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El Districte ha obert un període 
de suggeriments que s’allarga-
rà fins al proper 1 d’abril per tal 
d’avaluar els pros i els contres de 
la proposta municipal per canviar 
la circulació de les superilles B3 i 
B4. La proposta, de fet, compta ja 
amb el vist-i-plau de Via Pública 
i la Guàrdia Urbana i contempla 

modificacions de mobilitat com 
invertir el sentit de la circulació 
del carrer Trilla i el del carrer Pé-
rez Galdós en el tram que va de 
Santa Àgata a Betlem, així com 
també eradicar del tot el trànsit 
en el mateix carrer Pérez Galdós 
però en el tram entre Betlem i 
Maurici Serrahima. Un dels ob-

jectius d’aquesta mesura és donar 
més seguretat al trànsit escolar de 
la zonançat amb diners públics. 
La recollida de propostes, que es 
fa a través d’una urna instal·lada 
a la seu del Districte de la plaça 
Vila de Gràcia, es farà durant tot 
el mes.
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Consulta pel canvi de circulació a superilles 
ARXIU
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sumari

Un sol carrer s’incorporarà a 
l’edició 2010 de la Festa Ma-
jor, que comptarà amb 17 
carrers federats. Així, l’única 
incorporació serà la del tram 
de Fraternitat que enllaça Sant 
Lluís i Encarnació, que ja en-
cara la recta final dels tràmits 
legals necessaris per constituir 
la seva junta. El carrer Cam-
prodon ho ha deixat per a 
l’any que ve.
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La comissió de mobilitat que havia 
d�abordar temes polèmics com el de 
les pilones i que, des de fa setmanes, 
estava convocada per al 17 de març s�ha 
acabat posposant �per problemes d�agen-
da�. La propera vegada seria millor compro-
var el calendari de la Champions. Mentrestant, alguns 
consellers es dediquen a llançar-se tomahawks: Àlex 
López (ERC) i Roger Amigó (ICV) s�han picat aquesta 
setmana perquè el primer deia que s�havia assabentat 
dels canvis de circulació pel facebook del segon.

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. 
TAMBÉ LES PODEU FER ARRIBAR A TRAVÉS DEL 
NOSTRE PORTAL www.independent.cat/gracia

editorial ull de donacartes al director

el dependent

L�Ajuntament de Barcelona i el Districte de Gràcia s�han 
marcat com a prioritat número 1 en aquest final de mandat 
el compliment d�una promesa d�aquelles que en mans de 
l�oposició, si no es compleix, pot fer mal electoral: com-
pletar el mapa d�escoles bressol publiques anunciades en 
el Pla d�Actuació Municipal i en els Plans d�Actuació de 
Districte. Una mica depressa i corrents, segons apunten 
alguns dels professionals que hi treballen sense tenir temps 

a elaborar un pla educatiu 
de cada centre i sense els 
treballadors necessaris, s�han 
desfermat les inauguracions, 
les aprovacions definitives i 
les aprovacions inicials. 
Aquesta setmana fins i tot 
hem conegut que una de les 

dues escoles bressol que s�anunciaven al PAD de Gràcia 
però que no tenien ubicació concreta anirà al carrer Escorial 
177 amb pisos dotacionals per a gent gran i joves, i només 
hi ha un però: el pacte amb La Caixa estableix que l�entitat 
financera tindrà el dret d�explotació dels pisos durant 52 
anys i l�espai de la llar d�infants contempla un règim de 
lloguer. També la comissió d�hisenda ha donat llum verda 
aquesta setamana a l�aprovació inicial de l�escola bressol de 
Neptú i no fa ni quinze dies que també es va fer l�aprovació 
inicial de la llar d�infants del carrer Jaén, encara que aquí hi 
haurà polèmica per la invasió de pistes del Club Barenys. 
Abans de final de mandat també estarà en marxa el centre 
que ha d�anar al costat de l�escola Josep Maria de Sagarra, 

al barri de Vallcarca. 
La conclusió més evident 
d�aquest desplegament de 
nous centres educatius és 
que, un cop ara estan en mar-
xa les escoles bressol de Sant 
Medir (Carrer Santa Àgata), 
Gràcia (Carrer Maignon), Gala-

tea (Avinguda de Vallcarca) i Tramvia Blau (Plaça Alfons Co-
mín), molt ha canviat el mapa educatiu a la Vila en aquests 
nivells. No fa pas tant que els pares i mares s�havien de 
conformar amb les irrisòries trenta places públiques de 
l�escola La Fontana del carrer Gran de Gràcia i els dèficits 
de places i les denegacions de peticions �de qui les feia- es 
disparaven fins al 92 per cent. És evident que sempre hi 
haurà dèficits en la demanda de places, però comencem, 
només comencem, a anar pel bon camí. 

En un Estat de Dret com el 
nostre, les lleis procuren 
evitar la presó quan existei-
xen possibilitats de reinser-
ció dels delinqüents, això fa 
que alguns d�ells acumulin 
diverses reincidències quan 
els delictes son lleus i sense 
violència. En aquests casos, 

com que s�impossibilita l�empre-
sonament, la seva visible llibertat 
vigilada crea una certa alarma 
social a gran part de la ciuta-
dania. La reinserció d�aquest 
segment de la delinqüència es 
fa per diversos camins. Un d�ells 
és el del treball comunitari, però 
sembla que en un percentatge 
molt minoritari.
Buscant alternatives, pensem que 
tots estem d�acord en la urgent 
necessitat de netejar els nostres 
boscos, retirant la gran quantitat 
d�arbres caiguts, combustible de 
nous incendis (com el que tracta 
al Parlament la Comissió d�In-
vestigació), una tasca necessària 
i urgent, un treball comunitari 
molt adequat com a rehabilitació 
de les persones reincidents en 
la petita delinqüència; que els 
fos obligatori tindria dificultats 
jurídiques, però una comissió 
parlamentaria que hi treballés 
tant intensament com ho fa la 

Segons diversos estudis 
recents la crisi té una 
clara repercussió en la vida 
quotidiana de les dones i té 
conseqüències en aspec-
tes tant diferents com la 
situació laboral, el nivell 
d�ingressos, les relacions 
familiars, la càrrega de tre-
ball domèstic i la salut. S�ha 
observat que:
1. L�atur femení ha augmen-
tat tot i que l�increment ha 
estat més moderat que el de 
l�atur masculí. L�atur afecta, 
especialment, les dones 
joves i de més de 50 anys.
2. Les dones continuen 
patint períodes d�atur de 
més llarga durada que els 
homes.
3. La taxa d�activitat feme-
nina ha tingut un increment 
sostingut durant el període 
de crisi.
4. Les dones amb treballs 
temporals, parcials i preca-
ris han empitjorat la seva 
situació laboral.
5. La reducció d�ingressos 
familiars i la retallada de 
despeses suposa un aug-
ment de la càrrega de tre-
ball domèstic de les dones.
6. Hi ha un retrocés en les 
polítiques i plans d�igualtat 
a les empreses i entitats.
La crisi, a més a més, té un 
major grau d�impacte sobre 
les dones de nivell socio-
econòmic baix i empitjora 
encara més les condicions 
de vida de les persones en 
situacions de precarietat i 
pobresa. 

Dones i crisi

R
ei

n
s
er

ci
óSobredosi d’escoles bressol

Sara Reñé

S’han desfermat les 

inauguracions i les 

aprovacions inicials 

i definitives

d�investigació de l�actuació dels 
bombers, trobaria una solució de 
llei que seria molt valorada i, so-
bretot, molt clarificadora per als 
ciutadans. Seria una bona eina 
de reinserció, un servei anticipat 
als bombers i, sobretot, una con-
tribució al sentit comú del país. 
Qui tingui orelles que escolti.

J.V.M.

Sóc una de les persones 
que va estar sense llum 
més de dos dies després 
de la gran apagada de 
Barcelona del 2006 i ara, 
veient el que està passant 
a Girona, no puc deixar-
me de preguntar: com és 
possible? Si les elèctriques 

ja van tenir un avís, ja havien 
d�haver fet els deures. No és 
normal que la història es repe-
teixi i no només això, sinó que a 
més s�intensifiqui. Em solidaritzo 
amb els pobres afectats.

Josep Simó
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Sempre hi haurà 

dèficit de demanda, 

però comencem a 

anar pel bon camí
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què en penseu...

el bloc

staff

La cultura s�està perdent una 
mica a tot arreu. Fa un any que 
visc a Gràcia i crec que el proble-
ma no és només d�aquí. De fet, 
a Gràcia encara s�hi poden fer 
cosetes, encara hi ha teatres i 
exposicions. A Tarragona, on he 
viscut tota la vida, no queda res! 
I és una llàstima. 

Alba Rodríguez
dissenyadora

Ricard Coronas
pèrit

Federico Guerreros
pintor

Roger Herrero
educador social

Hi ha moltes ganes de fer coses 
però pocs llocs on anar i tirar 
endavant projectes culturals 
propis. Hi ha corals, per exem-
ple, que han hagut de marxar 
de Gràcia perquè el Districte no 
dóna l�abast. Són molts els que 
volen fer coses i molt pocs els 
recursos amb què compten. 

Hi ha molts bars i moltes 
botigues, però les possibilitats 
culturals són escasses i és una 
qüestió general de Barcelona. 
Com a pintor, crec que és neces-
sari que s�obri la mentalitat. Hi 
ha poques galeries que brindin 
oportunitats a nous pintors. Cal 
engrandir perspectives. 

M�agrada tota l�activitat cultu-
ral i em trobo que cada vegada 
n�hi ha menys. És cert que en 
comparació amb d�altres barris 
o ciutats, Gràcia no està gens 
malament, sobretot de cara a 
espectacles per als nens o al te-
atre, però s�hauria de potenciar 
més l�espectacle. 

Can Sardana 

Quan es va morir el meu amic 
Joan Tur, poc després ens va 
dir adéu un cosí meu, el Juani-
to petit i, sento dir-ho, no em 
va afectar tant. Són curioses 
les reaccions de la ment. El 
mateix m�ha passat aquesta 
setmana quan dijous vaig veu-
re les estanteries gairebé bui-
des de Can Fabrés, el colmado 
del carrer Carolines que a casa 
anomenàvem Can Sardana 
des que un Nadal van posar 
sardanes a tota castanya com 
a alternativa revolucionària a 
la pressió de l�Sgae. No ho van 
fer per això, esclar, sinó per-
què a la Barcelona cosmopolita 
hi ha encara algun aborigen 
a qui li agrada la dansa més 
bella de totes les danses que 
es fan i es desfan. Can Sardana 
tanca després d�aixecar la per-
siana durant més de 40 anys. I 
ho fa aquesta setmana sobre-
tot perquè el Joan s�ha mort 
de manera sobtada i la Lluïsa 
no pot més. Per a mi han estat 
onze anys la meva gent del 
barri, la meva família. El dolor 
és més intens, lògicament, per 
l�adéu del Joan. Un altre Joan 
dels meus que se�n va. Proba-
blement no ens veurem més 
amb la Lluïsa, ni comentarem 
l�actualitat ni em recomanarà 
aquells productes de Gironella. 
Un altre comerç històric se�n 
va i la Gràcia antiga mor una 
mica més. 
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...de l’evolució de l’activitat cultural a Gràcia?

