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Les anelles de Blume,

un tresor guardat al

Club Esportiu Barenys

Varela torna a distribuir nazisme
La Llibreria Europa del carrer
Sèneca, assenyalada històricament
com a centre difusor del nazisme
i intervinguda policialment i ju-
dicialment  en diverses ocasions,
torna a estar plenament operati-
va. El seu propietari ha reprès la
tasca editorial i la distribució a
nivell mundial, sobretot en països

on l’apologia del negacionisme i
la propagació de l’odi racial està
prohibida. Els Mossos d’Esqua-
dra, segons ha pogut saber L’In-
dependent, han enregistrat noves
converses que certifiquen el re-
torn de Pedro Varela a la plena
activitat, mentre el fiscal en cap
de Catalunya , Miguel Ángel

ÈRIC LLUENT

Aguilar, està ultimant la creació
d’una fiscalia especialitzada en
delictes d’odi racial. Aquest se-
tembre l’informe RAXEN certi-
ficarà també el retorn de la Lli-
breria Europa a la difusió del
nazisme a gran escala.
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Dels 210.000 euros que la
Festa Major va rebre l’any pas-
sat en subvencions de la mà
de la Generalitat, enguany pas-
sa als 180.000 euros. Ricard
Estruch, president de la fun-
dació privada Festa Major, ha
assegurat que “la rebaixa no
afectarà als carrers, per als qui
mantindrem el pressupost,
sinó que ens obligarà a elimi-
nar algun dels espais”.

Pàgina 15

Retallada de

30.000 euros

a Festa Major
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300... i resistint!
L’Independent de Gràcia arriba al número 300, gairebé nou

anys després d’haver començat aquella aventura que es va

presentar a través d’un modest i mal maquetat número zero

al Bar de la Virreina. Ha plogut molt, hem tingut dos fills a Sant

Adrià de Besòs i a Barberà del Vallès que han estat rebuts com

una benedicció en un semidesert de premsa... però també els

efectes de la crisi ens han obligat a fer-los passar de setma-

nals a quinzenals. L’Independent de Gràcia, però, en un

moment que es posa en qüestió el futur de totes, absoluta-

ment totes les capçaleres de premsa escrita, segueix enda-

vant en dos fronts i dues actituds: resistint contra aquests

embats de l’economia com ho feien aquells 300 espartans a

les Termòpiles i obrint-se cada dia de bat a bat als nous i vells

graciencs que han sabut apreciar que el periodisme local

també significa periodisme de qualitat.

Fa uns quants dies vam voler simbolitzar aquests dos fronts,

aquestes dues actituds, amb una fotografia a la plaça de la Vila

amb els nostres lectors i amics, sobretot els comerciants que

ens han fet ser independents des del primer número, que ens

han permès treure pit sempre. Perquè L’Independent, cal dir-

ho, es nodreix en un 80% amb ingressos de publicitat privada,

no institucional.  Aquella

foto és la rèplica inversa

de la que vam fer en el

número 200 amb els

portaveus dels partits al

balcó del Districte en una

recreació d’una possible

independència de Gràcia

que uns quants lectors es van creure. Bon senyal: L’Independent

té credibilitat, fins i tot per fer una Guerra dels Móns local.

Aquest número 300 és un bon exemple d’aquest periodisme

de qualitat, periodisme de carrer, de notícies que podrien ser

llegides a la premsa anomenada rica i cada cop més pobra,

en tots els sentits: una investigació pròpia sobre el retorn de la

Llibreria Europa a la difusió del nazisme per tot Europa; un

treball de camp per localitzar els establiments del nucli històric

de Gràcia que tenen en el seu rètol, precisament, la paraula

Gràcia; la primera entrevista concedida a un mitjà per l’orga-

nització clandestina Comando Francesc Derch; el descobriment

de les anelles de Joaquim Blume -el referent esportiu més

internacional de Gràcia- amagades durant anys al Club Espor-

tiu Barenys; la retallada de 30.000 euros a la Festa Major.

300 números, i amb una difusió de 8.000 lectors (Baròmetre

de la Comunicació), superior a Barcelona a revistes com

Època, Gaceta Universitària o Don Balón. Sí, 300... i resistint!

LLLLL’I’I’I’I’Independent té unandependent té unandependent té unandependent té unandependent té una
difusió superior a Època,difusió superior a Època,difusió superior a Època,difusió superior a Època,difusió superior a Època,
GGGGGaceta Uaceta Uaceta Uaceta Uaceta Univnivnivnivniversitàriaersitàriaersitàriaersitàriaersitària
o Don Balóno Don Balóno Don Balóno Don Balóno Don Balón

ull de dona

Alfabetitzar,

encara

Sara Reñé

Vivim en una societat

mediàtica i informatitzada i,

tot sovint, oblidem que ben

a prop, hi ha persones que

encara no saben llegir i

escriure o en saben ben

poc.  A l’AVV Coll-Vallcarca,

des de fa més de 12 anys,

s’imparteixen tallers

d’alfabetització dirigits a les

dones dels barris de

l’entorn. Els tallers, coordi-

nats per Teresa Vicent, la

Hermana Luisa Barrios i

Joana Martí atenen dos

grups de dones procedents

de les onades migratòries

dels anys cinquanta. Són,

majoritàriament, dones

vídues i jubilades. Dones

que han decidit, ara que

tenen una mica de temps,

fer tot l’esforç d’aprendre

allò que no havien pogut

aprendre abans.  Les

formadores, voluntàries

totes dues, fan una tasca

silenciosa i perseverant;

treballen setmana a setma-

na perquè que cada una de

les dones que assisteixen

als tallers vagi aprenent i

progressant al seu ritme i

mantingui activa la ment i la

memòria. També, per crear

amb elles un espai de

comunicació, relació i

suport. Mentre, no sembla

que l’administració pública

tingui massa interès ni

preocupació per l’educació

de les persones adultes.

Més aviat tot el contrari. 

El confidencial

de L’Independent el dependent

Les negociacions entre el Districte, la

Federació Festa Major i la Comissió de

Festes Populars estan calentetes. Com

cada any. Enguany, amb Poble Romaní

ocupat pels barracons del nou CEIP Bailèn,

toca canviar de nou l’espai de les festes

alternatives. L’escalfor de la negociació, a dos mesos

de festes, ha arribat fins al punt que la CFP, en una

reunió recent, va arribar a donar un ultimàtum al

regidor, Guillem Espriu: “o tenim un espai que no si-

gui Còrsega o tindrem molt temps lliure”, és a dir, que

Espriu es pot trobar una bronca a cada acte que vagi.

ADRECEU LES VOSTRES CARTES, AMB UN MÀXIM

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 directorA l’atenció de

l’encarregat de les

obres, de l’ajuntament,

de l’empresa contractada

o de la persona que

correspongui, però

sobretot de les persones

que han estat treballant

aquests dies a l’avinguda

Sant Josep de la Munta-

nya.

Sóc un veí del carrer

Mercedes, en concret del

número 4, per tant

afectat tots aquests dies per

les obres que s’han fet. Parlo

per mi, la meva família i

alguns veïns amb els qui he

tingut ocasió de comentar-ho.

Vull expressar el meu agraï-

ment pel tracte que han tingut

els treballadors amb els veïns

del carrer, en tot moment se’ns

ha avisat dels inconvenients

que ens aniríem trobant i jo he

tingut sempre la sensació que

intentaven que fossin els

menors possibles. No sóc cap

tècnic per jutjar si han fet una

bona feina, però he de dir que

el carrer ens agrada molt com

ha quedat.

Com que les queixes sempre

ens arriben, (em consta que

algun veí s’ha queixat per
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algun motiu que desconec) les

felicitacions és just que també

ho facin. Sé que el millor

agraïment és el de final de

mes, en forma de cobrament

de la nòmina, però a mi també

m’agrada, a la meva feina,

que m’ho diguin si n’estan

contents. I aquest és l’única

motivació d’aquest escrit.

Moltes gràcies. Ah! Per cert,

m’ha semblat que tots els

treballadors que he vist al

carrer aquests dies eren de

fora del país: l’encarregat

argentí, molts magrebís,

subsaharians, etc., no crec que

això hagi de tenir més impor-

tància, per a mi són treballa-

dors que fan tan bé com poden

la seva feina, com jo i tothom

suposo, aquests en concret de

forma especialment amable,

però ho remarco perquè encara

hi ha intolerants que hi veuen

un problema amb la gent que

ens ve de fora.

Xavier Iglesias
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La classe mitjana de coll

blanc majoritària a Gràcia

no té res a veure amb

aquell soldat de Napoleó

que compatibilitzava el seu

fervor guerrer amb una

certa falta de modestia,

Nicolas Chauvin, el qual va

donar origen al xovinisme.

Però alguna cosa devem

tenir, sanotament, entre

aquestes fronteres gra-

cienques perquè hi hagi

cent establiments només al

nucli històric de Gràcia que

portin la paraula Gràcia al

seu rètol. Aquesta és

l’última bogeria que se’ns

ha ocorregut a L’Indepen-

dent per celebrar el número

300 fent periodisme de

carrer, aquell a favor del

qual remem sempre per

allunyar-nos d’allò que

Manuel Rivas en deia fax-

cisme, la dependència del

periodista del fax. La

primera la vam fer molt

d’hora, al número 17, sor-

tint a explicar què passava

a les 5 del matí d’un

dimarts a Gràcia en els pocs

establiments oberts. Ja hi

era la Meri, l’arquitecta

d’aquest Independent. Ella,

amb l’Èric, i el Sergi a la sala

de màquines, són els

autèntics jefes del setmana-

ri. Us estimo, xavals.  
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Chauvin

el bloc

Pompeu Fabra

Pompeu Fabra i Poch va

néixer l’any 1868 al barri

de la Salut de l’antiga Vila

de Gràcia on va passar la

seva infantesa. Des de molt

jove va expressar el seu

interès per la lingüística, tot

i que seguirà estudis d’engi-

nyer industrial, que més

endavant (1906) el van

portar a ocupar una càtedra

com a enginyer químic a

Bilbao; però aquesta

circumstància no li va fer

oblidar la seva gran passió.

Cap a la dècada dels 90 el

trobem vinculat a L’Avenç i

és sota aquest segell que

publicarà les seves prime-

res propostes en el camp

de la gramàtica: Ensayo de

gramàtica del catalán

moderno (1891) i Contribu-

ció a la gramàtica de la

llengua catalana (1898).

Fabra, amb l’ajuda dels

seus amics de l’Avenç –

sobretot Jaume Massó i

Joaquim Casas– va tenir un

paper cabdal en la campa-

nya d’aquesta publicació

per dur a terme una refor-

ma ortogràfica, amb la qual

es posaven les bases del

català modern.

Fabra va tenir un gran èxit

amb la comunicació que va

presentar al I Congrés

Internacional de la Llengua

Catalana. El 1912 va

publicar la seva obra

fonamental Gramàtica de la

lengua catalana, que tindrà

una nova versió el 1918:

Gramàtica catalana.

L’Institut d’Estudis Catalans

August Bernat, veí de Lesseps

tribuna

va adoptar la gramàtica de

Fabra com a oficial i va

promoure l’edició d’una versió

escolar, Curs mitjà de gramà-

tica catalana (1918).

També els escriptors seguiren

amb entusiasme els articles

del gramàtic a El Poble Català

que posteriorment s’aplega-

ren en un volum: El català

literari (1932). Durant la

dècada dels anys trenta,

Fabra dóna a conèixer el

Diccionari general de la

llengua catalana (1932),

autèntic pilar de la nostra

llengua. Pompeu Fabra es va

exiliar l’any 39, però el seu

esforç per dotar el català

d’una eina útil i moderna no

va cessar. A Prada de Con-

flent treballà en la seva

pòstuma Gramàtica catalana,

que veurà la llum el 1956

gràcies a l’acurada edició del

seu deixeble Joan Coromines.

Fabra va morir a Prada el

1984, després de rebre

nombrosos homenatges a

l’exili.

Amb raó diem que Pompeu

Fabra és el pare de la nostra

llengua, ell va recollir els

nostres mots, els va ordenar i

els va dotar d’una gramàtica

amb un gran respecte pels

localismes i variants dialec-

tals, veritablement Fabra

estimava la seva llengua.

Com a gracienc de naixement,

però principalment per la

seva gran obra de reforma

ortogràfica de la nostra

llengua, es va erigir a la

plaça Lesseps de Barcelona

un modest (potser massa

modest) però emotiu

monument a la figura de

Pompeu Fabra, que fou

retirat en començar les

obres de remodelació de

l’esmentada plaça amb la

promesa per part de

l’Ajuntament, de restituir-lo

en finalitzar aquestes.

Malgrat els “serrells” que

encara hi ha per solucionar,

i l’arribada de la línia 9 del

metro, es pot dir que la

plaça de Lesseps ja està

acabada però el monument

a Pompeu Fabra no ha

tornat, de manera que el

dia 5 d’abril d’enguany, en

motiu de la seva inaugura-

ció, l’Associació de Veïns i

Comerciants de la Plaça

Lesseps va lliurar a l’alcalde

de Barcelona, una relació de

reivindicacions i millores per

a la plaça, entre les que hi

figurava de manera desta-

cada la “devolució” del

monument a Pompeu Fabra,

esperem que el senyor

Hereu faci efectiva aquesta

reclamació el més aviat

possible. 

