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Marc Callicó, Òscar García
i Albert Martínez són les pri-
meres víctimes de la tempo-
rada al Club Esportiu
Europa, després que el pri-
mer equip hagi encadenat
derrota rere derrota en les úl-
times jornades. La decisió,
rere la qual els afectats hi
veuen “coses rares”, ha creat
un profund malestar a la res-
ta de la plantilla.

Pàgina 14 i editorial

L’Europa

fa fora tres

jugadors

sumari
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Dimiteix la consellera de Joventut
L’assemblea del PSC va acordar
dimecres el relleu de l’exportaveu
socialista i actual consellera de
Joventut, Alícia Fernández, i la
seva substitució per la responsa-
ble de Moviments Socials de
l’executiva i dirigent de la JSC,
Míriam Carracedo. Fernández,
que tanca una etapa d’un any i

mig en la qual va ser portaveu
durant els primers cinc mesos,
argumenta en una entrevista que
les raons de la seva dimissió són
estrictament de temps de dedi-
cació a causa de la seva activitat
laboral i també repassa les difi-
cultats i les crítiques que ha vis-
cut en la posada en marxa de l’Es-

JOAN PERRAMON

pai Jove. “Vam fer potser un plan-
tejament en la teoria i ens faltava
la pràctica”, apunta. Fernández,
que seguirà vinculada al PSC de
Gràcia com a militant de base,
afegeix que en cap moment s’ha
sentit qüestionada internament.
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Àlex Castells: “El
món del futbol ha
d’humanitzar-se”
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Purga a l’Europa
Tres jugadors del primer equip del Club Esportiu Europa

han estat donats de baixa federativa aquesta setmana en

una decisió oficialment tècnica que, també oficialment, es

limita a culpar aquests tres homes, Marc Callicó, Óscar

García i Albert Martínez, de baix rendiment esportiu i, de

retruc, dels mals resultats que ha patit l’equip en les

últimes jornades. Derrota rere derrota, l’Europa torna a

estar un any més sense cap mena d’aspiració de disputar

la promoció d’ascens i els afeccionats escapulats tornaran

a viure un final de lliga sense massa alicients. Tampoc hi

ha risc de baixar de categoria. Almenys això.

La mesura d’expulsar tres jugadors de la plantilla, tinguin la

responsabilitat que tinguin, no amaga que alguna cosa no

funciona esportivament en el club escapulat. Els rumors

sobre les sortides nocturnes d’aquests jugadors, la resposta

dels afectats sobre les “coses rares” que passen al club i el

malestar que s’ha generat a la resta de la plantilla per la

decisió no fa presagiar res de bo en el clima de relacions

entre la junta directiva i els jugadors. No fa pas tant que,

també cal recordar, en alguns partits els pesos pesants es

van quedar a la grada per decisió tècnica i no deixa de ser

curiós, però, que insòlita-

ment els mals resultats

s’atribueixen exclusiva-

ment a tres jugadors i no

a l’entrenador, com és

habitual. El club, a més,

hauria de ser més trans-

parent i explicar, per

exemple, si les expulsions executen la clàusula del contracte

que permetia fer fora alguns dels que van arribar lesionats a

principi d’aquesta temporada.

L’Europa ha fet grans esforços en els últims anys per

disposar d’un equip competitiu i alhora tenir unes finances

sanejades, cosa que en temps de crisi ja veurem quin final

té en el pressupost i en les fitxes dels jugadors la propera

temporada. Penosament, són temps de crisi, encara al

camp hi ha el marcador de lateral tombat per la ventada

que ja fa setmanes va causar greus desperfectes en

aquella zona de Gràcia, i aquesta temporada també ha

corregut la brama dels endarreriments en els cobraments

dels jugadors i dels impagaments creixents en els carnets

de soci. Per això, l’expulsió de tres jugadors del primer

equip, a poques setmanes del final de la lliga, no deixa de

ser una mesura innecessària per a una mala època que,

com les malalties, no vol soroll.

LLLLL’expulsió de tr’expulsió de tr’expulsió de tr’expulsió de tr’expulsió de treseseseses
jugadors és innecessàriajugadors és innecessàriajugadors és innecessàriajugadors és innecessàriajugadors és innecessària
a poques setmanesa poques setmanesa poques setmanesa poques setmanesa poques setmanes
del final de la lligadel final de la lligadel final de la lligadel final de la lligadel final de la lliga

ull de dona

Pla de part

Conxa Garcia

La veritat és que estem

poc informades dels

drets de les dones i els

nadons dins del sistema

sanitari. A Catalunya des

de fa uns sis anys es té

la possibilitat de realitzar

el teu propi pla de part,

tot emplenant un formu-

lari del departament de

Salut de la Generalitat, i

no tothom ho sap. El part

i el naixement marquen

profundament la vida de

la mare i el nadó, i

afecten tota la societat. El

respecte a la intimitat, els

temps i el cos de la

dona, i l’oportunitat d’una

rebuda càlida per al

nadó són la base d’un

vincle saludable per a

tots dos. La dignitat de la

mare, del seu fill i la

família és un dret fona-

mental que ens implica a

totes i tots. Les dones

embarassades han de

tenir accés a una infor-

mació actualitzada,

conèixer els protocols

mèdics i els seus drets

com a usuària. Per poder

prendre decisions consci-

ents i personals per tenir

un part respectat. Hi ha

entitats com Donallum,

Associació Catalana per

un Part Respectat, que

treballen  per millorar

l’atenció que reben a

Catalunya les mares i els

nadons durant l’embaràs,

el part i el postpart.

(www.donallum.org) 

El confidencial

de L’Independent el dependent

Quina és la vegada que el camp de

l’Europa s’ha omplert més en els dar-

rers anys? Doncs molt probablement

el 18 de juny de 1982... i no va ser per

un partit de futbol. Tal com explica l’histo-

riador Joan B. Culla en el seu nou llibre, La

dreta espanyola a Catalunya 1975-2008, aquell dia

l’estadi dels escapulats va ser escenari de la “celebra-

ción de una cena impresionante, al aire libre, con más

de 3.500 personas”. Era un míting d’Alianza Popular

amb la presència de l’aleshores presidente nacional,

don Manuel Fraga. Caram, caram...
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DE 15 LÍNIES, INDICANT EL VOSTRE NOM,

ADREÇA, TELÈFON I DNI A: L’INDEPENDENT

c/ La perla, 31 baixos - 08012 BCN

O BÉ A independent@debarris.com

cartes al directorAquests dies els

mitjans de comuni-

cació parlen sobre l’educa-

ció al nostre país. Per un

costat tenim el debat

sobre la futura llei catala-

na d’educació que,

negociació a negociació,

va fent el seu camí. També

tenim la proposta que els

mestres i professors

puguin fer voluntàriament

unes quantes hores

lectives més. I el tema del

calendari i la seva refor-

ma. De tant en tant algú

es despenja amb algun

article perquè sent tronar,

però no sap on trona. És el

que li ha passat al senyor

Pere Martí en el seu article

“Curs”, publicat al número

286. Justament en el tema del

calendari hi ha un gran consens

sobre la necessitat de modificar-

lo i els sindicats, que en els

altres temes mantenen la guerra

oberta, en aquest punt estan

receptius a donar suport al

canvi. Per altra banda, els

mestres no hem demanat mai

tres mesos per preparar el curs.

Senzillament demanen tenir un

temps raonable per preparar

l’acollida dels alumnes, la

coordinació... i no cal allargar
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més la llista. El comentari amb

què tanca l’article és molt poc

afortunat i injust, però ja se sap

que alguns columnistes tenen

molta feina i, a vegades, han de

parlar del que no saben.

Jaume Cela

M’alegra saber que el

Districte no posarà més

pilones a les superilles.

Després del gran fracàs,

han vist que és necessari

no seguir per aquest camí.

Però ara cal també que

sàpiguen mirar el que ja està fet

i que rectifiquin perquè els veïns

seguim sent víctimes d’aquestes

pilones que dia sí dia també no

funcionen. Fa mesos vam sentir

que el que avui és regidor,

Guillem Espriu, va prometre en el

seu problema electoral que si

calia treure les pilones, les

trauria... Només eren paraules

per convèncer als graciencs?

Noèlia Fabregó
P
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què en penseu...
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...de l’actuació policial davant les protestes per Bolonya?

Carlos Blanco

estudiant

Elisenda Coll

estudiant

Keren Valverde

estudiant

Marina Millan

estudiant

Crec que és innecessari el dany

físic, sobretot perquè van fer

mal a gent que no tenia res a

veure. Hi ha altres maneres

més civilitzades i més pacífi-

ques. No cal arribar a les

mans. 

Les imatges poden semblar

impactants, però també han

sortit unes altres que mostra-

ven un desallotjament pacífic.

Les càrregues van ser desme-

surades, però no gratuïtes

perquè alguns estudiants van

ser violents. No s’han de treure

les coses de context. 

No vaig estar, però ho trobo

desmesurat. De totes maneres,

crec que hi ha un sector de

moviments socials que sembla-

va que busquessin això:

quedar ells com a víctimes i

que els Mossos passessin a

aquesta ofensiva. 

Indignant. I sobretot perquè han

ferit persones que passaven

per allà, periodistes, nens... Ja

no només els estudiants, hi

havia gent que també estava

realitzant el seu treball i va ser

abatut per la policia. 

Caminant per Astúries, m’he

adonat que La Musaranya

ha deixat de ser La Musara-

nya. Després del traspàs,

els nous propietaris van

mantenir el nom un temps

fins que ara han decidit

rebatejar-lo com a Laila.

M’ha fet pensar en els

orígens de la Musa –com

tots la coneixíem– al carrer

Montseny, un bar petit però

sempre ple de gent –quan

el Toni Soler vivia a Gràcia

esmorzava allà–, que va

créixer i va seguir ple de

graciencs al carrer Astúries.

I la Musa m’ha inspirat a

pensar en els comerços de

la zona que s’han transfor-

mat o han desaparegut,

com la mítica botiga de

llaminadures del senyor

Antonio, també a Montseny,

que avui és una copisteria.

L’Antonio era estimat per

tots, sobretot el dia de Sant

Medir, que a la nit sortia al

seu balcó del carrer Gran i

feia una guerra de caramels

amb les colles. O el Pat Boc,

avui el Piero Bar, al Torrent

de l’Olla; els seus antics

clients no s’han pogut estar

de crear un grup al Face-

book per retre-li homenat-

ge. Aquest cap de setmana

acomiadem un altre co-

merç, els Tres Tombs. 

M
e
r
t
ix

e
ll 

D
ía

z

Canvis

el bloc

Periodista, protagonista?

Em llevo dijous pel matí

amb la notícia de les

càrregues policials a les

diverses manifestacions

d’estudiants pel centre de

Barcelona. En el meu

habitual “zàpping”  radiofò-

nic i televisiu de cada matí

detecto una constant:

l’única declaració que ens

ofereixen els mitjans de

comunicació d’un responsa-

ble de l’administració és la

del director general de la

policia, Rafael Olmos,

demanant disculpes als

periodistes i assegurant

que es canviarà el protocol

d’actuació perquè en

properes càrregues cap

periodista/ fotoperiodista o

càmera de televisió prengui

mal. Ah carai!!! La policia ha

carregat a tort i a dret

contra els estudiants i

l’única declaració que

sentim d’un responsable de

la policia és per demanar

disculpes als periodistes!!!

Com a ciutadà desconcertat

amb la

brutalitat de

les imatges

espero una

resposta més

global de

l’actuació de

la policia. Vull

que un responsable m’ex-

pliqui per què els Mossos

han actuat com han actuat

contra tothom qui era al lloc

dels fets: periodistes, és

clar, però bàsicament

contra estudiants i alguns

veïns que res tenien a

Roger Rofín, periodista

tribuna

veure amb la protesta. Que

ningú em malinterpreti:

considero del tot injustificats i

lamentables els cops de

porra que van endur-se els

meus col.legues de professió

a les manifestacions de

dijous. Em sembla perfecte la

resposta del Col.legi de

Periodistes exigint responsa-

bilitats a

Interior per

l’agressió als

professionals

de la informa-

ció. Les

càrregues del

Mossos a

periodistes van ser un atac

directe a la llibertat de

premsa, a la llibertat d’infor-

mació. En definitiva, a la

democràcia. I algú hauria de

dimitir per això.

