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La sagnia de carrers que dei-
xen de guarnir-se continua.
A les baixes dels darrers
anys se sumen enguany Mar-
tínez de la Rosa, Raspall i
Poble Romaní, curiosament
tres del quatre carrers guar-
nits que l’any passat van re-
bre sancions per mancances
en el decorat. A banda, l’es-
pai dels grans concerts del
carrer Bailèn, no es munta-
rà enguany.
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Festa Major

es redueix

a 15 carrers

sumari
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11-SETEMBRE

ERC tornarà a

manifestar-se si el PSC

no canvia la Diada

12
ARQUITECTURA

La Casa Fuster

celebra el centenari

amb un llibre

El CN Catalunya ja és equip de Primera

El CN Catalunya va confirmar
dissabte passat la notícia espor-
tiva de l’any: l’ascens a la prime-
ra divisió estatal de waterpolo.
Els graciencs es van imposar a la
promoció d’ascens a l’Olot, equip
que jugarà a segona l’any vinent,
amb dues àmplies victòries. La
primera, 13 a 3 a casa, i la sego-
na, 8 a 16 a la piscina dels de la

Garrotxa. Després que la tempo-
rada 2004-2005 l’equip renunci-
és a la divisió d’Honor i anés a
parar a segona, el Catalunya ha
fet un pas molt important per, en
un futur, retornar a la categoria
que per història i palmarès li per-
toca. Tato García, entrenador de
l’equip, s’ha mostrat molt satis-
fet amb el resultat de la tempora-

da i ha assegurat als seus juga-
dors que han “fet història en el
club”. D’altra banda, l’entitat pre-
para per a aquest mes de juliol
eleccions a la presidència, a les
quals s’espera que es presentin
dos candidats: Miquel Barrabino
i Ramon Geli.
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Park Güell, un pla
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editorial

Desacceleració de la festa
Seguint la moda dels polítics, podem dir que la nostra Festa

Major pateix una greu desacceleració sostinguda en el temps

que situa el principal indicador, el nombre de carrers que

participen, en el punt més baix de la línia descendent i en un

període de  trenta anys. Malgrat l’esforç col.lectiu de les

entitats i de l’expert Pep Fornés per redactar el Protocol Festiu,

un ampli document d’anàlisi i propostes, la tendència no es

refà. L’especialista Jordi Pablo, que tant ha treballat per a

l’Arxiu Festiu, ha fet estudis comparatius de l’evolució històrica

de la Festa Major de Gràcia i de les Falles de València, compa-

rables en el seu nivell abans de la Guerra Civil del 36. L’evolu-

ció d’una i altra només s’explica per la intervenció de l’admi-

nistració municipal i la resposta associativa ciutadana. Els

resultats d’una i altra situació són ara tan diferents que qualse-

vol comparació pot resultar enutjosa. Hi ha temps per a una

recuperació? Possiblement el primer problema de fons que té

la nostra Festa sigui un grau important d’indefinició, que la fa

més vulnerable que d’altres. Ni a València ni a Berga, per

posar dues festes plenament nostrades, malgrat que els

saraus i el sorolls són els mateixos arreu, no són viscuts com a

problemàtics de la manera

que ho són a la nostra Vila.

I el prestigi social que pot

representar participar en

les colles organitzadores,

no es dóna en el mateix

grau a les nostres comissi-

ons de carrer. Locals i

foment de la participació, juntament amb un treball de més

definició del model, i per descomptat molta capacitat de

resistència en la defensa dels elements identitaris de Gràcia.

La festa perd el sentit si només és per pura tradició. No hi ha

crisi a la Festa Major, no hi ha convulsions ni terrabastalls ni

confrontacions que la puguin fer trontollar. Això sí, hi ha una

forta desacceleració dels elements de fons que la sostenen, i

això és prou greu com per preveure una mena d’aturada

cardíaca. Aquest any farem la Festa amb el mateix entusiasme

de sempre i segons com vagi el temps fins hi tot podem

superar el nombre de visitants forasters. Però caldrà ser

vigilants i no conformar-se a l’espera del que pugui passar

l’any vinent, de si es recuperaran o no els mateixos carrers.

Cal que sigui la mateixa Federació de la Festa Major la que

proposi i exigeixi les solucions. I l’Ajuntament que respongui. I

la ciutadania que hi col.labori. Però tots plegats haurem

d’entendre que la festa es fa amb persones i que aquestes no

aguanten segons què si no tenen una bona motivació.

Caldrà ser vigilants i noCaldrà ser vigilants i noCaldrà ser vigilants i noCaldrà ser vigilants i noCaldrà ser vigilants i no
conformar-se a l’espera delconformar-se a l’espera delconformar-se a l’espera delconformar-se a l’espera delconformar-se a l’espera del
que pugui passar l’anyque pugui passar l’anyque pugui passar l’anyque pugui passar l’anyque pugui passar l’any
vinent amb els participantsvinent amb els participantsvinent amb els participantsvinent amb els participantsvinent amb els participants
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cartes al director

Les especialistes del PASSIR

del Cap de Pare Claret han

tornat a fer un crit d’alerta

quant al tema de gaudir

del sexe tot evitant “efectes

col.laterals”. Quan sembla-

ria que joves i adults tenen

suficient informació a

l’abast sobre aquests

temes, la realitat, tossuda,

ens diu que no. Situacions

de risc per gosadia,

enamoraments que fan

perdre el món de vista, per

allò de “a mi no em passa-

rà”… Els hi estan arribant

molt casos de Malalties de

Transmissió Sexual (MTS) i

en persones de totes les

edats. I cal alertar que

estan esdevenint un

problema de salut pública

important ja que són la

segona causa de malalties

infeccioses a Europa; les

seqüeles que deixen són

importants si no hi ha un

diagnòstic precoç i un

tractament adequat; a

Catalunya la Sida és la

primera causa de mort en

homes i dones de 20 a 39

anys des del 1993.

Qualsevol símptoma, cal

dir-ho de seguida, la

responsabilitat del propi

contagi és nostra no

podem delegar-la; cal

consultar l’especialista i no

automedicar-se; cal

utilitzar sempre el preser-

vatiu. Ens deia una

ginecòloga: “Entre amor i

mort només hi ha una

lletra de diferència”. 

La llei de Murphi

està afectant últimament

a Europa. Si afegim a la

crisi econòmica la presèn-

cia de Sarcozi i Berlusconi

al ‘timo’ de dos del

principals estats de la

Unió Europea, el futur de les

nostres pautes socials regla-

des, poden canviar

substancialment i no precisa-

ment per millorar.

Afortunadament per al món

occidental, a l’altre costat de

l’Atlàntic s’albiren canvis en

sentit contrari. Un tàndem

Obama-Clinton, podria obrir,

als EEUU, un procés progressis-

ta que compensaria i equilibra-

ria d’alguna forma, el

“sarcoberlusconisme” europeu.

La ciutadania a Catalunya i a

l’Estat, hem de lluitar per

mantenir a tota costa el model

social europeu, fins ara el més

avançat del món. Els humans

també podem imitar la resis-

tència dels materials, la

propietat que s’anomena

resiliència, evitar el trencament

dels nostres drets en front del

tsunami del

“sarcoberlusconisme”.

Jaume Vallès
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El confidencial

de L’Independent el dependent

Temps de moviments intensos a la

restauració gracienca, com sempre

abans de Festa Major, que és el moment

adient per fer la primera pela. No es donen

noves llicències pel pla d’usos vigent però l

agent s’espavila: la gent del Bo de Rius i Taulet es queda

el clàssic Verdi 30, els del Waha han obert La Brasseria

de la Vila on hi havia El Rebost, els de l’Ugarit han obert

al Diamant i sembla que també estan en l’operació de

traspàs de La Musaranya. Per postres, a la cantonada de

travessia de Sant Antoni amb Astúries, ja té el rètol el

forn megapijo Barcelona-Reykjavik.

En la crònica ‘En record de

Maria Laffite’ (L’Indepen-

dent, 16 de maig) es

menciona el “moment

inoblidable de la vetllada”

amb la projecció del vídeo

de TVE de la cançó “El gripau

blau” del grup ARA VA DE BO,

ara ja fa uns quants anys. El

cronista segueix dient: “hi aparei-

xia no només Maria Laffite, sinó

també el desaparegut Xesco Boix

[...]”. Em sap greu desmentir al

periodista, però el qui estava

assegut en un tamboret, duia

barba, gorra i ulleres, tocava la

mandolina i cantava, era un

servidor de vostès, Ricard Casals.

Què hi farem!

Ricard Casals
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EN L’INDEPENDENT NÚM. 254, A

L’ENTREVISTA A MARIA MAGDALENA

KAWECKA CAL RECTIFICAR QUE EL SU

PARE ÉS POLONÈS I NO ANGLÈS
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L’INDEPENDENT NO ES FA RESPONSABLE NI TÉ PER QUÈ COMPARTIR LES OPINIONS EXPRESSADES A LA SECCIÓ D’OPINIÓ D’AQUEST SETMANARI

Fotos i textos: Elisenda García
què en penseu...

...de convertir el castell de Montjuïc en un centre de pau?

Domènec Sánchez

jubilat

Josefa Rosa

mestressa de casa

Aquesta proposta està bé. El

Castell de Montjuïc és un

centre històric que ha d’estar

obert al poble, hem de tenir

llibertat per poder visitar-lo i

fer-lo servir. D’ús militar ha

passat a ser d’ús civil. I crec

que convertir-lo en un centre

per la Pau és bona idea. 

Juan Antonio Múñoz

mecànic

Juan Antonio Benito

jubilat

Ho trobo bé, però el que no

trobo tan bé és que vulguin

retirar el museu militar, com

han anunciat. Crec que tot el

que serveixi per fer reflexionar

l’ésser humà és positiu. Crec

que no és bo esborrar tot allò

que ens fa nosa. 

Havia sentit que es feia una

festa però no sabia exactament

perquè. Trobo que serà un bé per

a la ciutadania. El cert és que el

que hi ha a dins no m’agrada

gaire, així que recuperar-lo de la

propietat militar per oferir-lo a la

ciutat i fer activitats culturals

està molt bé. 

‘¿Qué seré yo?’

