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Un any i deu mesos després
d’engegar el seu ambiciós
projecte, el Rumba Club del
KGB deixa Gràcia i es tras-
llada a la sala Apolo per re-
muntar les xifres de públic.
“El Rumba Club ha estat un
èxit a nivell artístic però a
nivell econòmic, un fracàs”,
valora Txarly Brown, després
de constatar que els concerts
no han passat mai de la mit-
ja entrada.
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Els carrers voten

dividits per la

reducció d’horaris
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El Rumba

Club marxa

del KGB

Un jugador de tennis taula

anomenat Pasqual Maragall
Ho ha portat amb discreció du-
rant gairebé dos anys. Arriba al
Cercle Catòlic amb un equip
mínim de seguretat i amb al-
gun amic, tot i que a vegades

també s’enfronta a algun
espàrring dels 18 que formen
la secció de tennis taula de l’en-
titat. Éll és l’expresident Pasqual
Maragall. El delegat de la sec-

ció, Jesús Monera, després de
confirmar les informacions
aportades per alguns socis a
aquest setmanari, conclou:
“Maragall és bo jugant”.

FLICKR: MANELZAERA
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L’essència de les coses
Des de l’entrada de la nova junta a la Federació Festa Major,

s’està treballant amb un objectiu clar: aconseguir pacificar la

celebració. És difícil pensar en propostes viables i que

agradin a tothom quan la Festa Major atrau al voltant de dos

milions de persones -xifres oficials- durant una setmana a

l’agost. La decisió s’ha de prendre des de dins però ja s’ha

vist en les darreres assemblees que a l’estructura de la

Federació hi ha fissures sobre quin és el model de festa que

es vol. Tot i que cap comissió toleraria que es repetissin els

incidents ocorreguts durant dues edicions consecutives

perquè enfosqueixen l’esperit de la festa, hi ha una ala de la

Federació que no acaba d’estar d’acord amb convertir-la en

una festa eminentment de dia. L’any passat es va fer una

primera passa en aquesta línia amb la creació d’un espai

d’activitats familiars i diürnes, el de la plaça de la Revolució.

Sembla que el resultat va agradar. Després d’aquesta

primera mesura, van començar a sonar campanes sobre la

possibilitat de reduir els horaris de Festa Major, fins que en la

darrera assemblea els carrers que guarneixen van haver de

votar sobre sis propostes concretes. Finalment s’ha decidit

que la Festa Major d’enguany acabarà mitja hora abans entre

setmana. En lloc de fer-ho

a les 02.30, l’hora límit

seran les 02.00 de la

matinada. La junta també

ha anunciat que donarà

suport als carrers que

vulguin plegar la seva

activitat a la mitjanit. El

dubte que sorgeix ara és si mitja hora menys de concerts a

la nit pot servir veritablement per pacificar la festa, perquè

els veïns no es queixin de l’excés de soroll i perquè els

organitzadors de la festa descansin. El Districte mira més a la

llarga i considera que tots els carrers acabaran acollint-se a la

possibilitat d’acabar a les 00.00 hores de diumenge a dijous

i aquesta sí serà la solució definitiva. El debat sobre el model

de Festa Major no s’acaba de resoldre, perquè sempre hi

haurà qui pensarà que tot i que cal renovar-se per no morir,

segons quines retallades poden suposar canviar l’essència de

les coses. El renom i l’èxit de la Festa Major de Gràcia, a

banda dels guarnits, també s’ha aconseguit per les bones

programacions musicals que han congregat milers de perso-

nes. Si les nits d’aquesta setmana d’agost es redueixen a

sopars de carmanyola, adéu a la projecció de la Festa Major.

Cal estar molt vigilants amb tots els canvis que s’introdueixin

perquè la Festa Major no deixi de ser la Festa Major.

SSSSSi les nits de Fi les nits de Fi les nits de Fi les nits de Fi les nits de Festa Mesta Mesta Mesta Mesta Majorajorajorajorajor
han de ser sopars dehan de ser sopars dehan de ser sopars dehan de ser sopars dehan de ser sopars de
carmanyola, adéu a lacarmanyola, adéu a lacarmanyola, adéu a lacarmanyola, adéu a lacarmanyola, adéu a la
projecció de la festaprojecció de la festaprojecció de la festaprojecció de la festaprojecció de la festa
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cartes al director ull de dona

Crisi

masculina

Sara Reñé

Les dones mai han estat

massa presents en el sector

bancari ni el món de les

finances.  És més: el poder

financer i econòmic i les

cúpules directives dels

grans bancs i entitats

financeres de tot el món han

estat, des de sempre,

ocupats, gairebé exclusiva-

ment, per homes. Ara per

ara, a Espanya la participa-

ció de les dones en els

consells d’administració dels

Bancs i les Caixes d’ Estalvi

encara no arriba al 25%. En

aquest context, crida

l’atenció que, a Islàndia, un

dels països on la crisi ha

estat més profunda, hagin

estat nomenades dues

dones per dirigir els

principals bancs nacionalit-

zats i reconstruir el sistema

financer  dels país. També

la intenció, declarada fa

unes setmanes, del Govern

britànic, de voler donar un

gir a la “cultura masculina”

dominant en les entitats

bancàries i col.locar dones

en els consells dels bancs

“rescatats” per tal de

controlar millor les decisions

i actuacions dels seus

directius. És, doncs, aques-

ta crisi, també i sobretot,

una crisi de “l’estil, la cultura

i la manera de fer masculi-

na” que ha predominat fins

ara en tots els àmbits

econòmics? No en tenim

gaires dubtes. 

El confidencial

de L’Independent el dependent

La bandera espanyola que onejava al

segon pis de Rabassa 36 i que va

provocar que molts veïns respongues-

sin penjant senyeres o estelades als

balcons ja no hi és. No ha estat per la pres-

sió veïnal, sinó perquè un dels inquilins ha

marxat a viure a Extremadura i se l’ha endut. Abans de

marxar l’exguàrdia urbà va comentar a alguns veïns

que ara estarien tranquils. Els veïns, però, no han tret

les banderes. Alguns diuen que és per si torna. D’al-

tres perquè ja forma part del paisatge del carrer.

Em foten gràcia

les teves declara-

cions (senyor Aznar) –

”Tard o d’hora, el PSOE

pagarà un preu per la

seva tremenda deslleial-

tat després de la

massacre de l’11-M”.

Sento molt que la

ressaca de la derrota en

les eleccions encara duri,

anys més tard. Sembla

que no has sabut pair la

derrota del teu partit a

les urnes, ni l’equivoca-

ció de la invasió d’Iraq,

ni tampoc la mort dels 62

militars a Turquia al ser

transportats en un avió

deficitari (QEPD).

El que sí de moment paguem

molt car és el rebut de la

Telefònica, una empresa que

era propietat de l’Estat i que

funcionava millor que ara i va

ser mal venuda, durant el teu

mandat, per un preu molt

assequible, a un simpatitzant

del PP, segons rumors, i amic

teu.

Recorda que el teu primer

mandat va ser gràcies als vots

d’un partit nacionalista català,

al qual mai has agraït aquest

fet, i com a resposta cada dia

ataques sense mesura
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Catalunya i als catalans.

Finalment recordo la teva

aparició en un canal de televi-

sió, parlant del tema de la

conducció i el beure, en el que

mai hauries d’haver-hi sortit

ja que estaves fora de con-

text, amb una imatge poc

agradable i que vas impactar

en les persones amb comenta-

ris de suspens.

No era el moment ni l’hora,

consti que sóc legal i benèvol,

si us plau et demano que

abans de sortir a la palestra

et miris al mirall i demanis

consell als teus acompanyants

que et vulguin bé.

La foto i comentaris de les

Azores és imperialista davant

d’un fet en el qual tan sols van

parlar-hi les armes.

Aprofita la intel·ligència que

tinguis per a coses millors i

més gratificants.

La gent t’ho agrairà.

Joan de Gràcia

Comerciant, si etComerciant, si etComerciant, si etComerciant, si etComerciant, si et
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què en penseu...

CREUS QUE TENEN RAÓ EN PROTESTAR LES INSTITUCIONS RELIGIOSES PER LA CAMPANYA A FAVOR DE L’ATEÏSME? VOTA A WWW.INDEPENDENT.CAT

...de l’estat actual de l’antiga clínica Quirón?

Laura Hidalgo

dependenta

Maria José Dengra

infermera

Marina Ruiz

responsable de

màrqueting de Pa de Casa

Marc Torres

cartògraf

Des que la Quirón va tancar,

aquesta zona està molt més

morta. Alguns negocis han

hagut de tancar. Se’ns va dir

que es construiria un gimnàs i

una residència. El que s’hagi de

construir que es faci el més

aviat possible per donar vida

al barri. 

Veig bé que s’hagin paralitzat

les obres perquè es va comen-

çar a treballar sense llicència, el

jutge ha obrat correctament.

Però això no vol dir que el solar

i l’edifici hagin d’estar tan

abandonats com estan. Són un

niu de porqueria preocupant. A

més hi ha ferros sortits que són

un perill per als vianants. 

No em sembla bé que el solar

estigui així d’abandonat. Si

estigués net, tot i que amb les

obres aturades, seria una altra

cosa. Hi ha un risc per la

brutícia. Per a la gent que hi

viu a la zona no ha ser molt

agradable. Haurien de tapar les

finestres i netejar el solar. 

Com arribo en moto no m’hi

fixo massa. El cert és que per

higiene seria necessari deixar

net aquest solar. La brutícia

pot provocar infeccions i s’ha

d’evitar córrer riscos. Si es fa

una residència finalment em

semblaria bé, tornaria a haver-

hi moviment. 

Un cop vaig estar a punt

de caure en la pràctica

onanista que suposa obrir

un bloc a internet, i ja

tenia pensat el títol i tot:

Vida contemplativa,

curiositat universal. Però

vaig descobrir que hi ha

temes que radicalment no

m’interessen. Són pocs,

però n’hi ha. Per moltes

raons. La primera vegada

que vaig decidir descon-

nectar d’un tema va ser

amb el cas Naseiro, a

principis dels noranta,

sobre finançament irregu-

lar del PP (sí, quan l’amic

Zaplana va dir que estava

en política per forrar-se).

Aquests dies hi ha un altre

tema que radicalment no

m’interessa: és el conflicte

entre Israel i Palestina.

Fins al 1945 ho tinc tot

ben clar, i he visitat i he

plorat per tot Europa les

petjades de l’holocaust.

Però no estic disposat a

entrar en aquest joc viciat

en el qual tants especialis-

tes aquests dies ens

volen adoctrinar. No

m’interessa. No penso

pontificar sobre el tema. I

no vull que ningú em

vengui la moto. És més:

n’estic fart. Quan acabin,

que m’avisin. 
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Interès zero

el bloc

El 2009 a Barcelona ha enge-

gat pintoresc. Busos amb pro-

paganda antiDéu (que han

provocat busos amb propagan-

da proDéu), concursos cofois

per dilucidar qui mereix el tí-

tol de “Heroi de Barcelona” (ja

en parlarem d’herois i heroï-

nes), o manifestacions on pas-

sen coses que desfermen de-

claracions estrambòtiques

com les del conseller d’Interi-

or, Joan Saura, afirmant que

la presència a la mani

antiisraeliana d’un encaput-

xat brandejant una pistola –

presumptament de pega– es

tractava d’una performance.

Què bo!  I ell l’hagués pogut

acompanyar cantant aquell

vell èxit de Camilo Sesto:

Hamás, Hamás, he dejado de

ser tuuyo, lo digo con orguu-

llo, tuuyo y nada máás... Allò

no era una performance, era

un sonat fent el calamar. Però

dins d’aquesta definició es

poden encabir el 96,5 per cent

de totes les performances que

avui dia es perpetren al món.

