
337

1
 d

’a
b
ri

l
d
e 

2
0

1
0

Un dels grans mites de l’inde-
pendentisme gracienc s’esquerda. 
Francesc Derch, l’últim alcalde 
de la Gràcia independent, va aca-
bar els seus dies condecorat com 
a cavaller de la reial ordre de Car-
les III, allistat en partits dinàstics, 
acceptant distincions del govern 
espanyol, vivint al carrer Pau 

Claris i rebent les últimes exèqui-
es a l’església parroquial de San-
ta Anna, a Ciutat Vella. Així ho 
revela un estudi de l’historiador 
Josep Maria Comtel, que el 29 
d’abril es presentarà en conferèn-
cia i que, a finals d’any, veurà la 
llum en forma de llibre del Taller 
d’Hitòria de Gràcia. Dues caixes 

de documents localitzades al Pa-
velló de la República provinents 
de l’Arxiu Figueras han permès 
abocar llum sobre la figura de 
l’alabat Derch, que dóna nom  a 
l’organització clandestina d’acció 
no violenta Comando Francesc 
Derch.
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Un estudi trenca el mite de Francesc Derch  
arxiu

Èric lluent

sumari

L’acumulació de semàfors i la 
càrrega i descàrrega, sobretot 
en el tram de carril únic, con-
verteixen Torrent de l’Olla en 
una de les vies més complica-
des de la Vila, amb una velo-
citat mitjana de circulació més 
baixa que la del carrer Gran i 
per sota de la meitat de la mit-
jana de la ciutat. La confluència 
amb Travessera de Gràcia, un 
dels punts crítics.
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Xavi Arias es 
prepara per al cim 
de l’Annapurna

Torrent de 
l’Olla: 1,3 km 
en 10 minuts
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Passejant per Gràcia, ja hem posat de 
manifest que els intel.lectuals que fan 
els rètols oficials de l’Ajuntament no 
tenen massa idea d’ortografia: a la “tar-
jeta” dels cartells de les superilles s’hi ha 
sumat “l’itinerari recomenat” del carrer Gran. 
Però el que realment no ens esperàvem és que l’avant-
guarda de les joventuts d’Esquerra escrivís al Facebook 
“netegem” amb tres faltes en set lletres: “natajem”. 
Realment és difícil. Però bé, també ERC va fer pancartes 
fa anys amb el lema Seat, cal una sol.lució.

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

Un any després de l’estrena a bombo i plateret de la re-
forma de la plaça Lesseps, el memorial de greuges que el 
passat mes de febrer van llançar els veïns (vegeu L’Inde-
pendent núm. 331) ha començat a donar els seus fruits. Els 
veïns i comerciants organitzats, que s’han anat guanyant a 
pols l’autoritat a peu de carrer, han arribat a un pacte amb 
el Districte per solucionar les deficiències urbanístiques 
que els arquitectes de l’espai van pensar -absurdament-

que servirien com a eina 
d’innovació, com el graó de 
desnivell que hi ha al costat 
del metro que ha provocat 
no poques caigudes i denún-
cies, o la infrautilització de 
l’amfiteatre, que l’oposició, 
sobretot CiU, ha denunci-

at com a sospitosa tenint en compte que el consistori ha 
preferit sempre muntar un escenari davant de la Biblioteca 
Jaume Fuster per organitzar uns quants actes per humanit-
zar l’encara grisa plaça.
Pocs mesos després de la inauguració de la plaça, quan el 
Districte va aconseguir dividir els veïns en dues entitats 
que ara afortunadament tornen a coincidir en molts plante-
jaments (en una banda hi havia amics de l’actual regidora 
de Ciutat Vella), ja es va evidenciar que la reforma de la 
plaça, un cop més, corria el perill de nou de consolidar-se 
com un sorollós fracàs. Feia sol i s’hi estava bé a la prima-
vera però la manca d’arbrat feia de l’espai un territori insu-
portable. Aquesta deficiència, com el mal estat dels jardins, 

que ja estan plens de camins 
i d’assilvestrats pipi-cans, 
també ha estat denunciada 
pels veïns i el Districte, en 
un intent de sufocarla rebel.

lió, va enviar com a emissari 
fa unes setmanes la directo-
ra de prevenció i seguretat 

i excap de comunicació, Isabel Montané. Però ha estat el 
regidordel districte, Guillem Espriu, qui va tancar el pacte la 
setmana passada amb el president de l’AVC Lesseps, Josep 
Maria Flotats. Tots dos es van donar una segona oportuni-
tat perquè el desert que en algunes èpoques de l’any és la 
plaça Lesseps, un espai on encara viu més a les escales dels 
Josepets que a la resta de punts, sigui habitable. La plaça 
Lesseps mereix una altra oportunitat. A pesar de la mala 
llet que han demostrat els arquitectes.

El passat 25 de març, 
primer dia d’inscripció per 
als cursos de català del 
Consorci de Normalització 
Lingüística de Barcelona i 
el segon dia per als antics 
alumnes del centre, vaig 
anar-hi tal i com m’havien 
informat anteriorment per 
telèfon per fer la meva 
inscripció al nivell C S1 i 
em diuen: “No hi ha contin-
gent a cap dels cursos, tots 
estan plens”. I jo pregunto 
sorprès: “Com pot ser que 
el primer dia d’inscripció 
ja no hi hagi places?”. I 
em respon, una noia molt 
amable per cert, “es por 
inscriure en llista d’es-
pera”. A la sala fa molta 

calor, començo a suar, tinc les 
mans humides i enmig d’aques-
ta sensació m’aferro a la seva 
resposta com si fos l’últim aga-
fador d’un nàufrag a alta mar, 
perquè si no hi entro ara, hauré 
d’esperar fins al setembre per 
començar el mateix curs, a més 
és un requisit indispensable per 
accedir al món laboral qualificat. 
La noia mira l’ordinador i em 
diu: “Ja està, ets el 33 en llista 
d’espera”. En aquest moment, no 
sé què dir ni pensar i li transme-

Segons les recents declara-
cions de la psiquiatra Eulàlia 
Torres de Beà a diversos 
mitjans de comunicació,  “les 
guarderies”  no poden criar 
saludablement un nadó i, 
fins i tot, poden   tenir con-
seqüències negatives sobre 
la seva criança. Sorprenent. 
En primer lloc, en utilitzar el 
concepte guarderia, Torres 
de Beà sembla oblidar que 
al nostre país des dels anys 
setanta les escoles infantils 
han bandejat el concepte de 
guarda  i tenen com a finali-
tat l’educació, el desenvolu-
pament global de la infància.  
Aíxí mateix, sembla oblidar 
tot el treball realitzat a Ca-
talunya per incorporar a les 
escoles bressol els conei-
xements i aportacions de la 
pedagogia, la psicologia, la 
neurologia i altres ciències. 
En segon lloc, les seves 
declaracions menyspreen les 
recomanacions dels organis-
mes internacionals i de nom-
broses experts com Esping-
Andersen que defensen que 
uns serveis de qualitat per a 
la infància  tenen  efectes po-
sitius sobre el desenvolupa-
ment psicoafectiu i cognitu 
dels infants i garanteixen 
l’equitat en les seves opor-
tunitats educatives futures. 
Des d’aquest punt de vista, 
es parla ja de l’existència 
del dret dels infants a rebre 
educació durant la petita 
infància. 
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aLa mala llet de Lesseps

Sara Reñé

Pacte per superar la 
manca d’arbrat, els 
desnivells i els pocs 
actes populars

to cordialment la meva sorpresa 
i indignació i em diu: “Escrigui 
una carta als diaris”. I aquí estic, 
preguntant-me què passa amb 
el suposat interès per facilitar 
una integració lingüística a 
Catalunya? Què passa, no hi ha 
suficients professors que ense-
nyin català? Per què no s’obre 
grups nous quan és evident que 
la demanda és alta? 

Eduard Maldonado

Ara que a Ciutat Vella 
prohibeixen els locals que 
promouen menjar al car-
rer, a Gràcia, n’obren dos 
en pocs mesos a la plaça 
del Diamant. Inconsis-
tència? Descoordinació? 
O potser és que conside-
ren que aquí encara no 
hem arribat al nivell de 
degradació necessari. No 
trigarem, però. Fem tots 
el mèrits.

Artur Soler
La plaça mereix una 
altra oportunitat a 
pesar de la mala llet 
dels arquitectes
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Classisme

Per raons sobretot metereolò-
giques (quin hivern més rúfol 
que hem passat), he tornat al 
metro, el mitjà de transport 
públic que més utilitzem els 
originaris de l’Hospitalet. 
Hi he trobat molts colors, 
que ja sabia que existien; 
he retrobat l’olor que alguns 
intel.lectuals tiren en cara a 
la gent que sua treballant; he 
ensumat la flaire de lleixiu 
que els queda a les mans a 
les dones de fer feines que 
van a Barcelona; fins i tot, 
assessorat per una amiga, 
he constatat que els dies de 
pluja hi ha més tios bons (ella 
diu que són els motoristes 
que aquell dia no conduei-
xen). Tot plegat m’ha inflat el 
pit d’aquell orgull de working 
class que ens uneix a la majo-
ria, aquell pacte de ciutadania 
que ens fa estar més a prop 
entre nosaltres, vinguem d’on 
vinguem, catalans tots, i que 
ens allunya dels que ostenten 
el fals títol de societat civil. 
Sí, els pontificadors de saló, 
aquells que no han vist un 
okupa o un immigrant a deu 
quilòmetres de distància, 
aquells que es pensen que 
per força ens han d’agradar 
els seus costums clenxinats, 
aquells que fan olor de no 
treballar, han de saber que, 
per classisme, no volem 
saber res d’ells. 
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SegueixeS leS celebracionS religioSeS de Setmana Santa? entra a www.independent.cat/gracia i vota

tribuna

El malalt intel.ligent
Va venir a la consulta un noi 
dient que tenia una malaltia 
poc habitual; en el transcurs 
de la conversa em féu cinc 
cèntims dels seus símptomes 
i de tot de coses que en sabia 
d’ella. Li ho vaig agrair per-
què, fins aquell dia, no havia 
conegut ningú que la tingués 
i, d’aquella malaltia, només 
en recordava del nom. És així: 
els metges no ho sabem tot a 
cada moment. Hem estudiat, 
i hem de seguir interessats 
en aprendre, sinó malament. 
També hem de reconsiderar el 
que sabem, posar-ho en dubte 
si convé. Quan veig un col.lega 
que fa un mal tractament i, a 
més, diu “sempre ho he fet així 
i mai he tingut cap problema”, 
penso que defensa molt mala-
ment els seus coneixements. 
Això ho escric des del CAP Pa-
re Claret, on ara estic col.labo-
rant amb els que fan feina allà. 
És un CAP amb bons professi-
onals, bons metges i, sobretot, 
bones metgesses, que son 
majoria en el nostre col.lectiu. 
Segurament també n’hi ha que 
treballen d’esma, sempre n’hi 
ha entre els funcionaris, o que 
fan mala cara perquè acaben 
de tractar amb algú maleducat 
i exigent.
En realitat, el personal que 
treballa aquí és un reflex del 
personal que hi ha al nostre 
entorn. La majoria, bona gent, 
estem en estret contacte; 
es procura fer un mínim de 
treball en equip, i si un té un 
dubte el consulta al veí o el 
planteja a les reunions que 

F.Marimon, metge

arxiu

fem. Si un company creu que 
jo he fet un mal diagnòstic o 
un mal tractament, m’ho dirà, 
perquè sap que entre tots -entre 
tots els que hi tenim interès- 
hem de conservar el més bàsic: 

ganes d’aprendre, de corregir 
els errors, de posar a l’abast 
dels altres els propis coneixe-
ments. Ganes de donar un cop 
de mà i d’ajudar als malalts, és 
clar. 
Tan de bo s’apliqués això tan 
senzill a tots els nivells de 

l’assistència primària; fins i tot 
diria a tots els nivells de la vida 
en societat.
Però no divaguem; ara tinc al 
cap aquell noi, aquell malalt 
intel.ligent. Quan venia a visitar-
se sempre teníem un moment 
per parlar d’història o de geo-
grafia, o de llibres, i parlàvem 
també d’ internet, que és d’on 
havia tret els primers coneixe-
ments de la seva malaltia. Vam 
intercanviar-nos algunes infor-
macions trobades a la xarxa fins 
que ens va semblar que ja en 
teníem prou. 
Llavors va dir que es posava a 
les meves mans, que si hi havia 
alguna novetat remarcable ja 
li faria saber. Em deia que els 
metges de capçalera, com a 