Quan érem petits, les pàgines

del Pulgarcito, del Tiovivo, del

TBO i del Pumby tenien un joc

que consistia a tancar els ulls i

preguntar en veu alta ¿Qué

seré yo? mentre fèiem rodar el

dit índex per damunt de

personatges dibuixats. Quan

obríem els ulls, trobàvem la

resposta on s’havia aturat el

dit: seré torero o seré princesa

o seré trompetista o seré

frare. O bomber, perquè en

aquella època tots volíem ser

bombers. Quan jugàvem a

¿Qué seré yo?, cap de nosal-

tres no es preguntava real-

ment què seria al cap de vint,

trenta, quaranta o cinquanta

anys. Mirem enrere i fem la

pregunta al revés: què vaig

ser jo? Us tinc al davant i us

veig a tots tal com éreu: més

baixets, amb pantalons curts,

la bata cordada i els dits

tacats de tinta. Us tinc al

davant i us pregunto: qui sou?,

d’on veniu? La resposta és

unànime: “Venim dels quatre

punts cardinals: de Sant

Gervasi, del Putxet, de

Vallcarca, del Coll, de la Salut,

de Gràcia, fins i tot de més vall

de l’altra Travessera… Però

sobretot venim del segle

passat, concretament de l’Edat

de Pedra. Hem nascut abans

de la televisió, no sabem què

són les calculadores, el

radiocasset, els retoladors, la

nocilla, el quètxup, la pizza, el

ròtring o l’aire condicionat”.

Venim aquí cada dia, creixem

entre aquestes parets i un bon

Ramon Solsona, membre del grup escolar Rius i Taulet 1958-2008

tribuna

dia, quan tornem al col.legi al

cap d’un anys, ens adonem que

tot era petit. Com nosaltres, que

avui tornem a ser petits. Quan

baixem a fer la classe de

gimnàstica, també ens sembla

normal fer els exercicis amb la

bata posada i que el professor

sigui un senyor amb un bigotet

retallat que, ves per on, impar-

teix Formación del Espíritu

Nacional en un altre centre. Una

sola vegada hem fet una exhibi-

ció de gimnàstica sueca. Ha

estat un esdeveniment excepcio-

nal, un matí de diumenge

dedicat a les famílies per

celebrar el Día del Caudillo o

potser un Primero de Mayo. Els

mestres no són fatxes. Però no

tenen escapatòria en un sistema

educatiu rígid, anacrònic i

aberrant que està al servei

d’una dictadura rígida, anacròni-

ca, aberrant i obsessionada pel

furor persecutori. A l’Edat de

Pedra distingim perfectament

entre la plaça Lesseps i la plaça

de la Creu. Entre totes dues hi

ha la masia de ca l’Alegre, que

està  abandonada i que ens

serveix per caçar capgrossos

a l’antiga bassa. No ens

perdem les sessions dobles

del Verdi, del Texas, del

Principal, del Sanllehy, del

Rovira, del Selecto, del Roxy o

del Totxo cada setmana.

L’Edat de Pedra queda lluny,

certament. Avui sabem que la

resposta a ¿Qué seré yo? no

era “seré bomber” o “seré

astronauta”, sinó: tots serem

més lliures. La democràcia ha

desinfectat a fons l’antic Grupo

Escolar Rius y Taulet i l’ha

convertit en el CEIP Rius i

Taulet que avui es defineix

com a “escola pluralista,

democràtica, activa i catalana”.

A força de succeir-se mestres,

directors, alumnes,

exalumnes, personal no

docent, pares, mares, entre

tots hem aconseguit que

l’escola en general i aquesta

en particular sigui cada dia

més útil i més humana.  
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Està molt bé. En quant a la part

militar, prefereixo deixar estar el

passat i la guerra, que val més

que no la recordem. Vaig ser

policia als 17 anys durant la

Guerra Civil, així que un centre

per la Pau a Montjuïc és el millor

que podrien fer amb aquesta

fortalesa que ara és nostra. 

ESTEU D’ACORD AMB LES TARIFES DE L’SGAE PER L’ÚS DE MÚSICA ALS BARS, RESTAURANTS I BOTIGUES? ENTRA A WWW.INDEPENDENT.CAT I VOTA

Pep Gorgori

‘Rayuela’

Comparteixo amb un molt bon amic la teoria

que nosaltres no escollim els llibres que

llegim, sinó que són els llibres els qui deci-

deixen el moment oportú per caure a les

nostres mans.

La llista de casos en què m’hi he trobat és extensa, però en

els darrers dies m’està passant d’una manera especialment

vistosa: Rayuela, de Julio Cortázar, ha decidit que haig d’afe-

gir-me a l’exèrcit de lectors que ja han gaudit de la seva

companyia a la tauleta de nit.

Dissabte passat, a la cua d’una llibreria, vaig fixar-me en el

llibre que s’enduia la noia de darrere meu: Rayuela. Em va fer

pensar en una amiga que he tingut lluny durant uns mesos, i

que tot just acaba de tornar a Barcelona. Crec recordar que

és una fan d’aquest llibre, de manera que el seu retorn i la

irrupció de Rayuela en la meva vida han estat simultanis.

Aquesta setmana, al metro de Madrid. Hora punta, tots

apretats. Jo dempeus, una noia asseguda davant meu.

Endevineu què anava llegint?

Doncs això.

I per acabar-ho de rematar,

quan obro l’ordinador bus-

cant inspiració per escriure

l’article de la setmana se’m

connecta un col.lega al

Facebook. Quedem demà per

dinar amb més gent, però no conec un dels comensals.

Discretament, busco el seu nom al Google per saber amb qui

compartiré taula. Resulta que té blog. L’obro… I el primer

post que em trobo va sobre Rayuela.

Ho tinc ben clar. Ha arribat el moment de llegir l’obra de

Cortázar, amb passatges tan memorables com aquesta

escena eròtica:

“Apenas se entreplumaban, algo como un ulucordio los

encrestoriaba, los extrayuxtaba y paramovía, de pronto era

el clinón, la esterfurosa convulcante de las mátricas, la

jadehollante embocapluvia del orgumio, los esproemios del

merpasmo en una sobrehumítica agopausa. ¡Evohé! ¡Evohé!

Volposados en la cresta del murelio, se sentía balparamar,

perlinos y márulos. Temblaba el troc, se vencían las

marioplumas, y todo se resolviraba en un profundo pínice, en

niolamas de argutendidas gasas, en carinias casi crueles que

los ordopenaban hasta el límite de las gunfias.” 

http://pepgorgori.blogpot.com

la setmana

NNNNNosaltrosaltrosaltrosaltrosaltres no escollim elses no escollim elses no escollim elses no escollim elses no escollim els
llibres que llegim, sónllibres que llegim, sónllibres que llegim, sónllibres que llegim, sónllibres que llegim, són
els llibres que decideixenels llibres que decideixenels llibres que decideixenels llibres que decideixenels llibres que decideixen
caure a les nostres manscaure a les nostres manscaure a les nostres manscaure a les nostres manscaure a les nostres mans
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Política
ERC amenaça de tornar a manifestar-se

si Espriu no modifica la Diada de l’11-S
Martínez enviarà una nova proposta al regidor per pactar un nou model abans de l’estiu

Com una serp d’estiu, la

polèmica que es va

viure l’any passat al

voltant de la redefinició

de la Diada de l’11 de

setembre a Gràcia,

reimpulsada per Ricard

Martínez quan era regi-

dor i mantinguda amb

algunes modificacions

per Guillem Espriu,

torna a sorgir amb la

mateixa virulència.

Esquerra, que ja va

treure el tema fa dues

juntes de portaveus, ha

anunciat que es tornarà

a manifestar contra el

Districte si no hi ha un

nou acord.

ALBERT BALANZÀ

La idea d’una nova manifestació
no s’ha tractat formalment en
l’executiva del Casal Francesc
Macià, però és una idea que ha
sortit a la llum en els últims dies
en l’entorn més pròxim al porta-
veu d’Esquerra al districte, Àlex
López. Els moviments, però, no
s’acaben aquí: de manera paral·-
lela, Martínez, segons han asse-
gurat fonts republicanes, està ul-
timant una proposta de rede-
finició que almenys quedi “a mig
camí” dels dos models més o
menys contraposats de celebra-
ció que Gràcia ha viscut en els
últims anys: el del passat mandat
consistia en un acte a l’aire lliu-
re, a la plaça Rius i Taulet, amb
actuacions musicals i parlaments
polítics; el de l’any passat es va
traslladar a la sala d’actes del dis-
tricte i va comptar amb el suport
de més entitats.

Ara com ara, el PSC, a través del
seu portaveu, Xavier Barberà, ha
insistit que “el format de la Dia-
da el decideix el regidor perquè
és el Districte qui ho organitza”.

El PSC, pel possible consens

No obstant això, Barberà, que
assegura no haver tingut cap co-
neixement dels moviments repu-
blicans des de la polèmica reober-
ta fa un parell de mesos, ha apun-
tat que el regidor, Guillem Espriu,
“parlarà” amb Martínez de mane-
ra que es pugui arribar a un con-
sens. En tot cas, les negociacions
no es faran en el marc dels òrgans
de govern, ja que el curs polític a
Gràcia pel que fa a plens, comis-
sions i juntes de portaveu no es
reobrirà fins al 30 de setembre. 

MERITXELL DÍAZ

UNA SETANTENA DE VEÏNS I VEÏNES VAN ASSISTIR AL CONSELL DE BARRI DE VALLCARCA

Esquerra vol ara que l’oposició

intervingui als consells de barri

El portaveu d’ERC, Àlex López,
ha demanat aquesta setmana en el
seu bloc que els grups de l’oposi-
ció puguin intervenir en els con-
sells de barri “perquè sovint hi ha
coses que no es poden quedar
només amb el punt de vista del
Districte”. La proposta es genera
després que dimarts se celebrés el
consell de barri de Vallcarca. Per a
López, un dels punts de fricció va
ser el futur de l’equipament del
DIR. El republicà valora que en la
resposta a un dels assistents sobre

la creació d’un equipament a
Vallcarca, el regidor Guillem Es-
priu va “oblidar dos petits detalls,
que el consell plenari ha declarat
d’interès estratègic l’espai del DIR
a Vallcarca i que l’equip de go-
vern va voler presentar una pro-
posta de reforma del PGM per-
què el DIR hi pugui fer oficines
en lloc d’un equipament esportiu
privat”. López afirma que va te-
nir “com mai la sensació del PSC,
i d’Espriu en particular, com a
flautista d’Hamelín”.

breus

L’SGAE ret

homenatge a

Delfí Colomer

La Societat General d’Autors i
Editors celebra un acte en ho-
menatge al que va ser ambaixa-
dor d’Espanya a Corea i exdi-
rector executiu de l’Asian-
Europe Foundation. L’SGAE ce-
lebrarà la trobada el dia 10 de
juliol per recordar el perfil més
cultural de Colomer, que va
morir el passat 11 d’abril a l’edat
de 61 anys després d’una llarga
malaltia. El gracienc Delfí Co-
lomer compartia la seva tasca
d’ambaixador amb l’escriptura,
el piano, la direcció d’orques-
tra i la composició. Colomer
havia estat destinat a Corea del
Sud el juliol de 2005, després
d’haver passat per les ambaixa-
des de Filipines i Singapur. 