El que caldria és matisar un al-

tre supòsit: posem que un dia

als de la llibreria Europa, aquest

controvertit PID (Punt d’Inte-

rès Demagògic) de Gràcia, els

dóna per manifestar-se contra

Israel i un sonat encaputxat

branda una pistola –

presumptament de pega. L’acció

entraria a la ca-

tegoria de per-

formance? Ins-

tal·lació? Hap-

pening? O ve-

nint d’aquests

ara mereixeria

una definició

més propera al codi penal? Però

deixem temes artístics i

performàncies i tornem-nos cap

a la República Democràtica de

Vallcarca, on també la cosa està

distreta.

Des del passat dilluns, i per mor

de l’arribada de l’Àrea Verda a

la Salut, a algunes zones de –

tal com va definir Vallcarca

Juan Eduardo Cirlot–, l’Insu-

perable Gueto Espiritual, cal-

dria afegir-li una cua: Amb

Ratlletes Verdes Pintades A La

Calçada. Cirlot deuria cantar

ara per exemple a la mítica Bai-

xada de Briz considerant tam-

bé  les ratlletes verdes (¿ecorat-

lletes?) a la calçada, i els txi-

rimbolos que

fan de parquí-

metre i que han

criat per les vo-

reres. No cau-

rem en el tòpic

i ens liarem a

parlar de la vo-

racitat recaptatòria del consis-

tori; això de l’àrea de marres

genera, com les faenas dels

mals toreros, divisió d’opini-

ons: uns se’n recorden de son

pare i altres de sa mare. Del

tema BCN com el millor pàr-

quing del món, hi ha un fet que

resulta un pèl anguniós: la pri-

vatització de trossos de la ciu-

tat per part de l’ajuntament.

Tal com bramava al seu dia

l’atrabiliari Fraga Iribarne:

“La calle es mía”, doncs bé,

ara ho podrien cridar des de

l’altra banda, perquè la part

amb ratlletes de la calçada és

definitivament una propietat

privada i privatitzada. La

calle es suya. Quelcom molt

similar a allò què passarà a

gran escala amb el procés

d’especulació, perdó, “trans-

formació”, que sofreix Vall-

carca. Al final, la part “trans-

formada” de barri, en lloc de

tenir com fins ara un munt

de micropropietaris tant

d’edificis com de pisos, locals,

botigues, etc. –en altres ter-

renys en diríem biodiversitat–

d’aquí a no massa tindrà

macropropietaris majorita-

ris, bàsicament dos: Núñez y

Navarro i l’Ajuntament, ens

que poc a poc també es va

“apropiant” de bons trossos

de ciutat. La privatitza i/o

l’estatalitza. BCN, S.A. De

qui és la ciutat? Això de les

ratlletes verdes seria similar.

I el tema és que des d’ara,

arribi qui arribi a la poltro-

na de Sant Jaume, ni boig

esborrarà les ecoratlletes de

la calçada. Posem-nos cursis:

el carrer ja és una mica

menys de tots (i una mica més

de la maquinària municipal).

Més enllà, només restarien

consideracions cirlotistes,

ratlletes i txirimbolos profa-

nant parts de l’insuperable

gueto espiritual, despersona-

litzant la zona, fent-la més

lletja. Però de qüestions estè-

tiques potser millor parlar-ne

amb l’expert en art concep-

tual Saura. 

CAS I/09:

Ratlletes i

‘txirimbolos’

Per: Mike Ibáñez

CSI Vallcarca

De qui és la ciutat?

Posem-nos cursis:

el carrer ja és una

mica menys de tots

MERITXEL DÍAZ
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Polèmiques desafinades

Ja sigui per informes que

analitzen al nivell de coneixe-

ments dels nostres alumnes o

per projectes legislatius

impulsats per les administraci-

ons, el món de l’Educació viu

força convuls durant els

darrers anys. La intenció a

priori d’uns i altres és analit-

zar què passa a l’educació i

buscar-ne les solucions als

possibles problemes o

deficiències. Em sembla que

uns i altres toquen músiques

en tonalitats diferents i el

conjunt queda desafinat.

El primer que ens adonem és

que mentre els uns parlen de

la realitat a les aules i la dels

alumnes, els altres parlen de

com organitzar els centres, el

professorat i, de retruc,

l’alumnat i les famílies.

Evidentment, són àmbits

relacionats però el que

plantegen uns no ho resolen

els altres. El senzill és fer

estudis sobre coneixements ja

que són quantificables amb

tests o enquestes i, a l’altra

banda, fer lleis sobre organit-

zació on no es fa difícil

avaluar el resultat de la seva

eficiència.

Mentre personal de despat-

xos allunyats de les aules es

dediquen a legislar i supervi-

sar l’organització escolar

gairebé no es dediquen

recursos a analitzar què i com

s’ha d’ensenyar a les aules. A

les lleis educatives hi ha

moltes referències administra-

tives i molt poques matemàti-

ques, literatura, física, ciènci-

Víctor Ranera i Martín, professor

tribuna

es, geografia... Trobo a faltar

científics, historiadors, químics,

biòlegs, filòsofs... autèntics

experts en les diferents àrees

de saber al front de projectes

de reforma. Cal que ens

plantegem què i com ense-

nyem, uns compromisos de

dotació de recursos materials i

humans i un plantejament de

quins espais necessiten els

centres educatius. Els llibres de

text, un element d’estudi molt

important, haurien de ser

objecte d’una detallada anàlisi.

Cal que aportin solucions a la

dinàmica de les aules d’avui,

s’ha de fomentar l’ús de tecnolo-

gies que aportin millores en

l’aprenentatge.

Mentre la legislació visqui en

un pla diferent al de la realitat

de les aules no millorarà

l’Educació. Es deixarà que

aquesta es deteriori ja que

allò que l’hauria d’ordenar

només li crea una complexitat

burocràtica que no li interes-

sa. El professorat és professi-

onal expert en les diferents

àrees de coneixement però

no és expert en dret. En molts

debats sobre l’Educació, com

la LEC, el professorat ens

movem en uns terrenys des

dels quals no podem albirar

les implicacions de tot el seu

redactat. Si ens hem d’impli-

car, les lleis han de respondre

a allò on el professorat pot

sentir-se representat i identifi-

cat. Aquestes lleis acaben

sent redactats de polítics,

representants sindicals, savis

de la retòrica i personal que

no conviu amb els infants i

joves d’avui. Menys legislació

i més coneixement. 
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Caserna de la Guàrdia Urbana

93 237 32 20

Consell del Districte de Gràcia
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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 Primà-

ria (El Coll)

93 256 28 88

Serveis Socials i Atenció Primà-

ria (Rius i Taulet)

93 291 43 25

Atenció ciutadana

93 402 70 00

Bombers

080

Guàrdia Urbana

092

Telèfons d’interès

Altres telèfons

Ferran Casas
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S’han complert tres anys de l’acord polític a

la Moncloa que va possibilitar l’aprovació de

l’Estatut al Congrés gràcies a una significati-

va rebaixa de l’ambiciós text aprovat pel

Parlament el 30 de setembre de 2005. En

una llarga reunió, Artur Mas, líder de CiU, i José Luis

Rodríguez Zapatero, president espanyol, van “desencallar” els

desacords entorn un Estatut que va provocar una forta

tempesta política.

Ara potser toca mirar enrere i preguntar-se, tres anys des-

prés, què en queda de tot allò? Doncs poca cosa i cap gua-

nyador. Potser l’únic rèdit és la famosa disposició addicional

tercera sobre la inversió en infraestructures, que durant uns

anys posarà remei (no sense intents de rebaixa en la seva

aplicació) a la discriminació de Catalunya en aquest àmbit. Ni

Mas ha aconseguit fer valdre l’acord amb Zapatero perquè la

llista més votada governi la

Generalitat (el líder de CiU va

parlar després del pacte de

la Moncloa d’una entesa ‘de

gran abast’ per la

governabilitat de Catalunya i

Espanya) ni Zapatero ha

resolt el “problema catalán”

que, a l’igual que fa un segle, segueix present al debat polític

espanyol.

A més de no solventar cap papereta política ni engegar una

segona transició, l’Estatut no ha tingut un desplegament

acceptable i els pocs capítols que són clars i inapel.lables no

s’han respectat. Ni s’ha traspassat rodalies ni hi ha previsió

de fer-ho amb els aeroports, sense anar més lluny. ERC va dir

no a l’Estatut. Va ser coherent i els arguments per refusar un

text que el Congrés i interessos polítics poc confessables

havien rebregat eren consistents. El seu pecat, i d’aquí una

penitència que encara dura, va ser la gestació del no. L’electo-

rat va percebre que els dirigents dubtaven massa, actuaven

per ressentiment o els feia mandra deixar el govern.

Tres anys després les coses han canviat i ara, liquidat el

concert econòmic solidari, es negocia un sistema de finança-

ment en base a l’inconcret articulat de l’Estatut. Veurem si

Esquerra decideix amb habilitat i el PSC, que ara té un

protagonisme que aleshores no va poder o voler exercir, està

a l’alçada de les circumstàncies i, fent gala de la independèn-

cia exhibida a l’hora de no deixar-se condicionar en matèria

d’aliances, no actua amb el tacticisme amb que aleshores ho

va fer Mas. 

la setmana
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ACEA’S ONG d’artistes
plàstics
 Av. 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

Ass. 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

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

Espai Saladestar
 Martínez de la Rosa, 40

93 218 39 20
web: www.saladestar.com

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

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

Galeria d’Art Marc Sabata
 Avinguda República

Argentina, 70
93 200 35 09

Galeria d’Art Paspartú
 Verdi, 25

93 368 15 74
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

93 415 95 56
web: www.galeriahartmann.com
info@galeriahartmann.com

Galeria La Cámara Lúcida
 Gran de Gràcia, 9

93 368 30 72
web: www.lacamaralucida.com

 Galeria Miquel Alzueta
 Riera de Sant Miquel, 34

93 368 45 44
web: www.galeriamiquelalzueta.com

 Galeria Tòrcul d’Art
 Joan Blanques, 44

93 285 25 46
web: www.torcul.com
torcul@telefonica.net

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

Grup de Teatre Disbauxa
 Betlem, 26 baixos

93 210 20 91



5

de Gràcia
23 de gener de 2009

l’independent

5

Política
L’amo de la Llibreria Europa tornarà a

ser jutjat després del fracàs penal del 98
La fiscalia demana 4 anys de presó per a l’ultra Pedro Varela per difusió del genocidi

Segon intent judicial. El

1998 l’amo de la Llibreria

Europa, l’ultra Pedro

Varela, va ser jutjat per

apologia del genocidi i

incitació a la discrimina-

ció, a l’odi i la violència

racials, després d’una

operació dels Mossos

d’Esquadra que dos anys

abans havien intervingut

21.900 llibres a l’establi-

ment. Condemnat a cinc

anys de presó, Varela va

aprofitar una batalla

entre jutges i una qües-

tió d’inconstitucionalitat

per reduir la pena a set

mesos el març passat. La

història es repeteix.