Ara bé, el periodista no pot

barrejar aquests elements en

la seva informació perquè

erigint-se com a protagonista

difumina i silencia –segura-

ment involuntàriament, però

ho fa– la història dels autèn-

tics protagonistes: en aquest

cas la protesta dels estudi-

ants.

Declaracions com les del cap

de la policia són del tot

interessades i

calculades:

només bus-

quen desviar

la nostra

atenció i

deixar en un

segon pla el

debat sobre la contundència

policial contra els estudiants.

Les agressions a periodistes

són un element que ens

ajuda a entendre fins a quin

punt l’actuació de la policia

va ser indiscriminada, és

veritat, però no ens podem

ÈRIC LLUENT

fer perdre el nord. Quan el

periodista parla en primera

persona perd la perspecti-

va. De fet, les càrregues ja

són una primera cortina per

tapar la primera de les

actuacions policials: el

desallotjament d’una

universitat on pacíficament

els estudiants feien una

tancada de

protesta. En

compte!!! Els

mateixos que

als anys 60 i

70 s’amaga-

ven a la

universitat

dels “grisos” ara són els qui

reprimeixen una protesta

en un espai, la universitat,

que sempre havíem entès

com a refugi de llibertat i

pensament. Aquest protocol

d’actuació també el revisa-

ran? 

Declaracions com lesDeclaracions com lesDeclaracions com lesDeclaracions com lesDeclaracions com les
del cap de la policiadel cap de la policiadel cap de la policiadel cap de la policiadel cap de la policia
són del tot interessadessón del tot interessadessón del tot interessadessón del tot interessadessón del tot interessades
i calculadesi calculadesi calculadesi calculadesi calculades

Desconcertat amb laDesconcertat amb laDesconcertat amb laDesconcertat amb laDesconcertat amb la
brutalitat de les imatges,brutalitat de les imatges,brutalitat de les imatges,brutalitat de les imatges,brutalitat de les imatges,
espero una respostaespero una respostaespero una respostaespero una respostaespero una resposta
més global de l’actuaciómés global de l’actuaciómés global de l’actuaciómés global de l’actuaciómés global de l’actuació
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Esquerdes de Bolonya

Antònia Bonet Ramon, veïna de Gràcia

tribuna
Pep Gorgori

Els Tres Tombs i

La Nena

Aquest últim cap de setmana de març

tanca les portes una botiga d’aquestes que

recordes de tota la vida: Els Tres Tombs.

Recordo mirar-ne l’aparador, de petit, i valorar inconscient-

ment el caliu d’aquelles joguines de fusta tan maques.

Llavors no coneixia ni la Isabel Sanagustín ni el Jordi Albertí, i

mai no m’hauria imaginat que algun dia es farien grans i

plegarien veles i em faria tanta pena.

El tancament d’Els Tres Tombs em fa pensar en les botigues

de tota la vida que van tancant, però també en les que es

van obrint, i que algunes vegades ens semblen de tota la

vida des del primer cop que hi entrem.

A Gràcia tenim un bon grapat de botigues i botiguetes

que, sigui pel caràcter dels

seus propietaris, sigui per

la qualitat del producte, o

sigui per les dues coses,

fan que tornem una i altra

vegada amb la mateixa

il.lusió del primer dia.

Segur que molts de vosal-

tres, lectors i lectores, teniu algun racó predilecte a Grà-

cia.

A mi em passa amb la xocolateria La Nena, que va obrir

fa poc més de cinc anys (crec) al carrer Ramón i Cajal. Va

ser entrar i enamorar-me de la seva xocolata. Després van

venir els pastissos, i les infusions, i els sucs de fruita, i els

entrepans vegetals… Tot molt dietètic. Com els flams de

mató de la Vaqueria del

carrer Torrijos o els

pasteles de Belén de la

Casa Portuguesa, que

també mereixerien comen-

tari detallat.

Aquest comerç de proximi-

tat és, d’alguna manera,

hereu de la tasca que han fet persones com la Isabel i el

Jordi. Ells tanquen la seva botiga, però la seva empremta en

el teixit social i comercial de Gràcia no hi ha qui l’esborri, i

això és molt important. I confio que els seguirem veient per

la Vila, encara que no ens venguin joguines.

El tancament, aquest cap de setmana, d’Els Tres Tombs, ens

ha d’impulsar a gaudir encara més d’allò que ens agrada de

Gràcia, perquè tot s’acaba…

En el meu cas, això implica endrapar tanta xocolata i pastis-

sos de La Nena com pugui, és evident. A la salut de la Isabel

i el Jordi! 

la setmana

El tancament d’ElsEl tancament d’ElsEl tancament d’ElsEl tancament d’ElsEl tancament d’Els
TTTTTrrrrres es es es es TTTTTombs ens haombs ens haombs ens haombs ens haombs ens ha
d’impulsar a gaudir ded’impulsar a gaudir ded’impulsar a gaudir ded’impulsar a gaudir ded’impulsar a gaudir de
tot allò que ens agradatot allò que ens agradatot allò que ens agradatot allò que ens agradatot allò que ens agrada

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

la vinyeta l’enquesta
Ester Casals

El conflicte generat al voltant

del Pla de Bolonya comença

a generar esquerdes entre

les files de l’esquerra

parlamentària. La lluita

contra Bolonya ja porta

molts anys desenvolupant-

se, però en els darrers dos

cursos, gràcies a la radicalit-

zació del conflicte, hi ha

hagut molta gent que, com

sempre passa, s’ha vist

obligada a definir-se i

posicionar en algun dels

bàndols en confrontació.

Durant un temps el Govern

tripartit i els mitjans de

comunicació afins i reaccio-

naris han intentat tapar el

conflicte o presentar el Pla

de Bolonya com una simple

reforma pedagògica i

burocràtica, però actual-

ment són pocs els miops

que no saben veure que

Bolonya és neoliberalisme

pur i dur. No es pot dir que

aquest pla sigui una privatit-

zació a l’estil d’altres

empreses com Telefònica o

Correus, però això no

significa que deixi de ser

una privatització. Amb

Bolonya l’Estat continua

mantenint l’esquelet de

l’ensenyament universitari

perquè això no és rentable

per a una empresa privada,

però posa els músculs i els

tendons, aguantats per

l’esquelet públic, al servei

del capital privat. És una

privatizació subtil de capital

públic i serveis dels quals

disposa la universitat.

Els nous mètodes

privatizadors, la

desinformació premeditada

i els discursos dels partits

suposadament d’esquerres

“de debò” han provocat que a

moltes persones defensores

de l’estat del benestar els hi

hagi costat comprendre la

magnitud del perill que pot

suposar Bolonya. En un

principi CCOO i UGT, sindicats

de classe, i ERC, PSC i ICV-

EUiA, partits suposadament

d’esquerres, s’han mostrat

per activa i per passiva

partidaris de Bolonya. Però la

radicalització del conflicte ja

comença a generar esquerdes

entre les seves files. Si el

professorat universitari en un

principi s’havia mostrat passiu

o defensor del pla, ara ja

comencen a sorgir veus

discordants entre les quals

s’hi troben afiliats dels dos

sindicats esmentats, princi-

palment CCOO. A ICV se li

comença a veure el llautó i

EUiA aviat no podrà assumir

la contradicció que suposa

la coalició. ERC i PSC, molts

més partidaris de desman-

tellar l’estat del benestar,

recordem sinó les recents

paraules del president

Montilla demanant la libera-

lització de la sanitat, conti-

nuen defensant Bolonya a

ultrança i criminalitzant els

detractors del Pla, però

entre la seva militància

sorgeixen veus discrepants

que fan trontollar el discurs

oficial. Mentrestant, CiU i PP,

la dreta postfranquista que

si defensa Bolonya sense

contradiccions, treu pit

veient les esquerdes que es

generen dins el tripartit i

ataca, tot recordant que

amb ells al poder la policia

no estaria desprestigiada

(no hi haurien càmeres a les

comissaries). 

ÈRIC LLUENT

És una privatitzacióÉs una privatitzacióÉs una privatitzacióÉs una privatitzacióÉs una privatització
subtil del capital públicsubtil del capital públicsubtil del capital públicsubtil del capital públicsubtil del capital públic
i serveis dels qualsi serveis dels qualsi serveis dels qualsi serveis dels qualsi serveis dels quals
disposa la universitatdisposa la universitatdisposa la universitatdisposa la universitatdisposa la universitat

Amb la xocolateria deAmb la xocolateria deAmb la xocolateria deAmb la xocolateria deAmb la xocolateria de
Ramon i Cajal, va serRamon i Cajal, va serRamon i Cajal, va serRamon i Cajal, va serRamon i Cajal, va ser
entrar i enamorar-meentrar i enamorar-meentrar i enamorar-meentrar i enamorar-meentrar i enamorar-me
de la seva xocolatade la seva xocolatade la seva xocolatade la seva xocolatade la seva xocolata
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Política
breus

ERC advoca per

la compra de

sòl a Grassot

La manca de sòl i la densitat del
Camp d’en Grassot són els dos
motius pels quals ERC advoca
per la compra de sòl al barri per
edificar el centre de serveis soci-
als previst a la plaça de la Sedeta.
Els republicans Ricard Martínez
i Àlex López van defensar dilluns
en una xerrada al centre cívic
que cal prioritzar l’arranjament
de la Sedeta, des de la pavimen-
tació a altres elements, però que
això no pot anar acompanyat de
la reducció de l’espai públic, ja
que aquest va ser un dels motius
de la lluita veïnal inicial. Així,
ERC es posiciona en contra de
la proposta de l’edificació del
centre a la zona nord de la plaça
de la Sedeta. D’altra banda, els
republicans van demanar que es
comenci el debat sobre la
remodelació de Pi i Margall per-
què es doni continuïtat al corre-
dor verd, i que cal seguir treba-
llant sobre el passeig de Sant
Joan, perquè la reforma vagi més
enllà de la renovació en la pavi-
mentació. 

La FAVB demana

la llibertat

d’Enric Duran

La Federació d’Associacions
de Veïns de Barcelona (FAVB)
ha demanat aquesta setmana la
llibertat de l’activista i dirigent
de l’Infoespai de la plaça del Sol
Enric Duran, en presó provisi-
onal des de dijous passat per la
presumpta estafa a 39 bancs.
L’entitat veïnal, amb l’Observa-
tori DESC de drets econòmics
socials i culturals, s’ha posicio-
nat així contra una decisió ju-
dicial preventiva que conside-
ren “desproporcionada”. 

El PP dóna el tret de sortida per a

les municipals 2011 amb un sopar

A.B.

Encara falten dos anys per a les
eleccions municipals de 2011 però
l’agrupació de Gràcia del Partit
Popular ha decidit donar el tret
de sortida a la precampanya
aquest dijous amb un sopar de
militants. Una trentena dels re-
presentants més actius dels po-
pulars graciencs, reunits al Glop

del carrer Montmany, han enge-
gat el que el portaveu del grup
municipal al districte i secretari
general, Albert Belón, ha definit
com una nova “etapa oberta” en
la qual també s’inclouran canvis
a l’executiva previstos per a des-
prés de les eleccions europees del
7 de juny. “Volem rodar la mà-
quina més enllà de l’actual pinyol
que mou l’agrupació”, ha apun-

tat Belón en declaracions a L’In-
dependent. Ara mateix, a banda
de Belón, les altres dues cares
visibles principals del PP a Grà-
cia són la presidenta Anna Maria
Casas i el president de Nuevas
Generaciones, Miguel Raposo.
A aquesta acceleració de l’acti-
vitat dels populars s’hi afegeix
aquest cap de setmana, precisa-
ment, la celebració a la Sedeta

ELS POPULARS GRACIENCS, ALBERTO BELÓN I ANA MARIA CASAS

MERITXELL DÍAZ

Fernández Díaz i Sánchez Camacho programen actes a Gràcia

de la convenció del PP de
Barcelona, amb la presència del
seu president, Alberto Fernández
Díaz. També el calendari de
l’agrupació local preveu la visita

el pròxim 1 d’abril de la presi-
denta del partit a Catalunya,
Alícia Sánchez Camacho, amb
un programa de contactes enca-
ra per confirmar. 

