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L’agrupació local de Conver-
gència celebrarà amb tota pro-
babilitat eleccions a finals de
setembre per elegir el nou pre-
sident que substituirà Carles
Agustí, després que a la can-
didatura del conseller i mà dre-
ta d’Agustí, Víctor Cullell, li
hagi sortit en competència la
del militant Josep Montmany,
que ja està constituint un equip
de “trobada de sensibilitats”.
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El Dispositiu LEM se
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homenatja John Cage
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L’Europa busca a

Banyoles la segona

victòria a la lliga

Plega l’últim ‘arquitecte’ de Festa Major

L’últim arquitecte de guarnits de
Festa Major, Joan Martorell, res-
ponsable d’una manera de treba-
llar els decorats que ha donat fama
i gairebé tots els últims primers
premis a Verdi de Dalt i Verdi del
Mig, ha anunciat a l’Independent
que l’any que ve ja no participarà
a la festa, fet que suposa un cop
dur a la tradició de guarnits espec-

taculars i monumentals que havi-
en caracteritzat popularment la fes-
ta amb recordats guarnits com el
galliner, la cantina mexicana i la
fuga de presos a Verdi de Dalt o la
Ruta 66 i la lluita lliure mexicana
de Verdi del Mig. Martorell va can-
viar fa quatre anys de comissió de
festes i això també va suposar un
canvi de regnat en el concurs de

carrers, de Verdi de Dalt -des de
fa dos anys sense guarnir- a Verdi
del Mig. La decisió de Martorell
arriba després d’una edició 2008
en què precisament Verdi del Mig
havia estat descavalcat de la pri-
mera posició del concurs en favor
del carrer Joan Blanques de Baix.
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Un estudi dels veïns denuncia 37 casos de

vehicles abandonats i amb la ITV caducada

La Salut es converteix
en cementiri de cotxes

La Salut es converteix
en cementiri de cotxes

ALBERT BALANZÀ
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Adéu al ‘Figo’ de Festa Major
Ha passat una altra Festa Major de Gràcia en la qual s’han

repetit les circumstàncies de sempre (les multituds, les

destrosses, la crítica dels organitzadors -polítics i no- a

l’interès de certa premsa de subratllar incidents per

damunt de l’oferta massiva d’actes) i, com diu la saviesa

popular, qui dia passa, any empeny. Encara amb la Gràcia

adormida que allarga les vacances fins a la primera

setmana de setembre, en el primer número de represa

d’aquest setmanari hi ha una particular galleda d’aigua

freda per als optimistes que no veuen cap perill per al

futur de la festa: l’últim ‘arquitecte’ de guarnits que queda-

va, almenys en una manera de treballar inconfusible i

monumental, Joan Martorell, l’artífex dels premiats deco-

rats del galliner, la cantina mexicana i de la fuga de presos

de Verdi de Dalt o de la Ruta 66 i enguany la lluita lliure

mexicana de Verdi del Mig, anuncia que plega. El qui

irònicament va rebre el qualificatiu de Figo pel seu polèmic

canvi de comisió de festes, de Verdi de Dalt a Verdi del

Mig, ara fa quatre anys, posa fi amb la seva decisió als

guarnits més falleros de la Festa Major, aquells guarnits

que es treballen amb

ordinador i que busquen

l’impacte sense desmerèi-

xer el detall.

És evident que no és just

concentrar la responsabili-

tat de l’evolució de la festa

en una sola persona,

encara que sigui tan significativa, però la decisió de Martorell

és una palada de sorra més sobre la pesada llosa que han

d’aixecar cada 15 d’agost els festers perquè després tot es

quedi amb quatre crides a la calma dels polítics i amb els

incidents dels de sempre. La Festa Major de Gràcia necessita

com mai que algú prengui decisions estructurals. L’edició

2009, de bones a primeres, comptarà amb els escuets 15

carrers. On han quedat els històrics Verdi Dalt, Reig i Bonet,

Sant Agustí, Torres, Camprodon, Martínez de la Rosa, Ras-

pall, Diamant? Vist en perspectiva, fa mitja por. En una Festa

Major que havia comptat, com va subratllar aquest setmana-

ri, amb ‘arquitectes’ de la festa com Adrià Gual, Ricard Giralt-

Miracle o Salvador Alarma, l’adéu de Joan Martorell tampoc

convida a l’optimisme. Hi ha senyals que atenuen el pessi-

misme, però: els veïns de Verdi de Dalt i de l’Assemblea de

Joves guarnint a Progrés, junts; l’èxit de les activitats de

tarda, la independència de la festa respecte dels poders

públics. Però no n’hi ha prou.

La decisió de MartorellLa decisió de MartorellLa decisió de MartorellLa decisió de MartorellLa decisió de Martorell
posa fi als guarnits mésposa fi als guarnits mésposa fi als guarnits mésposa fi als guarnits mésposa fi als guarnits més
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cartes al directorLa Guàrdia Urbana

engega un pla

d’expulsió de motos de

les voreres. En altres

paraules: com el lloguer

de places d’aparcament

ha estat un fracàs en termes

econòmics per a l’Ajuntament,

no queda altre camí que acosar

els motoristes amb denúncies i

grues per veure si així l’Ajunta-

ment podria facturar tal i com

havia previst.

Dele
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Injustícia

reconeguda

Elena Ràfols

El Congrés dels Diputats

ha admès a tràmit la

proposició de llei per

reparar la discriminació

laboral patida per les

dones durant la dictadura

franquista, presentada

pel grup parlamentari

d’ERC-IU-ICV. Ja és hora

que es pensi en aquesta

generació de dones que

van ser apartades obliga-

tòriament del món labo-

ral. En el Fuero del

Trabajo de 1938 apareix

la norma  que “libera a la

mujer casada del taller y

del trabajo”. Aquesta

“liberación” durant la

dècada dels quaranta va

disposar que les dones,

en casar-se, havien

d’abandonar el seu lloc

de treball o bé necessiten

el permís del marit per

poder ser contractada.

Fins als anys seixanta, no

hi haurà una obertura

però malgrat això, les

dones entraran al món

laboral com a mà d’obra

barata. Ara la llei que es

proposa té com a objectiu

el reconeixement d’una

compensació econòmica a

les dones casades entre

1938 i 1961, més grans

de 65 anys. S’establiran

algunes limitacions per al

cobrament. Esperem que

aviat vegi la llum aquesta

llei i que no es cometin

injustícies. 

El confidencial

de L’Independent el dependent

A un músic, tal com està el pati artís-

tic, no hi ha cosa que li faci més ràbia

que suspendre un concert. Però si això

passa quan el ‘bolo’ és a l’altra banda del

carrer de casa teva, la cosa ja és el súmum.

És el que li va passar aquesta Festa Major a

Feliu Ventura, que va haver d’anul.lar una de les cites

més esperades per indisposició no d’un sinó dels dos

guitarristes que utilitza habitualment. L’actuació a

l’Oratori de Sant Felip Neri no es va fer i ell es va

quedar tancat a caseta, al mateix carrer del Sol.

Important reunió la de

Rouco i Zapatero del 1

d’agost, varen parlar de

les lleis de Ciutadania i de

Llibertat religiosa pero no

varen tractar de la funció

social del voluntariat

de l’Església, la de els sacer-

dots, monges, assistents socials

i milers de laics quins, desinteres-

sadament com a voluntaris,

exerceixen funcions de treballs

complementaris als Serveis

Socials reglats. Penso que la CEE

té poc en compte als cristians de

base de les parròquies populars,

on es desenvolupen tasques

auxiliars benèfiques.

Jaume V. M.
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Què fa l’Ajuntament per

solucionar i millorar la

imatge de Barcelona?

Saben els senyors Regi-

dors i membres dels

Ajuntaments la pudor que

fa Barcelona? Han estat

per exemple al passeig de

Gràcia davant de la Pedrera i

han notat la pudor que fan les

clavegueres? Saben el socialis-

tes de l’Ajuntament de Gràcia

que les clavegueres fan una

pudor insuportable que fa

pensar que tots acabarem

intoxicats? I si ho saben, per

què no es fiquen sota terra i

netegen la porqueria que hi ha

acumulada? I si no ho saben,

per què no investiguen o

passegen per la ciutat per saber

com estan els carrers i així

sabran la vergonya que sentim

quan uns estrangers ens diuen

que Barcelona fa pudor, més

que cap ciutat Europea?

Josep Maria Farrés
P
u

d
o
r
s
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A la puta i la ramoneta

Vila de Gràcia. Festa Major.

Una nit qualsevol a partir de

les tres o les quatre de la

matinada. Els Mossos d’Esqua-

dra han acordonat totes les

places perquè els equips de

neteja puguin fer la seva

feina. No es pot entrar a Rius i

Taulet, ni al Sol... ni tan sols

per agafar una bicicleta per

marxar de la Vila. Els carrers

guarnits han plegat puntual-

ment de servir copes i posar

música. El barri es buida,

lentament, però sense inci-

dències remarcables ni soroll

excessiu.

Hi ha, però, un racó on la

resistència a la festa es manté

activa: la plaça del Poble

Romaní. Els Mossos i la

Guàrdia Urbana no hi arribaran

fins a les cinc. Bula papal?

Quan hi arribin, els quatre de

sempre  –perquè en són

quatre, tot i que facin molt

soroll i es camuflin entre la

multitud– els rebran amb crits

anti-sistema, el llançament

d’alguna llauna, i fins i tot

d’alguna ampolla de vidre. La

gran majoria entendrà que ja

no hi ha cap possibilitat de

fer-se forts. La festa, ara sí,

ha acabat i toca desfilar cap a

casa, diguem-ho tot, tres

hores més tard de l’horari

oficial. No obstant, el vanda-

lisme de quatre ja ha encès la

metxa i comença puntual-

ment, com pràcticament cada

nit, el joc del gat i la rata.

Durant mitja hora els veïns

dels voltants de la plaça

Roger Rofin, periodista

tribuna

haurem de sentir els crits, les

sirenes, les corredisses, els

contenidors amunt i avall... i

observarem amb perplexitat

com un xaval que no té ni divuit

anys baixa per Milà i Fontanals

amb un semàfor sota el braç

cridant consignes inintel.ligibles.

Una falta de respecte, d’educa-

ció, de civisme, digueu-ne com

vulgueu, que el jove en qüestió

practica amb tota impunitat fins

que és aturat, uns metres més

avall, per uns agents de paisà

dels Mossos d’Esquadra. Opció

A: li claven una pallissa mentre

el posen a cops de porra dins

d’una furgoneta. Opció B :

l’identifiquen, li demanen el DNI i

li posen una multa per desor-

dres públics. Opció C: se li

demana que es controli, se li

retira el semàfor de sota el braç

i se’l deixa marxar amb la resta

d’amics que l’esperen a la

cantonada següent. Resposta

correcta? La C. Això sí, l’heroi

que ha recuperat el semàfor es

deixa fotografiar, orgullós, pels

mitjans de comunicació.

L’endemà sortirà a tots els

diaris i televisions. Tinc la

sensació que tot plegat és un

joc d’equilibris per quedar bé

amb tothom. S’estableixen

horaris estrictes i s’obliga una

gran majoria a abandonar el

carrer per satisfer els veïns

que volen dormir, però alhora

es fa l’excepció amb la gent

concentrada a la plaça del

Poble Romaní. S’inunda la Vila

de policia per donar una

imatge de seguretat i control

de la situació, però alhora

quan es produeixen incidents

s’actua amb molta moderació.

