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sumari

La junta de Lluïsos, una de les enti-
tats històriques més representatives 
de Gràcia, ha plegat en bloc per 
problemes econòmics en la gestió 
i ha convocat eleccions per al prò-
xim 27 de setembre. El president de 
l’entitat, Jordi Casassas, ha comu-
nicat la decisió traumàtica als socis 
en una carta que, posteriorment en 

declaracions a aquest setmanari, ell 
mateix ha justificat. “Hem gastat el 
mateix sense ingressar el mateix i te-
nim uns deutes que podrem pagar 
amb un crèdit, però no he complert 
els meus objectius”, ha assegurat 
l’encara president de Lluïsos, que 
exercirà com a tal fins al setembre. 
Casassas se’n va sobretot perquè la 

gestió econòmica li ha impedit fer 
realitat el gran projecte de reforma 
dels locals de la plaça del Nord. “El 
curs passat no vam poder complir el 
pressupost, hi ha hagut una baixada 
de subvencions, han fallat alguns 
lloguers i altres aspectes”, apunta. 

Pàgina 8

L’associació Rauxa a títol col-
lectiu, el líder veïnal Justo Do-
mínguez del Camp d’en Grassot 
a títol individual, els Amics de 
la Gent Gran a la defensa dels 
valors cívics i Sebastià Jovani a 
la promoció de la llengua ca-
talana són alguns dels guardo-
nats dels premis Vila de Gràcia 
2009. L’acte de lliurament es 
farà el 14 d’abril al CAT.
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L’Europa afronta 
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La Travessera de Gràcia 
eixamplarà les voreres 
Els comerciants veuen bé la reforma però 
demanen que l’afectació es faci per trams
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Als artesans de l’Ajuntament de 
Barcelona que fan publicacions com el 
suplement Gràcia (poseu aquí el nom 
de districte que volgueu), el que es 
reparteix per les bústies, se’ls ha anat l’olla 
fent retalla i enganxa. En el número d’abril 
de Nou Barris que s’acaba de distribuir, a la columna 
Multimèdia, on surten els mitjans locals públics o 
privats, hi ha L’Independent de Gràcia [http://www.
bcn.es/publicacions/b_barris/pdf/Nou_Barris.pdf]. La 
invasió ha començat... 

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

Fa poques setmanes que L’Independent obria a tota castanya 
amb un titular d’aquells que cal fregar-se els ulls per creure-
se’l: Travessera, peatonal. La notícia sorgia a partir de la pro-
posta del Districte de tancar al trànsit un cop al mes, en dissab-
te, la Travessera de Gràcia en el seu nucli més històric -des del 
carrer Gran a Torrent de l’Olla. Aquest tram, que cada vegada 
que hi ha una oportunitat obre nous espais fent retrocedir els 
edificis perquè el Pla General Metropolità es vagi imposant poc 

a poc, és objecte ara d’una nova 
proposta municipal que també 
sembla una broma però que és 
ben certa: el Districte planteja 
eixamplar les voreres del cantó 
muntanya, ni que siguin trenta 
centímetres, perquè l’espai 
sigui més transitable per als 

vianants. No s’hi podran fer grans miracles, en una zona que 
presenta evidents dificultats urbanístiques per compatibilitzar 
vehicles i vianants, però tampoc no fent res s’aconseguiria 
millorar una mobilitat que impedeix ampliar carrils. Trenta cen-
tímetres és poc per a qualsevol altra via de la ciutat però és un 
gran pas per a la humanitat que viu i passa per Travessera.
Una altra cosa, i això ho van manifestar els comerciants quan 
van tenirels plànols de la proposta al davant en una reunió 

amb el Districte el passat 23 de 
març, és els efectes que tindran 
les obres que obligaran a tallar 
el carrer un mínim de tres me-
sos. El Districte, conscient del 
caos circulatori que es pot ge-
nerar en una zona que ja dóna 
problemes en els experiments 

puntuals de dissabte o de Festa Major, també té molts dubtes 
de quina ha de ser la millor data per executar la reforma. La 
setmana després de Festa Major, quan Gràcia queda deserta de 
veïns i visitants, s’apunta com una probable i sàvia elecció.
Curiosament en aquest número, amb Travessera de Gràcia, aca-
bem un altre experiment de L’Independent amb els treballs de 
camp: durant tres setmanes hem volgut comptar quan es triga 
a travessar les tres principals vies del nucli històric de la Vila, el 
carrer Gran, el Torrent de l’Olla i la Travessera. Els resultats, si 
hem de ser francs, han estat més curts del que ens esperàvem, 
perquè ja se sap que un minut de paciència dels conductors 
no equival necessàriament a un minut de rellotge. Però valgui 
l’experiència per seguir pensant com ha de ser la mobilitat de 
Gràcia, amb més voreres a Travessera, per descomptat. 

El projecte d’ajuda veïnal 
anomenat Radars, s’està 
duent a terme en el barri del 
Camp del Grassot, on viuen 
un gran nombre de perso-
nes grans, la majoria dones. 
L’objectiu és contribuir al 
fet que les persones de més 
de 85 anys, que viuen soles 
o acompanyades de perso-
nes més grans de 65 anys, 
puguin quedar-se a casa 
seva, minimitzant els riscos 
i garantint el seu benestar 
social. Radars ja és un pro-
grama consolidat i ha tingut 
molt bona acceptació per 
part de les persones  benefi-
ciàries, així com per part del 
veïnat i dels comerços.No 
es tracta que les persones 
que participin en el projecte 
tinguin més responsabilitat, 
ni treball, sinó només que 
tinguin una mirada més sen-
sible. Han de fer allò que fan 
normalment però fixant-se 
més en aquestes persones: 
si no baixen a comprar, si els 
veuen desmillorats, el que 
cal fer és trucar als Serveis 
Socials de Gràcia Sur i  iden-
tificar-se com persona col.la-
boradora del projecte Radars, 
perquè es posi en marxa la 
plataforma d’intervenció del 
projecte, que està formada 
per una dotzena d’entitats 
i serveis de la zona. Tota 
aquella persona que estigui 
interessada en participar en 
aquest projecte pot trucar al 
telèfon: 93-2914325. 

Persones 
radars

La Travessera, més peatonal
Conxa Garcia

Hem comptat quan es 
triga a travessar tres 
grans vies, i els temps 
han estat força curts

Una de les més ajustades 
descripcions de la immi-
gració la trobo en unes pa-
raules de Jordi Pujol: “La 
immigració respon a una 
necessitat econòmica del 
país receptor i les condi-
cions de pobresa i endar-
reriment del país emissor. 
En realitat la gent no 
emigra per gust, només un 
desenvolupament sostin-
gut dels països pobres, pot 
ajudar a regular i reduir 
el fenomen”. En l’escenari 
definit per l’expresident 
de la Generalitat, podem 
afegir que, en pocs dies de 
diferència, dos dels princi-
pals rotatius catalans han 
publicat treballs de camp 
consultant els catalans la 
seva opinió sobre la immi-
gració.
El resultat de la primera 
enquesta podria resumir-
se dient que només el 70% 

dels catalans, opinàvem que 
tant els drets com els deures 
son iguals per a nouvinguts 
i autòctons; el de la segona, 
concloïa que un de cada quatre 
catalans podria votar una opció 
xenòfoba. No es contradiuen, 
potser son complementaries 

L
es

 e
n

q
u

es
te

s
 d

e 
la

 i
m

m
ig

ra
ci

ó

Tenir 30 centímetres 
més de vorera al cantó 
muntanya és un gran 
pas per als vianants 

fins i tot, tot i que la forma de 
presentar el contingut de les 
preguntes condiciona en gran 
manera les respostes.
Si ens permetem fen una retro-
cés en el temps, a les mateixes 
preguntes, què haurien contes-
tat els autòctons dels anys sei-
xanta davant l’arribada massiva 
de la immigració de la resta 
de la península. Segurament 
no haguessin canviat gaire les 
respostes.
Les característiques, cultura, 
llengua i religió dels nouvin-
guts actuals són diferents, però 
recordem que els fills dels que 
anomenaven xarnegos durant 
l’onada de fa mig segle, avui 
ocupen eficaçment molts dels 
càrrecs mitjans i alts de la polí-
tica, les empreses, la universitat 
i l’economia, repetint el torn de 
renovació cíclica de Catalunya, 
com el que ara estem reiniciant. 
Tinguem-ho en compte quan 
valorem la immigració.

Jaume V.M.
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què en penseu...

el bloc

staff

Si serveix per guanyar uns cen-
tímetres de vorera perquè sigui 
més agradable passejar-hi és 
una molt bona notícia, però que 
això no afecti la circulació, per-
què en aquest punt ja és prou 
complicada. Trobar solucions 
als problemes de trànsit de la 
Travessera és molt complicat. 

Aurèlia Salip
mestressa de casa

Herminia Lucas
jubilada

Carla Kasbo
enginyera

Modest Bagant
jubilat

És una bona notícia, perquè les 
voreres de la Travessera en al-
guns punts són extremadament 
estretes i no hi caben ni dues 
persones de costat. Així que és 
necessari donar més comoditats 
als vianants, perquè a més és un 
carrer molt transitat. 

Estic molt d’acord amb la refor-
ma, perquè és un carrer molt 
incòmode per caminar-hi. La 
gent gairebé no té espai i això 
no és lògic. Si es poden guanyar 
uns centímetres de vorera sense 
perjudicar en excés els vehicles 
és una mesura que s’hauria 
d’aplicar ja. 

Ja ho haurien d’haver fet abans, 
però tot i així hi ha un problema 
més global que és la manca d’al-
ternatives de carrers per creuar 
la Vila perquè tot el trànsit es 
concentra a la Travessera. Si són 
capaços d’inventar conceptes 
com les superilles, també podran 
trobar solució a aquest caos. 

Lectors

Sempre m’ha fet ràbia 
llegir als diaris allò de 
“som el més llegit a Cata-
lunya”, “som el que més 
ha incrementat el nombre 
de lectors”, “som els més 
llegits en llengua catalana”. 
Sempre es busca la dada 
positiva, per insignificant 
que sigui, i tot és mera-
vellós. Però, malgrat la 
contradicció que això pugui 
suposar, avui ens toca fer-
ho a nosaltres. Què coi! En 
el símil futbolístic, nosaltres 
som l’Alcorcón i quan els 
resultats són sorprenents 
s’ha de dir. L’Independent 
de Gràcia té 10.000 lectors 
setmanals, segons les dades 
del darrer Baròmetre de la 
Comunicació i la Cultura de 
Catalunya. 
En un any la xifra ha aug-
mentat en 4.000 lectors. 
I potser són els mateixos 
lectors la clau d’aquest petit 
èxit. Perquè els nostres lec-
tors no són passius i es fan 
seu aquest projecte comu-
nicatiu. Perquè els veïns de 
Gràcia que ens llegeixen sa-
ben del cert que ens nodrim 
de les seves inquietuds, que 
poden publicar les seves 
opinions i informacions en 
plena llibertat i que sempre 
trobaran la porta de La Perla 
número 30 oberta de bat a 
bat. 
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...de l’ampliació de les voreres de la Travessera de Gràcia?