El Districte no

posa pegues al

nou butlletí

El Districte no plantarà bata-
lla a la reaparició del butlletí
El president del consell informa,
que va tornar a distribuir-se
la setmana passada després
que l’únic número que va apa-
rèixer al mes de novembre fos
retirat perquè es tractava
d’una iniciativa unilateral del
president, Ricard Martínez,
amb la qual no hi estava
d’acord el regidor, Guillem
Espriu. Fonts del districte han
apuntat ara que el nou butlle-
tí, tenint en compte que Grà-
cia Notícies, l’antic butlletí de
la regidoria, ja no surt, co-
breix un buit informatiu. Amb
un punt d’ironia, les mateixes
fonts apunten que el fet que
surti el nou butlletí s’ha d’en-
tendre com “un respecte a la
llibertat d’expressió”. 
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L’Ajuntament llança un pla d’usos per

superar la degradació del Park Güell
El Districte admet un dèficit de serveis per la massificació creixent de visitants

L’interior i l’exterior del

Park Güell és una de les

imatges principals que

s’emporten més turistes

de Gràcia i de Barcelona.

I en els últims anys, no

és cap secret -ho admet

obertament l’Ajuntament

i el Districte de Gràcia-

que aquesta imatge s’ha

identificat amb una certa

degradació. Després de

la polèmica que l’any

passat va enfrontar fins

i tot les dues administra-

cions, Imma Mayol, a la

comissió del plenari de

Sostenibilitat de

Barcelona, va plantejar

dimecres un pla d’usos,

en col.laboració amb

Gràcia, per superar els

dèficits.

A. BALANZÀ / M. DÍAZ

Amb unes dades oficials que són
prou eloqüents, 14.000 visites
diàries de mitjana, i amb els ve-
ïns emprenyats des de fa anys,
fonts del districte han estat taxa-
tius: “cal una solució”. I la possi-
ble solució s’ha exposat en el marc
d’una reunió del pla comunitari
de la Salut aquest dijous a l’esco-
la Baldiri Reixach.
El pla d’usos, que es preveu que
estigui en marxa en el termini
d’un any, tindrà un vessant par-
ticipatiu, sobretot a partir dels
veïns de la zona. Amb l’asseso-
rament de la Universitat Pompeu
Fabra també es preveu una mi-
llora del coneixement del parc
amb la construcció d’un centre
de visitants a dins o a fora del
recinte i una unificació de la

gestió amb la creació d’un únic
ens responsable.
Per llançar aquesta bateria de
mesures, l’Ajuntament i el Distric-
te han fet una forta autocrítica que
es basa en la constatació d’un “dè-
ficit de serveis” a l’interior del
parc, la necessitat de “reactivar”
la participació dels veïns per su-
perar la degradació de l’entorn i
la coordinació entre els actuals
responsables de manteniment i
turisme per millorar la gestió.
Tot i l’autocrítica, Mayol, en la
comissió de Sostenibilitat no es
va estar de remarcar també les
actuacions que s’han fet en els úl-
tims anys com la restauració de
la tanca del carrer Olot o la sala
Hipòstil.la o el manteniment de
la zona forestal. 

ÒSCAR MEJÍAS

CADA DIA, MILERS DE TURISTES PASSEN PEL RECINTE DEL PARK GÜELL

Els veïns fan front a les rates d’un

solar abandonat a Massens 23

M. D.

Restes de menjar, excrements,
mobiliari en males condiciones i
rates. És l’aspecte del solar al nú-
mero 23 del carrer Massens. Els
veïns denuncien el mal estat del
terreny i van presentar una instàn-
cia al departament de Salut Públi-
ca del Districte a principis de juny.
El consistori, que ja va obligar al

propietari a tirar una runa l’any
2004 i que va obrir diversos expe-
dients pel mal estat del solar, ha
tornat a iniciar un nou procés d’ins-
pecció perquè l’amo del terreny
mantingui l’espai en les condicions
d’ordre i neteja correctes. Si no ho
fes, el Districte podria obrir un ex-
pedient sancionador. “Hi ha mol-
ta porqueria. Només sortir al bal-
có, és el paisatge que em trobo”,

El Districte ha obert un nou expedient al propietari del terreny

L’ASPECTE DEL SOLAR ABANDONAT, AL NÚMERO 23 DEL CARRER MASSENS

explica Lina Mestres, veïna de la
finca del davant. “Les rates surten
al carrer, te les trobes passant per
sota de la tanca que delimita l’en-
trada al solar. Hem advertit també
al forn de la cantonada amb Provi-
dència que no deixin les portes
obertes perquè se’ls hi pot colar una
rata”, matisa Mestres. Fins fa unes
setmanes, al solar de Massens hi
vivien “indigents i okupes”, segons

expliquen els veïns. “No havíem
tingut massa problemes. A vega-
des, però, hi havia baralles i haví-
em hagut de trucar a la Guàrdia
Urbana. A l’hivern, fins i tot, havi-

MERITXELL DÍAZ

en arribat a fer petites fogueres”,
subratlla Mestres. “Quan van mar-
xar fa unes setmanes, van deixar
tot el menjar i l’espai es va degra-
dant poc a poc”, conclou Mestres.

A. B.

L’Ajuntament de Barcelona en-
gegarà al setembre un nou pla
d’ajuts a la rehabilitació que se
centrarà en la instal.lació d’as-
censors en aquelles finques que
disposen de l’espai per ubicar-
los però que no ho hagin fet
mai. Gràcia és un dels distric-
tes que pateix més aquesta pro-
blemàtica per la forta combi-
nació de pisos de lloguer i gent
gran que hi viu. El pla munici-
pal, que ha quantificat d’entra-
da que hi ha un deu per cent
d’immobles de tota la ciutat que
es veurien beneficiats per
aquesta iniciativa, preveu una
política d’ajuts per avançat d’un
60 per cent d’inversió del pres-
supost total, si bé en el cas que
hi hagi veïns que no puguin
sufragar la part del cost l’Ajun-
tament obre la porta a cobrir
el cent per cent per avançat
només en casos específics. La
contribució municipal perme-
trà que les subvencions totals
puguin assolir un límit màxim
de 45.000 euros per ascensor i
l’aportació total de les famílies
amb ingressos inferiors a dues
vegades l’Indicador Públic de
Renda d’Efectes Múltiples
(IPREM), mitjançant ajudes
personals. L’alcalde de Barce-
lona, Jordi Hereu, va apuntar
que el pla es presentarà en el
pròxim plenari com a mesura
de govern i implica 6.851 edi-
ficis d’habitatges de més de 3
plantes de la ciutat on aquesta
és possible sense dur a terme
obres estructurals. 

Pla de xoc

per pal.liar

la manca

d’ascensors

Una comissió ja té la llista

de mancances actualitzada

La preocupació dels veïns de la
zona per l’estat del Park Güell no
és nova. Al 2006 ja van demanar
la intervenció de Parcs i Jardins
per evitar que continués la de-
gradació de l’obra de Gaudí (ve-
geu L’Independent 182). A l’abril
de 2007 es va crear una comis-
sió de civisme i control del Park
Güell que havia de reunir-se cada
tres mesos i que els veïns creuen
que ha tingut pocs resultats. De-
nuncien la manca de guies, in-

tèrprets i tríptics informatius al
Park Güell, com també la poca
visibilitat de les aportacions eco-
nòmiques de la UNESCO. El
veïnat demana més vigilància al
recinte i més WC. “Urgeix la
poda d’arbres, manquen baranes
de protecció i zones de pícnic,
cal instal.lar enllumenat a tot el
perímetre del parc i eliminar la
venda ambulant”, concreta
Quim Torres, portaveu de la
comissió La Salut-Park Güell.
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M. D.

Una advocada de l’Ajuntament
s’ha personat aquesta setmana
en els locals comercials afectats
per la reforma del Pla General
Metropolità (PGM) a la zona
de Vallcarca, per informar-los
que han d’abandonar els seus
establiments. “Com ara l’Ajun-
tament no té diners, té pressa
per cobrar dels promotors pri-
vats”, valora Miquel Cárdenas,
propietari d’un taller mecànic
i un dels afectats. “No crec que
l’expropiació s’estigui fent de la

Noves expulsions per

la reforma de Vallcarca

forma correcta, sense donar un
calendari de dates i demanant a
la gent que marxi amb urgència,
no han tingut formes”, afegeix
Cárdenas. Per a aquest mecànic,
la reforma de Vallcarca és un
“procés especulatiu” que no apor-
tarà beneficis al barri. Ell subrat-
lla que no marxarà fins que no
vingui un jutge i els Mossos.
D’altra banda, els veïns van de-
manar en el consell de barri de
Vallcarca les dates en què seran
reallotjats. El Districte, però, diu
que encara no pot confirmar dies
exactes. 

Els afectats critiquen les ‘formes’ del consistori

UNES PINTADES REIVINDICATIVES, AL COSTAT DEL BLOC ON ES REALLOTJARAN ELS AFECTATS

MERITXELL DÍAZ

Els Mossos busquen els autors

d’un apunyalament al carrer Alzina

REDACCIÓ

Els Mossos d’Esquadra tenen
una línia d’investigació oberta
per detenir els dos joves que diu-
menge van apunyalar un noi al
carrer Alzina. El cos policial as-
segura que la detenció es
produirà en els propers dies ja
que estan treballant sobre “una
bona pista”. Els fets van tenir lloc

cap a les 13.30 hores del dia 15
quan la víctima estava discutint
amb dues persones al carrer. Uns
minuts més tard, quan la discus-
sió va anar pujant de to, un d’ells
va treure una arma blanca i li va
clavar al costat. Segons els testi-
monis que van presenciar els
fets, en aquell moment els agres-
sors van pujar a un cotxe i van
marxar. Un veí va trucar a l’am-

La víctima, que va ser operada, ja ha sortit de l’hospital

bulància, que va anar immedia-
tament a atendre la víctima. El
ferit va ser traslladat a l’hospital
on va ser intervingut quirúrgi-
cament d’urgència, tot i que no
es temia per la seva vida.
Segons han informat els Mossos,
la víctima ja es troba a casa i ara
esperen detenir en els propers
dies els dos agressors, que serien
coneguts del ferit. 

Bailèn i Poble Romaní cauen del

programa oficial de Festa Major
Els carrers guarnits es redueixen a 15, xifra més baixa en 30 anys

Ni Bailèn per als grans

concerts ni Romaní per

a la festa gitana.

Aquests són els últims

moviments que provoca-

ran que el nombre final

de participants en el

programa oficial de la

Festa Major 2008 es

redueixi fins a quinze, la

xifra més baixa en els

últims 30 anys. Aquests

canvis, de retruc, instau-

ren de nou les festes

alternatives a Romaní.

