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El Pla Director d’Infraestructures 
de la regió metropolitana 2009-
2018 presentat aquesta setmana 
ha recuperat el vell projecte de la 
Línia 8 dels Ferrocarrils de la Ge-
neralitat i fonts del PTOP ja han 
concretat a aquest setmanari que 
la línia tindrà dues parades a Grà-
cia: una propera a la zona de Gal-

la Placídia, amb un intercanviador 
que enllaçaria amb l’actual estació 
de Gràcia, i una altra a prop de Jo-
anic. La primera línia plenament 
urbana dels FGC contempla un 
recorregut que sortirà de plaça 
Espanya i tindrà estacions a la zo-
na del carrer Entença, a Francesc 
Macià, la Travessera de Gràcia i la 

zona de Sagrera, abans d’arribar al 
Poblenou, on enllaçarà amb l’altra 
línia de nova creació que connec-
tarà el Poblenou amb la UAB, 
després de travessar Collserola pel 
túnel d’Horta. La L8, després de 
la parada a Poblenou, continuarà 
fins a Sant Adrià.

Pàgina 6
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viure gràcia
Ferran Vilajosana: 
“No tinc tele a casa; 
està sobrevalorada”
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De verD

Sostenibilitat des 
del barri, a la 
Primavera Verda

Gal·la Placídia i Joanic, parades de la nova L8
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Albert JAné

Arxiu

L’històric monument a Pom-
peu Fabra tornarà a Lesseps, i 
ho farà a curt termini -si és pos-
sible abans de l’estiu- amb una 
reubicació a la part inferior de 
la plaça. El Districte, després 
de pactar-ho amb els veïns, el 
Club Excursionista de Gràcia 
i el Taller d’Història, ha optat 
per ubicar el monòlit a l’espai 
amb herba que queda al costat 
del metro.

Pàgina 6

El monòlit 
a Fabra ja té 
lloc a Lesseps
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La coincidència de sessions informati-
ves i reunions del Districte amb els ho-
raris dels partits del Barça està desquici-
ant alguns consellers. Quan el conseller 
David companyon deia a la Sedeta dimarts 
que “fa deu dies, a l’hora de convocar, no sa-
bíem que hi havia Barça”, un ens escrivia “collons, però 
a quin món viuen!”. alguns membres de la comissió de 
govern de dimecres, recordant el Barça-chelsea de l’any 
passat, que va coincidir amb junta de portaveus, han 
demanat avançar la junta mitja hora dimecres que ve.

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

La política és una ciència exacta, on al final dos i dos sempre 
fan quatre: aquests dies s’està veient això en l’absència d’una 
majoria que avali l’Estatut al Tribunal Constitucional i a Gràcia, 
aquesta setmana, hem contemplat estupefactes un nou exercici 
de sumes i restes polítiques que, com diria Groucho Marx, els 
principis i els arguments que valien fa quatre mesos per rebutjar 
i empetitir una votació contrària a l’equip de govern al ple de 
Gràcia sobre la reforma del Park Güell, ara canvien com un mitjó 
i sí que es té en compte l’oposició política i veïnal majoritària per 
frenar el tancament perimetral de l’espai monumental gaudinià. 
L’anunci per sorpresa d’Imma Mayol a la comissió de sosteni-
bilitat de dimecres d’endarrerir la reforma per pactar-la abans 
amb la resta de grups de l’oposició (i amb els veïns que fa tres 
setmanes que esperaven la promesa reunió amb Medi Ambient) 
no s’entendria, però, sense una altra votació, 24 hores després 
a la comissió d’urbanisme, que va provocar que el PSC tirés en-
davant amb el suport d’ERC la reforma dels Tres Turons, una mo-
dificació del PGM que també toca a Gràcia, per la zona del Coll. 
Aquesta és la segona vegada que Mayol s’ha d’embeinar una 

proposta que ha defensat a 
capa i espasa (la primera va ser 
la gossera municipal) perquè 
al final el PSC acabi escoltant 
ERC, que forma part de manera 
estranya de l’oposició municipal 
i vota pressupostos, PAM, Tres 
Turons i altres qüestions, en una 

política molt ben apresa que Jordi Pujol va batejar fa molts anys 
com la tàctica del peix al cove. Encara falta un altre element 
d’anàlisi que el lector ha de tenir en compte: aquest bipartit 
entre PSC i ICV-EUiA és molt estrany, i permet també que ICV 
es planti amb l’ordenança de civisme i fa quatre dies passi de 
l’alcalde Hereu enviant un regidor de segona fila al llançament 
oficial de la comissió de seguiment institucional de la candidatu-
ra dels Jocs Olímpics d’hivern. I ara passa això de Park Güell... i 
tot són sumes i restes.
El més difícil és que el veí, el lector, la gent que no ha de tenir 
en compte aquests jocs polítics, entengui alguna cosa. Els veïns 
han fet una proposta molt ben definida de com volen el Park 
Güell: s’ha d’arreglar l’espai, il.luminar, dotar de serveis i regular 
l’entrada però només tancant la part estrictament monumental 
amb un accés amb cintes com les que hi ha a les discoteques. 
Visites concertades? Cap problema. Ja s’ho faran els turope-
radors, sobretot. Però tot seria molt més senzill si aquestes 
propostes veïnals no depenguessin de les sumes i restes de la 
política. I anar-hi anant.

Seria desitjable la pos-
sibilitat de realitzar un 
debat racional sobre els 
transgènics però sovint 
les posicions altament 
ideolitzades el fan del tot 
impossible. Un exemple 
d’això era la carta al 
director de M. Ángeles 
Gabernet titulada amb 
la desencertada analogia 
terrorisme i transgènics. 
En ella, l’autora ens con-
vidava a informar-nos al 
respecte citant únicament 
una de les fonts d’infor-

mació possible (en aquests 
cas, Greenpeace); gran error 
si el que volem és tenir una 
visió global i el més objectiva 
possible. 
Sóc conscient de la dificultat 
que això representa, ja que 
tots tendim a llegir únicament 
les fonts d’informació que 
reafirmen els nostres preju-
dicis. Però si és prou valenta, 
l’encoratjo a sacsejar-los llegint 
informes i articles científics 
d’altres organismes indepen-
dents que plantegen el debat 
sobre posicions racionals ava-
luant riscos/beneficis, avantat-
ges/desavantatges i fent servir 
la finor del pensament i no la 

El Districte de Gràcia ha 
declarat la guerra al ve-
hicle privat i això, innega-
blement, té repercussions 
positives a l’hora, per 
exemple, de passejar pels 
carrers de la Vila, però 
també té una cara negra. 
Treballo en una empresa 
que depèn del transport 
i estic fart de pilones 
espatllades. Ara diuen que 
volen provar les càmeres, 
però això atempta contra 
la intimitat i, a més, qui 
tindrà dret a passar i qui 
no? Crec, sincerament, 
que no és la solució i que 
limita les nostres llibertats 

com a ciutadans. A més, no 
compararem els carrers de la 
Vila amb la Rambla...

r.P

A la nova Ciutat Judicial, que 
es va dur a terme per mi-
llorar el funcionament de la 
justícia a casa nostra tot do-
tant-la d’uns serveis i espais 
més adequats, ens trobem 
que a les dones que han 
patit violència per part de la 
seva parella se les fa esperar 
al costat de la Sala de Vistes 
on poden coincidir fàcilment 
amb el seu agressor. Aquest 
quan hi passa pel costat les 
coacciona i amenaça. Sembla 
ser que només hi ha una sala 
per a testimonis protegits, a 
la qual elles no tenen accés. 
Professionals que hi treballen 
diuen que, en el dia a dia, el 
sentiment de credibilitat de 
la dona està baixant en picat. 
S’ha anat aconseguint treure 
el maltractament de l’àmbit 
privat, però surten nous 
prejudicis. Es destinen més 
recursos i temps a qüestio-
nar la dona que denuncia, 
a esbrinar si ha fabulat o 
no sobre el seu cas, que 
no a oferir-li el suport que 
necessita en aquest moment 
i posteriorment. També cal 
dir que la dona que ha patit 
violència masclista té una 
gran resistència, i quan de-
fensa els seus drets ja no és 
considerada una víctima i no 
està ben vista si s’hi ha tor-
nat (pot sortir imputada per 
lesions). Se les obliga a ser 
submises. Hauríem d’exigir 
millores ràpides en aquest 
terreny. 
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Patetisme polític a Park Güell
Conxa Garcia

La frenada en la 
reforma del Park Güell 
està condicionada a 
múltiples sumes i restes

brotxa del prejudici (com quan 
en la seva carta diu que són la 
Gestapo).