Endavant amb la xarxa, 
però sobretot amb 
l’amic o el metge per 
donar-te un cop de mà

mínim els que ell havia tingut 
la sort de tractar, tenim una 
visió global, una experiència, 
una opinió que li calia per 
seguir fent cas a tots els espe-
cialistes que visitava. Ens vam 
tenir un gran respecte, vam 
ajudar-nos a estimar la vida; 
i ell no va estar sol quan la 
malaltia el va anar consumint.
Internet és un bona eina 
per tenir informació ràpida 
sobre temes mèdics; tam-
bé és una bona eina per als 
professionals, no cal dir-ho. 
Tot i així els bons llibres de 
referència encara cal anar-
los consultant. Una cosa és 
buscar una informació breu i 
ràpida i l’altra és reflexionar, 
amb un llibre respectable a 
les mans, sobre determinades 
malalties o sobre determinats 
malalts. Les pròpies pors o 
xacres es poden buscar a les 
pàgines web, però també és 
bo comentar-les amb el teu 
metge. Sempre hi ha qui es 
posa a navegar i acaba perdut 
o pixant fora de test. 
Espavilar-se també inclou 
no desaprofitar un metge o 
metgessa amb qui hi pugui 
haver una mínima confiança. 
Explica’t, digues el que vols, 
deixa-li temps per situar-se i 
per pensar, per dir-te el que 
creu que cal fer. Després 
tornes a internet, si vols, 
i continues buscant bona 
informació entre els munts de 
palla. Endavant amb la xarxa, 
però sobretot endavant amb 
el company, l’amic o el metge 
per donar-te un cop de mà. 

què en penseu...

Quan els treballadors decidei-
xen fer vaga és perquè volen 
millorar les seves condicions de 
treball, i en aquest sentit hi estic 
d’acord. Però el que em sembla 
un autèntic abús és el preu dels 
peatges que paguem a Catalu-
nya per unes vies que ja estan 
més que amortitzades. 

Francisco Crespín
jubilat

Mª Isabel González
comerciant

Felisa Calero
mestressa de casa

Diana Bedoya
perruquera

No estic gaire al cas de les ra-
ons que tenen els treballadors, 
però si realment consideren que 
així milloraran les seves condi-
cions de feina em sembla molt 
bé. I trobo normal que aprofitin 
els dies de festa de Setmana 
Santa per fer més pressió. 

No em sembla bé perquè els que 
surten agreujats són la resta de 
treballadors. No crec que s’hagi 
de perjudicar altres  persones 
per defensar els teus interessos. 
S’haurien d’enfocar les protestes 
perquè paguin els poderosos i no 
els que menys culpa tenen. 

Tot el que serveixi per afavorir 
els treballadors em sembla 
molt bé, perquè en moments de 
crisi s’ha de seguir lluitant. És 
lamentable que sempre haguem 
d’anar a les males; els que te-
nen el poder han de vetllar pel 
que és just.  

...de la vaga als peatges de les autopistes?

Textos i fotos: S. Manzanera
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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 setmanahemisferi sudMeritxell Díaz, periodista Pep Gorgori

Paisatge sonor El forn de Tolva i la 
coca de recapte

Conversa d’aquesta setmana amb el forner de 
Tolva (petit poble ribagorçà que destaca, pre-
cisament, per la qualitat del seu forn de pa):
- Que en teniu, de coques de recapte?
- Nooooo, que astí les fem amb tomàtigues del nostre hort, i 
només en fem al juny, juliol i agost.
L’extensió de la “ooooo” en la resposta del forner indica un 
cert to de resignació: no és la primera vegada que tenim 
aquesta conversa, però jo, com tants pixapins de Can Fanga, 
sóc incapaç d’assimilar que encara queden llocs on les estaci-

ons de l’any segueixen tenint 
algun sentit. Per sort!
En efecte, les tomàtigues 
(tomàquets, en aquest idioma 
que es parla allà dalt) són co-
sa de l’estiu, i per tant la coca 
de recapte no la tastarem fins 
d’aquí a uns mesos. I ara ja 

no hi som a temps de tastar la coca d’espinacs: també la fan 
amb els que cullen del seu hort, i aquest és fruit d’hivern.
Podria semblar una tocada de nassos, tenint en compte que les 
coques de Tolva, com el seu pa, tenen excel.lent reputació a 
tota la comarca. Però no ho és. Tot just esperarem amb pacièn-
cia, perquè si tenen aquesta reputació és precisament perquè 
ni els seus tomàquets ni els seus espinacs viatgen per mig 
món abans d’arribar al forn. Només van de l’hort a l’obrador.
Un detall fútil, si voleu, però a mi m’agrada. Cert, puc anar a 
molts altres forns de pa on facin coca de recapte amb tomà-
quets i altres hortalisses d’hivernacle, o fetes portar des de l’al-
tra punta del planeta (en realitat és el que faré mentre no arribi 
el bon temps, és la manera de matar una mica el cuquet).
Però quan arribi el desgel, us ben asseguro que la primera 
coca de recapte de Tolva serà meva, el primer fruit de l’hort 
del forner serà meu. I després de tot aquest temps d’espera, 
tindrà el mateix gust que un tros de cel. I això no es paga amb 
diners. 

Opinió

meritxell Díasz

Cada ciutat té, indubtable-
ment, el seu paisatge sonor, 
un conjunt de sons, sorolls i 
estridències que la defineixen 
i provoquen reaccions diverses 
en aquells qui la trepitgen, ja 
siguin positives o bé de ne-
cessitat de fugir. El de Buenos 
Aires és un paisatge sonor 
sense silencis ni pauses, amb 
un trepidant ritme dos per 
quatre de tango que li dóna un 
aire distès i alhora solemne. 
La banda sonora dels carrers 
del microcentre la posen els 
manifestants i els seus crits 
que, amb molta freqüència, 
recorren la zona per reivin-
dicar els seus drets. Llavors, 
la rèplica ve per part dels 
conductors, que veuen com 
els manifestants afegeixen el 
seu granet per incrementar el 
caos de la ciutat i no dubten 
en prémer el clàxon, malgrat 
saben que aquesta mesura no 
tindrà cap efecte pràctic.
Al subte (metro), la nota mu-
sical la posen els solistes i les 
bandes que pugen quan l’aglo-
meració ho permet. Quan sona 
el primer acord de les seves 
guitarres, el somriure apareix 
en molts dels rostres que fins 
feia escassos segons estaven 
inertes i inexpressius, i que 
havien fugit lluny, ben lluny. 
La música els retorna al vagó, 
per gaudir d’unes cançons 
animades i d’uns artistes que 
regalen els seus temes a canvi 
del soroll de les monedes a 
la bossa o a canvi de grans 
aplaudiments dels passatgers. 
Quant de temps feia que no 
escoltava aplaudir els músics 
del metro a Barcelona?
La ciutat té so d’alarma de 
pàrquing. Cada cop que un 

cotxe surt d’un aparcament, 
una llum s’encén en taronja, tot 
fent pampallugues, i una alarma 
emet un so estrident per alertar 
els vianants de la sortida d’un 
cotxe. Un so igualment desa-
gradable és el dels ascensors 
mal tancats. Aquest sistema 
antic de doble porta de reixa 
evita que qualsevol descuidi la 
porta oberta i dificulti la vida als 

veïns emetent un niiiiiiii-niiiiiiii-
niiiiiiiiiiii insuportable.
Als teatres hi ressonen els 
riures. Els actors asseguren que 
és un goig pujar als escenaris 
argentins perquè el públic els 
acull amb calidesa, hi dóna 
resposta, s’arrenquen riures de 

les butaques que serveixen de 
reconeixement. Són especta-
dors agraïts que participen i 
trenquen qualsevol barrera 
invisible entre els de dalt i els 
de baix -tot i que sovint aquí 
no hi ha ni aquesta divisió 
espaial.
Els cotxes de la policia sembla 
que juguin a marcianets. Les 
seves sirenes tenen un so ben 
divertit que en escoltar-lo per 
primera vegada un té més la 
sensació d’haver-se introduït 
en un joc de videoconsola a 
estar passejant pels carrers 
d’aquesta gran metròpoli. 
I aquest paisatge sonor va 
omplint-se a diari de novetats, 
noves melodies poc habituals 
a d’altres ciutats i que en canvi 
no sorprenen per a res als au-
tòctons. I els sons, sorolls i es-
tridències passen a convertir-
se en una nova banda sonora 
que desperta molt d’interès i 
guarda el seu encant. 

Als teatres hi ressonen 
els riures. Per als actors  
és un goig pujar als 
escenaris argentins

Sóc incapaç d’assimilar 
que encara queden 
llocs on les estacions de 
l’any tenen algun sentit

 Associació Coordinadora de 
Grups de Rock de la Sedeta

  Sicília, 321
  93 458 41 30
 web: www.sedeta.cat
 locals@sedetarock.com

 Associació Cultural Tram
  Travessia de Sant Antoni, 6-8
  93 218 44 85
 web: www.tradicionarius.com

 Associació de Músics i 
Intèrprets en Llengua Catalana

  Canó, 6
  93 218 25 62

 Aula d’Escriptors-Multiespacio 
Literario

  Sant Lluís, 6
  93 210 25 68

 Casal Corpus Teatre
  Bailèn, 175
  93 531 24 25
 web: www.teatrecorpus.org

 Centre de Fotografia 
Documental de Barcelona 
LaFotoBcn

  Mozart, 68
 web: www.lafotobcn.org

 El Cercle
  Santa Magdalena, 12
  93 218 10 01
 web: www.elcercle.cat

 Espai Experimentem amb l’Art
  Torrijos, 68
  93 217 18 77
 web: www.experimentem.org

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

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

 Galeria d’Art Espai B
  Torrent de l’Olla, 158
  93 217 10 90
  609 592 432
 web: www.espaib.com

 Galeria d’Art H2O
  Verdi, 152
 93 415 18 01
 web: www.h2o.es

 Galeria d’Art Paspartú
  Verdi, 25
  93 368 15 74
 web: www.galeriapaspartu.com

 Galeria d’Art Safia
  Bruniquer, 9
  93 213 84 96
 web: www.galeriasafia.com
 safia@galeriasafia.com

 Galeria Hartmann
  Santa Teresa, 8
  93 415 95 56
 web: www.galeriahartmann.com
 info@galeriahartmann.com

 Galeria Miquel Alzueta
  Riera de Sant Miquel, 34
  93 368 45 44 
 web: www.galeriamiquelalzueta.

com
 info@galeriamiquelalzueta.com

 Galeria Tagomago
  Santa Teresa, 3, baixos
  93 292 24 22
 web: www.tagomago.com

 Galeria Tòrcul d’Art
  Joan Blanques, 44
  93 285 25 46
 web: www.torcul.com
 torcul@telefonica.net

 Grup de Teatre Disbauxa
  Betlem, 26 baixos
  93210 20 91

Entitats artístiques i galeries d’art
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Política
Una investigació revela el final borbònic  
i barceloní de l’alcalde Francesc Derch 
El mitificat batlle de Gràcia i heroi de la Revolta de les Quintes va trair els seus orígens  

Cau un mite, un dels 
grans mites de l’anomenat 
independentisme graci-
enc. Una investigació de 
l’historiador Josep Maria 
Contel, que el 29 d’abril 
es presentarà en forma 
de conferència i a finals 
d’any veurà la llum en 
forma de llibre del Taller 
d’Història, posa de ma-
nifest amb documents 
trobats al Pavelló de la Re-
pública el final borbònic i 
barceloní de l’últim alcal-
de de Gràcia i heroi de la 
Revolta de les Quintes.    