CREUS QUE GRÀCIA HAURIA DE PLANTEJAR UN REFERÈNDUM COM EL DE VALLVIDRERA? ENTRA A WWW.INDEPENDENT.CAT/GRACIA I VOTA

Text i fotos: Elena Albouy

tribuna

Sant Medir no és política
Després de llegir l�article 
d�opinió de la contra publicat 
en el número 334 del dia 
12 de març de 2010, signat 
per Gerard Maristany i Sergi 
Martín, des de la Federació 
de colles no ens hem pogut 
quedar de braços plegats. 
Com deia en la salutació del 
programa objecte de polèmi-
ca, Sant Medir és una demos-
tració fefaent de la cultura 
popular, aquella que neix 
del poble i és feta pel poble. 
Sense l�esforç dels romeus i 
romeves de les colles la festa 
no seria possible, i quan 
diem esforç ens referim tant 
a l�esforç organitzatiu com 
a l�esforç econòmic que fem 
tots els socis i sòcies de les 
colles. Trencant llegendes 
urbanes, els caramels i tot 
el que representa la festa 
és assumit pràcticament 
en la seva totalitat per tots 
nosaltres, l�ànima de la festa. 
Afirmar a la lleugera que Sant 
Medir és política ens sembla 
una afirmació gratuïta que 
pot portar a interpretacions 
errònies per part de veïns 
i veïnes que desconeguin 
l�organització de la Federació 
i de les colles.
El programa de la Federació 
recull els actes principals de 
la festa i cada colla edita el 
seu propi, com és tradició, 
i en el que recullen totes 
les seves activitats. Sant 
Medir traspassa els límits 
de Gràcia i arrela a d�altres 
barris de Barcelona, amb 
colles a Sarrià, Sant Gervasi 

Jordi Melgarejo, president de la Federació de Colles de Sant Medir

ÈRIC LLUENT

i La Bordeta, i també a Sant 
Cugat del Vallès. El progra-
ma de la Federació ha de ser 
també un reflex d�aquesta 

realitat, és per aquest motiu 
que apareixen salutacions dels 
regidors del tres districtes als 
que pertanyen aquests barris. 
El programa de la Federació 

recull, d�aquesta manera, les 
salutacions dels representants 
polítics al territori com també 
es fa en d�altres celebracions 
de Catalunya, i no cal anar 
massa lluny per comprovar-ho. 
Per tot això creiem que afir-
mar que Sant Medir és política 
és faltar a la realitat. 
Com dèiem al principi, la festa 
de Sant Medir és possible grà-
cies a l�esforç i la devoció de 
tots els romeus i romeves de 
les colles. Des de la junta de 
la Federació així ho seguirem 
proclamant malgrat opinions 
gratuïtes que no aporten res 

Dir a la lleugera que 

Sant Medir és política, 

ens sembla una 

afirmació gratuïta

i menys en una edició de la 
festa que per causes meteo-
rològiques va necessitar d�un 
esforç afegit per part de tots. 

Com vam poder veure, ni la 
pluja va poder amb la il.lusió 
col.lectiva de tot un barri. 
Aquest fet és el més destaca-
ble, i no un altre. 

La festa és possible 

gràcies a l’esforç i la 

devoció de tots els 

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

l�enquesta

la setmanael corresponsalMarc Almodóvar, periodista Lluís Bou

Colons Toxines 
i més toxines 

El tripartit està demostrant que és un fracàs 
com a forma de govern. No en culpo cap dels 
tres partits en concret, simplement és que els 
errors el col.lapsen. En política si es vol durar, no s�ha de gover-
nar mai deu a zero. Sempre és millor un sis a quatre en benefici 
del bon govern. I això el tripartit no ho sap fer. De fet, no pot 
fer-ho, perquè trencaria l�equilibri entre els socis i correria risc 
real de ruptura. Conec molts dirigents del PSC, d�ERC i d�ICV que 
reconeixen que al govern hi ha consellers a qui els va gran la 
conselleria i que cometen errors inacceptables, que haurien de 

plegar. Vostès mateixos ja han 
vist els últims episodis de des-
govern que ha viscut Catalu-
nya aquestes setmanes amb la 
nevada, i el govern i les elèctri-
ques passant-se la pilota per 
les culpes de l�apagada de llum 
després de dies de desgavell. 

En qualsevol altre govern europeu, després dels sonats episodis 
de la sequera, la descoordinació en l�incendi d�Horta de Sant Joan 
on van morir 5 bombers i el viatge a Mallorca quan estava anun-
ciada una forta tempesta; Joan Saura hauria estat cessat. 
Saben quin és el drama del tripartit? Que funciona amb tres 
compartiments estancs i José Montilla no té autoritat sobre el 
conjunt del govern. No pot fer dimitir Ernest Maragall quan critica 
el tripartit, perquè seria el segon Maragall que descavalca i es 

trencarien els equilibris al 
PSC. I encara menys pot fer 
dimitir Saura perquè és el 
líder d�ICV, i els ecosocialistes 
fan i desfan en el seu com-
partiment governamental. Per 
això el govern català és dels 
pocs executius europeus que 

al llarg d�una legislatura no haurà fet cap crisi de govern. Només 
hi ha hagut el relleu, per descomptat voluntari, de Joan Puigcercós 
per Jordi Ausàs.
Fer crisis de govern és un eina bàsica que tenen els presidents 
per depurar responsabilitats, i reconduir la desafecció ciutadana. 
És allò de governar 6 a 4, que és la clau de la governació intel.

ligible i amb lletra clara. En el tripartit, Montilla no l�aplica perquè 
es trencaria el tripartit. Si ho fa, va a eleccions anticipades. Sap 
que això ja és el que li va passar a Pasqual Maragall. 
Com que no sap depurar-se i per tant opta per enrocar-se o per 
semblar absent, el tripartit va acumulant toxines episodi rere 
episodi davant una ciutadania fatigada. El govern Montilla és un 
artefacte que a final de mandat morirà, no pas perquè l�oposició 
l�hagi desballestat, sinó d�arteriosclerosi. 

OPINIÓ

SERGI CARDONA

Tenia la mirada perduda al 
carrer Zaghloul. Observava, 
a través dels finestrals de 
l�Elite, com la gent passejava 
tranquil.lament pel centre 
d�Alexandria un dissabte 
qualsevol. Aixecava les es-
pesses celles que poblaven 
el seu front, deixava anar un 
�quin coi de vaca, aquest� i 
tornava a abaixar la mirada 
sobre la seva freda cervesa 
Stella.
Així és com li agradava 
d�anomenar als egipcis. 
Vaques. �És que no hi estàs 
d�acord que sembla una vaca, 
aquest?�, preguntava en veu 
alta. I després es dedicava 
a doblar les converses dels 
egipcis afegint un to sarcàstic 
i fatxenda. Que si la hipoteca 
per aquí, que si els treballs 
de merda per allà, sempre 
subratllant estúpidament el 
nom del Profeta.
Ell era, malgrat tot, d�aquella 
ciutat. Genuïnament alexan-
drí. Representava una Alexan-
dria profunda. La traspuava a 
la seva pell. Però una denomi-
nació com aquesta no és tan 
senzilla d�aplicar. No es tracta 
d�afegir un simple gentilici 
a un sexagenari qualsevol 
com ell. Havia nascut 63 anys 
enrere al carrer Nabi Daniel i 
es podia dir que havia passat 
quasi tota la seva vida allà. 
En aquells carrers. Malgrat 
haver nascut, criat i crescut 
en aquella ciutat. Malgrat 
portar més de 60 anys a 
Alexandria, no es considerava 
pas egipci. Ni tan sols alexan-
drí. Quan algú li ho pregunta-
va, gairebé s�ofenia. Arrufava 
les celles, s�omplia d�aire 
la papada i escopia un �sóc 

grec� ple de rebequeria infantil 
i complexes gairebé coloni-
als. I, com tota la seva colla 
d�amics grecs-alexandrins, no 

feia més que parlar del passat. 
Rememoraven els anys de 
joventut, endolcien històries 
inesgotables sobre aquell racó 
i aquell altre, fabulaven sobre 
una ciutat que ja no existia. 
Que ja no se sentien seva. Es 
podia passar hores i hores 

assegut a les butaques carrin-
clones i tristament folrades 
de l�Elite. Podia dinar, beure 
desenes de cerveses i arribar 
fins a la hora del sopar sense 
moure�s del seu seient. Xer-
rant amb aquell i aquell altre. 
A vegades ni tant sols això. 
Li plaïa contemplar el pastu-
rar de les seves vaques. Li 
plaïa, en definitiva, seguir-se 
sentint un colon, assegut en 
aquella butaca, sentint-se 
intel.lectualment superior, 
econòmicament conqueridor. 
De fet això era l�únic que 
encara li quedava de la seva 
vella Alexandria. I per això en 
gaudia. Sense ser capaç de 
reconèixer-ho. 

Ell representava una 

Alexandria profunda; 

la traspuava a través 

de la seva pell

Montilla no té autoritat 

sobre el conjunt del 

govern, funciona amb 

tres compartiments

 Col·legi d�Educació Infantil i 
Primària Baldiri Reixac 

  Parc Güell, s/n
   93 213 04 84 
 

 Col·legi d�Ed. Infantil i Primària 
Josep Maria de Sagarra 

  Pg. Vall d�Hebron, 64-70 
   93 212 44 29 
 

 Col·legi d�Educació Infantil i 
Primària Josep Maria Jujol 

  Riera de Sant Miquel, 41 
   93 218 08 90 
 

 Col·legi d�Educació Infantil 
i Primària La Farigola de 
Vallcarca

  Sant Camil, 31 
   93 213 88 02 
 

 Col·legi d�Educació Infantil i 
Primària La Sedeta 

  Indústria, 67 
   93 207 24 43 
 

 Col·legi d�Educació Infantil i 
Primària Montseny 

  Torrent del Remei, 2-10
   93 213 98 45

 Col·legi d�Ed. Infantil i Primària 
Municipal Patronat Domènech 

  Gràcia, 7 
  93 237 00 35 
 

 Col·legi d�Educació Infantil 
i Primària Municipal Reina 
Violant 

  Trilla, 18 
   93 218 97 52 
 

 Col·legi d�Educació Infantil i 
Primària Pare Poveda 

  Av. de Vallcarca, 220 
   93 212 33 75 
 

 Col·legi d�Educació Infantil i 
Primària Pau Casals - Gràcia 

  Providència, 134 
   93 219 53 62 
 

 Col·legi d�Educació Infantil i 
Primària Rius i Taulet 

  Pl. Lesseps, 19 
   93 217 61 96 
 

 Col·legi d�Educació Infantil i 
Primària Sagrada Família 

  Sardenya, 343 
   93 207 43 11

 Col·legi d�Educació Infantil i 
Primària Turó del Cargol 

  Av Coll del Portell, 56 
   93 284 47 18 

 Equip d�Assessorament i 
Orientació Psicopedagògica 
B-30 Gràcia 

  Topazi, 29 
   93 415 52 06 

 Escola Bressol Municipal 
Gràcia 

  Maignon, 2 
   93 217 18 33 
 

 Escola Bressol Municipal La 
Fontana 

  Gran de Gràcia, 123 
   93 218 64 56 

 Institut d�Ensenyament 
Secundari La Sedeta 

  Indústria, 67 
   93 458 99 01 
 

 Inst. d�Ensenyament Secundari 
Pere Bosch i Gimpera

  Torrent del Remei, 2 
   93 213 14 10 
 

 Institut d�Ensenyament 
Secundari Secretari Coloma 

  Secretari Coloma, 15-25 
   93 285 34 91

 Institut d�Ensenyament 
Secundari Vila de Gràcia 

  Riera de Sant Miquel, 58-62

Educació

Com que no sap 

depurar-se i es fa 

l’absent, el tripartit 

va acumulant toxines 
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Política
ERC tanca la ferida del 2008 entre afins a 

Carod i Puigcercós amb una executiva única 
Pagès surt reelegit amb un 79% de vots a favor atorgant dues secretaries als crítics 

Només tres vots van se-
parar l�abril de 2008 les 
candidatures de Miquel 
Pagès i Roger Gispert a 
la presidència d�ERC-Grà-
cia en un congrés comar-
cal celebrat dos mesos 
abans de la gran lluita 
entre Josep-Lluís Carod 
i Joan Puigcercós que 
es va inclinar a favor 
d�aquest últim. Dime-
cres, amb una executiva 
de consens elegida al 
voltant de Pagès, la fe-
rida oberta es va acabar 
de tancar. 

Han estat els últims 
en arribar a l�estrena 
de la flamant Oficina 
d�Atenció al Ciutadà de 
la plaça Vila de Grà-
cia i han tingut en les 
primeres hores una 
rebuda tímida per part 
dels ciutadans. Són els 
dos caixers de tràmits. 