Jacob Marcé

Opinió
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staff

cendra

Entenent els problemes 
personals que pot generar 
un fet imprevisible com el 
núvol de cendra procedent 
del volcà islandès Eyjafjalla 
que ha aturat el transport 
aeri a bona part del conti-
nent –em sumo a la llista 
d’afectats que encara no 
tenen clar si podran agafar 
un vol en els propers dies-, 
és interessant veure com la 
natura encara pot determi-
nar el dia a dia als països 
més desenvolupats econò-
micament. En ple segle XXI, 
quan ens crèiem que tot 
depenia de les borses, la 
crisi i els estats poderosos; 
una aïllada terra en forma-
ció en mig de l’Atlàntic ens 
recorda que l’entorn natural 
en el qual vivim també juga 
un paper important a les 
nostres vides. La moderni-
tat ens ha allunyat tant del 
medi que trepitgem que 
no només l’hem deixat de 
respectar sinó que ens hem 
oblidat per complet de la 
seva existència. 
En els darrers cent anys 
s’ha viscut un procés de 
desnaturalització tan elevat 
i frenètic, fruit de l’evolució 
industrial i tecnològica, que, 
per a molts, els rius, mars, 
muntanyes, glacials, planes 
i volcans ja no són més que 
cendra per a l’oblit. 
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On celebres la diada de sant JOrdi? vOta a www.independent.cat/gracia

Opinió

CSI Vallcarca

Cas IV/10
Cabanyal

Avui és el dia. Tothom a com-
prar llibres. Des d’aquí propo-
sem passar-se per Capicua, la 
llibreria de Torrent de l’Olla, 
entranyable en la seua doble 
condició: llibreria de barri i 
meeting point PICA, allà on 
deixaves les -avui introbables- 
cintes de casset de 120 minuts 
Maxell amb dos pogrames gra-
vats per emetre’s, i de pas la 
feies petar amb els estimats 
Papitu i Roser. Bona venda i 
molta sort! 
Quan llegeixi això la parrò-
quia, aquest, el vostre amic i 
humil narraor serà a Valèn-
cia, on com cada any al voltant 
d’aquestes dates se celebra a 
l’OCCC, el centre Octubre del 
carrer Sant Ferran, Spectra 
(www.spectra.cat), el simposi 
internacional sobre teories de 
la conspiració. Spectra en si és 
una tapadora, una excusa per-
què una sèrie de gent pugui 
estar per València sense llevar 
sospites i es trobi després a un 
punt indeterminat de l’Albufe-
ra per: 1.- fotre’s cegos d’all i 
pebre i 2.- decidir per on ani-
ran certes temàtiques: qui se-

Per: Mike Ibáñez

cedidA

rà el proper president -real- de 
Katalunya, quan convindrà que 
esclati un escàndol urbanístic 
a l’ajuntament X per fer tron-
tollar el revingut panorama 
municipal… O sia, salvant les 
distàncies, la trobada discreta 
a l’Albufera seria com un Club 

Bildelberg a la katalana. Però 
no us explico més perquè si no 
sabríeu massa i, com diuen als 
EUA, caldria que us matés. 
Ahir dijous a la primera jorna-
da d’Spectra, si no ha patit Va-
lència un terratrèmol, s’haurà 
parlat de les tesis del super-pa-
ranoic anglès David Icke sobre 
la natura reptiliana de manda-
taris mundials. Grosso modo: 
estem governats pels reptili-

ans, una raça de llangardaixos 
amb aparença humana entre 
els quals trobem gent com els 
Rockefeller, la reina d’Angla-
terra o el rei Juan Carlos! (po-
seu al Youtube: “rey juan car-
los reptiliano” i allí tindreu les 
paralitzants declaracions d’en 
Conrado Salas sobre lagartos 
(i lagartas) reials. I ara ve la 
bona: creieu, ànimes càndides, 
que és casual que TV3 hagi fet 
coincidir l’estrena ahir nit d’ 
Els visitants, remake de la sèrie 
vuitantera V , amb l’exposició 
de les tesis reptilianes Icke a 
Spectra? Casualitat? Conspira-
ció? Té quelcom a dir Mònica 
Terribas? I Jordi Hurtado?
Més enllà de tot això, s’aprofi-
tarà l’estada a València per fer 
una visita al meravellós barri 
del Cabanyal, zona castigada 
per uns plans demencials que 
volen trinxar el barri amb l’ex-
cusa de perpetrar “un projecte 
que regenerarà la zona” segons 
l’alcaldia de València, al front 

de la qual trobem Larry (àlies 
de La Ri… ta Barberà, aquesta 
donota que sembla teletrans-
portada a l’actualitat des dels 
anys 50 franquistes). Visitar 
el Cabanyal des de Vallcarca, 
per coincidències. En primer 
lloc perquè tenen moltes A’s al 
nom. I després, perquè quan 
sentis dir a l’ajuntament “un 
projecte que regenerarà la zo-
na” fota’t a tremolar, és una 
cantarella que pot servir per 
justificar a la llarga les més 
variades barrabassades, quan 
no veritables urbanicidis. Par-
lem de Vickycristinabarcelo-
na? Però clar, quan diuen la 
frase màgica ajuntaments pro-
gres, de sobte sona sostenible, 
tolerant i multiculti, fins i tot 
guai del paraguai. Ho diguin 
com ho diguin els progres 
d’aquí o els regres d’allà, la 
distinció bàsica rau més en les 
formes i la intensitat: Larry 
va a lo burro, la càrrega bru-
tal, sàdica, de la bòfia contra 
la gent que protestava al Ca-

banyal és la instantània. Per 
aquí, amb la milonga progre 
poden arribar a ser tan o més 
depredadors (vid. el documen-
tal de serie B El sinistre Dr. 
Clos). Però miren més les for-
mes. Tenen, ja que estic a un 
simposi d’emparanoiats, un 
sentit conspiratiu més afinat. 
Visiteu la Plataforma Salvem 
el Cabanyal a www.cabanyal.
com. 

Icke defensa la 
natura reptiliana 
dels mandataris 

mundials 

El Cabanyal 
és una zona 

castigada per uns 
plans demencials

el bloc

què en penseu...Text i fotos: Núria Ferrarons

Crec que si el dia de Sant Jordi 
fos festa, la gent marxaria, així 
que no canviaria res. Però crec 
que és un dia on la màgia dels 
llibres i la rosa dóna molt de 
joc. 

vicenta gonzález
agent assegurances

José ramos
constructor

David Saez
comptable

vicenta redondo rigat
perruquera

Qualsevol festa és bona, sobre-
tot per no haver de treballar. 
Però s’ha de reconèixer que hi 
ha festes en concret que pel 
que són i pel que representen, 
haurien de ser molt més repre-
sentatives. 

No parlaré de si hem de fer més 
o menys festes, però si pugu-
éssim decidir, canviaria l’11 de 
setembre pel 23 d’abril. En l'un 
celebrem una derrota, mentre 
que eI el dia de Sant Jordi és 
una representació cultural, que 
enforteix relacions entre perso-
nes de totes les edats. 

Amb la meva feina de destacar 
la bellesa de les persones, en un 
dia tant indicat com aquest, en 
el que volem tornar a enamo-
rar, hauria de treballar. Però 
jo també sóc persona i també 
m’agrada gaudir de dies tant 
especials, del romanticisme, 
dels sentiments.  

... que Sant Jordi no sigui festiu?
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l’enquesta

tribunatribunaJoan J. Egea, expresident de l’AV de la plaça Revolució Plataforma Salvem la Sedeta

Som prou nets? Tercera sessió participativa

Aquest dimarts la seu del Districte de Gràcia va acollir la tercera 
sessió participativa oberta a totes les entitats i veïns i veïnes 
del barri en relació al nou disseny del conjunt de la plaça de la 
Sedeta. L’Ajuntament en va fer una difusió minsa i precipitada i, 
en aquest sentit, la Plataforma Salvem La Sedeta vàrem presen-
tar al Registre del Districte un escrit de queixa on denunciàvem 
el procediment seguit en la convocatòria, perquè no va quedar 
garantida una veritable participació ciutadana. 
La sessió es va iniciar plantejant, per part de l’Ajuntament, que 
per aconseguir la modernització del conjunt de la Sedeta i mante-
nir l’espai per a joves ja existent, es realitzaria un concurs d’idees 
a través del qual es concretaria una nova formulació de l’entorn, 
recollint, en tot cas, en les seves bases, el conjunt d’acords a què 
s’arribés en el procés participatiu endegat. L’objectiu principal 
d’aquesta tercera sessió era definir els usos que volíem donar a la 

plaça, ja que aquest fet condi-
cionava la seva configuració 
futura. Previ treball en grups 
de debat, els punts d’acord, 
segons David Companyon, con-
seller del Camp d’en Grassot-
Gràcia Nova, foren: concebre 
la plaça com a plaça major del 

barri, com a gran espai de trobada, sense usos segregats i amb 
caràcter diàfan. També hi hagué acord en la necessitat de millorar 
l’enllumenat i paviment actual i eliminar les barreres arquitectòni-
ques. 
Un parell de qüestions, però, aixecaren molta controvèrsia. I 
amb raó. Malgrat que en el debat que es va produir va que-
dar en evidència que hi havia una àmplia majoria de gent que 
considerava que qualsevol que fos el projecte de reforma aquest 
no hauria d’augmentar la volumetria actualment edificada, el 
senyor Companyon no ho va prendre en consideració. Volem 
pensar que aquest fet va ser un error involuntari i que quan 
presenti les conclusions del debat la qüestió de la volumetria 
serà incorporada. Que això sigui així és de màxima importància 
perquè l’augment de la volumetria és un dels elements clau a 
l’hora d’establir les bases tècniques del concurs i que deter-
minarà si es pot o no construir. Que el Conseller es negués a 
incloure’l demostra la nul.la voluntat del Districte de jugar net, 
deixant en evidència que no té previst tenir en compte l’opinió 
del veïnat. Per altra banda, tot i que els grups van debatre al 
voltant de la necessitat de catalogar La Sedeta com a zona verda 
per tal de preservar-la de futurs atacs, el senyor Companyon va 
decidir obviar aquesta qüestió, fent-la desaparèixer del debat. 
Després d’aquesta nova sessió participativa, des de la Platafor-
ma, volem manifestar que estarem amatents a les conclusions 
definitives que es presentin i que seguirem defensant una plaça 
major única i sense augment de la volumetria, com van defensar 
la majoria dels presents. 