ALBERT BALANZÀ

L’últim alcalde de la Gràcia inde-
pendent, el que ha donat nom a 
l’organització clandestina d’acció 
no violenta Comando Francesc 
Derch i que representa el paladí de 
l’independentisme gracienc respec-
te de Barcelona, va acabar els seus 
dies condecorat com a cavaller de 
la reial ordre i distingida ordre de 
Carles III, allistat en partits dinàs-
tics, acceptant distincions del go-
vern espanyol, vivint al carrer Pau 
Claris i rebent les últimes exèquies 
a l’església parroquial de Santa An-
na, a Ciutat Vella.
Dues caixes de documents loca-
litzades al Pavelló de la República 
provinents de l’Arxiu Figueras 
han permès abocar llum sobre la 
figura del que fins ara havia estat 
dirigent polític famós per liderar 
la Revolta de les Quintes al cap-
davant de la companyia Veterana 
dels Voluntaris de la Llibertat 
que es van organitzar contra les 

lleves entre el 4 i el 9 d’abril de 
1870 i alcalde entre l’octubre de 
1896 i l’abril de 1897. Originari 
de Lleida i sabater de formació, 
Francesc Derch va assumir interi-
nament l’alcaldia després d’haver 
estat regidor i tinent d’alcalde i, 
tal com documenta Contel, va 
anar modificant el seu perfil li-
beral i republicà fins a abraçar la 
causa borbònica. 
Com a accions polèmiques del seu 
mandat en relació amb el seu pas-
sat, Derch va acabar tallant el famós 
Arbre de la Llibertat de la plaça del 
Sol, en honor de la Revolta de les 
Quintes, perquè s’havia assecat. Va 
morir el juliol de 1909 com a ex-
polític a l’edat de 71 anys.
Un altre dels mites que cauen, se-
gons la documentació trobada, és 
la dimensió de la companyia que 
va ser el nucli de la Revolta de les 

ceDiDa

imatGe Històrica De l’any 1839 amB Francesc DercH al miG

ceDiDa

M.O.

Donar visibilitat internacional 
als darrers avenços en el camp 
de la lluita per a l’autodetermi-
nació de Catalunya és l’objectiu 
fonamental de l’organització 
Deu Mil en Xarxa per a l’Au-
todeterminació que, després de 
convocar la gran manifestació 
per l’Estat Català a Brussel·les el 
març del 2009, torna a la càrrega 
amb una nova cita: Deu Mil cap 

a l’ONU per l’Estat Propi, que 
busca  portar les reivindicacions 
independentistes el proper 8 de 
maig davant la seu europea de 
les Nacions Unides, a Ginebra. 
La iniciativa es presentarà ofici-
alment el 7 d’abril a la seu del 
Cercle Catòlic de Gràcia (San-
ta Magdalena, 12), en el marc 
d’una festa reivindicativa que 
comptarà amb actuacions com 
la del cantautor Cesk Freixas i 
durant la qual també es projec-

la concentració Del març De l’any passat a Brussel.les

Es programa una concentració catalana a Ginebra el 8 de maig

taran els missatges de suports de 
persones vinculades al moviment 
com l’historiador i eurodiputat 
per ERC Oriol Junqueras, l’ac-
triu Montserrat Carulla, l’actor 
Toni Albà o Mathew Tree, entre 
molts d’altres. L’objectiu fona-
mental, tal i com remarquen des 
de Deu Mil en Xarxa, és “fer el 
més extensible possible la crida 
per aconseguir que la cita del 8 
de maig sigui un autèntic altaveu 
del cas català”.

Destaquen que en l’últim any,  
s’han fet passos importants en 
el camí cap a l’autodetermina-
ció com les consultes populars 
i el seu objectiu és posar aquest 

tema a l’agenda internacional i 
que els partits polítics nacionals 
es declarin oficialment a favor de 
la independència i  la incloguin 
en el seu programa. 

La iniciativa Deu mil cap a l’ONU 
per l’Estat propi es presenta al Cercle

10 d’octubre de 1896 (La Cam-
pana). “Derch està arrapat a l’al-
caldia com una llagasta. Va calçar-
se interinament unes botes plenes 
de forats però posant-li mitges 
soles i talons camina com si fos-
sin noves, i els peus li han crescut 
de tal manera, que no hi ha ningú 
que li tregui. Després diran que 
els sabaters van mal calçats”. 

17 d’octubre de 1896 (La Cam-
pana). “L’Arbre de la Llibertat, 
en lo període revolucionari, s’ha-
via mort, estava sec, i per ordre de 
l’exsabater Derch s’ha fet tallar. 

Sembla mentida que l’exfederal 
defensor de Gràcia quan lo de les 
Quintes hagi suprimit una relí-
quia dels bons temps”.

3 de juliol de 1909 (La Cam-
pana). “Era una personalitat que 
des de feia molt de temps vivia 
completament eclipsada. Havia 
figurat en els partits més avançats 
en l’esplendor de la seva popula-
ritat. Després, com tants d’altres, 
canvià   de parer i el que havia 
sigut fervent republicà s’allistà 
en els partits dinàstics i obtingué 
creus i distincions del govern”.

els textos de la polèmica

Quintes: només 46 individus la 
formaven. A Barcelona, l’orga-
nització no adquiria tampoc unes 

grans dimensions: en una formació 
amb cinc comandaments, hi havia 
un total de 202 insurgents. 

A.B.

L’exportaveu del grup municipal 
del PP al Districte, Albert Be-
lon, ha presentat un escrit d’al·-
legacions al jutjat d’instrucció 
número 9 que jutja el cas Store 
Cafè, contra el que considera un 
intent de dilatar la investigació 
perpart de la defensa amb un nou 
escrit per obrir noves diligències 
que ha suposat la crida a declarar 
del president del PP a Barcelona, 
Alberto Fernández Díaz , i del 
president del districte, Ricard 
Martínez, el mes que ve. 
Belon, en el seu escrit de 8 pà-
gines, al qual ha tingut accés 
L’Independent, adverteix el 
“greu perjudici” que li suposa 
l’allargament de la investigació 
quan es compleix un any de la 
seva dimissió voluntària del càr-
rec fins que s’aclarís el cas i en un 
moment que la suposada trama 
de corrupció entre dirigents po-
lítics i funcionaris del districte 
“va perdent força” i la defensa 
busca “donar publicitat al cas”. 
En aquesta casuística, Belon em-
marca la crida a declarar com a 
testimoni de Fernández Díaz.
Segons l’escrit de l’exdirigent lo-
cal del PP, tant ell com Fernández 
Díaz “no han d’estar sotmesos als 
capricis d’un ciutadà que utilitza 
els mitjans de comunicació (...) 
per castigar a aquells que no han 
accedit a les seves pretensions”. 
També amenaça la querellant 
de poder incórrer en fals testi-
moni en els seus contactes amb 
la premsa i es reserva emprendre 
accions legals. 

Belon acusa 
la defensa de 
dilatar el cas 
Store Cafè
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Societat
Lesseps donarà més ús a l’amfiteatre i 
solucionarà deficiències urbanístiques
S’instal.larà una barana per evitar accidents amb el desnivell de darrere de la boca de metro

Queixes en forma de car-
tells, cartes al regidor i 
decàlegs de deficiències. 
Des de la inauguració de 
la renovada plaça Les-
seps, els veïns no han 
deixat de fer sentir el seu 
descontent per algunes 
de les tares del nou dis-
seny. El Districte afronta 
ara una nova etapa de 
solucions provisionals, 
com la senyalització del 
desnivell de darrera la 
boca de metro de l’espai 
central o la promoció 
d’activitats a l’amfiteatre, 
pràcticament inèdit.

MARIA ORTEGA

El Districte ha començat a treba-
llar en petites solucions -encara 
que sigui amb caràcter provisio-
nal- per arranjar alguns dels pro-
blemes que des de la data d’in-
auguració de la plaça -la Setmana 
Santa de l’any passat- i de forma 
reiterada l’Associcació de Veïns i 
Comerciants de Lesseps ha posat 
sobre la taula. 
Una de les tares de solució més 
urgent és, sense dubte, el desni-
vell ocult rere la boca de metro 
que ja ha provocat una llarga llista 
d’accidents i diverses denúncies. 
Si la primera intervenció muni-
cipal va ser instal·lar-hi una sèrie 
de pilones per tal d’alertar els vi-
anants de la presència del graó, 
a curt termini ja està prevista la 
col·locació d’una barana d’acer 
inoxidable just a sobre del desni-
vell tal i com va confirmar el regi-
dor, Guillem Espriu, al president 
de l’Associació de Veïns, Josep 

Maria Flotats, la setmana passada 
durant un itinerari guiat per al-
gunes de les deficiències més no-
tòries de la nova Lesseps. A partir 
d’aquí, caldrà veure les solucions 
definitives un cop enllestides les 
obres de la Línia 9.
Una altra de les denúncies recur-
rents és la infrautilització tant de 
l’amfiteatre -on no es van ni cele-
brar els actes nadalencs- i les qua-
tre pistes de petanca. En aquest 
sentit, s’ha acordat un pla d’acció 
conjunt entre la biblioteca Jaume 
Fuster, l’escola Rius i Taulet -re-
centment reubicada a la plaça-, 
la mateixa associació de veïns, 
el Districte i d’altres entitats de 
la zona per tal de poder garantir 
una programació regular d’activi-
tats a l’escenari. 

arxiu

l’amFiteatre que queDa a la part De Baix De la plaça lesseps

De moment només hi ha herba 
i, tot i així, els veïns ja en de-
nuncien el mal estat. De fet una 
de les principals queixes que 
es va incloure en el decàleg de 
punts negres sobre la plaça Les-
seps adreçat al Districte va ser la 
poca cura que es tenia de les zo-
nes de gespa -plenes de camins 
i utilitzades com a espais per a 
gossos. L’Associació de Veïns i 
Comerciants es mostra taxativa 

en aquest aspecte i reclama amb 
urgència una nova senyalització 
que concreti que aquests espais 
són per al gaudi de les persones 
i no per al dels gossos. Una pe-
tició que ja ha estat acceptada.  
De cara al proper 17 d’abril, a 
més, i amb col·laboració amb 
Parcs i Jardins els veïns estan 
programant una plantada de 
flors per tal de donar més color 
a la grisa plaça Lesseps.

Plantada de flors per donar 
més color a la nova plaça

reportatge

Dotze passos per tor-
nar a posar els peus a 
la superfície i mantenir-
se dret. Aquest és el 
particular flotador de 
Jugadors Anònims, l’en-
titat que va néixer el 
1957 a Los Ángeles. El 
grup de Gràcia es reu-
neix a l’Hotel d’Entitat 
del carrer Providència.

“Va arribar un moment en què 
em vaig adonar que era una des-

gràcia vivent i que ja estava bé de 
donar pel cul a tothom, així que 
em vaig prendre un còctel de pas-
tilles i vaig decidir engegar-ho tot, 
però per sort la meva dona em va 
trobar abans que fos tard”. El José 
Antonio fa quasi 11 anys que no 
juga i sis que no consumeix coca-
ïna (s’hi va enganxar pel seu ca-
ràcter addictiu quan va engegar el 
procés de separar-se del joc). Di-
vendres feia el cor fort per expli-
car a un auditori obert el seu cas. 
Ara ja fa 18 anys que va arribar a 

JorDi marcH

acceptar l’aDDicció al Joc, el primer pas Del proGrama

Jugant-se la vida

M.O.