EL GUARNIT DEL CARRER MARTÍNEZ DE LA ROSA, EN L’EDICIÓ DE 2007

ALBERT BALANZÀ

Tal com apuntava el nou presi-
dent de la federació, Ricard
Estruch, durant l’edició de l’any
passat, l’espai de grans concerts
del carrer Bailèn, que en els úl-
tims anys ha vist passar artistes
com Sopa de Cabra, Loquillo,
Gossos o Lax’n’busto no es mun-
tarà enguany i només salvarà una
part de les seves activitats habi-
tuals, la sarsuela, al pati de la
Salle, a la plaça del Nord. Els
motius, segons fonts de la fede-
ració, són una redimensió de la
festa per evitar aglomeracions i
algunes queixes de veïns de la
zona en relació amb el soroll i
amb la brutícia pels efectes
d’aquests grans concerts. Bailèn
no és l’únic espai que quedarà
buit però sí potser el més signifi-
catiu per al gran públic.
La sagnia de carrers que deixen
de guarnir-se, però, continua, i
a les baixes dels darrers anys de
Verdi de Dalt (guanyador de pri-
mers premis als anys 1999, 2000
i 2001), Reig i Bonet, Sant Agus-
tí, Torres o Camprodon, s’hi afe-
giran enguany Martínez de la
Rosa, Raspall i Poble Romaní.
Curiosament són tres dels qua-
tre carrers guarnits que l’any pas-
sat van rebre sancions per man-
cances en els guarnits. El quart,
plaça Rovira, després d’alguns

patiments pel local, continuaran
fent festa.

Alternatives a Romaní

El moviment de baixes tindrà
com a conseqüència més signifi-
cativa la reubicació de les festes
alternatives, històricament ins-
tal·lades a la plaça del Diamant
però itinerants en els dos últims
anys a Romaní i a Còrsega. La
Comissió de Festes Populars
(CFP) i el regidor del districte,
Guillem Espriu, van tancar
l’acord definitiu dimarts en una
nova reunió. Les festes alternati-
ves deixaran Còrsega per tornar
a Romaní un cop la comissió de
festes de Poble Romaní ha comu-
nicat per carta aquesta setmana
a la Federació Festa Major que
no faran festa. 

JOAN L.

Diada de nova creació a la pla-
ça de la Virreina, amb les re-
vistes en català com a protago-
nistes amb un gran carpa. Da-
vant de l’església de Sant Joan
la Colla de la Vila va plantar
els millors castells que la man-
ca de canalla els va permetre.
Així va obrir l’actuació amb el
4 amb el pilar i va continuar
amb el 3 i el 4 de set, tot plegat
descarregat sense problemes
però amb excessiva durada de-
guda a la lentitud dels menuts.
Al seu costat ells Nens del
Vendrell van descarregar el 3,
el 4 de set i la torre de sis i la
creu de la diada va ser per els
Bordegassos de Vilanova que

CEDIDA: MONTSE TORRES

breuscrònica blava

van patir un despenjament de
la canalla al 4 amb el pilar. 

Raimon Garriga

breusbreus

Sant Antoni Maria Claret tindrà una

nova oficina d’estrangeria al 2009

La ministra d’Administracions Públiques, Elena Salgado, ha anun-
ciat que es construirà una nova oficina d’estrangeria al carrer
Sant Antoni Maria Claret, que se sumarà a les del carrer Múrcia
i la Travessera de Gràcia, i tancarà així la de l’avinguda del Mar-
qués de l’Argentera. Segons ha explicat la ministra Salgado, la
nova oficina s’instal.larà on hi ha l’oficina de la Tresoreria de la
Seguretat Social i el nou equipament estarà llest en deu mesos. Es
preveu que hi treballin un total de 80 funcionaris que atendran
tota mena de peticions. 

els carrers de 2008

• Berga

• Bruniquer

• Fraternitat

• Joan Blanques D.

• Joan Blanques B.

• Llibertat

• Mozart

• Rius i Taulet

• Rovira

• Sant Miquel

• Progrés

• Providència

• Puigmartí

• Tordera

• Verdi Mig

SOCIETAT
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Exposició fotogràfica: Pro-

ximitats, de Jaume Pujol.

Galeria H
2
O (Verdi, 158)

Exposició col.lectiva

multidisciplinària.

Julia Karp Gallery (Torrijos,

70)

Exposició de pintures: El

color tiene vida propia,

de Patricia Márquez.

Associació Art-Foll ‘El Local’

(Ros de Olano, 12)

� Fins al 8 de juliol

Exposició: Vull la lluna, de

Marisa Carrió.

CIRD (Camèlies, 36)

Exposició: [Triada], de

Maria Antònia Hernàndez.

Galeria Espai[b] (Torrent de

l’Olla, 158)

� Fins al 21 de juliol

Exposició:Tot sobre Eva,

de Sandra Turnbull.

ric Casassas i Espriu.

Biblioteca Jaume Fuster

(Plaça Lesseps, 20), 10 h

Barcelona del Diàleg

Intercultural: Grup XXI.

Biblioteca Jaume Fuster

(Pl Lesseps, 20), 12 h

Música amb vistes.

Mirador del Park Güell, a

les 16 h

Concert Objectiu Free-

dònia: L’Herba d’Hamelí.

Els Lluïsos (Plaça del Nord,

7), a les 20.30

Festes joves del Coll:

Correfoc de la Malèfi-

ca.

Carrers del Coll, 21 h

Presentació del ball

d’en Serrallonga de la

Vila de Gràcia.

Plaça de Rius i Taulet, a

les 21.30

EXPOSICIONS

� Fins al 20 de juny

Exposició: Transgene-

racions, de Toni Tena i

The Valls Brothers.

Espai EART(Torrijos, 68)

� Fins al 21 de juny

Mostra col.lectiva.

Galeria Paspartú (Verdi, 25)

� Fins al 22 de juny

Exposició: Mirades insò-

lites del Coll.

CC El Coll (Aldea, 15)

� Fins al 28 de juny

Exposició: Mirades, de

Vall Karsunke.

Galeria Espai[b] (Torrent

de l’Olla, 152)

� Fins al 30 de juny

Exposició: Una il.lusió

òptica és una veritat

òptica.

CC La Sedeta (Sicília, 321)

Desig (Mare de Déu dels

Desemparats,14-16)

� Fins al 31 de juliol

Mostra de turisme juvenil.

Biblioteca Jaume Fuster

(Plaça Lesseps, 20)

Mostra de turisme juvenil.

Biblioteca pública Vila de

Gràcia (Torrent de l’Olla,

104)

Exposició: Dinàmiques de

creació i territori.

Biblioteca Jaume Fuster

(Plaça Lesseps, 20)

Exposició: The Improvi-

sation of Colour, de

Sergei Inkatov.

Galeria Tòrcul d’Art (Joan

Blanques, 44)

Exposició: Un tiro y otro,

d’Io Casino.

Cafè del Sol (Plaça del Sol,

16)

ACTES

� 20 de juny

Taula rodona: Dinàmiques

de creació i territori,

amb Itziar González, Pep

Barbanyà, Xavier Ballaz.

Biblioteca Jaume Fuster

(Plaça Lesseps, 20), 18.30

Un recorregut per les mú-

siques balcàniques: Músi-

ca tradicional de Bulgà-

ria, a càrrec de l’Orkestina.

Biblioteca Jaume Fuster (Pl

Lesseps, 20), a les 19 h

Botifarrada i cinema a

la fresca ‘El orfanato’.

Parc de la Creueta del Coll,

a les 22 h

� 21 de juny

L’aventura de llegir - Itine-

raris literaris: Gràcia, uni-

vers literari, guiats pels

textos de Mercè Rodore-

da, Juli Vallmitjana, En-
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Festes joves del Coll:

Coll Reggae Sound

System.

Mirador del Park Güell, a

les 22 h

39a Ballada de Sarda-

nes, organitzat per L’Ane-

lla, amb la  participació

de la Cobla La Principal

del Llobregat.

Passeig de Sant Joan amb

Sant Antoni Maria Claret,

a les 12 h

Nit d’homenatge a Rober

Wyatt: Moon in June, a càr-

rec de Usted es un colectivo

i Otro que tal anda.

Heliogàbal (Ramon i

Cajal, 80), a les 22 h

Representació teatral: Els

Miserables.

El Cercle (Santa Magda-

lena, 14), a les 22 h

Concert: Martini con

Martínez.

Associació cultural Albrí-

cias (Robí, 5), a les 23 h

� 22 de juny

VII Cinefòrum: To be or

not to be.

Centre d’Iniciatives La

Quimera (Verdi, 28), a les

18 h

Representació teatral: Els

Miserables.

El Cercle (Santa Magdale-

na, 14), a les 18 h

� 23 de juny

Revetlla de Sant Joan.

Passeig de Sant Joan, entre

Còrsega i Indústria, a les

22 h

Revetlla de Sant Joan de

Rovira, amb el concert

de Forrest Band.

Plaça de la Rovira, 23 h

� 24 de juny

Gràcia Jazz Session: Giulia

Valle (contrabaix) i

Ramon Prats (bateria).

Heliogàbal (Ramon i Cajal,

80), a les 22 h

� 25 de juny

Lletra petita - Sac de ronda-

lles: Contes d’estiu.

Biblioteca Jaume Fuster

(Plaça de Lesseps, 20), a les

18 h

Taller de fotografia de

viatges, a càrrec d’Artisal.

Biblioteca Jaume Fuster

(Plaça de Lesseps, 20), a les

19 h

� 26 de juny

Vine a fer un cafè amb...

Xerrada: M’he llegit un

espectacle sobre l’expe-

riència de la lectura, a

càrrec de Jordi Prat i Coll.

Biblioteca Jaume Fuster

(Plaça de Lesseps, 20),19 h

Clausura del cicle ‘Cinema

i esquizofrènia’: El desen-

canto.

Albrícias (Robí, 5), 19.30

� 27 de juny

Taller de fotografia de

viatges, a càrrec d’Artisal.

Biblioteca Jaume Fuster

(Plaça de Lesseps, 20), a les

19 h

Club de lectura de cinema i

novel.la. Xerrada sobre el

llibre Gangs de Nova

York, de H. Asbury.

Biblioteca Vila de Gràcia

(Torrent de l’Olla, 104), a

les 19 h

Llibrefòrum: Suite Fran-

ces, d’Irene Nemirovsky.

El Centre (Ros de Olano,

9), a les 19.30

Concert: Midnight Zom-

bie Alligator (rock).

CC La Sedeta (Sicília,

321), a les 22 h

� 28 de juny

Cicle d’itineraris històrics

de Gràcia: Les places de

Gràcia, organitzat pel

Taller d’Història de Grà-

cia. Cal inscripció prèvia.

