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Continua l’arrelament parci-
al de l’aparcament exclusiu per 
a motos i bicicletes del carrer 
Gran de Gràcia. La prova més 
clara del seu fluix funcionament 
és l’estat de la plaça Trilla, pre-
sa per les motos, sobretot en el 
cantó Llobregat. El problema 
de l’acumulació de motos en 

aquest espai s’ha aguditzat amb 
l’obertura de les aules d’estudi a 
l’Espai Jove La Fontana que ha 
fet que, aquests dies i en plena 
època d’exàmens, la plaça Trilla 
s’ompli de motos, sobretot a les 
tardes. Un dels al·licients que ha 
incorporat l’aparcament del car-
rer Gran per fer més atractiva la 

seva oferta és un endoll elèctric 
que vol servir de ganxo per als 
nous clients que vulguin recar-
regar el vehicle i que, en tant 
que l’aparcament no accepta tu-
rismes, és l’únic punt de recàr-
rega de la ciutat exclusiu per a 
motos. 
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Les motos envaeixen ara la plaça Trilla

sumari

L’home dels fogons de TV3, 
Isma Prados, serà l’encarregat 
de donar el tret de sortida a 
la Festa Major 2010. Prados, 
juntament amb un equip de 
socis, acaba d’assumir la ges-
tió de l’antic restaurant Fer-
nández, al Passeig de Gràcia 
116, i ha rebatejat el local 
amb el nom d’Els Jardinets 
de Gràcia. 
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L’Institut Gal·la Placídia ja no 
obrirà portes el curs que ve, per-
què és un dels afectats per la re-
tallada de línies de batxillerat del 
Consorci d’Educació. És per això 
que la delegació número tres de 
l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI) 
es traslladarà a partir del setembre 
a aquestes instal·lacions del carrer 
Príncep d’Astúries, on compartirà 
espai amb l’escola d’adults Rius i 
Taulet que també guanyarà més 
aules com a resultat de la reestruc-
turació. D’aquesta manera, l’EOI 
que cobreix Gràcia i Sant Gervasi 
abandona la seva ubicació provi-
sional a l’Institut Montserrat, on 
la coincidència amb les classes 
ordinàries impedia que s’ofertes-
sin cursos d’anglès i alemany en 
horari de matí. D’altra banda, el 
Consorci de Normalització Lin-
güística mantindrà les seves aules 
per als cursos de català a l’edifici. 
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L’Institut Gal·la Placídia serà 
la seu de l’EOI de Gràcia
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Les Dones del 36 han tallat radicalment 
qualsevol relació amb Gràcia després 
que al Districte s’hagin fet l’orni amb 
les reivindicacions contra les reixes de la 
seva plaça. Ni Josefina Piquet intervé ja als 
plens. Hi ha una mesura més contundent: les 
representants de l’associació van rebutjar amablement 
el premi al gracianisme que atorga el Grup 1850 perquè 
no tindria lògica trencar amb Gràcia i acostar-se a rebre 
un guardó. El premi va tenir dimarts com a guanyadors 
genèrics tots aquells que lluiten per l’espai públic.

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

Des del passat mandat, el Districte es va posar mans a la feina 
perquè Gràcia superés l’anomalia de ser la zona de la ciutat 
amb més immigrants europeus i s’inaugurés una delegació de 
l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI). Altres districtes, amb menys 
demanda veïnal però amb més capacitat de ser més mimats 
per l’Ajuntament, ja fa anys que tenen el seu punt de referència 
oficial per a l’aprenentatge d’idiomes i és curiosament ara que 
es viu un esclat inusitat que ajudarà a paliar el dèficit ridícul de 
Gràcia. Primer amb la inauguració al setembre de CIC Idiomes, 
de la famosa institució cultural, a l’antic edifici de la Fundació 

EMI al Torrent de les Flors; 
aquesta setmana amb la notícia 
de portada d’aquest setmanari, 
la reconversió de l’Institut Gal.la 
Placídia també aquest setembre 
en la seu número tres de l’EOI. 
La delegació número tres de 
l’EOI es va ubicar el curs 2003-