QUIN CREUS QUE ÉS EL PUNT DE LA VILA AMB MÉS PROBLEMES DE CIRCULACIÓ? ENTRA A WWW.INDEPENDENT.CAT/GRACIA I VOTA

Text i fotos: M.Ortega

OPINIÓ

tribuna

Les corrides de toros en mans de CiU
Com sabem abastament, el 
nostre mínim i automuti-
lat Parlament de Catalunya 
debat des de fa setmanes una 
iniciativa legislativa popular 
encaminada a la prohibició 
de les curses (són realment 
curses?) de toros a Catalunya. 
Sóc una persona d’una intel.

ligència mitjana, d’uns estudis 
que em permeten saber llegir 
i escriure i d’una salut mental 
suficient. I com és lògic estic 
radicalment en contra de la 
barbaritat en qüestió. Fins 
aquí res de nou sobre la 
taula.
No cal anar a raure a un debat 
identitari per posar en qüestió 
la festa dels toros. Hi ha tants 
motius que ens en sobren. 
Portar-ho al camp de les 
relacions Catalunya-Espanya 
és perdre el temps. Catalunya 
ha de fugir (no n’hi ha prou 
en marxar) d’Espanya, i si pot 
ser que sigui de pressa, però 
no per culpa dels toros. De 
motius en aquest cas també 
ens en sobren però no aquest 
és el tema.
Sabem que qui ha volgut lli-
gar els toros amb la simbolo-
gia espanyola ha estat el bloc 
espanyolista. Aquests sí que 
han optat per la identificació 
rància i casposa. PSOE (versió 
nostrada)-PP-Ciutadans ho 
han entès de la mateixa ma-
nera. Ja se sap: Don Pelayo, 
Valle de los Caidos, Real 
Madrid i toros. Quina bonica 
tirallonga de conceptes patris! 
Són així i no els canviarem 
pas. Ja us deia que n’hem de 

Joan Lafarga, geògraf

FLICKR

fugir. Es que potser no hi ha 
espanyols contra els toros?
Sabem també que Iniciativa i 
ERC han anunciat que votaran 
a favor de la prohibició. Això 

els honora. I molt. El tripartit 
també s’esberla per aquí i ja no 
en ve d’una. Comptem doncs: 
a favor de la tortura animal te-
nim 45 diputats i en contra 33. 
Al Parlament hi ha 135 dipu-
tats. CiU té els 48 que falten.

Què farà  CiU? Ha dit que 
donarà llibertat de vot als seus 
diputats. O sigui que ens es-
talviarem allò tan poc edificant 
de veure com el president del 
grup parlamentari aixeca la mà 
i indica amb els dits què han 
de votar obedientment la resta 
dels seus diputats. Res a dir. 
Que s’ho muntin com vulguin 
però la raó i la intel.ligència 
només en necessiten 35 per 
arribar als 68 vots màgics de la 
majoria absoluta que separa la 
llum de la foscor antiga. Encara 
n’hi sobren 13. Els de les terres 
de l’Ebre que els deixin votar 
en contra i tots contents.
Si no ho fa així, CiU ho tindrà 
difícil per explicar al futur 

que ha permès per omissió 
que a Catalunya es continuï 
practicant la tortura animal 
de pagament. I que gràcies 
a la seva irresponsabilitat 
parlamentària els hispano-
freaks podran seguir fent els 
seus aquelarres dominicals al 
sol o a l’ombra entre toreros 
xulescos, banderilles i pudor 
de suat.
Vull confiar en el seny de CiU 
i que participi de la decisió 
històrica de la prohibició  
de la barbaritat medieval, 
sanguinària, bruta i prepo-
tent. Una bona oportunitat, sí 
senyor.
Això, amics de CiU, també és 
exercir el dret a decidir. 

Vull confiar que CiU 
participi de la decisió 
històrica de prohibir la 
barbaritat medieval
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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

OPINIÓ

la setmanaTristram*

Estimats Camarades

Interessant experiment, el que publicava l’altre 
dia un prestigiós setmanari independent de 
Gràcia, on es va posar de manifest que tra-
vessar Torrent de l’Olla de dalt a baix pot ser, 
simplement, un infern. Entre semàfors, parades de bus, cotxes 
en doble fila, naps, cols i cebes, un vehicle pot trigar més de 
10 minuts per recórrer la friolera d’un quilòmetre i 300 metres. 
Això surt a una mitjana de més o menys, uns 8 quilòmetres 
per hora, una gran velocitat de creuer. Vaja que sortiria més a 
compte fer el trajecte en tuneladora del TGV. O no, potser la 
qüestió no és aquesta. Potser és que el millor seria prescindir 
del cotxe i fer els desplaçaments en transport públic. Però, ai el 
transport públic, sempre en té una d’amagada. I penso especial-
ment en les vagues. 
Les sempre justes i beneficioses aturades de servei en dates 
irrellevants que deixen la gent més tirada que un fuet. En metro, 
busos, avions, golondrines...Sempre hi ha aquell conflicte que 
convida el noble usuari a tocar-se allò que no sona i buscar al-

ternatives. De totes maneres, 
aquesta Setmana Santa el meu 
amic Margi ha vist la llum, i 
m’ha fet adonar - jo ho he vis-
cut en primera persona - que 
en aquest mar de llàgrimes 
sempre hi ha un raig de llum 

celestial que ens il.lumina i ens alegra l’existència. Senyores i 
senyors, ara ja no podem dir que totes les vagues del sector 
relacionat amb la mobilitat toquen els cataplins als usuaris. 
Certament, quan els maquinistes  del Semaf de Renfe es neguen 
a conduir, els usuaris reben de valent. 
Quan els conductors de TMB decideixen fer una assemblea cada 
10 minuts per decidir que faran una segona assemblea al cap de 
10 minuts més, els usuaris també reben de valent. I si els pilots 
d’Iberia adscrits al sindicat Sepla - per cert, l’únic sindicat amb 
una pagina web on s’hi inclou un apartat per als afiliats aficio-
nats al golf - decideixen que es queden per fer el cafè a la T1 
enlloc d’agafar els comandaments de l’Airbus,  doncs els usuaris 
també reben de valent. Ara bé, si els treballadors dels peatges 
d’ACESA decideixen fer vaga i apujar les barreres, aleshores
els usuaris ja no reben de valent. Al contrari, passen amb joia i 
solidaritat anarcosindicalista sense pagar, tot tocant la botzina 
i aplaudint tan heroica reivindicació salarial. Quin gust dies en-
rere anar de Barcelona a Girona per l’AP-7 sense pagar un duro!!. 
Ho certifico. Crec que tots els partits polítics haurien de donar 
suport a aquestes mesures. Bé, tots potser no. Potser Esquerra 
hauria de mirar que una circumstància així no es repetís, perquè 
pot anar en contra dels seus interessos independentistes. Per-
què, la veritat, això de circular sense pagar peatge et fa sentir 
molt espanyol. I em va agradar.  

*Conductor des de 1991

Ja no podem dir que 
totes les vagues del 
sector de la mobilitat 
molesten l’usuari

tribunaRicard Gonzàlez, politòleg i periodista resident a Washington

Adéu a les bosses de plàstic
FLICKR

La ciutat de Washington sol 
ser notícia per les activitats 
del seu més il.lustre resident, 
el president dels EUA, o per 
les lleis que es discuteixen 
al Capitoli i que afecten les 
vides de desenes de milions 
de persones, tan a dins com 
a fora del país. Però vet aquí 
que hi passen també altres 
coses més petites, però 
igualment interessants, i de 
les que podrien aprendre els 
nostres polítics. 
D’acord amb una nova llei de 
l’ajuntament, des de l’1 de 
gener, els supermercats de la 
ciutat ja no regalen bosses 
de plàstics al seus clients. 
Els qui les vulguin, les han 
de pagar al mòdic preu de 
cinc cèntims. Curiosament, la 
mesura no és resultat de les 
pressions de Greenpeace, o 
alguna altra ONG ecologista, 
sinó que ha estat impulsada 
pels habitants de la badia de 
Chesepeake, farts que el riu 
Potomac baixi ple de bosses 
de plàstic que sovint provo-
quen la mort d’aus i peixos. 
Atès que la mesura no prohi-
beix l’ús de bosses de plàstic, 

com demanaven alguns 
ecologistes, i el preu és molt 
barat, no s’esperava una re-
ducció molt pronunciada del 
consum. 
No obstant això, els resultats 
han sorprès tothom. 
Aquesta setmana l’ajuntament 

ha fet públiques les dades que 
demostren que la mesura ha 
estat un èxit colossal. D’acord 
amb els seus càlculs, el con-
sum de bosses ha caigut un 87 
per cent. 
Ara la majoria de clients acos-
tumen a venir amb bosses de 
plàstic que reutilitzen, o amb 
altres bosses més grans de 
roba que els supermercats ve-
nen per menys de dos dòlars.
En poc temps, i sense un gran 
esforç de mitjans, s’ha aconse-
guit modificar els hàbits d’una 
ciutadania que ha acceptat els 
canvis sense grans escarafalls. 
Tant de bo la mesura serveixi 
d’exemple a altres ciutats del 
país, ja que els EUA són els 
campions mundials en creació 
de residus. 

Conclusió: a vegades els 
canvis culturals costen menys 
del que sembla, i sempre 
és important comptar amb 
polítics valents, que no es 
dobleguin a les pressions 

dels interessos sectorials. Per 
desgràcia, això és el que va 
passar a Catalunya, ja que la 
Generalitat va posposar una 
llei que gravava les bosses de 
plàstic fins al 2012. Ens falten 
polítics i empresaris més 
valents i creatius. 

El consum de 
bosses de plàstic a 
Washington ja ha 
caigut un 87 per cent

 Acció Humanitària Mèdic i 
Farmacèutica

  Aulèstia i Pijoan, 30
  93 237 77 22

 Acupuntors sense fronteres
  Príncep d’Astúries, 60
  93 430 58 27

 Assoc. Aigua per al Sahel
  Via Augusta, 20 7è
  93 237 06 47

 Gràcia amb el Sàhara
  Sant Joaquim
  93 417 94 49 

 Africa Viva Fundació
  Lluís Antúnez, 6 
  93 416 13 45
 web: www.africavivafundacio.org
 africav@telefonica.net

 Associació per a l’Ajut al Sud de 
la Índia (AJUTSI)

  Apartat de Correus 193 
  08080 Barcelona 
  93 415 59 68 

 Banc de Recursos
  Gran de Gràcia 167, pral 2a 
 93 217 71 54
 web: www.bancderecursos.org

 Bradopta
  Gran de Gràcia 109 

 Enllaç Solidari
  Nàpols, 346, 1er. E 
  93 476 29 30
 web: http://es.geocities.com/

enllas/ 
 enllac@claret-cat.org

 Lluïsos de Gràcia
  Plaça del Nord, 7-10
  93 218 33 72
  93 218 20 58
 lluisos@lluisosdegracia.org

 Matres Mundi
  Trav. de Gràcia 84 bxos. 
  93 217 13 86 

 Fed. de Coop. d’Ensenyament 
de Catalunya

  Riera de St.Miquel, 68
  93 415 93 56
 web: www.agrescat.com
 aec@agrescat.com

 Front d’Alliberament Gai de 
Catalunya-FAGC

  Verdi, 88
  93 217 26 69
 web: www.pangea.org/fagc
  fagc@pangea.org

 Fundació Acció Solidària 
Contra l’Atur

  Riera de St. Miquel, 1
  93 217 02 88
 web: www.pangea.org/accio
 accio@pangea.org

 Fundació Pere Tarrés
  Carolines, 10
  93 415 25 51
 web: www.peretarres.org

 Infoespai
  Plaça del Sol, 19-20
  93 309 72 36
 web: www.infoespai.org
 infoespai@infoespai.org

 Viatgers del Món 
  649 111 900
  web: www.viatgers.entitatscn.net

 Ateneu Rosa de Foc
  Robí, 5
 web: www.ateneurosadefoc.org

 Tres de Gràcia
 web: www.tresdegracia.net

 Ateneu La Torna
  Sant Pere Màrtir, 37
 web: www.latorna.org
 info@latorna.org

Entitats socials, de solidaritat i cooperació

Els canvis culturals 
costen menys del que 
sembla i cal comptar 
amb polítics valents
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La consulta popular sobre els canvis 
de sentit es tanca amb 82 suggeriments 
Una majoria de 67 vots avala la mesura a Trilla i Pérez Galdós per millorar el camí escolar 

Gràcia, després de la con-
sulta pel canvi de nom de 
la plaça Rius i taulet i de 
les experiències de par-
ticipació amb el PAM, se-
gueix liderant les consul-
tes populars a Barcelona. 
La tercera iniciativa en 
aquest sentit, la vota-
ció sobre els canvis de 
sentit  a les superilles B3 
i B4, situades a l’entorn 
de Lesseps, s’ha tancat 
aquesta setmana amb 82 
suggeriments, la majoria 
dels quals favorables a la 
proposta del Districte.