Jugadors Anònims però, en el seu 
cas, “això no va ser un tractament 
miraculós” i va continuar jugant 
durant els primers anys. Recorda 
que va fer “de tot” per guanyar-se 
els diners que es jugava o esnifa-
va i que haver estat capaç d’aturar 
el joc, gràcies al programa de 12 
punts de l’organització, a la força 
de voluntat i a l’ajuda del grup, el 
fa sentir molt orgullós d’ell mateix. 
Tot i així, com apunta la Julia, una 
altra de les persones que forma 
part del grup, “el joc no desapa-

reix mai i pot adoptar mil formes 
per atraure’t”. La pròpia sensació 
de feina feta i el record del mal fet 
als familiars és per a aquestes per-

sones el principal estímul per 
continuar anant a les reunions. 
El primer pas, evidentment, re-
conèixer el problema. 

El grup gracienc de Jugadors Anònims es reuneix a l’Hotel d’Entitats

REDACCIó

El proper mes d’agost farà deu 
anys del primer número de l’In-
dependent de Gràcia i ja s’estan 
començant a programar diverses 
activitats per celebrar-ho com 
toca. El primer pas, però, és es-
collir un logotip que serveixi per 
commemorar l’efemèride i és per 
aquest motiu que, a partir d’avui 
i fins al proper divendres 14 de 
maig, obrim una convocatòria 
perquè ens envieu les vostres pro-
postes -en versió digital a inde-
pendent@debarris.com i en pa-
per per correu ordinari (La Perla 
30, baixos, 08012 Barcelona). El 
disseny guanyador serà el prota-
gonista de tota la difusió del desè 
aniversari i donarà lloc, també, a 
una samarreta commemorativa. 
El guanyador s’endurà a més un 
lot de llibres. 

Concurs de 
logotips per 
als 10 anys de 
l’Independent

breus

La regidora de seguretat de 
l’Ajuntament, Assumpta Escarp, 
ha anunciat que durant aquests 
dies festius de Setmana Santa es 
posarà en marxa un grup especi-
al d’actuació per tal de garantir 
que es manté el civisme, sobre-
tot durant les nits, a les places 
de la Vila. Aquest nou operatiu 
coordinarà agents  nocturns i de 
la unitat territorial. 

Dispositiu especial 
de Setmana Santa 
a places de la Vila
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Torrent de l’Olla: 1,3 kms i deu minuts 
d’aturades reiterades per sortir de la Vila
La velocitat de circulació (8,1 km/h) és més lenta que al carrer Gran

REDACCIó

Els 1,3 quilòmetres que separen la 
plaça Lesseps del carrer Còrsega es 
poden convertir en una autèntica 
prova per a la paciència dels més 
tranquils. En aquest cas, però, la 
velocitat de circulació dependrà 
molt de l’hora del dia i, sobretot, de 
la sort d’estar davant o darrera del 
vehicle que s’atura per a la càrrega 
i descàrrega a cada moment. Poc 
abans de les 12 del matí i en un pe-
ríode de menor activitat per la co-
incidència amb la Setmana Santa, 
aquest trajecte pot tenir una durada 
mitjana de deu minuts, que poden 
elevar-se, però, fins als 15. És a dir 

una velocitat de 8,1 km/h, vint dè-
cimes per sota de la del carrer Gran 
de Gràcia en els seus moments més 
complicats, i per sota de la meitat 
de la velocitat mitjana que es calcula 
a Barcelona pels carrers que van de 
muntanya a mar (17,3 km/h). Les 
dues artèries principals de la Vila, 
de fet, compleixen aquest requisit. 
Tot un rècord. En el cas de Torrent 
de l’Olla, però, la terrorífica hora 
de confluència de sortida d’oficines 
i escoles obté uns resultats de circu-
lació força millors que els del carrer 
Gran: set minuts i 40 segons.
En les continues arrancades i para-
des d’aquest carrer hi tenen molt 
a veure semàfors de llarga durada 
com el de Santa Perpètua -només 
per a vianants- Nil Fabra i, sobre-
tot, el de Travessera de Gràcia, on 
el carrer manté un únic carril i on, 
amb sort, el conductor haurà d’es-
perar dos semàfors per aconseguir 
continuar el trajecte. Depenent de 
l’estona i del nombre de vehicles 
de càrrega i descàrrega de davant 
aquesta estona pot ser molt més 
llarga. Aquest és, de fet, juntament 
amb l’arribada a Còrsega, el punt 
més crític del trajecte. 

Èric lluent

els VeHicles aturats en el tram amB un Únic carril, el principal oBstacle a torrent De l’olla

Semàfors llargs i seguits i 
vehicles de càrrega i des-
càrrega són el principal 
enemic del conductor amb 
pressa al carrer Torrent 
de l’Olla, la via de baixada 
per excel.lència de la Vila 
que, en hores puntuals 
-especialment durant el 
matí- presenta una situa-
ció força més complicada 
que la del carrer Gran.

Si bé Torrent de l’Olla ofereix 
menys alternatives de transport 
que Gran de Gràcia (l’autobús 
només fa mig trajecte i el metro 
requereix d’un temps de recor-
regut pel carrer), a peu enllaçar 
Lesseps i Còrsega a pas lleuger 
té una durada aproximada de 
13 minuts, només tres minuts 
més que en cotxe a les hores 
puntes. L’autobús només és 
una alternativa a partir del car-
rer Astúries, quan ja s’han d’ha-
ver caminat un sis minuts i, a 
partir d’aquí sumar-hi la loteria 
de l’estat del trànsit. El metro 
ofereix els mateixos temps que 
a Gran (uns vuit minuts, que 
es poden doblar en funció de 
l’hora) però amb més estona de 
desplaçament extern. 

Tres minuts 
de diferència 
si es va a peu

MOBILITAT A GRÀCIA (II)
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Documents
nOVEtat EDitOrial

Un ‘poltergeist’ als baixos del número 43 del carrer Francisco Giner, amb cops a les parets i cadires movent-
se soles, o un edifici de la plaça del Sol des d’on s’escrivia la popular revista d’ estudis psicològics i ciències 
afins, ‘La Luz’ que es va publicar des del 1878 fins als inicis de la Guerra Civil són dos dels escenaris que 

s’inclouen en l’itinerari fantasmagòric de la Vila de Gràcia. L’escriptora Sylvia Lagarda-Mata proposa, 
a ‘Fantasmes de Barcelona’, un recorregut pels racons més espectrals de la ciutat, la primera guia 
barcelonina de fantasmes amb fins a 13 recorreguts per les histories fosques de diferents barris. 

Fantasmes de Barcelona

l’autora

Sylvia Lagarda-Mata. Barcelonina 
de soca-rel, i amb el cor dividit en-
tre la Catalunya dels seus amors i el 
Llenguadoc dels seus avantpassats, 
Sylvia Lagarda-Mata estima l’art, la 
història i el dia a dia dels seus petits 
països amb una passió que l’ha dut 
sovint a situar les seves narracions 
a cavall d’ambdues contrades. És lli-
cenciada en Ciències de la Informa-
ció i Màster en Comunicació Audio-
visual. Va exercir de publicitària i de 
periodista, i actualment es dedica a 
redactar guions per a documentals i 
a impartir classes de cinema i televi-
sió.  Fantasmes de Barcelona era un 
antic deute amb la seva ciutat dels 
prodigis.

Homenatge al diable
El 1892 l’industrial Agustí Atzerias, 
propietari de la casa número 20 del 
carrer Torres, va decidir fer-hi reformes; 
però de cop i volta els negocis van deixar 
de rutllar-li i es va trobar que anava més 
aviat curt d’armilla. Les obres es van 
aturar i la família va haver de passar 
molts mesos vivint de mala manera, 
amb la casa esbatanada. Desesperat, un 
bon dia el senyor Atzerias es va donar 
al diable, prometent-li que li lliuraria 
l’ànima si el treia d’aquell mal pas. El 
diable, que mai perd una oportunitat, 
se’l va escoltar, i al cap de poc temps al 
bon Agustí Atzerias li va tocar la rifa i va 
poder aixecar el negoci i acabar les obres 
de la casa. Com que no estava gaire 
segur de si el diable li vindria a reclamar 
el deute, va creure que, per si de cas, 
havia de complir com fos la promesa 
feta. Li va dir al mestre d’obres que feia 
les reformes que calia posar dimonis a 
la casa. Un artista va dissenyar aquestes 
gàrgoles amb cap de diable i es van col.
locar a la façana, encastades enmig d’un 
esgrafiat amb escenes infernals. Al barri 
se la coneix com la Casa del Diable. Les 
pintures s’han anat esborrant amb el 
temps, però les gàrgoles encara hi són. 
Potser el diable també.

Poltergeists a Gràcia (I) 
Als baixos de l’edifici del número 43 del 
carrer Francisco Giner, es documenta 
un dels Poltergeist (terme alemany que 

significa «esperit sorollós») més recents 
de la història de Barcelona. L’any 1935, 
la família Montroig i Mendoza va patir 
les malèvoles entremaliadures pròpies 
d’aquests follets. Les manifestacions 
van començar la nit del diumenge 10 
de febrer, tot just quan el pare, l’Enric, 
va sortir cap a la seva feina de vigilant 
nocturn. La família ja dormia quan, en 
el silenci de la nit, van començar a sen-
tir-se violents cops a les parets exteriors 
de l’edifici. El primogènit dels Montroig 
es va aixecar intrigat i, en encendre el 
llum del menjador, va poder observar 
com els calaixos del bufet s’obrien tots 
sols i es desplomaven a terra amb gran 
estrèpit. Després de la família, es van ai-
xecar tots els inquilins de l’edifici, testi-
monis d’excepció dels cops que seguien 
sonant, i van decidir avisar el sereno, 
que en aquella època feia la ronda pels 
carrers per si algun veí precisava els 
seus serveis. El vigilant va practicar un 
exhaustiu registre, en el transcurs del 
qual els sorolls van cessar sobtadament. 
Però tot just cadascú va tornar a casa 
seva, van començar de nou, fins a la ma-
tinada, en què l’Enric Montroig va poder 
percebre’ls en tornar de la feina. Aquell 
mateix matí, l’home va presentar denún-
cia a la guàrdia urbana del districte, des 
d’on es va notificar a la delegació de la 
policia. Una inspecció realitzada a l’edi-
fici per una parella de guàrdies d’assalt 
va donar resultats negatius. La tranquil.
litat més absoluta va ser la tònica de la 
nit del dilluns 11 de febrer, per la qual 
cosa tothom va creure que els fenòmens 
havien remès. Però l’endemà a la nit van 
tornar a sentir-se els violents cops, i al-
guns veïns van poder contemplar com 
una cadira del menjador dels Montroig 
dansava, queia i s’aixecava sense que 
ningú no la toqués; el llum girava tot 
sol, el rellotge de paret s’aturava i des-
prés ajustava l’hora tot solet, i forquilles, 
culleres i ganivets flotaven en l’aire; om-
bres blanques circulaven pels corredors, 
amb hàlits gelats. De sobte, els llums 
van començar a titil.lar, els vidres de la 
finestra a tremolar i una potent granis-
sada va deixar en pocs instants el pati 
cobert d’una blanca catifa de gel. La rà-
dio i la premsa es van fer eco d’aquests 
estranys successos. La revista Estampa y 
Crónica va arribar a publicar fotografies 
dels testimonis amb grans titulars com 
ara «Guardias de Asalto vigilan la puerta 
de la casa donde eligieron residencia los 
duendes, para impedir que el público se 
estacione en ella». Els fenòmens no van 

remetre fins que els Montroig i alguns 
altres inquilins de l’edifici –que tenia el 
mateix aspecte que ara, ja que no ha so-
fert cap modificació des que van passar 
els fets– decidiren mudar-se a una altra 
banda.