VVVVVa néixa néixa néixa néixa néixer ler ler ler ler l’any 1868’any 1868’any 1868’any 1868’any 1868
al barri de la Salut ial barri de la Salut ial barri de la Salut ial barri de la Salut ial barri de la Salut i
aquí va passar laaquí va passar laaquí va passar laaquí va passar laaquí va passar la
seva infantesaseva infantesaseva infantesaseva infantesaseva infantesa

El monumentEl monumentEl monumentEl monumentEl monument
va ser retirat enva ser retirat enva ser retirat enva ser retirat enva ser retirat en
començar les obrescomençar les obrescomençar les obrescomençar les obrescomençar les obres
i no si no si no si no si no s’ha r’ha r’ha r’ha r’ha restituïtestituïtestituïtestituïtestituït
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Francesc Bonet

cambrer i estudiant

Sandra Ruiz

professora

M’agrada molt, crec que està

molt bé. Segueixo especialment

la secció de ‘Gent del barri’ i les

entrevistes de la contraportada,

ja que descobreixes que alguns

personatges coneguts són veïns

teus. També m’agrada molt

“dependent” de la pàgina dos ja

que fot força canya. 

Saida Gener

professora

Joan Vall

fotògraf

Els divendres al matí la gent de

Gràcia esperem que surti el

setmanari per saber el que ha

passat durant la setmana a la

Vila. M’interessen més les

notícies de caràcter social i

també veure què ha fet l’equip

de futbol de l’Europa. 

Jo no sóc de Gràcia però sí que

l’he vist alguna vegada i he

llegit algun dels seus article.

Penso que la gent d’aquí té

sort de tenir l’Independent que

es llegeix força. 

L’agafo de tant en tant quan el

trobo en algun establiment de

Gràcia. En general em miro

totes les seccions, no en tinc

cap de preferida. Us felicito pel

número 300 perquè està molt

bé tenir un setmanari de

proximitat. 

QUINA PENSEU QUE ÉS LA MILLOR SOLUCIÓ PER A LES MOTOS A GRÀCIA? ENTRA A WWW.INDEPENDENT.CAT I VOTA

què en penseu...
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Garrotades i agonia

Francesc Vilaplana, president del Casal d’Avis de Siracusa

tribuna
Lluís Bou

El 7 de juny és

(també) per xiular

Ja sé que les eleccions europees interessen

poc. Però pensi que si vostè no vota algú a

qui vostè detesta se n’aprofitarà. Si vostè és

catalanista, pensi que l’endemà del 7 de juny l’anàlisi que

faran és que, si Catalunya no protesta, senyal que poden

seguir maltractant-la igual com fan. Les eleccions no són mai

només per escollir uns diputats, són també per auscultar la

societat. I en això finalment no hi té cap transcendència real

l’abstenció, vista així en genèric.

D’aquesta només se’n preocupen els diaris l’endemà dels

comicis, i després passen pàgina. No provoca cap lectura

concreta en les direccions dels partits. Fixin-se com ha

estat sempre així. Per tant, li desaconsello totalment que

utilitzi l’abstenció com a

actitud militant, perquè és

del tot inútil. Només serà

comentada la nit electoral i

prou.

Sí que és significativa en

canvi l’abstenció si la inter-

pretem per barris. L’impor-

tant és quin dels diferents electorats del país s’absté o partici-

pa més. Això sí que posa nerviosos els polítics. No és el

mateix que vagi a votar més l’electorat catalanista, o que ho

faci el del PSC o el del PPC. Les diferents participacions porten

a augmentar o a disminuir el percentatge de vot de cada

formació, perquè els tants per cent estan en competència

entre ells. Del resultat se’n fan les lectures que interpreten la

situació general del país. Si

vostè és catalanista i s’ha

abstingut, ho analitzaran

totalment en contra del seu

interès. Si moltes altres

persones com vostè han fet

igual, diran que a Catalunya

no hi passa res.

Recorda la xiulada en la final de la Copa del Rei a l’himne

espanyol? L’endemà els polítics de Madrid ho atribuïen al

malestar pel tracte que rep Catalunya del govern espanyol, i

per la mala gestió que fan de la crisi les diferents administra-

cions. Doncs les eleccions europees (també) serveixen exacta-

ment per a això: per xiular. I a més veuran que queda regis-

trat en vots per a consulta dels historiadors.

Li recomano totalment que vagi a votar el 7 de juny. No

només per Europa. Aprofiti per xiular si la situació política

catalana i espanyola no li agrada. Té diferents paperetes on

triar. Després se sentirà satisfet. 

la setmana

Recorden la xiulada deRecorden la xiulada deRecorden la xiulada deRecorden la xiulada deRecorden la xiulada de
la Copa del Rei?la Copa del Rei?la Copa del Rei?la Copa del Rei?la Copa del Rei?
Doncs les europeesDoncs les europeesDoncs les europeesDoncs les europeesDoncs les europees
també són per a aixòtambé són per a aixòtambé són per a aixòtambé són per a aixòtambé són per a això

la vinyeta l’enquesta
Ester Casals

Els economistes i els polítics

diuen que la crisi no la

remuntarem fins l’any 2010

o 2011, i jo crec que els

homes i dones treballado-

res del nostre país no

recuperarem el nivell de

vida que teníem fins que va

començar la crisi per la

qual cosa cal que tant els

polítics com els financers i

la patronal estiguin molt

atents a com es gestiona

aquesta, ja que a casa

nostra durant molts anys no

hi hagut control de cap

mena i entre tots hem

matat la gallina dels ous

d’or. La bombolla immobili-

ària, les hipoteques i els

crèdits a dojo que donaven

els bancs i caixes, sense

gaire miraments i pensant

que això no acabaria mai,

ens han portat a l’actual

situació i no han sabut

veure el que alguns analis-

tes financers ja fa uns

quants anys que anuncia-

ven, que entre tots havíem

creat una societat de

consum desmesurat i ara

en patim les conseqüències.

Es va començar a acomia-

dar treballadors i es van

crear els anomenats con-

tractes escombraries,

contractes en precari i amb

uns sous molt baixos

perquè els pobres fossin

cada vegada més pobres i

els rics, cada cop més rics.

Ara es parla dels paradisos

fiscals i es diu que cal

establir controls molt

estrictes per aquests

paradisos, però fins ara

tothom sabia que moltes

persones amb noms molt

coneguts deixaven els seus

diners a Andorra, Mònaco,

etc. i cap polític deia res,

miraven cap a un altra banda

i no passava res. Ara, a

corre-cuita, a buscar solucions

i a donar diners als bancs

perquè no facin fallida, però

malgrat tot, cada dia sentim

que una o altra empresa ha

tancat i ha deixat al carrer

uns quants centenars de

persones. Ens demanen que

seguim consumint perquè si

no és així, si el consum

s’atura, la crisi encara serà

més greu. Amb els anys

que tinc, he pogut compro-

var que sempre es carrega

el mort als mateixos, als

més febles, i per superar la

crisi també se’ns demana un

esforç als mateixos, com ja

ens va passar amb la

joventut del 36, treballar

catorze o quinze hores

diàries per aixecar el país.

Ara, quan semblava que

anàvem un xic bé, garrota-

da i tornem-hi, que no ha

estat res. Però els qui estan

a dalt, aquests no passen

cap mena d’agonia. 

CEDIDA

Ara es diu que cal establirAra es diu que cal establirAra es diu que cal establirAra es diu que cal establirAra es diu que cal establir
controls als paradisoscontrols als paradisoscontrols als paradisoscontrols als paradisoscontrols als paradisos
fiscals, però tothomfiscals, però tothomfiscals, però tothomfiscals, però tothomfiscals, però tothom
sabia que existiensabia que existiensabia que existiensabia que existiensabia que existien

Les eleccions no sónLes eleccions no sónLes eleccions no sónLes eleccions no sónLes eleccions no són
mai només per escollirmai només per escollirmai només per escollirmai només per escollirmai només per escollir
uns diputats, són tambéuns diputats, són tambéuns diputats, són tambéuns diputats, són tambéuns diputats, són també
per auscultar la societatper auscultar la societatper auscultar la societatper auscultar la societatper auscultar la societat
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Èric Lluent va néixer al
1986 i és gracienc, del car-
rer Vic. Amb dotze anys es
compra una gravadora amb
la qual va enregistrar entre-
vistes a familiars i companys
de classe i retransmissions
esportives. Poc després,
6.000 pessetes d’un 13 a la
quiniela i alguns estalvis li
permeten adquirir una

Canon EOS3000 amb la qual comença a freqüentar
manifestacions tant a Gràcia com a Barcelona. Ha
col.laborat a Ràdio Contrabanda, Transversalweb i re-
vistes literàries. Al 2006 va dirigir i presentar el pro-
grama de Ràdio Gràcia Les Tardes a Gràcia i actual-
ment és membre de la redacció de L’Independent de
Gràcia. És cap de premsa de la Festa Major de Gràcia,
fotògraf i presentador d’actes culturals.

Especial 300

L’Independent estrena consell editorial
L’Independent ja fa nou anys que és un mitjà plural, com ho de-
mostra el perfil del seu equip de redacció, col.laboradors i
columnistes, però sobre aquesta base, a partir d’aquest número
300, hem volgut fer un pas més enllà i integrar aquesta pluralitat
en el treball diari del setmanari. És per això que l’antic consell
directiu que ha funcionat fins ara es rebateja i s’amplia en un con-
sell editorial que es reunirà periòdicament i que mantindrà un
contacte intern permanent a través de la xarxa.

El nou consell editorial de L’Independent, format majoritàriament
per periodistes que viuen a Gràcia però també per referents cul-
turals i representants de les entitats locals, serà la veu de la cons-
ciència del setmanari i s’encarregarà principalment d’aportar la
crítica i l’autocrítica necessària -i les notícies que l’equip de redac-
ció no detecti- per seguir tirant endavant el periodisme de quali-
tat i competitiu amb la premsa general del qual L’Independent sem-
pre ha fet bandera.

Jordi Albertí és mes-
tre de català, professor de
secundària, llicenciat en
filologia i investigador en
història i literatura catala-
nes contemporànies. Els
seus treballs, publicats en
la seva majoria en múlti-
ples articles a la Revista de
Catalunya, han estat dedi-
cats d’una forma especial

a Eugeni d’Ors, a l’hemerografia del primer terç del
segle XX i a la història eclesiàstica. En el seu ves-
sant creatiu ha editat el llibre Sense àncora, premi
Grandalla de poesia d’Andorra, 1997. És autor del
llibre d’assaig històric El silenci de les campanes i del
llibre per a joves Les cartes d’en Marc.

Lluís Bou és periodis-
ta del diari Avui. És cro-
nista parlamentari, i ha
estat cap de la secció de
política catalana d’aquest
rotatiu català. Ha treba-
llat també a l’agència
Europa Press, en la sec-
ció de política municipal
i en la nominació olím-
pica de Barcelona. Ha

estat redactor de les entrades de política catalana
i espanyola de l’Enciclopèdia Catalana, i també
del resum de l’any, i col.labora amb premsa
gracienca des dels 18 anys. Va ser redactor de la
desapareguda revista Carrer Gran, i ara és articu-
lista de L’Independent.

Albert Balanzà (Bar-
celona, 1972) és periodista
i filòleg, director de L’Inde-
pendent i cap de Política del
diari Avui. Amb orígens a
l’Hospitalet de Llobregat, ha
exercit el periodisme més o
menys lliurement a Ràdio
Sant Cugat, Els 4 Cantons-
Diari de Sant Cugat, Ràdio
Reus-Cadena SER,  l’Agència

Catalana de Notícies i al gabinet de  premsa de la con-
selleria d’Interior. El seu referent professional és Ramon
Barnils, en honor al qual va fundar el Grup de Perio-
distes Ramon Barnils. És col.leccionista de discos de
El Último de la Fila, tot i que últimament tira més cap
al pop independent i subscriu la màxima d’Octavi
Fullat: “em sento més segur amb una paret de llibres
que amb una porta blindada”.

Ferran Casas i Man-
resa és periodista, té
31 anys i és l’encarregat
dels temes de política a
la delegació a Catalunya
del diari Público. Entre
la primavera del 2000 i
la tardor del 2007 va fer
feina com a correspon-
sal polític a Madrid per
l’Avui. Al marge de la

premsa diària col·labora o ha col·laborat a El
Temps, Tribuna.cat, RNE, Com Ràdio i Catalunya
Ràdio.

Àlex Bosch va néixer a
Barcelona el 1975 i va créi-
xer dividit entre la ciutat i el
poble dels seus pares, Sant
Joan de les Abadesses. Lli-
cenciat en Periodisme el
1998 per la UAB. Casat i
pare d’una nena. Va comen-
çar a la ràdio musical als 14
anys col.laborant a l’emissora
municipal de Sant Joan de

les Abadesses i després va passar per Ràdio Ripoll (1994).
El 1998 va entrar a treballar a Ràdio Pirineus (Puigcerdà)
i un any després va treballar als informatius d’Onagirona
d’Ona Catalana a Girona. El 2000 va entrar a Catalunya
Ràdio on ha treballat a les seccions de societat i econo-
mia, i també en el departament de reportatges. Des del
2007 dirigeix i presenta l’informatiu diari d’economia
Economia i Empresa a Catalunya Informació.

Jaume Clotet va néixer
el 1974 a Vic però viu a
Barcelona. Va viure un
temps al carrer Montseny
de la Vila de Gràcia, fet que
el converteix en gracienc
d’adopció temporal (GAT).
Després d’estudiar Perio-
disme (UAB) va treballar en
diversos mitjans d’un am-
pli espectre ideològic:  re-

dactor del diari ABC i corresponsal al País Basc pel
diari Avui i Ona Catalana. Va treballar com a cap de
premsa del departament de Governació i Administra-
cions Públiques fins que el van nomenar subdirector
de l’Agència Catalana de Notícies (ACN). Col.labora
amb diversos mitjans comarcals, com Lo Raier del Pa-
llars o Som Garrigues.  És llicenciat en Història (UB).
Actualment viu a l’Eixample, a tocar de Gràcia.