ALBERT BALANZÀ

L’anàlisi dels resultats, a partir 
de l’obertura de l’urna que di-
lluns es va fer a la seu del Dis-
tricte de plaça de la Vila, consta-
ta que una majoria abassegadora 
dels participants en la consulta, 
67 vots, estan a favor de modifi-
cacions d’invertir el sentit de la 
circulació del carrer Trilla i el del 
carrer Pérez Galdós en el tram 
que va de Santa Àgata a Betlem, 
així com també eradicar del tot 
el trànsit en el mateix carrer Pé-
rez Galdós però en el tram entre 
Betlem i Maurici Serrahima. Un 
dels objectius d’aquesta mesura 
és donar més seguretat al trànsit 
escolar, ja que a la zona conflu-
eixen els alumnes del Reina Vi-
olant o de l’escola Vedruna. No 
obstant això, també cal destacar 
que hi ha hagut 11 paperetes 
que han subratllat la seva opo-
sició a la mesura perquè, al seu 
parer, no contribuiran a millorar 
l’accés als centres educatius.

La resta de suggeriments que els 
veïns de Gràcia han dipositat a 
l’urna del pla de mobilitat no es ta-
llen a l’hora de fer altres propostes 
com la petició d’un grup de par-
ticipants perquè el carrer Mateu 
sigui peatonal, fet que fonts del 
Districte han apuntat que ja s’està 
estudiant des dels serveis tècnics 
municipals. També el carrer San-
ta Àgata, el de l’accés principal a 
la plaça de les Dones del 36, ha 
rebut propostes dels participants 
perquè el Districte augmenti la 
seva pacificació més enllà de con-
siderar-lo zona 30. La comissió de 
Mobilitat, que va reunir-se ahir al 
vespre per analitzar aquests canvis 
i altres mesures, ha rebut un in-
forme complet del nou procés de 
participació.  

ÈRIC LLUENT

LES AFECTACIONS PREVISTES A LES SUPERILLES B3 I B4

breus

La plataforma Gràcia Decideix, 
que promou una consulta po-
pular de caire sobiranista a la 
Vila amb el suport d’una vin-
tena d’entitats històriques i una 
seixantena de voluntaris, ha 
convocat aquest dissabte la seva 
segona assemblea als Lluïsos en 
què s’aprofundiran els sistemes 
d’organització per a la preparació 
de la votació. En l’ordre del dia 
que s’ha fet públic, la plataforma 
informarà sobre el procés que 
s’està definint a Barcelona amb 
el manifest, la pregunta aprova-
da i les comissions existents, es 
detallarà també la feina feta fins 
al moment per la plataforma a 
nivell de Gràcia i es tancarà una 
proposta organitzativa de Gràcia 
Decideix, amb la comissió ges-
tora, la comissió permanent i la 
resta de grups de treball. També 
es tancarà el calendari d’accions 
més immediates i tots els assis-
tents tindran dret a vot.   

L’assemblea local de Reagrupa-
ment-Gràcia ha programat per 
aquest divendres, 9 d’abril, el 
primer dels sopars de militants 
i simpatitzants que organitzarà 
periòdicament per debatre so-
bre qüestions d’actualitat, que 
també tindran la seva versió en 
esmorzar. Els sopars es faran in-
variablement els divendres que 
prèviament s’anunciïn i igual-
ment passarà amb els esmorzars, 
que es faran els dissabtes al matí. 
La primera convocatòria és al 
restaurant Ca l’Abuelo, al carrer 
Providència 44.  

Gràcia Decideix 
convoca la seva 
segona assemblea

Reagrupament 
engega els sopars 
de militants

A.B.

El president del grup municipal 
de CiU a Barcelona, Xavier Tri-
as, ha presentat aquesta setmana 
el seu llibre Barcelona vista per un 
metge (Columna) en el qual, com 
a annex al final del document, 
hi encarta un decàleg amb els 
anomenats Projectes Trias per a 
Barcelona i un d’aquests té a veure 
amb la polèmica reforma a l’avin-

guda de Vallcarca. Segons el tríptic 
de CiU, Vallcarca “ha d’esdevenir 
el nou eix de referència en l’índex 
de qualitat de vida i el nou con-
nector entre el districte de Gràcia 
i Barcelona”. En el mapa de pro-
postes, la idea de Trias aclareix que 
es tracta d’un “passeig”. 
D’altra banda, el grup munici-
pal de CiU a Gràcia ha emès 
un comunicat en el qual acusa 
l’equip de govern de no resoldre 

Trias entra en campanya prometent 
fer un passeig de Vallcarca a Gràcia
CiU carrega contra els problemes de mobilitat a Alfons Comín

els problemes de mobilitat de la 
plaça Alfons Comín. Francina 
Vila, regidora adscrita del partit a 
Gràcia, ha presentat un prec a la 
comissió de Mobilitat de l’Ajun-
tament perquè, en el termini de 
tres mesos, es realitzi un estudi de 
la mobilitat en aquesta plaça i els 
seus entorns. Aquest document 
tindrà com a objectiu principal, 
segons Vila, la pacificació del 
trànsit de vehicles. 

El conseller Jordi Ausàs, al Centre. El conseller de Go-
vernació i Administracions Públiques, Jordi Ausàs, acompanyat del 
secretari d’Acció Ciutadana, Josep Maria Civis, va visitar dimecres 
el Centre, on el va rebre el president de l’entitat gracienca, Carlos 
Pablos. El Centre forma part de la xarxa d’equipaments cívics de 
Catalunya, Xecat, impulsada des de Governació per a coordinar re-
cursos i potenciar activitats. 

CEDIDA

Durant la seva primera setma-
na de funcionament, l’expo-
sició Vine a conèixer el futur 
de la Diagonal, que va obrir 
portes el 28 de març al matí al 
mig dels Jardinets de Gràcia, 
ha rebut prop de 7.000 visites. 
La mostra, que ocupa 140 me-
tres quadrats i recull els detalls 
de les dues propostes de refor-
ma de l’avinguda (bulevard i 
rambla), es podrà visitar fins 
al proper 16 de maig. Des del 

dia 10, però, aquest mateix es-
pai, es convertirà també en un 
dels punts electorals del barri 
de Gràcia on els majors de 16 
anys podran votar de forma 
presencial. Encara no s’ha fet 
pública la llista completa de 
punts on es podrà fer la votació 
de forma presencial, però sí que 
se sap que a Gràcia hi haurà un 
col.legi electoral per barri i que 
a la Vila n’hi haurà dos: un als 
Jardinets.

La carpa dels Jardinets serà 
col·legi electoral per la Diagonal
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La Travessera de Gràcia es reformarà 
per guanyar 30 centímetres de vorera
Els comerciants veuen bé la reforma però demanen que l’afectació es faci per trams

Un pam i mig més de 
vorera. Això és el que 
guanyarà la Travessera 
de Gràcia un cop afronti 
una reforma que preveu 
ampliar uns 30 centí-
metres la vorera cantó 
muntanya en el tram 
comprès entre Torrent 
de l’Olla i el carrer Gran. 
Unes obres que podrien 
començar al setembre, 
un cop passada la Festa 
Major, i que obligarien 
a tallar la Travessera al 
trànsit en aquest tram du-
rant tres mesos. Per això, 
tot i estar d’acord amb la 
millora, els comerciants 
reclamen que les obres es 
facin per trams per mini-
mitzar les pèrdues.

CARINA BELLVER

Voreres noves i, encara que sem-
bli impossible, un xic més amples. 
No es podrà passejar com si fos el 
carrer Gran però sí una mica més 
còmodament en un dels carrers 
més transitats de la Vila. Així serà 
la nova Travessera un cop enlles-
teixi una reforma que els comer-
ciants reclamen des de fa anys per 
al tram d’aquest carrer que és més 
estret, el que va des de Torrent de 
l’Olla a Gran de Gràcia. I així els 
ho va comunicar el Districte en 
una reunió el passat 23 de març. 
Una reforma que el Districte estu-
dia tirar endavant després de Festa 

Major i que planteja dificultats 
pel que fa a la mobilitat en un dels 
carrers principals d’entrada a la 
Vila. Tot i mantenir oberts els car-
rers longitudinals que tallen amb 
la Travessera, s’haurien d’establir 
itineraris de mobilitat alternatius 
davant tres mesos d’obres, tal com 
apunten fonts municipals.

Comerciants amb l’ai al cor

Els botiguers afectats tenen por 
de les pèrdues econòmiques que 
suposarien tres mesos amb el car-
rer aixecat. I temen, a més, que les 
obres s’allarguin fins al desembre, 
cosa que suposaria renunciar tam-
bé a la campanya de Nadal. Se-

ÈRIC LLUENT

LES VORERES DE TRAVESSERA DE GRÀCIA S’ARRANJARAN AMB LA REMODELACIÓ

Un 13 per 
cent menys 
de cotxes a la 
nova Lesseps

REDACCIÓ.

Quan es compleix un any de la 
inauguració amb tots els honors 
de la reforma de la plaça Les-
seps, el Districte fa balanç i, tot 
i reconèixer deficiències com la 
infrautilització de l’amfiteatre 
o algunes tares urbanístiques, 
treu pit amb beneficis com la 
reducció del trànsit a la zona. 
Amb la remodelació, la utilitza-
ció del vehicle privat s’ha redu-
ït en prop del 13 per cent, és a 
dir, 17 mil cotxes diaris menys 
passant per la plaça. Si el 2006, 
el pas de vehicles per Lesseps es 
xifrava en 131.400 al dia, en 
aquests moments es calcula que 
el volum de trànsit se situa en 
els 114.400 vehicles al dia. Te-
nint en compte aquests avenços 
en la mobilitat i a l’espera que 
culminin les obres de la Línia 9, 
el Districte es marca l’objectiu 
de dinamitzar la part sud de la 
plaça per equiparar-la a la part 
nord, que concentra més movi-
ment amb la biblioteca Jaume 
Fuster, l’escola Rius i Taulet o 
els Josepets. De fet, en aquests 
moments es treballa de la mà de 
l’Associació de Veïns i Comer-
ciants de la plaça per posar fil a 
l’agulla al decàleg de deficiènci-
es que va sortir de la iniciativa 
veïnal. Una de les previsions és 
plantar 12 nous arbres per in-
crementar el verd de la zona o 
impulsar una campanya de sen-
sibilització perquè no es deixin 
els gossos sense lligar.  

MOBILITAT A GRÀCIA (III)

La calçada d’un sol carril per a 
vehicles és el problema endèmic 
de la Travessera de Gràcia, la 
principal via per creuar el nu-
cli històric de la Vila. Estracta 
d’un dels carrers que compta 
amb més problemes al territori 
ja que aglutina un gran nombre 
de comerços i, en molts casos, és 
difícil trobar zones de càrrega i 
descàrrega lliures, especialment 
en el tram que va de Gran de 
Gràcia fins a Torrent de l’Olla. 
Els 1,1 quilòmetres que hi ha 
entre la Via Augusta i el passeig 
de Sant Joan es fan en sis minuts 

ÈRIC LLUENT

TRÀNSIT A TRAVESSERA DE GRÀCIA

Una via d’obstacles, a 
10km/h de velocitat

amb cotxe si el trànsit no presen-
ta especials complicacions, però 
aquest temps es pot mutliplicar 
en funció del moment. La zona, 
bona part de la qual té limitada 
la velocitat a 30 quilòmetres per 
hora, té un alt trànsit de vianants 
que sovint es troben amb dificul-
tats per caminar quan hi ha grans 
aglomeracions a causa de l’estretor 
de les voreres, -dults amb cotxets 
de nadons. La mitjana de velocitat 
dels vehicles de quatre rodes per 
fer aquest tram és de 10 km/h, 
sempre que no es tracti d’hora 
punta, i les principals compli-

cacions es troben a l’alçada del 
carrer Sant Gabriel –on es passa 
de tres a cinc carrils- i a Gran de 
Gràcia i Torrent de l’Olla –en tots 
dos casos per la incorporació a la 

Travessera de vehicles procedents 
d’aquestes vies principals-. El tra-
jecte realitzat a peu a pas lleuger té 
una durada d’onze minuts, només 
cinc més que amb automòbil.  

breus

La Coordinadora d’associacions 
per la llengua catalana (CAL) i la 
Plataforma d’Entitats Juvenils de 
Gràcia acosten la tasca de la Bres-
sola, que fa possible l’ensenyament 
en català a les comarques nord-
catalanes, amb les jornades Esport 
i música per la Bressola. Amb la vo-
luntat de donar a conèixer la lluita 
d’ Amics de la Bressola, proposen 
per al 17 d’abril un seguit d’ac-
tivitats com un torneig esportiu 
al Reina Violant o un concert al 
Casal de Joves. Des del 12 d’abril, 
però, el Casal acollirà una expo-
sició sobre la Bressola i el 15, el 
seu director, Joan Pere Le Biham, 
n’analitzarà els reptes. 