PEDRO VARELA, PROPIETARI DE LA LLIBRERIA EUROPA, EN UNA DELS ACTES ORGANITZATS AL SEU LOCAL

ALBERT BALANZÀ

La nova causa contra Varela és el
resultat d’un plantejament idèn-
tic: els Mossos d’Esquadra van
tornar a entrar a la Llibreria
Europa del carrer Sèneca el 10
d’abril de 2006, van detenir el seu
propietari i es van endur aquesta
vegada 4.793 llibres per enalti-
ment del genocidi, esvàstiques de
ferro, un bust d’Adolf Hitler i
una caixa amb diverses portades
del llibre Absolució per a Hitler.
La fiscalia, dos anys i mig des-

prés, va fer públic dimecres el seu
escrit d’acusació, al qual s’ajunta
la petició que va fer abans de l’es-
tiu la Comunitat Israelita de
Barcelona, i determina que
Varela és novament responsable
de dos delictes de difusió d’ide-
es que justifiquen el genocidi,
pels quals demana una condem-
na de quatre anys de presó.
Aquest segon intent judicial,
però, parteix d’una base que no

breus

Gambús (UDC)

es postul.la per

anar a Europa

El conseller del districte del grup
municipal de CiU, el social-
cristià Francesc Gambús, es
postul·larà per anar a les llistes
de la federació nacionalista a les
pròximes eleccions al Parlament
europeu del 7 de juny. Gambús
aspira a ser el segon candidat
d’Unió a la possible llista con-
junta de CiU amb PNB, PSM i
Bloc per darrere de Salvador
Sedó, el dirigent del seu partit
que ara té més números per ser
el primer democristià. Sedó
aniria en el número 3 o 4, per
darrere de Ramon Tremosa i del
dirigent que triï el PNB i
Gambús aniria, amb aquest
mateix repartiment, entre el 7 i
el 8. El conseller ha estat assis-
tent durant sis anys de
l’eurodiputada Concepció Fer-
rer i ja va anar a les llistes del
2004 en el número 28. 

L’Ateneu Popular

de Vallcarca,

desallotjat

L’amenaça que pesava sobre
l’Ateneu Popular de Vallcarca, des
que al novembre es va suspen-
dre el desallotjament ordenat pel
jutge, es va executar dilluns. Di-
marts hi va tornar a haver vigi-
lància policial i una concentra-
ció de protesta a Lesseps. 

fa presagiar que el procés sigui
diferent de l’anterior: la fiscalia
no ha volgut tenir en compte el
caràcter reincident de l’acusat,
malgrat els intents que així fos
de l’acusació particular.

Centre de difusió

El que sí que té clar el fiscal és
que la Llibreria Europa continua,
si mai ha deixat de fer-ho, sent

un centre difusor de propaganda
neonazi perquè deixa constància
que Varela ven el material no
només a l’establiment sinó que
també el distribueix a través de
la seva pàgina d’internet. Sense
tenir en compte les periòdiques
xerrades a les quals convida els
grans noms del negacionisme in-
ternacional. I que la llibreria no
ha hagut de tancar ni un sol dia
malgrat els processos judicials. 

reportatge

Als anys vuitanta, concretament
entre 1982 i 1986, era habitu-
al veure arribar a la plaça del
Nord un cotxe oficial, del qual
baixava l’aleshores ministre de
Sanitat, Ernest Lluch. El diri-
gent socialista assassinat per
ETA ja fa vuit anys vivia a la
part alta del carrer Verdi i ve-
nia a recollir la seva filla, que
feia activitats a Lluïsos.
Ara, més de vint anys després,
hi ha un altre dirigent socialis-

A.B.

Un jugador de tennis taula

anomenat Pasqual Maragall

Es mou amb discreció i amb un equip ajustat de

seguretat, li han deixat una sala i de tant en tant

anuncia a la direcció de l’entitat que ve i entre els

socis, prèviament avisats, no li falten espàrrings.

Ell és Pasqual Maragall, l’expresident, ara ciutadà

anònim practicant del tennis taula.

trucada amb la petició que
Maragall buscava alguna entitat
on practicar la seva passió espor-
tiva. Ja no era president i encara
faltava més d’un any perquè
anunciés oficialment que inicia-
va la seva particular batalla con-
tra l’Alzheimer. I la federació el
va adreçar a l’entitat del carrer
Santa Magdalena, a tocar de la
plaça Trilla. No li quedava lluny
de casa i el Cercle li va garantir
la màxima discreció.
El delegat de tennis taula de l’en-
titat, Jesús Monera, ha confirmat
les informacions aportades a l’In-
dependent per alguns socis. “Por-
ta companys i amics, però tam-
bé juga amb els socis a la sala
que hi ha habilitada al primer

ta, l’expresident Pasqual Maragall,
qui ha fixat a Gràcia una part de
la seva vida social. Va ser a finals

de 2006 quan la Federació Cata-
lana de Tennis Taula va rebre una

L’EXPRESIDENT PASQUAL MARAGALL, JUGANT A TENNIS TAULA A LA FESTA MAJOR DEL 2005

“És bo jugant”,

apunta el delegat de

tennis de l’entitat,

Jesús Monera

El Cercle Catòlic és l’escenari on l’expresident es manté en forma

pis”, apunta Monera, que coor-
dina una secció de tennis taula
que compta amb 18 inscrits, a
banda de Maragall. “Alguna ve-
gada ha vingut fins a tres setma-
nes seguides”, afegeix.
L’expresident, que arriba al Cer-
cle a vegades amb cotxe oficial,
reserva la sala i hi accedeix sem-

pre entrant per la porta prin-
cipal. No té manies de passar
per davant del bar i que el vegi
tothom, tot i que també té l’op-
ció de pujar directament les es-
cales i anar per feina. Durant
tres quarts d’hora o una hora,
toca exercitar el canell. “És bo
jugant”, afegeix Monera. 

CEDIDA: GUILLEM ESPRIU

ARXIU / ÈRIC LLUENT
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Societat
El cas Quirón s’extravia a Madrid per

la burocràcia entre el Suprem i el TSJC
El recurs de cassació de l’hospital no s’ha estudiat perquè l’expedient es va traspaperar

El mal funcionament

dels jutjats, d’actualitat

aquesta setmana per la

vaga de jutges, ja té un

cas sonat que toca a

Gràcia: la sentència 939

del Tribunal Superior de

Justícia, que dóna parci-

alment la raó als veïns

en el cas Quirón i que va

ser motiu de recurs de

cassació al Tribunal

Suprem pel grup hospi-

talari, ha estat extravia-

da durant més d’un any i

ha endarrerit la resolu-

ció final del procés.

ALBERT BALANZÀ

La sala contenciosa administra-
tiva del TSJC va tombar el 8 de
novembre de 2007 la requali-
ficació de l’antiga clínica Quirón
de l’avinguda Verge de Mont-
serrat, propiciant un fort revès a
les pretensions dels propietaris i
de l’Ajuntament de fer-hi pisos
de luxe. El tribunal va avalar la
complexa permuta de terrenys
que ha permès aixecar la nova
Quirón a la plaça Alfons Comín,
però va trobar injustificable la
construcció d’habitatge a l’anti-
ga seu.
Un any després d’aquella sentèn-
cia, a la qual se n’hi afegeix la del
particular Francesc de Paula Cusí
en el mateix sentit, l’advocat que
representa les associacions de
veïns de Penitents-Taxonera, Vila
de Gràcia, Gràcia Nord-
Vallcarca i Passatge Isabel,
Eduard Moreno, va rebre a fi-
nals de novembre una trucada del
procurador de Madrid que se-
gueix el procés al Suprem.

Tal com explica Moreno a l’In-
dependent, amb total estupefac-
ció, el procurador li va comuni-
car que alguna cosa havia fallat
en la tramesa de la paperassa -
més de mil pàgines- des del TSJC
al Suprem perquè aquest últim
tribunal pogués treballar en el
recurs de cassació. “Li van dir
que no havien rebut res i al TSJC
em van dir que sí que ho havien
enviat”, apunta Moreno.
La portaveu dels veïns, Marta
Cañadas, coincideix amb More-
no en el fet que el mal funciona-
ment de la burocràcia judicial no
afectarà la resolució de la sentèn-
cia, però sí que apunta que “hem
perdut un any, i ja en portem
quatre de cas Quirón”. 

EL SOLAR DE L’ANTIGA CLÍNICA QUIRÓN HA PATIT PROBLEMES DE RATES PER L’ESTAT D’ABANDONAMENT QUE PRESENTA

Un procés de David contra

Goliat amb entrebancs

El cas Quirón ja comença a te-
nir tants anys com la vida
d’aquest setmanari, ja que va ser
en el llunyà número 28 de l’In-
dependent que va ser notícia les
primeres protestes veïnals per
la permuta de terrenys entre el
Grup Hospitalari Quirón i
l’Ajuntament de Barcelona. Avi-
at va arribar la via judicial i,
després de quatre anys de pro-
cés i més de 6.000 euros des-
embutxacats trinco-trinco per
les entitats i alguns particulars,
el TSJC va sentenciar el 2007

(vegeu L’Independent núm.
231) que “no s’explica ni la ne-
cessitat per l’interès públic de
la requalificació ni la raó per
mantenir la clau 7a només per
al 20 per cent de l’equipa-
ment”. És a dir, fer-hi pisos en
el 80 per cent restant. En aquell
moment, la portaveu dels ve-
ïns, Marta Cañadas, va procla-
mar “encara confiem en la jus-
tícia”. Un any després i amb
l’extraviament de la sentència
durant aquest temps, ja hi veu
més fantasmes.

Els carrers de Festa Major voten

dividits per la reducció d’hores

M. D.

Amb set vots a favor, sis en con-
tra i tres abstencions, les comis-
sions dels carrers que integren la
Federació Festa Major van votar
a favor de reduir mitja hora en-
tre setmana l’horari de festes. Ara,
en lloc de tancar a les 02.30 ho-
res com fins ara, les activitats i
concerts acabaran a les dues de

la matinada de diumenge a di-
jous. La junta donarà suport a
aquelles comissions que vulguin
plegar abans, tot i que estan obli-
gades a mantenir els llums ence-
sos fins a les 2 hores perquè els
visitants puguin passejar. El Dis-
tricte creu que a la llarga totes
les comissions de carrer optaran
per la seva proposta de tancar a
les 00.00 hores entre setmana.

El Districte veu factible la seva idea de les 00.00 hores a mig termini

En l’assemblea es van arribar a
plantejar fins a sis propostes. La
primera opció descartada va ser
la de no fer cap modificació dels
horaris. “La lectura és que tothom
estem d’acord en pacificar la Fes-
ta Major”, matisa Ricard Estruch,
president de la Federació. Les al-
tres propostes són les que es po-
den llegir en el quadre adjunt. Es
van fer fins a tres votacions, des-

MERITXELL DÍAZ
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cartant les opcions que tenien
menys vots favorables. Finalment
en van quedar dues: tancar dos
dies a les 00 hores i la resta a les 2
hores, la finalista, i tancar tots els
dies a les 2 hores, la guanyadora,
en una votació ajustadíssima. “Era

un debat necessari perquè volem
vetllar per la tranquil·litat dels ve-
ïns i el descans dels festers. Hi ha
un sector més immobilista sobre
el tema, però les recances desapa-
reixeran després de fer la prova”,
conclou Estruch. 

•No modificar els horaris

•Tancar dos dies a les 00.00 hores (totes les comissions els

mateixos dies) i la resta a les 02.00 hores

•Tancar dos dies a les 01.30 hores (totes les comissions els

mateixos dies)  i la resta a les 02.00 hores

•Tancar dos dies a les 01.00 hores (amb la llibertat de cada

carrer per triar quins dos dies) i la resta a les 02.00 h

•Tancar un dia a les 01.00 hores (totes les comissions el

mateix dia) i la resta a les 02.00 hores

•Proposta guanyadora: Tancar entre setmana a les 02.00 h

Les sis propostes a debat

breus

La placa de la

font de Rius i

Taulet, al febrer

El Districte restituirà la placa de
la font de la plaça de Rius i Taulet
al febrer, després que el passat
26 de novembre es desprengués
i caigués sense causar cap dany.
Si bé la intenció inicial del con-
sistori en enviar-la al departa-
ment de Patrimoni de l’Ajunta-
ment era reconstruir-la, estava
massa feta miques i s’ha decidit
fer-ne una de nova de les matei-
xes dimensions i amb el mateix
material. El text de la inscripció
“Se construyó en el año 1864,
siendo alcalde Don José Balach y
Solá. Fue deteriorada a consecuen-
cia de la sublevación contra las
quintas en abril de 1870 y restau-
rada en 1882 siendo alcalde Don
Felio Martí y Urpí” també serà
recuperat. Així, al mes de febrer
tornarà a lluir una rèplica exacta
de la placa històrica a la base del
campanar. D’altra banda, les
noves plaques pel canvi de nom
de la plaça Rius i Taulet per pla-
ça de la Vila de Gràcia arribaran
al febrer i no al gener com esta-
va previst. 