Cal deixar de jugar a la puta i

a la ramoneta i apostar per

solucions decidides i valentes

que satisfacin els veïns, aïllin

els quatre violents i permetin

gaudir de la festa a una gran

majoria cívica.

Tan complicat és trobar un

espai tancat on es pugui

continuar la festa després dels

horaris establerts?  

ARXIU / ÈRIC LLUENT

Fotos i textos: Judith Arnalot
què en penseu...

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

Ferran Casas

Memòria i maduresa

El jutge de l’Audiència Nacional espanyola,

Baltasar Garzón, ha obert un procés de

dubtosa solvència jurídica (a això aquest

magistrat ja ens hi té acostumats) per aclarir què va passar

amb desenes de milers de persones desaparegudes durant

la guerra i la postguerra. Per fer-ho necessita la

col.laboració de l’Església, que va proclamar que aquella

guerra no era guerra ni cop d’estat feixista sino croada. La

dreta, mediàtica i política, s’ha posat les mans al cap (que

per això van guanyar-la, que carai!) i el govern del PSOE ha

reaccionat despenjant-se ara amb que potser començarà a

aplicar la llei de la memòria històrica, que fa més d’un any

que està en vigor.

I és que el govern de

Zapatero ha estat fins ara

més preocupat d’escapolir-

se de complir l’Estatut de

Catalunya o de presentar

mesures cosmètiques

contra la crisi que no pas

en dignificar la memòria de moltes persones (lluitadores

antifeixistes o no) que van ser assassinades de forma

impune per un règim amb el que, durant la Transició, es va

impedir la ruptura. La llei de la memòria de marres es va

quedar curta i sembla llunyà l’objectiu, que alguns van

garantir en donar suport a la norma, d’aconseguir

l’anul.lació de judicis sumaríssims com ara el del president

Companys. Tots els judicis

s’han de declarar, de

moment, il.legítims sense

més conseqüències. Això ja

ho sabíem, però un any

després encara no han

començat els tràmits per

tombar centenars d’autènti-

ques farses jurídiques que el franquisme va perpetrar i

que l’Estat espanyol encara assumeix.

Recuperar, però sobre tot dignificar, la memòria i els seus

protagonistes és un signe de maduresa de qualsevol

democràcia i el que fan els països avançats. La democràcia

espanyola no es podrà homologar amb altres d’Europa fins

que no assumeixi el franquisme com la dictadura feixista i

genocida que va ser i faci un exercici de contricció. Per

molt que, per lliure i buscant la foto, apareixin jutges

estrella. 

la setmana

La drLa drLa drLa drLa dreta seta seta seta seta s’ha posat les’ha posat les’ha posat les’ha posat les’ha posat les
mans al cap; permans al cap; permans al cap; permans al cap; permans al cap; per
alguna cosa vanalguna cosa vanalguna cosa vanalguna cosa vanalguna cosa van
guanyar la guerraguanyar la guerraguanyar la guerraguanyar la guerraguanyar la guerra

Garzon ja ens téGarzon ja ens téGarzon ja ens téGarzon ja ens téGarzon ja ens té
acostumats a obriracostumats a obriracostumats a obriracostumats a obriracostumats a obrir
processos de dubtosaprocessos de dubtosaprocessos de dubtosaprocessos de dubtosaprocessos de dubtosa
solvència jurídicasolvència jurídicasolvència jurídicasolvència jurídicasolvència jurídica

...de les depressions post-vacacionals?

Amaia

mestressa de casa

Lucía

botiguera

Sara

fisioterapeuta

Alberto

empresari

No n’hi ha per tant. Jo aquest

any he fet cinc setmanes de

vacances. Me n’he anat de

viatge les 3 primeres i la resta,

he estat per aquí. I la veritat és

que ja tenia ganes de tornar a

treballar. No sé estar a casa

sense fer res. Crec que està bé

poder convinar les dues coses. 

Per mi, són una solemne

tonteria. S’ha posat de moda

dir que es té una depressió

provocada per la tornada a la

feina, però això ha existit tota

la vida i no n’hi ha per a tant.

Hem estat un mes sense fer

res, així que ja podem tornar

amb les piles ben carregades. 

A mi m’està costant moltíssim

tornar a agafar el ritme aquest

any. Ja estic pensant en quan-

tes setmanes falten per agadar

les properes vacances. És

horrible tornar a la rutina. Les

vacances sempre és fan molt

curtes. Massa. No diria que

estic deprimida, però quasi!. 

Ara n’és l’època, però no

acostumen a durar gaire. De

seguida ens acostumem a

tornar a treballar. És el que

toca. Què fariem si no? Hem

d’aprofitar el temps que tenim

per fer vacances i esperar a que

tornin. Jo ja tinc pensat el viatge

que vull fer l’any que ve. 
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Mercats municipals

Abaceria CentralAbaceria CentralAbaceria CentralAbaceria CentralAbaceria Central
Travessera de Gràcia, 186

Horari: De dilluns a dissabte
de 7 a 14h i de 17.30 a 20 h

LessepsLessepsLessepsLessepsLesseps
Verdi, 200

Horari: Dilluns, dimecres, dijous i
dissabte de 7 a 14 h. Dimarts de 7

a 14 h i de 17
a 20 h. Divendres de 7 a 20 h

LlibertatLlibertatLlibertatLlibertatLlibertat
Plaça Llibertat, 27

Horari: Dilluns i dissabte de 7
a 14 h. Dimarts, dimecres i

dijous de 7 a 14 h i de 17 a 20 h.
Divendres de 7 a 20 h.

Mare de Déu de l’EstrellaMare de Déu de l’EstrellaMare de Déu de l’EstrellaMare de Déu de l’EstrellaMare de Déu de l’Estrella
Pi i Margall, 73

Horari: Dilluns, dimecres, dijous
de l’Estrella i dissabte de 7 a

14.30 h. Dimarts i divendres de 7
a 14.30 h i de 17 a 20 h.

Informació extreta

de GràciaWeb,

el portal de Gràcia

a Internet.

http://graciaweb.com/

portal/guia.htm

Caserna de la Guàrdia Urbana

93 237 32 20

Consell del Districte de Gràcia

93 402 70 00

Deixalleria de Gràcia-

Collserola

900 70 20 30

Districte de Gràcia

93 291 66 78

Oficina d’Atenció Ciutadana i

Dependències Municipals

93 402 70 00

Serveis Socials i Atenció

Primària (El Coll)

93 256 28 88

Serveis Socials i Atenció

Primària (Rius i Taulet)

93 291 43 25

Atenció ciutadana

93 402 70 00

Bombers

080

Guàrdia Urbana

092

Informació ciutadana

010

Jutjats de guàrdia

93 319 19 51

Mossos d’Esquadra

088

RENFE

93 490 02 02

Urgències sanitàries

061

Telèfons d’interès

Altres telèfons

Per anunciar-vos

a l’independent

truqueu al

93 217 44 10

Jove Teatre Regina

Sèneca, 22 - 93 218 15 12

Sala Beckett

Alegre de Dalt, 55 - 93 284 53 12

Teatreneu

Terol, 26-28 - 93 285 79 00

Bosque Multicines

Rambla del Prat, 10

93 217 26 42

Cinema Casablanca Kaplan

Passeig de Gràcia, 115

93 218 43 45

Dia de l’espectador: dilluns

Cinema Casablanca Gràcia

Girona, 173

93 459 03 26

Dia de l’espectador: dilluns

Lauren Gràcia

Bailén, 205 - 93 457 32 11

Dia de l’espectador: dimecres

Cinemes Verdi

Verdi, 32 - 93 237 05 16

Dia de l’espectador: dilluns

Cinemes Verdi Park

Torrijos, 49 - 93 217 88 23

Dia de l’espectador: dilluns

Teatres

Cinemes

SERVEIS

  ACEA’S ONG d’artistes
plàstics
 Avinguda República
Argentina, 70
     93 218 46 01

Web: www.aceas.org
jpalmarola@teleline.es

 Associació de Fotògrafs
Professionals d’Espanya
 Plaça Narcís Oller, 7-8
    93 418 45 25

 Associació Coordinadora de
Grups de Rock de la Sedeta
 Sicília, 321
    93 458 41 30

Web: www.sedeta.cat
locals@sedetarock.com

 Associació Cultural Art-Foll
‘El Local’
  Ros de Olano, 12
   615 601 387

Web: www.art-foll.blogspot.com

 Associació Cultural Tram
 Travessia de Sant Antoni, 6-8
    93 218 44 85

Web: www.tradicionarius.com

 Associació de Músics i
Intèrprets en Llengua
Catalana
 Canó, 6
    93 218 25 62

 Associació de Promotors
d’Activitats Artístiques
 Jesús, 14
    93 415 74 25

 Associació Joves Veu de la
Lírica
 Travessera de Dalt, 122
    93 210 67 96

 Aula d’Escriptors-
Multiespacio Literario
 Sant Lluís, 6
    93 210 25 68

  Casal Corpus Teatre
 Bailèn, 175
    93 531 24 25

Web: www.teatrecorpus.org

 Centre de Fotografia
Documental de Barcelona
LaFotoBcn
 Mozart, 68

Web: www.lafotobcn.org

 El Cercle
 Santa Magdalena, 12

93 218 10 01
Web: www.elcercle.cat
elcercle@elcercle.cat

 Espai Experimentem amb l’Art
 Torrijos, 68

93 217 18 77
Web: www.experimentem.org
entra@experimentem.org

 Espai Saladestar
 Martínez de la Rosa, 40
    93 218 39 20

Web: www.saladestar.com

 Espai Virreina
 Or, 42
    93 217 18 48

Web: www.espaivirreina.com

 Foment Gracienc de les Arts
  Sant Pere Màrtir, 9
    93 218 18 97

 Galeria d’Art Atelier
  Plaça Rovira i Trias, 9
    93 284 43 17

 Galeria d’Art Espai B
  Torrent de l’Olla, 158

       93 217 10 90
609 592 432

Web: www.espaib.com
galeria@espaib.com

 Galeria d’Art H
2
O

   Verdi, 152
       93 415 18 01
Web: www.h2o.es
info@h2o.es

 Galeria d’Art Marc Sabata
   Avinguda República
Argentina, 70

       93 200 35 09

Entitats artístiques i galeries d’artEntitats artístiques i galeries d’artEntitats artístiques i galeries d’artEntitats artístiques i galeries d’artEntitats artístiques i galeries d’art

 Galeria d’Art Paspartú
 Verdi, 25
    93 368 15 74

Web: www.galeriapaspartu.com
galeriapaspartu@gmail.com

 Galeria d’Art Safia
 Bruniquer, 9

93 213 84 96
Web: www.galeriasafia.com
safia@galeriasafia.com

 Galeria Fotonauta
  Vic, 15

93 217 81 59
Web: www.fotonauta.com
fotonauta@fotonauta.com

 Galeria Hartmann
  Santa Teresa, 8

93415 95 56
Web: www.galeriahartmann.com
info@galeriahartmann.com

 Galeria La Cámara Lúcida
  Gran de Gràcia, 9

93368 30 72
Web: www.lacamaralucida.com

 Galeria Miquel Alzueta
  Riera de Sant Miquel, 34

93368 45 44
Web:

www.galeriamiquelalzueta.com
info@galeriamiquelalzueta.com

 Galeria Tòrcul d’Art
  Joan Blanques, 44

93285 25 46
Web: www.torcul.com
torcul@telefonica.net

 Gràcia Territori Sonor
Web: www.gracia-territori.com

 Grup de Teatre Disbauxa
  Betlem, 26 baixos

93210 20 91

 Olokuti
  Astúries, 36

93217 00 70
Web: www.olokuti.com
info@olokuti.com
torcul@telefonica.net

per Santi Gomà

laberint de les escales (56)

Entre pis i pis

El joc que et proposem és un laberint que correspon a un

edifici de dos pisos en el qual s’ha d’entrar per la fletxa del

primer pis i sortir per la del segon pis.