Esport i música 
per la Bressola de 
la Catalunya Nord

gons els botiguers, el Districte els 
ha garantit, però, que les obres no 
duraran més de tres mesos. Tot i 
així, els reclamen que els treballs 
es facin per trams –per intentar 
reduir al màxim les molèsties– i 
que es puguin frenar per Nadal en 
el cas que les obres s’haguessin de 
perllongar en el temps per causes 
majors. 
“Només volem que les obres es 
facin el més ràpid possible, per-
què aquesta reforma ens pot fer 
molt de mal en un moment on el 
comerç es troba en una situació 
molt delicada”, assegura Agustí 
Lapiedra, president de la Unió de 
Botiguers Travessera- Casc Antic. 
Tot i les pors inherents a qualse-

vol obra a la via pública que faci 
perillar la supervivència del co-
merç, gairebé la totalitat dels esta-
bliments afectats estan a favor de 
la reforma. Així ho constata una 
enquesta que va dur a terme la Fe-
deració d’Associacions de Comer-
ciants i on tan sols un comerç del 
tram a reformar es va manifestar 
en contra de l’ampliació de vore-
res. Els comerciants portaven anys 
reclamant l’arranjament d’aquest 
carrer. Fins i tot l’Associació de 
Comerciants va dur a terme una 
campanya fa anys que va compta-
bilitzar fins a 200 forats a les vo-
reres de la Travessera i dels quals 
van fer bandera per a reivindicar 
la renovació del carrer. 
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Si et vols anunciar a la Guia Si et vols anunciar a la Guia 
Gastronòmica de Gràcia, truca’nsGastronòmica de Gràcia, truca’ns

i t’informarem:i t’informarem:

692 601 261692 601 261
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La junta de Lluïsos plega en bloc per 
problemes econòmics en la gestió 
El president, Jordi Casassas, justifica la decisió en una carta als socis i convoca eleccions 

Crisi a una de les entitats 
històriques de Gràcia, els 
Lluïsos de Gràcia de la 
plaça del Nord. El presi-
dent de l’entitat, Jordi Ca-
sassas, i tota la seva jun-
ta, han anunciat aquesta 
setmana en una carta als 
socis que pleguen i, com 
a resultat, convoquen 
eleccions anticipades el 
pròxim 27 de setembre. 
Casassas justifica la 
decisió traumàtica en els 
problemes econòmics en 
la gestió de l’últim any.

ALBERT BALANZÀ

Més de sis anys després de la seva 
elecció, un llunyà 25 de febrer de 
2004 (vegeu L’Independent núm. 
56), que posava punt i final a una 
llarga presidència de dotze anys de 
Carme Segura, Casassas ha decidit 
tirar la tovalolla adduint que els 
motius econòmics han impedit 
complir amb els objectius que s’ha-
via marcat en aquest segon man-
dat, que se li acabava el novembre 

de 2011. “Hem gastat el mateix 
sense ingressar el mateix i tenim 
uns deutes que podrem pagar amb 
un crèdit, però no he complert els 
meus objectius”, ha assegurat l’en-
cara president de Lluïsos, que exer-
cirà com a tal fins al setembre.
Casassas, que va arribar a la pre-
sidència apostant per potenciar 
la implicació dels socis en el dia a 
dia de l’entitat i la relació amb les 

ARXIU

LA SEU DE LLUÏSOS DE GRÀCIA

altres associacions de Gràcia (que 
es va concretar amb la constitució 
del G-6), se’n va sobretot perquè 
la gestió econòmica li ha impe-
dit fer realitat el gran projecte 
de reforma dels locals de la plaça 
del Nord. “El curs passat no vam 
poder complir el pressupost, hi 
ha hagut una baixada de subven-
cions, han fallat alguns lloguers i 
altres aspectes”, apunta. Algunes 

Comencen els 
enderrocs per 
la nova escola 
l’Univers

REDACCIÓ.

La construcció de la nova escola 
l’Univers -provisionalment ano-
menada Bailèn- a la seva ubica-
ció definitiva, al carrer Bailèn, 
comença a avançar i aquests 
dies ja s’han engegat les tasques 
d’enderrocament de l’interior 
de la finca del carrer Quevedo 
14-26. Queda pendent, però, 
tancar l’acord amb la benzinera, 
situada al carrer Bailèm 225-
231, que s’ha d’unir a l’espai 
de Quevedo per acollir el gran 
projecte de l’escola. Un procés 
que continua aturat en la ne-
gociació de les compensacions 
pel rescat de l’activitat. Tot i així 
des del Districte asseguren que 
l’acord ja és imminent i que, 
per tant, a curt termini s’avan-
çarà en l’enderrocament, també, 
del pàrquing i la benzinera del 
carrer Bailèn. De fet, la previsió 
inicial d’aquest projecte situava 
en el 2011 la data límit per tenir 
enllestit el nou edifici i que els 
alumnes abandonessin els barra-
cons provisionals de la plaça del 
Poble Romaní. 

fonts han apuntat a factures im-
pagades i despeses inassumibles. 
Ara fa uns mesos el comptable de 
l’entitat, Jordi Melgarejo, va ser 
substiyuït per un director financer 
com a primera mesura de xoc.  
Les dificultats econòmiques ja van 
centrar la darrera assemblea de 
Lluïsos, el 27 de gener, que va de-
cidir aparcar el projecte de reforma 
integral del local. Només s’havien 
aconseguit un dels dos milions 
d’euros necessaris per afrontar 
la primera fase del projecte, que 
havia d’aixecar un nou edifici. La 
quota mensual dels socis també ha 
patit enguany un increment extra-
ordinari de 3,5 euros mensuals de 
la quota (de 13 a 16,5 euros).
Casassas, en declaracions a aquest 
setmanari, considera també que la 
seva decisió afecta tota la direcció 
de l’entitat i sobretot la seva mà 
dreta, el vicepresident, Xavier Ri-
poll. “Tota la junta està tocada”, 
ha admès. És per això que el fins 
ara president s’ha mostrat partida-
ri de la renovació a l’entitat i que 
surtin nous aspirants a president 
no vinculats al seu equip.  
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Rauxa, Verdinada, l’escola Youkali i Amics 
de la gent gran, premis Vila de Gràcia
El jurat també reconeix la tasca de Justo Domínguez de la Fuente o Sebastià Jovani

El Centre Artesa Tradi-
cionàrius tornarà a ser, 
aquest 14 d’abril, l’esce-
nari de l’acte d’entrega 
dels premis Vila de Gràcia 
que, en aquesta edició, 
han reconegut la tasca so-
cial d’entitats com l’Asso-
ciació d’Alcohòlics Rehabi-
litats Rauxa o la defensa 
de la sostenibilitat de la 
Verdinada que organitzen 
els Lluïsos, així com tam-
bé la tasca pedagógica de 
l’escola Youkali de teatre 
musical.

M.O.

Els més de vint anys de feina en 
el camp del suport integral a les 
persones que pateixen alcoholisme 
crònic que ha realitzat l’Associa-
ció d’Alcohòlics Anònims Rauxa 
li han valgut el premi d’honor 
de Gràcia a títol col·lectiu “pel 
seu paper clau, com a voluntaris, 
en la motivació i recuperació de 
gent  amb risc d’exclusió social”. 
El guardó d’honor a títol indivi-
dual, d’altra bamda, ha reconegut 

el treball de Justo Domínguez de 
la Fuente per la seva contribució 
al llarg dels anys a la dinamització 
social i cultural del barri del Camp 
d’en Grassot.
L’escola Youkali de teatre musical, 
per la seva banda, s’ha fet amb el 

ARXIU

SEBASTIÀ JOVANI

premi a la millor iniciativa peda-
gògica esportiva i d’educació re-
glada i no reglada. En aquest cas, 
el jurat ha valorat especialment el 
compromís de transformació soci-
al que Youkali treballa juntament 
amb el teatre.

La Verdinada dels Lluïsos de Grà-
cia, que ja s’ha consolidat com a 
setmana temàtica dedicada al me-
di ambient, ha obtingut el premi 
a la millor acció en defensa de la 
sostenibilitat. El jurat també ha re-
conegut la tasca en defensa dels va-
lors cívics d’Amics de la gent gran 
“pel seu suport a una població en 
risc d’exclusió i solitud”.
A títol individual, l’escriptor i col.

laborador de L’Independent de 
Gràcia Sebastià Jovani ha estat 
guardonat amb el premi a la millor 
iniciativa en defensa de Catalunya 
i/o divulgació o promoció de la 
llengua catalana “per la difusió 
del català que parlen els gitanos 
de Gràcia, en l’obra Emulsió de 
ferro”. En el camp de la recerca i 
divulgació històrica, el jurat ha 
premiat Esteve Camps pel treball 
Recull documental de Josep Vidal i 
Granés, iniciador de la Romeria de 
Sant Medir”. El premi a la millor 
actuació comunicativa ha recai-
gut en el programa casteller Terços 
amunt de Ràdio Gràcia i la catego-
ria de millor acció en matèria de 
rehabilitacó  d’edificis ha quedat 
deserta.  

breus

Quan ja es comencen a perfilar 
les programacions d’una nova 
edició de la Festa Major de Grà-
cia, la Fundació Festa Major a 
ha inaugurat aquest dimecres 
7 d’abril l’exposició fotogràfica 
que recull imatges de la darrera 
edició de la festa, que es podrà 
visitar fins al proper 20 d’abril, a 
la seu del Districte. D’altra ban-
da, el proper 12 d’abril es pro-
cedirà al lliurament de premis 
de la tretzena edició del concurs 
fotogràfic de Festa Major. 

Els Sopars del Centre continuen 
amb la seva voluntat de portara 
ctors de diferents àmbits de l’ac-
tualitat del país per fer una visió 
global de la situació. Després del 
president del Barça Joan Lapor-
ta, del periodista Josep Cuní i de 
l’analista Francesc Sanuy, aquest 
mes d’abril arriba el torn de mos-
sèn Josep Maria Ballarín que, el 
proper dijous 15 d’abril, oferirà la 
conferència El món d’avui. 