Dimiteix Alícia Fernández, exportaveu del PSC i consellera de Joventut

PPPPPer què plega?er què plega?er què plega?er què plega?er què plega?
Per una qüestió eminentment
personal. El Districte requereix
hores i molta dedicació i jo ara
no tinc la capacitat per fer-ho.

Aquests van ser els mateixosAquests van ser els mateixosAquests van ser els mateixosAquests van ser els mateixosAquests van ser els mateixos
motius pels quals va deixar demotius pels quals va deixar demotius pels quals va deixar demotius pels quals va deixar demotius pels quals va deixar de
ser portaveu.ser portaveu.ser portaveu.ser portaveu.ser portaveu.
Sí. La meva vida laboral ha
canviat molt i m’he hagut de
replantejar algunes coses.

PPPPPerererererò vò vò vò vò vostè havia seguit fins araostè havia seguit fins araostè havia seguit fins araostè havia seguit fins araostè havia seguit fins ara
una trajectòria política ascen-una trajectòria política ascen-una trajectòria política ascen-una trajectòria política ascen-una trajectòria política ascen-
dent (AJEC, CNJC...). Adent (AJEC, CNJC...). Adent (AJEC, CNJC...). Adent (AJEC, CNJC...). Adent (AJEC, CNJC...). A
Gràcia, què ha canviat?Gràcia, què ha canviat?Gràcia, què ha canviat?Gràcia, què ha canviat?Gràcia, què ha canviat?
No ha estat fàcil prendre aques-
ta decisió i he cregut que és mi-
llor pensar en una altra persona.

El seu any i mig al DistricteEl seu any i mig al DistricteEl seu any i mig al DistricteEl seu any i mig al DistricteEl seu any i mig al Districte
no ha estat fàcil, sobretot pelno ha estat fàcil, sobretot pelno ha estat fàcil, sobretot pelno ha estat fàcil, sobretot pelno ha estat fàcil, sobretot pel
debat sobre l’Espai Jove. S’hadebat sobre l’Espai Jove. S’hadebat sobre l’Espai Jove. S’hadebat sobre l’Espai Jove. S’hadebat sobre l’Espai Jove. S’ha

VVVVVostè encara assumirà la rostè encara assumirà la rostè encara assumirà la rostè encara assumirà la rostè encara assumirà la redac-edac-edac-edac-edac-
ció del reglament de l’Espai Jove.ció del reglament de l’Espai Jove.ció del reglament de l’Espai Jove.ció del reglament de l’Espai Jove.ció del reglament de l’Espai Jove.
CCCCCap a quin model es va?ap a quin model es va?ap a quin model es va?ap a quin model es va?ap a quin model es va?

Hem arribat a un acord que no
és menor amb les entitats del dis-
tricte: que Gràcia tingui prioritat

LA FINS ARA CONSELLERA DE JOVENTUT, ALÍCIA FERNÁNDEZ

JOAN PERRAMON

Albert Balanzà

“A l’Espai Jove ens ha faltat pràctica”

Alícia Fernández

(Barcelona, 1979) ha

tancat aquesta setmana

una etapa d’un any i mig

de dedicació política al

districte, on va comen-

çar el setembre de 2007

com a portaveu del PSC

i va ser rellevada al cap

de cinc mesos per Xa-

vier Barberà per que-

dar-se la conselleria de

Joventut i Drets Civils.

En aquesta entre-vista,

Fernández explica les

raons de la seva dimis-

sió i substitució en la

conselleria, que recaurà

ara en la fins ara secre-

tària de Moviments

Socials del PSC de Grà-

cia, Míriam Carracedo.

sentit en algun moment qües-sentit en algun moment qües-sentit en algun moment qües-sentit en algun moment qües-sentit en algun moment qües-
tionada internament?tionada internament?tionada internament?tionada internament?tionada internament?
No. Sempre he tingut el suport
del regidor, Guillem Espriu.

I externament?I externament?I externament?I externament?I externament?
En general, no. Però una cosa és
qüestionar els processos i l’altra
la persona.

Quin balanç fa?Quin balanç fa?Quin balanç fa?Quin balanç fa?Quin balanç fa?
No hem trobat l’acord absolut a
l’Espai Jove, però a mesura que
hi treballem, es puliran coses.

a l’hora de programar sobre
Barcelona. Cal recordar que
l’Espai Jove també és la seu del
Consell de la Joventut de
Barcelona. Tots aquests mesos
de feina han arribat a algun lloc.

Estarà d’acord que la comis-Estarà d’acord que la comis-Estarà d’acord que la comis-Estarà d’acord que la comis-Estarà d’acord que la comis-
sió de Joventut no ha funcio-sió de Joventut no ha funcio-sió de Joventut no ha funcio-sió de Joventut no ha funcio-sió de Joventut no ha funcio-
nat en assistència.nat en assistència.nat en assistència.nat en assistència.nat en assistència.
Té a veure que l’Espai Jove fa
molts anys que s’arrossega i
pot haver-hi un cert cansa-
ment. Si algú ha decidit no
venir, crec que no és el que
havia de ser.

PPPPPer què hi ha hagut tanteser què hi ha hagut tanteser què hi ha hagut tanteser què hi ha hagut tanteser què hi ha hagut tantes
veus crítiques? El Districte haveus crítiques? El Districte haveus crítiques? El Districte haveus crítiques? El Districte haveus crítiques? El Districte ha
fet prou?fet prou?fet prou?fet prou?fet prou?
Crec que en aquest cas s’han
fet sentir més les veus crítiques
que les favorables, que també
n’hi ha hagut. A dia d’avui, a
l’Espai Jove hi ha lloc per a tot-
hom i hi ha capacitat per en-
caixar-ho tot. Vam fer potser
un plantejament en la teoria i
ens faltava la pràctica.

Com  veus ara l’agrupació lo-Com  veus ara l’agrupació lo-Com  veus ara l’agrupació lo-Com  veus ara l’agrupació lo-Com  veus ara l’agrupació lo-
cal del PSC?cal del PSC?cal del PSC?cal del PSC?cal del PSC?
Molt bé. Hi ha perfils de di-
verses edats i amb inquietuds
molt diverses.

Ha quedat decebuda de laHa quedat decebuda de laHa quedat decebuda de laHa quedat decebuda de laHa quedat decebuda de la
política?política?política?política?política?
No. Crec en la política i en els
partits, tot i que és dur.

Seguirà militant al PSC?Seguirà militant al PSC?Seguirà militant al PSC?Seguirà militant al PSC?Seguirà militant al PSC?
I tant!

TTTTT’hem tractat injustament?’hem tractat injustament?’hem tractat injustament?’hem tractat injustament?’hem tractat injustament?
Bé, crec que a vegades ens ha
faltat parlar una mica. 

“No m’he sentit mai

qüestionada al PSC;

sempre he tingut el

suport del regidor”

entrevista
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Societat
Gràcia estrenarà gairebé alhora Lesseps,

Dones del 36 i el rebateig de Rius i Taulet
Els actes es completaran amb el descobriment d’una placa a casa d’Albert Musons

breus

Els locals d’oci

nocturn anuncien

un tancament

Els locals d’oci nocturn preveuen
un tancament patronal la nit de
l’1 de juny, dia en què s’inicia la
temporada estival, si el Parlament
de Catalunya no modifica el pro-
jecte de llei d’espectacles i activi-
tats recreatives abans de la seva
aprovació. La FECASARM,
col.lectiu al qual pertany l’Asso-
ciació de Bars, Restaurants i Oci
de Gràcia, ha demanat que s’eli-
mini la figura de la discoteca
municipal sense llicència, l’esta-
bliment d’un sostre màxim en
l’acumulació de sancions, l’elimi-
nació de les valoracions subjecti-
ves a l’hora de graduar la gravetat
de les infraccions, i l’eliminació
de la possibilitat que una llicèn-
cia es pugui revocar. Aquesta de-
cisió s’ha adoptat en el 4rt Con-
grés d’Empresaris d’Oci Nocturn
de Catalunya, en què també es
van premiar les iniciatives vin-
culades a l’oci nocturn. La cam-
panya Gràcia/es pel teu civisme va
quedar en segon lloc en la catego-
ria de civisme i convivència. 

Gràcia, segona

en accions

comunitàries

Amb un total de dotze projec-
tes, Gràcia és el segon districte
en nombre d’accions comunità-
ries. Set d’elles són plans i pro-
jectes comunitaris, mentre que
els cinc restants són programes
d’intercanvi i solidaritat, com
els bancs del temps, les xarxes
d’intercanvi i les iniciatives de
voluntariat social. Nou Barris
encapçala aquest rànquing amb
un total de 21 projectes. El pro-
grama més recent que s’ha im-
pulsat a Gràcia és Radars, al
Camp d’en Grassot. 

La Setmana Tràgica, nou itinerari

de la memòria històrica a la Vila

M.D.

A proposta del Taller d’Història
de Gràcia, els diversos centres
d’estudis de Barcelona, amb la
col.laboració de l’Institut Ramon
Muntaner (IRMU), estan prepa-
rant una programació conjunta
per commemorar el centenari de
la Setmana Tràgica, uns fets que
van tenir lloc a Barcelona i d’al-

tres localitats catalanes entre el 25
de juliol de 2 d’agost de 1909 a
causa de la política colonial espa-
nyola al nord d’Àfrica. El Taller
d’Història ha avançat que a Grà-
cia preveu fer una tertúlia vincu-
lada a la temàtica i un itinerari
pels indrets de la Vila a través dels
quals es poden explicar alguns
detalls de la Setmana Tràgica, com
l’Oratori de Sant Felip Neri i l’es-

glésia de Sant Joan. També hi hau-
rà una exposició itinerant per tots
els districtes de la ciutat. L’any del
centenari de la Setmana Tràgica
anirà del juliol de 2009 al de 2010.
Tot i que encara està per concre-
tar, el tret de sortida d’aquesta
commemoració serà un acte cap
al 6 de juliol amb el socialista
Isidre Molas. D’altra banda, el
Taller d’Història de Gràcia, jun-

L’ORATORI SANT FELIP NERI HA ACOLLIT AQUESTA SETMANA UN ACTE SOBRE LA SETMANA TRÀGICA

JOSEP MARIA CONTEL

El Taller d’Història recorda el centenari dels fets i vol una placa

tament amb l’Oratori Sant Felip
Neri, ha demanat a la comissió
de la Memòria que es col.loqui
una placa a l’entrada de l’oratori
en què es llegeixi que es tracta del

temple que va inspirar el poema
de Joan Maragall L’església crema-
da. La comissió ha de respondre
aquesta petició en les properes set-
manes. 

L’abril serà mes d’inau-

guracions de places a

Gràcia, començant el dia

5 per Lesseps -amb la

incògnita de la resposta

dels veïns al polèmic

projecte-, seguint el 19

pel canvi de nom de

Rius i Taulet per plaça

de la Vila de Gràcia i

acabant a final de mes

amb l’obertura de la

nova plaça de les Dones

del 36 -a tocar de Santa

Àgata i Torrent de l’Olla.

Per a les dues primeres

convocatòries ja hi ha

un programa d’actes en

què les colles de cultura

popular hi tindran el

principal protagonisme.

LA REMODELADA PLAÇA LESSEPS S’INAUGURA EL DIUMENGE 5 D’ABRIL

ALBERT BALANZÀ

Diumenge de Rams és el dia triat
entre el Districte i l’Ajuntament
per a la inauguració oficial de la
nova plaça Lesseps, que aquests
dies ha estat àmpliament publi-
citada amb banderoles penjades
fins tot més enllà de Gràcia. Vol-
gudament popular, malgrat la se-
gura presència de veïns crítics, la
inauguració oficial donarà veu
sobretot a la cultura popular i als
tallers i als jocs infantils.
L’esborrany de programa preveu
l’inici dels actes a primera hora
del diumenge 5 amb trabucaires,
bastoners, diables i gegants i el
repartiment en diferents espais de
la plaça de jocs reciclables, tallers,
partides de petanca i un concert
de Gospel La Sedeta Singers a
l’amfiteatre, que aquests dies els
vianants ja utilitzen com a solà-
rium. També fonts del districte

han apuntat que treballen amb els
responsables de l’església de Jo-
sepets per no entorpir la celebra-
ció del diumenge de Rams.
Quinze dies més tard, d’altra ban-
da, la diada de la independència
que el dia 19 organitzen els Cas-
tellers en el marc dels actes com-
memoratius de la Revolta de les
Quintes servirà per descobrir la
nova placa de la plaça Vila de
Gràcia, que substituirà el nom de
Rius i Taulet. Un dels màxims
impulsors de la iniciativa, el di-
rigent del PSC i periodista Albert
Musons, mort l’octubre de 2007,
també rebrà el mateix dia un
homenatge en forma de placa a
la façana de casa seva, al carrer
Sant Lluís. 