Les lletres corresponen a escales que comuniquen tots

dos pisos. Quan s’arriba a una lletra es pot canviar de pis

buscant la mateixa lletra en l’altre plànol.

Vinga, intenta-ho!

Solució a la pàgina 15
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El manifest de la Diada es llegirà

mutilat per decisió de les entitats

A.B.

Els preparatius de la Diada de
l’11 de setembre a Gràcia no
només s’han escalfat en les set-
manes prèvies des del vessant
dels partits, amb la polèmica ja
tancada pel model de celebració
entre CiU i ERC, sinó que tam-
bé en el si de les entitats hi ha
hagut maregassa. La lectura del

El president del Centre s’havia oposat inicialment a subscriure’l

LA DIADA DE L’ANY 2006, EN UNA IMATGE D’ARXIU

amb el contingut. El text -comú
a nivell de Catalunya- enguany
endureix enguany el to i
deslegitima, per exemple, el Tri-
bunal Constitucional per inter-
venir en els recursos contra l’Es-
tatut. La junta del Centre Moral
es va tornar a reunir aquest di-
mecres i alguns membres, segons
fonts coneixedores del contingut
de la reunió, van demanar a

Pablos que reconsiderés la seva
postura. Pablos hi va accedir des-
prés que, d’acord amb l’actual
president de Lluïsos i encara por-

ARXIU

taveu del G-6, Jordi Casassas,
s’eliminés la part que parla del TC
com un tribunal del qual “no re-
coneixem la legitimitat”. 

manifest, que des de l’any pas-
sat correspon al president de la
coordinadora d’entitats històri-
ques G-6 i que enguany s’havia
atorgat a qui de manera immi-
nent assumirà aquest càrrec, el
president del Centre Moral,
Carlos Pablos, ha tingut polèmi-
ca, després que aquest rebutgés
l’encàrrec en una reunió de la
junta perquè no estava d’acord

Dues candidatures s’enfrontaran

per la presidència de CDC a Gràcia
Josep Montmany, de militància recent, aspira al càrrec que també pretén Víctor Cullell

L’agrupació local de Con-

vergència Democràtica ja

no té tan clar que el relleu

de l’actual president i por-

taveu al districte, Carles

Agustí, sigui automàtica-

ment la seva mà dreta i

actual conseller Víctor

Cullell. Josep Montmany,

un dels militants de recent

incorporació més actius de

l’agrupació, ha decidit fer

el pas en una candidatura

que busca  un perfil local

de renovació. El desenllaç

del procés tindrà lloc en-

tre finals de setembre i

principis d’octubre.

EL BLOC DE JOSEP MONTMANY, EL NOU CANDIDAT A PRESIDIR CDC, EN UNA IMATGE CAPTURADA AQUESTA SETMANA

ALBERT BALANZÀ

La presentació d’una segona can-
didatura, que obligarà a fer elec-
cions internes a l’agrupació
gracienca de CDC, ha estat un
secret poc a poc destapat aquest
agost. Montmany, que va entrar
a militar a Convergència fa un any
i mig i que fins ara no s’havia sig-
nificat a l’agrupació per tenir as-
piracions d’aquest nivell, ha co-
mençat a perfilar aquests dies el
seu equip amb l’objectiu de com-
batre la inexperiència que li re-
treu l’entorn de l’altra candidatu-
ra. Montmany només havia fet in-
tervencions públiques en clau
gracienca a través del seu bloc,
actiu des de 2007 [http://
addesa.blogspot.com] i, en decla-
racions a L’Independent ha asse-
gurat aquesta setmana que la seva
candidatura estarà integrada per
militants “joves i grans, que fa dos
anys que hi són però també 24”.
El nou aspirant a la presidència
de CDC de Gràcia, que es pre-

senta amb les credencials d’em-
presari especialitzat en econo-
mia regional i urbana -té tres
empreses amb seu al carrer Bo-
lívar de Vallcarca-, es va reunir
amb Cullell a finals de juliol per
comunicar-li les seves intenci-
ons i té previst ara per ara arri-
bar fins al final.
Contra els qualificatius que pot
rebre la seva llista en compara-
ció a la de Víctor Cullell, en un
moment de fet en què no hi ha
encara candidatures proclama-
des, Montmany apunta que vol
representar “una trobada de sen-
sibilitats al voltant d’una visió més
participativa de Convergència
que recuperi la idea de partit com
a moviment”. 

CiU i ERC intenten forçar que

l’estelada onegi sola l’11-S

Convergència i Unió i Esquerra
Republicana han engegat con-
verses per forçar una votació al
Districte que permeti que Grà-
cia s’adhereixi a la campanya que
ja han subscrit 40 ajuntaments
perquè l’estalada onegi sola a la
façana de la seu de Rius i Taulet
en la Diada de l’Onze de setem-
bre. Les converses, en les quals
hi han intervingut per part re-
publicana el president del dis-

tricte, Ricard Martínez, i el por-
taveu d’ERC, Àlex López, i per
part nacionalista el president de
CDC i portaveu de CiU, Carles
Agustí, s’han obert a ICV-EUiA,
ja que caldria una abstenció o
un vot a favor ecosocialista per-
què la proposta prosperés da-
vant d’una possible oposició del
PSC i del PP. La votació es fa-
ria en el marc d’una junta de
portaveus en els pròxims dies.

REDACCIÓ

Quatre persones han presen-
tat denúncia contra els Mos-
sos d’Esquadra després de ser
ferits per l’ús de porres exten-
sibles durant la passada Festa
Major, sobretot en els inci-
dents que es van registrar du-
rant la nit del diumenge 17.
Els impulsors de la causa, se-
gons explica en el número apa-
regut aquest dimecres el set-
manari Directa, són tres noies
que van ser agredides al car-
rer Còrsega i un noi que va
patir l’acció dels Mossos a
Torrent de l’Olla. Tots quatre
hauran de presentar-se a de-
clarar el proper 13 d’octubre.
El balanç de l’actuació policial
amb material que va estar pri-
mer prohibit al març i final-
ment autoritzat al juny pel de-
partament d’Interior va provo-
car un total de 40 ferits aque-
lla nit de diumenge, deu dels
quals van ingressar a l’Hospi-
tal Clínic, on se’ls va aixecar
informe del seu estat. Quatre
d’aquests deu afectats són els
que han presentat finalment la
denúncia contra els Mossos
d’Esquadra. Interior va fer
marxa enrere abans de l’estiu i
va modificar la polèmica ins-
trucció d’armes que des del
març prohibia l’ús de porres
extensibles, després que aques-
ta il·legalització provoqués un
fort malestar en el cos de poli-
cia de la Generalitat. Fins a la
publicació del reglament, hi
havia un buit legal en aquesta
matèria a Catalunya.  

Denúncies als

Mossos per

ús de porres

extensibles
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La Salut es converteix en un cementiri

de vehicles a tres mesos de l’àrea verda
Els veïns recompten fins a 37 cotxes amb la ITV caducada des de fa dos i tres anys

Els veïns de la Salut que

han tornat de vacances

en aquests últims dies

s’han trobat amb dificul-

tats d’aparcament per

una causa sorprenent: el

barri s’ha convertit en un

repentí cementiri de

cotxes abandonats. A tres

mesos que es comenci a

executar la reivindicada

àrea verda que hauria

d’evitar que veïns d’al-

tres barris aparquin a la

zona, els veïns denunci-

en amb dades a la mà

aquesta rara invasió de

vehicles.

A. BALANZA

En un treball de camp elaborat
per un grup de veïns mobilitzats,
que han fet el seguiment de la ca-
suística en les últimes setmanes
amb matrícules registrades, la
principal dada és que en el qua-
drat que forma Travessera de Dalt
amb carrers com Escorial,
Larrard, Mercedes, Olot o Sant
Josep de la Muntanya hi ha al-
menys 37 vehicles que presenten
un aspecte evident d’abandona-
ment i que tenen la Inspecció
Tècnica de Vehicles (ITV) cadu-
cada des de fa fins i tot quatre
anys en alguns casos.
L’estudi s’ha fet en dos tongades,
els dies 28 i 29 d’agost i també
aquest dimecres 4 de setembre.
En el primer cas s’han detectat
37 casos de cotxes que presen-
ten la ITV caducada, l’avís de
grua arrencat, retrovisors o para-
xocs trencats o absència de ma-
trícula. Els veïns consultats tam-
bé han advertit de l’antiguitat

general d’aquests vehicles, que
generalment porten encara la
matrícula de dues lletres.
Els veïns també es queixen que,
malgrat les explicacions que han
demanat al Telèfon del Civisme de
l’Ajuntament de Barcelona, no s’ha
produït cap resposta oficial ni
tampoc la Guàrdia Urbana ha ac-
tuat en una pràctica de retirada
dels vehicles que acostuma a ser
habitual a la majoria de zones de
la ciutat amb problemes similars.
Es dóna el cas que la Salut, i tam-
bé Vallcarca, en el rectangle que es
forma entre la Travessera de Dalt,
l’avinguda de la República Argen-
tina, els límits del Park Güell i l’avin-
guda Popmpeu Fabra, és la zona
que sumarà al gener 1.100 places
d’àrea verda d’aparcament. 

CEDIDA

UNA DE LESPÀGINES DEL TREBALL DE CAMP QUE UN GRUP DE VEÏNS HAN FET SOBRE COTXES ABANDONATS A LA SALUT

Salvem Vallcarca critica el desgavell

urbanístic de les obres de Lesseps

ÈRIC LLUENT

La comissió d’Amics de la Ciutat
i del Barri de Gràcia de la Plata-
forma Salvem Vallcarca ha de-
nunciat a través d’un anomenat
Primer Manifest per la plaça
Lesseps el “desgavell urbanístic
existent” del projecte final de la
zona, quan encara s’ha d’enllestir
una part important de les obres.

En el document es qüestiona el
perquè de la “priorització del tràn-
sit rodat enfront de la circulació
peatonal” subratllant que el pro-
jecte actual segueix dividint la
Gràcia sud i nord. La plataforma
lamenta l’escassa zona verda que
inclou el projecte final i la poca
visibilitat de la Biblioteca Jaume
Fuster que quedarà amagada pel
desnivell de l’estructura central de

Denuncia la poca zona verda i l’ensorrament de la biblioteca

LES OBRES DE LESSEPS, EN UNA IMATGE RECENT

la plaça. “Per què no s’ha previst,
tot i que hi cabia, un aparcament
soterrat resolent així el problema
creat?”, es pregunta la platafor-
ma fent referència a la manca de
pàrquings pels vehicles dels ve-
ïns. El manifest critica el pal·li
que s’ha construït a la plaça i al-
hora que defineix el mobiliari
urbà de la zona com a “decadent
i desordenat”. 