ALBERT BALANZÀ

L’escenari ha canviat molt en dos 
anys a Esquerra de Gràcia, una 
agrupació amb rang comarcal 
controlada pel potent sector de 
Barcelona que controlen Jordi Por-
tabella i Ricard Martínez i que es va 
inclinar per donar suport a Carod 
en la lluita amb Puigcercós per la 
presidència del partit. Som al 2010, 
però, i amb Carod en retirada, s’ha 
acabat la batalla i el pacte de conve-
niència entre Barcelona i Puigcer-
cós és un fet. I més quan la petita 
fuga de militants a Reagrupament 
també ha pacificat l’agrupació.
L’escenari més general de fusió de 
sectors, doncs, és va concretar di-
marts a la nit en el congrés comar-
cal de Gràcia amb la reelecció de 
Miquel Pagès, exconseller tècnic del 
districte, per dos anys més. Amb 
una assistència de 49 militants amb 
dret a vot, Pagès va ser proclamat 
president de nou amb un 39 vots 
a favor (79%), cinc vots en blanc i 

Lluny queda la primera data del 
30 de maig que el Districte va 
donar com a bona per al tras-

cinc nuls. Enguany el sector Puig-
cercós que fa dos anys encapçala 
Roger Gispert, Xavier Florensa o 
Sandra Vélez no va presentar llista 
però simptomàtica va ser la integra-
ció de l’expresident Carles Alemany 
a l’executiva com a secretari d’Estu-
dis i Anàlisi Electoral i d’altres afins 
als crítics com Alba Metge com a 
secretària de Mobilització. Les dues 
vicepresidències, en tot cas, han es-
tat per a dues persones de màxima 
confiança de Pagès, l’exconsellera 
Dolors Martínez (vicepresidenta 
de coordinació interna i secretària 
d’organització) i Martí Metge (vi-
cepresident d’Acció Política. Núria 
Pi substitueix Àlex López en la se-
cretaria de Política Municipal. 

llat de l’OAC de Francisco Giner 
i ja han passat quatre mesos de 
l’estrena al novembre amb la pro-
mesa dels dos caixers de tràmits 
municipals. Finalment, aquest di-
mecres, tot i que el Districte havia 
assegurat a principis de febrer que 
només faltaven tres setmanes, va 
ser el dia, amb una petita obra de 
connexió que va obligar a aixecar 
algunes llambordes a la plaça.
L’estrena dels dos caixers, un a 
l’entrada a mà dreta on abans hi 
havia la Guàrdia Urbana i l’altra 

L’exregidora del Districte de 
Grà cia, Cesca Mas goret, ha 
passat el tall de quin ze a cinc 
candidats en la cursa per arri-
bar a ser Síndic de Barcelona 
en substitució de Pilar Malla, 
però perd punts en la recta final 
que ha situat Joan Coscubiela, 
Assumpció Vilà i Ignasi Garcia 
Clavel com a aspirants a pactar 
ara entre els partits. Mentre el 

PSC i ICV-EUiA aposten per 
l’exsecretari general de Comissi-
ons Obreres a Catalunya, CiU, 
ERC i PP han unit forces al 
voltant dels altres dos noms, el 
de la presidenta de la Federació 
Catalana del Voluntariat i de 
l’exdirector general de presons. 
Es dóna el cas que Masgoret ja 
és observadora dels consells de 
dones i de benestar social.

CEDIDA: ALBA METGE

ÈRIC LLUENT

MIQUEL PAGÈS, REELEGIT PRESIDENT D�ERC A GRÀCIA

UN DELS NOUS CAIXERS DE TRÀMITS A LA SEU DEL DISTRICTE

Masgoret (PSC) perd punts en 

la cursa a Síndic de Barcelona 

Caixers de tràmits amb limitacions

A.B.

al fons a mà esquerre passat l’es-
pai d’exposicions, va ser tímida 
i només alguns curiosos s’hi van 
acostar sense gosar tocar massa.
Els nous caixers permeten fer trà-
mits com demanar un volant de 
residència o de convivència del 
padró d’habitants, sol·licitar un 
certificat de pagament o una cò-
pia o fer la domiciliaciño bancària 
de l’IBI o de l’Impost de Vehicles 
de Tracció Mecànica. Ara bé, s’ha 
de tenir DNI electrònic.
Altres serveis són un plànol de 

la ciutat, però que en l’opció 
d’imprimir el plànol no dóna el 
resultat promès i el mapa no es 
veu. Més sort tindran els ciuta-

dans que simplement vulguin 
consultar l’agenda d’activitats 
de la ciutat o xafardejar el canal 
Cultura de l’Ajuntament. 

breus
Desallotjades dues 
cases okupes al 
barri de Vallcarca

La Guàrdia Urbana es va presen-
tar dimarts al matí amb vuit fur-
gonetes a la confluència dels car-
rers Medes i passeig de la Mare de 
Déu del Coll per desallotjar dues 
cases okupes, que està previst en-
derrocar perquè es veuen afecta-
des pel pla de reforma del sector 
Hospital Militar. En el moment 
del desallotjament, a les finques 
hi havia 12 persones. 

El Moviment Brigadistes celebra, 
el proper 27 de març la Festa del 
Che a La Fontana i ho fa, entre 
d’altres actes, amb la convocatòria 
d’un concurs de cartes adreçades 
a Pilar Rahola per donar respostes 
al seva defensa d’un “sionisme ra-
dical”. La iniciatica compta amb 
el suport d’un jurat format per 
l’escriptora Rosa Regàs, l’antro-
pòleg Manuel Delgado i el soci-
òleg Felipe Aranguren. 

Concurs de cartes 
contra Rahola a 
La Fontana

El Districte estrena dos terminals a la seu de plaça Vila de Gràcia

Com cada any per aquestes da-
tes i per tretzena vegada conse-
cutiva, l’ateneu independentista 
la Torna convoca aquest dis-
sabte la calçotada popular de la 
Vila de Gràcia. I ho fa a través 
d’un cartell que, aquest any, re-
corda la figura d’un dels noms 
del 2010: el de Fèlix Millet. La 
música la posarà, després de di-
nar, el conjunt Rumb al Bar. 

L�ateneu la Torna 
celebra la seva 
XIII calçotada
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L’Ajuntament i La Caixa acorden una 
escola bressol i pisos protegits a Escorial
El nou edifici, que s�aixecarà a l�antiga escola d�infermeres, també acollirà pisos tutelats

Impulsar la creació d�ha-
bitatge dotacional, sobre-
tot el tutelat, i facilitar 
l�obertura de noves llars 
d�infants municipals eren 
dos dels objectiu fona-
mentals que es van mar-
car en el PAD 2008-2001 
i, gràcies a un conveni 
signat amb La Caixa, la 
finca de l�antiga Escola 
d�Infermeria al carrer 
Escorial amb Travessera 
de Dalt servirà per donar 
resposta a totes dues 
prioritats. El projecte 
preveu un màxim de 62 
pisos protegits i una es-
cola bressol als baixos. 

MARIA ORTEGA

La finca del carrer Escorial 177 és 
propietat de La Caixa i, a través 
d’un conveni signat a mitjans de 
gener i que es farà públic aquest 
divendres 19, n’ha cedit el sòl a 
l’Ajuntament per tal que impulsi 
la promoció de pisos dotacionals i 
el projecte d’una nova escola bres-
sol que ha de contribuir a paliar 
el dèficit de places públiques al 
Districte. A canvi, l’Obra Social 
de La Caixa, a través de l’empresa 
Foment Immobiliari Assequible, 
podrà construir i gestionar durant 
un termini màxim de 52 anys els 
futurs habitatges i després els ce-
dirà a l’Ajuntament. Es tracta 
d’una superfície de 4.800 metres 
quadrats de sostre construït que 
ha de servir per donar cabuda a 
62 pisos dotacionals, a banda de la 
llar d’infants. El pas previ a l’inici 
de les obres, però, és una necessà-

ria modificació puntual del PGM 
per passar la qualificació d’equi-
pament a habitatge protegit. Un 
tràmit que s’ha de realitzar en el 
termini de vuit mesos.
Així, el Districte fa un pas més en 
l’objectiu d’incrementar les places 
públiques a les llars d’infants. De 
fet, es va engegar el mandat amb 
dues escoles bressol municipals 
(Fontana i Gràcia) i un total 116 
places i, en aquests moments, n’hi 
ha 275 gràcies a l’obertura dels cen-
tres Sant Medir i Galatea. La feina 
pendent passa per impulsar l’escola 
bressol del Coll, la del carrer Nep-
tú (que ja ha rebut aprovació a la 
comissió d’hisenda) i la de Jaén 22 
(també amb aprovació inicial). La 
inauguració prevista és al 2011. 

ÈRIC LLUENT

LA FINCA DEL CARRER ESCORIAL 177, ON S�AIXECARÀ EL NOU PROJECTE D�ESCOLA BRESSOL I HABITATGE PROTEGIT

Tot i que el projecte contempla 
que els pisos protegits a Escori-
al, d’un lloguer màxim de 300 
euros mensual i uns 50 metres 
quadrats, es destinin a joves i 
gent gran, ERC també proposa 
altres possibilitats. Els republi-
cans que la nova escola bressol 
dels baixos de la finca aculli 
infants amb pluridiscapacitats 
per tal de facilitar-ne la inte-
gració, fruit de la convivència 

amb alumnes sense discapaci-
tat, amb acord amb la fundació 
Nexe, situada a escassos metres 
de la finca. En aquest sentit, 
també defensen la possibilitat 
que alguns dels nous habitatges 
dotacionals es puguin destinar 
als familiars de nens amb dis-
capacitats per col·laborar amb 
els programes de suport a les 
famílies que s’impulsen des de 
la Fundació. 

Gent gran, joves i... alumnes 

amb pluridiscapacitats?

CEDIDA: MONTSERRAT TORRES

crònica blavaMiquel Sendra

Molt bona diada de Sant Medir, 
a Sants, amb la participació dels 
Castellers de Sant Cugat, Cas-
tellers de Sants i Castellers de la 
Vila de Gràcia. Els Blaus van fer 
el primer 5 de 7 de l’any, el més 
matiners dels darrers anys. El van 
acompanyar amb el 4 de 7 amb 
agulla, el 4 de 7, i el pilar de 5, 
tots ells descarregats sense massa 
dificultats. Aquesta actuació con-
firma la planificació de portar a 
plaça el 4 de 8 i la torre de 7 el 
mes de maig. Cal destacar, a més, 
els tres castells de set de Sants (3 
de 7, 5 de 7 i 4 de 7 amb agulla) 
i el 3 de 7 dels de Sant Cugat. La 
propera actuació dels blausserà 
l’11 d’abril, a la diada de la Inde-
pendència, a plaça Revolució. 

M.O.

El Districte continua amb el ca-
lendari a la mà per tal de tenir en 
funcionament 8 de les 16 superi-
lles durant aquest primers mesos 
del 2010 i segueix avançant en la 
conversió de carrers en platafor-
mes úniques o semiplataformes 
amb prioritat per als vianants.
El darrer pas en aquesta direcció 
seran els canvis de circulació a 
les superilles B3 i B4, situades a 

l’entorn de Lesseps, que segui-
ran els mateixos passos de les ja 
consolidades A2, A3, A4 i B5. 
Així, per tal de trobar la millor 
manera de facilitar la mobili-
tat en aquests punts, s’ha obert 
un període de suggeriments 
que s’allargarà fins al proper 1 
d’abril per tal d’avaluar els pros 
i els contres de la proposta mu-
nicipal.
Una proposta que compta amb 
el vist-i-plau de Via Pública i la 

El Districte engega una consulta sobre 

els canvis de circulació a les illes B3 i B4
El període de suggeriments estarà obert fins al proper 1 d�abril

Guàrdia Urbana i que contempla 
modificacions de mobilitat com 
invertir el sentit de la circulació 
del carrer Trilla i el del carrer Pé-
rez Galdós en el tram que va de 
Santa Àgata a Betlem, així com 
també eradicar del tot el trànsit 
en el mateix carrer Pérez Galdós 
però en el tram entre Betlem i 
Maurici Serrahima.
Un dels objectius d’aquesta me-
sura és donar més seguretat al 
trànsit escolar de la zona. 

breus

Finalment un sol carrer s’in-
corporarà a l’edició 2010 de la 
Festa Major, que comptarà amb 
17 carrers federats. Així, l’única 
incorporació serà la del tram de 
Fraternitat que enllaça Sant Llu-
ís i Encarnació, que ja encara la 
recta final dels tràmits legals 
necessaris per constituir la seva 
junta. El carrer Camprodon, en 
canvi, que també havia mogut 
els papers necessaris per incor-
porar-se aquest any a la Festa 
Major, ha posposat aquest pas 
a l’any que ve. D’altra banda, 
aquesta setmana el Parlament 
ha desestimat la proposta de 
CiU de restituir les subvencions 
que es van retallar a la Fundació 
Festa Major des del govern poc 
temps abans de celebrar la dar-
rera edició de la festa. 

Després del parèntesi temporal 
per la possibilitat d’aixecar un 
nou equipament a la plaça de 
la Sedeta que acollís, a banda 
dels serveis socials, un local per 
a les associacions de veïns del 
Camp d’en Grassot i el passeig 
de Sant Joan, el procés continua 
en marxa. Tancada la porta de la 
Sedeta, el Districte ha reprès ara 
la primera intenció d’adequar un 
local per a l’ús veïnal al passatge 
d’Alió. Segons fonts municipals, 
ja s’han tancat els tràmits d’ade-
quació de l’espai i, de forma im-
minent, s’hi iniciaran les obres 
per posar-lo a punt. L’AV Camp 
d’en Grassot, però, diu que no se 
li ha notificat cap avenç. 