ÈRIC LLUENT

Cirerers, pruners, parc infantil

i placa per a les dones del 36

Una dotzena de dones vinculades
al consell de dones i a l’antiga as-
sociació Dones del 36 van ser les
primeres dijous passat a visitar la
recta final de les obres de la nova
plaça que s’està obrint entre els
carrers Santa Àgata i Torrent de
l’Olla. Amb la presència dels con-
sellers Carles Maggi i Maria Cin-
ta Llassat, les veïnes, entre les
quals hi havia cinc representants
de la generació del 36, Maria Sal-

vo, Juliana Martínez, Teresa Cabri-
ses, Carmen Lou i Enriqueta
Buenafuente, van rebre una expli-
cació sobre plànol del projecte de
plaça, que estarà enllestit a finals
d’abril. Tot i el pàrquing soterrani,
la reforma inclou un gran calaix
subterrani per poder plantar cire-
rers i pruners. L’espai, que estarà
tancat de nit, tindrà dues botigues,
un parc infantil i una placa
recordatòria de les Dones del 36.
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gent del barri

Sònia Usan treballa com a integradora social del CAS Sants

El col.legi Sant Josep, al carrer
Montseny, va veure créixer a
Sonia Usán, una jove gracienca
que després de tastar diferents
sectors i feines es va aturar i
va dir: “Prou. Jo vull ser inte-
gradora social”. Des d’alesho-
res ha treballat amb diferents
col.lectius fins arribar al grup
de drogodependents que diri-
geix avui al CAS Sants.
El taller del CAS, amb activi-
tats com teatre, ioga, informà-
tica o piscina, té l’objectiu de
recuperar les habilitats que han
quedat minvades pel consum
de drogues. Al taller de lletres
acaba de finalitzar la data
d’entrega dels textos pels pro-
pers Jocs Florals, una cita que
enguany celebrarà la seva 15à
edició al Casinet i on els paci-
ents trauran a relluir l’artista
que dormia dins.
Tot, però, no és un camí de
roses. “No sempre és fàcil se-
parar el rol professional del rol
personal”, confessa Sonia
Usán. La pressió i la càrrega
emocional que comporta qual-
sevol treball social exigeixen als
professionals “trobar recursos
perquè t’acabi afectant el
menys possible”. La integrado-
ra reflexiona molt al final de

Patrícia Monge

Fent costat als drogodependents

Sonia Usán (Barcelona,

1973) estava conven-

çuda que el treball

social era la seva

vocació. Nascuda al

bell mig del carrer

Terol, Usán és la inte-

gradora social d’un

dels Centres d’Atenció

i Seguiment (CAS) de

Barcelona. El CAS Sants

és l’escenari on aques-

ta gracienca ajuda a

drogodependents a

trobar el millor camí

cap a la reinserció a

través d’un taller

d’activitats.

s’han de fer”. Ni els professio-
nals més experimentats tenen
una solució màgica per al fe-
nomen, ja que l’últim graó és
sempre un misteri ple d’inte-
ressos.
Una assignatura pendent és
l’educació i els estigmes que
genera la seva absència.  “Aquí
hi ha gent entranyable, els
drogoaddictes no són dolents i
si cometen errors, tenen una
part de sensibilitat perquè no
tots provoquen aldarulls”. La-
mentablement, la societat
d’avui dóna més promoció a la
morbositat que a les solucions.
Un raig d’optimisme il.lumina
el somriure de Sonia Usán:
“Oblidem constantment que, a
més de coses i persones dolen-
tes, també hi ha coses i perso-
nes bones”. 

cada jornada: “Penso en què puc
millorar amb cada pacient, sem-
pre beneficiant-lo, però sense per-
judicar-me a mi”.
El debat està en drogues sí o dro-
gues no? “No crec que sigui el

debat. Crec el pacient ha de sa-
ber per què pren drogues”. Nor-
malment el pacient sap explicar
a l’educadora perquè ha consu-
mit i ella els fa conèixer els efec-
tes del consum i la mescla, així
com els seus components. Cal
aprendre a ser conseqüent. “Per
què faig això? És la pregunta que

LA GRACIENCA SÒNIA USAN, AL PATI DEL CENTRE D’ATENCIÓ I SEGUIMENT DE SANTS

PATRÍCIA MONGE

“No sempre és

fàcil separar el rol

professional del

personal”, afirma



9

de Gràcia
27 de març de 2009

l’independent

ANUNCIA’T

EN

AQUESTA

PÀGINA.

TRUCA AL

692 601 261



10

de Gràcia
27 de març de 2009

l’independent

Documents
NNNNNOOOOOVETVETVETVETVETAAAAATTTTT     EDITEDITEDITEDITEDITORIALORIALORIALORIALORIAL

‘Barcelona Art/Zona’
Pilar Parcerisas presenta el segon lliurament dels articles de la sèrie ART&CO publicats al suplement

‘Cultura’ del diari ‘Avui’. ‘Barcelona Art/Zona. De l’avantguarda a les noves estratègies culturals’ posa

sobre la taula un territori artístic propi i indiscutible de Barcelona i el desajust entre els interessos

polítics sobre la ciutat i els dels artistes i creadors.

l’autora

Pilar Parcerisas és crítica i histo-

riadora de l’art, assagista i

curadora d’exposicions, a més de

doctora en Història de l’Art i llicen-

ciada en Ciències de la Informació.

S’ha format en el comissariat d’ex-

posicions juntament amb Harald

Szeemann. Ha comissariat moltes

exposicions, entre d’altres Idees i

Actituds. Entorn de l’art conceptu-

al a Catalunya, 1964-1980; Pere

Català-Pic; Man Ray, llums i som-

nis, i els cicles d’exposicions dels

espais Annex i VAU al Centre d’Art

Sant Mònica. És presidenta de l’As-

sociació Catalana de Crítics d’Art

(ACCA) i membre de l’Associació

Internacional de Crítics d’Art (AICA).

JOAN PERUCHO I L’ART

L’interès de Joan Perucho i l’art ha

estat sempre tan palès en la seva

obra literària que fins i tot diríem

que aquest és a l’origen de la seva

literatura.

El volum de les obres completes

dedicat a la crítica d’art publicat

per Edicions 62 ens presenta el

costat visual d’aquest gran poeta i

narrador de les lletres catalanes,

intuïtiu, observador del fenomen

artístic més enllà de l’evidència i

militant de la poesia feta imatge

servida per l’art de tots els temps.

En el curs de la seva trajectòria com

a escriptor, Perucho ho ha abordat

temes diversos, tants com ample és

el registre dels camins de l’art,

adaptant-se a cada moment a les

noves sensibilitat, sense perdre

aquell lligam secret que el manté en

confabulació constant amb la no-

evidència. Fruit d’aquest cavalcar a

l’empara dels nous temps són els

capítols dedicats a una Semàntica

visual i a Cultura i imatge, en els

quals constata com la irrupció del

món de la imatge en la nostra vida

produeix una accele-

ració que distorsiona

l’ordre i el curs de les

coses, apuntant el seu

costat benefactor i

també el terrible. I és

que, en Perucho, la

lectura de l’art té un

perfil de tendresa i

un punt de malícia

que enes situa

sempre prop de la

veritat.

Joan Perucho traspas-

sa les fronteres

naturals entre la

historiografia i la

crítica artístiques. És

el poeta capaç de

llegir el somriure

dels laberints de

l’art, de descobrir

els secrets insonda-

bles que desprèn

l’energia latent d’un

quadre, ultra la seva

representació. Una

entesa directa amb

els valors sagrats de

l’art sembla presidir

l’ètica de la seva

lectura estètica.

A Perucho li devem

haver-se enfrontat amb els visionaris

il.lustres de la nostra cultura, amb

Ramon Llull, Antoni Gaudí, Joan Miró,

Joan Ponç, Salvador Dalí, Antoni

Tàpies, i la plèiade d’artistes màgics

i surrealistes de la seva generació

que amb Dau al Set convertiren el

que avui en dirien una tertúlia d’art

en un oracle.

A Gaudí o una arquitectura de l’antici-

pació, Joan Perucho ens dóna una

visió moderníssima d’aquest arquitec-

te, potser la primera que aposta per

l’eficàcia de les seves solucions

arquitectòniques i les dóna a conèixer

amb tot luxe de detalls, tot vinculant

el seu treball a la terra i a la tradició

artesana de Catalunya, alhora que és

capaç de descriure amb una bellesa

extraordinària la follia genial d’aquest

arquitecte: “El terrat de la casa Milà

amb els seus desnivells i els seus

fantasmes de pedra i de ceràmica, és

com el Gran Guignol de la fantasia de

Gaudí. I arravatament crispat d’un

visionari amb una personalitat que

s’anticipa al temps i sorgeix com a

precursora en un nou ordre de gust”.

A Joan Miró i Catalunya, Perucho

perfila les arrels d’aquest artista des

de la força tel.lúrica que emana de

les terres de Mont-roig i de la natura,

gosant traçar ja l’any 1969 una

relació de Miró amb Llull, Gaudí i

Ieronimus Bosch.

A part de tractar els artistes de la

“rauxa”, Joan Perucho també s’ha

ocupat de nombrosos artistes de

“seny” que han tingut un peu en el

misteriós i fantàstic, com Apel.les

Fenosa, Ramon Calsina o Amèlia

Riera, i un llarg etcètera de creadors

d’impacte internacional que han

impregnat la seva lectura de l’art d’un

esperit sense fronteres: Wols, Masson,

Fautrier, Tobey, Fontana,

Rauschenberg o Moore.

Vaig conèixer Joan Perucho l’any

1983 i de llavors ençà es va establir

un respecte i una amistat fructífers

materialitzats en llargs diàlegs i

converses de cafè a primera hora de

la tarda. En un primer encontre vaig

proposar-li unes primers

col.laboracions al suplement d’art de

l’Avui, que s’iniciaren amb un davan-

tal de peu de pàgina titulat El mirall.

Des d’aquell moment, el nom de Joan

Perucho ha estat d’una o altra manera

present en aquest diari. Poc més

tard, vaig escriure el guió d’un

curtmetratge, Museu d’ombres,

realitzat el 1984, i que em va endin-

sar als passadissos de la literatura

peruchiana. Més tard, em va impulsar

a organitzar una mostra de la sensi-

ble Laura Albéniz. Crec que Joan

Perucho m’ha ensenyat a veure l’art

amb profunditat, a escrutar-ne tots

els racons, conservant-ne alhora els

seus secrets. Un esperit semblant té

la mirada artística d’Octavio Paz,

sagrada i inexplorable.

Daniel Giralt-Miracle, en un pròleg

breu i precís, assenyala amb encert

com “Per a Perucho tot és una sola

cultura, viva, mutant, que poua en el

passat per la via del misteri i s’endin-

sa en el present amb totes les seves

contradiccions”.

LA REVISTA PARLADA

Tornen a les catacumbes. El cisme

entre la cultura oficial i les altres

propostes culturals que neixen espon-

tàniament i no tenen espai per pro-

nunciar-se és a punt de produir-se. La

contraposició cultura oficial i cultura

marginal ja no serveix.

L’olla bull i la nova i nombrosa gene-

ració d’artistes joves de tots els

camps no té espai per a la seva

energia poètica. D’aquí que s’orga-

nitzin en iniciatives fins ara impen-

sables, com la recentment creada

Fàbrica de Cinema Alternatiu que ha

muntat motu propio un festival de

curts i llargmetratges per on han

desfilat més de tres mil persones, o

que vagin a dir la seva columna a

La revista parlada o que els antics

components del reusenc SIEP

(Sàpigues i Entenguis Produccions)

desenterrin les trameses postals

sota una nova signatura: Fills puta-

tius de Miró.