Comencen les

obres de millora

del carrer Martí

Dins el calendari de les obres de
millora i manteniment dels car-
rers, aquest proper dimarts 27
comencen els treballs al carrer
Martí, en el tram situat entre
Escorial i l’Alegre de Dalt. Les
actuacions comportaran una
millora de les voreres, que ja es-
taven malmeses. Segons el calen-
dari fixat les obres acabaran a
mitjans de març. Un altre carrer
que també es troba en obres és
Santa Rosa, on s’està fent una
semipeatonalització. 
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L’entitat Gràcia Multimèdia s’ha
presentat oficialment aquest di-
mecres en un acte celebrat a la
seva seu social, el Centre Mo-
ral. L’entitat, vinculada al portal
latortuga.cat i l’actual director de
Ràdio Gràcia, Carles Salat, està
presidida per Dolors Maura i fins
ara ha estat l’organitzadora d’ac-
tes com la Gràcia de les Tertúli-
es. Un dels principals objectius
de la proposta és posar en mar-
xar en breu TeleGràcia, un canal
de televisió a internet dedicat a
les entitats de la Vila. El canal
virtual ja es va posar en marxa a
l’octubre però fins ara no s’hi ha
penjat cap producció pròpia. Un
altre dels objectius és “la intro-
ducció efectiva de les noves tec-
nologies a Gràcia”. L’acte de pre-
sentació va estar presidit per l’al-
calde, Jordi Hereu, el regidor del
Districte, Guillem Espriu, i el
president del Districte, Ricard
Martínez. 

Gràcia

Multimèdia

es presenta

en societat

Un grafit de persiana pioner

Marcs Palou, una botiga

situada al carrer Gran

de Gràcia número 79, és

pionera en dibuixar

grafits a les persianes.

Des de 1986 aquest

establiment dedicat a la

venda i gravat de marcs

ha exposat una pintura

de Martí Carral, artista

nascut l’any 1959 a

Cantàbria i establert a

Catalunya. Aquesta idea

original va aconseguir

desmarcar Marcs Palou

de les altres botigues

de la zona.

Quan acaba el dia encara que-
den motius per passejar pel car-
rer Gran de Gràcia. Si es presta
atenció als establiments ja tan-
cats segur que hi haurà un que
cridarà l’atenció. La botiga
Marcs Palou sembla que enca-
ra resta oberta, s’hi pot veure
algun client dins, diversos via-
nants que observen l’aparador i
un botiguer està baixant  la per-
siana. Però si us apropeu una
mica més veureu amb certesa

LA PERSIANA DE LA BOTIGA MARCS PALOU, AMB EL GRAFIT PIONER

MERITXELL DÍAZ

La botiga Marcs Palou, al carrer Gran, llueix una pintura de l’artista Martí Carral

reportatge
Andrea Rodoreda

que tot aquest marc és fruit del
dibuix que hi ha en ella.
En una època on els grafits encara
no eren molt corrents, la senyora
Palou va decidir donar un toc d’ori-
ginalitat al seu negoci seguint el
perfil artístic de la botiga. Per això
va encarregar a Martí Carral, un
dels artistes que tenien obres en
venda a la botiga, que dibuixés un

grafit a la persiana. L’artista va aca-
bar el seu dibuix entre un dissabte
i un diumenge del mes de juliol.
Des d’aleshores Marcs Palou ha
aconseguit el seu objectiu, desta-
car respecte les altres botigues de
marcs d’una manera artística i
d’acord amb la tendència de l’esta-
bliment. Els clients van quedar en-
cantats amb la idea i el negoci de

la senyora Palou va començar a
fer-se renom. Inicialment, Martí
Carral va pintar el grafit a la per-
siana i a la façana. El dibuix
d’aquesta última s’ha perdut ja
que posteriorment va ser repin-
tada. En canvi, el grafit de la per-
siana no ha estat retocat del dis-
seny del seu autor original però
sí netejat i enlluernat perquè no
es deteriori ja que un símbol de

la botiga com aquest no es pot
permetre el desgast pel pas del
temps.
Si passegem pel carrer Gran de
Gràcia al vespre, quan ja els
carrers són buits i no hi ha l’ac-
tivitat feinera del matí, tindrem
la sensació que a Marcs Palou
hi ha moviment encara que la
persiana estigui baixada. Tin-
drem la sensació que la botiga
està sempre oberta. 

El disseny de

l’autor no ha estat

retocat, però sí

netejat i enlluernat

GUIA
GASTRONÒMICA

DE GRÀCIA

ANUNCIA’T

EN

AQUESTA

PÀGINA.

TRUCA AL

692 601 261
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El conflicte entre Israel i Palestina. Gràcia acull

aquesta setmana dues xerrades sobre la situació actual a

Palestina. Per una banda Fidaa Haumoud, activista pales-

tina, i David Karbala, membre de la Plataforma Aturem la

Guerra, debaten a La Torna (divendres 23 -Sant Pere Màr-

tir, 37- a les 19.30) sobre la massacre a Gaza. Mirades a

la Palestina d’avui i el boicot a Israel com a resposta és el

títol de la xerrada a La Quimera de dos voluntaris que

han estat a Gaza el passat mes de desembre (dissabte 24

-Verdi, 28 baixos-, a les 18 h).

MENG BORMIN recomanem

No t’ho perdis: Cabaret

Voltaire.

Biblioteca Vila de Gràcia

(Torrent de l’Olla, 104), a

les 19 h

Inici de les festes del 140è

aniversari del Centre. Con-

ferència: Orígens i evolu-

ció del Centre al llarg de

140 anys, amb Esteve

Camps, expresident del

Centre.

El Centre (Ros de Olano, 9),

a les 20.30

Concert de músiques del

món: Wlad Gnaoua.

Elèctric Bar (Travessera de

Gràcia, 233), a les 22 h

CC La Sedeta (Sicília,

321), a les 19 h

XXII Festival Tradicio-

nàrius: Inauguració de

l’exposició ‘De sa Parau-

la a Sa pintura’ + De-

gustació de productes

mallorquins + Presenta-

ció del llibre ‘Cançoners

dels darrers dies’ i xim-

bombada amb els

Ximbombers d’Artà.

CAT (Travessia de Sant

Antoni, 6), a les 19 h

Vine a fer un cafè amb...

Pere Calders, a càrrec de

l’escriptor Pere Guixà.

Biblioteca Jaume Fuster

(Lesseps, 20), a les 19 h

Tragicomèdia: L’ultima

notte del capitano, mo-

nòleg de Felipe Cabezas.

La Cova de les Cultures

(Àngel, 12), a les 21 h

Rumbaclub: Trikitown +

Latino y los llobregantes.

KGB (Ca l’Alegre de Dalt,

55), a les 21 h

Decomic en blanc i negre:

Hanna-Barbera.

Associació cultural Albrí-

cias (Robí, 5), a les 21.30

Concert: Electrotoylets.

Heliogàbal (Ramon i

Cajal, 80), a les 22 h

Concert: A contra blues.

Elèctric Bar (Travessera

de Gràcia, 233), 22 h

Concert: Transeuntes.

Alfa (Gran de Gràcia, 36),

a les 22.45

� 30 de gener

Espectacle de flamenc:

Ná de letras.

Associació cultural Albrí-

cias (Robí, 5), a les 21.30

XXII Festival Tradicio-

nàrius: Biel Majoral i

ball amb els Xere-

meiers de Mallorca.

CAT (Travessia de Sant

Antoni, 6), a les 22 h

Presentació del llibre: Llu-

neta del pagès, d’Olivia

Trencada.

Heliogàbal (Ramon i

Cajal, 80), a les 22 h

Concert: Ceol i nEanáir.

La Cova de les Cultures

(Àngel, 12), a les 21 hSSSSSIIIII     VVVVVOLEUOLEUOLEUOLEUOLEU     ANUNCIARANUNCIARANUNCIARANUNCIARANUNCIAR     ELSELSELSELSELS     VVVVVOSTRESOSTRESOSTRESOSTRESOSTRES     AAAAACTESCTESCTESCTESCTES     ENENENENEN     AAAAAQQQQQUESTUESTUESTUESTUESTAAAAA     AAAAAGENDAGENDAGENDAGENDAGENDA, , , , , ENVIEUENVIEUENVIEUENVIEUENVIEU     UNUNUNUNUN     CORREUCORREUCORREUCORREUCORREU
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XXII Festival Tradicionàrius:

Ateneu Bendula + La

Mata Negra.

CAT (Travessia de Sant

Antoni, 6), a les 22 h

� 24 de gener

Lletra petita - Mots en joc.

Taller: Fem d’egipcis, a

càrrec de Felip Masó.

Biblioteca pública Jaume

Fuster (Plaça Lesseps, 20),

a les 18 h

Concert: Alber Jorda +

Tarde Mañana Noche.

La Cova de les Cultures (Àn-

gel, 12), a les 21.30

Concert: Kwame &

Afrovibes Band.

Elèctric Bar (Travessera de

Gràcia, 233), a les 23 h

� 25 de gener

Any Rodoreda-Bicibarris:

Itinerari per Gràcia. Més

informació al 93.307 71.00.

Sortida: plaça de Rius i

Taulet, a les 10.30

Espectacle de titelles: En

Tòfol i la Tina.

Lluïsos (Plaça del Nord, 7),

a les 12 h

IX Trofeu de Teatre Vila de

Gràcia: La Caputxeta i el

llop, de Josep Vallverdú.

Lluïsos (Plaça del Nord, 7),

a les 18 h

44a Ballada de sarda-

nes.

Passeig de Sant Joan amb

Sant Antoni Ma Claret, a les

18 h

Roda d’esbarts Catalò-

nia, amb la participació

de l’Esbart del Centre.

El Centre (Ros de Olano, 9),

a les 18 h

Jam session: Joporijazz

Elèctric Bar (Travessera de

Gràcia, 233), a les 21 h

Concert: Palinuro Sonoro,

improvisació guitarrística

d’Ignacio Lois, Oriol

Caballero i Jorge Porter.

Heliogàbal (Ramon i Cajal,

80), a les 22 h

� 26 de gener

Llibrefòrum: La dona jus-

ta, de Sándor Márai.

El Centre (Ros de Olano, 9),

a les 19 h

� 27 de gener

T’interessa ‘Aula de salut’:

Flors de Bach, a càrrec de

la farmàcia Lesseps.

Biblioteca pública Jaume

Fuster (Plaça Lesseps, 20),

a les 19 h

Gràcia Jazz Sessions,

hosted by Andreu Zarago-

za: Anton Jarl (bateria) i

Matías Míguez (baix).

Heliogàbal (Ramon i Cajal,

80), a les 22 h

Vídeo-dansa: Golem, subs-

tància incompleta.

EXPOSICIONS

� Fins al 27 de gener

Exposició: Barcelona, re-

cerca i innovació.

Biblioteca Jaume Fuster

(Plaça Lesseps, 20)

� Del 29 de gener al

14 de febrer

Exposició: La ventana

opuesta, de Niloufar

Mirhadi.