Opinió

meritxell díAz

Netegem o embrutem? Cal 
ser més cívic? Som prou 
nets? 
Molts dels lectors d’aquest 
diari recordaran que fa un 
grapat d’anys el tema de la 
recollida d’escombraries es 
feia mitjançant un carro tirat 
per un cavall que es coneixia 
els punts de parada. De tant 
en tant, l’amo feia sonar una 
trompeta plena de bonys 
(d’alguna manera feia el 
pregoner) i els veïns i veïnes 
baixaven els cubells per abo-
car-los en un cabàs i, quan 
aquest era ple, l’escombriaire 
s’enfilava als eixos d’una 
roda del carro per buidar el 
seu contingut. Recordo que 
aquest personatge es deia 
Ramon, era molt amable i 
vestia roba molt senzilla: una 
gorra de roba amb visera i 
espardenyes de pagès. En 

aquella època, no hi havia 
ningú que llencés aquesta 
mercaderia, també deixàvem 
el cubell, amb el número de 
pis pintat, al portal.
Com tot va avançant, cap a 
1982 van arribar els conte-
nidors i progressivament es 
van anar instal.lant els iglús 
de colors per diferenciar el 
tipus de deixalles, sense 
gaire èxit (des del meu punt 
de vista); aquests han estat 
substituïts per altres més 
grans i més còmodes per a 
tots. No oblidem que les a 

deixalleries, tant les fixes com 
les mòbils, al meu entendre 
insuficients, s’ha afegit ara el 
contenidor de matèria orgà-
nica, fins ara, amb resultats 
no gaire positius per la manca 
de voluntat de gran part dels 
veïns.
Crec que hem d’actuar d’una 
manera responsable i aprendre 
a col.locar cada cosa al seu 
lloc, ja que si continuem així, 
deixarem el barri brut i amb 
un aspecte poc amable. A ve-
gades s’ha recriminat a l’Ajun-
tament que no es neteja prou i 
un servidor ha respost que no 

és cert, que hi ha molta gent 
que no és prou neta.

Jo necessito viure en una 
Gràcia neta, en la que tant 
veïns com comerciants tenim 
el deure de fer bé la feina. El 
que no podem esperar és que 
ens recullin la brossa a casa 
nostra! 

Necessito viure en una 
Gràcia neta, on veïns 
i comerciants tenim el 
deure de fer bé la feina

Hem d’actuar 
d’una manera més 
responsable i col·locar 
cada cosa al seu lloc

El debat va evidenciar 
que la majoria creu que 
no s’ha de modificar la 
volumetria edificada

 Col·legi d’Educació Infantil i 
Primària Baldiri Reixac 

  Parc Güell, s/n
   93 213 04 84 
 

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

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

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

  Riera de Sant Miquel, 41 
   93 218 08 90 
 

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

  Sant Camil, 31 
   93 213 88 02 
 

 Col·legi d’Educació Infantil i 
Primària La Sedeta 

  Indústria, 67 
   93 207 24 43 
 

 Col·legi d’Educació Infantil i 
Primària Montseny 

  Torrent del Remei, 2-10
   93 213 98 45

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

  Gràcia, 7 
  93 237 00 35 
 

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

  Trilla, 18 
   93 218 97 52 
 

 Col·legi d’Educació Infantil i 
Primària Pare Poveda 

  Av. de Vallcarca, 220 
   93 212 33 75 
 

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

  Providència, 134 
   93 219 53 62 
 

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

  Pl. Lesseps, 19 
   93 217 61 96 
 

 Col·legi d’Educació Infantil i 
Primària Sagrada Família 

  Sardenya, 343 
   93 207 43 11

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

  Av Coll del Portell, 56 
   93 284 47 18 

 Equip d’Assessorament i 
Orientació Psicopedagògica 
B-30 Gràcia 

  Topazi, 29 
   93 415 52 06 

 Escola Bressol Municipal 
Gràcia 

  Maignon, 2 
   93 217 18 33 
 

 Escola Bressol Municipal La 
Fontana 

  Gran de Gràcia, 123 
   93 218 64 56 

 Institut d’Ensenyament 
Secundari La Sedeta 

  Indústria, 67 
   93 458 99 01 
 

 Inst. d’Ensenyament Secundari 
Pere Bosch i Gimpera

  Torrent del Remei, 2 
   93 213 14 10 
 

 Institut d’Ensenyament 
Secundari Secretari Coloma 

  Secretari Coloma, 15-25 
   93 285 34 91

 Institut d’Ensenyament 
Secundari Vila de Gràcia 

  Riera de Sant Miquel, 58-62

Educació
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Política
PSC i ERC fan una pinça contra ICV  
per frenar ara la reforma del Park Güell
Els republicans recolzen el pla dels Tres Turons a canvi de pactar canvis a l’espai monumental

coses de la política. PSc 
i erc han unit forces 
aquesta setmana a l’ajun-
tament de Barcelona en 
dues reformes que tenen 
a veure amb gràcia: Park 
güell i Tres Turons, mal-
grat que això signifiqui 
un arraconament de les 
voluntats d’icv sobre-
tot en els canvi a l’espai 
monumental de gaudí. La 
cinquena tinent d’alcalde 
i regidora de Medi am-
bient de l’ajuntament de 
Barcelona, imma Mayol, 
va anunciar per sorpresa 
dimecres a la comissió 
de sostenibilitat el fre 
a la reforma per pactar 
abans les condicions 
amb la resta de grups.

ALbERT bALANzà

Quan el desembre de 2009 el ple 
del districte de Gràcia, amb els 
vots de CiU, ERC i PP va instar 
a reelaborar la polèmica proposta 
de tancament perimetral del parc 
amb un sistema de torns, l’equip 
de govern format per PSC i ICV-
EUiA es va afanyar a treure vali-
desa a l’acord i van apuntar que 
simplement prendrien nota de la 
resolució (vegeu L’Independent 
núm. 322). Quatre mesos després 
i quan els veïns esperaven fa tres 
setmanes una reunió amb Mayol 
per conèixer el nou sistema de 
control, ara l’Ajuntament ha de-
cidit que “abans es parlarà amb 
els diferents grups per buscar el 
consens”. Fonts municipals van 
interpretar aquest canvi sobtat a 
un canvi de cromos del PSC amb 

Esquerra, que dijous va votar a la 
comissió d’urbanisme a favor de 
l’aprovació provisional de la mo-
dificació del Pla General Metro-
polità en l’àmbit dels Tres Turons.
El regidor del districte de Gràcia, 
Guillem Espriu(PSC), va fer bona 
aquesta tesi en una conversa amb 
aquest diari als passadissos de la 
comissió apuntant que la propos-
ta de reforma dels accessos al Park 
Güell havia tingut i continuava te-
nint “uns costos” polítics i veïnals 
“quan hi ha altres temes a sobre 
la taula” i que, en aquest context, 
valia més la pena “guanyar temps” 
per aconseguir que l’equip de go-
vern tingui una majoria més àm-
plia a l’hora de tirar endavant els 
canvis a l’espai monumental. 

La comissió de govern del distric-
te va proposar dimecres, com a 
possibles punts de l’ordre del dia 
del ple de Gràcia previst ara per al 
5 de maig (s’ha endarrerit un dia a 
petició del president, Ricard Mar-
tínez), que el director esportiu del 
Club Bàsquet Pedagògium, Josep 
Comellas, i el servei d’aliments de 
l’església de la Mare de Déu del 
Roser de Pompeia a la Diagonal 
de Barcelona siguin les propostes 

del districte a les medalles d’ho-
nor de Barcelona 2010. Comellas 
hi aspirarà en la categoria de dis-
tinció personal i els caputxins de 
Pompeia en la categoria de distin-
ció col·lectiva. La comissió de go-
vern també va incloure en l’ordre 
del dia provisional la presentació 
del projecte del nou equipament 
del carrer Alzina per a la Funda-
ció Festa Major i els Castellers de 
la Vila de Gràcia.

Arxiu

un Grup de turistes, fent fotoGrAfies Al drAc de GAudí

La comissió de govern proposa 
medalles a Comellas i Pompeia

A.b.

La consulta sobiranista de 
Barcelona es farà finalment el 10 
d’abril de 2011, un mes i mig 
abans de les eleccions munici-
pals i gairebé el mateix cap de 
setmana que Gràcia commemora 
una altra independència, la seva, 
amb els actes de la Revolta de les 
Quintes. Així ho va decidir l’as-
semblea de Barcelona Decideix 

dissabte passat en una trobada on 
la proposta de l’assemblea de Grà-
cia, tardor de 2011, va quedar en 
segon lloc tot i ser defensada en 
la reunió pel portaveu gracienc, 
Joan Lafarga. La proposta de de-
sembre de 2010 va ser la menys 
votada.
El responsable de comunicació 
de Gràcia Decideix, Àlex López, 
va treure ferro a l’avançament de 
la consulta respecte dels plante-

cedidA

imAtGe de lA dArrerA AssembleA de GràciA decideix, A lA seu de lluïsos

Gràcia Decideix es prepara per fer 
la consulta el 10 d’abril de 2011
Barcelona avança 6 mesos la data que proposava l’assemblea local

jaments de Gràcia perquè el 10 
d’abril era la segona opció de 
l’assemblea local. “No hi ha ha-
gut un posicionament enconat 
per part nostra; només vam pro-
posar la tardor de 2011 a la vista 
dels recursos que teníem i els que 
podríem necessitar”, va apuntar. 
Fonts de Barcelona Decideix 
han afegit que l’abril de 2011 
era cavall de batalla del sector 
de l’assemblea general que re-

presentava a les CUP. Sigui com 
vulgui, Gràcia Decideix seguirà 
en els propers mesos, segons Ló-
pez, amb la voluntat d’expansió 
de l’assemblea per a la captació 

de voluntaris: en necessita un 
miler i ara mateix, havent doblat 
la participació a les comissions 
fins a 50 persones, el total suma 
125 voluntaris. 