Quan sembla que la cultura catalana

passa per les tertúlies radiofòniques

i els premis literaris, amén de les

targetes amb logotip institucional,

és bo i sa que la cultura torni als

sota mínims, al grau zero de la seva

expressió. Aquesta és la gràcia de

La revista parlada, que tant s’oposa

al beneplàcit de la cultura oficial

com als esquemes passe-partout de

la cultura xàrter. 
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Albrícias (Robí, 5), a les

21.30

� 29 de març

Xurros & Chaplin: Candile-

jas

Albrícias (Robí, 5),18 h

XXII Concurs de Teatre Ca-

talà a Gràcia del Centre: 1

Musi...cal..?

El Centre (Ros de Olano, 9),

a les 18 h

45a Ballada de Sarda-

nes.

Passeig de Sant Joan amb

Sant Antoni Ma Claret, 18 h

Espai Jove de Gràcia (Car-

rer Gran, 192), a les 19 h

Llibrefòrum: L’edat de fer-

ro, de Coetze.

El Centre (Ros de Olano, 9),

a les 19.30

Presentació de la novel.la:

Txevengur, d’Andrei Pla-

tónov.

Heliogàbal (Ramon i Cajal,

80), a les 22 h

Concert de: Vidal en acús-

tic.

La Cova de les Cultures (Àn-

gel, 12), a les 22 h

Concert: Nit Commercial

Album.

Heliogàbal (Ramon i Cajal,

80), a les 22 h

� 30 de març

Dia Internacional de la Dona

- Xerrada: El dret al propi

cos. Mirada històrica so-

bre antitconcepció i avor-

tament. Narració La peno-

sa història de Penelopes

López, i concert de la coral

La Sedeta Gospel Singer.

CC La Sedeta (Sicília, 321),

a les 19 h

Dia d’acció global pel boi-

cot, desinversions i sanci-

ons contra Israel: Amb Pa-

lestina al cor.

Mercat de la Llibertat (Pla-

ça Gal.la Placídia, 22), a

les 12 h

3a Marató de Cant Coral,

amb la participació de deu

corals d’arreu de Catalunya.

El Centre (Ros de Olano, 9),

a les 17 h

Concert d’Objectiu Freedò-

nia: El Sobrino del

Diablo, Dr. Fargo i mo-

nòlegs.

Lluïsos de Gràcia (Plaça del

Nord, 7), a les 20.30

Concert d’improvisació:

Components de Mil

Pesetas, Surfin Sirlas i

Ctrl+C.

� 31 de març

Jornades ‘Assaig general

- Pensament en procés’:

Gabriel Ferrater, amb

Jordi Cornudella, Núria

Perpinyà i Jordi Julià.

Biblioteca Jaume Fuster

(Plaça Lesseps, 20), 19 h

Gràcia Jazz Sessions,

hosted by Andreu Zara-

goza: Marko Lohikari,

contrabaix, i Mariano

Steimberg, bateria.

Heliogàbal (Ramon i

Cajal, 80), a les 22 h

Cicle de cinema italià_

Capotte.

Albrícias (Robí, 5),18 h

� 1 d’abril

Xerrada: Complexitat de

la crisi actual. Caiguda

de salaris, crisi ener-

gètica i alimentària.

CC La Sedeta (Sicília,

321), a les 19 h

Vine a fer un cafè...

Media docena de ro-

bos y un par de menti-

ras, a càrrec de l’escrip-

tora Mercedes Abad.

Biblioteca Jaume Fuster

(Plaça Lesseps, 20), 19 h

Biblioteca de nit: Mobili-

tat europea.

Biblioteca Vila de Gràcia

(Torrent de l’Olla, 104), a

les 21.30

Concert: Balago.

Heliogàbal (Ramon i

Cajal, 80), a les 22

Concert: Bernat Font Trio.

Elèctric Bar (Travessera

de Gràcia, 233), 22 h

� 2 d’abril

Vine a fer un cafè... Buca-

rest, la memòria per-

duda, a càrrec d’Albert Solé.

Biblioteca Jaume Fuster

(Plaça Lesseps, 20), 19 h

XXII Festival Tradicio-

nàrius: Festa final dels

tallers del CAT.

CAT (Travessia de Sant

Antoni, 6), a les 20 h

Concert: Pantanito.

Heliogàbal (Ramon i

Cajal, 80), a les 22 h

Cabaret Hoffman: Povi-

dona yodada.

Elèctric Bar (Travessera

de Gràcia, 233), 22 h

EXPOSICIONS

� Fins al 29 de març

Exposició: Dones valen-

tes, d’Aitor Fernández.

CC El Coll (Aldea, 15)

� Fins al 31 de març

Exposició fotogràfica:

Para no olvidar, de

Pablo Delano.

Galeria H
2
O (Verdi, 152)

Exposició de pintura:

Ramon a Cadaquès.

Costa Brava (Alzina, 58)

� Fins al 4 d’abril

Exposició: 18 anys del

Pont d’Arcalís.

CAT (Travessia de Sant

Antoni, 6), a les 17 h

Exposició: Antoni Cla-

ve, Modest Cuixart, Sal-

vador Dalí, Josep Grau

Garriga, Joan Martí

Aragonès, Joan Ponç i

Antònia Tàpies.

Tòrcul Galeria d’Art (Joan

Blanques, 44)

� Fins al 4 d’abril

Exposició: Turbio, de

Marta Altieri..

Galeria Espai[b] (Torrent

de l’Olla, 158)

� Fins al 9 d’abril

Exposició fotogràfica:

Diacronies del Japó

modern, de Tina Bagué.

Biblioteca Jaume Fuster

(Plaça Lesseps, 20)

Exposició: Error 3.

Galeria Safia (Bruniquer, 9)

� Fins al 18 d’abril

Exposició de dibuixos:

De Barcelona al món.

CC La Sedeta (Sicília, 321)

Exposició: Abstracte-

urbà.

Paspartú (Verdi, 5)

� Fins al 30 d’abril

Exposició: Mestres

d’art, d’Andrea Contino i

Kton i Cia.

Espai Jove de Gràcia

(Gran de Gràcia, 190)

INFANTILS

� 28 de març

Lletra petita - Mots en joc:

Room on the broom, a

càrrec de Sue Correa i

Emilia Lang.

Biblioteca Jaume Fuster

(Plaça Lesseps, 20), 18 h

� 29 de març

Espectacle de titelles: Ot el

bruixot.

Lluïsos de Gràcia (Plaça del

Nord, 7), a les 12 h

� 1 d’abril

Sac de rondalles.

Biblioteca Vila de Gràcia

(Torrent de l’Olla, 104), a

les 18 h

� 2 d’abril

El món dels tovets: Nens,

a càrrec de Montserrat

Soldevila.

Biblioteca Jaume Fuster

(Plaça Lesseps, 20), 18 h

ACTES

� 27 de març

Presentació del llibre: De

Barcelona al món, de Mi-

quel Cazaña.

CC La Sedeta (Sicília, 321),

a les 19.30

Kafeta: El delta negat,

sobre el Delta del Llobregat

amb tertúlia amb col.lec-

tius defensors del Delta.

Ateneu Rosa de Foc

(Verntallat, 36), 20 h

Concert: Txus Blues &

Jose Bluefingers.

CC La Sedeta (Sicília, 321),

a les 21 h

Tradicionàrius: Concert

amb el Pont d’Arcalís i

l’Esbart Fontcoberta i

ball amb Violina Folk.

CAT (Travessia de Sant

Antoni, 6), a les 22 h

Espectacle: El señor

arreglos.

La Cova de les Cultures (Àn-

gel, 12), a les 22 h

Concert: Boncompain +

Nen Magem.

Heliogàbal (Ramon i Cajal,

80), a les 22 h

� 28 de març

Mercat de les puces.

Plaça de la Revolució, de les

10 a les 14 h

XXII Festival Tradicionàrius

- Folk als mercats: Concert

amb Els Tranquils.

Vine a fer un cafè amb... Albert Solé. El periodista

Albert Solé, fill de Jordi Solé Tura, un dels pares de la

Constitució, parla en aquesta xerrada de Bucarest, la

memòria perduda, un documental sobre la memòria i

l’alzheimer en què Solé fa una recerca personal per recu-

perar les seves arrels, marcades per un doble exili, un

marcat per la militància antifranquista del seu pare que

va exiliar-se a finals dels 50.

Dijous 2 d’abril, a les 19 h

Biblioteca Jaume Fuster (Plaça Lesseps, 20)

recomanem
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Cultura
Un projecte artístic pretén recuperar

la història llibertària de Gràcia
Els guanyadors de la beca Art Públic engeguen les seves iniciatives aquesta primavera

L’arbre de la llibertat i

altres històries, de

Mariano Maturana i Con-

sol Rodríguez, i Dibuixant

amb estela, d’Artatthelab

són els dos projectes

guanyadors de la beca de

producció Art Públic,

convocada pel col.lectiu

Saladestar. L’objectiu del

certamen és guardonar

projectes que recuperin el

sentit cívic tot retrobant

el valor de l’espai públic i

del rol dels artistes dins

la societat a través de les

seves intervencions.

DINS DEL PROJECTE ‘L’ARBRE DE LA LLIBERTAT I ALTRES HISTÒRIES’, DIUMENGE ES VAN REPARTIR FACSÍMILS DE PUBLICACIONS LLIBERTÀRIES AL MERCAT D’INTERCANVI

CEDIDA: SALADESTAR

MERITXELL DÍAZ

La història llibertària de Gràcia és
l’eix que articula la iniciativa L’ar-
bre de la llibertat i altres històries. Es
tracta d’un recorregut pels llocs on
han succeït fets significatius de la
història i l’esperit llibertari a la Vila.
La primera acció del projecte va
tenir lloc diumenge passat en el
mercat d’intercanvi de Xaingra, on
es van repartir facsímils de publica-
cions llibertàries. “La iniciativa es
presenta com un exercici de me-
mòria col.lectiva en el qual és im-
prescindible la participació dels ve-
ïns del barri”, expliquen Mariano
Maturana i Consol Rodríguez, els
creadors del projecte. En aquest sen-
tit, els creadors demanen la
col.laboració del veïnat per penjar
els dibuixos que senyalitzen els es-
pais d’intervenció, ja sigui als seus
balcons com als aparadors de les bo-
tigues. Els formats dels dibuixos
s’adaptaran als indrets, per això en
alguns casos es faran auques i en
d’altres, grafits autoritzats. La pro-
pera acció serà el 19 d’abril (12

hores), als Jardinets de Gràcia per
recordar la sortida de la columna
Durruti l’any 1936. “Però no vo-
lem basar les acccions en el passat,
aquesta trobada vol representar la
capacitat que tenim per lluitar, rei-
vindicar i pensar en el futur”, diu
Rodríguez. L’arbre de la llibertat i
altres històries és un treball en pro-
cés i ara per ara té marcats 21 in-
drets on es faran les accions, com
el carrer Carolines, on estava la seu
de la CNT, o una impremta clan-
destina del MIL situada als carrers
Fraternitat amb Siracusa.
L’altre projecte guanyador Dibui-
xant l’estela vol demostrar que com
a usuaris de l’espai públic deixem
rastres que van conformat els llocs.
La iniciativa es desenvoluparà a la
placeta d’Anna Frank al maig i con-
sistirà en una instal.lació interacti-
va, amb un mur lluminós. 