Fraternitat, l�única 
incorporació a la 
Festa Major 2010

Nou local per a 
veïns al passatge 
d�Alió, a Grassot
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gent del barri

De la cinquantena de sabateries 
que hi havia fa uns anys a Grà-
cia, només en queden una dese-
na. “La goma ha matat el cuir i 
amb ell els sabaters”, explica en 
Carlos Bernal, un dels supervi-
vents. Amb 23 anys, en Zapa, 
com el coneix tothom, va deixar 
la fàbrica, va entrar a la sabateria 
del seu pare perquè li ensenyés 
l’ofici i ara ja en porten quinze 
treballant colze a colze al carrer 
Verdi. Quan s’emprenyen no es 
parlen. I quan no estan empre-
nyats només no parlen de fut-
bol. Tot i estar jubilat, a l’An-
tonio li costa anar-se’n a jugar 
cartes amb el seus amics. Avui 
no hi és. Ha anat al dentista. “Li 
estan sortint les dents”, explica 
en Zapa. 
Ha passat el temps en què la 
gent es vestia d’abaix a dalt, 
quan les sabates eren el més 
important. El mileurisme i ara 
la crisi, però, han frenat el con-
sumisme desenfrenat: “La gent 
jove s’ha adonat que les coses 
s’arreglen”. N’hi ha que ho 
porten a l’extrem. Cap proble-
ma. Els envia a Lourdes. També 

XAVI TEDÓ

Els aliats de Zapatero

Xavi Tedó

CARLOS BERNAL, EL ZAPA, A LA SABATERIA

Carlos Bernal és un dels pocs sabaters que queden a la Vila

No tots els col.lectius 
estan en contra de 
Zapatero. El president 
espanyol encara té 
seguidors. El gremi de 
sabaters n�és un. Ni 
que sigui perquè quan 
la gent sent el seu nom 
s�enrecorda que té unes 
sabates que necessiten 
una repassada.

hi ha qui es pensa que el sabater 
encara és aquell professional que 
ho arreglava tot i sovint s’acosta 
alguna àvia amb una planxa a la 
mà o alguna de més desesperada 
que li demana que li obri la por-

ta perquè s’ha deixat les claus a 
dins. Malauradament no té cor-
des per fer rapel. D’espavilats no 
en falten. Els qui confonen sa-
bateria per guardaroba i deixen 
les sabates d’hivern fins a l’any 

següent. Aquests, si més no, les 
vénen a buscar, perquè “tinc sa-
bates que em van portar fa més 
de deu anys”.
Els tiquets l’ajuden a identificar 
en quin prestatge es troba cada 
sabata. També evita que el llest 
de la classe vingui a recollir unes 
sabates que mai no va portar. 
Com el conte del sabater que 
treballava en un soterrani i que 
coneixia la gent per les sabates 
que duia, a ell li passa el mateix. 
Mira els peus abans que la cara. 
Amb la seva companya no va 
fer cap de les dues coses. Anava 
atrafegat el dia que la veure per 
primer cop i no va ser fins al cap 
d’unes setmanes que va abaixar 
la mirada. 

Va deixar la fàbrica 
per entrar a la 

sabateria del seu pare 
i aprendre l�ofici 
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NOVETAT EDITORIAL

Pius Alibek és moltes més coses que el propietari del conegut restaurant Mesopotàmia del carrer 
Verdi, el pregonser de les darreres festes de Sant Medir o una de les Medalles d�Honor de la Ciutat de 
Barcelona de l�any 2004. Aquest filòleg i traductor d�origen iraquià i afincat a Barcelona des de 1981 
acaba de publicar �Arrels nòmades�, un relat autobiogràfic que recull alguns moments de la seva vida 

a l�Iraq, d�on va marxar amb 26 anys.

Arrels nòmadesArrels nòmades

Feia quasi dos anys que vivíem 
a Bàssora, i les vacances de pri-
mavera acabaven de començar i 

durarien dues setmanes. El pare havia 
d�anar, com feia sovint, als aiguamolls 
durant uns quants dies, per aixecar els 
plànols d�aquells vastos terrenys co-
berts d�aigua que eren propietat dels 
seus habitants ancestrals. La mare no 
em volia a casa si el pare no hi era. Jo 
era un minyó entremaliat i ella tenia 
massa feina per tenir-me corrent amunt 
i avall tot el sant dia. Li va demanar al 
pare que se m�emportés amb ell. 
Al-Ahuar, els aiguamolls del sud de 
l�Iraq, era un lloc únic, aïllat i màgic. 
Grans extensions d�aigua, jonc i canya. 
Búfals, senglars i un nombre incalcula-
ble de tot tipus d�aus i peixos. Els ha-
bitants dels aiguamolls conservaven la 
puresa de l�indomable Enkido i la valen-
tia de l�altiu Gilgameix. Vivien en total 
harmonia amb el seu entorn natural. 
Pescaven amb arpó i caçaven just el 
que necessitaven per menjar. Constru-
ïen les cases amb joncs i canyes. Ajun-
taven les canyes en  paral.lel i les lliga-
ven amb cordes fetes de jonc trenat. Hi 
anaven afegint canyes i formaven co-

lumnes del gruix i la llargària 
que necessitaven. Un cop fetes 
les columnes, les aparellaven 
sobre l�aigua, les tornaven a 
entrelligar, treien el fang de 
sota l�aigua poc profunda fent 
servir les mans o cabassos de 
jonc i l�escampaven a sobre 
la plataforma fins a cobrir-la 
totalment. D�aquest manera 
aconseguien fer una illa flo-
tant per construir-hi la casa 
a sobre i un espai per al 
forn de pa i per a les galli-
nes, els xais i, fins i tot, els 
búfals. De la mateixa ma-
nera, feien unes columnes 
corbes en forma d�arc i les 
fixaven sobre l�illa, dretes 
i en paral.lel, amb cordes 
i fang. Cobrien el sostre 
i els laterals amb canyes, 
estores de jonc i fang. Així 
construïen les cases i els 
magnífics mudhif, «casa 
d�hostes», un espai per a 
les celebracions, convits, 
recepcions i acollida dels 

visitants, on els homes es reunien en-
capçalats pel xeic. Xarrupaven te i cafè, 
conversaven i prenien les decisions que 
calia prendre. A la zona d�aiguamolls 
no permanents, les columnes, no tan 
llargues, es fixaven verticalment en el 
fang sota l�aigua poc profunda tot for-
mant un tancat rectangular. Omplien el 
tancat amb jonc i fulles fins a arribar a 
un pam o dos per damunt de la super-
fície de l�aigua. Al damunt hi construïen 
la casa, amb una porta baixa mirant cap 
a la Meca.
Mai ningú no havia aconseguit doblegar-
los o conquerir el territori verge dels ha-
bitants dels aiguamolls. Ni tan sols els 
britànics, amb els seus canons, a princi-
pis del segle XX. S�hi van enfrontar amb 
el miguar, un bastó d�uns cinquanta o 
seixanta centímetres de llarg, cobert en 
un extrem amb una bola de quitrà dur. 
Agrupaven el seu bestiar, ases i búfals, 
els cobrien l�esquena de quitrà fresc, hi 
calaven foc, els empenyien contra els 
soldats britànics i, corrent darrere del 
bestiar, els atacaven sorgint com diables 
des del foc, amb el miguar alçat.

Als anys vuitanta i en plena guerra Iraq-
Iran, Saddam, aconsellat per no se sap 
quin dels seus maleïts aliats, va decidir 
destruir els aiguamolls, que s�havien 
convertit en l�amagatall dels fugitius 
contraris a la seva dictadura i d�alguns 
infiltrats iranians. Va bombardejar la zo-
na insistentment, però va ser inútil. Ales-
hores, va enverinar les aigües tot elimi-
nant-ne gran part de la fauna. Després, 
va ordenar llençar cables d�alta tensió a 
l�aiguai, com a solució final, va construir 
una presa quilomètrica de terra per ta-
llar el curs de l�aigua del Tigris i l�Èufra-
tes, que alimentaven els aiguamolls. Els 
descendents dels sumeris i accadis van 
haver d�abandonar la seva mil.lenària 
terra i buscar refugi allà on fos. Si enca-
ra quedava algun racó que s�havia salvat 
de la destrucció de Saddam, els aliats el 
van rematar contaminant-lo amb urani 
empobrit durant la primera guerra del 
Golf, i Saddam, mitjançant bombarde-
jos i atacs sistemàtics durant el període 
d�embargament, es va assegurar que la 
zona restés inhabitable.
Amb l�èxode del poble dels aiguamolls 
hem tornat a perdre part de la nostra 
humanitat. Una humanitat que hem anat 
abandonant gradualment al llarg de la 
nostra existència. Molts, a títol perso-
nal, han sacrificat les seves vides inten-
tant salvar la humanitat, però l�hem anat 
asfixiant com a col.lectiu, obrint-ne les 
ferides amb cada individu i cada poble 
que hem aniquilat, amb cada paisatge i 
cada llengua que hem esborrat en nom 
de la religió, la civilització i, avui dia, en 
nom de la democràcia.
Religió, civilització i democràcia; tres 
invents de l�home per reafirmar la seva 
absurda superioritat, satisfer la vanitat 
i justificar l�egoisme i la cobdícia. Una 
llarga lluita per aconseguir, el trist re-
sultat, de ser uns superiors als altres. 
No importa qui aniquili a qui, en aquest 
instant. Els papers canvien quan l�arma 
canvia de mans. Pocs homes tenen la 
valentia de proclamar el dret de matar 
perquè són els més forts, en lloc d�ama-
gar-se darrere justificants divins o no-
bles. Un dels meus professors em va dir 
un dia, probablement citant un conegut 

l�autor

Pius Alibek va néixer a Ankawa 
(Iraq) i es va llicenciar el filologia 
anglesa a Bagdad. Arriba a Barcelo-
na l�any 1981per continuar els seus 
estudis en el camp de la lingüística 
històrica comparada. Davant de la 
prolongació de la geurra Iran-Iraq 
opta per quedar-se a viure a Bar-
celona. Es dedica a la docència i 
als estudis històrics i limgüístics. 
Incorporat al departament de llen-
gües semítiques de la Universitat 
de Barcelona, participa en el pro-
jecte Manumed per catalogar els 
manuscrits antics del Mediterrani. 
Durant les mobilitzacions contra 
la guerra de l�any 2003 es con-
verteix en un referent de la lluita 
per la pau i el 2004 rep la Medalla 
d�Honor de la ciutat de Barcelona. 
La seva altra passió, la cuina, l�ha 
portat a obrir el restaurant Meso-
potàmia del carrer Verdi, on cuina 
els plats tradicionals del seu país 
d�origen. Ara compagina la feina 
del restaurant, amb la recerca, 
l�escriptura, les conferències i les 
traduccions. De fet, és el traductor 
al català de l�autor egipci Alaa Al 
Aswani. Arrels nomades és el seu 
primer llibre.

pensador: «Des que els reis han deixat 
de jugar-se la vida al capdavant dels 
exèrcits, les guerres les fan covards as-
seguts als despatxos.» 
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ARXIU

XXVIII Mercat d�Intercanvi a la Vila de Gràcia. 
La plaça de la Virreina acollira, aquest diumenge 21 de 
març, una nova edició del Mercat d�Intercanvi que orga-
nitza la xarxa Xaingra. A banda de l�intercanvi d�objectes, 
que es prolongarà entre les onze del matí i les cinc de la 
tarda, de cara al migdia està previst un dinar popular i 
un taller de dansa del ventre.