Espiritistes
En un edifici de la popular plaça del Sol 
hi va haver la redacció d’una revista po-
pular d’«estudis psicològics i ciències 
afins» que es va publicar des del 1878 
fins als inicis de la Guerra Civil: La Luz 
del Porvenir (anteriorment s’havia dit Lu-
cifer i La Luz de la Verdad), fundada per 
José Maria Fernández Colavida, un dels 
gurús de l’espiritisme a Barcelona. La 
seva directora va ser la famosa médium 
Amalia Domingo Soler, escriptora i poe 
ta de cert renom en el sector, que va re-
dactar les seves obres en estat mediúm-
nic i inspirada en visions obtingudes en 
trànsit. En destaquen les següents: ¡Te 
Perdono! Memorias de un espíritu i Me-
morias del Padre Germán. L’època d’or de 
l’espiritisme es va estendre entre 1860 i 
1890 aproximadament. El seu poder de 
convocatòria va aconseguir arribar fins 
als estaments més seriosos del país: el 
26 d’agost de 1873, un grup de diputats 
va presentar a les Corts Constituents un 
projecte de llei sol.licitant la inclusió de 
l’espiritisme al programa d’educació pú-
blica de segon ensenyament i a les fa-
cultats de filosofia, ciències i lletres. El 
seu argument de base era «la carència 
en l’ésser humà d’un criteri científic al 
qual ajustar les seves relacions
amb el món invisible».

Poltergeists a Gràcia (II) 
En un dels primers números del carrer 
Laforja hi ha un edifici en el qual pels 
anys vint es produïen importants fenò-
mens Poltergeist: els mobles ballaven 
sols, els objectes es movien sense ser 
tocats i s’escoltaven crits misteriosos 
pels celoberts. José Maria Carandell, a 
la seva Nueva guía secreta de Barcelona, 
confessa desconèixer més detalls sobre 
aquestes fantàstiques manifestacions. 
Tanmateix sé, per altres llibres, que en 
aquest mateix indret s’havia alçat, fa un 
segle, el Cementiri Rural de Gràcia. La 
decisió municipal de construir el fossar 
en una zona de camps, masies i finques 
de rics burgesos –com la del mateix doc-
tor Laforja, que dóna nom al carrer–, va 
provocar en aquells temps una encesa 

polèmica, fins al punt que només s’hi 
portaven a enterrar els menestrals, els 
rodamóns i els malalts que havien mort 
sense béns ni parents als hospitals de 
la ciutat. Per poc que poguessin, les fa-
mílies es feien enterrar al també novell 
cementiri del Bisbe Climent –que avui 
coneixem amb el nom de Cementiri del 
Poblenou–; i això va ocasionar que l’ad-
ministració es desentengués en absolut 
del de Gràcia, que aviat va quedar mig 
abandonat i es convertí en un indret des-
curat i sòrdid, on només els carros dels 
hospitals hi anaven a dipositar els seus 
cadàvers, gairebé com si els aboques-
sin al femer. A la fi, després de moltes 
protestes i boicots per part dels veïns, 
l’Ajuntament va resoldre enderrocar-lo. 
Però alguna cosa devia restar d’aquella 
sinistre edificació perquè és en el lloc on 
s’havia alçat, ocupat avui per blocs de 
pisos, on tenien lloc les manifestacions 
espectrals. Per sort, els Poltergeists de 
Laforja només van sobreviure el temps 
just per evitar que cap médium modern 
els pogués aplicar una sessió d’espiritis-
me o una psicofonia. 
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Si et vols anunciar a la Guia 
Gastronòmica de Gràcia, truca’ns

i t’informarem:

692 601 261
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Presentació del documental ‘La sal de Formentera’
En el marc del programa de la V Diada de les Pitiüses a 
la Vila de Gràcia, dijous es presentarà el documental La 
sal a Formentera, un reflex de la relació dels habitants 
de l’illa amb la producció de sal, des de l’època antiga 
fins a l’actualitat. El documental relata amb rigor els es-
deveniments relacionats amb les salines de l’illa.

Dijous 8 d’abril, a les19.30
Seu del Districte de Gràcia

Espai la Caldera (Torrent 
d’en Vidalet, 43), a les 
19.30 

Dansa amb Roser López Es-
pinosa (resident): Miniatu-
ra.
Sala 0 de la Caldera (Tor-
rent d’en Vidalet, 43), a les 
20 h  

Concert: The Man with a 
Hyena.
Heliogàbal (Ramon i Cajal, 
80), a les 21.30  

Música brasilera: Darlly 
Maia.
Elèctric Bar (Travessera de 
Gràcia, 103), a les 23 h

 Dv 2 d’abril
Música brasilera: Darlly 
maia.
Elèctric Bar (Travessera de 
Gràcia, 103), a les 23 h  

 Ds 3 d’abril
Inauguració de l’exposició 
de Marc Fernández.
Heliogàbal (Ramon i Cajal, 
80), a les 21 h 

Concert: Susan’s red nip-
ples.
Elèctric Bar (Travessera de 
Gràcia, 103), a les 23 h 

 Dg 4 d’abril
Concert: Me and The Bees 
+ Nueva Vulcano.
Heliogàbal (Ramon i Cajal, 
80), a les 13 h 

Nit Beat Generation (Bas-
té, Casasses, Pedrals, Ca-
macho, Jovani).
Heliogàbal (Ramon i Cajal, 
80), a les 21 h 

Jam sesion amb No+tons.
Elèctric Bar (Travessera de 
Gràcia, 103), a les 23 h 
 
 Dll 5 d’abril
Nit ray charles: A contra 
blues + Pol Prats i Eduard 
Fernández ‘Meló’.
Elèctric Bar (Travessera de 
Gràcia, 103), a les 22 h  

 Dm 6 d’abril
Cineambigu: Samson i De-
lilah.
Cinema Verdi Park (Torrijos, 
49), a les 20.30.

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

Concert de música i es-

EXPOSICIOnS

 Fins al 10 d’abril
Exposició fotogràfica: 20è 
aniversari de l’incendi 
de Vandellòs-1.
Centre Cívic La Sedeta (Si-
cília, 321)

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

 Fins al 15 de maig
Exposició fotogràfica: On 
top of the world.
Olokuti (Astúries, 38)

InFAnTILS

 Dc 7 d’abril
Sac de rondalles: contes a 
la mà.
Biblioteca Vila de Gràcia 
(Torrent de l’Olla, 104), a 
les 18 h 

ACTES
 
 Dj 1 d’abril
Xerrada sobre la novel.

la Maletes perdudes, de 
Jordi Puntí.
Biblioteca Jaume Fuster 
(Plaça Lesseps, 20), a les 
19 h 

Concert amb el grup Els 
Trons.
Heliogàbal (Ramon i Cajal, 
80), a les 22 h 

Cabaret Hoffman presenta: 
assaig obert de la ban-
da d’improvisadors de 
barcelona.
Elèctric Bar (Travessera de 
Gràcia, 103), a partir de les 
22 h 

criptura improvisada 
amb Improtext.
Elèctric Bar (Travessera de 
Gràcia, 103), a partir de les 
22 h 

Cineambigu: Samson i De-
lilah.
Cinema Verdi Park (Torrijos, 
49), a les 22.30.

 Dc 7 d’abril
Concert: Sanjays i Pulpo-
pop.
Elèctric Bar (Travessera de 
Gràcia, 103), a les 22 h 

 Dj 8 d’abril
Taller de narració oral II, 
a càrrec de Rubén Martínez.
Biblioteca Jaume Fuster (Pla-
ça Lesseps, 20), a les 19 h 

Presentació del documental: 
La sal de Formentera.
Seu del Districte de Gràcia 
(Plaça de la Vila de Gràcia, 
2), a les 19 h 

Inauguració de l’exposició 
D’ofici reparador i taller 
de taller de reparació de bi-
cicletes a càrrec de Biciclot.
CC El Coll (Aldea, 17), a les 
19 h

Inauguració de l’exposició 
artística Territori d’art 
2010.
Julia Karp Gallery (Torrijos, 
70), a les 20 h

Taller d’escriptura.
Biblioteca Vila de Gràcia. 
(Torrent de l’Olla, 104), a les 
21.30 

Concert amb el grup The-
lemáticos.
Heliogàbal (Ramon i Cajal, 
80), a les 22 h 

Concert: Aquietman.
Elèctric Bar (Travessera de 
Gràcia, 103), a les 22 h 

Projecció del Documental 
del Mes d’Abril: Burma VJ- 
Reporting from a closed 
country.
Cinema Verdi Park (carrer 
Torrijos, 49), a les 22 .30

 Dv 9 d’abril
Xerrada sobre la situació 
dels gats de carrer a la 
Vila de Gràcia.
El Pati Groc (Francisco Giner, 
56), a les 19 h 

Cinefòrum: El zoo de cris-
tal.
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Cultura
Catalandrama rep més de 600 sol·licituds 
durant el seu primer any d’existència
El projecte de la Beckett i el Ramon Llull busca donar difusió internacional al teatre català

La sala Beckett, a través 
del seu Obrador Interna-
cional de Dramatúrgia i 
del conveni de col.labora-
ció signat amb l’Institut 
Ramon Llull la tardor del 
2008, està centrant els 
seus esforços en la pro-
moció internacional dels 
textos teatrals catalans. 
Un dels elements emble-
màtics d’aquesta campa-
nya és Catalandrama, la 
base de dades ‘on-line’ 
que permet accedir a les 
traduccions a d’altres llen-
gües d’obres de diferents 
autors catalans.

MARIA ORTEGA

Durant el primer any de vida 
d’aquest servei, que té l’objectiu 
fonamental de facilitar que els tex-
tos catalans es representin a teatres 
d’arreu del món  i al qual s’acce-
deix des de la pàgina web www.
catalandrama.cat, s’han atès fins a 
627 peticions que, en la majoria 
de casos ( 515) s’han interessat per 
a traduccions al castellà. També 
s’han rebut, però, 61 peticions en 
anglès i 18 en alemany. Entre la 
llista dels autors més sol·licitats a 
través d’aquest servei hi destaquen 
noms com els de Sergi Belbel, 
Josep M. Benet i Jornet, Carles 
Batlle, Gerard Vázquez, Pau Miró 
i Mercè Sarrias. En total, la ba-
se de dades ja compta amb 251 
textos, de 34 autors i 12 idiomes 
diferents. Tot plegat fa que els im-
pulsors del projecte estiguin “molt 
satisfets amb la rebuda obtinguda” 
i a l’espera de veure com la inici-

ativa dóna fruits i aviat es poden 
veure alguns d’aquests textos en 
diferents sales més enllà de les 
fronteres catalanes. Es tracta d’un 
servei completament gratuït que 
vol recopilar el major nombre de 
traduccions possible.
Un altre dels projectes de la Bec-
kett i el Ramon Llull en aquesta 
línia és el cicle de lectures drama-
titzades que, aquesta setmana, ha 
portat textos de Josep M. Benet i 
Jornet, Guillem Clua i Lluïsa Cu-
nillé a terres gregues, en el marc 
del cicle Dos dies de teatre català 
al Studio Mavromijali d’Atenes. 
L’objectiu és fomentar l’intercan-
vi i una iniciativa similar portarà 
autors catalans a Polònia el proper 
hivern. 

ceDiDa

un moment De l’oBra ‘zWDu o el DuBte’ D’alBert mestres

breus

L’Almeria Teatre estrena, el pro-
per 8 d’abril, l’espectacle L’im-
possibilista de Sergi Buka,que 
recupera la màgia amb objectes 
quotidians, elements senzills i 
fenòmens naturals com la papi-
roflèxia i les ombres, entre d’al-
tres. Com no podia ser d’altra 
manera, Buka també compta 
amb les fidels companyes dels 
il·lusionistes: les cartes. Es tracta 
d’un espectacle màgic que busca 
connectar amb el vessant més 
infantil de l’espectador. 

L’exposició Troballa de la fotò-
grafa Rosa Puig allargarà la seva 
estada a la galeria Safia fins al 
proper 9 d’abril. Com a cloenda 
de la mostra, Puig farà una visita 
comentada, prevista per al proper  
6 d’abril a les 19 h,  on, a banda 
d’explicar detalls de les fotografi-
es exposades, també analitzarà el 
treball de fotògraf. 