La Festa Major 
en imatges, a la 
seu del Districte

L’actualitat vista 
per mossèn 
Ballarín, al Centre

ESTEVE CAMPS

L’ASSOCIACIÓ RAUXA, PREMI D’HONOR DE GRÀCIA
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Documents
NOVETAT EDITORIAL 

“Ens calen cançons en català”. Aquesta proclama llançada per l’escriptor Lluís Serrahima ara fa 50 anys 
va funcionar com un dels motors del posteriorment conegut com a moviment de la Nova Cançó, que el 

gracienc Fermí Puig, un dels més importants estudiosos de la matèria, s’ha encarregat ara de recuperar 
amb un estudi-catàleg: ‘Els 60 canten en català’. Puig convida a un recorregut històric des dels primers 
avenços d’aquest moviment i un apropament precís a dos dels seus pilars: Raimon i Joan Manuel Serrat, 
sense ometre detalls significants com el pas de la censura franquista per aquestes canços o la suposada 

divisió entre els artistas per l’acceptació o no del bilingüisme expressiu

Els 60 canten en català

l’autor

Fermí Puig, (Barcelona, 1959). És un 
dels més grans especialistes sen can-
çó catalana. Posseeix un fons docu-
mental privat considerat el més com-
plet d’aquesta temàtica, que inclou 
gairebé tots els vinils de diferents 
formats editats entre 1959 i 1990, 
cantats en català. Ha escrit articles 
per a publicacions com El Temps, 
Musica’t o Enderrock. Ha col.laborat 
en diferents monografies com la de 
Lluís Llach de Carles Gàmez o Algo 
Personal de Joan Manuel Serrat. Tam-
bé va seleccionar i cedir material grà-
fic per il.lustrar la col.lecció de CDs 
de Lluís Llach que va editar el diari 
La Vanguàrdia.  Ha redactat inserts 
documentals per a les reedicions de 
vinils de grups com Atila, Màquina!, 
Música Dispersa o Ia & Batiste, i ha 
col.laborat en diferents exposicions, 
com la que es va organitzar a Verges 
sobre l’obra completa de Lluís Llach 
el dia del seu comiat o Cançoníssi-
ma organitzada pel Centre Octubre 
de Cultura Contemporània de Valèn-
cia. Recentment, ha participat en el 
seminari Ens calen cançons d’ara. 
Retrospectiva sobre la Nova Cançó a 
50 anys vista (2010), organitzat per 
l’Institut d’Estudis Ilerdencs i la Uni-
versitat de Lleida.

ELS SETZE JUTGES
El nom de Setze Jutges prové d’un joc de paraules català de difí-
cil pronunciació que diu “Setze jutges d’un jutjat mengen fetge 
d’un penjat” i la idea de donar aquest nom al col.lectiu va sorgir 
de Josep Maria Espinàs. Aquest bateig volia deixar clara, no no-
més la seva catalanitat, sinó, al mateix temps, la intenció de fer 
de jutges de la societat i de notaris del que es vivia al carrer pe-
rò que, per raons òbvies, no es podia dir. Les trobades inicials a 
casa tant de Miquel Porter com  de Lluís Serrahima i la seva es-
posa, Remei  Margarit, amb la col.laboració de Jaume Armengol, 
són la base original, com ja hem dit en capítols anteriors. 
D’aquells primer dies és la cançó “Lletania” 
que compongué Porter amb 
l’ajut de Serrahima i 
Armengol i que parla, 
sense embuts, de la 
història d’Espanya. Can-
çó que cantaven en la in-
timitat, mai públicament 
pel seu contingut crític 
ja que hauria estat cen-
surada indubtablement. 
Serrat la va incloure en el 
seu disc compacte doble 
de l’any 1996 Banda sonora 
d’un temps d’un país (Ari-
ola, 74321367982) perquè 
era l’himne oficial dels Jutges. 
Algú els féu saber que Josep 
Maria Espinàs, admirador de 
l’obra de Brassens, havia adap-
tat alguna cançó del poeta i can-
tant francès i contactaren amb ll. 
S’incorporà immediatament a les 
reunions setmanals. Espinàs ja era 
un escriptor molt conegut en els 
ambients catalanistes, guanyador 
dos cops (1953 i 1961) del premi de novel.la Sant Jordi, un 
dels més prestigiosos del país. El grup es constitueix de manera 
oficial al 1961 i el componen Miquel Porter (Barcelona, 1930-Al-
tafulla, 2004), Remei Margarit (Sitges, 1935) i Josep Maria Es-
pinàs (Barcelona, 1927). Potser seria just dir que foren disset i 
Lluís Serrahima (Barcelona, 1931), que cantà esporàdicament, 
hauria de ser considerat el jutge número zero. Hi va haver una 
sessió musical al centre comarcal Lleidatà el 30 de setembre 
de 1961 en què intervingueren Miquel Porter, el conjunt Diavo-

los i Josep Guardiola. Va ser el primer acte amb cara i ulls que 
comptaria amb la presència d’un dels membres, però la seva 
presentació en públic —encara no es deien Setze Jutges— es 
produí al Centro de Influencia Católica Femenina, CICF, el 19 
de desembre de 1961 amb tots tres: Porter, Espinàs i Margarit. 
Aquesta fou una data històrica per al col.lectiu, malgrat que es 
va haver de lamentar l’absència a darrera hora, per malaltia, de 
la Remei, la veu de la qual va poder ser escoltada a través d’una 
cinta. En canvi, Serrahima sí que va cantar un parell de cançons 

pròpies, una d’elles inèdita, “Jo sóc pan-
sit com la lluna”. El col.lectiu començà 
a créixer l’any següent —1962— quan 
s’afegiren els noms del psiquiatre Delfí 
Abella (Barcelona, 1925-2007) i poste-
riorment el primer músic d’ofici que 
no és altre que Francesc Pi de la Serra 
(Barcelona, 1942). Aquest, escoltant-
los interpretar Brassens, els va dir, 
tal com sona, que l’acompanyament 
musical era molt dolent i així va 
començar: posant la seva guitar-
ra al servei de la veu d’en Porter. 
Poc després en fou membre de 
ple dret, paral.lelament formant 
part del que es pot considerar el 
primer grup de pop català de la 
història, Els 4 Gats. En aquells 
dies públicament ja s’anunci-
aven amb el nom dels Setze 
Jutges i les peticions perquè 
oferissin actuacions van anar 
creixent. De diners, pocs, la 
veritat. De vegades els des-
plaçaments, algun sopar i 

gràcies. Hi havia molta germanor i 
bon rotllo entre organitzadors, cantants i acompa-

nyants. Això ajudava a relativitzar les deficiències organitzati-
ves que trobaven massa sovint. Els que tenien cotxe sempre es-
taven disposats a posar-lo al servei del col.lectiu. I durant anys 
van anar tots a l’una. La incorporació de tres nous membres el 
1963 amplià el grup fins a vuit. Eren Enric Barbat (Barcelona, 
1943), que debutà a la Facultat de Dret al gener, Xavier Elies 
(Barcelona, 1941), que ho féu als Lluïsos de Gràcia el 27 d’abril, 
i Guillermina Motta (Barcelona, 1941), al Figaró el 21 de setem-
bre. S’hi van afegir nous noms i es va veure la necessitat que 
estiguessin representades altres variants lingüístiques. 
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CEDIDA

Pepet i Marieta en concert a l’Astrolabi.
La festa i la particular visió de la música popular de Pe-
pet i Marieta, que barreja tocs de rumba, jota, bolero o 
ska, serà la protagonista de la nit de dijous a l’Astrolabi. 
Els vuit músics de Pepet i Marieta combinen, dalt de l’es-
cenari, música i teatre.

Dijous 15 d’abril, a les 22.30
L’Astrolabi (Martínez de la Rosa, 14)

(Torrent de l’Olla, 104), a les 
21.30 

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

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

� Ds 10 d’abril
BCN en marxa: Itineraris 
guiats per conéixer les grans 
actuacions en infraestruc-
tures i serveis des de l’am-
bit territorial de districte de 
Gràcia.
Sortida des de Lesseps/Tor-
rent de l’Olla, a les 10 h 

Dinar dels Foguerons. 
Lluïsos de Gràcia (Plaça del 
Nord, 7-10), a les 14 h

V Diada de les Pitiüses a Grà-
cia: Cercavila.
Plaça de la Vila de Gràcia, a 
les 18.30

Teatre: El visitant, a càrrec 
de la Companyia Dinamis 
Teatre.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a 
les 19 h

Concert: Gora Japon + 
Mursego
Heliogàbal (Ramon i Cajal, 
80), a les 19.30 

Inauguració de l’exposició: 
Mix/Cominació.
UntiledBCN (Topazi, 14), a 
les 20 h

V Diada de les Pitiüses a Grà-
cia: ballada popular d’Ei-
vissa i Formentera i de-
gustació gastronòmica de 
productes típics de les Pi-
tiüses.
Plaça del Diamant, a les 
20.30

V Diada de les Pitiüses a Grà-
cia: música amb Qui hi 
ha? (Gràcia),  Rock Gara-
ge (Eivissa),  4 de Copes 
(Formentera).
Plaça del Diamant, a les 
21.30

Concert: Calamento.
Elèctric Bar  (Travessera de 
Gràcia, 233), a les 23 h 

Bandalus Night, amb la 
participació de Fort i Fluix, 
Bolax i Karlixx.
KGB (Alegre de Dalt, 55), a 
les 24 h

les 18.30 

Curs intenisu: automaqui-
llatge.
El Pati Groc (Francisco Giner, 
56), a les 19 h

Conferència: La recipro-
cidad y la economía del 
don.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a 
les 19. 30

Hoytocoyo, Quicksan-
dremedy i Mondieu.                              
Elèctric Bar  (Travessera de 
Gràcia, 233), a les 22 h 

Concert: Raynald Colom.
Heliogàbal (Ramon i Cajal, 
80), a les 22 h 

� Dj 15 d’abril
Taller de narració oral.
Biblioteca Jaume Fuster (Les-
seps, 20), a les 19 h
                                        
III Premios Literarios Edi-
ciones Oblicuas.
Biblioteca Jaume Fuster (Les-
seps, 20), a les 19 h 

Curs de tennis obert a tot-
hom.
Club Ariel (Gran de Gràcia, 
26), a les 19 h

Sopar-col.loqui: El món 
d’avui, amb Mn. Josep Ma-
ria Ballarín.
El Centre (Ros de Olano, 9), 
a les 21 h 

Breakstorm festival: Prin-
ce Osito i Urban Roots Band, 
Dr. Matanza, Stundup i Jah 

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 30 d’abril
Exposició de pintura:  Pe-
queños sentimientos, a 
càrrec de Carmen Marcó.
CC La Sedeta (Sicília, 321) 

Exposició: Enlaces de Car-
men Escudero.
Galeria H20 (Verdi, 152) 

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

� Fins al 16 de maig
Exposició: Vine a conèi-
xer el futur de la Diago-
nal.
Jardinets de Gràcia 

� Fins al 30 de maig
Exposició fotogràfica: 
D’ofici reparador.
CC EL coll (Aldea, 15-17) 

INFANTILS

� Dc 14 d’abril
Nascuts per llegir: Ballma-
netes, amb Montse Dulcet.
Biblioteca Jaume Fuster 
(Placa Lesseps, 20), a les 
11 h 

Petit format: El llibre se-
cret.
Biblioteca Vila de Gràcia 
(Torrent de l’Olla, 104), a 
les 18 h 
       
ACTES

� Dv 9 d’abril
Concert de cant coral 
de l’Asociación Musical 
Crescendo.
El Cercle (Santa Magdalen-
sa, 12), a les 19 h

Xerrada: Gats de carrer a 
Gràcia.
El Pati Groc (Francisco Gi-
ner, 56), a les 19 h

Lectura dramatizada: 
L’amant de Harold Pinter, 
a carrec de Revés Teatre.
Biblioteca Vila de Gràcia 

Petit, Dj Panik, Hallucinator 
i Fran the Breakstorm.
KGB (Alegre de Dalt, 55), a 
les 21 h

Concert: Kana Kapila + 
Brian Speaker + Oriol 
Stardust + Missing Le-
ech.
Heliogàbal (Ramon i Cajal, 
80), a les 22 h 
                                    
Concert: Vixxie + El gel 
de onán.
Elèctric Bar  (Travessera de 
Gràcia, 233), a les 22 h 

Concert: Pepet i Marieta.
L’Astrolabi (Martínez de la 
Rosa, 14), a les 22.30 

� Dv 16 d’abril                                    
Demostració de Mètode 
Grinberg.
Centre Milà i Fontanals (Mi-
là i Fontanals, 14-26, 3r 
2a), de 14 a 21 h