La xarxa Nodes prepara un

espectacle conjunt per al juny

El col.lectiu Saladestar ja està
del tot instal.lat al nou local de
Gràcia, al número 23 del car-
rer Sant Joaquim. Ara, però, a
diferència de l’espai de Martínez
de la Rosa, la seva seu no està
oberta al públic. “Aquest canvi
de plantejament ve donat tant
pel tipus de projectes que es-
tem treballant, de caràcter am-
bulant, i per les possibilitats que
ofereix el local”, explica Lluc
Mayol, de Saladestar. El col.lec-
tiu ara té en marxa la Fanzi-
noteca, un mòdul itinerant de

consulta que conté un arxiu de
fanzines, handmade books i al-
tres edicions de difícil classifi-
cació. A Viladecans està impul-
sant tota una sèrie d’intervenci-
ons a l’espai públic. Saladestar
segueix treballant a nivell peda-
gògic, en l’àmbit de les arts i
l’educació, amb una sèrie de
tallers, i en clau gracienca, dins
la xarxa Nodes està organitzant
un espectacle conjunt per al juny
a la plaça del Diamant, que en-
cara està pendent de saber si té
el vistiplau del Districte.

breus

Rushdie presenta

novel.la a la

Jaume Fuster

Un enigmàtic viatger alt i ros que
es fa dir Mogor dell’Amore tra-
vessa el món amb l’objectiu de
revelar un poderós secret sobre
el qual pesa una maledicció: no-
més hi ha un home que el pot
escoltar i continuar viu, i aquest
és el Gran Mogol, l’emperador
Akbar. És la trama de L’encanta-
dora de Florència, la nova novel·-
la de l’escriptor angloindi
Salman Rushdie, publicada per
Bromera en català i per
Mondadori en castellà. Rushdie
presenta el seu nou llibre el pro-
per dimarts 31 a la biblioteca
Jaume Fuster dins del cicle d’ac-
tivitats El valor de la paraula. L’es-
criptor conversarà amb Juan
Gabriel Vásquez a partir de les
19.30 hores. Rushdie és autor
d’obres com La terra sota els sus
peus, Els fills de la mitjanit, i Fú-
ria. L’any 1993 va ser guardonat
amb el premi nacional d’Àustria
a la literatura europea. 

Baluern fa la III

Marató de Cant

Coral al Centre

Més de 300 cantaires pugen
aquest dissabte 28 a l’escenari del
Centre per celebrar la tercera
Marató de Cant Coral, organit-
zada per la coral Baluern. Hi ac-
tuaran Voces para la Integración,
la coral infantil Els Picarols, l’Or-
feó de les Corts, la coral Llebeig,
la coral Lo Lliri, la coral Balmes,
la coral Espígol, la Sedeta Gospel
Singer, l’Escola Lavínia i Baluern.
L’entrada a la marató, que co-
mença a les 17 hores, és gratuï-
ta i els donatius voluntaris es des-
tinaran a Sant Josep de la Mun-
tanya, que acull més de 70 in-
fants en risc d’exclusió social. 
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•Una pareja de tres. Dv i ds, 16.30,

19.20, 22.10, 00.45; de dg a dj, 16.30,

19.20, 22.10.

•Gran Torino. Dv i ds, 16.10, 19.10, 22.10,

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

CASABLANCA-KAPLAN. Pg.Gràcia, 115

•Sala 1:Cuento de Navidad (VOSE). Pas-

sis: 16.00, 18.45, 21.30.

•Sala 2: La vida secreta de las abejas

(VOSE). Passis: 16.00, 18.00, 20.05, 22.10.

CASABLANCA-GRÀCIA. Girona, 175.

Telèfon: 93 459 03 26.

•Sala 1: Bienvenidos al norte (VOSE).

Passis: de dv a dc, 15.55, 18.00, 20.05,

22.10; dj, 15.55, 18.00, 22.10.

•Sala 2: La teta asustada (VOSE). Pas-

sis: 16.00, 20.10. Che guerrilla

(VOSE). Passis: 17.45. Cerezos en flor

(VOSE). Passis: 21.55.

LAUREN GRÀCIA. Carrer Bailén, 205. Tel.

: 93 457 32 11.

•Sala 1: Retorno a Hansala. Passis:

16.30, 18.30, 20.30, 22.30.

•Sala 2: Más allá de los sueños. Pas-

sis: 16.15, 18.20, 20.25, 22.30.

•Sala 3: Slumdog Millionaire. Passis:

16.20, 19.20, 22.20.

•Sala 4: Lejos de la tierra quemada.

Passis: 16.30, 19.30. Watchmen. Pas-

sis: 22.00.

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

16.

•Sala 1: Los abrazos rotos (VOSE). Pas-

sis: 15.55, 18.10, 20.30, 22.45.

•Sala 2: The visitor (VOSE). Passis:

16.05, 18.15, 20.30, 22.40.

•Sala 3: Háblame de la lluvia (VOSE).

Passis: 16.00, 18.15, 20.30, 22.40.

•Sala 4: La vida secreta de las abejas

(VOSE). Passis: 16.00, 18.15, 20.20,

22.40. Novilunio (Els Verdi amb els

curtmetratges). Passi: 22.15.

•Sala 5: La clase (VOSE). Passis: 16.00,

20.20. Vals con Bashir. (VOSE). Passis:

CINEMES

BOSQUE MULTICINEMES. Rbla. del

Prat, 16 - Tel. 93 217 26 42.

•Los abrazos rotos. Dv i ds, 16.15,

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

19.10, 22.05.

•Más allá de los sueños. De dv a dj,

16.00, 18.05, 20.15.

•Watchmen. De dv a dj, 22.20.

•Traidor. Dv i ds, 16.00, 19.00, 22.00,

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

•The reader. Dv i ds, 16.10, 19.05,

22.00, 00.45; de dg a dj, 16.10,

19.05, 22.00.

•Slumdog Millionaire. Dv i ds, 16.00,

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

19.00, 22.00.

•Confesiones de una compradora

compulsiva. Dv i ds, 16.00, 18.10,

20.20, 22.30, 00.40; dg a dj, 16.00,

18.10, 20.20, 22.30.

•Duplicity. Dv i ds, 16.20, 19.10, 22.00,

00.40; de dg a dj, 16.20, 19.10, 22.00.

18.20.  Capitán Abu Raed (VOSE). Pas-

si: 22.40.

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

88 23.

•Sala A: The Reader. (VOSE). Passis:

16.00, 18.15, 20.30, 22.45.

•Sala B: Slumdog Millionaire (VOSE).

Passis: 16.00, 18.15, 20.30, 22.45.

•Sala C: Gran Torino (VOSE). Passis:

16.00, 18.15, 20.30, 22.45.

•Sala D: Atanarjuat. (VOSE). Passis:

16.00, 19.00, 22.00.

TEATRES

JOVE TEATRE REGINA. Sèneca, 22.

•Tarzàn, el musical. Fins a l’03/04. Entre

setmana sessions per a escoles.

SALA BECKETT. Alegre de Dalt, 55.

• Product, de Mark Ravenhill. Fins al

12/04.

cartellera

TEATRENEU. Terol, 26.

•Sala Cafè-Teatre. Ijamina’t. Dm, 22

h. El club de la màgia 2. Dc i ds, 22 h.

Magia de cerca. Dj, 22 h. Optimisme

global. Dg, 18.30.  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. En la

cola del Inem. Dv, 23.30. Zo. Dj, 20.30.

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

en Manhattan. Dv, 22 h. El tresor de

Peter Pan (infant). Ds, 17 h. Músics!.

Dc, 20.30.

•Sala del mig. Chicas, risketos. Ds,

19 h. Abajo las pasteladas. Dg, 19 h.

•Sala Xavier Fàgregas. Impro-show.

Dj, 21.30. Impro Horror Show. Ds,

23.30. Impro Fighters. Dv, 23 h.

Proyecto proyector. Dc, 21 h. El club

de la màgia júnior. Ds, 18.30, i dg,

12.30 i 17.15.  Heidi. Ds i dg, 17 h.

Zzapping, el concurso. Ds, 20 h.

Manu Badenes. Dv, 22.30. Este

sábado vaya por Dios. Ds, 22 h.

CULTURA

entrevista

Sebastià Jovani és l’autor de la novel.la negra ‘Emulsió de ferro’

La cita inicial de RaymondLa cita inicial de RaymondLa cita inicial de RaymondLa cita inicial de RaymondLa cita inicial de Raymond
Chandler ens situa en el con-Chandler ens situa en el con-Chandler ens situa en el con-Chandler ens situa en el con-Chandler ens situa en el con-
text de la noveltext de la noveltext de la noveltext de la noveltext de la novel.....la negra, quèla negra, quèla negra, quèla negra, quèla negra, què
t’interessava del gènere?t’interessava del gènere?t’interessava del gènere?t’interessava del gènere?t’interessava del gènere?
Tenia ganes de reproduir el ma-
teix plaer que jo havia tingut com
a lector, el privilegi de jugar amb
una trama i uns personatges, i
alhora situar-ho en un altre con-
text: la Gràcia de finals dels 70.
El personatge de Neige, detec-
tiu alternatiu, té la duresa i la
tendresa d’un moment de la his-
tòria dur, però ple de personat-
ges tendres.

La figura fràgil i degradable delLa figura fràgil i degradable delLa figura fràgil i degradable delLa figura fràgil i degradable delLa figura fràgil i degradable del
cascascascascassettesettesettesettesette pretén evocar alguna pretén evocar alguna pretén evocar alguna pretén evocar alguna pretén evocar alguna
mena de nostàlgia? Els perso-mena de nostàlgia? Els perso-mena de nostàlgia? Els perso-mena de nostàlgia? Els perso-mena de nostàlgia? Els perso-
natges acostumen a preferir elnatges acostumen a preferir elnatges acostumen a preferir elnatges acostumen a preferir elnatges acostumen a preferir el
vinil...vinil...vinil...vinil...vinil...
Més aviat és un macguffin , tot i
que també vol mostrar la fragili-
tat d’una època, el perill de per-
dre tot el poder creatiu del mo-
ment si no anem amb compte i
el cuidem.

Ha estat favorable treballar ambHa estat favorable treballar ambHa estat favorable treballar ambHa estat favorable treballar ambHa estat favorable treballar amb
un espai geogràfic laberíntic,un espai geogràfic laberíntic,un espai geogràfic laberíntic,un espai geogràfic laberíntic,un espai geogràfic laberíntic,
similar a la trama del gènere?similar a la trama del gènere?similar a la trama del gènere?similar a la trama del gènere?similar a la trama del gènere?
Gràcia m’atorgava espais de sor-
presa i amagatall, una fauna, un
epicentre de bars, una estructu-
ra de carrers transitables que
permet a la trama conviure amb
el paisatge, element tan típic de
la vessant mediterrània del gè-

Unai Velasco

“Mostro la fragilitat d’una època”

Sebastià Jovani

(Barcelona, 1977),

poeta, assagista i agita-

dor cultural, ha publicat

Emulsió de Ferro (RBA,

2009), una primera

novel.la que relata en

clau de gènere negre els

ciments culturals del

barri de Gràcia a les

acaballes del franquis-

me. Aprofitem per fer-li

algunes preguntes.

L’escenari: una terrassa,

Rius i Taulet.

Vallmitjana i d’Espriu, tot i que
en vaig fer una apropiació bas-
tant lliure.

La presentació del llibre va de-La presentació del llibre va de-La presentació del llibre va de-La presentació del llibre va de-La presentació del llibre va de-
fugir la teoria per esdevenir unafugir la teoria per esdevenir unafugir la teoria per esdevenir unafugir la teoria per esdevenir unafugir la teoria per esdevenir una
posada en escena de l’esperitposada en escena de l’esperitposada en escena de l’esperitposada en escena de l’esperitposada en escena de l’esperit
subversiu predicat a la novelsubversiu predicat a la novelsubversiu predicat a la novelsubversiu predicat a la novelsubversiu predicat a la novel.....la:la:la:la:la:
parodia, discurs dadà, parodia, discurs dadà, parodia, discurs dadà, parodia, discurs dadà, parodia, discurs dadà, perperperperperforforforforfor-----
mancemancemancemancemance... Què hi queda d’això... Què hi queda d’això... Què hi queda d’això... Què hi queda d’això... Què hi queda d’això
a Gràcia?a Gràcia?a Gràcia?a Gràcia?a Gràcia?
Si no tingués aquest discurs, més
a prop del cabaret dadà que del
gènere negre, no hagués escrit
l’obra. Entenc la subversió da-
daista, l’absurd, des de la natu-
ralitat de les seves possibilitats,
al marge dels continguts polítics.
I si he pogut recuperar aquella
època és perquè encara hi que-
da alguna cosa, tot i que la con-
testació contracultural sigui me-
nor degut a l’actual context polí-
tic. A Gràcia la gent encara es
mou, encara hi queden bars en
aquella direcció i l’associacionis-
me també dóna impuls. Altres
barris no poden dir això, és una
qüestió d’actitud. 

nere. S’ha donat una correspon-
dència entre la meva intenció i les
possibilitats que després m’oferia.