Plaça de la Virreina
Diumenge 21 de març, a partir de les 11h

comunicació: La publici-
tat o com els mitjans de 
comunicació es fan por-
taveus del consumisme.
CC La Sedeta (Sicília, 321), 
a les 19 h 

Concert: La Brigada.
Heliogàbal (Ramon i Ca-
jal, 80), a les 22 h 

Concert: José Luís Man-
zanero.
L�Astrolabi (Martínez de la 
Rosa, 14), a les 22.30 

! Dj 25 de març
Vine a fer un cafè amb...La 
Mala Dona.
Biblioteca Jaume Fuster 
(Lesseps, 20), a les 19 h

Festa final dels tallers 
del CAT.
CAT (Trav. Sant Antoni, 
6-8), a les 20 h 

Sopar-tertúlia amb Josep 
Maria Pou.
Lluïsos (plaça del Nord, 
7-10), a les 21 h

Concert: La Brigada.
Heliogàbal (Ramon i Cajal, 
80), a les 22 h 

Concert: Tired Hippo.
Elèctric bar (Travessera de 
Gràcia, 233), a les 22 h 

Concert: Benhard.
L�Astrolabi (Martínez de la 
Rosa, 14), a les 22.30 

15-17), a les 18 h

Taller de bombolles de sa-
bó.
Bateau Lune (plaça de la Vir-
reina), a les 17.30

! Dg 21 de març
Titelles: La rateta presu-
mida, amb la companyia El 
forat del niu.
Lluïsos (Plaça del Nord, 7-10), 
a les 12 h 

XXII Tràdicionàrius: cançons 
i contes a Viatge d�anada i 
tornada a l�Amèrica Llati-
na, amb Cecilia Bellorín.
Centre Artesà Tradicionà-
rius (Trav. Sant Antoni, 6-8), 
a les 12 h

! Dm 23 de març
Taller: Ós polar, saps per 
què s�està fonent el teu 
món?, a càrrec d�Eli Mira-
lles.
Bibl. Vila de Gràcia (Torrent 
de l�Olla, 104), a les 18 h 

ACTES

! Dv 19 de març
XII Cicle de Nits Clàssiques a 
Gràcia: Concet integral Vi-
valdi, amb l� Orquestra de 
Cambra Vila de Gràcia.
Biblioteca Jaume Fuster (Pla-
ça Lesseps, 20), a les 21 h 

Concert: El petit de Cal Eril 
i Oliva Trencada.
Heliogàbal (Ramon i Cajal, 
80), a les 22 h 

XXIII Tradicionàrius: Sol i 
Serena i ball amb Traba-
llo.
Centre Artesà Tradicio-
nàrius (Trav. Sant Antoni, 
6-8), a les 22 h 

Concert: Mr. Rodríguez.
L�Astrolabi (Martínez de la 
Rosa, 14), a les 22.30 

Música brasilera: Darlly 
Maia.
Elèctric bar (Travessera de 
Gràcia, 233), a les 23 h 

! Ds 20 de març
BCN en marxa: Itineraris 
guiats per conéixer les grans 
actuacions en infraestructu-
res a Gràcia.
Sortida des de la biblioteca 
Jaume Fuster (Lesseps 20), a 
les 10 h 

Presentació del llibre: L�Avi-
ació i El Prat de Llobregat 
1936-1959.

EXPOSICIONS

! Fins al 19 de març
Exposicó: IV Concurs de 
fotos narratiu: Mares, 
àvies, germanes, ami-
gues.
CC El Coll (Aldea, 15-17)

! Fins al 23 de març
Exposició col.lectiva: No-
vetats del fons d�art.
Espai [b] (Torrent de l�Ollla, 
158).

! Fins al 24 de març
Exposició artística: 6x6.
Untiled BCN (Topazi, 14).

! Fins al 26 de març
Exposició fotogràfica: Ar-
tistes amics.
Centre Artesà Tradicionà-
rius (Trav. St. Antoni, 4-6).

Expo si ció: L�es sèn cia del 
jardí de Ro sa Martí.
Casal de barri Cardaner 
(Cardener, 45).

! Fins al 27 de març
Expo si ció fotogràfica: Love 
is the only solution.
Galeria H2o (Verdi, 152)

! Fins al 28 de març
III Mostra d�art del Coll: La 
dona del Segle XXI.
CC El Coll (Aldea, 15-17)

! Fins al 29 de març
Exposició: Tardi: retrat 
en negre.
Bibl. Jaume Fuster (Pl. Les-
seps, 20)

! Fins al 31 de març
Exposició: La cuina de 
Quaresma.
Biblioteca Vila de Gràcia 
(Torrent de l�Oll, 104)

Exposició fotogràfica: Ma-
ternitats.
CIRD (Camèlies, 36-38)

Exposició: Jordi Tolosa.
Sala d�art Atelier (plaça Ro-
vira i Trias, 9)

! Fins al 24 d�abril
Exposició fotogràfica: De 
lo efímero y el cambio.
Galeria Tagomago (Santa 
Teresa, 3)

INFANTILS

! Ds 20 de març
Espectacle Infantil: La re-
volta de les lletres, a càr-
rec de Santi Rovira.
Centre Cívic El Coll (Aldea, 

Biblioteca Vila de Gràcia 
(Torrent de l�Olla, 104), a les 
19 h 

XXII Tradicionàrius: Tro-
bada de fiscorns de l�ES-
MUC.
Centre Artesà Tradicionà-
rius (Trav. Sant Antoni, 6-8), 
a les 19 h

Cicle de conferències: Alta-
veu per al coneixement i 
la difusió de les cultures.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a 
les 19.15

Els Sopars de Centre, amb 
Francesc Sanuy.
El Centre (Ros de Olano, 9), 
a les 21 h 

Gràcia Jazz Session.
Heliogàbal (Ramon i Cajal, 
80), a les 22

Pol Cruells presenta Folk ro-
màntic en íntim acústic.
Elèctric bar (Travessera de 
Gràcia, 233), a les 22 h 

Concert: Paco en la Luna.
L�Astrolabi (Martínez de la 
Rosa, 14), a les 22.30 

! Dc 24 de març
Xerrada: La salut del nadó, 
l�alimentació en els pri-
mers anys de vida.
Biblioteca Jaume Fuster (Les-
seps, 20), a les 11 h 

Cicle de conferències sobre 

Aeroteca (Montseny, 22), a 
les 12 h

Improvisació de claqué: Grà-
cia Tap Jam.
Local de GràciaSwing.org 
(Verdi, 98), a les 20 h

Concurs de piano Maria 
Canals.
Orfeó gracienc (Astúries, 
83), a les 21 h

Concert: Dual.
L�Astrolabi (Martínez de la 
Rosa, 14), a les 21.30

Concert: Oliva trencada i 
El petit de Cal Eril.
Heliogàbal (Ramon i Cajal, 
80), a les 22 h 

Concert: The Seihos i Mai-
ne.
La Fontana (Gran de 
Gràcia,190), a les 22 h

Concert: Hitabaldaäs.
Elèctric bar (Travessera de 
Gràcia, 233), a les 23 h 

! Dg 21 de març
Calçotada a la Miranda.
Casal de barri la Miranda 
(Coll del Portell, 74), a les 
13.30

Projecció del documental: 
Un país dempeus. Per una 
nova cultura democràti-
ca.
Espai País Valencià (Pere Se-
rafí, 7), a les 19.30

Concert: El sobrino del di-
ablo.
L�Astrolabi (Martínez de la 
Rosa, 14), a les 20 h 

Concert: Lucius Works He-
re + Adyo.
Heliogàbal (Ramon i Cajal, 
80), a les 21 h 

Concert: Barnouche.
Elèctric bar (Travessera de 
Gràcia, 233), a les 21 h 

! Dll 22 de març
Andrea Lorenzetti presenta 
El canto del capro, dins de 
la primera Trobada de Tite-
lles per a adults de l�Elèctric.
Elèctric bar (Travessera de 
Gràcia, 233), a les 22 h 

Concert: The other side.
L�Astrolabi (Martínez de la 
Rosa, 14), a les 22.30 

! Dm 23 de març
Xerrada: Menopausa i sa-
lut, a càrrec de Montserrat 
Manubens.
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Cultura
Nous cicles al CAT, petit format i jazz, després 

d’un Tradicionàrius amb repunt de públic
Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries i Paracota clouen la XXIII edició del fetsival

Concerts com el de Kepa 
Junkera, en ració doble, 
el de Nuevo Mester de Ju-
glaría, que celebraven els 
seus 40 anys sobre els es-
cenaris o l�inaugural amb 
Pep Gimeno �Botifarra� han 
estat tres dels plats forts 
d�una edició del Tradicio-
nàrius en la qual, des de 
l�organització, es remarca 
que hi ha hagut un repunt 
de públic. Divendres 26 
la Nit de la Jota posarà el 
punt i final a la XXII edició 
del festival i serà moment 
d�engegar nous cicles.

MARIA ORTEGA

Quico el Cèlio, el Noi i Mut de 
Ferreries i Paracota, en el marc de 
la nit temàtica dedicada a la jota, 
seran els encarregats de llançar la 
traca final d’un Tradicionàrius que 
ha servit a Jordi Fàbregas, director 
del festival, “per avaluar la bona 
salut del folk”. Però més enllà d’ai-
xò, també n’ha extret conclusions 
com els bons resultats d’iniciati-
ves com les matinals infantils de 
diumenge, o les sessions dobles de 
concerts amb un gran nom com el 
de Kepa Junkera, que es podrien 
repetir de cara al 2011. Tampoc hi 
faltarà el folk als mercats ni la vo-
luntat de continuar portant part 
de les actuacions a grans escena-
ris com el de l’Auditori, que s’ha 
omplert per al Nuevo Mester de 
Juglaría, o el Palau de la Música, 
que dilluns acollirà un altre dels 
plats forts: El Pont d’Arcalís. 
Un cop abaixat el teló del Tradi-
cionàrius, el CAT ja té en carte-

ra una nova proposta que pren 
forma en dos cicles. D’una ban-
da, s’estrenarà, els divendres i de 
forma quinzenal, Conteporànius 
que, a partir del 16 d’abril, im-
pulsarà grups de jazz-folk com 
Estamp Jaç (els primers a actu-
ar), Folkincats (per Sant Jordi) o 
Kaulakau (el 30 d’abril), Domini 
Màgic o Toti Soler, que serà l’en-
carregat de clourà el cicle.
D’altra banda, també es treballa 
en una nova programació (per 
als dijous) amb grups de petit 
format i la voluntat de recrear 
un ambient similar als dels pups 
irlandesos. Encetaran el cicle, di-
jous 22 d’abril, Jordi Fàbregas i 
Marc del Pino. 

SERGI L.

KEPA JUNKERA I MELONIOUS QUARTET, UN DELS PLATS FORTS DEL XXIII TRADICIONÀRIUS

breus

Els Castellers de la Vila de Grà-
cia, juntament amb el programa 
Batakada RàdioActiva de Ràdio 
Gràcia, han obert la convocatò-
ria de la tercera edició del con-
curs de grups novells La Cam-
pana, que pretén promoure les 
bandes que canten en català i en 
especial els grups graciencs. Els 
guanyadors, a part d’un premi 
de 600 euros, podran tocar en 
el concert inaugural de la Festa 
Major de Gràcia a la plaça de 
la Vila. El grup finalista rebrà 
un premi de 400 euros i també 
actuarà a l’escenari de la plaça 
de la Vila. El període per envi-
ar les candidatures estarà obert 
fins al proper 30 d’abril. També 
s’ha obert ja la convocatòria del 
concurs de curtmetratges que or-
ganitza, també de cara a la Festa 
Major, la plaça Rovira i Trias. 

La sala Beckett proposa, el pro-
per dilluns 22 de març, la lectura 
dramatitzada de l’obra Dimecres 
d’Aina Tur: la història de moltes 
històries d’amor. Totes, amb un 
menorquí d’uns 30 anys com a 
nexe d’unió, que trobarà, estima-
rà o anhelarà fins a 21 dones. Di-
mecres és un seguit d’escenes que 
barregen present, passat i futur 
amb les relacions de parella com a 
clares protagonistes i amb les veus 
d’Enka Alonso i Àlvar Triay. Es 
tracta d’una coproducció del Te-
atre Principal de Maó i el Govern 
Balear, amb el suport de la Casa 
de Menorca de Barcelona i la col-
laboració de la Sala Beckett. 

Engega el concurs 
de grups novells 
La Campana

El text �Dimecres� 
d�Aina Tur, a la 
sala Beckett

Tot i que la iniciativa de les 
matinals infantils del folk dels 
diumenges en el marc del Tra-
dicionàrius ja es van progra-
mar a mitjans dels 90, aquesta 
edició ha servit per reprendre-
les sota la batuta d’Ara Va de 
Bo i la bona acceptació n’ava-
len la continuïtat no només a 
la propera edició del festival, 
sinó també durant els propers 

mesos encara que el Tradici-
onàrius acabi la seva progra-
mació el 26 de març. Així, els 
diumenges i de forma quin-
zenal, la programació infantil 
continuarà al C.A.T. fins al 
proper 6 de juny. La cita del 
18 d’abril pivotarà al voltant 
dels contes musicats i la del 
25 comptarà amb El Tabalet 
d’Ara Va de Bo.