Taller: tapes vegetaria-
nes.
El Pati Groc, a les 18 h

Teatre: Criatures.
El Centre (Ros de Olano, 9) 
a les 22 h
                                             
Videofòrum sobre el ce-
mentiri nuclear a càrec 
d’ATTAC.
Biblioteca Vila de Gràcia 
(Torrent de l’Olla, 104), a 
les 22 h 
                                          
Música brasilera amb Dar-
lly Maia.
Elèctric Bar,  a les 23 h

� Dg11 d’abril
XXIII Concurs de Teatre Ca-
talà a Gràcia: Elsa Schnei-
der, a càrrec del Grup de 
Teatre Pels descosits.
El Centre (Ros de Olano, 9), 
a les 18 h 

Concert del Cor Jove Vila 
de Salou.
El Cercle (Santa Magdalensa, 
12), a les 18.30 

Concert: Macromassa.
Heliogàbal (Ramon i Cajal, 
80), a les 21 h 

Concert: No+Tons.
Elèctric Bar  (Travessera de 
Gràcia, 233), a les 21 h 

� Dll 12 d’abril
Conferència: Educar en/
amb valors, a càrrec de la 
psicòloga Berta Conill Purgi-
mon.
El Centre (Ros de Olano, 9), 
a les 20 h 

Nit especial: cicle a contra 
blues +Jordi Bonell.
Elèctric Bar  (Travessera de 
Gràcia, 233), a les 22 h 

� Dm 13 d’abril
Cicle envelliment saludable: 
Cuida els teus peus.
Biblioteca Jaume Fuster (Pla-
ça Lesseps, 20), 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 

Taller sobre drets labo-
rals.
La Barraqueta (Tordera, 34), 
a les 19.30 

CineAmbigú: Politist/Ad-
jectiv.
Verdi Park (Torrijos, 49 ), a 
les 20.30

Nit poètica amb Lídia 
Aguiló.
Elèctric Bar  (Travessera de 
Gràcia, 233), a les 22 h 

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

CineAmbigú: Politist/Ad-
jectiv.
Verdi Park (Torrijos, 49 ), a 
les 22.30

� Dc 14 d’abril
Taller: Com explicar con-
tes?, amb M. Àngels Ortega.
CC El Coll (Aldea, 15-17), a 
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Cultura
La cinquena edició de la diada de les 
illes Pitiüses a la Vila incorpora Eivissa
Els actes festius comencen amb la presentació del documental ‘La sal de Formentera’

Ja fa cinc anys que la 
petita illa de Formentena 
envaeix, durant un cap de 
setmana llarg, les places 
i els carrers de la Vila. 
Aquest any, però, Eivissa 
se suma a la festa i també 
porta una representació 
de la seva música i gas-
tronomia per afegir-se a 
la diada de les Pitiüses a 
Gràcia, un intercanvi amb 
les colles de cultura locals 
que, com ja és tradició, 
visitaran Eivissa i Formen-
tera -en aquesta ocasió 
seran els Castellers- entre 
el 4 i 8 el d’agost.

MARIA ORTEGA

El cinquè any de col.laboració en-
tre la Comissió de Festes de Santa 
Maria (Formentera) i la Coordina-
dora de Cultura de Gràcia supo-
sa la incorporació de l’Associació 
Vuit d’Agost d’Eivissa que fa més 
ampli el ventall cultural d’aquest 
cap de setmana de les Pitiüses a 
Gràcia. El tret de sortida  a les di-
ferents celebracions el va donar di-
jous la presentació del documental 
La sal de Formentera,  que mostra 
l’estreta relació que mantenen els 
habitant de l’illa amb les seves sa-
lines, un autèntic motor econòmic 
que ha ocupat els formenterers du-
rant anys, sobretot quan la menor 
de les Pitiüses encara no vivia del 
turisme. 
Divendres al vespre la música 
prendrà el protagonisme amb un 
taller de ball pagès al CAT. En 
aquesta dansa,  la dona manté 
un recorregut en cercles amb pas-

ses menudes al voltant dels salts 
enèrgics de l’home al ritme de la 
flauta, el tambor i les castanyoles. 
Dissabte concentrarà la major part 
de la programació. A les sis de la 
tarda sortirà de la plaça de la Vila 
el cercavila amb colles de cultura 
de Gràcia, Eivissa i Formentera, 
que recorrerà diferents carrers fins 
arribar a la plaça del Diamant, on 
es durà a terme l’exhibició de ball 
pagès. Tot seguit es realitzarà un 
tast de la gastronomia típica de les 
Pitiüses, marcada per l’aïllament 
georgràfic que ha mantingut els 
productes propis molt a l’alça i, a 
les 21:30, la música la posaran els 
grups Qui hi ha?, de Gràcia; 4 de 
Copes, des de Formentera i Rock 
Garage, d’Eivissa. 

CERCAVILA DE COLLES DE CULTURA DURANT L’ÚLTIMA EDICIÓ DE LA DIADA DE LES PITIÜSES A GRÀCIA

La diada de les Pitiüses a la Vila 
és el primer pas d’una marató 
festiva que tindrà la seva segona 
aturada aquest mateix diumen-
ge amb l’actuació castellera de 
la diada de la Independència 
a la plaça de la Revolució, en 
la qual els Castellers de la Vi-
la de Gràcia, que es tornaran a 
planteja el cinc de set, actuaran 
acompanyats dels Castellers de 
Terrassa i la Jove dels Xiquets 

de Tarragona. El proper diu-
menge 18 d’abril tindrà lloc la 
representació de la Revolta de 
les Quintes de 1870 a la plaça 
de la Vila. Un espectacle que 
enguany comptarà amb més 
detalls de guió i un director tea-
tral. Dissabte 24 d’abril, les co-
lles de cultura popular tornaran 
a sortir al carrer. En aquest cas 
serà torn per als bastoners que 
celebraran la seva diada.

De la diada de la Independència 
a la Revolta de les Quintes

CEDIDA

REDACCIÓ

El Centre Moral de Gràcia ence-
ta aquest dilluns un nou cicle de 
conferències amb la ment del se-
gle XXI com a matèria d’anàlisi. 
Fins al proper set de junys, doncs, 
diversos professionals de camps 
com la psicologia o la pedagogia 
abordaran temes  com els trastorns 
psicològics més freqüents o els can-
vis en la conducta dels adolescents. 
Tot sota la batuta del a la psicòloga 

Berta Conill que aportarà la seva 
experiència laboral en diferents 
escoles, centres de teràpia, coordi-
nació pedagògica i empreses per 
dibuixar un perfil general de l’evo-
lució de la ment humana durant 
aquests anys.  
Aquest dilluns, la primera de les 
xerrades  s’orientarà als pares d’ado-
lescents amb l’objectiu d’ajudar-los 
a entendre el moment en què es 
troben els seus fills i donar-los pau-
tes sobre com respondre davant de 

El Centre analitza la ment del segle 
XXI en un nou cicle de conferències
La psicòloga Berta Conill s’acostarà a temes com l’adolescècia

determinades conductes, posant 
especial èmfasi en la necessitat de 
marcar límits. La sessió prevista 
per al 3 de maig, d’altra banda, se 
centrarà el els principals trastorns 
psicològics del segle XXI. L’ob-
jectiu serà donar més informació 
sobre fòbies, ansietats, anorèxia, 
violència,... Finalment, el set de 
juny la conferència sobre tècni-
ques d’estudi posarà el punt i final 
al cicle i abordarà temes com la 
manca d’atenció.

‘Lola Montes’ en alta definició per primer cop a l’Es-
tat. Els Verdi estrenen aquest divendres 9 d’abril l’obra mestra de 
director Max Ophüls. Lola Montes. I ho fan, per primer cop a l’Es-
tat, en format d’alta definició (HD). Aquesta versió, restaurada 
digitalment fotograma a fotograma per la  Cinemateca francesa, 
va inaugurar la Secció Cannes Clàssics del Festival de Cannes. 

breus

La Nit Beat Generation, amb 
noms com els de Sebastià Jo-
vani o Enric Casassases, va ser-
vir de traca inicial de l’onzena 
setmana de la poesia a l’Helio-
gàbal, que el proper diumenge 
11 d’abril programa com a plat 
fort l’actuació de Macromassa. 
La poesia tornarà diumenge 18 
amb els poemes Noel Tatú i la 
música de Toni Lladó a Paga’m 
el que em deus i s’anirà succeint 
amb relleu de protagonistes fins 
al proper 27 de juny al local del 
carrer Ramon i Cajal.  

Set artistes han acceptat el repte 
de l’autoretrar en una nova edició 
de Territori d’Art a la galeria Julia 
Karp. Casdascun d’ells utilitza la 
tècnica que millor l’identifica, des 
del collage, a la fotografia, passant 
pel dibuix, per descriure’s. La  
mostra es va inaugurar dijous 8 
d’abril i que es podrà visitar fins 
al 30 d’abril. 

L’onzè trimestre 
de poesia arriba 
a l’Heliogàbal

Territori d’Art 
sobre l’autoretrat, 
a la Julia Karp

El periodista i autor d’obres com 
El pont dels jueus Martí Gironell 
serà l’encarregat de conduir l’acte 
de presentació del nou llibre del 
gracienc Pius Alibek, Arrels nò-
mades. L’acte tindrà lloc el proper 
dilluns 12 d’abril a les vuit del 
vespre a la seu de la Federació de 
Colles de Sant Medir. 

Martí Gironell 
presenta el llibre 
de Pius Alibek
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la cartellera

CULTURA

reportatge

Sempre ha estat un estil minori-
tari a la nostra ciutat. El jazz ma-
nouche ha estat soterrat durant 
molts anys sota la influència del 
jazz nord-americà que ha mar-
cat tendència tant en el públic 
com en els propis músics. Una 
situació que ha fet que molts 
oblidessin que més enllà de l’ex-
cel.lència de la música negra dels 
Estats Units, a Europa durant la 
dècada dels 30 del segle XX un 
blanc anomenat Django es va 
erigir com a creador d’un nou 
estil que canviava els vents i la 
percussió –tant propis del blues 
i el bebop- per les cordes de les 
guitarres, el violí i el contrabaix. 
Una autèntica revolució que en 
aquell moment des de l’altre 
cantó de l’Atlàntic s’arribava a 
veure com una competència. 
Albert Bello, nascut a L’Hospita-
let i actualment veí de Vallcarca, 
és un clar exemple de la situa-
ció en la qual es trobava el ma-
nouche fa uns anys a Barcelona 
i a la resta de l’Estat. De fet, ell 
mai no va tenir l’oportunitat de 
rebre ensenyament d’aquest es-

ÈRIC LLUENT

La resurrecció del jazz manouche

Èric Lluent

ALBERT BELLO, PRRESIDENT DE L’ASSOCIACIÓ DE MÚSICS I AFICIONATS AL JAZZ MANOUCHE 

El gracienc Albert Bello és membre de Folkincats i Shine

L’any 1910 naixia a 
Bèlgica Django Rein-
hardt. D’origen gita-
no, va créixer en un 
campament situat als 
afores de París, on es 
va començar a interes-
sar per la música i on 
faria els seus primers 
passos per convertir-
se en un referent de la 
història del jazz creant 
el conegut com a jazz 
manouche. 100 anys 
després del seu nai-
xement, Albert Bello, 
músic i veí de Vallcar-
ca, és en l’actualitat 
l’impulsor de la resur-
recció d’aquest estil a 
la ciutat i a l’Estat. 

til, així que s’ho va haver de plan-
tejar com un repte personal, va re-
cuperar vídeos i enregistraments i 
va buscar l’ajuda dels pocs músics 
de Barcelona que pregonaven els 
ritmes de Reinhardt. 
L’any 2001, Bello començava 
l’aventura de portar el manouche 
als escenaris catalans amb Les 
Deux Guitares Trio. A dia d’avui 
els seus principals projectes musi-
cals passen per Folkincats i Shine. 
“Amb Folkincats treballem can-

çons tradicionals catalanes fent la 
nostra pròpia versió i passant-les 
pel filtre del jazz. Aquesta for-
mació em permet treballar més 
l’estudi i la precisió. Amb Shine, 
formació de jazz manouche, em 
sento més lliure amb l’instrument 
i tinc espai per a la improvisació 
en concerts que estan determi-
nats per l’energia del moment”, 
explica satisfet Bello. Però fer so-
nar les cordes d’algunes de les vuit 

guitarres que té a casa no és la 
seva única preocupació. Des de 
fa cinc anys impulsa l’ensenya-
ment del jazz manouche a l’Es-
cola de Música de L’Hospitalet, 
l’únic centre públic de l’Estat on 
s’imparteixen classes d’aquest 
estil. A més, Bello és president 
de l’Associació de Músics i Afi-
cionats al Jazz Manouche, nas-
cuda el 2008, que pretén donar 
a conèixer la música de Django, 
crear xarxa entre els músics i in-
crementar l’oferta de concerts. 
“Com que és una música mi-
noritària volem centralitzar tota 
la informació, tant de concerts 
com de músics i ensenyament, 
per tal que els interessats sàpi-
guen on dirigir-se”, comenta 
Bello sobre el projecte de l’asso-
ciació. Malgrat reconèixer que 
el manouche atrau encara poc 
públic, el guitarrista de Vallcar-
ca subratlla que és un tipus de 
música “que apropa el jazz a la 
gent”. Sobre com evolucionar 
per ser un bon deixeble de Re-
inharrdt –més enllà de l’estudi 
acadèmic-, Bello ho té molt 
clar: “Baralla’t amb l’instrument 
a casa, tu sol.  Simplement, viu i 
toca”, sentencia. 