A la novelA la novelA la novelA la novelA la novel.....la, la barreja lingüísti-la, la barreja lingüísti-la, la barreja lingüísti-la, la barreja lingüísti-la, la barreja lingüísti-
ca de català i caló dels gitanos téca de català i caló dels gitanos téca de català i caló dels gitanos téca de català i caló dels gitanos téca de català i caló dels gitanos té
un paper molt imporun paper molt imporun paper molt imporun paper molt imporun paper molt important. tant. tant. tant. tant. VVVVVoliesoliesoliesoliesolies
registrar una realitat o jugar ambregistrar una realitat o jugar ambregistrar una realitat o jugar ambregistrar una realitat o jugar ambregistrar una realitat o jugar amb
les seves possibilitats literàries?les seves possibilitats literàries?les seves possibilitats literàries?les seves possibilitats literàries?les seves possibilitats literàries?
Una mica de tot. Senyalar una rea-
litat poc visible en un moment en
què no hi havia una normalització

de la llengua. M’interessaven els
petits universos autònoms, una
geografia que tenia les seves illes
particulars.

VVVVVas havas havas havas havas haver de documentar-te?er de documentar-te?er de documentar-te?er de documentar-te?er de documentar-te?
Sí, sobretot perquè és una cosa
intravenosa, hi ha molt poques
fonts. Sort dels textos de Juli

L’ESCRIPTOR SEBASTIÀ JOVANI, AUTOR DE LA NOVEL.LA NEGRA GRACIENCA ‘EMULSIÓ DE FERRO’

ÈRIC LLUENT

“Entenc la subversió

dadaista, l’absurd,

des de les seves

possibilitats”

Núria Gras inaugura ‘Baixamar, una altra mirada’ a l’H
2
O.

La fotògrafa Núria Gras retrata un petit barri de pescadors d’un
poble de costa on va viure 33 anys de la seva vida des d’una
mirada introspectiva. Gras inaugura Baixamar el proper dijous 2
i es podrà veure fins al 30 d’abril a la galeria H2O. 

CEDIDA: NÚRIA GRAS

Amor de bar

La Glòria va aferrar amb

força el got de tub i va

reunir la decisió suficient

per a acostar-se al noi que

havia cridat poderosament

la seva atenció quan va

entrar al pub. Destacava

entre els seus amics amb

un ampli somriure, el rostre

fosc i els ulls

ametllats.

Fingiria

ensopegar al

passar pel

seu costat,

vessaria la

beguda i ell,

cavallerosament, la convi-

daria a beure. Així iniciarien

una conversa que... qui sap

on els duria? La Glòria

intentava calmar els batecs

del seu cor quan un dubte

va envair la seva ment. I si

pensava que anava borrat-

xa? No la prendria mai de

debò. Els passos de la

Glòria van vacil.lar fins que

el noi va aixecar la mà i va

saludar cap a la porta. A

qui saludava? Es va pregun-

tar la Glòria frunzint el

front. Segur que a alguna

fresca mig nua. La fúria va

començar a bullir en el seu

interior. Ella intentant ser

amable, i ell enganyant-la

ja amb una altra. I sempre

seria així, estava segura.

Després d’una llarga relació

en la qual ella li lliuraria el

seu amor,

temps i

dedicació, ell

la deixaria

per un altra

més jove.

Tots eren

iguals. L’Óscar

va aixecar la mirada i va

somriure a la pèl-roja que

s’havia detingut enfront

d’ell. “Hola”, va saludar.

“Això és per pegar-me-la

amb una altra, cabró”, va

dir la Glòria llançant-li la

beguda a la cara. “Però...

què passa?” va preguntar

l’Óscar, confús, a l’esquena

que s’allunyava. 

relats curts
Dolores Ferrer Marí

La Glòria intentavaLa Glòria intentavaLa Glòria intentavaLa Glòria intentavaLa Glòria intentava
calmar els batecs delcalmar els batecs delcalmar els batecs delcalmar els batecs delcalmar els batecs del
seu cor quan un dubteseu cor quan un dubteseu cor quan un dubteseu cor quan un dubteseu cor quan un dubte
va envair la seva mentva envair la seva mentva envair la seva mentva envair la seva mentva envair la seva ment

Amb la col.laboració

de l’Aula d’Escriptors
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Els mals resultats fan que l’Europa

expulsi tres jugadors de la plantilla
L’entrenador fa fora Marc Callicó, Òscar García i Albert Martínez per baix rendiment

La controvertida decisió

de José Ángel Valero i

de la junta directiva del

Club Esportiu Europa de

fer fora a tres jugadors

de la plantilla va ser

comunicada als afectats

el passat dimarts al

vespre en una reunió

que va mantenir l’entre-

nador, que alhora és

secretari tècnic de l’enti-

tat, i els tres jugadors

expulsats. Valero va

transmetre a Marc

Callicó, Òscar García i

Albert Martínez el seu

descontent pel baix

rendiment, que segons

l’entitat, han mostrat en

les darreres jornades.

ÈRIC LLUENT

Si fa tres mesos la temporada de
l’Europa semblava que podia ser
tranquil.la i fins i tot exitosa,
aquesta setmana el club ha viscut
una de les crisis més importants
dels darrers anys fent fora de la
plantilla a tres jugadors: Marc
Callicó, Òscar García i Albert
Martínez. Després de la derrota
a casa davant del Mataró (1 a 2)
el passat diumenge, els primers
caps en rodar han estat el de tres
membres de la plantilla, cosa que
no ha agradat al propi vestidor.
El capità de l’equip, Fernando
Nuñez, en declaracions a aquest
setmanari ha assegurat que la resta
de jugadors no han rebut gens bé
aquesta decisió. “Podria haver es-
tat qualsevol de nosaltres. No hem
complert les expectatives però el
rendiment és culpa de tots”, ha cri-
ticat el número 6 de l’equip. Pre-

guntat sobre com pot afectar això
a l’equip d’ara en endavant, Nuñez
ha assegurat que a nivell professio-
nal es quedaran al marge i que en
els propers partits sortiran amb to-
tes les forces. L’entrenador ha vol-
gut subratllar que ha estat una de-
cisió tècnica i que en cap cas ha
estat “un caprici”. “Els jugadors
que he donat de baixa són els que
havien de ser. Ha arribat un mo-
ment en què no hi havia més solu-
ció”, ha assegurat Valero.
Òscar García, un dels afectats, s’ha
mostrat sorprès per la notícia i ha
posat en dubte que la decisió no-
més hagi estat de l’entrenador. “Any
rere any passen coses rares en
aquest club. S’ho haurien de fer
mirar i haurien de canviar certes
coses.”, ha assenyalat García.
En la vessant esportiva, els
graciencs visitaran aquest cap de
setmana el camp del Premià, equip
que està pugnant per la tercera o
quarta plaça per disputar el play off
d’ascens. S’espera, doncs, un par-

ÀNGEL GARRETA

ÒSCAR GARCÍA

Malgrat que Òscar García mai
havia pensat que ell pogués ser
un dels relegats per Valero, l’ex-
jugador escapulat ha assegurat
que fa temps que al vestidor de
l’Europa existien rumors que el
club podria acabar fent fora al-
guns membres de la plantilla,
com ha passat. No podem obli-
dar el referent de Joaquín
Macanás, el veterà jugador que
va arribar aquesta temporada al
club i que a principis d’any va
comunicar als responsables es-
portius que deixava l’equip per

O. García: “Fa temps que es

comentava que podia passar”

manca de temps i per altres de-
dicacions professionals. En
aquest cas va ser el propi mem-
bre de plantilla qui va reconèi-
xer no poder-se implicar en el
projecte. Cal recordar l’alinea-
ció del partit contra el Prat (ja
fa vuit jornades) a casa en què
Valero va deixar a la banqueta
als pesos pesats de l’equip i va
sortir amb un onze molt jove i
amb jugadors habitualment su-
plents. Semblava la resposta del
tècnic gracienc a la derrota en
la visita a Balaguer.

MARC VIDAL

L’handbol gracienc està tocat
de mort. L’únic equip de Grà-
cia, el sènior de l’Handbol
Claret, està a un pas de veu-
re’s obligat a marxar del dis-
tricte per manca de suports.
Ara com ara ha de jugar els
seus partits al Pavelló Munici-
pal de la Verneda, a Sant
Martí. Tot i que queda poca
cosa d’aquella secció del
Col.legi Claret que tenia un o
dos equips a cada categoria,
l’equip sènior sobreviu gràci-
es “a la il.lusió dels seus juga-
dors i a la paciència del seu
entrenador, Víctor Alcaraz”,
segons han afirmat.
L’equip ha entrat en contacte
amb la conselleria d’Esports de
Gràcia, encapçalada per Josep
Anton Vinyals, per aconseguir
ajudes i així poder jugar els
seus partits en algun dels pa-
vellons que hi ha a la Vila. Fins
ara, però, no han rebut cap
mena de resposta. L’handbol,
però, ha vist reduir el seu pres-
supost i els suports amb què
comptava.
Tot i les moltes limitacions, els
jugadors del Claret estan llui-
tant per entrar a la fase d’as-
cens a Segona Catalana amb
clubs amb com el Berga, el
Súria o l’Alcarràs. Ara com ara
són els tercers del grup B de la
Tercera Catalana. L’Handbol
Claret va ressorgir la tempo-
rada passada després d’un any
d’aturada, amb l’entrada d’un
60 per cent de jugadors nous,
alguns vinguts del juvenil. 

El sènior de

l’Handbol

Claret, tocat

de mort

FUTBOL

TERCERA DIVISIÓ, GRUP 5

 30a jornada

Premià - Europa

 Resultat 30a jornada

Europa - Mataró 1 - 2

 Resultat 29a jornada

Espanyol B - Europa 5 - 0

Classificació Punts

1 Espanyol B ........................................... 65

2 Reus ....................................................... 60

3 L’Hospitalet ........................................... 56

4 Manlleu .................................................. 54

5 Premià ................................................... 54

6         Santboià ............................................ 51

7 Prat ......................................................... 45

8 Vilanova i la Geltrú .............................. 44

9 Amposta ................................................ 42

10 Pobla de Mafumet ................................ 40

11 Europa .................................................. 37

...

16 Cornellà ................................................. 32

17 Balaguer ................................................ 28

18 Palamós ................................................ 26

19 Miapuesta .............................................. 26

20 Banyoles ............................................... 14

DIVISIÓ D’HONOR, GRUP 3

 28a jornada

Atlético Gramanet - Europa

 Resultat 27a jornada

Europa - L’Hospitalet  2 - 3

 Resultat 26a jornada

Espanyol - Europa  5 - 0

Classificació Punts

1 Barcelona .............................................. 62

2 Mallorca ................................................. 58

3 Espanyol ............................................... 56

4 Cornellà ................................................. 46

5 San Francisco ...................................... 44

6 Lleida ..................................................... 38

7 L’Hospitalet ........................................... 38

8 Penya Ciutadella .................................. 36

9 Damm .................................................... 35

10 Atlético Gramanet ................................ 33

11 Girona ................................................... 32

12 Ferriolense ........................................... 30

13 Europa .................................................. 26

14 La Salle .................................................. 26

15 Badalona ............................................... 26

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

LLIGA NACIONAL FEMENINA

 21a jornada

Collerense - Europa

 Resultat 20a jornada

Europa - Sporting Atlético Ciutat 1 - 4

 Resultat 19a jornada

Estartit B - Europa 0 - 1

Classificació Punts

1 Collerense ............................................. 60

2 San Gabriel ........................................... 42

3 Girona ................................................... 36

4 Espanyol B ........................................... 35

5 Lleida ..................................................... 34

6 L’Estartit B ............................................. 32

7 Tortosa .................................................. 29

8 Barcelona B .......................................... 28

9 Vic .......................................................... 26

10 Europa .................................................. 24

11 Levante Las Planas ............................. 23

12 Sporting Atlético Ciutat ....................... 18

13 PBB La Roca ......................................... 17

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

BÀSQUET

resultats i classificacions

COPA CATALUNYA MASC., GRUP 2

 25a jornada

SaFa-Claror - Hotel Antemare

 Resultat 24a jornada

Ramón Llull -  SaFa-Claror 74 - 66

Classificació PG PP

1 CB Martorell ................................... 20 4

...