Plaça de Rius i Taulet, a

les 10 h

CONCURS

� Fins al 15 d’octubre

V Concurs Literari de

contes de Festa Major

de Gràcia. Bases a

www.gracianet.org/cmig

El Centre (Ros de Olano, 9)

I Concurs Literari de

contes i poesia Mercè

Rodoreda. Bases a

www.gracianet.org/cmig

El Centre (Ros de Olano, 9)

‘Proximitats’, a la galeria H
2
O. Barcelona canvia i s’enu-

meren les transformacions que des del 92 han acabat fent

una ciutat oberta. Jaume Pujol retrata aquesta realitat.

Galeria H2O (Verdi, 152)

Fins al 30 de juny

JAUME PUJOL

recomanem

AGENDA
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El Triangle (R)evolutiu
El Triangle (R)evolutiu va unir el passat divendres sexe, menjar i lectura en tres actes consecutius a

diferents punts de la Vila. El primer, la botiga Desig on el poeta Pau Riba va fer lectura sobre la

paraula escrita amb l’acompanyament del trompetista Xavier Tort. El segon dels vèrtex va dur als

participants del triangle fins al restaurant Maguroya on la stripper Klaudia va fer un espectacle

eròtic a la cuina del restaurant al costat del saxofonista Agustí Martínez. Finalment, el darrer punt

va ser el quiosc de la plaça Revolució on la cuinera Bibibi va fer un tast de sushi i el música Blue va

fer una sessió de música. Fotografies: Víctor Nubla.
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Cultura
La Casa Fuster celebra el seu centenari

amb la voluntat d’obrir-se a la ciutat
Un llibre commemorarà els cent anys de l’única obra de Domènech i Montaner a Gràcia

L’única construcció que

Lluís Domènech i

Montaner va projectar a

Gràcia, la Casa Fuster,

enguany compleix els

cent anys d’història,

juntament amb una de

les obres més reconegu-

des de l’arquitecte

barceloní: el Palau de la

Música Catalana. És per

això que la direcció de

l’hotel ubicat actualment

a l’edifici modernista i

l’Ajuntament de

Barcelona preparen

diferents actes de cele-

bració del centenari.

LA FAÇANA DE L’EDIFICI CENTENARI, PROJECTAT PER LLUÍS DOMÈNECH I MONTANER

ÈRIC LLUENT

ÈRIC LLUENT

La celebració oficial del centenari
de la Casa Fuster es farà durant
el mes d’octubre d’aquest any en
un acte que organitzaran de for-
ma conjunta el consistori
barceloní i la direcció de l’hotel
que des del 2004 està instal.lat a
l’edifici situat al passeig de Grà-
cia número 132. Serà durant
aquest acte que es presentarà un
llibre commemoratiu del cente-
nari del darrer edifici modernis-
ta que Montaner va fer a la ciu-
tat de Barcelona i que té la ca-
racterística única de comptar
amb una façana feta de marbre
blanc. El llibre inclourà la histò-
ria de la Casa Fuster així com la
del Palau de la Música Catalana,
una de les dues obres de
Domènech i Montaner declara-
des Patrimoni Comú de la Hu-
manitat de la UNESCO.
D’altra banda, una les accions
que s’estan duent a terme durant
aquest any de celebració són els

D’una botiga de queviures,

a un hotel de cinc estrelles

Les obres de construcció de la
Casa Fuster van començar l’any
1908. Tres anys més tard la famí-
lia Fuster va entrar a viure a la
casa, i va llogar els pisos superi-
ors. A principis dels anys 20, la
família va deixar la casa i va ser
quan el que avui es coneix com a
Cafè Vienès va ser una botiga de
queviures i una barberia. El cafè
com a tal es va obrir als anys 40 i
una dècada més tard va obrir-se
una sala de ball al soterrani de l’edi-

breusbreus

L’obra de ‘Pippi

Langstrump’, al

Teatre Regina

Una nena de nou anys que viu
sola, amb l’única companyia de
dos animals: un cavall i un
mico, anomenat senyor Nilson.
Sovint parla de la seva mare que
l’està veient des del cel i del seu
pare, un pirata que viu als mars
del Sud i que un dia vindrà a
buscar-la. És l’argument de
Pippi Langstrump, l’obra
d’Astrid Lindgren dirigida per
Teresa Devant que arriba aquest
dissabte a l’escenari del Jove Te-
atre Regina i que es podrà veu-
re fins al 6 de juliol. Lindgren
és la màxima exponent d’una
generació d’autors que emergeix
a Suècia a partir de l’any 1945 i
que trenca amb les convencions
i les regles morals dominants en
aquell moment en la literatura
juvenil. 

concerts de jazz dels dijous al
vespre al Cafè Vienès que prete-
nen atraure públic gracienc i
barceloní, més enllà del propis
clients de l’hotel. “Si fem música
en directe és perquè pensem que
és important obrir-nos a la ciu-
tat, ja que d’aquesta manera ve
gent al Cafè Vienès que potser
d’una altra manera no vindria”,
confessa César Royo, subdirector
de l’hotel. De cara al futur, la di-
recció de l’hotel vol reafirmar el
Cafè Vienès, situat la planta bai-
xa de l’edifici, com un espai de
trobada d’escriptors i personat-
ges relacionats amb l’art i la cul-
tura per, d’alguna manera, recu-
perar “l’esperit de les tertúlies li-
teràries que s’hi feien a principis
del segle XX”. 

fici, anomenada El Danubio Azul.
Núria Cujó, antiga clienta de la
sala de ball, recorda que “una or-
questra tocava per la tarda i l’en-
trada costava entre 25 i 30 pesse-
tes”. L’any 1962 l’empresa
ENHER va comprar l’edifici per
enderrocar-lo, tot i que una res-
posta ciutadana va evitar la desa-
parició de la construcció moder-
nista. Al 2000, Hoteles Center va
comprar l’edifici i el 2004 va obrir
les portes l’hotel de cinc estrelles.

L’esbart i els bastoners recuperen

dissabte el Ball d’en Serrallonga

M. D.

Després de quatre anys de treball,
l’Esbart Comtal i els Bastoners de
Barcelona recuperen aquest dissab-
te 21 a la plaça de Rius i Taulet
(21.30 h) el Ball d’en Serrallonga
de la Vila de Gràcia. Per a la re-
presentació s’ha adaptat la música
original a balls tradicionals i s’han
escurçat els diàlegs per alleugerir

el contingut. “És una dansa molt
espectacular que representa una
batalla entre el poder i el poble”,
explica Albert Garcia, president de
l’esbart i els bastoners. El Ball d’en
Serrallonga, d’una durada aproxi-
mada d’una hora, comptarà amb
la participació de més d’un cente-
nar de persones, tots ells membres
de les colles de cultura popular i
de les entitats de la Vila, com la

L’espectacle adapta la música original a balls tradicionals

L’ÚLTIM ASSAIG DEL BALL D’EN SERRALLONGA A L’ESCOLA SANT JOSEP

Diabòlica, la Vella, el Cercle, els
Trabucaires, els Geganters, el Drac
de Gràcia i l’Esbart Santa Fe.
El Ball d’en Serrallonga estava es-
tès per tota Catalunya i a cada vila
hi havia les seves variants pròpies.
Segons la documentació amb què
compten l’esbart i els bastoners, la
darrera vegada que la dansa es va
representar a la Vila va ser al 1870.
“Fa quatre anys el conseller de

Cultura, Albert Musons, ens va llen-
çar el repte de recuperar el ball i
hem estat treballant-hi per adap-
tar-lo”, explica Garcia. Des que al
1997 van tornar a representar el

CEDIDA: SERGI GONZÁLEZ

Ball del ram i el ventall, les colles
es proposen recuperar el patrimo-
ni folklòric de Gràcia i en dos anys
tornar a tenir el Ball rodó, el Ball
de la vídua Judith i el Virolet. 

Primers inscrits,

al concurs de

curts de Rovira

La I Mostra de Curtmetratges
Cinema Rovira, una iniciativa
pionera organitzada pels veïns
de la plaça Rovira per a Festa
Major, ja té els seus primers
participants. Fins al 15 de juli-
ol, les persones interessades
poden fer arribar els seus tre-
balls. L’únic requisit que han
de complir és que les cintes tin-
guin una vinculació amb Grà-
cia, ja sigui en la temàtica, en
el guió o en l’escenari. Els curts
finalistes seran projectats als
cinemes Verdi i Méliès. D’al-
tra banda, la plaça Rovira ja ha
penjat la seva programació de
Festa Major a la web. L’espai
comptarà amb l’actuació de
bandes com AiAiAi i Mishima,
entre d’altres. 
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18.05, 20.10.

•La niebla de Stephen King. Dv i ds,

22.10, 00.40; de dg a dj, 22.10.

• Indiana Jones y el Reino de la Cala-

vera de Cristal. Dv i ds, 16.00, 19.00,

22.00, 00.40; de dg a dj, 16.00, 19.00,

22.00.

•El increíble Hulk. Dv i ds, 16.10, 19.10,

22.10, 00.40; de dg a dj, 16.10, 19.10,

22.10.

CASABLANCA-KAPLAN. Pg.Gràcia, 115

•Sala 1: Caos Calmo (VOSE). Passis:

16.00, 18.00, 20.00, 22.00.

•Sala 2: El incidente (VOSE). Passis:

15.50, 17.30, 19.10, 20.50, 22.30.

CASABLANCA-GRÀCIA. Girona, 175.

•Sala 1: La vida sin Grace.  Passis:

16.00, 17.35, 19.10, 20.45, 22.25.

•Sala OZU: El viatge de la llum. Passis:

14.05, 16.25, 18.45, 21.05, 23.25. El

viatge de la llum. Passis: 15.15, 17.35,

19.55, 22.15. A la soledad. Passi: 21.05.

•Sala 3: Franklin y el tesoro del lago.

Passis:  ds i dg, 16.00. Una chica

cortada en dos. Passis: 18.00, 22.00.

Viaje a Darjeeling.  Passis: de dll a

dj, 16.00, 20.05.

LAUREN GRÀCIA. Carrer Bailén, 205.

•Sala 1: Sexo en Nueva York. Passis:

16.00, 19.00, 22.00.

•Sala 2: Indiana Jones i el regne de la

calavera. Passis: 16.30, 19.30, 22.10.

•Sala 3: El incidente. Passis: 16.20,

18.20, 20.20, 22.20.

•Sala 4: El patito feo. Passis: 16.15,

18.15, 20.15. Casual Day. Passis: 22.30.

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: La princesa de Nebraska (VOSE).

Passis: 16.15, 18.20, 20.25, 22.35.