Sergi Buka porta 
‘L’impossibilista’ a 
l’Almeria Teatre

L’obra de Rosa 
Puig, a la Safia 
fins al 9 d’abril

Zwdu o El dubte/Le doubt/Der 
Zweifel i Un altre Wittgenstein, 
si us plau o L’holocaust són les 
dues propostes del dramaturg 
Albert Mestres que centraran 
la programació de la sala Bec-
kett durant aquest mes d’abril. 
La primera, que s’introdueix a 
la vida de dos personatges lli-
gats indissolublement per la 
rutina - i més físicament per 
les seves llargues barbes- que 

volen acabar amb les seves 
vides, s’estrenarà el proper 7 
d’abril i es podrà veure fins al 
25 d’abril. D’altra banda, Un 
altre Wittgenstein, si us plau o 
L’holocaust, que mostra les re-
flexions de Wittgenstein sobre 
la vida i la filosofia mentre un 
assassí massacra estudiants i 
professors de Cambridge, es 
programarà els dimarts entre 
el 6 i el 24 d’abril.

Dues peces d’Albert Mestres 
centren la programació d’abril

ceDiDa

M.O.

Les imatges enregistrades  per 
trenta reporters birmans que 
van filmar de forma clandesti-
na la vulneració reiterada dels 
drets humans al seu país durant 
les manifestacions pacifistes de 
gairebé mig milió de monjos 
budistes el setembre de 2007 
serveixen per donar cos al do-
cumental BURMA VJ - Repor-
ting from a closed country, que ha 

dirigit el danès Anders Høgsbro 
Østergaard i que es projectarà el 
proper 8 d’abril als Verdi Park en 
el marc del cicle El Documental 
del Mes. Es tracta d’un impor-
tant document històric, entre els 
nominats a millor documental 
a la darerra edició dels Oscars, 
sobre la popularment coneguda 
com a Revolució del Safrà pel 
color de la túnica dels monjos) 
a Birmània, durant la qual va ju-
gar un paper fonamental la vo-

imatGe D’un monJo Durant la reVolució Del saFrà a Birmània

‘BURMA VJ’ homenatja la vocació informativa dels periodistes del país

cació d’informar dels periodistes 
del país que van voler mantenir 
en tot moment la llibertat d’in-
formació.
En el documental, en Joshua, un 
reporter de 27 anys, relata en pri-
mera persona com es van organit-
zar i van viure els esdeveniments 
aquests vídeo-reporters birmans, 
i el risc d’empresonament i fins 
i tot de mort que van córrer per 
enviar les imatges fora del país. 
De fet, després de les primeres 

protestes la premsa internacional 
va ser expulsada del país i tota la 
funció informativa va quedar en 
mans dels reporters locals, que 
van mantenir viva la revolució 

dels monjos als televisors de paï-
sos d’arreu del món, però no del 
seu propi país. Treien el materi-
al d’amagat per poder creuar les 
fronteres birmanes. 

La Revolució birmana del Safrà, als 
Verdi Park com a Documental del Mes

La salut i la pau interior seran les 
protagonistes del cicle de docu-
mentals que, durant els dijous del 
mes d’abril, Olokuti programarà 
al Pedralbes Center. Per començar, 
aquest dijous 1 d’abril a la tarda, 
es projectarà Diez secretos para el 
éxito y la paz interior, una reflexió 
sobre la vida que volem viure, de 
la mà de Wayne W. Dayer. 

Olokuti engega un 
cicle documental 
sobre pau interior
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la cartellera

Les llums de la natura de la mà de Carmen Escude-
ro, a la galeria H2O. La fotògrafa Carmen Escudero mostra, 
del 8 al 30 d’abril a la galeria H2O, Enlaces, un recull d’imatges 
de diferents formes de la llum sobre la natura. Es tracta de com-
binacions de llum i matèria que poden durar menys d’un segon i 
passar desaparcebudes a l’ull humà però no a l’objectiu de la cà-
mera.  I menys a l’objectiu d’Escudero. Enlaces són miralls d’aigua, 
cortines de sang o ondulacions a la pedra, entre d’altres imatges 
de formes sorprenents que l’espectador pot tenir la sensació de no 
haver vist mai abans. 

ceDiDa

Cultura

bandes amb DO

Quants membres sou al grup? 
Encara que algunes vegades 
falten alguns dels membres, 
normalment som set: el saxofo-
nista (David Riberes), el teclista 
(David Schamroth), la bateria 
(Keith Hustwaite), el baix (Sin-
tu Bonell), la primera guitarra 
(Jordi Armengol), la segona 
guitarra (Bruno Cabrera) i, fi-
nalment, jo, que poso la veu a i, 
també toco la guitarra. 

Hi ha diversos noms estran-
gers... Quants de vosaltres sou 
del barri? 
Sintu Bonell i jo som de Grà-
cia. 

Com neix la banda?
Al barri de Gràcia hi ha una bo-
tiga anomenada Rock and Jazz. 
Allà vam conèixer fa temps tres 
músics professors: Jordi Arenós 
(guitarrista), Miguel Izquier-
do (bateria) i Pedro Baquero 
(baixista). Amb ells vam gra-
var el primer disc, produït per 
Jordi Armengol, i vam formar 
d’aquesta manera el primer 
grup. Els membres de la banda 
actual ens vam conèixer a la Jam 
Session de Barcelona i vam de-
cidir començar de nou. 

Qui compon les lletres? 
Tant la música com les lletres les 
componc jo. La majoria són lle-
tres romàntiques i d’amor. Em 
sembla més fàcil escriure-les. 

ceDiDa

“La música és una decisió difícil”

Ginebra Vall

carlos costa Dóna nom al conJunt, on toca la Guitarra i canta

Carlos Costa fa 18 anys que es busca la vida amb la guitarra

Si d’aquí poc els veieu 
a les llistes d’èxits o 
en un concert multitu-
dinari, recordeu que el 
primer cop, o el segon, 
que vau sentir parlar de 
Carlos Costa - que dóna 
nom al grup- va ser 
aquí. Un grup de Gràcia  
fascinat pel pop -rock 
que busca el seu lloc en 
el panoram musical.

Quants anys portes en el món 
de la música? 
Fa 18 anys que toco i canto. Vaig 
haver de fer un stand-by de set 
anys per temes econòmics. És di-

fícil dedicar-se a la música, és una 
decisió complicada i n’has d’estar 
segur.

Com definiries el vostre estil de 
música? 
Pop rock nacional. 

De moment, teniu un únic vi-
deoclip que és del vostre single  
Mil días. Per quan el següent? 
Ja estem planejant el nou video-
clip, que es gravarà d’aquí a poc. 

La cançó serà Hoy he vuelto a 
pensar en ti, i algunes de les es-
cenes es rodaran a Gràcia. 

Quants concerts porteu? 
Amb la banda actual portem set 
concerts. Assagem una vegada 
per setmana, normalment els 
dilluns al matí, al carrer Sant 
Lluís. 

El 6 d’abril teniu una cita im-
portant.
Sí,tenim un altre concert a la 
Sala Continental (Providència, 
30) a les deu de la nit, on can-
tarem temes propis i cançons 
versionades de blues i rock. 

Quina visió teniu de vosaltres 
en el futur?
Bé, nosaltres no busquem una 
gran fama. Ens agradaria acon-
seguir un contracte d’alguna 
multinacional i poder tenir un 
cert èxit. 

CInEMES

BOSQUE MULTICInEMES. Rambla del 
Prat, 16 - Tel. 93 217 26 42. 
• El escritor. De dv a dg, 16.00, 

19.00, 22.00 i 00.40; de dll a dj, 
16.00, 19.00 i 22.00.

• Millenium 3. Passis: 16.00 i 19.00.
• Shutter Island. De dv a dg, 22.00 i 

00.40; de dll a dj, 22.00.
• Luciernagas en el jardín. De dv a 

dg, 16.20, 19.15, 22.10 i 00.40; de 
dll a dj, 16.20, 19.15 i 22.10.

• El libro de ElI. 16.20 i 19.15.
• Green zone/ Distrito protegido 

De dv a dg, 22.10 i 00.40; de dll a dj, 
22.10.

• La niñera mágica i el Big Bang. De 
dv a dg, 16.20, 19.20, 22.20 i 00.40; 
de dll a dj, 16.20, 19.20 i 22.20.

• Como entrenar a tu dragón. (3D). 
Passis: 16.00, 18.00 i 22.00.

• Avatar. (3D). 22.00.
• Los hombres que miraban fijamen-

te a las cabras. De dv a dg, 16.00, 
18.05, 20.10, 22.15 i 00.45; de dll a 

dj, 16.00, 18.05, 20.10 i 22.15.
•Querido John. De dv a dg, 16.10, 

19.15, 22.20 i 00.40; de dll a dj, 
16.10, 19.15, 22.20.

• Furia de titanes. (3D). De dv a dg, 
16.00, 18.10, 20.20, 22.30 i 00.45; de 
dll a dj, 16.00, 18.10, 20.20 i 22.30.

CASABLAnCA-KAPLAn. Passeig de 
Gràcia, 115. Tel. 93 218 43 45
• Sala 1: Lourdes. Passis: 16.00, 
18.00, 20.00 i 22.00. 
• Sala 2: Amores locos. (Esp).16.00. 
Anclados. (Esp). Passis: 17.40 i 22.10.
Tres dies amb la família. 19.20. La 
terra habitada. (Cat) 20.50.
 
CInEMES GIROnA. Girona, 175
• Sala 1: Millenium 3. (Cat). Passis: 

17.00, 19.45 i 22.30. 
• Sala 2: Cher ami. (Cat). 17.30. Los 

condenados. Passis: 19.30 i 22.00.
• Sala 3: 500 días juntos. (VOSE) 

20.00. Celda 211. 17.45 i 22.15.

LAUREn GRàCIA. Carrer Bailén, 205.

• Sala 1: La niñera mágica i el Big 
Bang. 16.15, 18.20, 20.25 i 22.30.

• Sala 2: El escritor. Passis: 16.20, 
19.20 i 22.20.

• Sala 3: Como entrenar a tu dra-
gón. Passis: 16.30, 18.30 i 20.30.

• Sala 3: El mal ajeno. Passis: 
22.30.

• Sala 4: Millenium 3. Passis: 16.10, 
19.10 i 22.10.

VERDI. Carrer. Verdi, 32 
• Sala 1: Soul kitchen. (VOSE). Passis: 

16.05, 18.20, 20.25 i 22.35.
• Sala 2: An education. (VOSE) Pas-

sis: 16.10, 18.15, 20.20 i 22.30.
• Sala 3: Corazón rebelde. (VOSE). 

Passis: 16.00, 18.15, 20.25 i 22.35.
• Sala 4: El concierto. (VOSE) Passis: 

16.00, 18.10, 20.25 i 22.30.  
• Sala 5: La bomba del Liceu. 18.20.

Ajami (VOSE) 16.00, 20.00 i 22.35

VERDI PARK. Torrijos, 49. 
• Sala A: Up in the air. (VOSE) Passis: 

16.00, 18.20, 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: 16.15, 19.15 i 22.15.

TEATRES

ALMERIA TEATRE. Sant Lluís, 64. 
• Pegados. Fins al 4/4.
• Cinc noies i un vestit.
• L’impossibilista. A partir del 8/4.

JOVE TEATRE REGInA. Sèneca, 22. 
• Don Quijote de la Mancha. A par-

tir del 10/4. 

SALA BECKETT. Alegre de Dalt, 55. 
• Zwdu o El dubte. Del 7/4 al 25/4.
• Un altre Wittgenstein, si us plau 

o L’holocaust. Del 6/4 al 20/4.

TEATREnEU. Terol, 26. 
• Sala Cafè-Teatre. Pinxes de la co-

cina de los monólogos. Dll, 21.30. 
El síndrome Chukolsky. Dm, 21 h. 
El club de la màgia 2. Dc i ds, 22 h. 
Magia de cerca. Dj, 22 h. La noche 
Abozzi. Dv, 20.30. Graciosos amo-
rosos. Dv, 22 h. En la cola del Inem 
1.1. Dv, 23.30. Blancaneus i cam-
paneta en acció. (Infantil). Ds, 17 
h. Magic Fabra: ilusión o mente. 
Ds, 20.30. Los Martínez. Ds, 23.30. 
Álvaro Carmona. Dg, 18.30. Tres 
monólogos de risa. Dg, 20 h.