CRISTINA SIERRA

Canvis d’estacionament que

alimenten tot tipus de rumors

De la Rambla Mercedes fins al
carrer Marianao passant pel
carrer Olot. Aquest és el recor-
regut que els veïns de la Salut
han pogut comprovar que pot
fer un mateix cotxe estacionat
durant diversos dies sense esl
papers en regla i en estat d’aban-
donament. Els canvis d’aparca-
ment es produeixen sobretot en
cap de setmana i això, en lloc
de veure’s com un fet normal,
segons els veïns, alimenta tot

tipus de rumors: rotacions or-
ganitzades, permissivitat de la
Guàrdia Urbana... La inquie-
tud dels veïns es remunta a tres
anys enrere quan es va comen-
çar a percebre la invasió de
cotxes de zones on ja hi havia
l’àrea verda d’aparcament cap
al barri de la Salut, on l’àrea
no engegarà fins al gener. La
sospita afegida ara és que els
cotxes abandonats no apareguin
amb un distintiu d’àrea verda.

E. L.

Alfons Casas, expresident de
CDC Gràcia i veí del nord del
districte, serà l’encarregat  de
donar el tret de sortida aquest
divendres a la festa major dels
barris del nord de Gràcia a les
cinc de la tarda als jardins
Maria Baldó. La festa d’en-
guany se centrarà al Centre
Cívic el Coll, la plaça Salva-
dor Allende, el Parc de la
Creueta del Coll i la Parròquia
Mare de Déu del Coll. Pel que
fa a les activitats més destaca-
des, aquest dissabte es farà el
sopar de festa major a la plaça
Salvador Allende a partir de
dos quart de deu i a partir de
les onze hi haurà ball amb l’Or-
questra Son-d4. Dins dels ac-
tes de festa major, està previst
que pel divendres dia 12 es
faci una jornada de portes
obertes a la finca San Salva-
dor des de les onze fins a les
vuit del vespre.

Les festes alternatives

Les festes alternatives se ce-
lebraran la propera setmana
a l’avinguda de Vallcarca 55
sota el lema Mai més Vallcarca
sense ateneu! La primera jor-
nada festiva serà el dia 12 on
actuaran grups com Lafrus,
Evilminded, Operación Can-
grejo o La banda del Panda.
La nit del dissabte serà més
tranquil·la i comptarà amb un
espectacle de teatre social i un
passi de curtmetratges d’au-
tors locals. 

Alfons Casas

fa el pregó

de les festes

del nord
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L’últim ‘arquitecte’ de guarnits de

la Festa Major anuncia que ho deixa

A.B./E.L.

“Vull donar les gràcies especial-
ment a Ricard Estruch, Albert
Torres, Josep Maria Contel i Sergi
Font, els quatre presidents amb
qui he tingut el plaer de treballar
per a la festa”, afirma Martorell.

Dos primers premis i un tercer
amb Verdi del Mig en els darrers
tres anys i els tres últims primers
premis de Verdi de Dalt avalen la
feina de Joan Martorell, un
dissenyador que ha marcat un es-
til en els guarnits de la festa ma-

jor caracteritzat per la seva mo-
numentalitat, qüestió que no la
deixat exempt de crítiques. “Hi
ha persones que consideren que
el format de guarnits que jo he
proposat és excessiu però si això
servei per augmentar el nivell i

EL GUARNIT D’ENGUANY DE VERDI DEL MIG, DEDICAT A LA LUITA MEXICANA

Després de deu anys

dissenyant els especta-

culars guarnits guanya-

dors primer de Verdi de

Dalt i en els darrers

anys de Verdi del Mig,

Joan Martorell ha anun-

ciat que deixarà de

participar a la Festa

Major de Gràcia. L’impul-

sor de guarnits com el

galliner, la cantina mexi-

cana, la fuga de presos,

la Ruta 66 o enguany la

lluita lliure mexicana

d’enguany tanca una

etapa de la seva vida

agraint la col.laboració

d’aquelles persones amb

qui a col.laborat i obre,

de retruc, un nou inter-

rogant a la Festa Major.

ARIADNA BORRAS

Joan Martorell va ser l’artífex principal dels grans decorats de Verdi Dalt i Verdi Mig

mantenir-lo de cara a un futur jo
ja estic satisfet”, ha confessat
Martorell aquesta setmana, dies
després que es conegués la seva
decisió. L’últim arquitecte de la
festa aconsella a aquells que pren-
guin el seu relleu que obrin les
portes i mimin totes aquelles per-
sones que vulguin col·laborar en
la festa, “encara que només sigui
per ajudar uns dies o unes hores”.

Relleu al primer premi

Joan Blanques de Baix, el tram
que va de Sant Lluís a Encarna-
ció, ha guanyat enguany el pri-
mer premi del concurs de guar-
nits prenent així el relleu del car-
rer Verdi. És el primer cop que
la comissió d’aquest carrer arri-
ba a la part més alta del podi, i
ho ha fet passant per davant de
Joan Blanques de Dalt, segon clas-
sificat, i Verdi, tercer. Pel que fa
a categories especials, el carrer
Progrés ha aconseguit endur-se
el premi a la millor portalada i
Joan Blanques de Dalt ha acumu-
lat el premi a la millor il·-
luminació i al millor sostre. 

Una sanció a

plaça Rovira

obre una crisi

La polèmica va arribar el dia
18 d’agost quan després del lliu-
rament de premis es va conèi-
xer que una comissió de la Fe-
deració Festa Major havia san-
cionat la plaça Rovira per l’in-
compliment dels mínims del
guarnit. Aquesta comissió està
formada pels tres primers pre-
miats i els dos primers accès-
sits, és a dir, els dos Joan Blan-
ques, Verdi, Providencia i
Berga. En els darrers dos anys
la plaça ja havia estat sanciona-
da, però aquest any els veïns i
veïnes esperaven evitar la san-
ció per la notable evolució de
l’estructura del guarnit respec-
te altres edicions de la festa. De
fet, Rovira va aconseguir el desè
premi dels 15 carrers que van
participar al concurs, quedant
així per davant dels dos accès-
sits que formen part de la co-
missió. Segons Jordi Martín,
president de l’associació de ve-
ïns de la plaça Rovira, la fede-
ració està estudiant revocar la
decisió, ja que no s’ajusta als
estatuts. Si no, es podria pre-
sentar un recurs a l’assemblea.
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Dijous 14. El pregoner Queco No-

vell dóna el tret de sortida a la festa

amb un pregó humorístic i en vers.

Fa una especial menció a Mercè Ro-

doreda i Albert Musons. A quarts

de nou del vespre comença la mani-

festació antifeixista en record de la

mort del jove Roger, assassinat d’una

ganivetada per un grup de neonazis

el 15 d’agost de 2004 a les immedi-

acions de l’estació de Fontana. La

manifestació acaba amb l’okupació

del solar de Torrent de l’Olla amb

Siracusa on s’hi farà la festa alterna-

tiva. Per la nit els festers de tots i

cadascun dels carrers s’afanyen a

acabar d’enllestir els guarnits.

Divendres 15. La Vila es desperta amb

el so dels tabals, els trabucaires i els

diables. Després de tota una nit guar-

nint els carrers fan esclatar la traca d’ini-

ci de les festes. Durant la tradicional mis-

sa de festa major, un retrat de l’Albert

Musons presideix la celebració. Per la

tarda arranca la cercavila de cultura

popular, que compleix el seu desè ani-

versari i a la qual participen gairebé 30

colles d’arreu, amb Portugal destacat.

Dilluns 18. La ressaca del lliurament

de premis encara perdura i les decisi-

ons del jurat són comentades a cada

carrer on s’hi generen debats de tota

mena. El nou espai de les vetllades

màgiques acull el concert més ‘alter-

natiu’ de la festa: només quinze per-

sones assisteixen a un excel.lent reci-

tal de piano del mestre Lluís Arquer.

La Casa del Músics, on s’hi farà du-

rant quatre dies aquest concert es con-

verteix en l’oasi perfecte per aquells

que volen fugir de les grans aglome-

racions de gent. La plaça del Poble Ro-

maní es torna a omplir per veure

Skandol Públic i Plouen Katximbes.

El grup de Vallcarca Surfin’ Sirles en-

canta a la plaça Rovira.

Dijous 21. Darrer dia de festa ma-

jor. La traca final la preparen les co-

lles de foc de Gràcia amb la partici-

pació del Drac de Gràcia, el drac

Gaudiamus, la Colla Vella de Diables

de Gràcia, la Diabòlica de Gràcia i la

Malèfica del Coll. A l’arribada a Rius i

Taulet, a quarts de dotze arriba l’ho-

ra dels versots on els diables fan crí-

tica i burla de l’actualitat gracienca.

Mentre, a l’Oratori Sant Felip Neri,

Pascal Comelade acompanyat de 20

músics i poetes fa un homenatge a

James Brown que dura tres hores

en les quals en cap instant es deixa

d’interpretar i versionar ‘Sex Machine’.

A quarts d’una el castells de focs de

l’Ajuntament tanca una edició de la

Festa Major en la que, estranyament,

no ha plogut gaire.

Dissabte 16. En el dia de més aglome-

ració de gent de la festa, el gegantó Tor-

res, dedicat a l’ex president de la Fede-

ració Festa Major de Gràcia Albert Tor-

res, compleix un any des de la seva

presentació a l’homenatge a Sant Roc.

L’Assemblea de Joves de Gràcia i Enda-

vant fan una manifestació que surt de la

plaça Revolució sota el lema: “Ultratgem

Espanya! Desobeïm la imposició espa-

nyola”. Feliu Ventura suspèn el concert

que havia de fer a l’Oratori Sant Felip

Neri per la baixa d’un dels músics que

l’acompanyava. El concert d’Etsaiak

omple la plaça del Poble Romaní.

Diumenge 17. A les sis de la tarda es

fa el lliurament de premis a la plaça

Rius i Taulet que s’omple per viure un

dels moments més emocionants de la

festa. La gent del carrer Progrés (vui-

tè) i la plaça Rius i Taulet (setena) mos-

tren el seu desacord amb la decisió

del jurat. L’alegria és per a Verdi (ter-

cer), Joan Blanques de Dalt (segon) i

Joan Blanques de Baix (primer). És

el primer cop que Joan Blanques de

Baix guanya el primer premi i ho fa

amb un guarnit dedicat als elements

d’una caixa de costura. La diada cas-

tellera mostra un 4 de 8 dels Caste-

llers de la Vila de Gràcia. La colla

local va carregar i descarregar tots els

castells de la diada. Les destrosses en

els guarnits d’alguns carrers com Pro-

vidència i Rius i Taulet ja són visibles.

Incidents amb els Mossos fan una

quarentena de ferits. Mishima triom-

fa a la plaça Rovira.

Dimarts 19. El nom del dia és Pau Riba

que presenta a la plaça Rovira el nou

disc Virus Laic. Hotel Cochambre a

Bruniquer i l’Orquestra Mitjanit a la pla-

ça Rius i Taulet completen el cartell mu-

sical de les actuacions més destacades

de la jornada. L’Independent de Grà-

cia celebra el vuitè aniversari en un so-

par que aplega més de cent persones

que gaudeixen del concert de jazz del

grup Shine. Cap al vespre el carrer Verdi

es col
.
lapsa literalment per la gran aflu-

ència de públic al combat de lluita lliu-

re mexicana fins al punt que la Guàrdia

Urbana ha de tallar els accessos del vol-

tant de la cruïlla Verdi amb Providència.