7 SaFa Claror ................................... 12 12

...

16 Siemens Cornellà B ....................... 1 23

SEGONA CATALANA, GRUP 3

  25a Jornada

Centre Catòlic - CB Coll-Europa

 Resultat  24a jornada

CB Coll-Europa - CE Laietà 79 - 81

Classificació PG PP

1 Sant Joan Despí ........................... 18 6

...

11 CB Coll- Europa A .......................... 9 15

...

16 Centre Catòlic ................................. 4 20

TERCERA CATALANA FEM., GRUP 1

 24a jornada

SaFa-Claror - Pineda de Mar

 Resultat 23a jornada

BBC Maristes - SaFa-Claror 49 - 39

Classificació PG PP

1 CB Canet ........................................ 22 1

2 SaFa Claror ................................... 21 2

3 AB Premià ..................................... 20 3

...

16 Pineda de Mar ................................ 1 22

WATERPOLO

PRIMERA DIVISIÓ ESTATAL

  19a Jorn.  CN Catalunya  -  Univ. Autónoma

  18a Jor. Alcorcón Arena - CN Catalunya 7-8

HOQUEI

UE Claret Menudets - Horta 3 - 0

UE Claret A prebenjamí  -  Bigues i Riells A 1 - 3

UE Claret B prebenjamí  -  Bigues i Riells B 2 - 2

UE Claret benjamí - Sant Feliu 5 -10

Voltregà A - UE Claret aleví 5 - 6

tit on els locals buscaran com sigui
la victòria amb l’afegit que els del
Maresme encara tenen present el

partit de la primera volta en què
els escapulats van remuntar un 0 a
3 amb un resultat final de 4 a 3. 

ALBERT MARTÍNEZ MARC CALLICÓ

ÀNGEL GARRETAÀNGEL GARRETA
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Activitat econòmica

El Portal Llibertat vol unir-se a

l’eix comercial Gran de Gràcia

È. LLUENT

La unió fa la força. Aquesta se-
ria en resum la filosofia amb la
qual l’Associació de Comerci-
ants Portal de la Llibertat es
planteja la unificació amb el veí
Eix Comercial Gran de Gràcia.
La necessitat neix més de la vo-
luntat d’evolucionar que no pas
d’una reivindicació pel fet de ser
una associació petita, amb uns
50 socis.
Així doncs, coincidint amb la
propera reobertura del remodelat
mercat de la Llibertat la intenció
és ajuntar-se per crear la retro-
alimentació de dues zones molt
properes i amb característiques
comercials complementàries.
Isabel Sanagustín, fins fa una set-
mana presidenta de l’associació
de la Gal.la Placídia i entorns, i
principal impulsora de la idea,

opina que la unió “no afecta ne-
gativament a cap de les dues agru-
pacions de comerciants i que en
canvi pot ser beneficiosa”.
“El mercat unifica els dos espais
comercials i, per tant, si final-
ment s’arriba a l’acord per dur-
ho a terme no serà gens forçat
sinó que respondrà a una evolu-
ció natural dels comerç gracienc”,
ha subratllat Sanagustín.

L’objectiu de l’operació és la retroalimentació entre les dues zones

L’EIX COMERCIAL DEL CARRER GRAN

L’Associació de Comerci-

ants Portal de la Lliber-

tat té la intenció d’inte-

grar-se a l’eix comercial

Gran de Gràcia entenent

que la unió de totes

dues entitats comercials

els donarà més força de

cara a treballar per la

promoció del comerç de

la zona que vertebra el

centre neuràlgic del

mercat de la Llibertat.

ÈRIC LLUENT

Ara s’està l’espera que la nova
junta del Portal de la Llibertat es
reuneixi amb Carles Camps, pre-
sident de l’eix comercial Gran de
Gràcia, per tal de fer realitat la
unificació. “En moments com
aquest encara hem de potenciar
més el petit comerç i, personal-
ment, crec que tots junts avan-
çarem més”, conclou Isabel
Sanagustín. 
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Àlex Castells: “El món del futbol

hauria d’humanitzar-se una mica”

VVVVVIUREIUREIUREIUREIURE G G G G GRÀCIARÀCIARÀCIARÀCIARÀCIAl’independent

amb Gràcia...

Practica esports des de

petit. Per tant pensa en

com combinar l’afició amb

la professió, i decideix

estudiar Periodisme.

Comença a Ràdio Horta i

al 9 Esports. Més tard a

l’agencia Europa Press, on

s’hi queda sis anys. Més

tard va a Canal Barça

(l’actual Barça TV) de

MediaPro. Allà fa de tot,

Jocs Olímpics, Golf,

Champions per a Espanya,

Mundial, etc. Tot seguit,

oposicions a TV3, on ja

porta cinc anys. És coordi-

nador de redacció del TN

Cap de Setmana, on redac-

ta, planifica l’agenda,

distribueix tasques i surt

per pantalla, explicant

passions esportives.

CLARA DARDER

TTTTTrrrrreballar en cap de setmana éseballar en cap de setmana éseballar en cap de setmana éseballar en cap de setmana éseballar en cap de setmana és
anar contracorrent?anar contracorrent?anar contracorrent?anar contracorrent?anar contracorrent?
Treballo de 10 a 11 de la nit. Vius
a l’inrevés del món i no compen-
sa. Perds el contacte amb amics, i
és difícil tenir parella. Entre set-
mana tinc temps per viure al meu
ritme. Ara, que treballar entre set-
mana, també seria dur, perquè
redactaria els esports, que després
no podria viure en directe.

Has ensenyat la teva professióHas ensenyat la teva professióHas ensenyat la teva professióHas ensenyat la teva professióHas ensenyat la teva professió
a futurs periodistes?a futurs periodistes?a futurs periodistes?a futurs periodistes?a futurs periodistes?
Xerrades a postgraus, m’encanta
explicar batalletes. No sóc aca-
dèmic i em costa defensar la fei-
na de les universitats, en el tema
d’esports. No hi ha formació es-
portiva, els meus profes no van
sortir mai de la uni i un perio-
dista esportiu es fa al carrer i
batallant. Aquest any a la UAB
han contractat una noia per fer
retransmissions esportives.

Què canviares del món de l’es-Què canviares del món de l’es-Què canviares del món de l’es-Què canviares del món de l’es-Què canviares del món de l’es-
port?port?port?port?port?
Al futbol, sobretot, els faltaria

JOAN PERRAMON

EL PERIODISTA ESPORTIU ÀLEX CASTELLS, A UNA DE LES TERRASSES DE LA PLAÇA VIRREINA

Amb Gràcia...Amb Gràcia...Amb Gràcia...Amb Gràcia...Amb Gràcia... Nascut prop del
camp de l’Europa, ara visc a la
plaça Lesseps, a la zona Vallcarca.
Esmorzo al bar Lola, entre Bruc
i Mallorca, ja que entre setmana
no tinc amb qui quedar, i allà
sóc de la família. Per dinar o
sopar a l’Sporting, al Bo, a l’An-
xoveta, al Teatreneu, o les crêps
del Sant Germaine, de Torrent
de l’Olla. Vaig a prendre copes
al Blues Café del carrer la Perla,
que és del meu germà, i a La

humanitzar-se una miqueta. Als
que viuen d’això: als periodistes
que es creuen divos i mestres de
la comunicació; als jugadors, que
es creuen més importants que un
president de govern; als represen-
tants que s’aprofiten dels nens per
viure; i als presidents de clubs
que van pujats de fums i només
estan gestionant un club.

Quines emocions pots arribar aQuines emocions pots arribar aQuines emocions pots arribar aQuines emocions pots arribar aQuines emocions pots arribar a
transmetre explicant esports?transmetre explicant esports?transmetre explicant esports?transmetre explicant esports?transmetre explicant esports?
Pots arribar a transmetre tot ti-
pus d’emocions segons l’habilitat

que tinguis, però la primera de
totes, és la passió. Has de ser
capaç de fer arribar a la gent de
casa l’ambient que es viu en un
estadi, i és molt difícil.

Arribarem a tenir seleccions ca-Arribarem a tenir seleccions ca-Arribarem a tenir seleccions ca-Arribarem a tenir seleccions ca-Arribarem a tenir seleccions ca-
talanes?talanes?talanes?talanes?talanes?
Els que ho promouen ho veuen a
prop, però em costa creure-ho. És
un tema delicat i s’han de resol-
dre moltes coses abans, com el
finançament. L’esport és una bona
via per lluitar per aquest tema, és
una bona eina política. S’han acon-

Àlex Castells: “El món del futbol

hauria d’humanitzar-se una mica”

seguit coses en l’esport que no
s’aconseguien en política.

I què passaria?I què passaria?I què passaria?I què passaria?I què passaria?
Saps la força que podria tenir a
nivell internacional que Cata-
lunya és presentés al Mundial?
Seria més important que una vi-
sita de Montilla a Barack Obama.

El meu programa d’esports ide-El meu programa d’esports ide-El meu programa d’esports ide-El meu programa d’esports ide-El meu programa d’esports ide-
al, seria...al, seria...al, seria...al, seria...al, seria...
Un amb resums de futbol sense
pausa, amb poca presència de
presentadors, amb més imatge
que plató, i sense un excés de
recursos. Jo era addicte al Gol a
Gol clàssic, però sé que era un
programa per a malalts del fut-
bol.

PPPPPer què hi ha tants esporer què hi ha tants esporer què hi ha tants esporer què hi ha tants esporer què hi ha tants esportistestistestistestistestistes
catalans que triomfen?catalans que triomfen?catalans que triomfen?catalans que triomfen?catalans que triomfen?
Hi ha molta tradició, també
infraestructures bones, i tenim el
CAR de Sant Cugat, un circuit a
Montmeló, i un a Castellolí per
a disciplines de motor. Tenint a
Gasol a la NBA, a Xavi com a
millor jugador europeu, o Dani
Pedrosa, donen ganes de dedicar-
se a l’esport. 

Aquesta nit, aquesta nit...

qualsevol nit! Doncs va ser

dissabte passat a la nit, a

l’Apolo. Festa dels vint anys

de Dr. Calypso. Aquí hi ha

bona gent, aquí hi ha bon

ambient! A l’aniversari s’hi

apunten els Skatalà, també

en avançat estat de madu-

ració, i els Tony Manero,

aquests amb menys mili

però amb excel.lent nivell.

La platea es va omplint. La

vella guàrdia escura les

últimes cerveses dispersa-

da pels bars del Poble Sec i

entra a la sala. Molts ens

coneixem, perquè molts

hem estat a molts llocs. I

alguns encara anem al gol

sud, a animar el millor club

del món. A l’entrada, un

jove esforçat reparteix

octavetes beninten-

cionades. No són viatges a

Jamaica ni proclames

contra Bolonya, sinó

amenaces d’expulsió de la

sala per a aquells que

consumeixin “estupefaents”.

És com el Papa prohibint el

condó a l’Àfrica, una tasca

inútil i suïcida.

Primeres cançons, primers

himnes. La boira és espes-

sa, la temperatura puja

molts graus, la maria està

en plena combustió i la

cervesa flueix amb genero-

sitat. Hi ha un orgull com-

partit entre grup i públic.

Com en aquells concerts a

la sala Monumental del

carrer gran, avui

reconvertida en un trist

supermercat, metàfora dels

temps presents, de profilaxi

mental. Sempre ens queda-

rà la recepta del doctor:

cervesa, futbol & ska! 

Calypso

la torratxaP
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Fourmi, de Milà i Fontanals, on
fan uns natxos molt bons. Gau-
deixo molt de les festes de Grà-
cia i m’agradaria que duressin
des del divendres, fins dos diu-
menges més tard per aprofitar-
les de debò, amb activitats per a
infants al matí, també.

UUUUUn desig per Gn desig per Gn desig per Gn desig per Gn desig per Gràcia... ràcia... ràcia... ràcia... ràcia... Si us
plau, que deixin de marejar
amb el canvi de sentit d’alguns
carrers de Gràcia.