Meritxell Díaz va néi-
xer al 1982 i és gracienca,
del carrer Sant Salvador.
Llicenciada en Periodisme
a la UAB, va donar les se-
ves primeres passes en el
món periodístic a L’Inde-
pendent i encara recorda
que a la seva primera reu-
nió de redacció, al bar Ter-
ra, va marxar sense pagar

(espera que ja l’hagin perdonat). Ha coordinat alguns
butlletins locals com El Mirall i Barberà Jove. Al 2003
va fer substitucions de cap de setmana a CNN+ i ha
col.laborat a publicacions com Revista 40 i Barcelona
Metropolitan. És autora del llibre La història del
sindicaliseme al taxi. La mirada progressista. Actual-
ment és redactora en cap de L’Independent de Gràcia
i redactora a la secció de televisió l’Agència EFE.

Joan Lou va néixer al
1950 a Barcelona, fill de
perdedors de la Guerra
Civil, les fragants injustí-
cies de l’època el porten a
participar a moviments
juvenils primer i a militar
al PSUC a partir del se-
tembre de 1969 i fins ara.
Professional del ram del
llibre es converteix en lli-

breter de barri per vocació des de 1974 fins 1982.
L’any 1990 es fa càrrec d’una empresa en crisi i
amb les persones que hi treballaven funden DeBarris
sccl, empresa de producció d’arts gràfiques amb
vocació de ser útil mitjançant el treball professional
i de la qual n’és el president. Conjuntament amb
Jordi Gasull, Joan Tur i Albert Balanzà crea l’Inde-
pendent, “y en esas estamos”.

l’independent
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Pere Martí és net de
Pere Martí, el sastre de la
rebatejada Plaça de la Vila,
abans Rius i Taulet, i en-
cara abans plaça d’Orient,
com en deia la seva àvia,
la Felisa Ambel. Després
d’uns anys d’exili familiar
a l’Eixample, va tornar a
Gràcia, primer de nit, grà-
cies al Maria, al Mirasol,

a la sala Monumental i altres locals avui ja inexis-
tents. Finalment va poder viure-hi també de dia, hi-
potecat fins a les celles, com fins avui. Superada la
quarantena, ha canviat els bars pels parcs infantils,
els Verdi pels DVD de les Tres Bessones i es dedica al
periodisme, que no dóna per a gaire –i menys en
aquest setmanari– però permet cobrar per practicar
un dels vicis més bonics que hi ha: escriure.

Carlos Pablos Sali-
nas és nascut a Saragossa
al febrer de 1954, amb
divuit anys va arribar a
Barcelona, d’entrada la
seva vida professional ha
estat vinculada a la ban-
ca, i al món de la publici-
tat. La seva família ha es-
tat vinculada  al món del
teatre i l’associacionisme

a Saragossa. Al 1977 va arribar a Gràcia i fins avui,
la seva vinculació ha estat amb el Centre Moral i el
teatre. Ha format part de diferents grups de teatre
actuant sempre a Catalunya. En l’actualitat la seva
professional està vinculada al CE Europa i és presi-
dent del grup d’entitats històriques de Gràcia, G-6.

Gerard López  Va néi-
xer a Vic al 1973. Es va
llicenciar de Ciències de la
Comunicació (UAB) l’any
1996 i va treballar a Ràdio
Ona de Torelló entre el
1990 i el 2000. Va ser di-
rector durant cinc anys
(1995-1999). Entre el 1993
i 1996 va treballar al diari
comarcal de Vic AUSONA

i després al 9 Nou de Vic, tot això simultanejat amb
la ràdio de Torelló. Va fer un programa de sardanes a
Flash FM al 1994 i va ser corresponsal a Osona per a
El País durant un any. Al 2000 va entrar a Catalunya
Ràdio i fins ara. Allà hi fa una mica de tot: redactor
de societat, locutor de Catalunya Informació, redac-
tor de política, d’economia, i des de fa 5 anys, redac-
tor d’infrastructures, que és el que fa ara.

Sergi Martín és guio-
nista de formació. Al llarg
dels darrers 10 anys ha tre-
ballat per a diverses cade-
nes i en diferents formats:
reportatges, concursos,
documentals i, fins i tot,
alguna gala d’aquelles que
anualment emetia TVE,
Murcia, ¡qué hermosa eres!.
El més interessant de tre-

ballar a la televisió és que miraculosament t’obre les
portes per conèixer gent interessant i això no surt
als currículums.  Ha escrit un llibre, ha fet de profe
a la universitat i és padrí de noces d’un parell d’amics
seus. Viu i treballa a Gràcia i des del 2008, codirigeix
l’agència Cinc Cèntims Escriptors juntament amb
Gerard Maristany, amb qui escriu, mensualment,
una contra a L’Independent.

Eva Piquer, nascuda a
Barcelona l’any 1969, és
escriptora i periodista. Va
guanyar el premi Josep
Pla 2002 amb la novel.la
Una victòria diferent. Tam-
bé és autora dels llibres
La noia del temps, Alícia
al país de la televisió, No
sóc obsessiva, no sóc obses-
siva, no sóc obsessiva, Els

fantasmes no saben nedar i Supermare treballadora i
altres estafes. Ha rebut el premi Atlàntida a la millor
articulista en llengua catalana. Ha estat professora a
la Universitat Autònoma de Barcelona i correspon-
sal a Nova York. Treballa a la secció de cultura del
diari Avui.

Gerard Maristany va
néixer fa 30 anys a l’Eixam-
ple. Viu davant del Camp
de l’Europa i es guanya les
garrofes al cor de Gràcia.
Ha fet de guionista de tele-
visió, de comissari d’expo-
sicions, de fotoperiodista i
sempre s’ha dedicat a la in-
formació local. Va treballar
a Ràdio Gràcia, va ser el

primer president de l’associació Gràcia Promoció de
Mitjans i va formar part de la redacció de l’efímera
revista Gràcia6. Amb Albert Musons va estudiar a fons
el fenomen de la premsa de barris a Barcelona. Ha
escrit diverses obres sobre la història de la ciutat, en
equip amb periodistes com el propi Musons, Josep
Maria Huertas o Xavi Casinos. Des del 2008, codirigeix
l’agència Cinc Cèntims Escriptors amb Sergi Martín.

Víctor Nubla és escrip-
tor, compositor, músic i
activista cultural. Ha pu-
blicat una desena de llibres
de narrativa, assaig i poe-
sia, entre els quals cal des-
tacar Màgia Tridimensional
Perenne (set històries màgi-
ques de Gràcia) i Ensayo
contra la rueda. La seva
discografia supera el cen-

tenar de referències, publicades en tres continents.
També ha compost música per a cinema, dansa i
teatre. Dirigeix el projecte Gràcia Territori Sonor
des de la seva fundació, el 1996. L’any 2007 va diri-
gir el Pla Estratègic de la Música a Gràcia.

Maurici Rodon va néi-
xer al 1969. Vinculat al
moviment independentis-
ta, llibertari català i asso-
ciatiu gracienc des de ben
jove. L’any 1985 va parti-
cipar en el Moviment de
Defensa de la Terra - Vila
de Gràcia i és membre
fundador de la Vocalia de
Joves de l’AVV Vila de

Gràcia, que es desvincula al 1989 de l’associació
formant l’Ateneu Popular Soroll!, que és un dels
impulsor de la Coordinadora Popular de Festes. Al
1997 va participar en la fundació de la xarxa ciuta-
dana Gracianet. És propietari del Quiosc Revolu-
ció, on es pot trobar material de diverses entitats
gracienques.

ESPECIAL 300

Pep Gorgori Gon-
zàlez és periodista i mu-
sicòleg. Nascut el 1977 a
la Vila d’Horta, immigrat
fa molt a la Vila de Grà-
cia. Va començar treba-
llant a Ràdio Gràcia el
1995 i des de llavors no
ha deixat de col.laborar en
els mitjans de comunica-
ció graciencs, com Gràcia6

o L’Independent. Ha treballat a RAC1, Cadena SER,
COM Ràdio i Onda Rambla. En premsa escrita, ha
col.laborat amb publicacions com La Vanguardia, la
Revista Musical Catalana i Sàpiens. En els darrers
anys s’ha especialitzat en l’assessoria de comunica-
ció política i institucional. Com a musicòleg, s’ha
interessat fonamentalment per la música antiga es-
panyo l a .

l’independent
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l’independent ESPECIAL 300

El ‘making-of ’

de la foto de portada
Per celebrar aquest número 300 de L’Independent de Gràcia, el set-
manari local que ja té gairebé nou anys de trajectòria, va convidar el
passat 22 de maig a entitats, polítics i veïns a una copa de cava al
Via Fora! del Centre Artesà Tradicionàrius. Aquell mateix vespre ha-
via convocat a la plaça de la Vila la trobada de 300 graciencs -per fer

coincidir la xifra amb el número rodó d’edicions que han sortit al
carrer- i fotografiar-se plegats per ser la imatge de portada d’aquest
exemplar. Aquí està el making-of de la fotografia, on els graciencs
van posar en diferents postures amb L’Independent, mostrant la cap-
çalera, llegint-lo i llençant-lo enlaire. Fotografies: Jordi March
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ESPECIAL 300

Un concurs, una exposició i un

torneig, per commemorar la data
Amb motiu del número 300, L’Independent de Gràcia ha organitzat
tota una sèrie d’activitats literàries, esportives i populars. La prime-
ra va ser la trobada dels 300 graciencs a la plaça de la Vila el passat
dia 22, també es va organitzar el I Concurs Jove de Textos Periodís-

tics amb l’objectiu de despertar l’interès per les notícies de proximi-
tat dels nois i noies d’entre 12 i 18 anys. El dilluns s’inaugura una
exposició a diferents espais de Gràcia amb portades de L’Indepen-
dent i es farà un torneig de futbol 7 ‘Especial 300’ al Nou Sardenya.

Per primer cop, L’Independent de
Gràcia ha convocat un concurs de
textos periodístics per a joves d’en-
tre 12 i 18 anys. El certamen s’ha
dividit en les categories de notíci-
es i reportatges i entrevistes, tant
escrites de forma individual com
col.lectiva. Amb aquest concurs,
L’Independent ha volgut promou-
re l’interès dels joves pel periodis-
me i per la realitat més pròxima
ja que els treballs havien de cen-
trar-se en territori gracienc.
En aquestes pàgines publiquem
un extracte dels textos guanyadors,
de Natàlia Rodés, Conrad Cor-
bella, Gina Garcia, Paula Sirera,
Gemma Arnau i Júlia Sanfeliu. A
més, el setmanari ha organitzat
una exposició de les portades més
significatives dels gairebé nou

anys de trajectòria. La mostra
Sempre independents!, que s’inau-
gura dilluns, està repartida per bars
i restaurants: La Fourmi (Alba, 2),
Niu Toc (Plaça Revolució, 3),
Canigó (Verdi, 2), La Violeta
(Maspons, 6), Sol de Nit (Plaça
del Sol, 16) i Tournesol (Vic, 11).
L’Independent de Gràcia se suma
als col.laboradors del I Torneig
d’Associacions Vila de Gràcia de
Futbol 7 – Especial L’Independent
300, que tindrà lloc el proper 28
de juny al Nou Sardenya. El tor-
neig està organitzat per les funda-
cions privades Festa Major de
Gràcia i Club Esportiu Europa,
amb la col.laboració de la Torcida
Escapulada, Caliu Gracienc, El
Cargol Graciós, San Miguel 00 i
el mercat de l’Estrella. 

Estació de certàmens

Gràcia té carrer d’una mida i amplària molt diver-
ses: des dels més estrets, fins als més allargats i
amplis. Aquesta és una de les coses que la fan
atractiva i, a la vegada, diferent. Però, aquesta
primavera Gràcia ha atret l’atenció dels turistes i
dels que no ho som, gràcies als nombrosos
certàmens relacionats amb el comerç.

Durant el temps que s’ha establert
per fer el lliurament d’aquesta
notícia, s’han celebrat dues fires
molt importants i, a la vegada,
representatives: la mostra d’enti-
tats de Gràcia 2009, on han par-
ticipat més de noranta entitats, i
la Jornada de Comerç de Gràcia
2009. Ambdues van aconseguir,
per motius diferents però a la
vegada força relacionats, omplir
els carrers de vi-
sitants interessats
en els seus pro-
ductes.
La primera de
les dues fires te-
nia un sentit més
aviat informatiu:
els estands on es trobaven situ-
ats les diverses entitats de Grà-
cia –entre les quals destacaven
entitats com els Bastoners de
Barcelona o els Bastoners de Grà-
cia, que van demostrar la seva
gran habilitat amb una actuació
de ball de bastons, o el Club
d’Arquers de Catalunya, que va
fer una petita iniciació al tir amb
arc per a tots aquells que érem
allí– es publicitaven i fins i tot

reportatge individual
Conrad Corbella

venien els seus productes. La
segona i última, que es va cele-
brar farà pocs dies, va ser la que
va ocupar més espai dins del bar-
ri. Tot el barri estava ocupat per
unes carpes de color blanc.
Aquestes venien productes de
tota mena: des de mobles fins a
cremes solars, passat per les més
comunes en aquest tipus de jor-
nada, polseres i rellotges i

publicitaven la
seva botiga. A
banda d’això,
també cal reco-
nèixer que Grà-
cia no només va
sortir al carrer
pel fet del co-

merç: van dirigir moltes activi-
tats als més petits, inflables de
colors en els quals podien saltar,
situats per diversos carrers de la
ciutat, i també als adolescents o
als més gran, amb una passarel.la
de moda. En definitiva, Gràcia
durant la primavera es conver-
teix en un barri ple de certàmens
com la interessant Mostra d’En-
titats de Gràcia o la Jornada de
Comerç de Gràcia. 