A.b.

La carpa dels Jardinets de Salva-
dor Espriu que acull encara la 
mostra de l’Ajuntament sobre la 
reforma de la Diagonal i la seu 
del Districte a la plaça Vila de 
Gràcia seran els dos punts prin-
cipals de la consulta que s’ha de 
fer entre el 10 i el 16 de maig. A 
Gràcia, la resta de punts aniran 
lligats sobretot als centres cívics: 
el centre cívic El Coll i la Sedeta 
seran els llocs on s’hauran d’adre-
çar els veïns del Coll i del Camp 
d’en Grassot que no votin per 
internet i el casal de barri Carde-
ner serà el punt per als veïns de 
la Salut. A Vallcarca, finalment, 
després d’un certs dubtes, l’espai 
de votació física s’ubicarà a la bi-
blioteca Jaume Fuster de la plaça 
Lesseps. 

Definits els 
punts per 
votar la nova 
Diagonal

breus

El grup municipal de CiU a Grà-
cia ha denunciat aquesta setmana, 
a través d’un comunicat, que no-
més s’ha executat un 30% del pla 
integral del Coll durant el 2009, 
tal i com ha reconegut en resposta 
parlamentària el conseller de Polí-
tica Territorial i Obres Públiques, 
Joaquim Nadal. Segons dades 
del govern, al barri del Coll s’hi 
han executat 1.488.565’57 mi-
lions d’euros, que representen 
un 30’23% del total previst. 

CiU denuncia el 
retard en el pla 
integral del Coll



de Gràcia

6

23 d’abril de 2010
l’independent

Societat
La futura Línia 8 de Ferrocarrils de la 
Generalitat tindrà dues parades a Gràcia
L’enllaç urbà Besòs-Llobregat passarà per Francesc Macià, la Travessera i el Poblenou 

Descartada la idea inicial 
de prolongar la línia del 
Llobregat de Ferrocarrils 
de la generalitat de cata-
lunya (Fgc) fins al Besòs 
travessant Barcelona per 
Diagonal- Balmes- via 
augusta, el Pla Director 
d’infraestructures (PDi) 
de la regió metropolitana 
de (2009-2018) proposa 
realitzar l’enllaç per la 
Travessera de gràcia. 
un projecte que implica 
l’obertura de dues noves 
estacions a la vila, una 
propera a la zona de gal.
la Placídia i l’altra, a prop 
de Joanic, i que suposa 
l’obertura de la primera 
línia urbana de Fgc. 

MARIA ORTEGA

El traçat de la futura Línia 8, que 
s’inclou en el Pla Director d’In-
fraestructures que el govern té 
previst aprovar de forma immi-
nent, preveu enllaçar la plaça Es-
panya i el Besòs en un nou tram 
de línia de prop d’11 quilòmetres 
i deu estacions, dues de les quals 
a la Vila. De fet, la connexió es 
farà per sota de la Travessera de 
Gràcia, ja que en el darrer PDI ja 
es va valorar que és una zona més 
fàcil d’intervenir que la Diagonal 
(vegeu L’Independent 89) i que 
comporta menys problemàtiques 
urbanístiques.
Així, el nou tram sortirà de plaça 
Espanya i tindrà estacions a la zo-
na del carrer Entença, a Francesc 
Macià, la Travessera de Gràcia i 
la zona de Sagrera, abans d’arri-

bar al Poblenou, on es podrà en-
llaçar, segons el projecte inicial, 
amb l’altra línia de nova creació 
que, segons el PDI, connectarà 
el Poblenou amb la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB), 
després de travessar Collserola 
pel túnel d’Horta. La Línia 8 , 
per la seva banda, després de la 
parada a Poblenou continuarà el 
recorregut fins a Sant Adrià.
A més, la futura L8 enllaçarà 
amb la línia del Vallès, possible-
ment a l’estació de Gràcia. De 
moment, però, en l’avançament 
del nou PDI metropolità que ha 
fet aquesta setmana el secretari 
per a la Mobilitat, Manel Nadal, 
encara no es concreten les estaci-
ons ni els terminis d’execució de 
les obres. 

Tot i que totes les estacions de 
la futura Línia 8 seran de no-
va construcció, el departament 
d’Obres Públiques i Política 
territorial sí que treballa en la 
possibilitat de construir un in-
tercanviador, similar al que ja 
funciona a l’estació de Proven-
ça per connectar les línies de 
metro i les de Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya, entre 
les dues estacions que, si el pro-
jecte tira endavant, s’instal·laran 

a la Gal·la Placídia. D’aquesta 
manera, els usuaris podran con-
nectar, sense necessitat de sortir 
a l’exterior, entre la línia del Va-
llès i la que enllaçarà el Besòs i el 
Llobregat per l’interior de Bar-
celona. D’altra banda, l’actual 
estació de FGC a Gràcia, que 
mou més de 3 milions d’usuaris 
cada any, també projecta, a curt 
termini, una reforma que ha de 
servir per guanyar espai i millo-
rar la seguretat.

Albert JAné

lA novA líniA 8 tindrà dues estAcions A lA zonA de lA trAvesserA de GràciA

Intercanviador entre les dues 
estacions de Gal·la Placídia

M.O.

Tancat el procés de debat sobre 
quina havia de ser la ubicació del 
monòlit en homenatge a Pompeu 
Fabra que es va retirar de Lesseps 
quan es van engegar les obres de 
reforma, ja s’ha decidit no només 
que el monument tornarà a la 
plaça, sinó també que ho farà a 
curt termini -si és possible abans 
de l’estiu- i que es reubicarà a 
la part inferior. Concretament, 

després de la conversa amb les 
associacions de veïns de la zona, 
el Club Excursionista de Gràcia 
i el Taller d’Història; es va optar 
per ubicar el monòlit a l’espai 
amb herba que queda just al cos-
tat de la boca de metro. A més, 
aquesta reunió també va servir 
per decidir que s’instal·larà una 
placa commemorativa al barri de 
la Salut per recordar el lloc on va 
néixer Fabra (a l’avinguda Mare 
de Déu de la Salut). 

El monòlit de Pompeu Fabra es 
reubicarà a la part de baix de Lesseps
Els veïns de la plaça celebren la primavera amb una plantada de flors 

D’altra banda, per trencar amb el 
color gris imperant a la nova pla-
ça, els veïns han convocat, aquest 
dissabte a partir de les 11 del ma-
tí, la festa de la Primavera, que 
es marca l’objectiu d’omplir de 
flors Lesseps Una iniciativa que 
compta amb el suport de l’àrea 
de Medi Ambient de l’Ajunta-
ment i que, durant tot el matí 
de dissabte, programarà diferents 
tallers vinculats a la sostenibilitat 
i a la vida a la plaça. 

Mossos guardona contel per la seva tasca a Fes-
ta Major. El Cos de Mossos d’Esquadra va guardonar, dilluns 
en el marc del Dia de les Esquadres, el dirigent de la Fundació 
Festa Major Josep Maria Contel amb la medalla de bronze amb 
el distintiu blau per haver realitzat amb risc o perill personal la 
seva participació i col·laboració continuada en l’intercanvi d’in-
formació en dispositius de seguretat de gran complexitat com el 
de la Festa Major de Gràcia. 

cedidA

M.O.

La tercera sessió participativa del 
procés de reforma de la Sedeta, 
que va tenir lloc dimarts, va 
servir per concretar alguns dels 
punts que ha d’incloure el plec 
de condicions a partir del qual 
el projecte sortirà a concurs. Un 
dels conceptes més ben accep-
tats per la majoria dels assistents 
-una cinquantena, tot i el partit 
de Champions del Barça- és el 
de considerar la Sedeta com a 
plaça major de barri i, per tant, 
evitar la segregació d’usos i con-
cebre-la com un espai diàfan 
amb una finalitat similar a la de 
la plaça de la Vila. El debat, pe-
rò, va tenir punts més calents 
com el de l’espai de les grades. 
L’opinió majoritària era la de 
no alterar la volumetria de la 
plaça, és a dir, no fer créixer 
l’edifici, però sí adequar la zo-
na de sota per a l’espai de joves 
i, fins i tot, guanyar un altra 
planta subterrània. 
El plec de condicions també 
recollirà la necessitat d’inte-
grar el desnivell de Pare Claret 
i d’estudiar si conservar o no la 
paret de l’antiga fàbrica. Punts 
com la necessitat d’integrar 
el pati de l’escola i de retirar 
obstacles arquitectònics tam-
bé formaran part de les con-
dicions prèvies. El conseller 
d’ICV-EUiA, David Compa-
nyon, que va moderar la ses-
sió, fa una valoració “molt po-
sitiva” del debat, perquè creu 
que evidencia que “un consens 
és possible”. 