• Sala del Mig. Optimisme global. 
Dg, 18.30. 

• Sala Xavier Fàgregas. 1 Arte musi-
cal. Dm, 21 h.Impro-Show. Dj, 21 h. 
Monòlegs 10. Dj, 22.30.4º Campe-
onatoa 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. La llegenda de Sant jordi. 
Ds, 17 h. Zzaping, el concurso. Ds, 
20 h Oswaldo. Ds, 22 h. Impro Hor-
ror Show. Ds, 23.30. Blancaneus i 
campaneta en acció. Dg, 17.00. 
Goyo. Dg, 20h

No busquem fama, 
però ens agradaria 

tenir un contracte amb 
una multinacional 

relats curts

La falta de costum

Estic molt feliç. Fa unes set-
manes que vaig ser mare. Una 
experiència que recomano a 
tothom. Bé, a totes les dones, 
és clar. Com ja imaginareu 
vaig deixar la feina uns dies 
abans de tenir el meu bebè 
i ara continuo gaudint d’una 
baixa maternal que em per-
met dedicar 
tot el meu 
temps a la 
persona que 
més estimo. 
El meu fill. 
Sí, potser 
us semblarà 
egoista, però el meu marit ha 
passat a segon pla. Segur que 
les que sou mares com jo, 
m’entendreu perfectament.
Ara gaudeixo del canvi de 
vida que suposa tenir un nou 
vingut a la família, encara que 
m’hagi trencat els meus hà-
bits. De totes formes, la meva 
vida no ha canviat del tot. 

Algunes coses les continuo 
fent. La maleïda rutina. 
Avui era el primer dia que 
treia el meu nen al carrer i he 
anat a comprar al supermer-
cat. Anava pels passadisos 
de la botiga duent amb una 
mà el carro de la compra i 
amb l’altra el cotxet. No és 

gens fàcil fer 
la compra 
d’aquesta 
forma així que 
he aprofitat 
per carregar al 
màxim i tot i 
així, en sortir, 

he tingut la sensació de que 
m’havia deixat alguna cosa. 
Efectivament, m’havia deixat 
el meu fill. Sens dubte per la 
falta de costum.  

Mariano Salavdó

Amb la col.laboració de 
l’Aula d’Escriptors

Avui era el primer dia 
que treia el meu nen 
al carrer i he anat a 
comprar al supermercat
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Esports
Xavi Arias inicia l’aclimatació per coronar 
l’Annapurna, de 8.091 metres d’alçada
Forma part del projecte 14x8000 i, en cas d’èxit, seria el sisè vuit mil del gracienc

L’alpinista soci del Club 
Excursionista de Gràcia, 
Xavi Arias, ja es troba a 
l’Himalaia per realitzar 
un dels cims més tècnic 
i perillosos de la Terra, 
l’Annapurna. Des de la 
setmana passada l’excur-
sionista es troba acli-
matant-se a la zona amb 
l’objectiu de fer el cim 
del Mera Peak, una mun-
tanya de 6.500 metres 
que servirà com a prepa-
ració prèvia a l’ascensió 
del desè cim més alt del 
món. 

ÈRIC LLUENT

Xavi Arias ha iniciat una nova 
aventura que el portarà a coro-
nar, si no hi ha cap contratemps, 
el seu sisè vuit mil. L’ascensió a 
l’Annapurna s’inscriu en el pro-
jecte 14x8000 amb el qual l’alpi-
nista gracienc es vol convertir en 
el primer català que sumi en el 
seu palmarès esportiu els catorze 
cims de les muntanyes més altes 
del món. Aquest projecte, que va 
començar l’octubre del 2002, està 
previst que clogui la primavera del 
2014. Arias s’enfrontarà aquestes 
properes setmanes a un dels cims 
més perillosos de la Terra. De fet, 
l’Annapurna va ser el primer vuit 
mil que l’home va trepitjar, l’any 
1950. Però, alhora, és el cim que 
menys excursionistes han co-
ronat al llarg de la història. Les 
dades parlen per si soles: mentre 
que l’Everest ha estat realitzat per 
4.111 persones, només 153 han 
arribat d’alt del cim que ara es dis-

posa a fer el soci del Club Excursi-
onista de Gràcia. 
Aquesta setmana Arias s’ha estat 
aclimatant fent l’ascensió al cim 
del Mera Peak, de 6.500 metres, 
des d’on ja es dirigirà al campa-
ment base de l’Annapurna. Lhot-
se, Everest i Cho-Oyu són els tres 
darrers vuit mils que ha acon-
seguit l’excursionista de la Vila, 
convertint-se en un dels principals 
referents de l’alpinisme de l’Estat. 
Com ja és habitual en les seves ex-
pedicions, Arias anirà acompanyat 
d’una càmera de filmar amb l’ob-
jectiu d’editar un documental. A 
més, a través de la seva pàgina web 
i del Facebook es poden llegir les 
cròniques que envia, sempre que 
té ocasió de connectar-se. 

ceDiDa

l’alpinista xaVi arias Durant l’ascensió a l’eVerest, el 2008

El Club Excursionista de Grà-
cia organitza aquest proper mes 
d’abril el curs de mitja munta-
nya, impulsat per la secció de 
Muntanya i Esquí de l’entitat. 
Les classes, tant teòriques com 
pràctiques, es faran del 8 al 
20 d’abril i comptaran amb la 
participació màxima de 15 per-
sones. La realització d’aquest 
tipus d’activitats s’inclou en 
l’objectiu de l’entitat de treba-

llar la prevenció en les sortides 
de muntanya a tots els nivells. 
Els tutors tractaran amb els 
alumnes qüestions com la me-
teorologia, la cartografia i la 
orientació o els primers auxlis. 
Per la seva banda, el Grup Es-
pecial d’Escalda farà un curset 
d’inciació a les vies ferrades a 
partir del 13 d’abril u fins el 25 
del mateix mes. En aquest cas, 
les places estan limitades a 12.

El CEG fa una nova edició 
del curs de mitja muntanya

resultats i classificacions
Futbol

tercera divisió, grup 5

propera jornada (32a)
cassà - Europa 
resultat 31a jornada
Europa - Vilanova 2-1

 classificació punts
1. L’Hospitalet  .........................................  69
2. Reus  ......................................................  64
3. Santboià ...............................................  55
4. Prat ........................................................  53
5. Europa  ..................................................  51
6. Manlleu .................................................  50
7. Cornellà ................................................  50
8. Amposta ...............................................  45
9. Llagostera ............................................  43
10. Balaguer ...............................................  42
11. Castelldefels ........................................  37
...
17. Premià ...................................................  31
18. Rapitenca .............................................  29
19. Blanes  ...................................................  27
20. Olesa de Montserrat ...........................  19

waterpolo

primera divisió estatal

propera jornada (20a)
Askartza Claret - CN Catalunya 

resultat 19a jornada
CN Catalunya  - CN L’Hospitalet 11 - 9

 classificació punts
1. CN Catalunya  ......................................  54
2. WP Túria  ...............................................  48
3. CN Molins de Rei  ................................  42
4. AR Concepción  ...................................  36
5. CN La Latina  ........................................  30
6. UD Horta  ..............................................  25
7. CN Metropole  .....................................  21
8. Waterpolo Sevilla  ...............................  18
9. CN L’Hospitalet  ...................................  15
10. Universitat Autónoma  ......................  13
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 24a jornada
 Lluïsos de Gràcia - Geieg B 56-48

 classificació p.g. p.p.
1. UE Mataró  .................................... 21 1
2. AB Premià  .................................... 19 5
3. Vilassar de Dalt  ........................... 19 4
...
6. Lluïsos de Gràcia  ........................  15 9
...
15. CB Quart A  ....................................  5 19
16. Sant Andreu de Natzaret ............  3 21

bàsquet

primera catalana masculí, grup 2

resultats 25a jornada
Roser A - Lluïsos de Gràcia                        81-78 
 SaFa - Nogueraat 43-80
 Claret - Balaguer 74-64

 classificació p.g. p.p.
1. Lluïsos de Gràcia  ........................ 21 4
2. AESE A  .......................................... 19 6
3. Roser A  ......................................... 19 6
4. Esparreguera A  ........................... 16 9
5. Sant Cugat  ................................... 15 10
6. Sants  ............................................. 14 11
7. Horta A  ......................................... 14 11
8. Andorra B  .................................... 14 11
9. Terrassa A  .................................... 13 12
10. CB IPSI  ..........................................  12 13
11. L’Hospitalet A ..............................  11 14
12. Claret  ............................................  11 14
13. Balaguer  .......................................  8 17
14. Noguera  ........................................  6 19
15. AE Sant Andreu A  ........................  5 20
16. SaFa Claror  ...................................  2 23

lliga nacional juvenil, grup 7

resultat 26a jornada
Europa - Reus 2-2

 classificació punts
1. Barcelona B  .........................................  62
2. Badalona  .............................................  52
...
12. Europa  ..................................................  33
...
18. Lleida B .................................................  20

1a estatal Femenina, grup 3

resultat 21a jornada
Sporting Atlético Ciutat - Europa  4 - 1

 classificació punts
1. San Gabriel  ..........................................  60
2. Espanyol B  ...........................................  57
...
7. Europa  ..................................................  33
...
14. Atlético de Paguera  .............................  1

È. LLUENT

El primer equip del Club Es-
portiu Europa farà una pausa 
aquest cap de setmana, després 
d´haver avançat el partit contra 
el Cassà aquest dimecres -matx 
que encara no s’havia disputat 
al tancament d’aquesta edició-. 
El descans servirà als homes de 
Pedro Dólera per mentalitzar-se 
per una recta final de lliga frenè-
tica que pot portar als graciencs 
a escriure una pàgina d’or en la 
història de l’entitat centenària. 
De moment, abans del partit 
d’aquest dimecres, els escapu-
lats restaven cinquens a la taula 
de la classificació, a tan sols dos 
punts del Prat, quart classificat. 
En el darrer partit, l’Europa va 
remuntar el marcador per aca-
bar enduent-se els tres punts en 
la visita del Vilanova a l’estadi 
del Nou sardenya (2 a 1). Amb 
aquests tres punts -sumant un 
total de 51- el conjunt gracienc 
ja ha superat la puntuació final 
de les darreres set lligues disputa-
des a Tercera quan encara estan 
en joc 21 punts. L’Europa pot 
fer un pas decisiu per situar-se 
en la quarta posició la setmana 
de l´11 d’abril quan es disputa-
ran tres partits, contra Llagoste-
ra i Reus (a casa) i Cornellà (a 
fora). Ara, la clau per colar-se al 
play off d’ascens a Segona B pas-
sa per seguir sumant a casa de 
tres en tres i puntuar lluny de la 
Vila. De fet, cap dels tres altres 
candidats a aquesta quarta plaça 
-Prat, Manlleu i Cornellà- està 
mostrant una alta regularitat. 

L’Europa fa 
una pausa 
abans de la 
recta final



de Gràcia

15

1 d’abril de 2010
l’independent

Activitat econòmica

arxiu

caçadors de...

Filosòfiques. Si presentem les braves 
del Revoluciona’t com les filosòfiques és 
perquè la salsa que ofereixen et genera 
de manera gairebé instantània un dubte 
existencial que fa que et portis la mà a la 
barbeta –amb el clàssic gest de reflexió- 
i et preguntis quin ingredient secret por-
ta. El cert és que la salsa, taronja, guarda 
un punt dolcet que pot fer recordar el 
moniato o, inclús, la carbassa, tot i que 
el cuiner ho nega tota sorprès. Més enllà 
de la qüestió de la salsa, les patates 
presenten originalitat: conserven la pell 
del producte, de manera semblant a les 
tradicional patates al forn o la brasa. 
Servides recent cuinades i amb un punt 
de sal, són una bona opció per aquells a 
qui no agraden els sobresalts. 