•Sala 3: Aleksandra (VOSE). Passis:  16.10,

20.25. Elegy (VOSE). Passis: 18.20, 22.40.

cartellera

CINEMES

BOSQUE MULTICINEMES. Rbla. del

Prat, 16 - Tel. 93 217 26 42.

•Sexo en Nueva York. Dv i ds, 16.00,

19.00, 22.00, 00.50; de dg a dj,

16.00, 19.00, 22.00.

•Fuera de carta. Dv i ds, 16.00,

18.05, 20.10, 22.20, 00.40; de dll a

dj, 16.00, 18.05, 20.10, 22.20.

•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.

•Ella es el partido. Dv i ds, 16.05,

19.05, 22.05, 00.40; de dg a dj,

16.05, 19.05, 22.05.

•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.

•El incidente. 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.

•El patito feo y yo. De dv a dj, 16.00,

SALA BECKETT. Alegre de Dalt, 55.

• La Caixeta, de CaboSanRoque (fins

al 15/06).

TEATRENEU. Carrer Terol, 26-28 .

•Sala Cafè-Teatre. Ilusión o Mente.

Ds, 20.30. El club de la magia. Ds,

22 h. Magia de cerca. Dj, 22.30. Tres

monólogos de risa. Dg, 20 h.

Esperando a... Godoy. Ds, 19 h.  La

vida no lo es todo. Dj, 21 h. Descon-

cierto de monólogos. Dv, 22 h. Pepe

Mantilla en directe. Dv, 23.30. Op-

timisme global. Dv, 20.30.

•Sala Xavier Fàgregas. + Noches de

monólogos. Ds, 22. h. 2º Cam-

peonato 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, 17.15.

Els músics de Bremen. Ds i dg, 17 h.

Music all! Dg, 19.30. Luismi: Ahora...

Ough! Dv, 20.30.

•Sala 4: Aritmética emocional (VOSE).

Passis: 16.10, 18.20, 20.30, 22.35.

•Sala 5: Al otro lado (VOSE). Passi:

16.00, 18.15, 20.30, 22.45.

VERDI PARK. Torrijos, 49. Tel.: 93 217

88 23.

•Sala A: Pretextos. Passis: 16.10,

18.20, 20.20, 22.35.

•Sala B: La leyenda del DJ Frankie

Wilde (VOSE). Passis: 16.10, 18.20,

20.20, 22.35. La tele mata(Els Verdi

amb els curtmetratges). Passi: 22.00.

•Sala C:  Margot i la boda (VOSE). Pas-

sis: 16.10, 18.20, 20.20, 22.35.

•Sala D: El último viaje del Juez Feng

(VOSE). Passis: 16.10, 18.20, 20.30,

22.35.

TEATRES

JOVE TEATRE REGINA. Sèneca, 22.

•Pippi Langstrump.  Ds, 18 h, i  dg, 12

i 18 h.

entrevista

Fidel Picó és l’autor del llibre ‘Reclamo la paraula’

Escriu sempre que vol o téEscriu sempre que vol o téEscriu sempre que vol o téEscriu sempre que vol o téEscriu sempre que vol o té
unes pautes?unes pautes?unes pautes?unes pautes?unes pautes?
Escric molt, massa. Escric el que
se’m passa pel cap i no sóc molt
perfeccionista. M’agrada escriu-
re pel matí, però tinc poc temps
perquè també tinc una nena.

Diu que no és perfeccionista,Diu que no és perfeccionista,Diu que no és perfeccionista,Diu que no és perfeccionista,Diu que no és perfeccionista,
però tot i no ser una mètricaperò tot i no ser una mètricaperò tot i no ser una mètricaperò tot i no ser una mètricaperò tot i no ser una mètrica
quadriculada és molt acuradaquadriculada és molt acuradaquadriculada és molt acuradaquadriculada és molt acuradaquadriculada és molt acurada
Reviso els poemes i els refaig.
M’agrada reflexionar, però tam-
bé escriure el que surti al mo-
ment. Per això porto sempre
aquesta llibreta [l’ensenya].

La poesia com a via d’escapa-La poesia com a via d’escapa-La poesia com a via d’escapa-La poesia com a via d’escapa-La poesia com a via d’escapa-
ment?ment?ment?ment?ment?
Sí, però jo escric per mi i tam-
bé per als altres. Escric per fu-
gir d’angoixes personals, però
també escric per comunicar.
Crec que altres poetes també ho
haurien de fer: escriure pels al-
tres. La gent s’ha d’emocionar.

La seva poesia és autobiogrà-La seva poesia és autobiogrà-La seva poesia és autobiogrà-La seva poesia és autobiogrà-La seva poesia és autobiogrà-
fica?fica?fica?fica?fica?
En un 50%. Escric coses que
em passen i m’han passat, però
també el que li passa a altra gent
o problemes de la societat.

Patrícia Monge

“La poesia s’adapta als nous temps”
Fidel Picó, sociòleg i

tècnic de Medi Ambient

a l’Agència Catalana de

l’Aigua, ens convida a

la penombra d’un bar

de Torrent de l’Olla.

Ningú diria que s’ha

deixat embriagar pel

perfum de la poesia.

Alumne de les classes

d’escriptura de l’Ate-

neu durant dos anys i

membre del Club dels

Poetes Morts, una

reunió en camaraderia,

que es troba esporàdi-

cament entre copes de

vi i aires de poesia.

Furguem una mica més

en aquests versos.

No. Ho vaig intentar una ve-
gada i no va sortir. M’agrada
allò que comença i acaba en
poc temps. Ara vaig cap al se-
gon llibre de poesia.

PPPPPoesia obligada a llegiroesia obligada a llegiroesia obligada a llegiroesia obligada a llegiroesia obligada a llegir.....
Tots els poemes de La fàbrica de
Martí i Pol, compromesos i rei-
vindicatius. A la meva filla quan
sigui adolescent li regalaria una
antologia de Martí i Pol o el Càl-
cul d’estructures, de Margarit.

Són mil lors  e l s  poemesSón mil lors  e l s  poemesSón mil lors  e l s  poemesSón mil lors  e l s  poemesSón mil lors  e l s  poemes
estilísticament més rics?estilísticament més rics?estilísticament més rics?estilísticament més rics?estilísticament més rics?
És subjectiu. Estilísticament,
els del Carné seran més bons.
Per a mi, sempre seran millors
els de Martí i Pol, que és com
ho intento fer jo: poesia senzi-
lla, amb un compromís ètic i
civil, que no defugi de la reali-
tat ni dels problemes quotidi-
ans de la gent. 

De quines fonts beu?De quines fonts beu?De quines fonts beu?De quines fonts beu?De quines fonts beu?
Llegeixo molta poesia. Em poden
sortir versos d’una conversa, d’es-
coltar la ràdio o d’escoltar músi-
ca. Com a poetes, m’agrada molt
Martí i Pol per la claredat i ten-
dresa. També m’agrada Joan
Margarit, tot i el seu pessimis-
me. Llegeixo assaig, coses de pa-
pes i mames perquè sóc pare,
però no llegeixo gaire novel.la.
Crec que la poesia s’adapta als
temps d’ara perquè és breu. Tam-
bé m’agrada la poesia castellana
d’ara i dels anys 50, com Ángel
González o més recent, Montero.

PPPPPrrrrrecisament Mecisament Mecisament Mecisament Mecisament Mararararartí i Ptí i Ptí i Ptí i Ptí i Pol coinci-ol coinci-ol coinci-ol coinci-ol coinci-
dia amb Pdia amb Pdia amb Pdia amb Pdia amb Pererererere Qe Qe Qe Qe Quaruaruaruaruart que la poe-t que la poe-t que la poe-t que la poe-t que la poe-
sia és l’última de les arts pobres...sia és l’última de les arts pobres...sia és l’última de les arts pobres...sia és l’última de les arts pobres...sia és l’última de les arts pobres...
Sí, quasi ningú es por dedicar
només a la poesia. És un art mi-
noritari i que es ven poc.

S’atreviria amb la prosa?S’atreviria amb la prosa?S’atreviria amb la prosa?S’atreviria amb la prosa?S’atreviria amb la prosa?

EL POETA FIDEL PICÓ HA PUBLICAT RECENTMENT L’OBRA ‘RECLAMO LA PARAULA’

ÈRIC LLUENT

Jordi Albertí presenta ‘Les cartes d’en Marc’. El filò-

leg Jordi Albertí ha presentat aquest dimecres la seva nova obra

dirigida a un públic adolescent, que recull les cartes d’un noi suec

que és monitor d’esquí. 

MERITXELL DÍAZ

Una de vodevils

L’obra més popular que va

escriure l’autora de gran

talent Muriel Resnik al 1964,

una comèdia romàntica que

quatre anys més tard es va

dur al cinema sense pena ni

glòria, ens és portada

quaranta anys més tard per

la gent de

L’Evocador

que en un

intent de

situar-nos en

un temps

passat, ens

presenta una

adaptació a ritme de swing.

Aquest vodevil, el qual, en el

moment que es va estrenar

va causar gran sensació a

Broadway a causa de la

personificació de l’estereotip

d’home de negocis arrogant i

amb una moral més que

qüestionable, en la versió

d’Anna Sarrablo no s’allunya

molt de l’original. Una típica

comèdia de parelles i en-

ganys. Les interpretacions de

què podem gaudir,

especialment la d’una Júlia

Pineda, sempre còmica i

aquesta vegada molt a prop

del virtuosisme, fan que per

als espectadors la previsible

trama es visqui amb un

plagut somriure. Aquesta

trama plana, simple, amb

pinzellades d’humor blanc i

amb un ritme poc escruixidor

no és el pecat de l’obra, és

només una comèdia lleugera,

que no indigesta ningú i que

per a una nit de dimecres no

està mala-

ment. Una

mica de riure

suau enmig de

la setmana a

tothom cau bé.