CINEMES

BOSQUE MULTICINEMES. Rambla del 
Prat, 16 - Tel. 93 217 26 42. 
• El escritor. Dv i ds, 22.00 i 00.40; 

de dg a dj, 16.00, 19.00 i 22.00.
• Luciérnagas en el jardín. 16.15.
•Querido John. Dv i ds, 19.15, 22.20 

i 00.40; de dg a dj, 19.15 i 22.20.
• Ex-posados. Dv i ds, 16.00, 18.10, 

20.20, 22.30 i 00.45; de dg a dj, 
16.00, 18.10, 20.20 i 22.30. 

• La niñera mágica i el Big Bang.  
Passis: 16.10 i 19.10.

• Millenium-3. Dv i ds, 22.00 i 00.40; 
de dg a dj, 22.00.

• Ciudad de vida y muerte. Dv i ds, 
16.00, 19.00, 22.00 i 00.40; de dg a 
dj, 16.00, 19.00 i 22.00.

• Cómo entrenar a tu dragón. (3D). 
Ds i dg, 16.00, 18.00 i 20.00; de dll 
a dv, 16.00.

• Avatar. (3D). Ds i dg, 22.00; de dll a 
dv, 19.00 i 22.00.

• Los hombres que miraban fija-
mente a las cabras. Dv i ds, 16.00, 

18.05, 20.10, 22.15 i 00.45; de dll a 
dj, 16.00, 18.05, 20.10 i 22.15.

• Sólo ellos. Dv i ds, 16.00, 18.10, 
20.20, 22.30 i 00.45; de dg a dj, 
16.00, 18.10, 20.20 i 22.30.

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

CASABLANCA-KAPLAN. Passeig de 
Gràcia, 115. Tel. 93 218 43 45
• Sala 1: Amores locos. (Esp) 16.00. 
Lourdes. (VOSE).18.00 I 22.00.Tres 
dies amb la família. 20.00.
• Sala 2: Cinco minutos de gloria. 
(VOSE). De dg a dv, 16.00, 18.00, 20.00 
I 22.00; ds, 16.00, 18.00 i 20.00.
 
CINEMES GIRONA. Girona, 175
• Sala 1: Cómo entrenar a tu dra-

gón. (3D). Ds i dg, 16.00 i 17.50; de 
dll a dv, 17.50.En tierra hostil. (VO-
SE). Passis: 19.50, 22.15.

• Sala 2: Cinco minutos de gloria. 
(VOSE). 17.45, 19.30, 22.15. Los 
condenados. Passis: 19.30 i 22.00.

• Sala 3: El escritor. (VOSE) 17.20, 
19.45 i 22.15.

LAUREN GRÀCIA. Carrer Bailén, 205.
• Sala 1: La isla interior. Passis: 

16.30, 18.30, 20.30 i 22.30.
• Sala 2: El escritor. Passis: 16.20, 

19.20 i 22.20.
• Sala 3: La niñera mágica i el Big 

Bang. Passis: 16.10, 18.15, 20.20 i 
22.30. El mal ajeno. Passis: 22.30.

• Sala 4: Como entrenar a tu dra-
gón. De dv a dg, 16.10, 18.10 i 20.10. 
Millenium 3. De dv a dg, 22.10; de 
dll a dj, 16.10, 19.10 i 22.10. 

VERDI. Carrer. Verdi, 32 
• Sala 1: Ciudad de vida y muerte. 

(VOSE).16.10, 18.15, 20.20 i 22.30.
• 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: Soul kitchen. (VOSE) Passis: 

16.05, 18.20, 20.25 i 22.35.  
• Sala 5: La bomba del Liceu. 16.20.

Up in the air. 18.20, 20.25 i 22.35.

VERDI PARK. Torrijos, 49. 
• Sala A: Ajami. (VOSE) 16.00, 18.15.

Los hombres que miraban fija-
mente a las cabras. 20.30 i 22.35.

• Sala B: El concierto. (VOSE). Passis: 
16.00, 18.10, 20.25 i 22.35.

• Sala C: Lola Montes. (VOSE). Passis: 
16.00, 18.10, 20.25 I 22.40. 

• Sala D: La cinta blanca. (VOSE). 
Passis: 16.15, 19.15 i 22.15.

TEATRES

ALMERIA TEATRE. Sant Lluís, 64. 
• Cinc noies i un vestit.
• L’impossibilista. 

JOVE TEATRE REGINA. Sèneca, 22. 
• Don Quijote de la Mancha. 

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 Xavier Fàgregas. 1 Arte mu-
sical. Dm, 21 h.Impro-Show. Dj, 
21 h. Monòlegs 10. Dj, 22.30.4º 
Campeonatoa Impro-fighters. 
Dv, 23 h. 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 Horror Show. Ds, 
23.30. Blancaneus i campaneta en 
acció. Dg, 17.00. Goyo. Dg, 20h

Don Quijote arriba al Jove Teatre Regina.  A partir 
d’una conversa entre la neboda i l’ama de Don Quijote, la com-
panyia Jove Teatre Regina s’apropa a les aventures d’aquest insigne 
cavaller en un espectacle, Don Quijote de la Mancha, que es podrà 
veure al Jove Teatre Regina del 10 al 25 d’abril. 

CEDIDA

relats curts

El primeres mans

Fa un parell de setmanes, un 
primeres mans escrivia, aquí 
mateix, sobre el meu cul. Que 
si li agrada mirar-lo des de 
baix, que si porto els pantalons 
tan ajustats que se’m marca 
el solc de les calces. No n’hi 
ha per tant, vaig pensar, si és 
que parlava de 
mi, però em 
semblà bé tot 
el que deia. El 
que passa és 
que a caste-
llers tenim un 
contacte molt 
estret. Tenim un contacte físic 
evident però sobretot tenim 
que els castells es fan entre 
tots, amb un esforç compene-
trat, amb l’afany ancestral que 
el més petit de tots pugui, per 
un instant fugisser, acarici-
ar el cel. Això ho escrivia al 
butlletí de notícies de la colla 
un sud-americà que acaba de 
conèixe’ns i que ja és acèrrim 
casteller. Deia també que, des-
prés d’anys de voltar per tot el 
món ha descobert, a costat de 
casa seva, un dels rituals més 
sincers i emotius que ha vist a 
la vida. Doncs bé, un altre noi 

com ell, poètic i calladot, d’ulls 
tímids, forçut, que puja com 
si no volgués molestar als que 
està trepitjant, que sembla que 
doni força i equilibri als altres 
del seu pis, em té el cor robat 
des de l’any passat. Procuro 
pujar amb la seva agilitat, 

aguanto fort 
per aconseguir 
que el castell 
no caigui i jo 
pugui baixar 
i abraçar-lo 
per l’esquena, 
fins a vega-

des li faig un petó. Això no 
són imaginacions, com les 
de l’article de l’altre dia, em 
passa del cert i des de fa massa 
dies, i sé que no té remei. No 
respon als meus reclams, no 
s’adona que procuro asseure’m 
a prop quan fem la cervesa ni, 
encara menys, es fixa en els 
pantalons que, per ell, porto 
ben ajustats. Però és bonic que 
sigui divendres, me’n vaig a 
castells pendent de trobar-me’l, 
el saludo i el miro dissimulant 
que el cor se’m dispara; espero, 
sentimental, que sigui l’hora 
del nostre castell.  

Castellera

És bonic que sigui 
divendres, me’n vaig 
a castells pendent de 
trobar-me’l i el saludo

Reinhardt es va erigir 
com a creador d’un estil 

que canviava vents i 
percussió per cordes
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Esports

les claus del ‘play off’L’Europa afronta sis finals que el poden 
dur a completar una temporada històrica
L’equip de Dólera es troba a cinc punts de la quarta plaça després de punxar a Cassà

Tota una temporada de 
regularitat indiscutible 
i un registre d’imbatibi-
litat a l’estadi del Nou 
Sardenya de rècord han 
servit als jugadors de 
Pedro Dólera per arribar 
a la fase defintiva de la 
lliga amb opcions d’acce-
dir a la quarta plaça que, 
després de la desfeta 
de Cassà (4 a 0), està a 
cinc punts. Sis finals i 18 
punts separen els de la 
Vila d’un ‘play off’ d’as-
cens que seria històric.

ÈRIC LLUENT

La campanada ja és un fet des de 
fa setmanes, però els resultats de les 
últimes set jornades –exceptuant 
la derrota del darrer partit davant 
del Cassà- han situat l’Europa a les 
portes de les posicions de promo-
ció d’ascens a Segona B en el tram 
final i decisiu de la lliga. Sis jorna-
des d’infart que, per afegir-hi més 
emoció, reserven enfrontaments 
directes entre tots els equips de la 
zona alta de la classificació. 
Els escapulats no depenen encara 
d’ells mateixos ja que el Prat els hi 
treu cinc punts d’avantatge. Però hi 
ha un factor molt important que 
beneficia els de la Vila i pot compli-
car les coses als del Baix Llobregat: 
mentre que els jugadors de Pedro 
Dólera jugaran quatre dels sis par-
tits que queden a casa, el Prat no-
més disputarà dos en el seu propi 
estadi. La jornada 33, que es juga 

diumenge, és una de les més inte-
ressants del campionat amb quatre 
duels d’alt voltatge: Santboià –Prat, 
Reus – Cornellà, Manlleu – L’Hos-
pitalet i l’Europa – Llagostera. La 
34, que es disputa entre setmana, 
reserva també tres plats forts: Cor-
nellà – Europa, Prat – L’Hospitalet 
i Reus – Manlleu. Els de Dólera 
han de sumar a casa de tres en tres i 
esperar la punxada del Prat i vèncer 
o empatar en la visita a Cornellà per 
superar aquest altre clar candidat a 
la quarta plaça. El calendari del 
grup 5 de Tercera divisió ha reservat 
tres caps de setmana consecutius de 
futbol a l’estadi del carrer Camèlies: 
el final de lliga escapulat més elèc-
tric de la darrera dècada.