Ambdues van

aconseguir

omplir els carrers

de Gràcia

Concurs literari i artístic de Sant

Medir a la plaça del Nord
La Federació de Colles
de Sant Medir va orga-
nitzar dos concursos:
un de poesia i l’altre, de
dibuix, en els quals hi
podia participar tothom
que volgués. Aquests
concursos han servit
per promoure la partici-
pació gracienca de totes
les edats, que s’han
hagut de vincular amb
temes de Sant Medir
utilitzant com a vehicle
de comunicació l’art.

El dia 25 d’abril es va dur a
terme el lliurament de premis
del concurs literari i el concurs
de dibuix organitzats anual-
ment per la Federació de Co-
lles de Sant Medir. En aquests
concursos podien participar
joves i grans de totes les edats
aportant al concurs la seva cre-
ativitat i esperit de Sant Medir,
creant poesies i dibuixos que
tractessin sobre la festivitat
gracienca del 3 de març.
L’acte va començar a les 11 del
matí a la plaça del Nord, on la
companyia El forat del niu ens
va oferir una representació de

titelles anomenada Les quatre es-
tacions. Un cop acabada l’obra va
iniciar-se el lliurament de premis
del concurs de dibuix Pinta Sant
Medir. Els dibuixos dels partici-
pants van estar exposats durant
uns quants dies als Lluïsos de
Gràcia. Després es va realitzar el
lliurament de premis de la XIV
edició del concurs literari, aquest
any anomenat Explica’ns Sant
Medir. Finalment, quant tots els
guanyadors i guanyadores van
rebre els seus corresponents re-
gals i trofeus, es va donar per
acabat el lliurament. La cloenda,
però, la va fer la Federació de

Colles, que va preparar una
xocolatada boníssima per a tots
aquells que havíem gaudit de
la festa.
La participació de la gent en
els concursos, la il.lusió dels
més petits en recollir els seus
premis, la sorpresa dels més
grans per haver guanyat i l’ale-
gria dels més joves, ens do-
nen moltes raons per dema-
nar que es duguin a terme i
que no es deixin de fer con-
cursos literaris i artístics com
aquests, ja que treuen tot el
talent dels nostres estimats
veïns. 

UNA IMATGE DEL LLIURAMENT DE PREMIS A LA PLAÇA DEL NORD

“El pintor és amo del seu ofici”

Manel Ricart Serra va
néixer a Barcelona
l’any 1913.

entrevista
Júlia Sanfeliu

Primer de tot, felicitats. Aca-Primer de tot, felicitats. Aca-Primer de tot, felicitats. Aca-Primer de tot, felicitats. Aca-Primer de tot, felicitats. Aca-
ba de ser besavi.ba de ser besavi.ba de ser besavi.ba de ser besavi.ba de ser besavi.
Moltes gràcies.

VVVVVostè ja vostè ja vostè ja vostè ja vostè ja ve de família de de família de de família de de família de de família d’ar’ar’ar’ar’artis-tis-tis-tis-tis-
tes.tes.tes.tes.tes.
Sí, el meu avi era un industrial
tot i que tenia l’afecció de pin-
tar. El meu pare, en cavi, sí que
ho era de pintor, i també un
bon dibuixant. I una de les
meves filles, l’Anna, també és
pintora. És la tercera genera-
ció de pintors.

Quan va saber que volia ser pin-Quan va saber que volia ser pin-Quan va saber que volia ser pin-Quan va saber que volia ser pin-Quan va saber que volia ser pin-
tor?tor?tor?tor?tor?
Als 18 anys.

I com definiria la seva pintura?I com definiria la seva pintura?I com definiria la seva pintura?I com definiria la seva pintura?I com definiria la seva pintura?
Reflex d’un noucentisme amb un
regust impressionista.

Quants quadres ha pintat alQuants quadres ha pintat alQuants quadres ha pintat alQuants quadres ha pintat alQuants quadres ha pintat al
llarg de la seva vida?llarg de la seva vida?llarg de la seva vida?llarg de la seva vida?llarg de la seva vida?
Entre 500 a 700.

Quan va pintar el seu primerQuan va pintar el seu primerQuan va pintar el seu primerQuan va pintar el seu primerQuan va pintar el seu primer
quadre a l’oli?quadre a l’oli?quadre a l’oli?quadre a l’oli?quadre a l’oli?
L’any 1934, llavors tenia 21 anys.

I quan va presentar la seva pri-I quan va presentar la seva pri-I quan va presentar la seva pri-I quan va presentar la seva pri-I quan va presentar la seva pri-
mera exposició?mera exposició?mera exposició?mera exposició?mera exposició?

Als 28 anys.

QQQQQuè se sent quan suè se sent quan suè se sent quan suè se sent quan suè se sent quan s’acaba un’acaba un’acaba un’acaba un’acaba un
quadre?quadre?quadre?quadre?quadre?
Si ha quedat bé, satisfacció.
Encara que sempre un pensa
que podria haver quedat millor.

Digui’ns algun avantatge iDigui’ns algun avantatge iDigui’ns algun avantatge iDigui’ns algun avantatge iDigui’ns algun avantatge i
desavantatge que té un pin-desavantatge que té un pin-desavantatge que té un pin-desavantatge que té un pin-desavantatge que té un pin-
tortortortortor.....
Un dels avantatges que té ser
pintor és que no tens ningú que
et mani ni tu has de manar nin-
gú. Tu ets l’amo del teu ofici.
Dóna moltes satisfaccions però
també és un ofici molt dur i
molt solitari. [...] 

l’independent

notícia individual
Natàlia Rodés
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Temps de Sant Jordi
El dia de Sant Jordi és

un dia molt estimat

per tots els catalans.

Cada any, el 23 d’abril

els carrers s’omplen

del vermell de les

roses, de paradetes de

llibres i d’enamorats

il.lusionats per aquest

dia tan romàntic.

El passat 23 d’abril, com cada
any i com a tot Catalunya, Grà-
cia es va preparar per celebrar
l’esperada diada. Els venedors
de roses ja estaven preparats
per vendre la flor de l’amor i la
passió a tots els homes que,
com Sant Jordi, volien regalar
a la seva estimada una rosa
com a mostra del seu amor. Per
altra banda, les llibreries
gracienques es preparaven per
al seu dia estrella i obrien les
seves portes des de primera
hora del matí per oferir a tot-
hom qui ho desitgés, llibres per
a tots els gustos i edats.
La tradició de Sant Jordi es re-
munta temps enrere el petit po-
ble de Montblanc on, com diu

UNA PARADA DE LLIBRES, EN LA DIADA DE SANT JORDI

A Gràcia es van fer moltes activitats relacionades amb la diada i amb la literatura

reportatge col.lectiu
Gina Garcia, Paula Sirera i Gemma Arnau

la llegenda, un drac ferotge ame-
naçava els ciutadans i es menja-
va els seus ramats. Va arribar el
moment en què les ovelles es van
acabar i no tenien res amb què
alimentar el drac. Desesperats,
els habitants van decidir oferir al
drac cada dia una persona esco-
llida per sorteig. L’atzar va voler
que la princesa fos la primera

víctima del drac, i així va ser. Al
dia següent la princesa avançava
temorosa per trobar-se amb el
drac, però just quan el drac ana-
va a menjar-se-la un jove cava-
ller va aparèixer del no-res, mun-
tat sobre un cavall blanc i va cla-
var la seva llança a la panxa del
drac. El drac va caure estès a ter-
ra i de la seva sang va néixer un

roser. El cavaller, Sant Jordi, va
arrancar una rosa i li va regalar a
la princesa com a mostra del seu
amor.
La tradició dels llibres ja és una
altra història, es regalen per com-
memorar la mort de Miguel de
Cervantes, el famós escriptor del
Quixot.
A Gràcia, un barri relacionat es-
tretament amb la literatura cata-
lana –La plaça del Diamant- es

van fer moltes activitats relacio-
nades amb aquesta diada i la lec-
tura. Sense anar més lluny, a
Lesseps es fa ver una lectura
oberta de El fantasma del cinema
Roxy, edifici que anys enrere es
trobava ubicat en aquella matei-
xa plaça. Als mercats de
l’Abaceria, l’Estrella i Lesseps es
regalaven roses. [...]
“Fa nou anys que poso la meva

Els llibres es regalen

per commemorar la

mort de Miguel de

Cervantes

parada cada diada de Sant
Jordi”, ens explicava un vene-
dor de roses, “el Sant Jordi
passat la venda de roses va ser
igualment elevada, la crisi no
s’ha nota en aquest sector”. [...]
És un dia ple de sentiment i de
tradició en què la gent gaudeix
pels carrers graciencs que
adopten un aspecte diferent
que el dia a dia, ja que s’im-
pregnen de colors, olors i es-
perit català. 

LES ROSES, SÍMBOL DE SANT JORDI
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Varela torna a distribuir nazisme
Els Mossos enregistren noves converses i el fiscal en cap enllesteix una fiscalia especialitzada en odi racial

La Llibreria Europa del

carrer Sèneca, assenya-

lada històricament com

a centre difusor del

nazisme i intervinguda

policialment i judicial-

ment  en diverses ocasi-

ons, torna a estar plena-

ment operativa. El seu

propietari ha reprès la

tasca editorial i la dis-

tribució a nivell mundi-

al, sobretot en països

on l’apologia del

negacionisme i la propa-

gació de l’odi racial està

prohibida. Els Mossos

d’Esquadra, segons ha

pogut saber L’Indepen-

dent, han enregistrat

noves converses que

certifiquen el retorn de

Pedro Varela a la plena

activitat, mentre la

justícia també es mou.

PEDRO VARELA, EL PROPIETARI DE LA LLIBRERIA EUROPA, ASSENYALADA HISTÒRICAMENT COM A CENTRE DIFUSOR DEL NAZISME

MARIONA FERNÁNDEZ

“He cercat durant més de deu
anys en tots els arxius i no he tro-
bat res sobre una possible con-
nexió entre Adolf Hitler i l’Ho-
locaust (...) Cap document rela-
ciona Adolf Hitler amb maltrac-
taments als jueus. En canvi, si que
vaig trobar diversos documents
d’Adolf Hitler destinats a prote-
gir-los”. Sorprenent? Esbojarrat?
Humiliant per als milers de víc-
times? Són paraules literals del
britànic David Irving al llibre
Pruebas contra el Holocausto, nú-
mero ú de vendes al rànquing de
la Llibreria Europa. Relíquies del
passat? No pas. El llibre està edi-
tat per Editorial Ojeda, vincula-
da directament a la llibreria; està
editat el 2008; i ja va per la sego-
na edició.

El mateix Irving –condemnat a 3
anys de presó a Aústria el 2006
per negacionisme de l’holocaust,
va estar a la llibreria el 14 de de-
sembre passat, tres setmanes des-
prés que ho fes l’exlider del Ku
Klux Klan David Duke, enmig
d’una ampla protesta antifeixista
i un setge policial als Jardinets.
La Llibreria Europa, la taca ne-
gra de la Vila de Gràcia, segueix
ben operativa i continua sent la
principal distribuïdora nacional
de la literatura neonazi, alhora

ARXIU / ÈRIC LLUENT

que referència europea i interna-
cional per als grups d’extrema
dreta, malgrat les
fortes campanyes
socials i civils que
durant dècades
han demanat la
seva clausura, al-
gunes de les quals,
llunyanes, tenien
com a protagonista de primera
línia l’actual regidor del distric-
te, Guillem Espriu. Quan aquell
11 de desembre de 1996 els

Mossos d’Esquadra van clausu-
rar per primer cop la llibreria

neonazi, durant
el mandat de la
regidora Teresa
Sandoval, un
jove Espriu,
membre alesho-
res de la Plata-
forma Anna

Frank i president del Consell de
la Joventut de Barcelona aposta-
va perquè “per fi arribi el tanca-
ment definitiu”.

Però l’antiga seu de la dissolta
CEDADE (Círculo Europeo de
Amigos de Europa), en el passat
principal grup difusor de l’idea-
ri neonazi arreu del continent,
continua editant, oferint i orga-
nitzant l’odi racial des del car-
rer Sèneca. Malgrat haver tin-
gut procediments penals en con-
tra han prosseguit, com recor-
darà l’Informe Racisme Xenofò-
bia 2009 (RAXEN) que edita el
Movimiento contra la
Intolerancia que es presentarà el

La fiscalia ha ordenat

a la policia de la

Generalitat que

vigili les activitats
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“Preparem accions d’envergadura”
Tres anys després de

la seva irrupció com a

organització clandesti-

na gracienca no violen-

ta, el Comando Fran-

cesc Derch ha concedit

a L’Independent la

primera entrevista a

un mitjà de comunica-

ció. Per raons e segu-

retat, aquesta entre-

vista es va fer a través

de la xarxa i les imat-

ges pertanyen a l’orga-

nització.