Potser aquesta

és la raó de la

generosa acollida per part

del públic. Sobre l’escenari,

la sala d’estar d’un aparta-

ment de qualsevol ciutat,

amb tants objectes que és

premonitori que no es

presentés una moderna i

innovadora peça. Només es

deixa jugar a l’espectador

amb una metàfora visual. Un

globus. 

crítica de teatre
Sergio Oliveros

GGGGGaudim daudim daudim daudim daudim d’una J’una J’una J’una J’una Júliaúliaúliaúliaúlia
Pineda sempre còmicaPineda sempre còmicaPineda sempre còmicaPineda sempre còmicaPineda sempre còmica
i aquest cop molti aquest cop molti aquest cop molti aquest cop molti aquest cop molt
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Esports

L’Europa ja coneix els rivals de

la temporada 2008-09 a Tercera

È. LLUENT

El primer equip de l’Europa ja co-
neix els 19 rivals als quals s’enfron-
tarà durant la temporada 2008-
2009 del grup 5 de la tercera divi-
sió. Un cop acabades les promoci-
ons a 2a B i que el Barça B de
Guardiola i l’etern rival, el Sant
Andreu, hagin confirmat l’ascens,
les principals novetats de la cate-

goria veénen de primera catalana.
El Cornellà, el Prat i l’Amposta són
les tres noves incorporacions de la
categoria després d’ascendir. Els
descensos de 2a B han afectat a
dos equips catalans que també s’en-
frontaran a l’Europa: l’Espanyol B
i l’Hospitalet, rival que els
escapulats van vèncer el passat 25
de maig a la primera ronda de la
Copa Catalunya. Una altra nove-

Valero creu que els equips més complicats seran el Reus i l’Hospitalet

UNA IMATGE D’UN PARTIT D’AQUESTA TEMPORADA

tat a la categoria és l’equip de
Vilajuïga, de nova creació, que
aprofitarà la fitxa que ha deixat el
desaparegut Miapuesta Castell-
defels per fer-se un lloc al futbol
català. El passat cap de setmana
van confirmar la continuïtat a Ter-
cera el Mataró i el Blanes, la salva-
ció dels quals depenia dels equips
que pugessin a 2a B. Per la seva
banda, el Reus i el Santboià, ter-

cer i quart classificats a la lliga re-
gular, no van poder superar la pro-
moció d’ascens i seguiran un any
més visitant el Nou Sardenya. L’en-
trenador i secretari tècnic de

CEDIDA: ÀNGEL GARRETA

l’Europa, José Ángel Valero, ha fet
una valoració dels rivals apuntant
que “els tres equips més compli-
cats de la lliga seran Reus,
Hospitalet i Espanyol B” 

“Ara és d’hora perquè us

doneu compte, però heu

fet història en aquest

club. Des del 1954 l’equip

no vivia un ascens de

segona a primera. Us

animo a continuar fent

història! Moltes gràcies”.

Aquest és el missatge via

telèfon mòbil que Tato

García, entrenador i

porter accidental del CN

Catalunya, va enviar a

tots els jugadors de la

plantilla dissabte a la nit,

després de guanyar la

promoció d’ascens i

proclamar-se nou equip

de primera divisió esta-

tal, a tan sols un pas de

la Divisió d’Honor, on als

anys noranta el ‘Cata’ va

escriure les pàgines

daurades de la seva

història amb el Dream

Team.

ÈRIC LLUENT

Si els 10 gols d’avantatge que van
aconseguir al partit d’anada eren
pocs, el club gracienc de waterpo-
lo va aconseguir a casa de l’Olot
una segona victòria deixant el mar-
cador 8 a 16. El total de l’elimina-
tòria: 29 a 11 a favor del
Catalunya. Una aclaparadora supe-
rioritat que continua sobtant els
aficionats d’aquest esport ja que
l’Olot provenia de la categoria su-
perior. “Tots estem molt contents
per la temporada que hem fet, però
crec que als jugadors els hi farà falta
uns dies per adonar-se’n del que
han fet i del que això significa per
la història del club”, ha declarat
Tato García. D’aquesta manera el
CN Catalunya puja per primer
cop de categoria després que la tem-

CEDIDA

ELS JUGADORS DEL CN CATALUNYA QUE HAN PORTAT A L’EQUIP GRACIENC A PRIMERA DIVISIÓ

El ‘Cata’ ja és equip de Primera
Els de Tato García guanyen la promoció d’ascens davant l’Olot amb un avantatge de 18 gols

porada 2004-2005 el club renun-
ciés a Divisió d’Honor a causa de
les dificultats econòmiques que tra-
vessava. Des d’aleshores, cinc anys
a segona divisió han servit per cre-

ar un bloc de jugadors molt jove
però amb prou experiència com
per competir amb garanties a pri-
mera divisió. L’objectiu de García,
en cas de continuar com a entre-

nador –ja que encara no és segur–
, és mantenir els components de
l’equip i buscar algun reforç a la
porteria. Fins ara el guardià de la
porteria del Catalunya ha estat el

propi García que ha aprofitat la
seva llicència d’entrenador i juga-
dor per seguir demostrant als seus
38 anys perquè era el segon de
Jesús Rollán. “Jo m’ho he passat
molt bé participant directament a
l’equip i, si cal, tornaria a fer-ho,
però hem de buscar un porter per
al club per formar-lo de cara al fu-
tur”, comenta García. La tempo-
rada ha acabat amb els millors nú-
meros dels darrers anys. De 20
partits disputats, entre lliga regular
i promoció d’ascens, el Catalunya
n’ha guanyat 18, n’ha empatat un i
n’ha perdut un altre contra el CN

Montjuïc. Mirant al futur, García
creu que l’objectiu del Catalunya
per a la temporada vinent ha de
ser mantenir-se a la zona alta de
primera i, en un parell d’anys, op-
tar al retorn a Divisió d’honor.

La piscina, a l’octubre

Les instal.lacions del CN Cata-
lunya, situades al número 25 del
carrer Ramiro de Maeztu, esta-
ran definitivament acabades el mes
d’octubre d’aquest any, per la qual
cosa el primer equip de waterpo-
lo podrà disputar els partits com
a local en piscina pròpia, ja que
fins ara els havia jugat a les instal·-
lacions d’altres clubs de la ciutat
de Barcelona. Durant aquests
mesos, el Catalunya fa una pro-
moció per captar socis amb una
quota més econòmica. Els mesos
de juliol, agost i setembre tenen
un preu de 84 euros. 

Miquel Barrabino i Ramón Geli, possibles

candidats a la presidència del CN Catalunya

El Club Natació Catalunya viu-
rà el proper 16 de juliol les
eleccions a la presidència amb
la possible presentació de dues
candidatures: la de l’actual pre-
sident, Miquel Barrabino, i la
del que fou president durant 23
anys fins al 1999, Ramón Geli.
Tots dos hauran de presentar

abans del 7 de juliol 525 fir-
mes de suport dels socis del club
per tal de validar la seva candi-
datura. En cas que alguna de
les dues opcions no aconseguís
aquest recolzament, es procla-
maria la candidatura única.
D’altra banda, si cap dels dos
possibles presidents obtingués

les firmes pertinents, es posa-
ria en marxa una comissió ges-
tora encarregada de convocar
de nou eleccions al club. Així
doncs, tant Barrabino com Geli
buscaran a partir del proper 28
de juny el suport dels socis
amb l’objectiu de poder-se pre-
sentar a les eleccions.

De 20 partits, n’ha

guanyat 18, ha

empatat un i l’altre

l’ha perdut
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Activitat econòmica

Un col.lectiu contra el Congrés del

Petroli realitza una acció a la Vila

REDACCIÓ

De forma paral.lela al mercat
d’intercanvi i a la pedalada pel
decreixement celebrats dissabte,
el grup de l’ESAP va repartir in-
formació sobre la trobada alter-
nativa que tindrà lloc el cap de
setmana vinent i que aglutinarà
prop dels 500 col.lectius mentre
se celebra el Congrés Petroler
Mundial, sota el lema Subminis-
trar energia per a un consum soste-
nible. Al Congrés hi assistiran
4.000 delegats que treballaran
sobre les àrees d’extracció,
downstream i petroquímica, gas
natural i renovables, i gestió in-

dustrial. L’ESAP denuncia que
“l’enorme dependència mundial
d’aquests combustibles accelera
l’empobriment de la majoria de
les poblacions del suc, escanyant-

les amb preus impagables pels
aliments i els serveis bàsics; re-
geix la política internacional fins
al punt de provocar la guerra a
regions on hi ha el petroli; pro-

La plataforma critica la dependència mundial del combustible

LA PLATAFORMA VA DESPLEGAR PANCARTES A UNA BENZINERA PROPERA A LA VILA

El nucli català de

l’Encuentro Social

Alternativo del Petróleo

(ESAP) va aprofitar el

mercat d’intercanvi de

l’Ateneu Rosa de Foc de

dissabte per difondre

els principis de la troba-

da contra el Congrés

Petroler Mundial que

tindrà lloc del 29 de

juny al 3 de juliol i en

oposició al qual es farà

una trobada alternativa.

El col.lectiu va informar

sobre els efectes del

petroli sobre el canvi

climàtic i en la degrada-

ció del medi ambient.

CEDIDA

voca dramàtics desplaçament de
poblacions, degut a l’espoli i la
violència, i és la principal causa
del canvi climàtic per les seves
emissions de CO2". Així, van
informar sobre els diversos punts
que es tractaran en la trobada del
cap de setmana. També es va fer
una acció a una benzinera a la
frontera de Gràcia amb l’Eixam-
ple, on es van desplegar pancar-
tes i es va bloquejar durant uns
minuts l’activitat a l’estació.
El nucli català de l’ESAP està in-
tegrat per una desena de
col.lectius, entre ells, el grup
Repsol Mata, de l’Ateneu Rosa
de Foc, i EnLluita. 

Van desplegar

pancartes a una

benzinera i hi van

aturar l’activitat
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Avui no és dissabte, sinó

un dilluns qualsevol.

Centenars d’espavilats

consideren que pujar en

cotxe per Milà i Fontanals

a les vuit del matí és bona

idea i cada dilluns es

resisteixen a assimilar el

fet que, en arribar a

Puigmartí, la càrrega i

descàrrega del mercat els

hi barra el pas. Tots

manifesten la seva resis-

tència a l’evidència tocant

el clàxon. D’aquesta

manera, desperta la

setmana... impossible

escoltar la merla. Matins

dels dilluns, que són els

dilluns dels dilluns.

Activitat prèvia a l’activi-

tat. Retorn a la rutina. La

Vila s’omple també

d’altres sons fortament

agressius: homes sense

pietat trenquen grans

pedres amb màquines

dissenyades especialment

per a això. L’altre dia,

mentre intentàvem traves-

sar el carrer Ros de Olano

amb la Irene Savall, el

Sebastià Jovani va dir que

vivim un nou neolític. El

cert és que fabriquem

pedres i no deixem de

destruir-les, de la forma

més expeditiva, fins a

esmicolar-les, per posar

en el seu lloc noves

pedres que algun dia

desfarem. Sembla que

l’únic que conservem són

les formes de pensar, en

la resta de les coses, som

fortament renovadors.  
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Un altre

paisatge

sonor

la torratxareferència local

Àngel Bustillo: “Educar és acompanyar, guiar”

Vicenç Sanclemente

Aquest és un home que

ha format generacions

de graciencs. El mestre

Àngel Bustillo, dins de

poques hores deixarà el

col.legi la Salle Gràcia,

després de 42 anys, per

jubilar-se. El seu primer

curs va ser el meu segon

de primària, octubre

1966, quan la Salle era

una torre, un bosc i una

família dirigida pel

germà Miquel Baguè.

