La Caixeta’ a la Beckett.

Estrenada a la plaça del Rei
a l’edició 2006 del Festival
Grec de Barcelona, La Caixeta arriba a l’escenari de la
Sala Beckett, de Ca l’Alegre
de Dalt, 55. L’obra ubica quatre dels seus personatges en
una gegantina caixa de música, amb tot un seguit de
pel·lícules i objectes trobats
pels carrers de Barcelona,
objectes que es combinen
entre ells fins que es converteixen en instruments i autòmats musicals. El resultat
és la banda sonora de diferents films amateurs dels anys setanta, un joc de música i imatges de músics i autòmats, d’atzar
i intencionalitat, de divergències i sincronisme.

cartellera
CINEMES
BOSQUE MULTICINEMES. Rbla. del
Prat, 16 - Tel. 93 217 26 42.
• Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal. Dv i ds, 16.00,
19.00, 22.00, 00.40; de dg a dj,
16.00, 19.00, 22.00.
• Casual Day. Dv i ds, 16.05, 18.10,
20.15, 22.20, 00.40; de dg a dj,
16.05, 18.10, 20.15, 22.20.
• The Dead Girl. Dv i ds, 16.00, 18.05,
20.10, 22.15, 00.40; de dg a dj,
16.00, 18.05, 20.10, 22.15.
• Fuera de carta. Dv i ds, 16.10,
19.10, 22.10, 00.40; de dg a dj,
16.10, 19.10, 22.10.
• La boda de mi novia. Dv i ds, 16.00,
18.10, 20.20, 22.30, 00.40; de dg a
dj, 16.00, 18.10, 20.20, 22.30.
• Antes de que el diablo sepa que has
muerto. Dv i ds, 16.10, 19.10, 22.10,
00.40; de dg a dj, 16.10, 19.10, 22.10.
• La niebla de Stephen King. Dv i ds,

16.00, 19.00, 22.00, 00.40; de dg a
dj, 16.00, 19.00, 22.00.
• Algo pasa en las Vegas. Dv i ds, 16.00,
18.05, 20.10, 22.15, 00.40; de dg a
dj, 16.00, 18.05, 20.10, 22.15.
• Indiana Jones y el Reino de la Calavera
de Cristal. Dv i ds, 16.20, 19.20, 22.20,
00.55; de dg a dj, 16.20, 19.20, 22.20.
CASABLANCA-KAPLAN. Pg.Gràcia, 115
• Sala 1: Una chica cortada en dos (VOSE).
Passis: 15.50, 17.55, 20.00, 22.05.
• Sala 2: Rebobine por favor (VOSE).
Passis: 16.00, 20.00. Viaje a Darjeeling (VOSE). Passi: 18.00, 22.00.
CASABLANCA-GRÀCIA. Girona, 175.
• Sala 1: Franklin y el tesoro del lago.
Passis: ds i dg, 16.00, 17.30. La familia
Savages. Passis: dv i dll a dj, 16.00. No
es país para viejos. Passis: 19.00, 21.30.
• Sala OZU: Reencarnación. Passi: excepte dm, 15.55. Elsa. Passi: dm, 16.00;
dv, ds, dg i dll a dj, 18.50, 22.10. Buda

explotó de vergüenza. Passi: 20.45.
• Sala 3: Sultanes. Passis: 16.00. Cosas
que perdimos en el fuego. Passis: 19.55.
La noche es nuestra. Passis: 17.50, 22.00.

16.10, 18.20, 20.25, 22.35. Quan ché
l’heure, ché l’heure! (curt). Passi: 22.00.
• Sala 5: Al otro lado (VOSE). Passi:
16.00, 18.15, 20.30, 22.45.

LAUREN GRÀCIA. Carrer Bailén, 205.
• Sala 1: Indiana Jones i el regne de la
calavera. Passis: 16.30, 19.30, 22.10.
• Sala 2: Sentencia de muerte. Passis:
16.20, 18.20, 20.20, 22.20.
• Sala 3: Casual Day. Passis: 16.30,
18.30, 20.30, 22.30.
• Sala 4: Iron Man. Passis: 16.45, 19.45, 22.10.