La reforma de 
la Sedeta, a 
concurs com 
a plaça major
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Cultura
L’espai EART s’amplia al pati del convent 
de les Dominiques i dobla la superfície 
El projecte artístic de Torrijos posa fi a la incertesa pel seu futur i renova per 12 anys

Després d’un any de pròr-
roga a un contracte de llo-
guer que ja havia expirat 
i d’uns mesos de dubte 
buscant ubicacions alter-
natives fora de la vila, 
experimentem amb l’art 
ha engegat el 2010 conso-
lidant la seva seu a gràcia 
i, fins i tot, guanyant uns 
200 metres quadrats d’au-
les i 200 més de pati per 
poder ampliar les seves 
activitats. el nou contrac-
te de lloguer els garanteix 
l’estància al carrer Torri-
jos, com a mínim, durant 
12 anys més.

MARIA ORTEGA

Sis aules noves, una sala d’exposici-
ons i activitats més àmplia i adap-
table, més del doble d’espai a l’aire 
lliure i la possibilitat de fer el pas 
cap a una programació més fixa de 
tallers i tota mena de propostes de 
creació i educació artística. Aquesta 
és la contrapartida que s’enduen els 
responsables del projecte Experi-
mentem amb l’Art pels mesos d’in-
certesa sobre el futur del seu local, 
un espai que tenen llogat, des del 
2003, al convent de les Domini-
ques de la Presentació del carrer 
Torrijos amb Sant Lluís. 
Ara, a banda d’una renovació per 
12 anys més, han doblat la seva 
superfície que, fins a l’1 de maig, 
és d’uns 400 metres quadrats, però 
que a partir del mes que ve s’incre-
mentarà en 200 metres més d’es-
pai interior i uns 200 de pati. Per 
encarar aquesta nova etapa, treba-
llen en un pla d’usos que s’enfoca 
a la possibilitat d’oferir activitats 

educatives de forma permanent 
i mantenir les que ja es van pro-
gramant. Així, com destaca Víctor 
Lobo, coodirector del projecte, 
“volem programar tallers perma-
nent de creació contemporània per 
experimentar, per exemple, amb 
la representació dels espais íntims 
o compartits o proposar mirades 
diferents a la creació”. Lobo, que 
destaca que l’objectiu fonamental 
del projecte “és el vessant educa-
tiu”, avança que l’ampliació d’es-
pai els planteja nous reptes com la 
possibilitat de crear un hort urbà al 
voltant del qual pivotaran diferents 
activitats. A més, donada la proxi-
mitat geogràfica -es troben paret 
per paret- també es planteja alguna 
connexió amb la Caldera per com-
partir espais i projectes. 

el pAti d’experimentem Amb l’Art GuAnyArà uns 200 metres quAdrAts A pArtir del mes que ve

Tancada la programació del cicle 
Kalidoscopi d’aquest any, Expe-
rimentem amb l’Art està comen-
çant a preparar els espais neces-
saris per desplegar la proposta 
Disseccions oníriques, que es pro-
gramarà a partir del proper 15 de 
maig. Es tracta d’una exposició 
que es munta i es desmunta a 
cada ocasió i que es presenta en 
forma de maletes. En aquest cas, 
la maleta de Verònica Aguilera, 
que proposa una escala que por-

ta el visitant cap a la dimensió 
més onírica de la realitat, cap a la 
creació d’un núvol que prendrà 
forma al pati de l’espai EART. En 
el procés de muntatge, a més, els 
nens o joves que prenguin part 
de l’exposició contribuiran, amb 
les seves peces artístiques, a deco-
rar l’escala. D’altra banda, també 
es programa la proposta perma-
nent Entre-Veure, que obre les 
portes als treballs dels artistes 
residents.

Una maleta i un núvol per
a les ‘Disseccions oníriques’

breus

Coincidint amb la celebració del 
Dia Internacional de la Dansa, 
arriba a Gràcia la tercera Setma-
na de la Dansa que, en aquesta 
edició, amplia programa i té pre-
vistes més de 60 actuacions a di-
ferents punts de la Vila. A partir 
de dissabte, hi haurà portes ober-
tes als centres de creació artística, 
tallers a l’aire lliure (com els que 
es programara durant tot el matí 
de dissabte a Lesseps) o activitats 
com les xerrades dec cicle Fem hi-
tòsria, a la Caldera. 

Gràcia celebra la 
tercera Setmana 
de la Dansa

El cicle d’improvisació eFÍMERa 
arribarà dissabte a la seva novena 
edició a TragantDansa, amb un 
taller sobre La memòria dels ob-
jectes, a càrrec de Xavier Bobés. 
A la nit, tindrà lloc una perfor-
mance d’improvisació amb Xa-
vier Bobés i Andrea Cruz. Amb 
motiu del Dia Internacional de 
la Dansa, a més, la jam session de 
dansa de diumenge se celebrarà a 
la plaça del Diamant. 

eFÍMERa arriba a 
la seva IX edició 
a TragantDansa

la cartellera
ciNeMeS

BoSQue MuLTiciNeMeS. Rambla del 
Prat, 16 - Tel. 93 217 26 42. 
• Que se mueran los feos. 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 y el Big Bang.  
Ds i dg, 16.00 i 18.10; de dll a dv, 16.00. 

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

• 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. 

• Desde París con amor. Dv i ds, 
16.00, 18.05, 20.10, 22.15 i 00.45; de 
dg a dj, 16.00, 18.05, 20.10 i 22.15.

• El escritor. 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.. 16.00.
• Furia de titanes. (3D). Dv i ds, 18.05, 

20.15, 22.25 i 00.45; de dg a dj, 
18.05, 20.15 i 22.25.

•Océanos. Dv i ds, 16.05, 18.10, 
20.15, 22.20 i 00.45; de dg a dj, 
16.05, 18.10, 20.15 i 22.20.

•Más allá del tiempo. 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.

• Alicia en el país de las maravillas. 
(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: Lourdes. (VOSE) 16.00 i 
20.00. Cinco minutos de gloria. (VO-
SE). 18.00. Corazón rebelde. 22.00.
• Sala 2: Nadie sabe nada de gatos 
persas. 16.00, 18.00, 20.00 I 22.00.
 
ciNeMeS giroNa. Girona, 175
• Sala 1: Cómo entrenar a tu dra-

gón. (3D). Dg, 12.00. Alice in Won-
derland. (3D). Ds i dg, 16.00, 18.10, 
20.20 I 22.30; de dll a dv, 17.50, 
20.20 i 22.15.

• Sala 2: Ens veiem demà. Ds, 16.05; 

dg, 12.00 i 16.05; de dll a dv, 17.30. 
Cinco minutos de gloria. 22.15. El 
escritor. Ds i dg, 17.45 i 20.00; de 
dll a dv, 19.30.

• Sala 3: Fantástico Mr. Fox. Ds, 
16.20, 18.20, 20.20 i 22.20, dg, 
12.00, 16.20, 18.20, 20.20 i 22.20; 
de dll a dv, 17.30, 19.30 i 22.00. 

LaureN gràcia. Carrer bailén, 205.
• Sala 1: Alicia en el país de las ma-

ravillas. 16.00, 18.10, 20.20 i 22.30.
• Sala 2: El discípulo. Passis: 16.30, 

18.30 i 20.30 i 22.30.
• Sala 3: El escritor. 19.20 i 22.20. 

La niñera y el Big Bang. 16.10.
• Sala 4: Cómo entrenar a tu dra-

gón. De dv a dg, 16.10, 18.10.
 El último vuelo. De dv a dg, 20.20 i 

22.30; de dll a dj, 16.00, 18.00, 20.20 
i 22.30. 

verDi. Carrer. Verdi, 32 
• Sala 1: Océanos. (VOSE).16.00, 

18.15, 20.25 i 22.30.
• Sala 2: La nana. Passis: 16.05, 

18.20, 20.25 i 22.30.
 •Sala 3: An education. (VOSE) Pas-

sis: 16.10, 18.15, 20.20 i 22.30.
• Sala 4: Soul kitchen. (VOSE) Passis: 

16.05, 18.20, 20.25 i 22.35. 
• Sala 5: La cinta blanca. (VOSE) 

16.15, 19.15 I 22.15.

verDi ParK. Torrijos, 49. 
• Sala a: Tulpan. (VOSE). 16.05, 

18.15, 20.30 i 22.35.
• Sala B: El concierto. (VOSE). Passis: 

16.00, 18.10, 20.25 i 22.35.
• Sala c: Ciudad de vida y muerte. 

(VOSE). Passis: 16.20, 19.20 i 22.20.
• Sala D: Los caminos de la memo-

ria. 16.15, 18.15, 20.20 i 22.25.

TeaTreS

aLMeria TeaTre. Sant Lluís, 64. 
• Declaracions.
• 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.

TeaTreNeu. Terol, 26. 
• cafè-Teatre. Pinxes de la cocina 

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 campaneta en acció. Ds, 17 h. 
Magic Fabra Ds, 20.30. Los Mar-
tínez. Dg, 18.30. 3 monólogos de 
risa. Dg, 20 h.