Les matinals infantils es 

mantenen després del 26-M

M.O.

Un noi i una noia que es coneixen 
en una discoteca i, per aquelles 
coses de la testosterona, acaben 
junts en un lavabo. La història no 
aniria a més si després de l’aventu-
ra, els dos joves poguessin marxar 
cadascun a casa seva o potser junts 
cap a una de les dues cases o cap a 
un altre local, però en aquest cas, 
“degut a una estranya però medi-
cament explicable situació”, el noi 

no pot retirar-se: queden literal-
ment enganxats en ple acte sexual. 
Aquest és el fet desencadenant del 
musical Pegados, que es va estrenar 
el passat 4 de febrer a l’Almeria Te-
atre i que, gràcies a la bona rebuda 
del públic, prorrogarà la seva esta-
da a la sala gracienca fins al proper 
4 d’abril. Es tracta d’un text de 
Ferran González inspirat en una 
notícia apareguda a la premsa fa 
cosa de cinc anys. Ell i l’Alícia Ser-
rat, que també són els dos actors 

El musical ‘Pegados’ prorroga fins 

al 4 d’abril a l’Almeria Teatre
Arribarà als dos mesos en cartell per la bona acollida del públic

protagonistes, es van ocupar de 
crear els temes musicals que do-
nen cos a l’obra i Víctor Conde de 
la direcció. El secret de l’èxit, com 
explica Serrat, és “partir d’un punt 
sorprenent i proposar un musical 
amb molt d’humor, que no és 
precisament el tret dominant en 
aquest gènere”. Un cop tancada 
l’estada a l’Almeria, que es podria 
tronar a prorrogar, Pegados té pre-
vist tancar temporada a Barcelona 
i marxar cap a Madrid. 

Doble concert d�El Petit de Cal Eril, a l�Heliogàbal. 
Joan Pons, més conegut com El Petit de Cal Eril, i la seva proposta 
de folk farcit de petites històries i variants de la música infantil 
serà protagonista durant dues nit, la de divendres 19 i dissabte 
20 de març, a l’Heliogàbal, on actuarà acompanyat del conjunt 
mallorquí Oliva Trencada. 

CEDIDA: BENET RUIZ
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la cartellera

Pianos a la intempèrie a Lesseps i al parc de la Creueta. 
La iniciativa Toca’ m, sóc teu del Concurs Internacional de Música Maria 
Canals de treure pianos al carrer ja ha arribat a Gràcia. Des de dilluns 
l’amfiteatre de la plaça Lesseps i el parc de la Creueta del Coll acullen 
dos dels 21 pianos tunejats que s’han repartit per tot Barcelona. 

SERGI L.

CULTURA

crònica

Un quart de dotze de la nit de 
divendres. Les dues cambreres 
del Cafè Suec, al carrer Tres Se-
nyores, s’afanyen a servir totes 
les copes que els demanen sense 
descans. El local s’omple de mi-
ca en mica de fum i el volum 
de veu es va incrementant a me-
sura que la nit es fa agradable i 
tothom parla amb tothom. La 
porta del bar s’obre un cop més, 
però aquest cop és diferent. Hi 
entra un fugitiu amb el nus de 
la corbata desfet, vestit de negre 
i el que sembla una flor blanca 
a la solapa. 
No ha entrat ni per comprar 
tabac, ni per anar al lavabo ni 
tan sols per veure una cervesa a 
la barra. Camina amb gest pre-
ocupat i de tant en tant fa una 
ullada als carrers de l’entorn 
del cafè. 
Al cap d’una estona, entra un 
noia vestida amb un vestit blanc 
de núvia. Aleshores el fum sem-
bla aturar-se i les converses 
també. Els clients del bar miren 
desconcertats i la núvia pren 
el protagonisme davant d’un 
incòmode fugitiu. “Per què 
em fas això? T’estem esperant. 
T’estimo!”, deixa anar la núvia 

ÈRIC LLUENT

Tres núvies i un fugitiu

Èric Lluent

UN DELS MOMENTS DE MÀXIMA TENSIÓ DE LA REPRESENTACIÓ

Irrupcions teatrals als bars de la Vila les nits de divendres

Anar a prendre una co-
pa a Gràcia pot ser tota 
una aventura. No tant 
per la gent que es pot 
arribar a conèixer, que 
també, com per les sor-
preses que molts bars 
amaguen. No ens refe-
rim tampoc a les acu-
rades cartes de còctels 
ni a les pipes de fumar. 
El sorprenent, aquests 
darrers caps de setma-
na, és la història d�un 
noi vestit d�etiqueta i 
corbata vermella que 
deambula per aquí i per 
allà sense saber ben bé 
on amagar-se.

mentre el noi intenta que la seva 
íntima conversa no es converteixi 
en qüestió pública, cosa que és 
inevitable. 
No han passat ni dos minuts que 
una segona noia, també vesti-
da de núvia, entra al bar i amb 
estupefacció es miren totes dues 

mentre s’inicien els retrets a tres 
bandes. La gent comença a som-
riure i el dubte inicial es conver-
teix en complicitat vers el que 
sembla més aviat una representa-
ció teatral. 
Finalment, una tercera núvia en-
tra al Cafè Suec –on ja hi reina 
un silenci propi d’una platea de 
teatre- i encanona amb una pis-
tola el despreocupat nuvi que 
s’havia de casar amb tres noies 
aquell mateix dia. La noia prefe-

reix estripar-li els pantalons del 
vestit que no pas volar-li el cap 
fins deixar-lo en calçotets. Així 
clou la posada en escena propo-
sada pels integrants d’un taller 
de teatre, anomenat TeatrÓN, 
que es fa al Centre Cívic Les 
Drassanes. Així promocionen 
una activitat teatral dirigida 
explícitament a no actors, per-
sones que mai han pujat a un 
escenari i que volen compartir 
aquesta experiència juntes. 
Un cop resolt l’embolic, les tres 
núvies i el nuvi s’abracen men-
tre l’inesperat públic aplaudeix. 
Fora el bar comenten els mo-
ments més divertits, les frases 
que no els han acabat de sortir i 
ja planegen entrar a un altre lo-
cal per repetir l’escena davant la 
mirada de sorpresa dels qui pla-
nejaven viure una nit de cerve-
ses tranquil·la i sense sobresalts. 
La representació es pot veure, 
des de fa un parell de setmanes, 
a coneguts bars de la Vila, com 
ara el Cafè del Teatre, el Chate-
let i l’Amberes. 

CINEMES

BOSQUE MULTICINEMES. Rambla del 
Prat, 16 - Tel. 93 217 26 42. 
� El libro de ElI. De dg a dj, 16.20, 

19.15 i 22.10; dv i ds, 16.20, 19.15, 
22.10 i 00.40.

� Corazón rebelde. Tots els dies, 
16.05 i 19.10.

�Invictus. De dg a dj, 22.00; dv i ds, 
22.00 i 00.40. 

� Millenium 3. Dv i ds, 16.00, 19.00, 
22.00 i 00.45; de dg a dj, 16.00, 
19.00 i 22.00.

� Brothers. Dv, i ds, 16.00, 18.05, 
20.10, 22.20 i 00.40; de dg a dj, 
16.00, 18.05, 20.10 i 22.20. 

� Green zone/ Distrito protegido 
Dv i ds, 16.10, 19.10, 22.10 i 00.40; 
de dg a dc, 16.10, 19.10 i 22.10.

� Acantilado rojo. Dv i ds, 16.00, 
19.00, 22.00 i 00.45; de dg a dj, 
16.10, 19.10 i 22.10.

� Los hombres que miraban fija-
mente a las cabras. Dv i ds, 16.00, 
18.05, 20.10, 22.15 i 00.45; de dg a 

dj, 16.00, 18.05, 20.10 i 22.15. 
�Medidas extraordinarias. Tots els 

dies, 16.00 i 18.10.
� Shutter island. Tots els dies, 20.10 

i 22.30.
� Avatar. (3D). Tots els dies, 16.00, 

19.00 i 22.00.

CASABLANCA-KAPLAN. 
� Sala 1: Tres dies amb la família. 
Passis: 16.00, 17.30 I 20.45. Amores 
locos. (V.esp) Passis: 19.10 i 22.25.
� Sala 2: Corazón rebelde. Passis: 

16.00, 18.00, 20.00 i 22.00.

CINEMES GIRONA. Girona, 175
� Sala 1: Toy story 2. (3D). De dll 

a dv, 17.30 i 19.30; ds i dg, 16.00, 
17.45 i 19.30.

� Sala 2: Millenium 3. (Cat).Passis: 
17.00, 19.35 i 22.10. La ventafocs. 
(espectacle infantil cantat en català).
Dg, a les 12 h.

� Sala 3: Hermanos. (VOSE) Ds i dg, 
16.15, 18.15, 20.15 I 22.15; de dll a 
dv, 16.15, 20.15 i 22.15.

LAUREN GRÀCIA. Carrer Bailén, 205.
� Sala 1: Millenium 3. (Cat) Passis: 

16.10, 19.10 i 22.10.
� Sala 2: Percy Jackson y el ladrón 

del rayo. (Esp) Passis: 16.20. Un 
profeta. (Esp) Passis: 19.00 i 22.00.

� Sala 3: El mal ajeno. Passis: 16.15, 
18.20, 20.25 i 22.30.

� Sala 4: Shutter Island. Passis: 
16.10, 19.10 i 22.10. 

VERDI. Carrer. Verdi, 32 
� Sala 1: El concierto. (VOSE). Passis: 

16.00, 18.10, 20.25 i 22.35.
� Sala 2: Corazón rebelde. (VOSE)

Passis: 16.00, 18.15, 20.25 i 22.35..
� Sala 3: Brothers-Hermanos. (VOSE). 

Passis: 16.10, 18.15, 20.25 i 22.35.
� Sala 4: An education. (VOSE) Passis: 

16.10, 18.15, 20.20 i 22.30. Carta 
de Francia. (curtmetratge). 22.05.

� Sala 5: La bomba del Liceu. Passis: 
16.10, 18.15, 20.25 i 22.35.

VERDI PARK. Torrijos, 49. 

� Sala A: Flor del desierto. (VOSE) 
Passis: 16.00. Up in the air. Passis: 
18.10, 20.25 I 22.35.

� Sala B: Los hombres que miraban 
fijamente a las cabras. Passis: 
16.10, 18.20, 20.25 i 22.35.

� Sala C: Shutter island. (VOSE). Pas-
sis: 16.15, 19.15, 22.15.. 

� Sala D: La cinta blanca. (VOSE). 
Passis: 16.16, 19.15 i 22.15.

TEATRES

ALMERIA TEATRE. Sant Lluís, 64. 
� Pegados.
� Cinc noies i un vestit.

JOVE TEATRE REGINA. Sèneca, 22. 
� La princesa cigne. Fins al 28/03. 

SALA BECKETT. Alegre de Dalt, 55. 
� El berenar d�Ulisses. Fins al 28/3.

TEATRENEU. Terol, 26. 
� Sala Cafè-Teatre. Pinxes de la co-

cina de los monólogos. Dll, 21.30. 

El club de la màgia 2. Dc i ds, 22 h. 
Magia de cerca. Dj, 22 h. Graciosos 
amorosos. Dv, 22 hEn la cola del 
Inem 1.1. Dv, 23.30. Blancaneus i 
campaneta en acció. (Infantil). Ds, 
17 h. Monòlegs 10. Ds, 18.30.Magic 
Fabra: ilusión o mente. Ds, 20.30. 
Hijos de la Crisis. Ds, 23.30. Alvaro 
Carmona: Perspectiva. Dg, 18.30. 
Tres monólogos de risa. Dg, 20 h.