VERDI PARK. Torrijos, 49. Tel.: 93 217 88 23.
• Sala A: La antena (VOSE). Passis:
16.05, 20.30. La edad de la ignorancia
(VOSE). Passis: 18.15, 22.35.
• Sala B: Elegy (VOSE). Passis: 16.00,
18.15, 20.30, 22.45.
• Sala C: Fay Grim (VOSE). Passis: 16.00,
18.15, 20.30, 22.40.
• Sala D: El último viaje del Juez Feng
(VOSE). Passis: 16.10, 18.20, 20.30, 22.35.

VERDI. Verdi, 32 - Tel.: 93 237 05 16.
• Sala 1: Antes que el diablo sepa que
has muerto (VOSE). Passis: 16.00,
18.15, 20.30, 22.45.
• Sala 2: Una chica cortada en dos (VOSE).
Passi: 16.00, 18.15, 20.30, 22.45.
• Sala 3: Die Stille vor Bach (VOSE). Passi: 16.00. Honeydripper (VOSE). Passis: 17.50, 20.10, 22.35.
• Sala 4: Aleksandra (VOSE). Passis:

TEATRES
JOVE TEATRE REGINA. Sèneca, 22.
• Rosegó, el gos rodamón (fins al 15/
06). Ds, 18 h, i dg, 12 i 18 h.
SALA BECKETT. Alegre de Dalt, 55.
• La Caixeta, de CaboSanRoque (fins al 15/06).

TEATRENEU. Carrer Terol, 26-28 .
• Sala Cafè-Teatre. 3 Monólogos de
risa. Dg, 20 h. Ilusión o Mente. Ds,
20.30. El club de la magia. Ds, 22 h.
Magia de cerca. Dj, 21 h. Optimisme
global. Dj, 22.30. Esperando a...
Godoy. Ds, 19 h. Las gallegas. Dv,
20.30. Morning singers in the fields.
Ds, 23.30. Pepe mantilla en directe.
Dv, 23.30. Desconcierto... Dv, 22 h.
Guasabi. Dc, 20.30. Luismi. Dll, 21 h.
Cançons a la carta. Dc, 22 h.
• Sala del Mig. Chicas Risketos y apuntes pasados a limpio. Dg, 19 h. Cine
fantástico y de terror. Ds, 19 h.
• Sala Xavier Fàgregas. + Noches de
monólogos. Ds, 22. h. 2º Campeonato
Impro-fighters. Dv, 22.30. Impro-show.
Ds, 20. Zzapping, el concurso. Dj, 22 h.
El club de la màgia júnior. Ds, 18.30, i
dg, 12.30. La Blancaneus. Ds i dg, 17 h.
Music all! Dg, 19.30. Els dimecres...
Elena. Dc, 21 h. La apoteosis necia. Dv,
20.30. ¿Pero esto qué es?. Dv, 20.30.
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Esports
El Catalunya guanya la lliga i jugarà
la promoció d’ascens a Primera
La defensa de l’equip de Tato García ha estat la menys golejada de la temporada
ÈRIC LLUENT

“Som de Gràcia? Sí! Som
de Gràcia? Sí! Som de
Gràcia? Sí! Visca la mare
que ens va parir!”. Amb
aquest crit de guerra els
waterpolistes del CN
Catalunya celebraven
dissabte la consecució
del títol de lliga de la
segona divisió estatal.
Després d’un partit que
van controlar des d’un
bon inici, amb un marcador de 8 a 2 al segon
quart i un resultat final
de 14 a 7, els graciencs
van aconseguir la victòria que els hi faltava per
confirmar la millor
temporada de la dècada.
ÈRIC LLUENT