Dimecres 20. El curtmetratge Records

de Gràcia guanya la primera Mostra de

Curtmetratges Cinema Rovira, organit-

zada pels festers de la plaça Rovira. El

segon premi és per a Fantasies i el ter-

cer per a Ultra High Freqüency. Després

del lliurament dels premis a l’escenari de

la plaça va fer acte de presència l’humo-

rista Carles Flavià per fer gaudir als ve-

ïns i veïnes d’una nit de monòlegs.

La fi del regnat de VerdiLa fi del regnat de Verdi
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Festes dels Barris Nord. Des del 5 fins el 14 de setem-

bre se celebren les festes majors dels barris de la zona

nord del districte de Gràcia. Els punts centrals de la festa

seran el Parc de la Creueta del Coll, la Parròquia Mare de

Déu del Coll, la Plaça Salvador Allende i el Centre Cívic El

Coll. Durant deu dies els carrers del Coll i Vallcarca s’om-

pliran de ball, sopars, tallers, espectacles, i gresca.

El Coll i Vallcarca. Del 5 al 14 de setembre

recomanem
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TORU MARIMOTO
d’un parc forestal fins a

un jardí de roses.

Centre de Recursos Barce-

lona Sostenible (Nil i Fabra,

20), a les 10 h. Punt de tro-

bada: Carrer de Can

Carelleu.

Taller de Circ a càrrec de

El Circ Menudet. Al Parc

de la Creueta del Coll, a les

12 h.

Fideuà de Festa Major. Al

Parc de la Creueta del Coll,

a partir de les 14.30

I Festival de Música Jus-

ta: Beside.

Jardí de l’Olokuti (Astúries,

36), a les 19 h

Sopar de Festa Major.

Tickets al bar Santuaris. C/

Santuaris, 47. Plaça Salva-

dor Allende a partir de les

21.30 h

Ball de Festa Major. Ball

a càrrec de l’Orquestra Son-

d4. Plaça Salvador Allen-

de, a partir de les 23 h.

Concert de Kwame

afrovibes, afrobeat high

life-reggae. Elèctric Bar

(Trav. de Gràcia 233) a les

22 h.

� 7 de setembre

Actes de la Diada Nacio-

nal: 11h. Actuació bastone-

ra. 12h. Filibusters i Revol-

ta Diatònica. 13.30h Acte

polític amb representants

d’Endevant, Xavier Navarro

(CUP Vilafranca Penedès) i

Manolo Tomàs, portaveu de

la Plataforma en defensa de

l’Ebre. 14. Vermut i dinar

amb arrossada popular.

16h: Cant improvisat amb

el Cor de la Carxofa. Orga-

nitzat per Endavant. Plaça

Revolució.

Creadors sense vacances -

Espectacle teatral: Medi-

terrània, la mar de con-

tes, a càrrec de la Cia. Re-

vés Teatre.

Biblioteca Jaume Fuster (Pl.

Lesseps, 20), a les 12 h

18è Festival L’Hora del

Jazz - Memorial Tete

Montoliu: Ismael Dueñas

Trio, amb Ismael Dueñas al

piano, Joan Motera al con-

trabaix, i Òscar Domènech

a la bateria.

Plaça de Rius i Taulet, a les

12 h

18è Festival L’Hora del

Jazz - Memorial Tete

Montoliu: Anna Luna Quin-

tet, amb Anna Luna, a la

veu; Jaume Vilaseca, al pia-

no; Curro Gálvez, al contra-

baix; Roberto Faenzi, a la

bateria, i Víctor de Diego,

al saxo i la flauta.

Plaça de Rius i Taulet, a les

13 h

Gabriel Amargant Trio.

Jam session a càrrec de

Gabriel Amargant i la seva

banda.

Elèctric Bar (Trav. Gràcia

233) a les 22 h.

� 9 de setembre

Visita comentada: La plu-

ja a la ciutat.

Centre de Recursos Barce-

lona Sostenible (Nil i Fabra,

20), a les 16 h

De Pro-Funguis. Disposi-

tiu de Taxonomia Associa-

tiva. Conferència sobre as-

sociacionisme i gastrono-

mia.

L’espai Eart, c. Torrijos 68,

a partir de les 19 h

� 10 de setembre

Diada Nacional de

Catalunya. Organitzades

pel Districte de Gràcia, el G-

6 i la Coordinadora de Co-

lles de Cultura Popular de

Gràcia. Plaça Rius i Taulet,

a partir 19.30 h.

Xerrada: Entesa pel De-

creixement.

Biblioteca Vila de Gràcia

(Torrent de l’Olla, 104), a

les 21.30

Alejandro Luzardo.

Concert. Elèctric Bar (Trav.

de Gràcia 233) a partir de

les 22 h

� 12 de setembre

II Cicle de cinema a la fres-

ca al jardi de l’Olokuti.

Projecció de: Nuestro

pan de cada día,

deDiego Rafecas.

Olokuti (Astúries, 36), a

partir de les 19 h

� 13 de setembre

I Festival de Música Jus-

ta: Black Coffee Quar-

tet.

Jardí de l’Olokuti (Astú-

ries, 36), a les 19 h

CONCURSOS

� Fins al 15 de setem-

bre

12è Concurs de Foto-

grafia. Tema de Festa

Major de Gràcia 2008 i

preferentment les places

i els carrers guarnits.

Federació Festa Major

(Igualada, 10)

� Fins al 15 d’octubre

I Concurs Literari de

contes i poesia Mercè

Rodoreda. Bases a:

www.gracianet.org/cmig

El Centre (carrer Ros de

Olano, 9)

3r Concurs Infantil de

Contes de Festa Major

‘Mercè Rodoreda’.

El Centre (carrer Ros de

Olano, 9)

V Concurs Literari de

contes de Festa Major

de Gràcia. Bases a

www.gracianet.org/cmig

El Centre (carrer Ros de

Olano, 9)

� Fins al 26 de setem-

bre

I Concurs de Maque-

tes Sons de la Mediter-

rània. Organitzat pel

CAT i per Enderrock. Ba-

ses completes al web:

www.sonsdelamediterrania.cat/

concurs

Enderrock (Enric Grana-

dos, 111).

EXPOSICIONS

�  Exposició perma-

nent

Exposició: La mobilitat,

l’estalvi, l’energia i la

construcció sostenible.

Centre de Recursos

Barcelona Sostenible (Nil

i Fabra, 20, baixos)

� Fins al 13 de setem-

bre

Exposició col.lectiva:

Corazón loco.

Galeria Espai[b] (Torrent

de l’Olla, 158)

� Fins al 21 de setem-

bre

Exposició: Índia, de Toru

Morimoto.

Biblioteca Jaume Fuster

(Plaça Lesseps, 20)

� Fins al 27 de setem-

bre

Exposició: Autogestió i

realitat, mostra edito-

rial independent co-

lombiana, a càrrec del

col.lectiu Sursystem.

Biblioteca Jaume Fuster

(Plaça Lesseps, 20)

ACTES

� 5 de setembre

Ball de festa Major dels

jubilats del Col. Centre

Cívic El Coll (Aldea 15) a

les 17h

II Cicle de cinema a la fres-

ca al jardi de l’Olokuti.

Projecció de: Paisajes

transformados, de

Jennifer Baichwal.

Olokuti (Astúries, 36), a

partir de les 19 h

Pregó de les festes dels

barris Nord. Pregoner:

Alfons Casas. Jardins

Maria Baldó, a les 19 h

Processó de la Verge

del Coll fins al mirador

del Coll. Sortida des de la

Parròquia Mare de Déu

del Coll

Concert de funk, soul i

rock a càrrec de The

Sinead Savage Band.

Elèctric Bar (Trav. gràcia,

233) a les 23 h.

� 6 de setembre

Visita guiada: Ruta pels

espais verds, a peu des
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Cultura

OB-sessions analitza les pors i la

infelicitat dels adults a la Beckett

C.B.

La Sala Beckett torna de les va-
cances d’estiu amb OB-sessions,
una obra en què l’autor i director,
Jordi Oriol, se centra en la difi-
cultat que tenen els adults per sen-
tir-se feliços i guia l’espectador per
les capes més fosques de les seves
pors. El protagonista principal és
en Pere (Albert Pérez), un perso-

natge amb una vida aparentment
envejable: casat amb un fill, amb
bona feina i una caseta als afores
de la ciutat. Fins que un dia suc-
ceeix una cosa aparentment absur-
da i irrellevant però que comença
a fer desencaixar tota aquesta vida
perfecta fins que la trenca en pe-
daços. Aquest fet es tracta, només,
de l’obsessió. Entre sessions de
terapia per intentar recuperar la

L’obra va rebre el premi Injuve 2007 a la millor proposta escènica

OB-SESSIONS, EN UN MOMENT DE LA REPRESENTACIÓ EN UN ASSAIG

felicitat perduda i sota l’aparença
d’una comèdia, Jordi Oriol vol
mostrar el deteriorament d’una
família exemplar a causa de l’ob-
sessió. El repartiment de la histò-
ria l’acaben de conformar Glòria
Cano en el doble paper de mare i
infermera; Isak Férriz interpretant
al fill i el psicòleg i Oriol Roca i
Jordi Santanach en els papers de
voyeurs. L’estrena de la peça, que

CEDIDA

és una producció de l’associació
artística Indi Gest i que ha rebut
el premi Injuve 2007 en la
categoría de proposta escènica,

tindrà lloc el proper dimecres 10
de setembre en el teatre de Ca
l’Alegre de Dalt i estarà en cartellera
fins els 12 d’octubre. 

Portugal s’erigeix com a centre del

festival de música experimental LEM
L’artista sard Alessandro Olla engega el 2 d’octubre amb un homenatge a John Cage

Límit És Marc. O el que

és el mateix: LEM. Aques-

ta és la definició que els

de Gràcia Territori

Sonor han volgut donar

enguany a l’acrònim pel

qual es coneix el seu

festival de música expe-

rimental, que tindrà lloc

del 2 al 25 d’octubre.

Amb Portugal com a

país convidat, la dotze-

na edició es caracteritza

també pel protagonisme

que s’ofereix a la veu

humana, amb la irrupció

contundent de la poesia.

ERIKA STUCKY, UNA DE LES ARTISTES DEL NOU DISPOSITIU LEM

CEDIDA

CARINA BELLVER

Octubre, a Gràcia, és sinònim de
música experimental, és a dir, de
LEM. I aquesta dotzena edició en
va plena. En total són 27 propos-
tes de les quals la Vila n’acull 19,
tres més que l’any passat. Per co-
mençar fort, què millor que una
estrena als Lluïsos: l’homenatge a
John Cage, Song books, amb un
maridatge de veu, dansa i música
electrònica a càrrec de l’artista sard
Alessandro Olla.
Però seran les veus portugueses les
que s’erigiran com a caps de car-
tell, entre elles Osso exótico, que
per primera vegada actuaran a
Catalunya. El CAT –que es recu-
pera enguany com a espai– aco-
llirà un altre dels noms potents del
festival, el mexicà Juan Pablo Villa,
que torna a la ciutat compartint
escenari amb Ana Subirana i
Marina Sagarra i després d’haver
actuat aquest estiu al Grec.
Pel que fa als espais, l’edició d’en-
guany perd diversitat  –cauen La
Sedeta, l’Orfeó Gracienc, l’Orato-

19 propostes

als escenaris

de la Vila

Dijous 2 d’octubre.Dijous 2 d’octubre.Dijous 2 d’octubre.Dijous 2 d’octubre.Dijous 2 d’octubre.
Casicuarteto Lumière.Bar
Lluïsos de Gràcia. 21hores.
John Cage’s Song Books. Tea-
tre Lluïsos de Gràcia. 22 hores.