TTTTTrrrrres classes juntes, matemàti-es classes juntes, matemàti-es classes juntes, matemàti-es classes juntes, matemàti-es classes juntes, matemàti-
ques, ciències i llengües i entreques, ciències i llengües i entreques, ciències i llengües i entreques, ciències i llengües i entreques, ciències i llengües i entre
classe i classe, música. classe i classe, música. classe i classe, música. classe i classe, música. classe i classe, música. TTTTTrrrrreballa-eballa-eballa-eballa-eballa-
ven l’habituació, el treball per-ven l’habituació, el treball per-ven l’habituació, el treball per-ven l’habituació, el treball per-ven l’habituació, el treball per-
sonal. Fins i tot van venir ins-sonal. Fins i tot van venir ins-sonal. Fins i tot van venir ins-sonal. Fins i tot van venir ins-sonal. Fins i tot van venir ins-
pectors de Madrid a veure’ls.pectors de Madrid a veure’ls.pectors de Madrid a veure’ls.pectors de Madrid a veure’ls.pectors de Madrid a veure’ls.
Bustillo, va arribar com el mestreBustillo, va arribar com el mestreBustillo, va arribar com el mestreBustillo, va arribar com el mestreBustillo, va arribar com el mestre
que havia de fer de tot, i d’aquíque havia de fer de tot, i d’aquíque havia de fer de tot, i d’aquíque havia de fer de tot, i d’aquíque havia de fer de tot, i d’aquí
va passar a l’especialització.va passar a l’especialització.va passar a l’especialització.va passar a l’especialització.va passar a l’especialització.
Aquests anys ha donat matemà-Aquests anys ha donat matemà-Aquests anys ha donat matemà-Aquests anys ha donat matemà-Aquests anys ha donat matemà-
tiques a primer i segon d’ESO…tiques a primer i segon d’ESO…tiques a primer i segon d’ESO…tiques a primer i segon d’ESO…tiques a primer i segon d’ESO…
Aquesta era una escola que dona-
va moltes matemàtiques i a mi
m’han agradat sempre. Però m’en-
cantava donar més d’una assigna-
tura a un curs. Si pots tenir un
grup amb una mica més de temps,
els pots influir millor, a saber va-
lorar l’esforç, la satisfacció de les
coses ben fetes, agradar els demés,
el companyerisme Els canvis a
l’ensenyament s’haurien d’haver fet
com a resultat d’una evolució,
potser s’han fet massa ràpid. Es
posen remeis, però no hi ha temps
de veure resultats.

El veterà professor comenta queEl veterà professor comenta queEl veterà professor comenta queEl veterà professor comenta queEl veterà professor comenta que
avui no és fàcil dominar unaavui no és fàcil dominar unaavui no és fàcil dominar unaavui no és fàcil dominar unaavui no és fàcil dominar una
classe d’adolescents...classe d’adolescents...classe d’adolescents...classe d’adolescents...classe d’adolescents...

“Era un col.legi petit, de barri,
orientat a què fessin “comerç”,
molt servicial. Permetia que els
nens portessin un plat i se’ls
donava el segon. Jo tenia 24
anys. Primer vaig estar “de pen-
sió amb dret a cuina” al carrer
Verdi. Un cop al mes dinàvem
tots junts, els germans i els pro-
fessors. Recordo el tracte humà
dels alumnes, i molt més, el de
les famílies, que s’involucraven
molt per tal que el professor
estigués a gust.

Jo li esmento que en aquellaJo li esmento que en aquellaJo li esmento que en aquellaJo li esmento que en aquellaJo li esmento que en aquella
classe de segon de primària,classe de segon de primària,classe de segon de primària,classe de segon de primària,classe de segon de primària,
de vells pupitres amb tinters,de vells pupitres amb tinters,de vells pupitres amb tinters,de vells pupitres amb tinters,de vells pupitres amb tinters,
hi havia goterhi havia goterhi havia goterhi havia goterhi havia goteres, i ell mes, i ell mes, i ell mes, i ell mes, i ell m’expli-’expli-’expli-’expli-’expli-
ca que l’aigua entrava perca que l’aigua entrava perca que l’aigua entrava perca que l’aigua entrava perca que l’aigua entrava per
unes claraboia del sostre, per-unes claraboia del sostre, per-unes claraboia del sostre, per-unes claraboia del sostre, per-unes claraboia del sostre, per-
què les aules potser havienquè les aules potser havienquè les aules potser havienquè les aules potser havienquè les aules potser havien
estat cavallerisses.estat cavallerisses.estat cavallerisses.estat cavallerisses.estat cavallerisses.
Quan la Salle Gràcia es vaQuan la Salle Gràcia es vaQuan la Salle Gràcia es vaQuan la Salle Gràcia es vaQuan la Salle Gràcia es va
ajuntar amb la Salle Josepetsajuntar amb la Salle Josepetsajuntar amb la Salle Josepetsajuntar amb la Salle Josepetsajuntar amb la Salle Josepets
es va passar de 400 a 1.600es va passar de 400 a 1.600es va passar de 400 a 1.600es va passar de 400 a 1.600es va passar de 400 a 1.600
alumnes i aleshores el alumnes i aleshores el alumnes i aleshores el alumnes i aleshores el alumnes i aleshores el modusmodusmodusmodusmodus
operandioperandioperandioperandioperandi ja va ser molt més ja va ser molt més ja va ser molt més ja va ser molt més ja va ser molt més
rígid. Lrígid. Lrígid. Lrígid. Lrígid. L’Àngel B’Àngel B’Àngel B’Àngel B’Àngel Bustillo rustillo rustillo rustillo rustillo recor-ecor-ecor-ecor-ecor-
da com després de creadada com després de creadada com després de creadada com després de creadada com després de creada
l’EGB, van passar uns anysl’EGB, van passar uns anysl’EGB, van passar uns anysl’EGB, van passar uns anysl’EGB, van passar uns anys
amb una energia especial. amb una energia especial. amb una energia especial. amb una energia especial. amb una energia especial. VVVVVananananan
ser capdavanters, innovadorsser capdavanters, innovadorsser capdavanters, innovadorsser capdavanters, innovadorsser capdavanters, innovadors
en el mètode educatiu. Amben el mètode educatiu. Amben el mètode educatiu. Amben el mètode educatiu. Amben el mètode educatiu. Amb
altres professors, el graciencaltres professors, el graciencaltres professors, el graciencaltres professors, el graciencaltres professors, el gracienc
Carles Rafart –encara en ac-Carles Rafart –encara en ac-Carles Rafart –encara en ac-Carles Rafart –encara en ac-Carles Rafart –encara en ac-
tiu– i Delmiro Cortés, prepa-tiu– i Delmiro Cortés, prepa-tiu– i Delmiro Cortés, prepa-tiu– i Delmiro Cortés, prepa-tiu– i Delmiro Cortés, prepa-
raven les fitxes de treball perraven les fitxes de treball perraven les fitxes de treball perraven les fitxes de treball perraven les fitxes de treball per
a cada dia. Cada alumne te-a cada dia. Cada alumne te-a cada dia. Cada alumne te-a cada dia. Cada alumne te-a cada dia. Cada alumne te-
nia la seva fitxa de treball inia la seva fitxa de treball inia la seva fitxa de treball inia la seva fitxa de treball inia la seva fitxa de treball i
els seus llibres de consulta.els seus llibres de consulta.els seus llibres de consulta.els seus llibres de consulta.els seus llibres de consulta.

MÍRIAM NÚÑEZ

Jo als mestres els recomano     pa-
ciència, serenitat, vocació. Sor-
tir del col.legi cap a casa amb sa-
tisfacció, això t’alimenta. Avui
és difícil pel tracte. Entre els
alumnes sempre hi ha hagut mur-
ris, però hi havia noblesa. S’ha
de demanar respecte…

Quina és, doncs, -després de 42Quina és, doncs, -després de 42Quina és, doncs, -després de 42Quina és, doncs, -després de 42Quina és, doncs, -després de 42
anys-, la fórmula Bustillo….anys-, la fórmula Bustillo….anys-, la fórmula Bustillo….anys-, la fórmula Bustillo….anys-, la fórmula Bustillo….
Dels 12 als 15 anys és l’edat del
canvi. Tenen ànsia de protago-
nisme, egocentrime. És potser
l’edat en què més atenció, més
guia necessiten. Amb enfronta-
ments treus molt poc, el rebuig.
Has de guanyar-te’ls, acompa-
nyar-los. Fer dues passes amb ells
per després dir “per aquí, ens la
peguem”. Que es posin en la teva
sintonia. Alguns et costa guanyar-
te’ls un trimestre o més. Al final
amb algun gest de benevolència
personal, l’alumne es dóna comp-
te que té algú que mira per ell, i
te l’has guanyat. Educar és acom-
panyar, guiar i has de guiar per-
sonalment. És com un vestit a
mida, i cada any té una faiçó.

Tampoc aconseguirem el que
nosaltres volem que siguin.
Que siguin ells els protagonis-
tes, que puguin escollir el que
els convingui. El protagonisme
no és del professor, és de
l’alumne. El professor és qui
està al darrere.

Aquest mes d’agost farà 65Aquest mes d’agost farà 65Aquest mes d’agost farà 65Aquest mes d’agost farà 65Aquest mes d’agost farà 65
anys. La Salle queda sense enanys. La Salle queda sense enanys. La Salle queda sense enanys. La Salle queda sense enanys. La Salle queda sense en
Bustillo o Bustillo sense Salle.Bustillo o Bustillo sense Salle.Bustillo o Bustillo sense Salle.Bustillo o Bustillo sense Salle.Bustillo o Bustillo sense Salle.
Ara, a cuidar a casa una netaAra, a cuidar a casa una netaAra, a cuidar a casa una netaAra, a cuidar a casa una netaAra, a cuidar a casa una neta
de sis anys…de sis anys…de sis anys…de sis anys…de sis anys…
M’he trobat a gust. El tracte
humà et dóna moltes satisfac-
cions. Estic agraït a tothom i
me’n vaig molt satisfet del que
he fet. D’haver intentat el mi-
llor, del companyerisme i d’ha-
ver estat en un centre preocu-
pat per l’ensenyament. Em sa-
bré acoblar, és clar. El primer
any, no em vull crear obligaci-
ons. Després faré alguna cosa,
de relacions humanes, d’ajuda.
I no em costarà. Només em
farà falta sortir al carrer i tro-
bar-me, per exemple, amb
exalumnes com tu... 

ÀNGEL BUSTILLO, PROFESSOR DE LA SALLE AL LLARG DE 42 ANYS