El CN Catalunya ja és campió de
la segona divisió estatal. Tot i que
l’alegria del conjunt gracienc és
evident, han escollit un mal any per
guanyar la lliga, ja que a causa
d’una norma federativa que es va
conèixer a principis de temporada, el primer classificat de la categoria només rep el premi de disputar una promoció d’ascens. Així
doncs, el Catalunya encara no està
de celebració. Haurà d’esperar els
dos enfrontaments del 7 i 14 de
juny contra l’equip que quedi tercer per la cua de la primera divisió, que a falta d’una jornada pot
ser tant el CN Rubí (el més probable) com el CN Olot. Subratllant
aquest fet, Tato García, entrenador
de l’equip gracienc, afirma que tan
sols s’han fet amb “una invitació
sense tenir el premi assegurat”.
“No ho hem celebrat del tot perquè encara no hem aconseguit res,

ELS JUGADORS DEL CN CATALUNYA CELEBREN LA VICTÒRIA

però s’ha de dir que els jugadors
estan molt mentalitzats per afrontar la promoció d’ascens”, va comentar García. De totes maneres,
la temporada a la lliga del
Catalunya tanca amb uns resultats
espectaculars: setze victòries, un
empat i una derrota. La clau
d’aquest equip ha estat, sense dubte, la defensa que ha estat la menys
golejada de l’any, amb tan sols 119
gols, una mitjana de 6,6 gols per
partit. Per la seva banda, el jove
jugador David Casadevall, de 22
anys, ha estat el màxim anotador
de l’equip amb 48 gols a les seves
mans. El partit de dissabte contra
l’AR Concepción va acabar amb
un resultat final de 14 a 7 i amb la
felicitació de la cinquantena d’aficionats que setmana rere setmana
segueixen l’equip gracienc.

CN Olot o CN Rubí, darrer
pas per arribar a la glòria
El Catalunya restarà aquest cap
de setmana a l’espera de conèixer els resultats dels equips de
primera divisió estatal que encara poden quedar situats en
tercera posició per la cua: el
Rubí (que actualment ocupa
aquesta posició amb 21 punts)
i l’Olot (que en té 19). Pel que
fa a l’equip del Vallès Oriental,
el seu perfil és molt semblant al
del CN Montjuïc, l’equip que
ha lluitat amb el Catalunya per
la primera plaça de la competi-

ció. Així doncs, el vallesans, en
cas de disputar la promoció, presentaran un equip amb un joc
agressiu i amb un nivell de jugadors molt equilibrat. D’altra
banda, els olotins presentarien
un equip més irregular, amb
tres jugadors que destaquen sobre la resta. De fet, la temporada 2004-2005 el Catalunya ja
va disputar una promoció contra l’Olot que va perdre per “la
poca experiència de l’equip”,
segons explica Tato García.

breus
‘Els Xavis’ faran
un documental
sobre l’Everest
Els dos expedicionaris del Club
Excursionista de Gràcia (CEG),
Xavier Arias i Xavier Aymar, que
la setmana passada van assolir el
cim de l’Everest, han deixat
aquest dilluns el camp base per
dirigir-se a Katmandú on passaran uns dies descansant abans de
tornar a Gràcia, a principis de
juny. Aquesta setmana Arias ha
rebut atenció mèdica per la lesió
que va patir al turmell i que va
dificultar l’ascensió planejada. La
baixada del camp 4 (7.950 metres) fins al camp base, que la
van fer en dos dies, va ser extremadament dura a causa de les
fortes tempestes de neu. Un cop
hagin tornat a casa es farà una
pel.lícula sobre la fita històrica
que han aconseguit. En aquest
sentit, el CEG ja està a punt de
presentar Cho Oyu- Non Stop, un
documental sobre l’expedició que
Arias va fer en solitari a aquest
vuit mil de l’Himàlaia (vegeu l’Independent 223).