TRES MEMBRES DE L’ESCAMOT FRANCESC DERCH

CEDIDA

Primera entrevista a l’organització clandestina gracienca Comando Francesc Derch

entrevista
Albert Balanzà

Ja fa tres anys d’aquell 6 deJa fa tres anys d’aquell 6 deJa fa tres anys d’aquell 6 deJa fa tres anys d’aquell 6 deJa fa tres anys d’aquell 6 de
juliol de 2006 i el penjamentjuliol de 2006 i el penjamentjuliol de 2006 i el penjamentjuliol de 2006 i el penjamentjuliol de 2006 i el penjament
d’una pancarta al campanar ded’una pancarta al campanar ded’una pancarta al campanar ded’una pancarta al campanar ded’una pancarta al campanar de
la plaça de la Vila, quin ba-la plaça de la Vila, quin ba-la plaça de la Vila, quin ba-la plaça de la Vila, quin ba-la plaça de la Vila, quin ba-
lanç feu de la vostra activitat?lanç feu de la vostra activitat?lanç feu de la vostra activitat?lanç feu de la vostra activitat?lanç feu de la vostra activitat?
Estem força satisfets, tot i que
hem de reconèixer que els úl-
tims temps hem baixat la nos-
tra activitat. Hi ha dos motius:
l’arribada de nous activistes i
una reestructuració interna, i
la desaparició de l’Albert
Musons, que ha deixat l’inde-
pendentisme gracienc en un
moment força delicat. Dir el
contrari seria enganyar-nos.

Esteu en crisi de creixement?Esteu en crisi de creixement?Esteu en crisi de creixement?Esteu en crisi de creixement?Esteu en crisi de creixement?
No. El creixement ens permet
pensar a fer menys accions però
de més envergadura. Passa que
primer s’han d’idear, planificar
i fer les accions quan s’estigui
ben preparat. I en això estem.

Sempre heu subratllat que laSempre heu subratllat que laSempre heu subratllat que laSempre heu subratllat que laSempre heu subratllat que la
vostra organització no era vi-vostra organització no era vi-vostra organització no era vi-vostra organització no era vi-vostra organització no era vi-
olenta. Heu pensat en algunolenta. Heu pensat en algunolenta. Heu pensat en algunolenta. Heu pensat en algunolenta. Heu pensat en algun
moment fer un salt qualitatiu?moment fer un salt qualitatiu?moment fer un salt qualitatiu?moment fer un salt qualitatiu?moment fer un salt qualitatiu?
Estem treballant per fer aquest
salt qualitatiu, però sempre en
el marc de la no-violència. Es po-
den fer accions molt sonades sen-
se necessitat de violència. Co-
mençar una lluita violenta aniria
contra els nostres principis i con-
tra l’independentisme gracienc.

FFFFFrancesc Drancesc Drancesc Drancesc Drancesc Derererererch, els herch, els herch, els herch, els herch, els herois de laois de laois de laois de laois de la
Revolta de les Quintes, AlbertRevolta de les Quintes, AlbertRevolta de les Quintes, AlbertRevolta de les Quintes, AlbertRevolta de les Quintes, Albert
MMMMMusons... quins són els vusons... quins són els vusons... quins són els vusons... quins són els vusons... quins són els vostrostrostrostrostreseseseses
altres referents polítics i socials?altres referents polítics i socials?altres referents polítics i socials?altres referents polítics i socials?altres referents polítics i socials?
Referents polítics en tenim pocs.
Malauradament ningú ha sabut o
ha volgut agafar el relleu de
Musons. Els nostres referents so-
cials són les entitats que lluiten per
mantenir la nostra identitat. La nos-
tra lluita és possible gràcies al su-
port social i no al suport polític.
Això canviarà el
dia que graciencs
i gracienques
poguem escollir
els nostres conse-
llers de districte,
primer pas per as-
solir un ajunta-
ment independent  de Barcelona.

TTTTTan dolenta és Ban dolenta és Ban dolenta és Ban dolenta és Ban dolenta és Barararararcelona?celona?celona?celona?celona?
Per Barcelona, Gràcia només és
un atractiu turístic que ens està
destruint com a poble.

Us heu plantejat fer accions foraUs heu plantejat fer accions foraUs heu plantejat fer accions foraUs heu plantejat fer accions foraUs heu plantejat fer accions fora
de Gràcia?de Gràcia?de Gràcia?de Gràcia?de Gràcia?
Sí, hi hem pensat. Hem estat a
punt d’atacar el cor de Barcelona
però l’acció es va haver d’avortar

en l’últim moment. Fer accions en
territori hostil no és fàcil. Però no
hi renunciem.

El cor de Barcelona. Us esteuEl cor de Barcelona. Us esteuEl cor de Barcelona. Us esteuEl cor de Barcelona. Us esteuEl cor de Barcelona. Us esteu
referint a l’Ajuntament?referint a l’Ajuntament?referint a l’Ajuntament?referint a l’Ajuntament?referint a l’Ajuntament?
No posarem sobre avís l’enemic.

Quina responsabilitat tenen enQuina responsabilitat tenen enQuina responsabilitat tenen enQuina responsabilitat tenen enQuina responsabilitat tenen en
aquesta destrucció com a pobleaquesta destrucció com a pobleaquesta destrucció com a pobleaquesta destrucció com a pobleaquesta destrucció com a poble
els dirigents polítics graciencs?els dirigents polítics graciencs?els dirigents polítics graciencs?els dirigents polítics graciencs?els dirigents polítics graciencs?
Molta. Els nostres polítics els agra-

da el fet diferencial
gracienc només
com a una cosa
folclòrica. Però tots
pensen en clau
barcelonina i veuen
la feina que fan a
Gràcia com una

possibilitat de promoció per fer el
salt a Barcelona.

Després de segrestar dos copsDesprés de segrestar dos copsDesprés de segrestar dos copsDesprés de segrestar dos copsDesprés de segrestar dos cops
el penó de Barcelona el 2006 iel penó de Barcelona el 2006 iel penó de Barcelona el 2006 iel penó de Barcelona el 2006 iel penó de Barcelona el 2006 i
el 2007, heu notat canvis d’ac-el 2007, heu notat canvis d’ac-el 2007, heu notat canvis d’ac-el 2007, heu notat canvis d’ac-el 2007, heu notat canvis d’ac-
titud per part de les autoritats?titud per part de les autoritats?titud per part de les autoritats?titud per part de les autoritats?titud per part de les autoritats?
La primera reacció de les autori-
tats gracienques va ser penjar un
penó franquista de Barcelona. La
pressió social els va fer fer marxa
enrera. Però això ja és significa-

tiu. Ens va fer gràcia veure com
Jordi Hereu ens amenaçava a
través del diari La Vanguardia.
Això ens va fer més forts.

Us atribuïu una part de l’èxitUs atribuïu una part de l’èxitUs atribuïu una part de l’èxitUs atribuïu una part de l’èxitUs atribuïu una part de l’èxit
del canvi de nom de la plaçadel canvi de nom de la plaçadel canvi de nom de la plaçadel canvi de nom de la plaçadel canvi de nom de la plaça
Rius i Rius i Rius i Rius i Rius i TTTTTaulet? Laulet? Laulet? Laulet? Laulet? L’abril de 2008’abril de 2008’abril de 2008’abril de 2008’abril de 2008
ja vau fer un canvi simbòlic.ja vau fer un canvi simbòlic.ja vau fer un canvi simbòlic.ja vau fer un canvi simbòlic.ja vau fer un canvi simbòlic.
La nostra aportació a aquest
canvi de plaques va ser un gra-
net de sorra. El gruix del mèrit
és per al Grup 1850, liderat per
Albert Musons. Ens va trencar
el cor que ell mai pogués veure
el seu somni fet realitat.

En el primer comunicat dè-En el primer comunicat dè-En el primer comunicat dè-En el primer comunicat dè-En el primer comunicat dè-
ieu que Gràcia ha de tornarieu que Gràcia ha de tornarieu que Gràcia ha de tornarieu que Gràcia ha de tornarieu que Gràcia ha de tornar
a ser lliure. Com veieu el graua ser lliure. Com veieu el graua ser lliure. Com veieu el graua ser lliure. Com veieu el graua ser lliure. Com veieu el grau
de conscienciació indepen-de conscienciació indepen-de conscienciació indepen-de conscienciació indepen-de conscienciació indepen-
dentista dels graciencs?dentista dels graciencs?dentista dels graciencs?dentista dels graciencs?dentista dels graciencs?
Hi ha molta feina a fer. L’inde-
pendentisme està arrelat a les
entitats de la Vila, però no tant
en la població que no viu impli-
cada en activitats gracienques.
La nostra feina és aconseguir
que hi hagi aquesta conscienci-
ació. Però no és fàcil quan els
graciencs han d’exiliar-se per
l’especulació urbanística. I aquí
les autoritats gracienques hi tin-
drien molt a dir. però no ho fan.

La vostra última acció ha es-La vostra última acció ha es-La vostra última acció ha es-La vostra última acció ha es-La vostra última acció ha es-
tat tapar la B de Barcelonatat tapar la B de Barcelonatat tapar la B de Barcelonatat tapar la B de Barcelonatat tapar la B de Barcelona
de l’Espai Jove per una G dede l’Espai Jove per una G dede l’Espai Jove per una G dede l’Espai Jove per una G dede l’Espai Jove per una G de
Gràcia. Cap a on va la vostraGràcia. Cap a on va la vostraGràcia. Cap a on va la vostraGràcia. Cap a on va la vostraGràcia. Cap a on va la vostra
estratègia actualment?estratègia actualment?estratègia actualment?estratègia actualment?estratègia actualment?
L’acció de la G va ser una ac-
ció senzilla per recordar que
encara som aquí. Ara la nos-
tra estratègia és planificar ac-
cions d’envergadura que facin
sortir els colors als nostres
polítics i emprenyin les auto-
ritats barcelonines.

UUUUUn crit de lluita, per acabar?n crit de lluita, per acabar?n crit de lluita, per acabar?n crit de lluita, per acabar?n crit de lluita, per acabar?
Albert Musons sempre en la
memòria! La nostra victòria
serà el millor homenatge! 

setembre vinent, “la seva tasca
de propagandistes del racisme i
de les velles i noves formes del
nazisme”.
Durant el 2008, aquells proces-
sos es van resoldre a favor de
Pedro Varela Geiss, propietari
de la llibreria. El 6 de març de
l’any passat l ’Audiència de
Barcelona el condemnava final-
ment a set mesos de presó per
un delicte de justificació del ge-
nocidi comés mitjançant la di-

fusió de llibres i revistes. L’Au-
diència, però, l’absolia del de-
licte d’incitació a l’odi racial
perquè la pena ja havia prescrit,
a causa dels 8 anys que va tri-
gar el Tribunal Constitucional
en resoldre un recurs
d’inconstitucionalitat plantejat
per la defensa de l’activista ne-
onazi. La resolució de l’Audi-
ència modificava molt a la bai-
xa la sentència del 1998, que el
va condemnar a cinc anys de
presó, que mai va complir, en
un judici on va ser defensat pels
advocats ultres Jose María Ruiz
i Eduardo Arias.

Novetats a la vista

Les coses es començaran a tòr-
cer ben aviat. Les darreres xer-
rades han estat enregistrades pels

Mossos d’Esquadra per ordre de
la fiscalia. Hi ha una nova de-
núncia interposada per la comu-
nitat jueva de Barcelona, que sol·-
licita quatre anys de presó. I so-
bretot, el fiscal en cap de
Catalunya, Miguel Ángel Aguilar,
està acabant d’enllestir una fisca-
lia especialitzada en delictes d’odi
racial amb la ferma voluntat que
sigui realment efectiva. 

“La nostra victòria

serà el millor

homenatge a

Albert Musons”

L’informe RAXEN

denunciarà aquest

setembre el nou

desafiament nazi

La comunitat jueva

té activa una nova

denúncia que vol 4

anys de presó

Iniciativa Internacionalista tanca

al Diamant la campanya catalana

A.B.

La campanya de les eleccions
europees del 7-J, una de les més
fluixes i amb menys mobilització
que es recorden, s’acaba a Grà-
cia amb un fort contrast: mentre
els partits catalans van preferir
desplegar els seus candidats en la
ja llunyana precampanya i les se-
ves agrupacions locals s’ahn limi-

tat al porta a porta o a les passe-
jades, una nova força, Iniciativa
Internacionalista, d’arrel
castellanista i abertzale però de
traducció esquerranista, ha ele-
git la plaça del Diamant de Grà-
cia per tancar divendres els seus
actes a Catalunya.
L’acte, que estarà amenitzat amb
actuacions musicals, se centrarà
en el parlament de Josep Garganté,

PSC, CiU i ERC fan els últims actes locals del 7-J amb passejades

INICIATIVA INTERNACIONALISTA HA FET UNA PENJADA DE CARTELLS A LA VILA

número 3 de la candidatura i pri-
mer català a la llista que encapça-
len els històrics independentistes
Alfonso Sastre i Doris Benegas.
Però Garganté haurà de compar-
tir protagonisme mediàtic amb un
convidat prou significatiu,
l’exsecretari general del sindicat
basc independentista LAB, Rafa
Díez Usabiaga, una de les perso-
nes clau en elprocés de pau a

MERITXELL DÍAZ

Euskadi, que s’ha desplaçat a
Catalunya per avalar la llista in-
ternacionalista en nom de l’esquer-

ra abertzale amb l’objectiu de su-
mar els prop de 40.000 vots de
Batasuna de 1987. 
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Societat

Gràcia registra 100 establiments que

juguen amb el nom de la Vila al rètol
Gràcia és xovinista, i

aquesta afirmació va

acompanyada amb dades.

Un equip de redactors de

L’Independent ha fet un

recompte dels establi-

ments del nucli històric

que juguen amb el nom

de la Vila al rètol. Hi ha

un total de cent locals.