Dissabte 4 d’octubreDissabte 4 d’octubreDissabte 4 d’octubreDissabte 4 d’octubreDissabte 4 d’octubre
Osso exotico. Teatre Lluïsos de
Gràcia 22 hores. Dark matter
Teatre Lluïsos de Gràcia. 21h.

Dijous 9 d’octubreDijous 9 d’octubreDijous 9 d’octubreDijous 9 d’octubreDijous 9 d’octubre
Melusinaza. Elèctric. 19.39 ho-
res. SagarraSubirana. CAT. 22
h. Juan Pablo Villa. CAT. 23 h.

Dissabte 11 d’octubreDissabte 11 d’octubreDissabte 11 d’octubreDissabte 11 d’octubreDissabte 11 d’octubre
Esquema. Teatre Lluïsos. 21 ho-
res. Ankitoner metamars. Teatre
Lluïsos. 22 hores. Música rela-
cionada 96.6. Mi Bar. 00.00 h

Dijous 16 d’octubreDijous 16 d’octubreDijous 16 d’octubreDijous 16 d’octubreDijous 16 d’octubre
Alfredo Costa Monteiro .
CAT. 22 hores.  Pocketbook
of lightning. CAT. 23 hores.

Dijous 23 d’octubreDijous 23 d’octubreDijous 23 d’octubreDijous 23 d’octubreDijous 23 d’octubre
The room (Marsella). CAT .
22 h. YE77A (Lisboa). 23 h

Divendres 24 d’octubreDivendres 24 d’octubreDivendres 24 d’octubreDivendres 24 d’octubreDivendres 24 d’octubre
Gonzalo Escarpa. 20 h. Obra-
dor Beckett. Nora Gomringer.
20.30 h. Obrador Beckett.
Dyad. 22h. Antiga Casa Haiku

ri Sant Felip Neri, la biblioteca Vila
de Gràcia i la botiga eròtica De-
sig. Però es consoliden els Lluïsos
de Gràcia, que acolliran el gruix

més important del festival,  l’Obra-
dor de la Sala Beckett, que serà l’es-
pai de les vetllades poètiques, l’Es-

pai EART i els bars Elèctric i
MiBar. A més, s’incorpora també
com a espai l’Antiga Casa Haiku
de Milà i Fontanals 14, on tindrà
lloc el concert de Dyad.
Per segon any consecutiu, la traca
final de cloenda serà fora de ter-
ritori gracienc, a la fàbrica
Moritz. Serà el 25 d’octubre
amb concert doble. Per una ban-
da, la proposta que portarà Anna
Blume Fan Club a les 19 hores
juntament amb Misaluba Septet,
que posarà el punt i final a la
dotzena edició de LEM. 

breusbreus

La finca

Sansalvador, a

punt d’obertura

Una jornada de portes obertes
els propers divendres 12 i dis-
sabte 13 de setembre servirà
per inaugurar la Finca Sansal-
vador, l’obra inacabada de l’ar-
quitecte modernista Josep
Maria Jujol ubicada al número
79 del carrer Mare de Déu del
Coll, a tocar del Park Güell.
Les dates elegides no són a l’at-
zar sinó per intentar emmar-
car aquesta celebració dins la
Festa Major del Coll. Després
d’un any i mig d’obres, temps
durant el qual la finca ha estat
tancada, s’ofereix la possibili-
tat de visitar les grutes excava-
des que donen accés a una an-
tic pou d’aigua i també a la
caseta del porter. L’espai, tal
com ja s’havia anunciat, serà
la seu social del Taller d’Histò-
ria de Gràcia. 

Els Casablanca

es desvinculen

del festival Àsia

Els cinemes Casablanca
Kaplan no formaran part en-
guany del Festival Àsia, del qual
en els darrers dos anys havien
estat la seu de la secció cinèfi-
la. El festival, organitzat per la
Casa Àsia de Barcelona, ha
decidit traslladar una part im-
portant de les activitats, entre
elles les projeccions cinema-
togràfiques, al Parc de la Ciu-
tadella per tal d’obrir més la
mostra a la ciutat. L’any pas-
sat els Casablanca van oferir
dotze propostes diferents que
anaven des del cinema gore a
les sessions golfes, passant pel
gènere de pel·lícules d’anima-
ció japonesa, conegut com a
anime. 

L’antiga Casa Haiku

de Milà i Fontanals

14 serà el nou espai

d’aquesta edició
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Els carrers de sempre

Passava quelcom estrany

aquell dia. Els llocs que

freqüentava van començar a

desaparèixer. Primer la

farmàcia, després la dro-

gueria, la fleca i fins i tot el

basar dels xinesos. Al

principi no se’n va adonar,

després va pensar que

havia despertat més distret

que de costum i que s’havia

passat uns

quants

carrers, però

quan va

intentar per

tercera

vegada anar

a prendre un

cafè al bar de la plaça,

sense trobar-lo, es va

alarmar de veritat.

En una correguda frenètica

va recórrer els carrers de

sempre a la recerca d’alguna

cosa familiar, sense èxit. Fins

i tot les cases dels seus veïns

s’havien esfumat, i no es va

atrevir a arribar fins a la

seva, doncs estava conven-

çut que no hi seria. Tenia

una por tan irracional com la

seva situació. Si no existien

aquells llocs, què li queda-

va? què era ell sense tot allò

que sempre l’havia envoltat?

Cada vegada que es trobava

davant del que havia de ser

un edifici conegut, i on ara hi

havia un altra cosa, ofegava

un crit. Ningú més semblava

adonar-se’n.

Gairebé es va sorprendre

quan, al tombar la cantona-

da, va trobar la llibreria:

aquella en la qual havia

comprat des dels seus

primers contes

de fades fins

als últims best

sellers.

Més tranquil,

va creuar la

porta i es va

dirigir a les

prestatgeries. Llavors va

agafar el llibre que solia

fullejar i que mai es decidia

a adquirir, com buscant

quelcom conegut on recol-

zar-se. Però les pàgines en

blanc li van fer comprendre

que havia comès un error.

Al mateix temps, en el

carrer de sempre, algú se

sorprenia que la llibreria

hagués desaparegut. 

relats curts
Ana Marín

Gairebé es vaGairebé es vaGairebé es vaGairebé es vaGairebé es va
sorprendre quan, alsorprendre quan, alsorprendre quan, alsorprendre quan, alsorprendre quan, al
tombar la cantonada,tombar la cantonada,tombar la cantonada,tombar la cantonada,tombar la cantonada,
va trobar la llibreriava trobar la llibreriava trobar la llibreriava trobar la llibreriava trobar la llibreria

entrevista

El duet de Joan Vergés escriuen i musiquen poemes

Què ha provocat que la pu-Què ha provocat que la pu-Què ha provocat que la pu-Què ha provocat que la pu-Què ha provocat que la pu-
blicació de l’obra sigui tan dis-blicació de l’obra sigui tan dis-blicació de l’obra sigui tan dis-blicació de l’obra sigui tan dis-blicació de l’obra sigui tan dis-
contínua?contínua?contínua?contínua?contínua?
J.V (fill): Als anys 60, si no feies
la poesia del moment, quedaves
fora. Ara passa el mateix, les
editorials es dediquen a poetes
concrets.  Des del 1970 amb La
vida nova (Premi Carles Riba)
fins al 2006 que es publica l’An-
tologia, quasi no es publica res.
L’acte que enguany va tancar la
Setmana de la Poesia al Palau de
la Música va triar el meu pare
com a representant i això va ser
molt important. Va venir en Toti
Soler, va cantar cançons dels meu
pare i es van llegir uns poemes
de llibres sense publicar.

Serrat ha cantat poemes deSerrat ha cantat poemes deSerrat ha cantat poemes deSerrat ha cantat poemes deSerrat ha cantat poemes de
JJJJJoan oan oan oan oan VVVVVergés. A la pàgina wergés. A la pàgina wergés. A la pàgina wergés. A la pàgina wergés. A la pàgina webebebebeb
del cantautordel cantautordel cantautordel cantautordel cantautor, el descriu com, el descriu com, el descriu com, el descriu com, el descriu com
un romàntic. S’identifica?un romàntic. S’identifica?un romàntic. S’identifica?un romàntic. S’identifica?un romàntic. S’identifica?
J.V (pare): Sí, soc un romàntic.
Però també tinc altres registres:
més satírics, més irònics.

Com comencen a treballarCom comencen a treballarCom comencen a treballarCom comencen a treballarCom comencen a treballar
junts?junts?junts?junts?junts?
F: Vaig començar a musicar-li
fa cinc anys i la gent que el co-
neixia es va interessar. Em vaig
sorprendre molt perquè, malgrat
havia estat conegut, feia anys que

Patrícia Monge

“La poesia no és literatura”
Joan Vergés (Barcelona,

1928) va decidir un dia

no viure en la mitifica-

ció del poeta i expres-

sar en els seus versos

una poesia lliure,

salpimentada, sobretot,

de sàtira. A les seves

mans han caigut nom-

brosos premis, tot i

que, segurament, el

millor és ser còmplice

de Joan Vergés, fill,

músic i responsable de

l’Escola de Música

Alegre de Dalt. Amb la

crítica a la butxaca, la

poesia feta cançó.

abans ha estat un bon oient?abans ha estat un bon oient?abans ha estat un bon oient?abans ha estat un bon oient?abans ha estat un bon oient?
P: T’he de confessar que jo he
estat poc lector. He intentat pre-
servar el meu món d’influènci-
es. A vegades em posava a llegir
i badava com un pescador da-
vant dels peixos.
F: Estic d’acord amb el meu
pare, el propi viatge personal és
el més important. És cert que
sols tampoc podem fer res i qui
ho llegeix o ho escolta sap veure
un altre punt de vista.

Què és poesia? Es preguntavaQuè és poesia? Es preguntavaQuè és poesia? Es preguntavaQuè és poesia? Es preguntavaQuè és poesia? Es preguntava
MMMMMararararartí i Ptí i Ptí i Ptí i Ptí i Pol...ol...ol...ol...ol...
P: La poesia, encara que sembli
fort dir-ho, no és literatura. És
indefinible.
F: Deia Carles Riba: “La poe-
sia? Cal cercar-la on tu ja saps
que és, com la Gràcia”. La poe-
sia i la música són com un mitjà
de coneixement, diuen coses
que no es poden dir amb llen-
guatge parlat o escrit. 

no se’n deia res. Vaig començar
sol i després el vaig animar a que
ell recités i jo tocava.

I com ha anat la compaginacióI com ha anat la compaginacióI com ha anat la compaginacióI com ha anat la compaginacióI com ha anat la compaginació
per treballar?per treballar?per treballar?per treballar?per treballar?
F: Hem compartit la sensibilitat
artística i l’aventura. L’important de
la música és la poesia i, en gran
part, l’important de la poesia és la
música. Els poemes del meu pare
mantenen una musicalitat que per-
met comunicar-ho a través de
música.