• Xavier Fàgregas. 1 Arte musical. 
Dm, 21 h.Impro-Show. Dj, 21 h. Mo-
nòlegs 10. Dj, 22.30.4º Campeona-
to Impro-fighters. Dv, 23 h. Club 
de la màgia júnior. Ds, 18.30, i dg, 
12 i 17 h. Les 3 bessones. Ds, 17 
h. La llegenda de Sant jordi. Ds, 
17 h. Zzaping. Ds, 20 h Oswaldo. 
Ds, 22h. Impro Horror Show. Ds, 
23.30. Blancaneus. Dg, 17.00. 

cArlos cobo

Fins a deu corals i més de 300 
cantaires prendran part en la IV 
edició de la Marató de Cant Co-
ral que arribarà dissabte al Cen-
tre, de la mà de la coral Baluern, 
que és l’organitzadora de l’acte. 
Des de les cinc de la tarda i fins a 
les deu de la nit, les actuacions se 
succeiran al teatre del Centre. 

El Centre prepara 
la IV Marató de 
Cant Coral
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recomanem
Arxiu

conferència: ‘apunts biogràfics sobre Derch’.
Josep Maria Contel presenta, aquest dijous a la seu de la 
Fundació de Festa Major, el seu estudi històric sobre la 
figura de Francesc Derch, cap de la Revolta de les Quin-
tes. Aquest treball desmitifica bona part de la trajectòria 
de l’últim alcalde de la Gràcia independent i n’evidencia 
la vinculació borbònica i barcelonina.

Fundació Festa Major (Igualada, 10)
Dijous 29 d’abril, a les 20 h

 Dc 28 d’abril
Espectacle: El Rusc de la 
Melinda.
CC La Sedeta (Sicília, 321), 
a les 17.30

Concert: Surreal Lovers 
+ Evripidis and His Tra-
gedies.
Heliogàbal, a les 22 h

Concert: Afrodita. 
Elèctric bar, a les 22 h

Concert: Guillermo Riz-
zotto i Pablo Giménez.
Astrolabi, a les 22.30

 Dj 29 d’abril
Vine a fer un cafè amb...: 
Llibre electrònic = cadi-
ra elèctrica?, amb Mà-
rius Serra.
Bibl. Jaume Fuster, a les 
19 h

Conferència: Apunts bio-
gràfics sobre en Fran-
cesc Derch, cap de la Re-
volta de les Quintes, a 
càrrec de Josep Maria Con-
tel.
Seu de la Federació de Fes-
ta Major (Igualada, 10), a 
les 20 h

Concert: Be Brave Benja-
min.
Heliogàbal, a les 22 h

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

acTeS

 Dv 23 d’abril
3a Trobada d’il.lustra-
dors de Barcelona.
Pla Nicolás Salmeron, d’11 a 
14 i de 17 a 21 h

Taller: Sant Jordi sosteni-
ble.
Biblioteca Jaume Fuster (Les-
seps, 20), a les 16.30

Mercat d’intercanvi de lli-
bres.
Plaça de la Vila de Gràcia, de 
17 a 20 h

Jornades En Lluita: Idees 
per canviar el món.
La Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 19.30

Festival Folkosaurius: The 
Beat.
Astrolabi (Martínez de la Ro-
sa, 14), a les 20 h

Sant Jordi 2010: intercanvi 
de llibres.
Biblioteca Vila de Gràcia 
(Torrent de l’Olla, 104), a 
partir de les 21 h

Sopar de Sant Jordi al 
Centre.
El Centre Moral de Grà-
cia (Ros de Olano, 9), a les 
21.30

Concert: Segon Origen.
El coleccionista (Torrent de 
les Flors, 46), a les 22 h

Concert: Amansalva. 
La Cova de les Cultures (Àn-
gel, 12), a les 22 h

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

Concert: La limoncello.
Centre Cívic El Coll (Aldea, 
15-17), a les 22.30

Darlly maia.
Elèctric bar (Travessera de 
Gràcia, 233), a les 23 h

 Ds 24 d’abril
Torneig social de tennis 
taula.
El Centre (Ros de Olano, 9), 
a les 9.30

BCN en marxa.
Sortida des de Lesseps/ Tor-
rent de l’Olla, a les 10 h

Festa de Primavera: Una 
flor i un somriure.
Plaça Lesseps, a les 11 h
Jornades En Lluita: Idees 

Llibrefòrum: Flor de neu i 
el ventall secret, de Lisa 
See.
El Centre (Ros de Olano, 9), 
a les 19.45

Nit de blues: a contra blu-
es + julio lobos.
Elèctric bar (Travessera de 
Gràcia, 233), a les 21 h

Presentació: Vladivostok 
de Maria Cabrera & Irene 
Fontdevila. 
Heliogàbal, a les 21 h

Concert: El kiyo de la dis-
coteca.
Astrolabi, (Martínez de la 
Rosa, 14) a les 22.30

 Dm 27 d’abril
Assaig de l’òpera Fortuny 
Venise.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a 
partir de les 11 h

Celebració del Dia Interna-
cional de la Dansa.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a 
partir de les 17.30

Contes amb Numància 
Rojas.
Elèctric bar, a les 22 h

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

Concert: Nelson Poblete.
Astrolabi (Martínez de la Ro-
sa, 14), a les 22.30

eXPoSicioNS

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

 Fins al 27 d’abril
Exposició d’il.lustarcions: 
Javier Sáez Castán.
Seu del Districlte (plaça de 
la Vila de Gràcia, 2)

 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) 

Territori d’Art: Autore-
trat.
Galeria Julia Karp (Torri-
jos, 70)

Exposició de pintura de 
Mania Toiuss
Galeria Safia (Bruniquer, 9)

Exposició fotogràfica: Mu-
overe le sensazioni, d’En-
rico Lonoce.
La Cova de les Cultures 
(Àngel, 12)

 Fins al 13 de maig
Exposició d’aquarel.les: 
L’essència del jardí.
Casal de barri Cardener 
(Cardener, 45)

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

 Fins al 16 de maig
Exposició: Vine a conèixer 
el futur de la Diagonal.
Jardinets de Gràcia 

 Fins al 30 de maig
Exposició fotogràfica: 
D’ofici reparador.
Centre cívivc EL Coll (Aldea, 
15-17) 

iNFaNTiLS

 Dg 25 d'abril
Titelles: Sant Jordi, el ca-
valler.
Teatre dels Lluïsos (Plaça 
del Nord, 7-10) 

 Dc 28 d’abril
Sac de rondalles.
Bib. Vila de Gràcia a partir 
de les 18 h

per canviar el món.
La Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a partir de les 12 h

XI Diada bastonera.
Plaça de la Vila de Gràcia, a 
les 17 h

Representació d’Un viatge 
a cops.
CC El Coll (Aldea, 15-17), a 
les 18 h

Concert: Cicle d’acordions, 
música des de Bulgària, a 
càrrec d’Àngel Chakarov.
CC El Coll (Aldea, 15-17), a 
les 21 h

Concert d’Objectiu Freedò-
nia.
Teatre dels Lluïsos (Plaça del 
Nord, 7-10), a les 22 h

Concert: Complices de la 
realidad.
Astrolabi, a les 22.30

Concert: Glissando.
Heliogàbal, a les 22 h

Teatre: El motí del caine.
El Cercle (Santa Magdalena, 
12), a les 22 h

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

 Dg 25 d’abril
Espectacle: La Revoltosa.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a 
les 17 h

Teatre: Les noces de Fígaro. 
El Centre (Ros de Olano, 9), 
a les 18 h

Teatre: El motí del caine.
El Cercle (Santa Magdalena, 
12), a les 18 h

Concert especial de Sant Jor-
di a càrrec de les Corals 
Variety Gospel i Mare de 
Déu del Coll.
CC El Coll (Aldea, 15-17), a 
les 19.30

El sobrino del diablo.
Astrolabi, a les 20 h

Concert: No+Tons.
Elèctric bar, a les 21 h

Concert: Pete Thompson.
Heliogàbal (Ramon i Cajal, 
80), a les 22 h

 Dll 26 d’abril
Assaig de l’òpera Fortuny 
Venise.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a 
partir de les 11 h
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Esports
De Bode renova Dólera després d’un 
any de bon joc i d’objectius assolits
La derrota contra el Reus (0 a 1) trenca la ratxa d’imbatibilitat del ‘Fortí Sardenya’ 

el president del club es-
portiu europa, guillaume 
de Bode, ha fet pública 
aquest dijous la renova-
ció de Pedro Dólera, el 
que ha estat l’impulsor 
d’una revolució del joc del 
primer equip gracienc al 
capdavant de la banqueta 
escapulada. Des d’aquest 
setmanari ja vam batejar 
el seu sistema com el Mè-
tode Dólera, una filosofia 
que, a més d’assolir els 
objectius marcats a prin-
cipi de temporada molt 
abans d’acabar la lliga, 
ha retornat la il.lusió a la 
grada del Nou Sardenya. 