CC La Sedeta (Sicília,

321)

� Del 31 de gener al

15 de febrer

Exposició: Els foguerons

de Sant Antoni.

Biblioteca Vila de Gràcia

(Torrent de l’Olla, 104)

� Fins al 31 de gener

Exposició: 100 x 100 photo.

Galeria Espai[b] (Torrent

de l’Olla, 158)

Exposició: Body of

water, de Bernadette

Brurns, Majella O’Neill

Collins, Patricia Hurt,

Therry Rudin.

Galeria Safia (Bruniquer,

9)

� Fins  al 7 de febrer

Exposició: Luftweg, co-

lla de ida y vuelta.

Espai EART (Torrijos, 68)

� Fins  al 17 de febrer

Exposició: Crisis, what

crisis?

Galeria Hartmann (Santa

Teresa, 8)

� Fins  al 27 de febrer

Exposició: Happy peo-

ple, de Marc Serra.

Galeria H
2
O (Verdi, 152)

ACTES

� 23 de gener

Sortida: El mercat de

segona mà. Cal inscrip-

ció prèvia.

CRBS (Nil i Fabra, 28), a

les 10 h

Cicle de concerts d’hivern:

Pablo Cepeda (violí).

CC La Sedeta (Sicília,

321), a les 21 h

Músiques i ball del Sud

d’Itàlia i Catalunya:

Abballati.

La Cova de les Cultures

(Àngel, 12), a les 22 h

Elèctric Bar (Travessera de

Gràcia, 233), a les 22 h

I Cicle de Cinema italià:

Matrimonio all’italiana.

Associació cultural Albrí-

cias (Robí, 5), a les 22 h

� 28 de gener

Sac de rondalles: Contes

d’hivern.

Biblioteca Vila de Gràcia

(Torrent de l’Olla, 104), a

les 18 h

Vine a fer un cafè amb...

Xerrada: L’home manus-

crit, a càrrec de l’escriptor

i premi Salambó Manuel

Baixauli.

Biblioteca pública Jaume

Fuster (Plaça Lesseps, 20),

a les 19 h

Concert: Alfombra +

Pigmy.

Heliogàbal (Ramon i Cajal,

80), a les 22 h

Concert: Inga Matthies.

Elèctric Bar (Travessera de

Gràcia, 233), a les 22 h

� 29 de gener

Taller: Mecànica de

biclcletes, a càrrec del Bi-

cicleta Club de Catalunya.
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‘Leyendas de la ciudad blanca 1.

Las ruinas de Aras’
El gracienc Jaume Castejón s’endinsa en aquesta novel.la d’aventures medievals en un món imaginat. La

història comença amb una profecia. El regne de Hárkad, que és on transcorre l’acció, és un regne que

porta en pau més de 200 anys, de sobte una profecia deixa el tron sense rei. A partir d’aquest moment

alguns nobles intentaran assaltar el poder. Amb les lluites entre ciutats i nobles com a teló de fons, el fill

d’un dels aspirants és segrestat. Un grup d’amics intentaran rescatar-lo i en la persecució es veuran

abocats a entrar dins les ruïnes d’Aras. El llibre està editat per C & M.

Delva tenía un solo reino, o al menos

así lo creía la inmensa mayoría de

sus habitantes. Sin embargo, el Gran

Reino de Hárkad, que era el nombre

con el que se conocía, había sido

anteriormente una tierra llena de

reinos más pequeños, entre los

cuales siempre hubo luchas, alianzas,

pactos, traiciones e incluso grandes

guerras. Sus límites eran todo el

mundo conocido hasta entonces:

hacia el este la Gran Muralla, una

cordillera de picos altos que llegaban

hasta los seis mil metros de altura,

con sus cumbres eternamente neva-

das, una auténtica pared rocosa que

se había intentado franquear en

multitud de ocasiones sin ningún

éxito. La impresionante cadena

montañosa se extendía más de mil

doscientos kilómetros en sentido

noroeste-sureste, con más de cien

kilómetros de anchura que la hacían

absolutamente inexpugnable. Los

límites del sur los marcaba el río

Neru, un ancho río de más de sete-

cientos kilómetros de longitud que

desembocaba en el golfo de

Mármora, al otro lado del cual se

extendían los desiertos del Settengo,

una tierra yerma y requemada sin

ninguna posibilidad de vida. Y al

oeste y al norte, el Mar de Hárkad.

Frente a las costas occidentales del

reino, a unos ciento cincuenta kilóme-

tros mar adentro la gran isla de

Denwas y más allá el océano abierto

sin ningún tipo de tierra a la vista; en

el lejano y frío norte, entre la Gran

Muralla y el mar, cerrando el único

paso por tierra, el salvaje, bravo e

infranqueable río Nístiak. Un reino

verde y prácticamente llano con ríos,

lagos, ciudades, montañas y sobreto-

do historia.

Las ciudades que formaban el Gran

Reino de Hárkad

eran: Mármora, la

gran capital del

sur, según sus

cronistas la segun-

da ciudad más

antigua del reino, la

capital cultural,

conocida también

como la Morada del

Príncipe; Léstora, la

ciudad marinera,

asentada sobre las

ruinas de Gali, la

ciudad de los

pantanos; Xamin, la

ciudad rebelde;

Dapur, la ciudad de

la abundancia, hogar

de comerciantes

construida sobre la

Encrucijada que

degeneró en la guarida de ladrones y

asesinos más grande del reino;

Cumia, la ciudad libre, fundada por

comerciantes honrados de Dapur;

Yíldiz, la colonia minera de Barintia;

Denwas; la isla de Léstora y, finalmen-

te, la capital del reino que era la

ciudad de Barintia, situada al norte de

la Gran Llanura, en la desemboca-

dura del Arimán. Sin

embargo la urbe de

Barintia había poseído

sus propias tierras,

mucho más pequeñas,

antes que Íler Ármitac, el

gran rey, uniese todas

las ciudades de la

Llanura bajo una sola

corona; tampoco

había sido la ciudad

más populosa y

próspera de Hárkad, sin

embargo los intrincados

caminos del destino y la

mano hábil de sus gober-

nantes habían hecho que se

l’autorimpusiese sobre las demás ciudades

y reinos.

Venenos y hierbas

En un mundo realmente peligroso y

fascinante como el Gran Reino de

Hárkad, el uso de hierbas para sanar

las heridas y la

utilización de los

venenos es casi

obligada. Algu-

nas de éllas

tienen el valor de

un reino y otras

escasamente el

precio más bajo.

A continuación

podemos ver

algunos de estos

vegetales

curativos y

perniciosos, su

aplicación, sus

efectos y el

entorno donde

es más habitual

el hallarlos.

El Avenjo es

una planta de la

que se aprovechan las hojas para

hacer una infusión, crece en las

profundos bosques de calor húmedo

y se usa para curar. El Coltake crece

en climas áridos junto al mar y es un

fruto que debe ingerirse para aumen-

tar la velocidad de recuperación de

las fracturas. La Gorfira es el polen de

una flor que debe aplicarse sobre una

herida para conservar ese cuerpo

vivo durante un día y también crece

en los profundos bosques de clima

húmedo. El Huresán es una baya que

suele encontrarse en las montañas y

que ingerida alivia del cansancio

rápidamente. La Oranai es la hoja de

una planta de montaña que se aplica

sobre el músculo dañado para que se

recupere mucho mejor y la Séptula es

el tallo de un pequeño arbusto que

crece en la alta montaña que alivia de

torceduras y esguinces. La Túrgeri es

la hoja de otra planta que crece en las

altas praderas y que funciona como

potente cicatrizante al aplicar sobre la

herida abierta. 

Jaume Castejón (Gràcia, 1964)

llicenciat en Psicologia i en Prehis-

tòria, Història Antiga i Arqueolo-

gia. Va estudiar al Col.legi Claret,

ha estat president de la ja desa-

pareguda Associació Grup Juvenil

de Teatre del Casal Claret durant

dos anys, vocal de la junta 2 anys

més i membre del grup durant 13

anys. Ha col.laborat en tertúlies li-

teràries, ha estat en el consell de

redacció d'una revista local que ja

no existeix i l'any 2001 juntament

amb tres poetes va editar un

poemari Poesia a los cuatro

vientos de l'editorial Katelani. Ha

guanyat algun premi literari de

conte curt i aquesta és la primera

incursió en el món de la novel.la,

però com es pot endevinar pel tí-

tol no serà l'última. L'any passat

va estar fent un programa de rà-

dio a través d'internet, 52 emissi-

ons dedicades a les Noves músi-

ques (ambient, chillout, minima-

lisme, new age...) i actualment re-

sideix a Salamanca.

wwww.jaumecastejon.com

fitxa tècnica

Títol: Leyendas de la ciudad

blanca. 1. Las ruinas de Aras

Autor: Jaume Castejón

Editorial: C & M

Any: 2008

Gènere: Ficció/Fantàstica

ISBN: 978-84-936167-9-3

Pàgines: 356
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El Trofeu de Teatre Vila de Gràcia

s’estableix al primer trimestre

M. D.

La novena edició del Trofeu de
Teatre Infantil i Juvenil Vila de
Gràcia engega aquest diumenge 25
amb una comèdia infantil, La
Caputxeta i el llop, a càrrec de la
companyia 34 passes de Terrassa.
El certamen dels Lluïsos s’estableix
d’aquesta manera i de forma defi-
nitiva en el primer trimestre de

l’any. L’entitat de la plaça del Nord
va provar per primer cop aques-
tes dates l’any passat, ja que degut
a les obres de rehabilitació del te-
atre el premi no es va poder cele-
brar en l’últim trimestre de 2007.
Si bé la proposta inicial era cele-
brar dues edicions del trofeu al
llarg de 2008, els Lluïsos ha prefe-
rit traslladar el certamen al febrer.
“Després de la darrera experièn-

El certamen comença diumenge amb ‘La Caputxeta i el llop’

UNA ESCENA DE L’OBRA ‘LA CAPUTXETA I EL LLOP’

cia, vam veure que per als grups
de teatre és millor comptar amb
un període per arrancar el curs i
fer les propostes”, explica David
Montfort, responsable de la pro-
gramació del trofeu, qui el valora
com “un projecte enriquidor que
demostra que tenim un patrimo-
ni teatral ric i viu”. Un total de
cinc companyies d’arreu de
Catalunya es disputaran set pre-

CEDIDA: 34 PASSES

mis, entre els quals hi figuren el
de millor grup, millor direcció i
millor escenografia. La novena
edició del trofeu s’allargarà des
d’aquest diumenge fins a l’1 de

El Rumba Club es trasllada a l’Apolo

per remuntar les xifres de públic
Els directors del festival es donen un marge de dos mesos per decidir el futur del cicle

El Rumba Club deixa la

sala KGB. Després d’un

any i deu mesos oferint

una programació estable

de rumba a Gràcia, la

direcció del Rumba Club,

formada per Xavi Rivas-

ses i Txarly Brown, ha

decidit traslladar-se a

l’Apolo amb la intenció

de captar més públic ja

que fins ara la mitja de

públic era de 150 perso-

nes quan l’aforament de

l’espai és de 300. El canvi

de sala es valora com “un

pas endavant necessari”.