L’Europa rep al
Badalona a la
Copa Catalunya
L’equip escapulat rebrà un nou
rival de 2a B al Nou Sardenya, el
Badalona. Tenint en compte que
en el sorteig que es va celebrar
dilluns hi havia equips de categories inferiors a Tercera divisió,
l’Europa no ha tingut gaire fortuna. “És un rival molt complicat. La part positiva és que jugarem a casa i que els aficionats
podran veure un bon partit”, va
declarar després del sorteig l’entrenador gracienc, José Ángel
Valero. El partit que enfrontarà
l’Europa amb els badalonins es
jugarà diumenge a les dotze.
CEDIDA: JORDI PÉREZ

L’Hoquei Claret celebra amb
èxit la 48a Diada de Fi de Curs
El juvenil perd davant la selecció de Catalunya per 0 a 5
È. LLUENT

La Unió Esportiva Claret va celebrar el cap de setmana passat
la 48a Diada de fi de Curs de la
secció d’hoquei patins de l’entitat, amb la participació dels
equips de les diferents categories i la presència d’un equip de
veterans que es va enfrontar a l’infantil amb una victòra de 5 a 9.
14

Els equips convidats en aquesta
ocasió van ser l’equip d’hoquei
de la Salle Bonanova, el CP
Taradell, el CP Bigues i Riells i
el CP Tordera, tots ells rivals habituals durant l’any a les competicions que disputen els diversos
conjunts graciencs. A més, també competir la selecció de
Catalunya juvenil que es va enfrontar al Claret juvenil amb un

resultat final de 0 a 5 favorable a
la selecció catalana. Tot i la pluja
que va caure dissabte al matí, la
diada es va poder desenvolupar
amb normalitat i amb una important assistència de públic,
amb més de cent persones al dinar popular.
L’aturada del migdia va ser el moment en el qual es va fer el lliurament del 8è Premi Claret a la Pro-

L’EQUIP JUVENIL DEL CLARET, ENTRENAT PER JOAN VILA, ABANS DEL PARTIT

moció de l’Hoquei Base, que enguany ha estat atorgat a l’escola
Maristes de Sant Joan. Abans,
però, també es van lliurar obsequis a tots els nois i noies que

competeixen defensant la samarreta de l’UE Claret, des la categoria de P4 fins a la juvenil, passant per P5, prebenjamins, benjamins, alevins i infantils.
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Activitat econòmica
Patrícia Monge

entrevista

Tino Mora presideix l’Associació de Mercats Municipals

“S’està jugant amb la salut”
PATRÍCIA MONGE

Faustino Mora i Esteve,
president de l’Associació Mercats Municipals
de Barcelona (AMMB),
dirigeix també una
parada de fruita i verdura al mercat de la
Llibertat. Mora denuncia la diferència de
control que pateixen els
mercats municipals en
comparació amb altres
botigues de venda.

Quina diferència de control hi
ha entre una parada del mercat i una botiga de carrer?
Als mercats ens regim per l’ordenança municipal que prohibeix la manipulació del producte
per part del públic. En canvi,
aquesta mesura no s’aplica a les
grans cadenes de supermercats
i les botigues de carrer. Al mercats tenim la guia pràctica de
l’autocontrol sanitari, també
regulat per la directiva europea
i pel departament de salut de
l’Ajuntament de Barcelona. A
més, hi ha una altra normativa
sanitària que prohibeix l’exposició i la venda de producte fresc
a la via pública.
S’incompleix a la Vila?
Aquí a Gràcia, tenim tres o
quatre establiments que ho incompleixen. Ho hem denunciat nombroses vegades a les diferents comissions de comerç
del districte. Ni la regidoria de
comerç ni la de sanitat han pres
mesures i fa catorze anys que
ho denunciem.
La qualitat dels productes
també surt perjudicada?
Aquí al mercat tenim un director que ordena la retirada de