ÈRIC LLUENT

Cent establiments del nucli his-
tòric de la Vila tenen en el seu
nom i respectiu rètol de cara el
públic la paraula Gràcia o algun
dels seus derivats com , per exem-
ple, gracienc. Aquestes dades es
desprenen d’un estudi de camp
realitzat per la redacció d’aquest
setmanari i demostren l’alt grau
d’identificació existent dels co-
merciants i entitats amb el terri-
tori. D’aquí que Gràcia s’hagi
convertit en el barri xovinista per
excel.lència de Barcelona, un sen-
timent d’orgull difícil de reprimir,
més encara si el nom de la Vila
és polisèmic. És difícil imaginar
que altres antigues viles com
Sarrià o Sant Andreu tinguin
establiments anomenats Entre-
pans amb Gràcia o Pentina’t amb
Gràcia –canviant Gràcia pel nom
de la vila corresponent– per ra-
ons de significat. Però a la Vila,
aquesta coincidència sembla ser
un dels recursos fàcils i, alhora,
originals bàsics per batejar un
projecte comercial o social.
La tipologia de locals que més usen
el nom del districte és la de bars i
restaurants amb un 26 per cent del
total i amb especialitats que van
des de La Fondue de Gràcia fins al
Dürum Kebab Gràcia. Segueixen
el rànquing les botigues d’alimen-
tació amb un 9 per cent i les d’ac-
cessoris per la llar també amb un 9
per cent. Ja en un segon pla hi ha
entitats, escoles i tallers, botigues
de reparació i subministraments i
centres d’estètica i perruqueries.
En l’apartat de curiositats destaca
un comerç especialitzat en el cul-
tiu de marihuana, un bingo o la
perruqueria Pèls amb Gràcia.
En l’estudi també s’han detectat
nuclis amb identitat pròpia més
enllà de la gracienca. Així el bar-
ri de Camp d’en Grassot, el car-
rer Verdi, la Travessera de Dalt o
les places compten amb un nom-
bre significatiu de locals amb el
nom de la via o barri en concret.
Estudi de camp elaborat perEstudi de camp elaborat perEstudi de camp elaborat perEstudi de camp elaborat perEstudi de camp elaborat per
AlberAlberAlberAlberAlbert Bt Bt Bt Bt Balanzà, Carina Balanzà, Carina Balanzà, Carina Balanzà, Carina Balanzà, Carina Bellvellvellvellvellvererererer,,,,,
Albert Garcia, Àlex Gutiérrez iAlbert Garcia, Àlex Gutiérrez iAlbert Garcia, Àlex Gutiérrez iAlbert Garcia, Àlex Gutiérrez iAlbert Garcia, Àlex Gutiérrez i
Èric Lluent. Èric Lluent. Èric Lluent. Èric Lluent. Èric Lluent. 
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SOCIETAT

M.D.

La plataforma d’entitats juve-
nils de Gràcia i el Consell de la
Joventut de Barcelona han po-
sat en marxa un procés per
donar nom a l’equipament ju-
venil del carrer Gran número
190. La iniciativa ha sorgit ar-
rel d’una proposta de la plata-
forma que va engegar-se diven-
dres passat. El procés es divi-
dirà en tres fases. La primera
és la de l’aportacions de noms,
que s’allargarà fins al 10 de juny.
A partir d’aquí comença el pe-
ríode de les valoracions dels
noms, que anirà de l’11 al 22
de juny. Finalment, la selecció
del nom definitiu es farà entre
el 23 i el 2 de juliol. Totes les
persones interessades en parti-
cipar en aquest procés poden
fer-ho a través del web
www.esbuscanom.org o a tra-
vés d’una bústia que s’ha instal·-
lat a l’equipament del carrer
Gran, fins ara conegut com
Espai Jove de Gràcia. 

Engega el

procés per

donar nom a

l’Espai Jove

La Generalitat retalla 30.000 euros a

la Festa Major pels efectes de la crisi

M. DÍAZ

Tant la secretaria d’Acció Cívica
com el departament de Cultura
de la Generalitat han aplicat re-
tallades en la subvenció que con-
cedeixen a la Festa Major de
Gràcia. La rebaixa d’Acció Cívi-
ca es concreta en 10.000 euros
menys, un 10 per cent respecte
els 100.000 euros que van donar
per a l’edició del 2008. Si bé en
una carta adreçada a la Festa
Major el departament de Cultu-

ra especificava que la retallada
per a enguany seria del 50 per
cent, finalment ha decidit con-
cedir un 20 per cent menys dels
110.000 euros que va atorgar
l’any passat, és a dir, s’ha reduït
en 20.000 euros. En total, la Fes-
ta Major comptarà amb 30.000
euros menys de subvenció, tot

passant dels 210.000 euros de
2008 als 180.000 euros per a
aquest estiu. “Tot i que es tracta
d’una reducció important, enca-
ra és suportable ja que hi ha
moltes entitats que han vist cau-
re la seva subvenció en un 50 per
cent”, afirma Ricard Estruch.
Aquests 30.000 euros menys

L’ESPAI INFANTIL, AL PASSEIG DE SANT JOAN, EN LA DARRERA FESTA MAJOR

Els 210.000 euros que la

Festa Major va rebre en

subvencions de la Gene-

ralitat en l’edició del

2008, enguany es reta-

llen a 180.000 euros. El

president de la fundació

privada Festa Major de

Gràcia, Ricard Estruch,

ha assegurat que “la

rebaixa no afectarà als

carrers, per als qui

mantindrem el pressu-

post, sinó que ens obli-

garà a eliminar algun

dels espais”.

CEDIDA: SERGI MORIANA

Les festes alternatives demanen ara ubicar-se a Diamant, Virreina o Dones del 36

obliguen a la fundació privada
Festa Major de Gràcia a elimi-
nar algun espai. “Estem estudi-
ant quins. Un dels més segurs és
l’espai juvenil de passeig de Sant
Joan, no tant pels diners, sinó que
també perquè ofereix una progra-
mació que ja ofereixen, amb qua-
litat, els carrers”, apunta. Altres
que estan a la llista són l’espai de
la Sarsuela, que es podria replan-
tejar en dos o tres dies però en
un format reduït pel seu elevat
cost, i l’espai de la Dansa. Ni les
Tardes Clàssiques ni les Nits al
Claustre estan en perill.

Festes alternatives

Representants de la Fundació Fes-
ta Major s’han reunit aquesta set-
mana amb la Coordinadora de
Festes Populars per negociar so-
bre la ubicació de les festes alter-
natives. Festa Major ha tornat a
posar sobre la taula Còrsega i ha
ofert, com a segona opció, la pla-
ça Joanic. La CPF es mostra con-
trària a aquestes ubicacions i
demana Diamant, Virreina o la
plaça de Dones del 36. 

l’independent
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EXPOSICIONS

� Fins al 13 de juny

Exposició de fotografies:

Lucie B, de Vanessa

Atlan.

Galeria Tagomago (Santa

Teresa, 3)

� Fins al 16 de juny

Exposició: Lo ecléctico

de lo eléctrico, de Knut

Schwinzer.

Elèctric (Travessera de

Gràcia, 233)

� Fins al 26 de juny

Exposició: 20a Mostra

de treballs d’educació

viària.

Biblioteca Vila de Gràcia

(Torrent de l’Olla, 104)

� Fins al 27 de juny

Exposició: Propios y

ajenos. Cultura rom i

videocreació.

Espai EART (Torrijos, 68)

� Fins al 30 de juny

Exposició: GMM 70è ani-

versari per Sant Lluís.

Lluïsos de Gràcia (Plaça

del Nord, 7)

Exposició: Carmel i Coll,

imatges de dos barris.

Centre Cívic El Coll (Al-

dea, 15)

Exposició: Màscaras, de

Marta Calvo.

Galeria H
2
O (Verdi, 152)

� Fins al 31 de juliol

Mostra de turisme ju-

venil.

Biblioteca Vila de Gràcia

(Torrent de l’Olla, 104)

INFANTILS

� Ds 6 de juny

Activitats infantils per

l’aniversari de la Vella

de Gràcia.

Plaça del Nord, 17 h

Introducció a la llengua

anglesa: Goldilocks an

the 3 bears & nursey

rhymes.

Bibl. Jaume Fuster (Plaça

Lesseps, 20), 18.15

� Dg 7 de juny

Activitats infantils.

Casal de barri La Miranda

(Av Coll del Portell, 74), a

partir de les11 h

Lletra petita - Sac de ronda-

lles: Mirant al cel.

Biblioteca Jaume Fuster (Pl

Lesseps, 20), a les 12 h

� Dc 10 de juny

Lletra petita - El món dels

tovets:  Avis i àvies.

Biblioteca Jaume Fuster (Pl

Lesseps, 20), a les 18 h

� Dj 11 de juny

Cicle ‘Nascuts per llegir’:

Contes petoners.

Biblioteca Jaume Fuster (Pl

Lesseps, 20), a les 11 h

ACTES

� Dv 5 de juny

Simfonies nocturnes,

granotes i gripaus.

CRBS (Nil i Fabra, 20), a les

19 h

Concert: Vilma y los

señores.

Heliogàbal (Ramon i Cajal,

80), a les 21.30

Concert: Orquestra àrab

de Barcelona.

CAT (Travessia de Sant

Antoni, 6), a les 22 h

Concert: Darlly Maia.

Elèctric (Travessera de Grà-

cia, 233), a les 23 h

� Ds 6 de juny

VI Cicle d’Aperitius Mati-

nals: Lone Rhino Club.

Plaça de la Sedeta, 12.30

The Arty Nite, una nit

plena d’art...

La Cova de les Cultures (Àn-

gel, 16), consultar horari al

web

Concert: Amics de les

arts.

Elèctric (Travessera de Grà-

cia, 233), a les 23 h

� Dg 7 de juny

I Trobada de cooperati-

ves agroecològiques.

L’Hort comunitari (Banyo-

les), 11 h

Vine a ballar balls de

saló i salsa + Dinar de

veïns i amics.

Plaça de la Rovira, a partir

de les 12.30

Trobada d’estiu de co-

rals.

CC La Sedeta (Sicília, 321),

a les 17 h

Concert: Jesús Lizano.

Heliogàbal (Ramon i Cajal,

80), a les 19 h

Jam session: Colectivo

Deimos.

Elèctric (Travessera de Grà-

cia, 233), a les 23 h

Poesia: Enric Casases.

Heliogàbal (Ramon i Cajal,

80), a les 21.30

� Dll 8 de juny

Xerrada: El banc del

temps, a càrrec de Josefi-

na Altés.

El Centre (Ros de Olano, 9),

a les 20 h

Nit de tango: Pablo Logio-

vine i el Quinteto Latí-

pica.

Elèctric (Travessera de Grà-

cia, 233), a les 22 h

� Dm 9 de juny

Xerrada: Moçambic, po-

bresa i paradís, amb Paco

Rosés Martínez.

Bibl. Jaume Fuster (Plaça

Lesseps, 20), a les 19 h

Xerrada: Aprèn a viatjar

segur, amb Anna Rodrí-

guez.

Biblioteca Vila de Gràcia

(Torrent de l’Olla, 104), 19 h

Gràcia Jazz Sessions: Rai

Ferrer (contrabaix) i

Xavi Maureta (bateria).

Heliogàbal (Ramon i Cajal,

80), a les 22 h

Poesia subterrània.

Elèctric (Travessera de

Gràcia, 233), a les 22 h

� Dc 10 de juny

II Congrés de Dones de

Barcelona: Espai públic i

vida quotidiana.

CC El Coll (Aldea, 15), a

les 18 h

Vine a fer un cafè amb...

Odio Barcelona, a càr-

rec d’Ana S. Pareja, Matías

Néspolo, Lucía Litmaer i

Robert Juan-Cantavella.

Bibl. Jaume Fuster (Plaça

Lesseps, 20), a les 19 h

Concert: King of Prus-

sia.

Heliogàbal (Ramon i

Cajal, 80), a les 22 h

Concert: Peter Loveday.

Elèctric (Travessera de

Gràcia, 233), a les 22 h

� Dj 11 de juny

Inauguració de la XVIII

Mostra Internacional de

Films de Dones: Pan-

dora’nin Kutusu.

Plaça de la Virreina, 12 h

Vine a fer un cafè amb...

Darwin, 150 anys de

l’origen de les espècies,

amb Jorge Wagensberg.

Bibl. Jaume Fuster (Plaça

Lesseps, 20), a les 19 h

Concert: Remigi Palme-

ro.

Heliogàbal (Ramon i

Cajal, 80), a les 22 h

Concert: Polandsonora.

Elèctric (Travessera de

Gràcia, 233), a les 23 h

l’independent

dj,16.00, 18.10, 20.20, 22.30.

•La reina Victoria. Dv i ds, 00.45.

•Noche en el museo 2. Dv i ds, 16.00,

18.10, 20.20, 22.30, 00.45; dg a dj,

16.00, 18.10, 20.20, 22.30.

•Terminator Salvation. Dv i ds, 16.00,

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

19.00, 22.00.

CASABLANCA-KAPLAN. Pg. de Gràcia, 115

•Sala 1: Genova (VOSE). Passis: 16.00,

18.00, 19.45.  Cuento de Navidad

(VOSE). Passis:  21.30

•Sala 2: Vacaciones de ferragosto

(VOSE). Passis: 16.00, 17.35, 19.10,

20.45, 22.20.

CASABLANCA-GRÀCIA. Girona, 175.

Telèfon: 93 459 03 26.

Tancat per qüestions tècniques du-

rant aquesta setmana.

LAUREN GRÀCIA. Carrer Bailén, 205. Tel.

: 93 457 32 11.

•Sala 1: Los mundos de Coraline (cat).

Passis: 16.20, 18.20, 20.20, 22.20.

•Sala 2: Ángeles y demonios. Passis:

16.30, 19.20, 22.15.

•Sala 3: Millennium 1. Passis: 16.30,

19.15, 22.00.

•Sala 4: Noche en el museo 2. Passis:

16.00, 18.10, 20.20, 22.30.