UNA JAM DE RUMBA AL KGB VA CLOURE EL I SIMPÒSIUM DE RUMBA CATALANA, CELEBRAT AL DESEMBRE

CEDIDA: E. MARQUÈS

MERITXELL DÍAZ

El projecte de crear un cicle de
rumba estable va donar-se a conèi-
xer al febrer de 2007 sota el parai-
gües del Pla Estratègic Musical de
Gràcia i l’abril d’aquell mateix any
la sala KGB es convertia en la seu
d’una programació estable d’aquest
gènere. Les ajustades xifres de pú-
blic, però, han fet que els direc-
tors del Rumba Club, Xavi Rivasses
i Txarly Brown, hagin optat per
buscar un espai més cèntric com
és l’Apolo, on començaran a pro-
gramar al febrer. El KGB es queda
així orfe d’un cicle pioner que ha
servit de plataforma a moltes ban-
des rumberes.
“El Rumba Club ha estat un èxit
a nivell artístic però a nivell eco-
nòmic, un fracàs”, valora Txarly
Brown. “El públic és primordial
perquè una proposta com la nos-
tra tiri endavant i el KGB es troba
massa amagat i apartat”. Brown
subratlla que el cicle també està
pensat perquè el turista descobrei-
xi el gènere però matisa que “és

difícil quan la sala està lluny de la
vèrtebra hotelera de Barcelona”.
El canvi de seu es considera com
“un pas endavant necessari per al
Rumba Club” sobretot perquè “la
higiene, l’acústica i la situació del
KGB és lamentable i a l’Apolo gua-
nyem en qualitat”.
El Rumba Club també canvia de
dia i passa dels dijous als dimecres.
Amb aquestes variacions, els direc-
tors del projecte esperen remuntar
les xifres de públic, que fins ara han
estat d’una mitjana de 150 perso-
nes per concert, el 50 per cent de
l’aforament. “Ens donem un marge
de dos mesos per veure si la situa-
ció canvia. Si a l’abril no tenim més
públic, ja decidirem quin és el ter-
cer pas que fem”, diu Brown. 

Papawa es converteix en

banda resident a la nova seu

El 19 d’abril de 2007 Gertrudis i
Papawa donaven el tret de sorti-
da del Rumba Club a l’escenari
del KGB. A la pista es van veure
cares conegudes en l’escena de la
rumba, com el mestre Peret i in-
tegrants de Los Manolos, la Tro-
ba Kung-Fú i Sabor de Gràcia.
Aquella nit Peret reivindicava
que hi hauria d’haver locals de
rumba catalana repartits per tota
Barcelona (vegeu L’Independent
núm. 202). Malgrat els bons au-
guris d’aquella primera actuació,
el festival no ha acabat de quallar

i els directors no es mostren sa-
tisfets amb les xifres de públic.
“Ens trobem davant d’una soci-
etat malacostumada cultural-
ment, que no valora la proposta
artística d’escoltar música en di-
recte”, valora Brown.
Ara, a l’Apolo, Papawa es con-
vertirà en la banda resident que
obrirà les sessions, seguides de
grups novells i veterans del pano-
rama de la rumba. Les nits clou-
ran amb sessions de tall funky
rumber disco flamenc amb
Oriolet i Xeriff, entre d’altres.

març, dia en què se celebrarà la
cloenda i es farà el lliurament de
premis. Com ja es habitual, les re-
presentacions són gratuïtes i co-
mencen a les 18 hores. 

EEEEENTRANTRANTRANTRANTRA     AAAAA     WWWWWWWWWWWWWWW.....INDEPINDEPINDEPINDEPINDEPENDENTENDENTENDENTENDENTENDENT.....CACACACACATTTTT
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breus

La vida d’Allende

obre el festival

DocsBarcelona

1973 Revoluciones por minuto.
Las últimas horas de Salvador
Allende és el títol que obre el
tercer festival DocsBarcelona el
proper dimecres 28 als Verdi
Park. La cinta de Fernando
Valenzuela porta a la pantalla la
recreació que fa un actor a un
teatre buit a Nova York de les
últimes hores del president
Allende l’11 de setembre de
1973. Després de la projecció,
se celebrarà el col·loqui amb el
director. La secció Història del
Festival Internacional de Docu-
mentals també inclou Hollywood
contra Franco i The not dead, que
narra les històries de tres sol-
dats i de com han quedat afec-
tats per la guerra. El film de
Jesús Garay, Mirant el cel –que
inclou escenes rodades al refugi
de la plaça del Diamant–, es
passarà a la Filmoteca. 

Bocanegra treu

el seu nou disc

‘Fonografies’

Víctor Bocanegra ha presentat
aquesta setmana a l’Elèctric
Nòtules de Misericòrdia per les
criatures del goig, uns textos-mi-
rall que acompanyen les Fono-
grafies, el seu nou treball disco-
gràfic. Es tracta del primer disc
que es pot considerar íntegra-
ment propi, on assoleix un di-
fícil equilibri entre una sonori-
tat pop i melòdica i una poèti-
ca entre lletres. Fonografies
consta de deu cançons d’estil
eclèctic, que barregen el liris-
me, l’humor, la passió i la iro-
nia, amb ingredients de blues,
rock i jazz. Víctor Bocanegra
portarà el seu treball al Barna-
sants el dia 15 de febrer. 
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19.00, 22.00.

•La mujer es anarquista. Dv i ds,

16.10, 19.05, 22.00, 00.40; dg a dj,

16.10, 19.05, 22.00.

•Siete almas. Dv i ds, 16.15, 19.10,

22.05, 00.40; dg a dj, 16.15, 19.10,

22.05.

CASABLANCA-KAPLAN. Pg.Gràcia, 115

•Sala 1 :El otro (VOSE). Passis: 16.00,

18.00, 20.00, 22.00.

•Sala 2: Bienvenidos al norte (VOSE).

Passis: 15.55, 18.00, 20.05, 22.10.

CASABLANCA-GRÀCIA. Girona, 175.

•Sala 1: El cant dels ocells. Passis:

16.00, 20.10. Che. Passis: 17.50.

Transiberian. Passis: 22.00.

•Sala OZU: La mujer del anarquista.

Passi: 16.00, 19.40, 21.55.  Carl

Gustav Jung. Passi: 18.15.

•Sala OZU: Il divo. Passis: 15.55, 19.50,

22.00. El hijo de Rambow. Passis:

18.05.

LAUREN GRÀCIA. Carrer Bailén, 205.

•Sala 1: Austràlia (cat!). Passis: 17.00,

20.30.

•Sala 2: Cuestión de honor. Passis:

16.10, 19.10, 22.10.

•Sala 2: Bienvenidos al norte. Passis:

16.00, 18.10, 20.20, 22.30.

•Sala 4: Madagascar 2. Passis: ds i dg,

16.20. El intercambio. Passis: de dll a

dv, 16.00, 19.00, 22.00; ds i dg, 19.00,

22.00.

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

•Sala 1: La clase. Passis: 16.30, 19.20,

22.15.

•Sala 2: Vicky Cristina Barcelona. Pas-

sis: 16.05, 18.15, 20.30, 22.40.

•Sala 3: Quemar después de leer. Pas-

sis: 16.05, 18.15, 20.30, 22.40.

•Sala 4: Buscando un beso a

medianoche. Passis: 16.15, 18.15,

20.20, 22.35.

•Sala 5: Arropiero, el vagabundo de la

muerte. Passis: 16.10, 18.20, 20.20, 22.20.

CINEMES

BOSQUE MULTICINEMES. Rbla. del

Prat, 16 - Tel. 93 217 26 42.

•Revolutionary Road. Dv i ds, 16.15,

19.10, 22.05, 00.40; de dg a dj,

16.15, 19.10, 22.05.

•Madagascar 2. Ds i dg, 16.00, 17.45.

•La clase. Dv , 16.10, 19.05, 22.00,

00.40; ds, 19.45, 22.20, 00.45; dg,

19.45, 22.20; de dll a dj, 16.00,

19.00, 22.00.

•Guerra de novias. Dv i ds, 16.05,

18.10, 20.15, 22.20, 00.45; dg a dj,

16.05, 18.10, 20.15, 22.20.

•Bolt. Ds i dg, 16.00, 17.45.

•Cuestión de honor. Dv, 16.00, 19.00,

22.00, 00.45; ds, 19.45, 22.20,

00.45; dg, 19.45, 22.20; de dll a dj,

16.00, 19.00, 22.00.

•Australia. Dv i ds, 17.30, 21.15,

00.20; dg a dj, 17.30, 21.15.

•El intercambio. Dv i ds, 16.00,

19.00, 22.00, 01.00; dg a dj, 16.00,

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

88 23.

•Sala A: Rocknrolla (VOSE). Passis:

16.00, 18.15, 20.30, 22.40

•Sala B: Revolutionary Road. (VOSE).

Passis: 16.00, 18.15, 20.30, 22.45.

•Sala C: Mi nombre es Harvey Milk

(VOSE). Passis: 16.30, 19.20, 22.15.

Mirna (curt). Passi: 21.45.

•Sala D: Cuando ella me encontró

(VOSE). Passis: 16.00, 20.30. El

intercambio (VOSE). Passis: 18.00,

22.30.

TEATRES

JOVE TEATRE REGINA. Sèneca, 22.

•La caputxeta i el llop. Fins al 06/02.

SALA BECKETT. Alegre de Dalt, 55.

• Una ciutat brillant.  Fins a l’1/02.

TEATRENEU. Terol, 26.

cartellera

•Sala Cafè-Teatre. Armas de

seducción +IVA. Dll, 22 h.  El club de

la màgia 2. Dc i ds, 22 h. Magia de

cerca. Dj, 22 h. Optimisme global.

Dg, 18.30.  Cortada. Dv, 23.30. Ilusión

o mente, amb màgic Fabra. Ds, 20.30

h. Tres monólogos de risa. Dg, 20 h.

Morning singers in the fields. Ds,

23.30.  Digues, t’has tocat? Dj, 20.30.

En la cola del Inem. Dv, 20.30. Daniel

Bustamante. Dv, 22.00.  Crónicas

desquiciadas. Dg, 21.30.

•Sala del mig. Chicas, risketos. Ds,

19 h. Monólogo sobre cine. Dg, 19 h.

•Sala Xavier Fàgregas. Impro-show.

Dj, 21.30. Impro Horror Show. Ds,

23.30. Impro Fighters. Dv, 22.30.

El club de la màgia júnior. Ds, 18.30,

i dg, 12.30 i 17.15. La caputxeta

vermella. Ds, 17 h. Zzapping, el

concurso. Ds, 20 h. Locuras

urbanas. Dg, 18.30. La boda de

Pooja (Bolliwood). Dm, 21 h.

Monólogos 10. Ds, 22 h.

‘Una ciutat brillant’, a la Sala Beckett. A Dublín, un home
demana ajuda d’un psiquiatra al.legant haver vist el fantasma de
la seva esposa morta recentment. És la trama d’Una ciutat bri-
llant, emmarcada en el cicle Conor McPherson de la Beckett i
que es pot veure fins a l’1 de febrer. 

CEDIDA: SALA BECKETT

reportatge

El director Carles Balagué estrena un nou documental divendres

L’interès de Carles Balagué per la
figura de Manuel Delgado
Villegas sorgeix l’any 1972, quan
estudiava Dret. “En aquells dies
es parlava de l’existència d’un
home que podria haver assassi-
nat una quarantena de persones
no només a Espanya, sinó que
també a França i a Itàlia i que
restava a la presó amb total im-
punitat. Sempre m’han interessat
les històries negres, per això em
va interessar la seva”, afirma el
cineasta. El projecte va quedar
guardat al calaix fins que l’any
1998 mor aquell fosc personat-
ge, després de vint anys de silen-
ci sobre la seva vida. “Què havia

Meritxell Díaz

El vagabund de la mort

“Probablement, l’assas-

sí en sèrie més impor-

tant de la història

d’Espanya”. Amb aquest

subtítol es presenta el

nou documental del

director gracienc Carles

Balagué Arropiero, el

vagabund de la mort,

una cinta que reconstru-

eix la història de Manuel

Delgado Villegas

(Sevilla 1943- Badalona

1998), un assassí en

sèrie que va confessar

haver comès 48 crims.