� Sala Xavier Fàgregas. 1 Arte mu-
sical. Dm, 21 h. Lunas indefinidas. 
Dc, 21 h Impro-Show. Dj, 21 h. Mo-
nòlegs 10. Dj, 22.30.4º Campeo-
natoa Impro-fighters. Dv 23 h El 
club de la màgia júnior. Ds, 18.30, 
i dg, 12 i 17 h Les tres bessones. 
Ds, 17 h i dg a les 12.30. Zzaping, el 
concurso. Ds, 20 h Monólogos 10: 
Albert Boira. Dv, 21.00. Monólogos 
10: Alvaro Carrero. Ds, 22 h. Im-
pro Horror Show. Ds, 23.30. Blan-
caneus i campaneta en acció. Dg, 
17.00. Monólogos 10: Dani Rovira. 
Dg, 20h

relats curts

La castellera

Doncs sí que m�agrada aque-
lla noia, o potser ja no és tan 
noia i ja és una dona, és igual, 
tampoc no sé res d�ella, no sé 
ni quants anys té i no sé ni com 
es diu. No és ni alta ni baixa, 
ni prima ni grassa i el cabell, 
ni curt ni llarg. Això si, té un 
culet que enamora. És que el 
passeja i l�enfila i l�apreta i el 
belluga, i tota 
l�estona se�l fa 
mirar. Però el 
cul seu cenyit 
no és el que 
importa, el 
que de veritat 
val és com se 
m�acosta tan tranquil.la, com si 
passés per allà per casualitat, i 
jo noto la seva presencia i noto 
que vol estar al meu costat, i 
no sé quina cara fer.
Per això, sense adonar-me�n, 
vaig a cada assaig amb aquella 
il.lusió a dins. No penso en ella 
fins que no la veig, fins i tot no 
la veig de seguida que arribo 
sinó al cap d�una estona, quan 
ja hem fet una mica de feina i 
anem estan tots a lloc. Llavors 
va apareixent aquí i allà comen-

tant la construcció amb les 
seves companyes o amb aquell 
que crida tant i a qui tothom 
li fa cas a la primera. Sempre 
em saluda en un moment o 
altre, encara que sigui sense 
dir-me res, només amb un gest 
o un somriure. Sembla estrany 
però quan me�n vaig cap a casa 
passejant i mirant la gent que 

se�m creua pel 
carrer, el seu 
record es va 
difuminant i ja 
no torna fins 
al proper dia 
d�assaig.
El cert és que 

quan la castellera m�agrada 
més és quan em posa les mans 
a l�esquena i m�apreta sense 
compassió, com si fes molta 
força però no em fa gens de 
mal, ja et dic, m�agrada. Clar 
que a vegades em giro em-
badalit per agrair-li la seva 
pressió dolça i em trobo amb 
un paio amb cara de pallús. 
Llavors haig de reconèixer que 
sovint de tot en faig una pel.

lícula, i que el tacte a cegues 
pot portar aquests errors. 

Primera Mans

Quan la castellera 

m’agrada més és quan 

em posa les mans a 

l’esquena i m’apreta

No han passat ni 
dos minuts que una 

segona núvia entra al 
bar perseguint el nuvi
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Esports
El tennis taula dels Lluïsos compleix 

50 anys amb els veterans consolidats 
Els objectius immediats de l�entitat passen per la incorporació de jovent a la secció

La secció de tennis taula 
dels Lluïsos de Gràcia ha 
celebrat aquest mes de 
març el cinquantè aniver-
sari. Mig segle de vida 
en el que s�ha consolidat 
un grup humà que com-
parteix vivències més 
enllà de l�esport i que 
està format per jugadors 
que porten dècades com 
a integrants de la secció. 
Els de la plaça del Nord 
competeixen actualment 
a les lligues i campionats 
de veterans a nivell cata-
là i estatal. 

ÈRIC LLUENT

L’any 1960 s’iniciava l’aventura 
d’una secció de tennis taula als 
Lluïsos de Gràcia. Els primers 
passos en la competició els van 
fer en lligues territorials. Tino 
Estruch és el pal de paller de 
l’equip, ja que en forma part 
des del primer dia amb fitxa fe-
derativa i, en tots aquests anys, 
s’ha erigit com l’alma mater del 
grup. Precisament l’acte comme-
moratiu dels 50 anys d’història 
va servir també per homenatjar 
Estruch pel seu mig segle de de-
dicació activa a aquest esport. 
El principals èxits de l’equip van 
arribar a finals de la dècada dels 
noranta i els primers anys del 
present segle, amb gestes com la 
Copa Catalunya de l’any 1998 i 
la tercera posició del torneig es-
tatal de l’any 2005. Actualment 
el conjunt, que compta amb 10 
integrants tots ells veterans, vol 
assegurar-se el futur amb la in-

corporació de joves que visquin 
aquest esport i vulguin repre-
sentar els Lluïsos. Segons Òscar 
Casabona, president de la secció, 
el tennis taula transmet valors 
essencial com “l’esforç, la disci-
plina i la constància”. “No hi ha 
grans canvis a la vista de cara a 
un futur proper, però el que sí 
hem de fer és nodrir-nos d’una 
nova fornada de jugadors per tal 
d’assegurar que la secció arribi, 
com a mínim, als cent anys”, ha 
explicat Casabona. És per això 
que des de l’entitat gracienca 
s’ha impulsat des de fa dos anys 
l’escola de tennis taula que hores 
d’ara compta amb una quinze-
na de nois i noies d’entre vuit i 
quinze anys. 

CEDIDA

ELS COMPONENTS DE LA SECCIÓ DE TENNIS TAULA DELS LLUÏSOS DE GRÀCIA DE LA TEMPORADA 1997-98

Els equips de veterans de tennis 
taula dels Lluïsos estan prepa-
rant amb especial atenció dues 
de les cites esportives més im-
portants de la temporada. La 
primera serà el cap de setmana 
del 27 i 28 de març a Calella 
amb la disputa de la Copa Cata-
lunya. Havent quedat cinquens 
en la darrera edició –amb una 
participació de 19 equips- ara 
l’objectiu, segons el president 

de la secció, és millorar els re-
sultats de l’any anterior i inten-
tar entrar en el podi. “Sempre 
intentem fer-ho el millor pos-
sible i guanyar, però a vegades 
depèn força de com vagi el sor-
teig i els equips que et toquin”, 
ha comentat Casabona. D’altra 
banda, del 25 d’abril a l’1 de 
maig es jugarà a Ferrol el cam-
pionat estatal amb la presència 
del conjunt gracienc. 

Copa Catalunya i estatal, 

properes cites esportives

breus

L’equip escapulat juga aquest diu-
menge al camp del Castelldefels 
amb una bona oportunitat per 
ser encara més a tocar de la quarta 
plaça i, per tant, de la promoció 
d’ascens. De fet, l’entrenador dels 
graciencs, Pedro Dólera, aquesta 
setmana s’ha mostrat “molt op-
timista” amb les possibilitats dels 
seu equip d’arribar a la recta final 
de la lliga amb opcions reals de 
disputar l’ascens a Segona B. L’Eu-
ropa es trobar ara a tan sols dos 
punts del quart lloc que ocupa el 
Prat. La setmana passada el Nou 
Sardenya va viure la golejada més 
gran d’aquesta temporada davant 
la Rapitenca (5 a 2) amb dos gols 
de Gatell, dos de Simón i un de 
Cano. Des de l’staff tècnic s’anima 
l’afició per tal que doni tot el su-
port possible en els enfrontaments 
que queden a l’estadi. 

El CN Catalunya visita aquest 
dissabte la piscina del Molins de 
Rei en el darrer dels partits com-
plicats d’aquí al final de lliga. 
Quan només queden cinc jorna-
des per disputar-se, una victòria 
per l’equip gracienc significaria 
gairebé assegurar-se virtualment 
l’ascens a la divisió d’Honor es-
tatal. Els jugadors entrenats per 
Jose Montero estan situats en la 
primera posició de la lliga, a tres 
punts del seu perseguidor, el Tú-
ria, amb qui tenen el gol average 
a favor, per la qual cosa només 
perdrien el liderat en cas que 
punxessin en dos dels cinc partits 
que resten. 

L�Europa arriba a 
Castelldefels a 2 
punts de l�ascens

El Catalunya 
visita dissabte 
Molins de Rei

resultats i classificacions
 FUTBOL

TERCERA DIVISIÓ,  GRUP 5

 Propera jornada (30a)
Castelldefels - Europa 
 Resultat 29a jornada
Europa - Rapitenca   5 - 2
 
 Classificació  Punts
 1.  L’Hospitalet  .........................................  65
 2.  Reus  ......................................................  60
 3. Santboià ...............................................  54
 4. Prat  .......................................................  49
 5. Manlleu  ................................................  49
6.  Cornellà ................................................  48
 7.  Europa  ..................................................  47
 8. Balaguer  ..............................................  42
 9. Llagostera ............................................  41
 10.  Amposta ...............................................  39
 11.  Palamós  ...............................................  33
 ...
 17. Premià ...................................................  30
 18. Rapitenca .............................................  29
 19.  Blanes  ...................................................  24
 20.  Olesa de Montserrat ...........................  18

WATERPOLO

PRIMERA DIVISIÓ ESTATAL

 Propera jornada (18a)
CN Molins de Rei - CN Catalunya 

 Resultat 17a jornada
WP Túria - CN Catalunya  6 - 12
 
 Classificació  Punts
 1.  CN Catalunya  ......................................  48
 2.  WP Túria  ...............................................  45
 3.  CN Molins de Rei  ................................  42
 4.  AR Concepción  ...................................  36
 5.  CN La Latina  ........................................  27
 6.  UD Horta  ..............................................  22
 7.  CN Metropole  .....................................  21
 8. Waterpolo Sevilla  ...............................  15
 9.  Universitat Autònoma  ......................  13
10.  CN Hospitalet ......................................  12
11.  CN Alcorcón  ........................................  11
12.  Askartza Claret ......................................  5

HOQUEI

Resultats de l’Hoquei Claret
Aleví - Voltregà  3 - 1
Benjamí - Vic 4 - 7
  Prebenjamí A - Sant Just  3 - 0
Prebenjamí B - Arenys de Munt    3 - 1
  Igualada - Prebenjamí iniciació 2 - 2
  Molins - Prebenjamí D 3 - 2

PRIMERA CATALANA FEMENÍ,  GRUP 2

 Resultats 22a jornada
 Lluïsos de Gràcia - CBF Sarrià  77 - 57
 
 Classificació P.G. P.P.
 1. AB Premià  .................................... 18 4
 2. UE Mataró  ....................................  19 1
 3.  Vilassar de Dalt  ...........................  17 4
...
5.  Lluïsos de Gràcia  ........................   13 9
 ...
 15. CB Quart A  ....................................   5 17
 16. Sant Andreu de Natzaret  ............  3 19

BÀSQUET

PRIMERA CATALANA MASCULÍ,  GRUP 2

 Resultats 23a jornada
Sant Cugat -  Lluïsos de Gràcia  54 - 70
Roser A -  SaFa 98 - 69
Claret - AESE A 62 - 65
 
 Classificació  P.G. P.P.
 1.  Lluïsos de Gràcia  ........................  20 3
 2. AESE A  ..........................................  18 5
 3.  Roser A  .........................................  18 5
 4. Esparreguera A  ...........................  14 9
 5.  Sant Cugat  ...................................  13 10
 6.  Horta A  .........................................  13 10
 7. Terrassa A  ....................................  13 10
 8.  Sants A  .........................................  12 11
 9.  Andorra B  ....................................  12 11
 10. CC L’Hospitalet A  ........................   11 12
 11.  CB IPSI A .......................................   11 12
 12. Claret  .............................................   9 14
 13.  Balaguer  .......................................   8 15
 14.  Noguera  ........................................   5 18
 15.  AE Sant Andreu A  ........................   5 18
 16.  SaFa Claror  ...................................  2 21

LLIGA NACIONAL JUVENIL,  GRUP 7

 Resultat 25a jornada
Cornellà B - Europa   3 - 4
 
 Classificació  Punts
 1. Barcelona B  .........................................   61
 2.  Badalona  .............................................   51
 ...
 11.  Europa  ..................................................   32
 ...
 18.  Lleida B .................................................   17

1a ESTATAL FEMENINA, GRUP 3

 Resultat 21a jornada
Europa - Barcelona B  0 - 2
 
 Classificació  Punts
 1.  San Gabriel  ..........................................  57
 2.  Espanyol B  ...........................................   57
 ...
 7.  Europa  ..................................................   33
...
 14. Atlético de Paguera  .............................   1
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caçadors de...

A la catalana. L�originalitat de les bra-
ves del Mític rau en la catalanitat de la 
recepta que utilitzen per a la salsa. Així, 
desentenent-se de la fórmula tradicio-
nal, aquí pren protagonisme una salsa 
que és pròpia d�aquesta època de l�any 
però acompanyant els calçots: el romes-
co. Un romesco fresc i casolà que es 
barreja amb la maionesa per donar un 
toc força diferent a unes braves que no 
piquen. La patata reserva una cremosi-
tat agradable, que proporciona un punt 
dolç. Malgrat les patates no són crui-
xents, això es compensa amb el fet que 
es desfan a la boca. El vi negre és potser 
la beguda més adient per acompanyar 
unes patates que de ben segur no et 
procuraran sobresalts innecessaris. 