TINO MORA, AL MERCAT DE LA LLIBERTAT

qualsevol producte que estigui en
mal estat. En aquestes cadenes de
distribució estan venent aliments
en mal estat sense que ningú ho
controli. A més, això es manipula per part del públic i creen focus de transmissió microbiana.
Aquestes botigues tenen menys
problemes per variar el preu?
No és que abarateixin els preus, és
que és l’atractiu que tenen. I això
és una competència deslleial. Donen un producte a aquest preu perquè és un producte de baixa qualitat. No tenen el tracte directe, ni
la venda especialitzada. Què els hi
queda? Abaratir el preu.
Sobr
etot ss’està
’està patint a les paobretot
rades de fruita i verdura
Sí, estem patint una agressió brutal. El gremi de fruita i verdura
està en mans de Mercabarna.
Quina casualitat que són les parades que més tanquen.
Creu que, a par
part,
perdent
t, ss’està
’està per
dent
una mica la tradició catalana de
comprar als mercats municipals?

Els venedors som conscients
d’això i hem començat a oferir
serveis. La Llibertat, com altres mercats de Gràcia, té un
horari ample per tothom, servei a domicili, servei de
pàrquing i pagament amb targeta en un 80 per cent de les
parades.
Adaptar-se o morir
morir..
Ens hem adaptat. Aquí, als
mercats hi ha menjar sa i el
consumidor també s’ha de
queixar si els serveis que li oferim no són els que esperava.
És un problema de mentalitat i
sensibilitat del consumidor.
Però estem tocant els interessos del gran capital i del món
de la globalització. Mentre les
autoritats permetin que ara els
lactis siguin com medicaments
i que s’anunciï que un suc prefabricat substitueix les cinc
peces de fruita al dia recomanables, no farem res. I això és
perquè hi ha interessos darrere. S’està jugant amb la salut
del consumidor.
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Els noms de lloc
CEDIDES

El dijous de la setmana passada, el dia 22,
malgrat la pluja vaig
decidir anar a veure
“L’ou com balla” a la
catedral de Barcelona.
Ho vaig fer tot xinoxano intentant imaginar-me com devia ser
antigament la celebració d’aquesta diada.
Les cròniques expliquen que era la més
lluïda de la ciutat i
dels pobles de la
plana...

Per fer-ho vaig agafar-me altra
vegada la Crónica de Gracia de
1948. Amb el llibret a sota el
braç vaig començar a caminar
des de la plaça de Gal.la Placídia.
Tanmateix, posats a rememorar,
amb l’ajuda d’unes retrospectives publicades en aquesta publicació, vaig anar fent camí
procurant recordar els noms antics i els llocs a què feien referència. Així vaig imaginar-me
com en la citada plaça, coneguda pel nom de la Creu Trencada, hi confluïen les rieres de
Cassoles i de Sant Gervasi i com,
juntes, formaven la d’en Malla
que, a l’altura dels carrers de
Balmes i Mallorca, s’unia amb
la de Neptú que, alhora, arrencant de la Travessera tirava avall
formant un pas habitualment
usat pels traginers i per això batejat per Pas dels Ases.
Tot plegat devia ser una zona ben
enfangada en dies de pluja, pensava jo. El fang –o la pols en dies
de sequera– i la brutícia produïda per la progressiva industrialització de la zona no devien pas
fer un paisatge massa bucòlic...,
em repetia. I em venia a la memòria com els nostres noucentistes cantaven les excel.lències
dels enginyers que els consideraven com grans mestres i artistes capaços d’aplicar la seva ciència al domini de la natura tot
fent camins i clavegueres.
Precisament, en els fulls de les
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gràcia-bcn-gràcia

la torratxa

Quina gràcia

EL CAMÍ LLAVORS REBIA EL NOM DE CAMÍ DE GRÀCIA, EN MÈRIT A LA MARE DE DÉU

cròniques s’hi explica com l’any
1826 el Capità General va ordenar barrar el pas de l’actual passeig de Gràcia per tal de fer-lo
transitable. Imagineu-vos, en el
primer terç del segle XIX aquesta
artèria de la ciutat encara era un
pedregar ple de sots i bassals...