La proposta arriba

aquest divendres a la

cartellera dels Verdi.

Segons els metges que apareixen
al documental, l’Arropiero és un
“llibre de criminologia”: respon
al perfil de baixa intel.ligència,
alcoholisme i té un cromosoma
XYY, que suposa major propen-
sió a l’agressivitat. Se sentia un
justicier i per això matava per
qualsevol motiu. “Hi ha crims
exòtics, com el d’Eivissa, on va
matar una noia francesa i va ser
acusat el seu amant de Nova
York; crims de classe, com el de
l’empresari Ramon Estrada de
Muebles La Fábrica, de qui se
suposa que no li va pagar el preu
acordat per fer de txapero; crims
existencialistes, com el del Ga-
rraf, on mata un home perquè
el veu sol; per necrofília, com el
de la vella de Mataró...”, explica
Balagué. L’Arropiero va acabar els
seus dies al recinte Torribera de
Santa Coloma de Gramenet. No
va ser jutjat. “He volgut mostrar
l’evolució del personatge i el seu
final absolutament patètic. La seva
història mostra la incapacitat de
la societat davant d’un personat-
ge d’aquestes característiques”,
assegura. Balagué rescata així la
trajectòria d’un criminal de qui
sobretot en destaca “el seu poder
camaleònic de subsistència”. 

estat d’ell durant tots aquells anys?
Aquesta segona part permet tancar
la seva història i començo a treba-
llar en el projecte”.
Delgado era conegut com l’Arro-
piero perquè el seu pare venia
arrope, un dolç que s’obté de la coc-
ció de les fruites. El documental
planteja un viatge pels diversos es-
cenaris dels crims que va cometre,
reconstruint-ne l’acció. De fet, un
grup de policies va fer aquest atípic
tour criminal en aquella època per
investigar l’Arropiero, uns bolos dels
que conserven una sèrie de fotogra-
fies que apareixen al film. Dos dels
policies també surten com a testi-
monis per reconstruir la seva vida.

EL CINEASTA CARLES BALAGUÉ, EN LA PRESENTACIÓ DEL SEU NOU DOCUMENTAL

MERITXELL DÍAZ

Reflexió a les aules

A La clase del francès Lauren

Cantet ens trobem ben lluny

de la demagògia, l’impacte

fàcil i l’estudiada provocació

que fa uns dies ens oferia la

ridícula La ola sobre el

ressorgiment del feixisme a

les aules. Cantet defuig el to

sermonejador, ampul.lós i

transcendent per parlar-nos

de temes tan seriosos i

importants, o més, que el

feixisme avui dia, com és

l’alarmant i preocupant estat

de la qüestió de l’ensenya-

ment públic en un estat laic.

Cantet radiografia un micro-

cosmos ben representatiu

d’un institut de barri urbà

francès presidit sobretot per

la complexitat i barreja

ètnica qui s’hi viu amb tots

els problemes de convivèn-

cia, integració i exclusió que

s’hi generen. L’aula de Cantet

és una olla a pressió amb

joves rebels, passotes, i,

també, agressius, que posen

contra les cordes a un ben

intencionat professor de

francès. L’ensenyança sense

embuts ni màscares, amb

alumnes brillants i treballa-

dors, i també alumnes

abocats al fracàs o l’expulsió.

A La clase no hi ha miracles i

professors beatífics que

transformin l’endormiscat

alumnat com en la gran

majoria de cintes sobre el

món escolar dels adoles-

cents, sempre enaltidores,

romàntiques i sentimentals,

sinó que hi trobem una

vívida preocupació per

transmetre  amb la major

fidelitat i versemblança el

que es cou avui a les nostres

aules, un impuls inusitat per

apropar-se a la realitat sense

maquillatge ni trampes. Una

grandiosa i diàfana pel.lícula

de ficció sobre l’ara del

nostre convuls món amb

evidents eines de documen-

tal en què uns esplèndids

nois i noies s’interpreten a sí

mateixos sota el guiatge de

Cantet i Bégaudeau, el

professor de l’aula i autor del

llibre. El debat és obert. 

crítica de cinema
Joan Millaret

La clase

Direcció: Lauren Cantet

Intèrprets: François

Bégaudeau, Nassim

Amrabt, Laura Baquela,

Juliette Demaille, Cherif

Bounaidja, Arthur Fogel

fitxa

LA IMATGE DE L’ARROPIERO EN EL CARTELL DEL FILM

MERITXELL DÍAZ



14

de Gràcia
23 de gener de 2009

l’independent

14

Esports

FUTBOL

TERCERA DIVISIÓ, GRUP 5

 22a jornada

Santboià  - Europa

 Resultat 21a jornada

Europa -  Banyoles 5 - 0

 Resultat 20a jornada

Vilanova i la Geltrú  - Europa 2 - 0

Classificació Punts

1 Espanyol B ........................................... 44

2 L’Hospitalet ........................................... 44

3 Reus ....................................................... 41

4 Santboià ................................................ 38

5 Manlleu .................................................. 34

6     Vilanova i la Geltrú ............................... 34

7 Premià ................................................... 34

8 Europa .................................................. 32

9 Prat ......................................................... 32

10 Amposta ................................................ 29

11 Cassà ..................................................... 28

...

16 P. Mafumet ............................................. 21

17 Mataró .................................................... 19

18 Palamós ................................................ 19

19 Balaguer ................................................ 14

20 Banyoles ............................................... 11

DIVISIÓ D’HONOR, GRUP 3

 20a jornada

Ferriolense - Europa

 Resultat 19a jornada

Europa - Mallorca  1 - 2

 Resultat 18a jornada

Barcelona - Europa  4 - 0

Classificació Punts

1 Barcelona .............................................. 46

2 Mallorca ................................................. 45

3 Espanyol ............................................... 41

4 Cornellà ................................................. 32

5 Lleida ..................................................... 27

6 San Francisco ...................................... 26

7 P. Ciutadella .......................................... 25

8 L’Hospitalet ........................................... 24

9 La Salle .................................................. 23

10 Damm .................................................... 23

11 Girona ................................................... 22

12 Badalona ............................................... 22

13 Atlético Gramanet ................................ 19

14 Europa .................................................. 17

15 Ferriolense ........................................... 17

16 Mataró ...................................................... 8

LLIGA NACIONAL FEMENINA

 13a jornada (25 de gener, a les 12 h)

Europa  – PB La Roca

 Resultat 12a jornada

Girona - Europa 2 - 1

 Resultat 11a jornada

Europa  – Barcelona B 2 - 7

Classificació Punts

1 Collerense ............................................. 36

2 San Gabriel ........................................... 26

3 Espanyol B ........................................... 24

4 L’Estartit B ............................................. 23

5 Tortosa - Ebre ....................................... 22

6 Girona ................................................... 19

7 Barcelona B .......................................... 16

8 Lleida ..................................................... 16

9 Ciutat de Palma .................................... 13

10 Europa .................................................. 12

11 Vic .......................................................... 12

12 PBB La Roca ......................................... 11

13 Levante Las Planas ............................... 9

14 Blanes ...................................................... 3

BÀSQUET

resultats i classificacions

COPA CATALUNYA MASC., GRUP 2

 16a jornada

SaFa-Claror - Sant Gervasi

 Resultat 15a jornada

SaFa-Claror - CB I UM 65 - 74

Classificació PG PP

1 CB Martorell .................................. 13 2

2 CB Vilaseca ................................... 12 3

3 CB Sitges ......................................... 9 6

4 Grup Barna A ................................. 9 6

5 SaFa Claror ..................................... 9 6

SEGONA CATALANA, GRUP 3

  16a Jornada

CB Coll-Europa - JMJ

 Resultat  15a jornada

AE Sant Andreu - CB Coll-Europa 71 - 60

Classificació PG PP

1 Sant Joan Despí ........................... 12 3

...

12 CB Coll- Europa A .......................... 5 10

...

16 Centre Catòlic ................................. 2 13

TERCERA CATALANA FEM., GRUP 1

 15a jornada

 Arenys Bàsquet - SaFa-Claror

 Resultat 14a jornada

 Arenys Bàsquet - SaFa-Claror 43 - 44

Classificació PG PP

1 SaFa Claror ................................... 13 1

2 CB Canet ........................................ 13 1

3 AB Premià ..................................... 13 1

...

16 Sant Gervasi ................................... 1 12

WATERPOLO

PRIMERA DIVISIÓ ESTATAL

  11a Jornada. CN Catalunya  - UD Horta

  10a Jornada. CN Olot - CN Catalunya 11  - 18

HOQUEI

XXX Diada de Reis - 24 de gener

11.30. UE Claret A - UE Claret B

13 h. UE Claret Menudets - JMJ

15.30 UE Claret Alevins - Sfèric Terrassa

16.30 UE Claret Prebenjamí B - CP Malgrat

È. LLUENT

El central del primer equip de
l’Europa, Joaquín Macanás, ha
anunciat aquesta setmana la seva
retirada del món del futbol per
motius d’incompatibilitat laboral.
Així doncs, amb 36 anys, el juga-
dor que ha arribat aquesta tem-
porada a l’Europa però que ja era
tercer capità de l’equip i titular
indiscutible, penjarà les botes al
Nou Sardenya després d’una car-
rera futbolística en la qual ha mi-
litat en equips professionals com
el Deportivo Alavés o el Leganés.
Tant el cos tècnic com la directi-
va del club han entès les raons per
les quals deixa l’equip a aquestes
alçades de temporada i fins i tot
en les properes jornades es po-
dria organitzar algun homenatge
al jugador fins ara escapulat. Per
la seva banda, l’entrenador José
Ángel Valero ha confirmat que no
hi ha intenció de substituir
Macanás amb una nova incorpo-
ració ja que creu que la plantilla
és prou àmplia com per confiar
amb els jugadors disponibles.

Partit clau

L’Europa s’enfrontarà aquest diu-
menge al Nou Sardenya al
Santboià, quart de la classifica-
ció i conjunt que marca l’entrada
a la zona d’ascens. L’Europa està
a sis punts dels del Baix Llobregat
i amb una victòria es tornaria a
enganxar a la zona del play off
quedant a tan sols tres punts. Una
derrota seria un cop molt dur ja
que el situaria a nou punts de l’ob-
jectiu de la temporada. 

Macanàs

penja les

botes a meitat

de temporada

El SaFa comença la segona volta de la

lliga amb canvis importants a l’equip
L’objectiu del conjunt del Payet és superar les nou victòries del primer tram de competició

El mercat d’hivern per a

la Copa Catalunya de

bàsquet es va tancar la

setmana passada amb

força novetats per al

SaFa Claror. La marxa de

Carlos Acedo al CN

Sabadell, que portava

quatre anys al club i era

una de les referències al

camp de l’equip, ha fet

que l’equip hagi hagut

d’incorporar a corre-cuita

un reforç que faci les

tasques d’interior que

fins ara feia Acedo. El

bosni Servel Dzigal, de

dos metres i quatre

centímetres, s’ha sumat

al conjunt gracienc per

contribuir a l’objectiu

que s’ha marcat l’entrena-

dor, Gabriel Payet, per a

la segona volta: millorar

les nou victòries de la

primera part de la lliga.