Les rumberes. El ritme frenètic de la 
rumba catalana que es respira al nucli 
gitano de Gràcia es veu representat 
clarament en les patates braves que 
serveixen al Resolis, situat just davant 
de la plaça del Raspall. La salsa sorprèn 
perquè enlloc de dur maionesa dur 
salsa tàrtara acompanyada, això sí, de 
la salsa de tomàquet picant. En aquest 
cas, molt picant. Els qui defensen que 
les millors braves són les que et fan 
caure una llàgrima i empassar-te un 
got d�aigua en dos segons, trobaran en 
aquestes la recepta indicada. La ració i 
la quantitat de salsa és abundant, si bé 
les patates presenten una cocció desi-
gual. Aquestes braves se serveixen en 
mig d�un ambient familiar i casolà. 

No aptes per a vampirs.Si ets un 
vampir o pretens viure una vetllada 
romàntica, pensa-t�ho dos cops abans de 
provar les braves de Bo. Si bé aquestes 
braves fan honor al nom del restaurant, 
l�allioli amanit amb salsa picant pot ser un 
impediment �o no- per continuar una nit 
d�aquelles que a tots ens agrada viure. Hi 
ha qui diu que les patates braves del Bo 
són comparables a les del Tomás de Sarrià 
�les braves per excel.lència de Barcelona. 
I podem dir que sí i que no. Diríem que sí 
per la salsa, amb personalitat. Diríem que 
no per la pròpia patata que, a diferència 
del Tomàs, està tallada en forma de dau i 
no pas allargada. Una proposta per a estó-
macs forts, que s�ha d�acompanyar d�una 
clara o directament d�aigua mineral. 

A ritme de salsa. La modalitat de brava 
d�aquest bar acollidor situat al Torrent de 
l�Olla queda definida per la gran quantitat 
de salsa que banya la totalitat d�una més 
que abundant ració de patates. Així que 
si ets d�aquells a qui agrada sucar pa de 
manera compulsiva a tota salsa que se li 
presenta al plat, aquesta és l�opció ideal 
per tu. Servida en un bol blanc, aquesta 
generosa versió de les braves presenta 
una picantor adequada, sense arribar a 
convertir-se en una molèstia però prenent 
el protagonisme adient. Sense ser les 
patates més cruixents de Gràcia, les de 
l�Eeh..? destaquen també per la qualitat 
de la cocció de l�element principal que 
presenta una fina capa fregida a l�exterior 
i un interior suau i melós. 

FOTOS: ÈRIC LLUENT

Les millors braves (II)

Seguim a la recerca de les millors braves de la Vila i ho fem afegint quatre de les propostes que ens 
heu fet arribar a través del correu electrònic i de la pàgina web. De moment, les braves del bar Roure 

ja s�han fet amb un lloc a la gran final bravística de l�Independent, amb més del 50% dels suports. 
Però encara ens falten dos finalistes més.

ENTRA A WWW.INDEPENDENT.CAT/GRACIA I VOTA QUINA DE LES OPCIONS PREFEREIXES. ENVIA�NS ELS TEUS SUGGERIMENTS DE CANDIDATURES A �LES MILLORS BRAVES

DE GRÀCIA� A INDEPENDENT@DEBARRIS.COM O PER CORREU AL CARRER LA PERLA, 30 BXS - 08012 BCN, PER TAL QUE ENTRIN AL RÀNQUING.

fitxa fitxafitxa fitxa

Lloc: Mític
Adreça: Sant Lluís, 9
Preu: 3,5 euros

Lloc: Resolís
Adreça: Tordera, 28
Preu: 4 euros

Lloc: Bo
Adreça: Verdi, 30
Preu: 5,20 euros

Lloc: Eeh..? Gràcia.
Adreça: Torrent de l�Olla, 148
Preu: 3,5 euros

Redacció

REDACCIÓ

Els comerciants de la Vila han 
detectat aquests últims mesos un 
increments dels furts en els seus 
establiments. Sense anar més 
lluny, el passat 8 de març, apro-
fitant el desconcert de la nevada, 
van entrar a robar en un local del 
Torrent d’en Vidalet. I, amb an-
terioritat ja s’havien registrat ac-
tuacions similars a comerços de 

carrers com Vic, Puigmartí o Bru-
niquer. És per aquest degoteig de 
casos que, tot i que els Mossos no 
tenen constància d’una gran pu-
jada de robatoris -alguns no han 
tramitat denúncia-, entre alguns 
comerciants hi ha una sensació de 
neguit i remarquen la necessitat 
d’assegurar bé que els seus locals 
no tenen cap accés que pugui ser 
utilitzat en la seva contra. De fet, 
aquesta setmana la plataforma co-

L’increment de robatoris posa en 

alerta els comerciants de la Vila
Gràciadivina adverteix de la necessitat d�aïllar bé els locals

mercial Gràciadivina ha emès un 
comunicat d’alerta cap als comer-
ços afiliats, en el qual s’adverteix 
de la reiteració d’aquesta mena de 
furts i s’aconsella als comerciants 
que tinguin especial cura de les 
finestres i els accessos des de patis 
interiors, perquè poden ser punts 
relativament amagats i, per tant, 
és fàcil que es puguin convertir en 
“un accés golós per als amics dels 
béns aliens”. 

Campanya contra les pintades. Arriba a Gràcia la campanya 
municipal Persianes netes, que preveu el finançament públic del 50% 
dels costos de neteja de les persianes dels comerços, així com també 
dels dos primers anys de manteniment. Es tracta d’un conveni signat 
entre el consistori i les entitats que agrupen el comerç de la ciutat, que 
s’aplicarà als 19 eixos comercials de la ciutat. 
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el bloc

Neu

Diu que va nevar i tothom es 
va queixar, i amb raó. Res no 
funciona, fa fred, molt de fred, 
i no sabem viure sense elec-
tricitat. No estem preparats 
per tornar a l�Edat Mitjana, ja 
no hi ha cavallers ni prince-
ses, encara que s�acosta Sant 
Jordi i tornarem a matar el 
drac. Ens hem acostumat a 
protestar, protestem per tot, 
però protestem una mica, més 
aviat poc. Quan torna la llum, 
tornem a ser persones obe-
dients. Torna la llum, s�acaba 
la revolta, les elèctriques 
tornaran a guanyar milers de 
milions d�euros, tornaran a 
no invertir en manteniment, 
tornaran a fallar i tornarem 
a protestar, fins que torni la 
llum, que tornarem a ser bons 
minyons. Com que ha tornat 
la llum, votarem els mateixos 
que hi ha ara, que no han fet 
res o, com a molt, votarem els 
d�abans, que quan va nevar, 
tampoc van fer res. O van fer 
tant com els d�ara. És igual, 
tenim llum i ja no neva. S�ha 
demostrat que sabem protes-
tar, però no sabem canviar les 
coses. Les coses no canvien 
mai. Perquè no volem. Canviar 
les coses només depèn de no-
saltres. Com treure la neu de 
la vorera de davant de casa. 
No ho va fer ningú. Protestem 
i prou. Reclamem que ens 
solucionin els problemes però 
no ens preguntarem què po-
dem fer nosaltres per canviar 
les coses. Som més exigents 
amb els altres que amb nosal-
tres mateixos. Estarrufats al 
sofà, ben calentons, senten-
ciarem que tots els polítics 
són uns sapastres. I no ens 
mirarem al mirall, no fos cas 
que descobríssim que no som 
millors que ells. 

Pere M
artí

Francesc Miralles: “Tots tenim vena 

artística, només l’hem de descobrir”
Començà en el món edi-
torial com a traductor 
i editor, després com a 
escriptor de llibres de psi-
cologia, espiritualitat i au-
toajuda. Després de tres 
anys, deixa la feina, per 
veure món: la Índia, Euro-
pa i països de l�Est. Torna 
i ve a viure a Gràcia. La 
seva primera novel.la 
per a adults és �Amors en 
minúscula�, ambientada al 
nostre barri, on tot suc-
ceeix entre dues places. 
També escriu per a in-
fants i joves i ha guanyat 
diversos premis literaris. 
Té dues bandes de músi-
ca, Nikosia i Hotel Guru. 
Actualment és guionista 
del programa radiofònic 
l�Ofici de viure a Catalu-
nya Ràdio, i de la seva 
versió per a televisió.

CLARA DARDER

S’ha de viatjar i viure aventures 
per escriure relats sorprenents? 
Escric de vivències, viatges, anèc-
dotes, fets reals, ho modifico i faig 
una història, però també es pot fer 
des de casa. Relats de nens bons, 
l’anomenada fantasy, com Harry 
Potter, però a mi no m’agrada.

Com s’arriba a escriure bé per 
poder viure d’aquesta professió? 
Malcom Gladwell ha escrit Fueras 
de serie: por qué unas personas tienen 
éxito y otras no, on ha calculat com 
arribar a la mestria en una profes-
sió. Hi ha una regla important:“Si 
dediques 10.000 hores a un mateix 
tema, acabaràs triomfant” L’escrip-
tura és un art inventat pels humans 
que s’aprèn per repetició: escriu i 
n’aprendràs. Després l’autor ja ha 
de tenir coses a dir, caçar bones 
històries i separar la palla.

I el talent? 
Talent i constància són dos factors 
que no van gaire junts. El que té ta-

JORDI MARCH

L�ESCRIPTOR GRACIENC FRANCESC MIRALLES

lent, acostuma a no tenir constàn-
cia, perquè creu que ja li anirà bé 
amb el que li surt de dins. I els que 
tenen constància i són com formi-
guetes treballant poden triomfar, ja 
que la feina i el treball acostumen a 
tenir èxit. Picasso deia que el talent 
es desenvolupa treballant, els dos 
factors junts fan genis. 

Com s’arriba a ser un bon Deli-
bes? T’agradaria ser el pròxim? 
El meu perfil és diferent. Tinc una 
visió és més freda, és una feina i in-

tento fer-la el millor possible per no 
decebre el meu jefe, el lector, perso-
nes que és gasten uns diners que els 
costen de guanyar per comprar els 
meus llibres. Els tinc un respecte 
extrem. L’escriptura és una feina 
i no tinc ambicions artístiques ni 
literàries, sóc persona intensa amb 
una tècnica elaborada per fer bones 
històries i no busco ser un referent 
que marqui una generació. 

Què t’aporta escriure?
Llibertat, teràpia, comunicació 

amb persones que no conec. Hi ha 
lectors que t’escriuen mails per ex-
plicar-te coses amb les quals s’han 
identificat. M’agrada el feedback. 

Què faries si no poguessis es-
criure? 
Em dedicaria a la música, abans 
feia bandes sonores per a pel-
lícules, però això no dóna. Tinc 
dues bandes i una està formada 
per gent del món editorial: edi-
tors, periodistes, escriptors. Farem 
un concert, dissabte 27 de març a 
les 18 h, a la Llibreria Bertrand.

Si pogués canviar el món co-
mençaria per... 
Hi ha tanta feina que no sé per on 
començaria! Intentaria canviar el 
barri, hi ha gent que passa gana i 
no pot ser, després ja ampliaria.

Si volgués escriure un llibre per 
on començo? 
Apunta’t a un taller d’escriptura. 
perquè tot s’aprèn. Després busca’t 
una feina per pagar el lloguer, que 
la teva creativitat no depengui de la 
teva independència econòmica. 

amb Gràcia...

Amb Gràcia... Visc a la plaça del 
Raspall. Compro el te a Teteré, 
del carrer Diluvi o a Tealosophy 
a Bonavista. El menjar, al mercat 
de l’Abaceria, destacaria les flautes 
de pernil del Nelson i la carn a 
la carnisseria Romeu. Els llibres, 
a la Taifa o a la llibreria Roquer 
dels Jardinets. Compro la roba a 
Madame Pum-Pum, Torrent de 
l’Olla, 30. La Irene, la propietària, 
té roba dels països nòrdics, senzi-

lla, però m’agrad. També a la boti-
ga Boo, amb dos propietaris excel-
lents, a la Perla, 20. M’agrada fer 
les copes a La Baignoire de Verdi o 
a La Fourmi, a Milà i Fontanals, i 
els billars, al clàssic Canigó. 

Un desig... que tothom pugui de-
senvolupar la seva vena artística, 
tots la tenim i l’hem de descobrir. 
També més locals amb en directe, 
com al Village de Londres.