EEEEEl poeta Pl poeta Pl poeta Pl poeta Pl poeta Paul aul aul aul aul VVVVValéraléraléraléraléry deia que elsy deia que elsy deia que elsy deia que elsy deia que els
optimistes escriuen malament.optimistes escriuen malament.optimistes escriuen malament.optimistes escriuen malament.optimistes escriuen malament.
Cal estar trist per inspirar-se?Cal estar trist per inspirar-se?Cal estar trist per inspirar-se?Cal estar trist per inspirar-se?Cal estar trist per inspirar-se?
P: Estar trist et dóna la inspiració.
Ho veig com dues coses oposades.
Estant content també es pot escriu-
re, però és una poesia minoritària.
Finalment, la poesia és tristesa.

Creuen que un bon escriptor ésCreuen que un bon escriptor ésCreuen que un bon escriptor ésCreuen que un bon escriptor ésCreuen que un bon escriptor és
primer un bon lector i un músic,primer un bon lector i un músic,primer un bon lector i un músic,primer un bon lector i un músic,primer un bon lector i un músic,

JOAN VERGÉS PARE I JOAN VERGÉS FILL, DAVANT D’UNA DE LES OBRES

PATRÍCIA MONGE

‘La conjura del Escorial‘La conjura del Escorial‘La conjura del Escorial‘La conjura del Escorial‘La conjura del Escorial’, als ’, als ’, als ’, als ’, als VVVVVerererererdi Pdi Pdi Pdi Pdi Pararararark. k. k. k. k. Els cinemes graciencs
van presentar dimecres el film d’Antonio del Real amb la presèn-
cia de Julia Ormond, Jurgen Prochnow, Jordi Mollà, Juanjo
Puigcorbé, Blanca Jara, Fabio Testi, Pablo Puyol i Tony Peck. 

ÈRIC LLUENT

CULTURA

Amb la col.laboració

de l’Aula d’Escriptors

•El Caballero Oscuro. de dv i dm, 16.00,

19.05, 22.15.

•Los girasoles ciegos. Dv i ds, 16.05,

18.10, 20.20, 22.25, 00.40; dg a dm,

16.05, 18.10, 20.20, 22.25.

•Hellboy II: el ejército dorada. Dv i ds,

16.05, 19.05, 22.05, 00.40.

CASABLANCA-KAPLAN. Pg.Gràcia, 115

•Sala 1: Caos Calmo (VOSE). Passis:

16.00, 18.00, 20.00, 22.00.

•Sala 2: Che: el argentino (VOSE). Pas-

sis: 16.00, 19.00, 21.30.

CASABLANCA-GRÀCIA. Girona, 175.

•Sala 1: Yo serví al Rey de Inglaterra.

Passis:  15.50, 20.00. Viaje a

Darjeeling.  Passis: 18.00, 22.15.

•Sala OZU: Buda explotó de vergüenza.

Passi: 17.50, 19.15. Fira.  Passi: 15.45,

23.50. Carl Gustav Jung. Passis: 16.00,

18.00.

•Sala 3: Space Chimps: misión espaci-

al.  Passis:  16.00, 18.00. Funny Ga-

mes. Passi:  22.00. Una chica cortada

en dos. Passis:  22.00.

LAUREN GRÀCIA. Carrer Bailén, 205.

•Sala 1: Hellboy II: el ejército dorado.

Passis: 16.20, 19.20, 22.20.

•Sala 2: La Momia Passis: 20.30, 22.30.

Wall-E. Passis: 16.20, 18.20.

•Sala 3: Mamma Mia. Passis: 16.15,

18.30, 20.35, 22.40.

•Sala 4: Zohan: Licencia para peinar.

Passis: 16.10, 18.20, 20.30, 22.40.

VERDI.  Verdi, 32 - Tel.: 93 237 05 16.

•Sala 1: El tren de las 3.10 (VOSE). Pas-

sis: 15.55, 18.10, 20.30, 22.45.

•Sala 2: Ríos y mareas (VOSE). Passis:

16.10,  18.15, 20.30, 22.45.

•Sala 3: Peregrinos (VOSE). Passis:

16.05, 18.15, 20.30, 22.45.

•Sala 4: Hace mucho que te quiero

(VOSE). Passis: 16.00, 18.15, 20.30,

22.45.

•Sala 5: Lo visible y lo invisible (VOSE).

CINEMES

BOSQUE MULTICINEMES. Rbla. del Prat,

16 - Tel. 93 217 26 42.

•Viaje al centro de la tierra. Dv i ds,

16.10, 18.15, 20.20, 22.25, 00.45;

de dg a dm, 16.10, 18.15, 20.20,

22.25.

•Wall-E. De dv a dm, 16.05, 18.15.

•Por fin Viuda. Dv i ds, 20.15,  22.20,

00.45; de dg a dm, 20.15, 22.20.

•Che: el argentino. Dv i ds, 16.00,

19.00, 22.00, 00.45; de dg a dm,

16.00, 19.00, 22.00.

•Star Wars: The Clone Wars. Dv a

dm, 16.10.

•Zohan: Licencia para peinar. De dg

a dm, 19.10, 22.10.

•El tren de las 3:10. Dv i ds, 16.10,

19.05, 22.00, 00.40; de dg a dm,

16.10, 19.05, 22.00.

•Mamma Mia. Dv i ds, 16.15, 19.15,

22.10, 00.40; dg a dm, 16.15, 19.15,

22.10

Passis: 16.00, 18.15, 20.30, 22.45.

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

88 23.

•Sala A: Por fin viuda (VOSE). Passis:

16.15, 20.30. Antes que el diablo

sepa que has muerto  Passis: 18.15,

22.45.

•Sala B: Vampir Caudecuc (VOSC). Pas-

si: 16.00. Che: el argentino Passis:

17.30, 20.00, 22.30.

•Sala C:  Uranya (VOSE). Passis: 16.05,

18.20, 20.30, 22.40.

•Sala D: Dejad de quererme (VOSE). Pas-

sis: 16.15, 20.30. Prométeme (VOSE).

Passis: 18.10, 22.30.

TEATRES

JOVE TEATRE REGINA. Sèneca, 22.

•El somni d’una nit d’estiu. Del 20/09

al 16/11.

SALA BECKETT. Alegre de Dalt, 55.

cartellera

• OB-sessions, de Jordi Oriol (del 10/

09 al 12/10).

TEATRENEU. Terol, 26.

•Sala Cafè-Teatre. Carlitos: armas

de destrucción + IVA. Dilluns 22 h.

Ilusión o mente, amb màgic Fabra.

dissabte, 20.30 h. El club de la mágia

2. Dimecres i dissabte, 22.00 h. Mágia

de cerca. Dj, 22.30 h.  La Vida no lo

es Todo. Dj, 21 h.   Desconcierto de

monólogos. Dv, 22 h. Optimisme glo-

bal. Dv, 20.30 h. Marie Louise du

Peré. Dm, 20.30 h. Cortada. Gracias

por venir. Dll, 20.30. Esperando a...

Godoy. Dissabte 19 h.  Ángel Rielo:

caído del cielo. Dg, 20 h.

•Sala Xavier Fàgregas. Impro-show.

Dijous, 20 h. Impro-fighters. Dv,

22.30. Impro Horror Show. ds, 23.30

h.  El club de la màgia júnior. Ds,

18.30, i dg, 17.15. La Blancaneus.

Ds i dg, 17.00.
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Esports

L’infantil del CN Catalunya es

proclama subcampió estatal

È. L.

L’Europa ja coneix el calendari del
grup cinquè de la Tercera divisió.
A la primera jornada, que es dis-
putarà el 31 d’agost al Nou Sar-
denya, els graciencs s’enfrontaran
al Vilanova, que va quedar dotzè
classificat la temporada passada,
una posició per sota de l’equip
escapulat. Després d’aquesta pri-

mera jornada l’Europa visitarà dos
camps consecutivament, primer
el del Banyoles i després el del
Santboià, un dels equips que va
promocionar a 2a B sense fortu-
na. L’inici de temporada, doncs,
serà intens i amb rivals tots ells
coneguts. El duel amb l’Espanyol
B, un dels conjunts més forts
d’aquesta lliga, serà el 26 d’octu-
bre al camp gracienc i la tornada

Els joves waterpolistes van perdre la final davant el CN Sabadell

PARTIT D’ASCENS A PRIMERA JUGAT ENTRE EL CN CATALUNYA I L’OLOT

el 15 de març a casa dels pericus.
L’últim partit de la lliga serà al
Nou Sardenya rebent un dels
equips assequibles d’aquesta tem-
porada, ja que és de nova crea-
ció, el Miapuesta Vilajuïga, que
agafa el relleu del desparegut
Miapuesta Castelldefels. Xavier
Banal es va presentar durant la
setmana passada com una de les
novetats a la defensa escapulada

ARXIU / ÈRIC LLUENT

procedent del M. Castelldefels.
Banal és un jugador amb gran ca-
pacitat defensiva tant a la línia
defensiva com al mig del camp,
realitzant tasques de contenció i

distribució. Aquest dilluns es va
conèixer també la incorporació de
Marc Gallicó, procedent del
Mataró i que juga com a extrem
esquerre. 

L’Europa visita diumenge Banyoles

després d’engegar la lliga guanyant
Els graciencs van aconseguir la victòria (1-0) davant del Vilanova en el primer partit

La segona jornada de

la lliga portarà a

l’equip escapulat fins

al camp del Banyoles,

conjunt que va perdre

la setmana passada el

primer partit de la lliga

davant del Santboià 2 a

0. Els jugadors entre-

nats per José Ángel

Valero encara tenen

present el record de la

derrota més amplia de

la temporada passada,

4 a 0, que precisament

van encanixar al camp

dels de la capital del

Pla de l’Estany.

ÈRIC LLUENT

Tres anys i mig després d’inici-
ar-se els primers treballs de la lí-
nia 5 del metro al barri del Coll,
a l’encreuament dels carrers San-
tuari i Beat Almató, el departa-
ment de Política Territorial està
a punt d’iniciar l’última fase
d’obres del passadís que perme-
trà accedir a l’estació de Teixo-
nera des d’aquest últim carrer, la
fase dels treballs a cel obert per
construir la boca d’accés.
Treballant a una fondària de 20
metres de profunditat i un cop
solucionats els problemes de so-
roll que va provocar ara fa dos
mesos una màquina de perfora-
ció massa potent, els operaris
obriran aquest setembre el pas-
sadís, fet que obligarà a desmun-
tar les escales mecàniques que
ajuden a superar el desnivell en-
tre Beat Almatí i Santuari. En el
seu lloc s’instal·laran escales i
passos provisionals, segons han
explicat fonts del PTOP.

L’obra, que s’allargarà tota la tar-
dor i que està pendent d’una reu-
nió entre PTOP i Ajuntament per
definir l’exterior de la boca d’ac-
cés del Coll, contempla com a no-
vetat la instal·lació de dues cintes
transportadores, com les que es po-
saran al passadís de passeig de Grà-
cia, amb l’objectiu que el recorre-
gut interior dels passatgers fins al
vestíbul del carrer Batet, a l’altra
banda, no superi els cinc minuts.
“Si s’hagués de fer pel carrer, a causa
de la topografia, el temps, a més
de la incomoditat, seria molt més
gran”, apunten les mateixes fonts.
Els plànols del PTOP, als quals ha
tingut accés L’Independent, preve-
uen una adequació exterior amb
dos trams d’escales mecàniques
més llargs que els actuals. 