ÈRIC LLUENT

Servel, que debutarà aquest cap
de setmana, no ha estat l’única
novetat del mercat d’hivern per a
l’equip de bàsquet gracienc. El
base Pau Gil, que jugava al SaFa
la temporada passada, ha retor-
nat després de la seva experiència
a la lliga EBA, i ja s’ha incorporat
als entrenaments del conjunt. L’en-
trenador del SaFa, Gabriel Payet,
ha assegurat que aquesta sèrie de
canvis no han permès treballar bé
a l’equip i creu que ha estat una
de les causes de la derrota de la
setmana passada a casa davant del
CB I UM (65 a 74). Payet, per a
la segona volta que comença
aquest cap de setmana, s’ha pro-

posat un objectiu molt ambiciós:
superar els números de la millor
primera volta del SaFa a Copa
Catalunya (nou victòries i sis der-
rotes). “Hem d’estar a dalt per
poder lluitar per qualsevol objec-
tiu però la veritat és que Vilaseca
i Martorell, els dos primers clas-
sificats, tenen un nivell superior
al de la resta”, ha afirmat Payet.
Si ve l’objectiu de principi de tem-
porada era millorar els resultats
de l’anterior, és a dir, no patir tant
en la zona mitja baixa de la taula,
l’entrenador creu que ara s’ha de
mantenir la bona línia de treball i
no relaxar-se. Aquest dissabte el
SaFa rebrà l’Artés en el primer par-
tit de la segona volta, un rival di-
recte que tan sols està a una vic-
tòria dels graciencs. 

ARXIU / MAR PAYET

UN PARTIT D’INICI DE TEMPORADA DEL SAFA-CLAROR

L’equip femení del SaFa Claror
segueix una lluita aferrissada per
guanyar la lliga de tercera catala-
na de bàsquet per tornar aquest
any a segona, on militava l’equip
la temporada passada. Les juga-
dores gracienques tenen ben clar
quines seran les seves màximes
rivals d’aquí fins que acabi l’any:
el CB Canet i l’AB Premià B, que
juntament amb el SaFa, són els
tres equips davanters amb tretze
victòries i tan sols una derrota en

El femení lluita per l’ascens

amb l’AB Premià i el CB Canet

el que portem de lliga. Només el
quart classificat, el BBC Maris-
tes, manté certes possibilitats de
connectar amb el grup davanter,
ja que es troba a tres victòries
de diferència. Les gracienques
buscaran mantenir la que prime-
ra posició que actualment tenen.
D’acabar al capdamunt, ascen-
dirien directament a segona,
mentre que en cas de quedar se-
gones o terceres haurien de dis-
putar una promoció d’ascens.
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Activitat econòmica

El G3 impulsa un festival ‘off ’ de

la fira de moda Bread & Butter

M. DÍAZ

Únic Gràcia s’emmarca dins del
Bread & Butter, la fira de moda
urbana més gran de Barcelona.
La nova proposta de l’Associació
de Creatius i Dissenyadors de
Gràcia G3 s’ha plantejat com un
off de la fira, perquè clients, di-
rectius, empresaris i creadors que
visiten la ciutat per la fira trobin
a Gràcia un seguit d’activitats cul-
turals a l’interior de botigues i res-
taurants.
El festival, que té lloc aquest dis-
sabte, comença a les sis de la tar-
da i s’allarga fins a les onze de la
nit. Cadascun dels espais partici-
pants ofereix una sessió artística
diferent. La botiga Guitarland, al
carrer Diluvi, obre les seves por-
tes a una jam de bluegrass a par-
tir de les 20 hores. “Hem aconse-
guit consolidar el cicle Harmoni-
es, del que portem ja tres edici-
ons, i creiem que aquesta nova
iniciativa pot agradar i reforçar la
vida cultural de Gràcia. A Har-

monies es fan tastos musicals i a
Únic Gràcia no només hi ha mú-
sica”, explica José Luis Pardina,
de Guitarland. La galeria Espai[b]
exposa 100x100 Photo, una mos-
tra que reuneix el treball de 126
fotògrafs i convidarà a una copa

de vi als visitants. El Bike Tech, la
botiga de bicicletes del carrer
Terol, acull una sessió de DJ. Per
la seva banda, L’Ànima del Vi pro-
posa un tast de vins calents i mú-
sica en viu. A 40 de Mayo, el vi-

‘Únic Gràcia’ porta art, música i gastronomia a catorze botigues

LA GALERIA DEL TORRENT DE L’OLLA SE SUMA AMB ‘100 X 100 PHOTO’

L’Associació de Creatius

i Dissenyadors de Gràcia

G3 torna aquest dissab-

te 24 a convertir els

comerços de la Vila en

un espai on, a banda de

comprar, el client pugui

gaudir de propostes

artístiques i gastronò-

miques, és a dir, viure la

Gràcia de dia. Ja va

començar a introduir

aquest concepte amb el

cicle Harmonies i ara ho

fa amb Únic Gràcia, un

seguit de performances,

inauguracions, concerts

i tasts que tindran lloc a

un total de catorze

botigues del col.lectiu.

MERIXELL DÍAZ

sitant podrà mirar roba i fer un
mos de truita de patata entre les
nou i les onze de la nit. El Harbort
Leather Design porta un peep-
show en dos passis i Érase una
vez fa una sessió contínua del film
La Belle et la Bête, a més de la pre-
sentació dels dissenys de la firma
amb el mateix nom. Dins d’Únic
Gràcia, l’Imp... inaugura l’expo-
sició retrospectiva de l’artista J.J.
Coll. A la pantalla del DCI Arte
es fa una projecció de la seva dar-
rera passarel.la. També hi haurà
activitats a Modart, la Welldone
Gallery i José Rivero.
Després de la inesperada notícia
de la marxa del Bread & Butter a
Berlín a partir de l’edició del 2009,
el G3 haurà de replantejar-se en
què reformular l’Únic Gràcia. 

La iniciativa s’allarga

de les sis a les onze

de la nit amb

propostes culturals
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Puntual com les rebaixes

ha arribat la grip, i amb

ella les llargues cues a

urgències i als CAP amb les

conseqüents empipades de

malalts i facultatius. Es

poden resoldre aquestes

cues? Amb els quatre rals

que té la sanitat pública

catalana no, no ens enga-

nyem. Els hospitals d’aquí

atenen els pacients que no

es poden guarir a Badajoz,

per exemple, però no

reben ni cinc de la sanitat

extremenya; ja sabeu que

a Espanya la solidaritat es

mesura segons el popular

sistema de ‘cornut i pagar

el beure’. Què podem fer

per apaivagar-les? No anar

a urgències si realment no

ho necessitem. Una grip és

una grip, té un diagnòstic,

un tractament i un tempo

que tots coneixem i que no

es pot alterar. Paciència,

paracetamol i demaneu la

baixa si no sou autònom,

és clar. I si ho necessitem

perquè se’ns complica amb

una gastroenteritis de

cavall o perquè són el nen

o l’àvia els que s’empio-

quen de valent i temem

per les seva fràgil salut?

Doncs més paciència, que

en això en som campions

del món tot i no tenir

selecció, i a fer cues a

l’Hospital o al CAP. I sobre-

tot, no aneu a demanar res

a Extremadura, encara us

emmalaltiríeu més. I si hem

d’esperar el finançament

no passeu ànsia, quan en

tinguem un amb cara i ulls

la grip ja serà una malaltia

erradicada. O això o ja

l’haurem dinyada tots. 
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Grip

la torratxagràcia-bcn-gràcia

Amb les mans a la butxaca

Jordi Albertí

CEDIDA: VICENTE ZAMBRANO

Aleshores, encara no sé ben bé
perquè m’ha vingut al pensa-
ment la figura de Pere Vives.
Pere Vives és una d’aquelles
persones que m’ha sortit al pas
del camí de la meva vida. Jo
no he fet res per conèixer-lo.
Ja fa molts anys, un dia va en-
trar a la botiga d’Els Tres
Tombs a oferir-me un llibre de
poesies que havia escrit. Li
vaig comprar i ell em va cor-
respondre amb una dedicatò-
ria i un somriure.
Des d’aleshores, cada any ha
tornat. I cada any amb un nou
poemari. I ens hem somrigut
sense gairebé creuar-nos qua-
tre paraules. Aquest darrer de-
sembre va venir de nou. En
aquesta ocasió no va voler co-
brar-me res del nou llibre. Va
dir que, molt probablement,
seria el darrer, que l’havia es-
crit com qui fa testament, que
era el seu llegat espiritual. Es-
tava emocionat. Els ulls li es-
purnejaven. Els dos vam sen-
tir que compartíem molts ide-
als i ens vam acomiadar.
He de confessar que n’he lle-
git molt pocs, dels seus poe-
mes. Però, sense llegir-me’ls,
me’ls estimo. Estimo que ha-
gin estat escrits i tenir-los a
prop. Sé que em fan compa-
nyia i gairebé em fa una certa
angúnia “destapar-los”.
El record d’en Pere Vives m’ha
arribat de la mà del lliurament
de les Medalles d’Honor de
Barcelona a l’Albert Musons i a
la Isabel Sanagustín. És natural
que hagi estat així. També ells,
l’amic i la companya, han escrit

de forma espontània i generosa
centenars de pàgines, pàgines que
han estat o no publicades.
I això, al marge del mèrit que pu-
gui tenir, les converteix en perso-
nes afables, assequibles, generoses.
Vet-ho aquí, pensava jo mateix,
tot anant camí de Barcelona, avui
que no portes cap paper als dits
estàs arribant a la conclusió que
si una persona “llegida” és sinò-
nim d’entesa, sàvia o erudita, una
persona “escrita” rep l’encant de

ser permeable als altres, de sen-
tir-se i comportar-se com a part
dels altres. I això els dóna un ca-
risma especial.
I fixeu-vos que estic parlant de
persones “escrites”, no pas d’es-
criptors professionals, dels que
es guanyen la vida escrivint.
Ja ho veieu, anar lleuger d’equi-
patge m’ha fet pensar en l’equi-
patge escrit que tots i cadascun
podem tenir a punt.

Alguns metges i especialistes, pen-
sant en l’harmonia personal, acon-
sellen de riure, d’aprendre a riu-
re, quant més millor. D’altres,
aconsellen dominar les tècniques
d’un bon son. D’altres prediquen
els beneficis del caminar, o del
ioga o de l’autoreflexió.
De ben segur que tots tenen un
bon punt de raó.
Però jo avui, tot caminant “des-
pullat” pels carrers que enllacen
Gràcia amb Barcelona, us dema-
no, en nom de l’harmonia
col.lectiva, d’escriure. D’escriure
poemes i memòries personals.
D’escriure felicitacions i notes de
comiat. D’escriure narracions de
viatges i algun poema rimat amb
el cor.
Si perdem la capacitat d’expres-
sar-nos per escrit, perdrem mol-
ta capacitat de compartir i farem
impossible que existeixi una me-
mòria col.lectiva sòlida. I en can-
vi, ens cal, ara més que mai una
memòria feta de la suma de mol-
tes petites memòries. Ens cal, ara
més que mai, saber que si su-
méssim els milions de petits re-
talls de papers escrits en la inti-
mitat, disposaríem d’un gran lli-
bre col.lectiu, capaç de fer-nos

Una persona

“escrita” rep l’encant

de ser permeable

als altres

Estic tan habituat a

anar sempre amb

papers a sobre que

aquest matí, quan he

sortit al carrer i, vo-

luntàriament, no n’he

agafat cap, m’he sentit

estrany. Estrany però

satisfet. En certa mane-

ra, em sentia alliberat,

menys feixuc.

sentir una mica més segurs i
acompanyats en aquest món
delirós de nous horitzons.
Quan, arribat a casa per dinar,
he vist les imatges de la inves-
tidura d’Obama com a presi-
dent dels Estats Units d’Amè-
rica, me l’he mirat de prop,
volia endevinar tot escoltant el
timbre i les paraules del seu
discurs d’investidura, si al dar-
rera hi havia “només” un home
“llegit” o si també hi havia un
home “escrit”... 

ISABEL SANAGUSTÍN I, A TÍTOL PÒSTUM, ALBERT MUSONS VAN SER ELS PREMIATS DE LES DARRERES MEDALLES D’HONOR

FLICKR: TRANSPLANTED MOUNTAINEER