ÈRIC LLUENT

Poques persones creien en la in-
corporació de Pedro Dólera com 
a entrenador del primer equip de 
l’Europa. De fet, va ser una apos-
ta personal del president del club, 
Guillaume de Bode. Tenint en 
compte que no tenia experiència a 
Tercera i que el pressupost del con-
junt gracienc per aquesta tempo-
rada es va retallar un 50 per cent, 
les previsions no eren les més op-
timistes. Però Dólera sabia que no 
podia desaprofitar l’oportunitat 
d’entrenar un històric del futbol 
català i, senzillament, va aplicar els 
mateixos criteris que ja havia posat 
en pràctica en categories inferiors 
amb el Marianao Poblet. Ara, el 
mateix de Bode ha decidit reno-
var al míster gracienc un any més 
com a mostra de la confiança que 
ha generat a la junta, aficionats i 
jugadors. L’anunci s’ha fet tres 

jornades abans d’acabar la lliga, 
quan l’Europa ja fa setmanes que 
té assegurada la permanència, ob-
jectiu d’inici de temporada, i quan 
el somni de disputar la promoció 
d’ascens a Segona B gairebé ja s’ha 
esvaït. Però malgrat l’equip no ha 
aconseguit situar-se a la quarta 
plaça, la grada del Nou Sardenya 
difícilment oblidarà aquesta tem-
porada en què s’ha vist un equip 
lluitador i amb capacitat de gene-
rar espectacle. La setmana passada 
l’Europa va perdre el primer partit 
de la lliga a casa davant del Reus 
(0 a 1), segon classificat. El proper 
enfrontament també es disputa a 
Gràcia, aquest diumenge, rebent 
el Manlleu, en un matx que pot 
ser decisiu per aconseguir la sisena 
o cinquena plaça. 

ànGel GArretA

pedro dólerA, Al miG de lA imAtGe, celebrA un triomf AquestA temporAdA Al nou sArdenyA

El juvenil A de l’Europa, que 
juga al grup 7 de Lliga Nacio-
nal, viu aquestes setmanes un 
final de temporada d’infart per 
aconseguir la salvació. La des-
feta de dissabte passat davant la 
Gramanet B (2 a 3), rival direc-
te a la zona baixa, va complicar 
les coses als joves escapulats. 
Malgrat que encara no ocu-
pen la zona de descens, només 
estan quatre punts per sobre 
del Tortosa, que hores d’ara 

és l’equip que marca la pèrdua 
de la categoria directa. La pro-
pera jornada es disputarà el 2 
de maig i portarà als graciencs 
a visitar el camp de l’últim de 
la taula, el Lleida B. Sis finals 
separen, ara mateix, el juve-
nil A d’una salvació molt més 
que necessària per al projecte 
esportiu de l’Europa, que no-
dreix el primer equip amb una 
bona representació de jugadors 
fets a la cantera escapulada. 

El juvenil A viu de nou un 
final d’infart per salvar-se

breus

La XXVI Milla Sagrada Familia, 
organitzada pel SaFa Claror, que 
se celebra diumenge, aplegarà 
2.000 participants en les diferents 
categories de la competició atlèti-
ca, que van des de la sèrie benja-
mí fins a la de professionals. Els 
organitzadors han volgut destacar 
precisament aquest aspecte de la 
cursa, ja que crida a participar a 
sectors molt amplis de la pobla-
ció. En l’any en què Barcelona or-
ganitza els Mundials d’Atletisme, 
el SaFa celebra el 25è aniversari de 
la primera Milla que es va fer l’any 
1985. Els noms més destacats en 
la cursa de professionals són els de 
Sergio Sánchez i Juan Carlos Hi-
guero, en homes, i Natàlia Rodrí-
guez i Rosa Morató, en dones. 

L’equip de waterpolo del CN Ca-
talunya acabarà la lliga aquest dis-
sabte a la piscina de la UAB, que 
es jugarà sortir de la penúltima 
plaça que l’obligaria a disputar la 
promoció de permanència, ha-
vent aconseguit l’ascens a Divisió 
d’Honor ja fa dues setmanes. Els 
jugadors de Jose Montero clou-
ran una competició gairebé per-
fecta, en la qual han guanyat 20 
dels 21 partits que s’han disputat 
fins ara. La setmana passada els 
graciencs van sumar tres punts 
més després de vèncer amb cla-
redat el conjunt madrileny de La 
Latina (3 a 8) i ja han deixat clar 
que afrontaran el darrer partit al 
màxim nivell per no beneficiar a 
cap dels equips que lluiten per 
sortir de la zona baixa. 

La XXVI Milla 
del SaFa aplega 
2.000 corredors

El ‘Cata’ acaba 
la lliga visitant 
l’Autònoma

resultats i classificacions
Futbol

tercera divisió, grup 5

propera jornada (36a)
Europa - Manlleu
resultat 35a jornada
Europa - Reus  0 - 1

 classificació punts
1. L’Hospitalet  .........................................  77
2. Reus  ......................................................  66
3. Santboià ...............................................  61
4. Prat  .......................................................  60
5. Cornellà  ...............................................  54
6. Manlleu .................................................  54
7. Europa  ..................................................  53
8. Amposta  ..............................................  52
9. Llagostera ............................................  50
10. Balaguer ...............................................  47
11. Castelldefels ........................................  46
...
17. Rapitenca .............................................  33
18. Premià ...................................................  33
19. Blanes  ...................................................  27
20. Olesa de Montserrat ...........................  23

waterpolo

primera divisió estatal

propera jornada (21a)
Universitat Autònoma - CN Catalunya 

resultat 19a jornada
La Latina - CN Catalunya 3 - 8

 classificació punts
1. CN Catalunya  ......................................  60
2. WP Túria  ...............................................  51
3. CN Molins de Rei  ................................  49
4. AR Concepción  ...................................  39
5. CN La Latina  ........................................  33
6. CN Metropole  .....................................  30
7. UD Horta  ..............................................  25
8. Waterpolo Sevilla  ...............................  21
9. CN Alcorcón  ........................................  20
10. CN L’Hospitalet  ...................................  19
11. Universitat Autònoma  ......................  16
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 26a jornada
Lluïsos de Gràcia - AB Premià  60 - 57

 classificació p.g. p.p.
1. UE Mataró  .................................... 23 2
2. Vilassar de Dalt  ........................... 22 4
3. AB Premià  .................................... 20 6
...
5. Lluïsos de Gràcia  ........................  17 9
...
15. Salt  .................................................  6 20
16. Sant Andreu de Natzaret ............  3 23

bàsquet

primera catalana masculí, grup 2

resultats 27a jornada
SaFa Claror - Lluïsos de Gràcia  54 - 82
Sant Andreu - Claret 57 - 59

 classificació p.g. p.p.
1. Lluïsos de Gràcia  ........................ 23 4
2. AESE A  .......................................... 21 6
3. Roser A  ......................................... 21 6
4. Esparreguera A  ........................... 17 10
5. Sant Cugat  ................................... 16 11
6. Horta  ............................................ 16 11
7. Sanbt Cugat  ................................ 15 12
8. Andorra B  .................................... 15 12
9. CC L’Hospitalet  ........................... 13 14
10. Terrassa A  ....................................  13 14
11. CB IPSI  ..........................................  12 15
12. Claret  .............................................  8 19
13. Balaguer  .......................................  8 19
14. Noguera  ........................................  6 21
15. AE Sant Andreu A  ........................  5 22
16. SaFa Claror  ...................................  2 25

lliga nacional juvenil, grup 7

resultat 28a jornada
Europa - Atlético Gramanet 2 - 3

 classificació punts
1. Barcelona B  .........................................  65
2. Badalona  .............................................  56
...
13. Europa  ..................................................  33
...
18. Lleida B .................................................  20

1a estatal Femenina, grup 3

resultat 24a jornada
Cerdanyola del Vallès - Europa  4 - 0

 classificació punts
1. San Gabriel  ..........................................  66
2. Espanyol B  ...........................................  57
...
7. Europa  ..................................................  36
...
14. Atlético de Paguera  .............................  1
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L’actriu de la Barceloneta Lo-
les León, la chica Almodóvar 
afincada des de fa molts anys a 
Madrid, va tornar a Catalunya 
fa uns quants dies per estrenar 
dos establiments de restauració a 

Gran de Gràcia és ‘chic’

Albert balanzà

el nou Antico cAffè, Al cArrer GrAn de GràciA

Loles León aterra com a empresària de restauració a la Vila

un dels últims treballs 
de camp de L’indepen-
dent de gràcia no con-
cloïa gratuïtament que 
només el 40% dels 
establiments del carrer 
gran pertanyen a petites 
empreses familiars i que 
les grans marques ho 
han envaït tot. Des de fa 
pocs dies, als adolfo Do-
mínguez, caffe di roma, 
McDonald’s, Botafumei-
ro, opencor, Pull & Bear, 
Kiddy’s class o Dir, s’hi 
afegeix una nova tipo-
logia: els establiments 
regentats per famosos. 