ÀNGEL GARRETA

ELS JUGADORS DE L’EUROPA CELEBRANT UN DELS GOLS D’AQUESTA TEMPORADA

El novembre de 2009 el soci del 
Club Esportiu Europa i mem-
bre del Caliu Gracienc Ramon 
Ortiz va crear un grup a la xarxa 
social Facebook anomenat Vo-
lem que l’Independent regali un 
pitet per anar a veure l’Europa. 
La idea va sorgir després de veu-
re l’alt nivell de lluita mostrat al 
Nou Sardenya pels jugadors de 
Pedro Dólera. Valorant les pos-

sibilitats reals de l’equip de dis-
putar l’ascens a Segona B i apro-
fitant el suggeriment d’Ortiz, 
l’Independent es compromet 
a editar una edició limitada de 
pitets amb l’escut escapulat en 
cas que el conjunt acabi la lli-
ga tercer o quart. El lliurament 
d’aquest present simbòlic es fa-
ria a club i penyistes aprofitant 
el Torneig Vila de Gràcia.

Edició limitada de pitets si 
els escapulats juguen l’ascens

Fortí Sardenya
Els quatre partits 
que es viuran al 
Nou Sardenya 
s’han de convertir 
en 12 punts

Sumar fora
L’assignatura 
pendent és vèncer 
fora de la Vila; 
sumar la tercera 
victòria és clau

El Prat
El Prat és de qui 
depén l’Europa; 
que punxi la 
propera setmana 
és determinant 

Afició
Socis i seguidors 
escapulats han 
d’omplir l’estadi 
en les jornades de 
lliga que queden

200 per cent
Els jugadors han 
de refer-se de la 
punxada de Cassà 
i seguir al 200 per 
cent com fins ara

OBJECTIU: ASCENS

resultats i classificacions
 FUTBOL

TERCERA DIVISIÓ,  GRUP 5

 Propera jornada (33a)
Europa - Llagostera
 Resultat 31a jornada
Cassà - Europa  4-0

 Classificació  Punts
 1.  L’Hospitalet  .........................................  72
 2.  Reus  ......................................................  67
 3. Santboià ...............................................  56
4. Prat ........................................................  55
5.  Cornellà  ...............................................  53
6.  Europa ...................................................  51
7. Manlleu .................................................  50
 8. Amposta ...............................................  46
 9. Balaguer  ..............................................  43
 10.  Llagostera ............................................  43
 ...
 17. Premià ...................................................  32
 18. Rapitenca .............................................  30
 19.  Blanes  ...................................................  27
 20.  Olesa de Montserrat ...........................  22

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
...
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
...
 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 22a 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
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ÈRIC LLUENT

Després que en les darreres set-
manes s’hagi tornat a parlar de 
la voluntat dels comerciants del 
carrer Verdi, juntament amb els 
d’altres zones comercials de la 
ciutat, d’obrir els diumenges, els 
propis botiguers graciencs han 
matisat que la proposta de no 
tancar aquest dia de la setmana 
en cap cas s’ha de traduir en un 
canvi de la normativa que afecti 
greument els petits comerços de 
la ciutat. 
“Nosaltres plantegem que es tin-
guin en compte determinades 
peculiaritats de zones que en 
diumenge tenen una afluència 
de públic especial. En el nostre 
cas, som petits comerciants si-
tuats a l’entorn el cinemes Ver-
di que, òbviament, atrauen un 
gran nombre de públic el darrer 
dia de la setmana”, exposa Fer-
nando Saz, president de l’Asso-
ciació de Comerciants de Verdi 
de Baix i Rodalies, que agrupa 
una quinzena de botigues situ-
ades a Verdi, Torrijos i Virreina. 
Saz subratlla que prefereix seguir 

ÈRIC LLUENT

Activitat econòmica
Els comerços de Verdi s’oposen a 
l’obertura general els diumenges

ELS BOTIGUERS DE VERDI ESTARIEN DISPOSATS A FER FESTA UN DIA QUE NO FOS DIUMENGE

Defensen que es facin excepcions per beneficiar el petit comerç

Els comerciants de Verdi 
de Baix i Rodalies s’han 
mostrat contraris aques-
ta setmana a la lliure 
obertura dels comerços 
els diumenges, si bé pro-
posen que l’Ajuntament 
permeti certes excep-
cions sense necessitat 
de canviar la llei. Així, 
continuen defensant la 
proposta d’obrir els diu-
menges sempre que això 
no signifiqui un primer 
pas perquè les grans 
superfícies també ho 
puguin fer.

tancant els diumenges a que la 
seva reclamació es converteixi 
en l’excusa per tal que les grans 
superfícies comercials puguin 

obrir aquest dia. “Hi ha dues co-
ses que tenim molt clares: la pri-
mera és que estaríem disposats a 
tancar un altre dia a la setmana i 
la segona és que aquest canvi de 
dies d’obertura no hauria d’afec-
tar els treballadors de les boti-
gues, així que haurien de ser els 

propietaris els qui treballessin 
diumenge i no pas els empleats 
habituals”, subratlla Saz. 
Per la seva banda, el president 
de la Federació de Comerciants, 
Industrials i Artesans de Gràcia, 
Agustí Lapiedra, ha recordat que 
la posició de l’entitat és de rebuig 
envers aquesta proposta ja que, 
segons Lapiedra, això podria do-
nar en un futur proper llibertat 
a les grans marques multinacio-
nals instal·lades a Barcelona. 
De moment, els botiguers de 
Verdi tenen previst posar-se en 
contacte amb altres zones co-
mercials de la ciutat que lluiten 
per aquest mateix objectiu per 
veure si coincideixen en la de-
fensa del petit comerç.   

Botiguers de Verdi 
contactaran amb altres 
zones comercials per 

sumar esforços
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la torratxa

Padrins

Els teus fills no tenen 
padrins, però a casa vostra 
sempre arriben mones de 
Pasqua. Aquest any n’heu 
rebut una en homenatge a 
les sis copes del Barça de 
Guardiola i una altra de pa 
de pessic amb quatre ous 
de xocolata. Gràcies a Déu, 
la laïcitat no està renyida 
amb la pastisseria. Ni amb 
la golafreria: dilluns mateix, 
les dues mones van desapa-
rèixer goles avall en un dir 
Jesús.
En teoria, els padrins con-
treuen una altra obligació, 
la d’educar els infants a falta 
dels pares. Això sí que és fu-
mut, t’ho miris com t’ho mi-
ris. Per molt conscients que 
sigueu dels vostres defectes 
a l’hora de formar, ensenyar 
i instruir personetes, sou del 
tot incapaços de trobar algú 
que us pogués suplir. Poca 
broma, amb l’educació dels 
adults del futur.  
Una vegada vau estar a punt 
de fer testament, però el 
tràmit incloïa nomenar uns 
tutors legals per a les vostres 
criatures, i no us vau posar 
gens ni mica d’acord sobre 
els possibles candidats a pa-
re i mare de recanvi. Teníeu 
dues solucions: o us fèieu 
enrere i oblidàveu el tema, o 
us continuàveu barallant a la 
recerca dels tutors perfec-
tes, amb el risc que el notari 
hagués de certificar alhora el 
testament i el divorci.
Vau optar per l’opció A. En 
un pacte casolà i sense tes-
timonis, vau renunciar a fer 
testament i us vau compro-
metre a no morir-vos, més 
que res per no embolicar la 
troca. 

Eva Piq
u
er

gràcia independent

22. Insòlita oportunitat de passar a la història

En el marc dels actes de celebra-
ció de l’Any Cerdà, Barcelona 
està acabant d’enllestir un dels 
monuments més bonics de la 
seva història: la càpsula Tem-
pus, que és com una mena de 
regal als barcelonins del futur, 
perquè contindrà missatges de 
la gent d’ara per a la gent que 
vindrà. Encara no sabem on es 
dipositarà, però sabem que el 
seu disseny és únic i, pel que 
sembla, la tecnologia que conté 
ha de fer possible recuperar tots 
els missatges que guarda, pas-
si el que passi en els anys que 
han de venir. Només cal que els 
barcelonins del 2159 recordin 
on ha quedat guardada i perquè 
servia. L’invent l’ha concebut 
un equip de científics, antropò-
legs, historiadors, dissenyadors i 
enginyers, però al final, el mo-
nument l’haurem fet entre tots. 
Per tot això, seria bo que reflexi-
onéssim un moment sobre quin 
serà el nostre missatge, que po-
dem dipositar en format de text, 
d’imatge fixa o de vídeo.  
D’entrada, els organitzadors 
ens esperonen a què imaginem 
com serà la Barcelona del futur. 
El tema està força bé, però cor-
rem el perill de caure en la mera 
rialleta. És obvi que és impos-
sible que l’encertem en les nos-
tres prediccions, igual com els 

Fins al pròxim 10 de 
juny, l’Ajuntament ens 
està fent una proposta 
tremendament estimu-
lant. A través de la web 
www.barcelona2159.org, 
podem enviar missat-
ges que es dipositaran 
a l’interior d’una càp-
sula, el contingut de la 
qual no es revelarà fins 
d’aquí a 150 anys. Val la 
pena fer-ho bé, perquè 
per una vegada, tenim 
l’oportunitat d’explicar 
a la gent del futur qui 
érem els qui els vam 
precedir.  

Gerard Maristany i Sergi Martín

CEDIDA

ciutadans de la Gràcia del 1850 
mai haurien pogut imaginar-se 
que acabarien tenint un equip 
de futbol propi o que la plaça del 
Diamant, que tot just acabava 
d’urbanitzar-se, seria perforada 
pels fills dels seus fills per fer-hi 

un refugi antiaeri. No volem que 
la gent del futur ens vegi com a 
simples ingenus que no podíem 
imaginar allò que ells arribarien a 
tenir, o les penúries i prosperitats 
per les que arribarien a passar. És 
obvi que no podem fer-ho, com 
ja es pot intuir en els missatges 
que molta gent ha començat a 
deixar. 
Amb aquest article, el que us vo-
lem proposar és que ens atrevim 
a anar un xic més enllà del que 
se’ns està demanant. Que esta-

blim un diàleg de tu a tu amb els 
barcelonins del futur, tot expli-
cant-los allò que ells mai no po-
dran saber del tot, perquè no hi 
eren: com era la nostra vida en el 
moment que ens va tocar viure-la. 
Com eren els racons que estimà-
vem, els bars que freqüentàvem, 
els llocs on solíem anar quan ens 
ho volíem passar bé. Aquelles co-
ses, grans o petites, que donaven 
sentit a la nostra existència. Tot 
això, els historiadors del futur, ho 
agrairan més que cap predicció 
esbojarrada, perquè cada batalle-
ta pot ser un tresor, cada opinió 
del present pot ajudar a entendre 
les coses del futur, cada comen-
tari de qualsevol de nosaltres pot 
acabar d’arrodonir la percepció 
i els matisos que els catalans del 
demà s’explicaran sobre els nos-
tres dies. 
El món és ple d’arxius, i en 
aquests moments s’està generant 
una quantitat d’informació que 
serà impossible de processar per 
més que s’intenti. Els historiadors 
futurs segur que sabran trobar els 

grans mapes, els decrets i la do-
cumentació institucional. Però 
aquesta Càpsula-Monument té 
alguna cosa d’especial,  perquè 
té un caràcter emblemàtic, per-
què recull els testimonis d’una 
manera unificada i ordenada i 

perquè tots som lliures de dir-
hi la nostra, tot explicant –amb 
missatges molt curts, això sí- el 
que ens doni la gana. 
No importa si la vostra opinió 
sobre el present us sembla gra-
tuïta: a nosaltres també ens ho 
diuen sovint, que opinem gra-
tuïtament, i tot i així seguim 
insistint en què cada paraula 
compta. Tenim l’ocasió de fer 
un bon regal als néts dels nos-
tres néts. No deixem escapar 
aquesta oportunitat insòlita. 

LA CÀPSCULA TEMPUS ÉS COM UNA MENA DE REGAL ALS BARCELONINS DEL FUTUR

Tenim l’ocasió de fer 
un bon regal als néts 
dels nostres néts; no 

la deixem escapar

Expliquem als 
barcelonins del futur 

com eren aquells 
racons que estimàvem