CEDIDA: ÀNGEL GARRETA

IMATGE DEL PRIMER GOL DE LA TEMPORADA 2008 - 2009 CONTRA EL VILANOVA, DIUMENGE PASSAT

Durant la darrera setmana
d’agost l’Europa ha incorporat
dos nous jugadors que comple-
ten la plantilla de l’equip per
aquesta temporada. El passat 25
d’agost el club escapulat presen-
tava a Pep Arau, procedent del
Badalona de 2a B. Aquest es-
querrà de 23 anys jugarà de la-
teral i mig esquerre i té l’encàr-
rec de substituir Ramón Gatell,
que durant un enfrontament
amistós amb el juvenil A va

patir un trencament al lliga-
ment creuat del genoll dret, per
la qual cosa estarà entre sis i
vuit mesos de baixa. L’altra
incorporació és la de Xavi
Garcia, jugador ja conegut per
l’afició del Nou Sardenya ja
que va arribar cedit la tempo-
rada passada a mitja lliga. Des-
prés que el més de juliol retor-
nés a l’Espanyol B, amb qui té
contracte, ha estat cedit de nou
per tota aquesta temporada.

García i Arau, reforços

escapulats d’última hora

breusbreus

El CEG presenta

la Matagalls-

Montserrat

El Club Excursionista de Grà-
cia (CEG) ha presentat aquest
dimecres la 29a edició de la
travessa Matagalls Montserrat
al Parlament de Catalunya.
L’acte, alhora, va servir per
commemorar el 86è aniversa-
ri del club després d’un any
d’èxits destacats com la coro-
nació del cim més alt del món
per part de dos socis de l’enti-
tat gracienca, Xavier Aymar i
Xavier Arias. Durant el torn
de parlaments, el president del
CEG, Francesc Sanahuja, va
subratllar la necessitat d’apro-
fundir en les noves tecnologi-
es en el món de les entitats
excursionistes alhora que, un
cop més, va destacar la impor-
tància de en la prevenció i la
seguretat en les activitats de
muntanya a tots els nivells. 

El SaFa Claror

obre la lliga el

20 de setembre

El SaFa Claror començarà
un any més la competició de
Copa Catalunya, la categoria
més alta del bàsquet a nivell
català, el proper 20 de setem-
bre visitant la pista de l’Artés,
equip que ha pujat de cate-
goria aquest any després de
convertir-se en el campió de
Primera Catalana. Aquest
cap de setmana els gracienc
juguen dos amistosos, un dis-
sabte a casa contra el Santa
Coloma i diumenge al camp
del Terrassa. Gabriel Payet,
entrenador de l’equip, ha
confirmat que encara podria
haver una incorporació a la
plantilla abans de començar
la lliga. 
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Activitat econòmica

reportatge

El taller de Xavier Forcada transforma objectes rebutjats

Concebem encara el binomi
invent-inventor? O ens n’hem
oblidat? Aquelles mans, que
no artefactes, que frueixen
ideant entre fustes i vernis-
sos. Per sort, Gràcia té un
raconet on presumir d’aquest
esperit. Al carrer Congost 43-
45, cantonada amb Joan Blan-
ques, s’aixeca el taller de
Xavier Forcada.
Forcada, veí de Gràcia, va
obrir aquest espai fa gairebé
tres anys. A la botiga restaura
mobles i altres objectes i ven
tot allò que ha trobat pel car-
rer i ha pogut polir i embellir:
llums, telèfons, rellotges, jocs
de cafè, miralls, etc. “Gràcies

ÈRIC LLUENT

Patrícia Monge

Art sortit del carrer
En un brou de fustes,

metalls i vernissos

traiem una cullerada

de genialitat. L’esperit

inventor floreix al

carrer Congost, núme-

ro 43-45, on es situa el

taller de Xavier Forca-

da, un espai de restau-

ració i reciclatge on

també neixen noves

creacions. Amb el

material que recupera

de la brossa del car-

rer, Forcada ofereix

una galeria singular

tractada amb cura i

professionalitat.

al fet que creix el concepte de
sostenibilitat, sempre trobo co-
ses”, confessa Forcada.
No només engalana estris, al ta-
ller queda lloc per la imaginació.
Les creacions pròpies de l’artista
són l’orgull del regne. Una
làmpada amb llum de nevera,
recoberta amb ornaments curvi-
linis, recau sobre una rajola amb
quadres negres i blancs on des-
canses figures d’escacs. Unes lle-
tres vermelles, Venut, demostren
que la genialitat funciona.
Forcada ha pogut exposar les cre-
acions pròpies en diferents oca-
sions, com al Drap-art, una ex-
posició del CCCB que impulsa

XAVIER FORCADA, EN UNA IMATGE A L’INTERIOR DE LA SEVA BOTIGA

el reciclatge com a forma de
creació.

El recorregut

També es poden contemplar
algunes de les seves obres a
racons graciencs: al Cafè
Flanders (Plaça Rovira i Tri-
as, 1), a la Bodega Manolo (c/
Torrent de les flors, 101) i a
Cal Pep (Plaça de les Olles, 8).
Tot i que treballa sol, confessa
que la situació és dura. Serà
l’onada de crisi? “No només
crisi, també és el lloc on estic.
Estar al carrer Astúries seria
ben diferent”. 

COMERCIANT, SI VOLS
ANUNCIAR-TE A
LLLLL’Independen’Independen’Independen’Independen’Independenttttt

TRUCA’NS
I T’INFORMAREM
692 601 261

Solució al laberint

de les escales

Per travessar

el laberint cal que

hagis passat per les

següents escales:

C, L, F, B, I
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mirada enfora

Certificació de pas

Unai Velasco

He recuperat la meva

credencial de pelegrí.

Estava a un calaix, amb

les restes dels altres

viatges fets. Tot i que

he pogut desplegar les

seves set parts de

cartolina intueixo que

el material opera -en

els seus espais més

intrínsecs- un procés

secret de descomposi-

ció tranquil.la. Aquest

paper, el miro, i sé que

porta dins seu el ger-

men de les relíquies

més sacres, la condició

necessària i suficient

per l’adoració.

tives, que podem esmentar, la
bibliografia ínfima i graciosa
del camí que porta a Santiago.
Devotionis affectu, voti vel
pietatis causa: la credencial em
comunica –consideraciones
necesarias- que només per pie-
tat i devoció es concedirà la

compostela: do-
cument imprès
que verifica que
con fecha de
salida de 1 de
julio de 2004 y
fecha de llegada
de 29 de julio,

cumplió la peregrinación.
No crec que m’importi la
compostel.la, però no deixa de
ser cert que devoció i pietat,
una mica deformades per l’arti-
culista, poden perfectament ser
les causants d’un desig adventi-
ci  o d’una parusia pietosa. O
per dir-ho menys catòlic i més
urbà, que la devoció i la pietat
organitzen sovint els nostres

Han passat quatre anys des de
que vaig arribar, per primera
vegada i provinent de Irun, a
Santiago. Ara i aquí se m’ofe-
reix la possibilitat memorial
d’una nova pelegrinació. Les
dades del primer viatge po-
den anotar-se amb facilitat:
Mérida, Irun o Roncesvalles,
sortim d’on sortim, el quilo-
metratge fins a Santiago s’ele-
va fins a xifres apocalípti-
ques: entorn als 800 quilòme-
tres. En segon lloc, tots sabem
un rumor, tenim un familiar
disponible o un amic fantas-
magòric que va fer, fa o farà
el camí, que
ens ha dit o
explicat que,
que pot ali-
m e n t a r
l ’ a n è c d o t a
amb una bona
guarnició. Si
no és així -que ha de ser-ho-
sempre podem redimir-nos
amb la visió de la pel·lícula
de ciència ficció Camino de
Santiago  que protagonitza
Imanol Arias i produeix An-
tena 3. I si no, el Google Earth
permet una simulació gairabé
perfecta, poble a poble.
Aquestes, doncs, són algunes
de les coses bàsiques, instruc-

EL CAMÍ DE SANT JAUME, SOBRE UNA VISTA DE LA FRONTERA ADMINISTRATIVA ENTRE IRUN I HENDAIA, DES DEL MONT JAIZKIBEL

UNAI VELASCO

projectes, mobilitzen les nostres
nostàlgies.
Els 48 graus a les sis de la tarda
a Cáceres o l’horitzó de falgue-
res del mont Jaizkibel no po-
den perdre ja la seva quietud:
van succeir. Decennis calorosos
i centúries de falguera immò-
bil. Són un punt
anotat en alguna
part, en algun
diari, presos
d’alguna foto-
grafia feta per
atzar (volíem
capturar els ros-
tres). I si ara, quan miro els
segells que em posaven vila a
vila en aquesta credencial (lle-
geixo: Piñeres de Pría o
Cóbreces), descobreixo que fa
més calor, que eren 50 graus i
era Casar de Cáceres, que en
realitat bufava el vent i encara
es pleguen les falgueres basques,
és perquè aquests esdeveni-
ments viuen una segona vida,

perquè algú –jo, suposo- vol
recrear-los.
La credencial, sobre una foto
del sepulcre de l’Apòstol
Santiago, diu encara:
corresponde, por tanto, a la
Iglesia la responsabilidad pas-
toral de la custodia de este

legado. Segu-
rament sigui
així, sigui
obligació de
l ’ E s g l é s i a
mantenir per
t r a d i c i ó
aquest camí

tan concorregut any rere any,
i del que no vull dir massa.
Però si algun cop feu el camí
i torneu a mirar la credencial
que acredita el vostre pas,
pensareu en els vostres actes,
en ells mateixos, i aquests se-
ran obscens, evidents, massa
reals. Aleshores sabreu que
l’únic camí possible transcor-
re per la memòria. 

No cal ser gens llest per

saber que les centrals

nuclears fan el que els

dóna la gana; mireu si no

qui són els seus propieta-

ris, Endesa, Unión Fenosa i

Iberdrola, i ja em direu si

no estan acostumats a

torejar-se governs, opinió i

ciutadans de manera

pública i notòria.

El que passa ara és que,

com que en poques

setmanes hi ha hagut pana

a tres centrals (Ascó,

Cofrents i Vandellòs), i hi ha

psicosi que tot peta, el

Consell de Seguretat

Nuclerar ha decidit avançar

la reunió amb els del poder

nuclear que tenia prevista

per a finals d’any, per

aquest mes, i així tots ens

quedem més tranquils, i

enganyats, esclar.

Creure i voler fer creure

que per avançar un

encontre tres mesos la

seguretat de les nuclears

millorarà és d’una candide-

sa infantil. Creure i voler fer

creure que unes anàlisis

radiològiques més exhaus-

tives diran la veritat dels

nivells de contaminació de

les zones pròximes a les

centrals és voler fer passar

amb raons una ciutadania

que, sense manifestar-se

contrària a l’energia

nuclear, si no seria més

curosa en el consum, si que

vol que sigui tot el segura

possible, i avui no ho és.

Però les nuclears seguiran

fent el que vul-guin, els

usuaris seguirem gastant

electricitat sense miraments

i qualsevol dia posaran una

central a Lesseps. 
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la torratxa

La devoció i la

pietat organitzen

sovint els nostres

projectes

La credencial

revela que l’únic

camí transcorre

per la memòria