Terrassa i a Gràcia que, sota la mar-
ca Antico Caffè, suposen l’estrena 
de León com a empresària. Ubicat 
al número 154 del carrer, on abans 
hi havia hagut l’entranyable bar de 
pencaires Tampico, l’Antico Caffè 
es va estrenar amb l’actriu de Mu-
jeres al borde del ataque de nervios 
o El amante bilingüe arremangant-

Activitat econòmica

se amb els entrepans o atenent els 
altres famosos que van venir a la 
inauguració. León, en un sopar del 
loby Un dels Nostres la setmana 
passada a Barcelona, explicava a 
L’Independent el projecte de cafè-
restaurant que l’ha portat al carrer 
Gran de Gràcia i al carrer Major 
de Terrassa amb tres socis més. “La 

gran aposta és el de Gràcia”, va 
apuntar. Amb preus populars en 
el menú i en els cafès, l’establi-
ment ha començat a caminar en 
una zona on s’hi veuen des de fa 
temps altres famosos del món del 
cinema com Isabel Coixet o de la 
música com Shuarma o Jaume 
Masdéu (Whisky’ns). Per no dir, 
les grans estrelles del món mun-
dial, des de Bruce Springsteen a 
Woody Allen, Russell Crowe o 
Viggo Mortensen, que periòdica-
ment aterren al Botafumeiro o a 
la Casa Fuster. 
No obstant això, León, tal com 
apuntava a aquest setmanari, ha 
engegat l’aventura empresarial 
només amb un punt agredolç: 
s’ha hagut d’enfrontar a la dura 
reglamentació municipal sobre 
manteniment de façanes que li 
impedeix ara com ara acabar de 
pintar l’entrada de l’establiment.
Tot plegat són elements que can-
vien dia a dia la fesomia del carrer 
Gran de Gràcia, aquell que enca-
ra manté en la seva associació de 
comerciants el seu punt neuràl-
gic d’activitat unitària, però que 
veu com a poc a poc els temps 
estan canviant. 

Albert JAné

reportatge breus

El districte de Gràcia presenta una 
de les taxes d’atur més baixes de la 
ciutat amb un índex del 12,2 per 
cent, convertint-se en el vuitè dels 
deu que conformen la ciutat. En 
l’Informe Econòmic Trimestral 
de l’Ajuntament, que es va pre-
sentar dimarts, es va mostrar pre-
ocupació per la diferència que hi 
ha entre el districte amb més atur 
(Ciutat Vella, 17 per cent) i el que 
té menys (Sarrià, 7 per cent). 

Graciadivina ja prepara la segona 
edició dels xecs de descomptes de 
comerços de Gràcia, una iniciativa 
que va llançar per primera vegada 
a finals de febrer i que inclou vals 
amb ofertes de les botigues que 
s’hi anuncien. Es mantenen 24 
propostes, entre elles força noves 
incorporacions. 

Gràcia registra 
una taxa d’atur 
del 12,2 per cent

Segona tirada de 
xecs de descompte 
de Graciadivina
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l’independent

la torratxa

el cel urbà

A les 6.30 del matí faig un 
cafè i surto al balcó. Tinc 
a tocar un enorme fanal 
que distribueix la seva llum 
d’autopista pel carrer. Més 
amunt d’aquesta emissió 
espectral, no hi ha cel, sinó 
un sostre d’alçada indeter-
minada, vermellós, sobre el 
qual es retallen els edificis, on 
van il.luminant-se quadradets 
de diferents mides. Aquesta 
constel.lació de les finestres 
dels matinadors és l’única que 
podem veure. Es fa visible 
sempre en la mateixa seqüèn-
cia mentre comença la remor 
del riu de cotxes i camions. 
Cap a les set, una claredat 
difusa s’estén per Gràcia des 
de l’Orient i frega els terrats. 
El fanal d’autopista, del qual 
penja una immensa teranyi-
na, s’apaga. Aleshores, tot 
sembla diferenciar-se més, els 
objectes s’independitzen. El 
cel ara es blau i el travessen 
els núvols que deixen els avi-
ons: cues de vapor amb una 
partícula lluent a l’extrem. Ja 
es pot veure la vella xemeneia 
de maons del vapor Puigmartí 
i la gavina que s’enlaira des de 
la seva punta, cridant fort que 
se’n va de cacera. El carrer 
s’omple de sons de passes 
ràpides i gargalls. Després 
arriba el soroll de persianes 
metàl.liques, enrotllant-se, i 
l’esclat definitiu de clàxons 
i motors. Un dia més, hem 
passat de la nit urbana, que 
és del color taronja de la llum 
que fan les làmpades de vapor 
de sodi d’alta pressió, al matí 
urbà, que és de color no fil-
trat. Cada matí, els urbanites 
recuperem el cel. Què és viure 
a la ciutat?, em demanava 
algú. És no veure mai estels. 
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Ferran Vilajosana: “No tinc tele a casa, 
crec que està molt sobrevalorada”
als cinc anys ja feia els 
Pastorets al cercle catòlic 
de gràcia, on va estar actu-
ant en diferents obres fins 
als 12 anys, quan va fer 
‘Novechento, el pianista 
de l’oceà’, al Teatre Polio-
rama. Després al romea, 
amb ‘Macbeth’ i també 
‘Sis personatges en busca 
d’autor’, al Lliure, on va 
compartir escenari amb 
els seus germans: la roser 
i l’oriol. a ‘els nois d’histò-
ria’, al goya, va demostrar 
la seva faceta d’actor i 
pianista, i des de fa 4 anys 
és el roc del Super3. ara 
està assajant ‘Marburg’, a 
la Sala Petita del TNc.

CLARA DARDER

Fas d’actor des de petit, com és 
això? 
Els pares són del Cercle i allà tots 
actuàvem. M’agrada haver comen-
çat de petit, aprens molt i t’adones 
dels vicis del teatre amateur. No hi 
ha temps per aprofundir: ves, surt 
a escena i salva’t el cul. Els actors no 
professionals, assagen a partir de les 
10 de la nit, després de la feina.

Quina és la teva formació? 
Estudio al Col·legi del Teatre i co-
menço primer a l’Institut del Teatre, 
que abandono per falta de temps, 
faig cursos puntuals realitzats per 
grans actors-mestres, com Txiqui 
Berraondo, Javier Daulte, o Javier 
Galitó-Cava. Vaig fer de clown amb 
Jango Edwards, al Cabaret Cabrón. 
Uff, quina improvisació....

Treballar a la tele hipoteca la vida? 
Si m’encasellen el problema és dels 
altres, no pateixo. Al Súper3, i des-
prés de quatre anys, hi ha una con-
nexió fantàstica amb el director, el 
Dani Ventura, i dels companys, 
n’aprenc molt. No és normal 
aquest magnetisme amb la tele, jo 
no en tinc, no m’agrada massa, està 
sobrevalorada.

Jordi mArcH

ferrAn vilAJosAnA és el roc del club súper3

Pots fer vida normal? 
Sí, menys per Gràcia que és un 
poblet. Tothom és educat, però a 
vegades hi ha pares que insisteixen 
molt, i els fills ploren perquè no 
volen apropar-se.

Com t’agradaria que et recordes-
sin els infants del Súper3? 
Amb que quedin ben contents n’hi 
ha prou. No sóc educador, sóc ac-
tor, i faré el personatge a muerte fins 
que acabi, que en faré un altre.

Has treballat en produccions i 
espais desconeguts i amb grans 
directors i actors del país. Com 
aconsegueixes tanta versatilitat? 
Ara és l’època de provar-ho tot, 
d’aprendre, d’adaptar-me, i que 
passin els anys. Per damunt de tot 

sóc l’instrument de l’instrumenta-
lista. Ara estic amb la Vicky Peña o 
l’Eduard Farelo, entre d’altres, veus 
com treballen i al·lucines, tenen un 
treball de vint anys, són boníssims.

Com treballes les emocions per 
posar-te a escena? 
Intento jugar i viure al màxim el 
que m’està passant a l’escenari. Tu 
i jo estem fent una escena, d’acord? 
Doncs el teatre és el que passa de qui 
a qui (senyala l’espai entre els dos). 
Escolto, miro, sento el que m’estàs 
provocant i et torno el text amb el 
sentiment que em ve de dins.

Si un personatge em perjudiqués 
a nivell psicològic... 
Voldria dir que no treballo bé. No 
es pot fer com aquests actors de 

Hollywood que a cada peli s’ena-
moren, hi posen la seva vida perso-
nal. Això no és bo.

T’has quedat en blanc en escena? 
Sí, a Els nois d’història, moltissimes 
vegades. Els blancs els salves però 
les befes súper-llargues no les salva 
ni Déu. Dius paraules inconnexes i 
l’altre, que no està entenent res, con-
testa: - Mmm, si és possible. (riure)

Què diries als actors que co-
mencen? 
Encara no puc aconsellar, però a 
mi en Farelo, em diu: “Fes servir 
el sentit comú”. I és veritat, amb 
el sentit comú i treballant des de 
l’instint, tindràs l’oportunitat de 
sorprendre’t. És bo el repte de les 
coses noves. 

amb Gràcia...

Amb Gràcia...He viscut sem-
pre al carrer Biada, fins que 
em vaig emancipar. Esmorzo 
al Copa Cafè, per fer unes bir-
res, aniria a la plaça del Sol. Per 
dinar, a la Llesca o al Kibuca. 
M’agrada la plaça del Dia-
mant i vaig als cinemes Verdi. 
Per llogar pelis, el cineclub El 
Septimo Arte. M’agraden els 
menjars de la casa portugue-
sa, i després... què seria Gràcia 
sense els pakis, són collonuts, el 
del carrer Astúries és dels bons. 
També vaig al Café del Teatre i 
a El Calexico. I per sopar, que 
no me’n vull oblidar perquè ens 
estimem molt, i em fan menjar 
encara que arribi a la una de 
la nit i són molt simpàtics: l’I 
Què? Les copes a Mi Bar, del 
carrer Guillaries, que les cam-
breres son guapissimes.

Un desig... que Gràcia perdi el 
pijerio que esta agafant, que no 
ens oblidem que és un poble. I 
després un desig per mi, mmm... 
seguir fent tot el que faig, i pot-
ser una mica de tranquil·litat.

Viure Gràcia