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

16.

•Sala 1: Coco, de la rebeldía a la

leyenda de Chanel (VOSE). Passis: a

partir de divendres, 16.00, 18.15,

20.30, 22.40.

•Sala 2: The Visitor (VOSE). Passis:

16.05, 18.15, 20.30, 22.40.

•Sala 3: Sueños de juventud (VOSE).

Passis: 16.10, 18.20, 20.30, 22.40.

•Sala 4: Seráphine (VOSE). Passis:

15.55, 18.10, 20.30, 22.45.

•Sala 5:  Gran Torino (VOSE). Passis:

16.00, 20.30. Cosas insignificantes

(VOSE). Passis: 18.15, 22.40.

CINEMES

BOSQUE MULTICINEMES. Rbla. del

Prat, 16 - Tel. 93 217 26 42.

•Millenium 1. Dv i ds, 16.00, 19.00,

22.00, 00.45; dg a dj, 16.00, 19.00,

22.00.

•Gran Torino. Dv i ds, 16.10, 19.10,

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

22.10.

•Coco, de la rebeldía a la leyenda

de Chanel. Dv i ds, 16.00, 19.00,

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

22.00.

•Star Trek. Dv i ds, 16.00, 19.00,

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

22.00.

•Good. Dv i ds, 16.15, 18.15, 20.15,

22.15, 00.45; dg a dj, 16.15, 18.15,

20.15, 22.15.

•Ángeles y demonios. Dv i ds, 16.00,

19.00, 22.00, 00.45; dg a dj, 16.00,

19.00, 22.00.

•Los mundos de Coraline. De dv a

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

238 79 90.

•Sala A: La belle personne (VOSE). Pas-

sis: 16.15, 18.20, 20.30, 22.40.

•Sala B: Déjame entrar (VOSE). Passis:

16.00, 18.15, 20.30, 22.40.

•Sala C: Still walking (VOSE). Passis:

16.05, 18.20, 20.30, 22.40.

•Sala D: Secret sunshine (VOSE). Pas-

sis: 16.20, 19.20, 22.15.

TEATRES

JOVE TEATRE REGINA. Sèneca, 22.

•L’aneguet lleig, de Dreams Teatre. Fins

al 21/06.

SALA BECKETT. Alegre de Dalt, 55.

• L’Amèrica de Edward Hopper, d’Eva

Hibernia. Fins 14/06.

TEATRENEU. Terol, 26.

•Sala Cafè-Teatre. Ijamina’t. Dm, 22

h. El club de la màgia 2. Dc i ds, 22

h. Músics! Dc, 20.30. Magia de cer-

ca. 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. El otro lado

de la danza. Dv, 23.30.  Esperando

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

Manhattan. Dv, 22 h.

•Sala del mig.  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. El

club de la màgia júnior. Dv, 18 h; ds,

18.30, i dg, 12.30 i 17 h.  Zzapping, el

concurso. Ds, 20 h. Este viernes

Luismi. Ahora... ough! Dv, 21 h.

Monólogos 10: este sábado dando

la cara. Ds, 22 h.  Music All! Dg,

18.30. Broadway Avenue. Dc, 22 h.

Monólogos 10: Pedro Reyes. Dj,

23.15.

cartellera
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Cultura
Nodes convoca la primera festa de

la creació contemporània a Diamant
S’hi podran veure peces de les disciplines artístiques de les entitats que formen la xarxa

La dansa, l’art, la música

i les arts visuals es

donaran cita el proper

divendres 12 a la plaça

del Diamant en la prime-

ra Festa de Creació

Contemporània ideada

per l’associació Nodes de

Gràcia. Es tracta, segons

expliquen, de “l’eclosió

de totes les iniciatives

conjuntes que han estat

realitzant a comptagotes

al llarg de l’any”.

D’ESQUERRA A DRETA, VÍCTOR NUBLA, GUILLEM ESPRIU I VÍCTOR LOBO A LA RODA DE PREMSA DE PRESENTACIÓ

JAVI SORIA

MERITXELL DÍAZ

Els creadors contemporanis de
Gràcia ja fa temps que van inici-
ar una batalla per lluitar contra l’es-
cassetat d’infraestructures que do-
nen suport a les seves activitats,
crear propostes interdisciplinars,
treballar en xarxa i sortir de les
seves seus per fer-se visibles al pú-
blic amb la constitució de Nodes
de Gràcia, integrada per Experi-
mentem amb l’Art, la Sala Beckett,
La Caldera, Gràcia Territori So-
nor, Saladestar i tragantDansa.
Ara Nodes de Gràcia s’ha forma-
litzat jurídicament en associació i
les seves primeres passes han des-
embocat en la celebració de la pri-
mera Festa de Creació Contem-
porània, que tindrà lloc el diven-
dres 12 a Diamant (21.30). Ex-
perimentem amb l’Art presentarà
un recorregut audiovisual per la
programació de l’espai des de
2003 fins a l’actualitat. La por, la
intriga, la crispació i el misteri són
el punt de partida de la proposta
de Gràcia Territori Sonor, que ve
de la mà del multinstrumentista
Ramon Calduch, la saxo Mireia
Tejero i la veu de Dácil López.

Senza Tempo, una de les compa-
nyies fundadores de la Caldera,
representarà Capricho, una petita
peça per a tres ballarines i un ba-
llarí i que dóna resposta a la crisi
tant econòmica com genèrica.
Saladestar portarà la proposta de
Saló de te que busca generar una
consciència sobre la importància
de construir espais on es pugui
dialogar. Un treball de reflexió
sobre la poètica del cos, Com vol-
dria ser de tragantDansa, tancarà
la festa de divendres. “A Nodes
aprofitem les sinèrgies, la força
que hem anat desenvolupant i la
implantació al territori”, explica
Víctor Nubla, de Gràcia Territori
Sonor. Per anar fent boca, al llarg
d’aquesta setmana el restaurant del
carrer Torrijos Le Bouche à
Oreilles ofereix el menú Nodes de
Gràcia. 

Les associacions obren les

seves portes els dies 13 i 14

Les entitats que integren Nodes
de Gràcia oferiran espectacles i
tallers al llarg de tot el cap de
setmana del 13 i el 14 de juny.
Els artistes residents d’Experi-
mentem amb l’Art mostraran els
seus treballs i també hi haurà
interaccions entre els creadors
i el públic. Gràcia Territori So-
nor farà una performance
poèticomusical i una instal.lació
sònicogastronòmica dissabte. A
la seu de Saladestar es farà una
jornada de dibuix i edició d’una
publicació instantània, un

fanzine. A més, des de la seva
seu partirà el projecte d’iti-
nerància Boca Orella. La Calde-
ra acollirà sessions gratuïtes, un
assaig obert d’una jove compa-
nyia i també portarà a la Vir-
reina un espectacle familiar de
dansa. TragantDansa oferirà
monòlegs de dansa i classes
obertes. “Un dels punts forts de
les nostres entitats és que coe-
xisteixen els artistes consagrats
amb els artistes emergents”, afir-
ma Sebastià Jovani, de Gràcia
Territori Sonor.

breus

El CAT acull un

cicle de música

àrab i jueva

La cultura i la música poden
servir per unir els pobles.
Aquest és el principi que vol
demostrar Mosaic, el nou cicle
de música àrab i jueva que en-
gega aquest divendres al CAT.
L’Orquestra Àrab de Barcelona
és l’encarregada de donar el tret
de sortida, amb un repertori
basat en les sonoritats d’arrel
magribina. La formació porta
a l’escenari de l’Artesà el seu
segon disc Maktub. Divendres
12 serà el torn dels romanços
amb arrel sefardita d’Adolfo
Osta. Les músiques orientals de
Saba sonaran el dia 19 i tanca-
rà el cicle el sextet d’origen
barceloní Youkalis que s’inspi-
ra en les músiques populars d’ar-
reu i, entre elles, el klezmer. 

El festival de

Films de Dones

obre a Virreina

La 17a edició de la Mostra In-
ternacional de Films de Dones
obrirà el proper dijous 11 a la
plaça de la Virreina amb la
preestrena del film La caja de
pandora, de la realitzadora tur-
ca Yesim Ustaoglu, que narra
la història de tres germans en
la quarantena que una nit, a
Istanbul, reben una trucada que
els avisa que la seva mare, ja
gran, ha desaparegut de la seva
casa de la costa del Mar Ne-
gre. Durant deu dies, la Mos-
tra de Dones portarà durant
deu dies una selecció de més
d’una cinquantena de títols del
millor cinema fet per directo-
res. Hi haurà una desena de
presentacions exclusives i estre-
nes entre documentals i ficci-
ons d’arreu del món. 

La mostra cultural ‘Portugal

convida’ porta tres actes a Gràcia

M.D.

La tercera edició de la mostra
cultural Portugal convida ha arri-
bat aquesta setmana als Jardinets
de Gràcia en forma d’escultura.
L’artista portuguès Xana ha creat
un Arc de Triomf amb 1.250 cai-
xes de plàstic de color blau, blanc
i vermell i una estructura d’acer.
La instal.lació té nou metres d’al-

çada i sis d’amplada i, segons el
creador, “per oposició a l’obelisc
que hi ha al davant, aquesta es-
cultura vol ser un espai democrà-
tic que retorni el poder als ciuta-
dans”. La nit del fado amateur,
que l’any passat es va celebrar a
la Casa Portuguesa del carrer
Verdi, es trasllada enguany al
CAT per tenir més capacitat de
públic. En aquesta vetllada del

dissabte 13 (22.30) hi podran
actuar fadistes residents a Bar-
celona amb l’acompanyament del
guitarrista Pedro Machado i la
viola de Nelson Aleixo. El públic
decidirà qui és el guanyador del
certamen, el premi del qual serà
actuar en la festa popular del diu-
menge 14 als Jardinets de Grà-
cia. Aquesta trobada servirà per
cloure el Portugal Convida i hi

EL CÒNSUL DE PORTUGAL I L’ARTISTA XANA, AMB L’ARC DE TRIOMF AL DARRERE

MERITXELL DÍAZ

La nit del fado amateur es trasllada a l’Artesà per ampliar cadires

haurà espectacles per a infants,
degustació de menjar típic, ani-
macions i performances i l’actua-
ció dels Real Combono Lisbo-
nense, en la seva estrena a l’Estat

espanyol amb clàssics de la mú-
sica dels anys 50 i 60. També es
farà una mostra de cinema al
MACBA i un cicle de conferèn-
cies al CCCB. 
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Esports
breus

El cas Valero

s’allarga ja

tres setmanes

La banqueta del primer equip de
futbol de l’Europa continua sen-
se saber qui serà l’entrenador de
cara la temporada 2009-10. Ja fa
tres setmanes que ha acabat la lli-
ga i, tenint en compte que el con-
junt escapulat va assegurar-se la
permanència a Tercera quatre jor-
nades abans d’acabar la lliga, la
directiva es fa pregar a l’hora de
conèixer el futur de José Ángel
Valero i, en el cas que es prescin-
deixi de la seva figura, el nom del
seu relleu. En opinió de socis i
penyistes, el cas Valero “s’està
allargant massa” i el propi entre-
nador reconeix que hores d’ara
no en sap res. Enguany Valero
també ha desenvolupat la tasca de
secretari tècnic, figura cabdal per
plantejar una nova plantilla. 

El bàsquet

femení escapulat

perd la categoria

El conjunt de bàsquet femení de
l’Europa ha perdut la categoria i
competirà la temporada vinent
a tercera catalana. Les escapu-
lades van perdre l’últim partit de
la promoció de permanència per
tan sols dos punts (55 a 57) ju-
gant a casa davant l’Igualada B.
L’equip gracienc va aconseguir si-
tuar-se a segona la temporada
passada i malgrat l’esforç i una
fase final molt ajustada no ha
pogut establir-se per trobar l’es-
tabilitat a aquest nivell. Per la seva
banda, l’equip masculí sí que ha
assegurat la permanència a sego-
na catalana, tan sols va necessi-
tar dos partits per obtenir plaça
a la categoria que també va gua-
nyar-se l’any passat. L’Europa va
vèncer el seu darrer partit  da-
vant La Palma A per 66 a 69. 

Les anelles de Joaquim Blume
La memòria del gimnas-

ta gracienc Joaquim

Blume segueix viva a la

Vila, no només gràcies

a la placa que li ret

homenatge a la seva

casa del carrer de la

Santa Creu, sinó perquè

les anelles amb les

quals Blume va practi-

car durant hores i dies

per aconseguir la

perfecció en l’execució

de la figura del Crist

també estan guardades

a Gràcia, en concret al

Club Esportiu Barenys.