Per a tots els públics. Es fa difícil 
saber quin és el component secret de 
la salsa de les braves del Sol de Nit i, 
òbviament, els responsables del local es 
fan forts en el seu mutisme. Consistent 
i gustosa, però no picant. Apta, doncs, 
per a tots els paladars i amb un regust 
suau que no recorda ni la maionesa,ni 
l’allioli, ni el quètxup; la salsa brava 
d’aquest local té personalitat pròpia i 
fuig de les receptes més tradicionals. 
Això sí, sense gran estridències. Res de 
tabasco. La manera com es presenta 
el plat i el punt de cocció de la patata, 
d’altra banda, s’inscriuen pròpiament en 
els cànons clàssics de l’art de la brava. 
Més enllà de les copes, al Sol de Nit 
tenen un concepte propi de la brava. 

Excèntriques.En aquest cas es fa difícil 
explicar aquestes braves sense explicar 
tot el que les envolta. I no ens referim 
només a la salsa. L’ambient d’aquest local 
de taules i seients de color blanc i taronja 
és més a aviat esnob. Les potatoes, com 
diria el cambrer que serveix els clients 
emprant un nombre impensable de llen-
gües en una sola frase, es presenten en 
una ració abundant i sobre un llit de salsa 
de tomàquet natural, cosa que és d’agrair, 
i ruixades amb un allioli força neutre. La 
picantor l’afegeix, en aquest cas, el pebre 
negre que acompanya les patates. La coc-
ció de les patates les deixa ben tendres 
per dins però un xic seques per fora. 
Unes braves i un indret per sorprendre 
aquells més cools. 

De plat únic. Amb 75 anys d’experiència 
en el món de les tapes a les esquenes, el 
bar Pirineus proposa unes braves que bar-
regen tradició i innovació. D’una banda, 
la gran protagonista de la ració -més que 
abundant- és la patata, bullida i després 
fregida i tallada a trossos grans, d’aquells 
que omplen el paladar i fan difícil poder 
atacar un segon plat després. La inno-
vació, la salsa base, que s’aparta de la 
tradicional maionesa i aposta per un toc 
una mica més pujat de gust: la salsa rosa. 
Les braves del Pirineus són d’aquelles 
que prioritzen el gust d’una patata ben 
cuinada. Els responsables del local, a més, 
tenen molt en compte la manera com se 
serveixen. Cada tapa té el seu tipus de 
cobert: són molts anys servint-ne. 

Fotos: Èric lluent/maria orteGa

Les millors braves (III)

L’Independent continua buscant. Vol trobar les millors braves de Gràcia i ja ha arribat a la tercera 
i última semifinal amb quatre propostes més. Les braves del Mític, amb més del 60% dels suports 
en l’última votació, i les del bar Roure ja s’han guanyat un lloc a la final del proper 16 d’abril, però 

encara hi ha lloc per a un altre aspirant i la competició promet, així que vota per les teves preferides.

entra a www.independent.cat/gracia i vota quina de leS quatre opcionS prefereixeS. envia’nS elS teuS votS, comentariS o SuggerimentS 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: Revolucina’t
Adreça: Ramon i Cajal, 35
Preu: 3,10 euros

Lloc: Sol de Nit
Adreça: Plaça del Sol, 10
Preu: 3,5 euros

Lloc: L’anxoveta.
Adreça: Sant Domènec, 16
Preu: 3,25 euros

Lloc: Pirineus
Adreça: Bailèn, 244
Preu: 3,5 euros

Redacció

ÈRIC LLUENT

L’estafa de les motocicletes encara 
cueja per a molts dels afectats que 
ara fa un any van perdre entre 200 
i 1.000 euros quan van iniciar la 
compra d’unes motocicletes ofer-
tades a internet per un empresari 
que, just abans de la seva desapa-
rició, tenia el seu despatx al carrer 
Gran de Gràcia. Molts d’ells van 
denunciar el cas als Mossos d’Es-

quadra i, de fet, alguns dels judi-
cis –que han estat individuals- ja 
tenen una sentència ferma en què 
insten al denunciat a retornar els 
diners. És el cas d’un dels estafats, 
veí de Vallcarca, que des del 16 de 
juliol té a les seves mans una sen-
tència favorable dels jutjats però 
que mai ha tingut notícies de X.T., 
el presumpte estafador, que l’any 
passat va abandonar les oficines 
de Gràcia i va tallar la comunica-

Els afectats per l’estafa de les motos 
continuen esperant els diners
Alguns d’ells ja tenen sentències favorables per poder cobrar

ció amb tots els clients. Un segon 
implicat, Ricard, que havia estat 
soci de X.T., ja ha retornat els di-
ners de les motocicletes que ell va 
gestionar sense que hagi estat ne-
cessari un procés judicial. L’última 
notícia que tenen els afectats sobre 
els seus diners és un correu elec-
trònic que data del 18 d’abril de 
2009 en què X.T. es compromet a 
tornar l’import malgrat avisa que 
“no serà un procés immediat”. 

Més moviment comercial amb els talls de trànsit a Tra-
vessera.  La prova pilot de tancar al trànsit la Travessera de Gràcia 
entre el carrer Gran i Torrent de l’Olla durant la tarda de l’últim dissabte 
de mes, que es va implantar per Nadal i va viure l’últim assaig dissabte, 
està sent molt ben rebuda pels comerciants de la zona. Si bé no han 
notat increment de vendes immediat, sí que posen de manifest que el 
carrer està més ple de gent i que això els genera activitat a posteriori. 
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Aules 
buides

Estic d’acord amb el conse-
ller Ernest Maragall: l’edu-
cació és un servei d’interès 
general per al país. És per 
això que no em cap al cap 
que no hagi fet prou per 
evitar les quatre vagues de 
mestres que esquitxen la 
seva gestió. 
Fa temps que tinc la sen-
sació que, el que menys 
importa tant als mestres 
com a l’administració són 
els estudiants, llur formació 
i les seves famílies. Uns 
perquè viuen perpètuament 
ancorats en un gremialisme 
tronat, i ara pendent d’elec-
cions sindicals, i els altres 
perquè fan de l’educació un 
terreny, o d’adotzenament 
ideològic, o de baratament 
polític.
Si, com ens volen fer creu-
re, uns i altres es prengues-
sin seriosa i generosament 
el futur de l’educació, com 
pertoca a la feina d’un 
i altre col.lectiu; l’ense-
nyament seria realment 
considerat per tothom un 
interès general de país, no 
s’arribaria a vagues com les 
que buiden cíclicament les 
aules i tindríem jovent més 
ben format. 
Ja l’aixecarem dreta la paret, 
deia el meu avi quan no em 
sabia les taules de multi-
plicar. Pobre home, poc es 
podia imaginar que una co-
sa tan sagrada per a la seva 
generació com era poder 
aprendre de lletra, acabaria 
convertint-se en un instru-
ment de mercadeig polític. 
Així, com podem pretendre 
que el saber tingui el presti-
gi que li pertoca? 

R
afel V

allb
o
n
a

les golfes del soterrani

natures (quasi) mortes (II)

La nostra història, com gaire-
bé totes les que tenen un final 
malaurat, té un començament 
agradable. Uns glops de cervesa 
a l’esplèndid pati que s’obria a 
les interioritats del bar El Para-
dor, a dues passes de la sortida 
de metro de Vallcarca amb el 
carrer Argentera. Allà, l’impàs 
entre primavera i estiu cobria 
les taules d’una catifa d’escalfor 
sostinguda i el paraigües dels 
arbres que rodejaven les taules 
imaginava per si sol situacions 
en què el temps s’aturava a beu-
re dels mateixos gots i tasses que 
s’hi servien. 
A fora, al carrer, la interzona 
d’aquella part del barri de Va-
llcarca pesava figues com un 
arbre centenari que en té prou 
amb notar les seves arrels cla-
vades al terra i el tacte d’algu-
na inscripció dibuixada a la 
seva escorça, en aquest cas amb 
tintures llampants i proclames 
llibertàries. El Déu Cronos, en 
el seu atribulament socialdemò-

La princesa fa ja temps 
que va deixar el cas-
tell familiar, veient-les 
venir. Els seus servents 
i amics, lligats al seu 
destí, van fer via poc 
després. La narració 
(diuen que) juvenil arri-
bava al seu paroxisme 
de crueltat, que com 
tothom sap, forma part 
indestriable de la seva 
pròpia naturalesa com a 
relat iniciàtic. Sense que 
Michael Ende ho sabés, 
la Història Inacabable 
reencetava el seu peri-
ple amb l’ombra d’aquell 
paorós no-Res tornant a 
cavalcar damunt coses i 
dies. En aquest cas, pe-
rò, paradoxes postmo-
dernes, tenia un inespe-
rat aliat: aquell gegant 
llèpol al que la majoria 
encara recordem com a 
Menja-Pedres. 

Sebastià Jovani

Èric lluent

crata, semblava mirar cap a una 
altra banda. 
Però el Déu Cronos és voraç, i 
aviat els perfils abruptes de la 
muntanya van aparèixer com el 
seu següent confit predilecte. 

Aquí comença l’enèsima Història 
Inacabable, l’enèssima relectura 
de la narració que ha convertit 
aquesta ciutat en un cercle viciós, 
en una dialèctica de construcció 
i reconstrucció tan sistemàtica i 
autàrquica que hauria fet babe-
jar el mateix Hegel. El No-Res, 
aquell aire fred i metàl·lic que tot 
s’ho endú, mogut per una volun-
tat abstracta i mesquina, comen-
ça a arrossegar-ho tot al seu pas. 
I com que el paisatge que té per 
davant és ric en murs i pedres, 

veu la voluntat del gegant Men-
ja-Pedres i els seus per a obrar les 
feines més desastrades, enderrocs 
i demolicions, dedicant-se ell a 
erigir-se com a simple sensació 
de buit i destemplança. Arribats 
a aquest punt, la princesa ja ha-
gut de fer les maletes, i el bar El 
Parador és sols un ermot que re-
corda que, segurament el darrer 
dia en què hi vam parar a fer una 
cervesa, una part de nosaltres el 
veia ja com a habitant del país de 
les darreres coses. 
Ara, el No-Res s’ha fet fort i pre-
cipitat. Per Farigola, Argentera i 
Calendau hi sovintegen els sots, 
els buits al voltant dels quals la 
memòria permet encara dibuixar-
hi el contorn del que dies abans 
era una casa, i amb les escorces 
d’aquests vells arbres desaparei-
xen les inscripcions que hi havia 
dibuixades. Inscripcions d’una 
certa ràbia i d’un cert amor, com 
totes les coses que brollen de terra 
endins. El Menja-Pedres s’enfar-
fega a cor que vols, i l’Hereu del 

No-Res destaca regiments d’an-
tidisturbis visiblement armats, 
preveient exercicis de resistèn-
cia a l’alçada de Dunkerque o 
Cambodja. Endinsar-se matí sí i 
matí també a la ciutat travessant 

aquest paisatge, sorprenent-se 
encara que el bar El Parador sigui 
ara un petit i vasall no-res i que 
els colons desastrats i llibertaris 
vagin deixant lloc a forces de 
l’ordre en estricta uniformitat és 
com passejar-se per l’epíleg d’un 
conte que s’ha fet adult de cop, 
amb violència, sense que ningú 
li hagi encara demostrat com és 
possible créixer i desaparèixer al 
mateix temps. Els més bregats en 
el desencís literari poden posar-li 
un altre nom: Distopia. 

a Vallcarca Hi són FreqÜents els Buits, al Voltant Dels quals la memòria encara Hi pot DiBuixar el que aBans era una casa

El No-Res s’ha fet 
fort i precipitat. Per 

Farigola i Argentera hi 
sovintegen els sots

Els més bregats en 
el desencís literari 
poden posar-li un 

altre nom: Distopia