La història és la
lliure expressió
de la voluntat
col.lectiva
Pels noms que la revista m’explica
que havia rebut aquesta via avui
tan emblemàtica també procuro
fer-me una idea del pas dels temps
i dels usos i costums de les persones que hi transitaven.
Fixeu-vos: de primer, el camí que
sortia del Portal de l’Àngel es coneixia com el Camí dels Orbs. Pot
ser que en aquest indret, arrecerat per la muralla, fos el lloc de
trobada dels cecs de la ciutat?
Quan l’any 1427 els franciscans
van construir un convent en el lloc
que ara ocupa l’església de Jesús,

el camí, allargassat fins ben a prop
de la travessera que unia els veïnats de la plana, va començar a
conèixer-se com a carrer de Jesús.
Durant molt de temps aquest nom
va alternar-se amb el de Camí Fondo perquè el pas transcorria per la
mica de fondalada que formaven
els terrenys de vora les rieres.
És per aquest motiu que el governador militar va ordenar reomplirlo i aplanar-lo fins arribar als límits del que ja es coneixia aleshores com a poble de Gràcia –
posteriorment Vila. Des d’allà, des
de la parròquia de Jesús, el camí,
des que el 1626 els carmelites descalços van construir el seu convent al que ara és la plaça de
Lesseps, rebia el nom de Camí
de Gràcia en mèrit a ser aquesta
Mare de Déu la patrona d’aquest
indret religiós conegut popularment pels Josepets.
Els noms de cada lloc m’han acompanyat en aquest passeig fet per la
història en la bonança d’aquesta
primavera plujosa.
Els noms de cada lloc m’han recordat que la història és la lliure
expressió de la voluntat col.lectiva.

Els noms de cada lloc m’han recordat que la història amb majúscula no és –no pot ser– altra
cosa que la suma de moltes històries escrites i patides amb lletra minúscula, la història de cadascun de nosaltres, la història
anònima que sempre suma...
Em sento reconfortat pensant en
la força –a la fi sempre constructiva– de la voluntat col.lectiva, gairebé instintiva, de supervivència i de superació.
Em sento reconfortat de pensar
que no som pas tan estúpids
com per anar sempre per camins enfangats.
Mentre penso tot això, per la
Riera d’en Malla he arribat de
nou a l’antiga Creu Trencada on
ara un ascensor amb parets de
vidre em convida a pujar al tren
que em durà, si vull, al cor de
l’antiga Barcino. Enmig dels túnels, res no em senyalarà que
travessaré l’antic Pas dels Ases
ni que passaré per sota del Camí
dels Orbs. Però cecs i traginers
hi van ser abans que jo, abans
que nosaltres. Us convido a no
oblidar-ho.

Si faig filosofia, sóc una
persona culta. Si explico
un acudit, sóc una frívola.
Però les teories del
pensament es poden
il.lustrar amb historietes
gracioses. Com la de
dues vaques que pasturen en un prat. Diu una:
“Què en penses, d’aquesta malaltia de les vaques
boges?”. L’altra respon:
“No em fa ni fred ni calor.
Jo sóc un helicòpter”.
Amb molts acudits i pocs
prejudicis, Daniel Klein i
Thomas Cathcart han
escrit un llibre de filosofia divulgativa: Plató i un
ornitorinc entren en un
bar.... (La Campana).
Segons ells, tant la
filosofia com els acudits
alteren la nostra manera
de veure les coses i
juguen amb la ment de
manera semblant.
Il.lustrant amb acudits
diverses teories filosòfiques, la teca és més fàcil
de digerir.
Per parlar de l’existencialisme alemany, pot servir
la història de tres homes
que moren en un accident
i es troben al cel. Allà dalt
els pregunten què els
agradaria sentir que
diuen els seus amics i
familiars quan els vegin al
taüt. El primer home diu:
“Espero que la gent digui
que vaig ser un metge
fantàstic”. El segon:
“M’agradaria que diguessin que vaig ser un mestre
molt important en la vida
dels nanos”. I el tercer:
“M’agradaria que algú
digués: mira, es mou!”