ELIES BARENYS EXECUTA UN EXERCICI AMB LES ANELLES DE JOAQUIM BLUME

MERITXELL DÍAZ

El Club Esportiu Barenys, al carrer Astúries, guarda aquesta peça des de l’any 1996

reportatge
Meritxell Díaz

Sobre el tatami del club Barenys,
uns practiquen judo; a les mà-
quines altres fan exercicis de
musculació, i també hi ha els
qui passen pel gimnàs per acce-
dir a la pista de tennis exterior.
Dins d’aquest paisatge, penja-
des d’una biga, a la vista dels
usuaris –malgrat que no tothom
coneix la història–, hi ha les ane-
lles del gimnasta gracienc
Joaquim Blume, el qui va gua-
nyar sis medalles d’or i una de
bronze als Jocs Mediterranis
l’any 1956 i que al 1957 es va
convertir en campió absolut
d’Europa.
Elies Barenys, president del club
esportiu del carrer Astúries, va
començar a entrenar amb
Joaquim Blume quan tenia 14
anys, al gimnàs que regentava
el seu pare, Armando Blume, al
carrer Pàdua. “De l’Achim –el
sobrenom de Joaquim Blume–
recordo que era molt exigent i
disciplinat. Era un bon com-
pany i un bon entrenador”, co-
menta Barenys. En el seu cap

guarda anècdotes de les hores que
compartien. “Una de les fotos més
famosos que té és ell a les anelles
amb una nena. L’Achim estava
capficat que es feia la foto fent
una figura enlaire i aguantant la
criatura amb les cames estirades,
que ja la controla-
va. Vaig insistir que
no es fes la foto si
no la lligava al seu
cos, i la vaig lligar
amb una corda a la
seva cintura”, rela-
ta Barenys.
Elies Barenys es va salvar de l’ac-
cident en avió que va acabar amb
la vida de Blume. “No hi havia
places per a tots en aquella exhi-
bició de Tenerife. Hi havia d’anar
l’Achim, l’Aguilar, el Müller i l’Àn-
gel Luna. Però el Luna va dir que
era injust perquè estava faltant a
molts entrenaments i la seva pla-

ça se la mereixia un altre. Dues
nits abans, l’Achim va fer una pro-
va per fer la selecció. El Pajares
va quedar primer, jo vaig quedar
tercer”. Així que el 29 d’abril de
1959 Raúl Pajares va ser qui va
pujar a aquell avió d’Ibèria amb

destí a Madrid,
juntament amb
els altres tres es-
portistes i Pepis
Bonet, esposa de
Blume, i Olga So-
ler, amiga del ma-
trimoni. A Ma-

drid havien d’agafar altre avió
camí de les Canàries, però mai
van arribar a Madrid, el bimotor
es va estavellar al Pico del Telégrafo
(Conca). “Quan vam conèixer la
notícia, va ser horrorós. Em va
agafar un atac de tristesa i en l’en-
terrament no vaig parar de plo-
rar”, afirma Barenys.

El 1996 el Gimnàs Blume va
tancar les seves portes, després
de 54 anys d’activitat. Van tru-
car a Elies Barenys, per si li feia
il.lusió quedar-se amb algun
dels aparells i va escollir les ane-
lles, aquelles amb les que el gim-
nasta Blume va practicar i amb
les quals va arribar a executar
la creu de manera perfecta.
Ara les llueix al club esportiu
del carrer Astúries.
Enguany, quan s’han celebrat 50
anys de la mort del gimnasta
gracienc, Barenys i els altres es-
portistes de l’equip, Fidel Cas-
tells, Àngel Luna, Francesc Ra-
mos i Albert Portabella, van pu-
jar al Pico del Telégrafo per unir-
se a l’homenatge que des de fa
quatre anys convoca l’ajuntament
de Huerta del Marquesado
(Conca) en record d’un gran
gimnasta d’origen gracienc. 

Els gimnastes del

seu equip ara han

pujat al punt on es

va estavellar l’avió

l’independent

Xavi Arias corona el Lothse, el

quart cim més alt del món

È. LLUENT

L’alpinista gracienc Xavi Arias ha
coronat el Lhotse assolint així el
quart cim més alt del món. La
muntanya situada a l’Himàlaia té
8.516 metres d’alçada i suposa el
cinquè vuitmil per al soci del Club
Excursionista de Gràcia. De nou,
Arias ha volgut no només coronar
un dels cims més alts del món sinó

fer-ho reivindicant una manera de
fer alpinisme que ell defineix com
“la natural”. A banda de realitzar
l’expedició tot sol fins arribar al
cim, ho ha fer sense oxigen embo-
tellat i sense xerpes d’ajuda per a
l’equipatge. En total ha estat un mes
i mig d’expedició en el qual Arias
ha informat als seus familiars,
amics, companys del club i segui-
dors a través d’un bloc amb cròni-

ques gairebé diàries. El vol de re-
torn del l’excursionista de la Vila
està previst que aterri el proper diu-
menge a partir de tres quarts de
dotze del matí a la terminal B de
l’aeroport del Prat. Després s’ha
organitzat una festa per celebrar la
consecució d’aquest cim que es farà
a Esplugues de Llobregat. En tres
temporades Xavi Arias ha fet tres
dels sis cims més alts del món.

L’ESPORTISTA XAVI ARIAS, EN EL SEU CINQUÈ VUITMIL

CEDIDA

El soci del Club Excursionista de Gràcia suma cinc ‘vuitmils’

L’any passat va ser el primer
gracienc en arribar a dalt de tot de
la muntanya més elevada del món,
l’Everest, de 8.844 metres. En
aquella ocasió Arias va anar acom-

panyat de Xavier Aymar i malgrat
una lesió al turmell va arribar fins
a dalt. Fa dos anys Arias va optar
pel Cho Oyu, el sisè cim del món
amb 8.201 metres. 
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Activitat econòmica

El 25è mercat d’intercanvi celebra

la crisi del sistema capitalista

È. LLUENT

“Celebrem que al capitalisme se
li està complicant l’existència,
que els bancs estan començant a
fer fallida, que els especuladors
ja no poden vendre tants pisos,
que amb creativitat podem viure
sense capitalisme”, apunten els
organitzadors en la convocatòria
de la trobada. Tot i així, també
puntualitzen que en cap cas
aquesta situació l’ha de pagar la
gent de les seves butxaques.
Amb aquestes consignes el mer-
cat celebra una edició d’estiu es-
pecial en la qual també es com-
memoren els set anys de vida del
projecte de l’Ateneu Rosa de Foc.
Durant la jornada es faran tallers
oberts a tothom, s’instal.laran tau-
les d’informació de diferents llui-
tes socials i també hi haurà actu-
acions de teatre, batucada i ac-
tuacions musicals amb la parti-
cipació del grup de hip hop co-
lombià Los Renacientes.
Com ja és costum en els mer-
cats d’intercanvi que se celebren
trimestralment, hi haurà un di-
nar popular organitzat pel
col.lectiu Olla Mòbil, que cuina
de manera improvisada amb els
productes que aporten els parti-
cipants. Pel que fa al setè ani-
versari de l’Ateneu Rosa de Foc,

els seus membres han volgut des-
tacar que durant aquests anys

cada cop han rebut més gent i
que aquesta forma part de gene-

La trobada coincideix amb els set anys de l’Ateneu Rosa de Foc

UNA IMATGE DEL DARRER MERCAT D’INTERCANVI

La Xarxa d’Intercanvi de

Gràcia (Xaingra) celebra

l’edició número 25 del

mercat d’intercanvi el

proper dissabte 20 de

juny amb una edició en

la qual els organitza-

dors volen celebrar,

entre d’altres qüestions,

la crisi que pateix actual-

ment el sistema econò-

mic capitalista.

CEDIDA

racions molt diferents. “En un
temps en què l’individualisme
està per sobre de tot, nosal-
tres només entenem les rela-
cions humanes en col.lectiu.
En set anys hem procurat con-
tinuar amb el tarannà del ate-
neus anarquistes de fa unes
dècades hi havia a la ciutat de
Barcelona”, explica Xavier
Sule, membre de l’ateneu Rosa
de Foc. 

Durant la jornada

es faran tallers i

s’informarà sobre

diverses lluites

Comerciant, si etComerciant, si etComerciant, si etComerciant, si etComerciant, si et
vols anunciar avols anunciar avols anunciar avols anunciar avols anunciar a
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Em regalen quatre tempo-

rades de la sèrie Lost, me

n’empasso els primers

capítols i m’adono que em

costarà tornar a agafar un

avió. L’endemà arriba la

notícia de l’Airbus desapa-

regut i jo reviso els meus

plans de viatges a curt

termini. Per sort, aquest

estiu només tinc previst

anar a l’illa del meu avi...

en vaixell. Buf.

La Raquel Sans ens

informa que, entre els 228

passatgers del vol d’Air

France, hi havia una

catalana, un sevillà i una

hostessa hispanoargentina,

de qui ens dóna el nom i

cognom. M’interessa força

la història de la pobra

Anna Negra Barrabeig,

que tot just tornava del

seu viatge de noces, però

noto que em queda

bastant més lluny el

drama de l’enginyer

andalús que treballava al

Brasil per a una multinacio-

nal, així com el de l’hos-

tessa de pares argentins.

M’impacta tant o més que

l’avió transportés cap a

l’infern 61 ciutadans

francesos i 26 d’alemanys,

posem per cas.

La premsa local ho té clar:

si una de les víctimes de

l’accident fos gracienca,

ocuparia la portada de

L’Independent, sens dubte.

Però els nostres mitjans

de comunicació nacionals

naveguen sense rumb

definit: no saben, o no

volen saber, si han d’anar

a buscar els referents a

Espanya o a Europa. I així

ens va. 
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13. Per molts anys, per molts números!

Gerard Maristany i Sergi Martín

gital és un dels assumptes que més
inquieta el sector. L’any passat, el
World Editors Forum va fer una
enquesta entre 700 responsables de
diaris de 120 països i la majoria
(un 86%) van opinar que en cinc
anys les seves redaccions serien
multimèdia. És a dir, que els seus
periodistes treballarien –o sabrien
treballar– tant per
al diari imprès
com per a la ver-
sió digital. Una
segona dada inte-
ressant: al nostre
país, les pàgines
d’informació ge-
neral més consultades corresponen
a versions digitals de diaris impre-
sos. És a dir, que encara avui la
gent es refia més dels mitjans nas-
cuts en paper que no pas dels que
ho han fet ja en l’òrbita virtual.
Veníem amb aquestes dades sota
el braç, per tal de demanar a l’In-
dependent que es posés les piles
en matèria digital, perquè fins ara
l’únic que es podia fer al seu web
era descarregar una còpia de la
versió impresa, en format pdf. Ve-

Existeix a Gràcia una tradició
que passa de boca a orella, se-
gons la qual, si vols fer alguna
cosa nova, l’has de presentar en
el marc de la Festa Major. És
natural: durant el mes d’agost,
tot Catalunya mira Gràcia, i és
el millor moment per fer-se no-
tar. Seguint aquesta màxima, l’In-
dependent va presentar-se al pú-
blic per primera vegada per la
Festa Major de l’any 2000. Te-
nia tres mares de molt diferent
llinatge: l’associació de veïns Vila
de Gràcia, la societat cooperati-
va DeBarris, i la secció gra-
cienca de Vilaweb. Si algú ens
hagués dit que aquest 2009 esta-
ríem celebrant el seu número
300, no ens ho hauríem cregut.
En primer lloc, perquè quan la
revista va sortir, era mensual, és
a dir, que prometia una dotzena
de números l’any. Però ara, des
de l’any 2003, tenim Indepen-
dent cada setmana, i això és una
cosa que cap altra publicació de
barri ha aconseguit fer a
Barcelona en les últimes dues
dècades. No n’han tingut prou
amb això. L’Independent s’ha
convertit a més en pare de dos
nous projectes que caminen sols:
l’Independent de Barberà del
Vallès (2005, ja acumula 186 nú-
meros) i el de Sant Adrià de Besòs
(2006, 95 números).
A l’hora d’escriure aquest arti-
cle, pensàvem parlar d’Internet.
Com tothom sap, els mitjans im-
presos no passen pel millor mo-
ment, i el trànsit cap al món di-

iem, però, que la cosa ha canviat:
des de fa un mes i mig –ens expli-
quen– el seu web s’ha deslligat de
la versió en paper, i estan penjant
notícies tots els dies de la setma-
na. Per tant, ja ho tenim: l’Inde-
pendent ha deixat de ser setma-
nal, ara ja és un diari. A més d’ai-
xò, ja es poden enviar les cartes al

director a través
d’un formulari
ad hoc, tenen
seccions partici-
patives i links a
blocs de
col.laboradors.
La revista en pa-

per seguirà, però el web ha de
créixer i créixer i créixer més,
aglutinant continguts fins a con-
vertir-se en la principal referèn-
cia de la comunitat gracienca a la
xarxa. Sense desmerèixer la resta
de mitjans graciencs que ja exis-
teixen a Internet, creiem que l’In-
dependent, amb la seva estructu-
ra professionalitzada, és qui té
més números per aconseguir-ho.
Tot està per fer, que dirien el fut-
bolista o el poeta.

Per acabar, un últim elogi: des de
fa un cert temps, hem sigut testi-
monis de duríssimes crítiques a
la línia editorial de l’Independent.
Hi ha gent que està descontenta
amb molts articles que es publi-
quen setmanalment en aquestes
pàgines. Aquesta és la grandesa
de la informació de barri: és molt
més difícil fer de periodista local,
quan són els veïns els qui et lle-
geixen, quan són els veïns la teva
font d’informació, quan els veïns
han vist amb els seus propis ulls
les coses que tu expliques. Mal-
grat no sempre estiguem d’acord
amb el que aquí s’explica, hem
de reconèixer una cosa: que si no
fos per mitjans com l’Indepen-
dent, mai no arribaríem a saber
què és el que passa al costat ma-
teix de casa. Per tot això, volem
acabar amb un homenatge als pe-
riodistes que estan cada setmana
al peu del canó per fer la seva fei-
na com millor la saben fer. A tots
ells, i a tots els qui han fet possi-
ble aquesta proesa periodística els
diem: “Per molts anys, per molts
números!”. 

L’Independent ha

deixat de ser

setmanal, ara ja

és un diari

Ho hem dit sempre i

ara ho repetirem. La

publicació que teniu a

les mans és un autèn-

tic miracle. Que Gràcia

disposi d’un setmanari

gratuït com aquest és

tota una proesa empre-

sarial i periodística

com no n’hi ha cap

altra en tota la ciutat.

Qui en tingui dubtes,

que segueixi llegint.

l’independent
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