2004 de forma provisional a les aules del Montserrat, però 
aquest interval que havia de ser molt breu s’haurà allargat, 
finalment, durant set anys.
Sap molt de greu que l’institut de l’avinguda Príncep d’Astúri-
es s’hagi vist beneficiat d’aquesta mesura com a resultat del 
tancament decretat per Educació amb la reestructuració del 
Batxillerat. Però sempre és millor això que res, i en un temps 
que la iniciativa privada també pateix els efectes de la crisi, cal 
aprovar que les administracions públiques agafin el toro per 

les banyes i ocupin espais que 
d’una altra manera quedarien 
buits. 
El drama nacional de l’aprenen-
tatge d’idiomes, possiblement 
un dels desastres socials que 
menys alarma al ciutadà del 
carrer però que té uns efectes 

de futur devastadors, només se superarà amb mesures com 
aquestes per part de l’administració. Però no tot se supera amb 
pedra i pedra sinó que ara toca demanar més excel.lència als 
professionals que hi treballaran. Més, sí. Les escoles d’idiomes 
i els resultats socials que aconsegueixen no només són respon-
sabilitat dels esforços de l’administració sinó de tots i cadascun 
de nosaltres, alumnes o professors. Si en un futur a mig termi-
ni, com diu l’acudit, tots acabarem parlant anglès amb un deix 
d’argentí, potser que deixem de pensar que els idiomes s’apre-
nen per combustió espontània o en una nit de Festa Major amb 
els guiris de la plaça del Sol. Que també, però només així. 

Cada cop es fa més evident 
que la Vila de Gràcia 
s’està convertint en un 
punt d’atracció turística, 
amb l’ajut inestimable de 
l’Ajuntament. Augmenten 
de forma significativa els 
apartaments turístics i 
ens amenacen amb obrir 
els comerços de Verdi (i el 
que vindrà!) els diumen-
ges, l’únic dia que Gràcia 

encara manté una certa calma. 
El comerç tradicional i de proxi-
mitat desapareix, però l’orientat 
al turisme local, i ara també 
a l’estranger, floreix. No hi ha 
cap botiga tancada ni a Verdi, 
ni a Astúries, Gran de Gràcia o 
Travessera; cal interpretar que 
no els deu anar tant malament, 
quan arreu n’hi ha tantes i tan-
tes de tancades. Per què obrir 
els diumenges? Algú pensa en 
la repercussió que una mesu-
ra com aquesta tindrà per als 
veïns? A algú li importa? Per què 
no descentralitzen el turisme 
cap a zones menys col.lapsades? 
La Vila ostenta Barcelona els 
tristos rècords de massificació 
de població, de manca d’es-
pais públics i de contaminació 
acústica i ambiental. Quina és 
aquesta planificació miop que 

El Consorci d’Educació decidí 
el tancament de línies de 
Batxillerat en centres amb 
menys de 20 places, propers 
a d’altres instituts públics 
(Independent, 341). L’IES Gal.

la Placídia estava amenaçat. 
En el cas del Bosch i Gimpe-
ra el veïnat i el professorat 
s’oposaren i aconseguiren 
una moratòria de dos anys. 
El veïnat de la Vila no va 
dir-hi res i el claustre del Gal.

la Placídia va decidir plegar 
aquest curs i reubicar el seu 
alumnat en centres de la zo-
na. Si no hi ha places, es farà 
utilitzant les de reserva per a 
Necessitats Educatives Espe-
cials, tot passant per davant 
de la llista d’espera existent, 
amb el corresponent greuge 
per a aquestes famílies. Tot 
està dat i beneït. Com que 
tot ha anat ràpid encara 
no tenen elaborada una 
proposta d’usos d’aquest 
equipament educatiu. Aniria 
bé ubicar-hi l’escola d’a
dults de Gràcia ja que 
actualment es comparteix 
amb Sant Gervasi i més quan 
existeix la possibilitat que 
l’alumnat que no acabi l’ESO 
pugui accedir-hi al títol de 
Grau Mitjà. Es podria habili-
tar també per funcionar com 
a centre de cultura i forma-
ció d’adults; per activitats so-
cials i educatives amb joves 
i infants; un espai per a les 
activitats dels educadors de 
carrer. 

L’IES Gal.la 
Placídia
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aEsclat d’escoles d’idiomes
Conxa Garcia

Després d’un 
llarg període de 
reivindicació, Gràcia 
tindrà la seva EOI 

en comptes de solucionar els 
greus problemes que patim, fa 
tots el possible per incremen-
tar-los i afegir-ne de nous? Que 
no n’han après del que passa 
a Ciutat Vella? On és el sentit 
comú?

Artur Soler

Premi de consolació 
al tancament de l’IES 
Gal·la Placídia per la 
reforma del Batxillerat
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t? Encara no entenc amb 
quin dret els senyors del 
Constitucional fan el que 
volen amb el nostre Esta-
tut, aquell que van votar 
les forces polítiques i va 
recolzar el poble. Un Es-
tatut al qual jo vaig votar 
que no perquè em sembla-
va curt, però que, com a 
demòcrata, he acatat. No 
estic, però, disposat a aca-
tar una retallada que no 

ha votat ningú. Ens prenen per 
imbècils? Si el camí més plàcid 
els molesta, n’agafarem un de 
més ràpid, que no es preocupin.

Josep Álvarez
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Raval

Coses de la vida m’han dut a 
viure unes setmanetes al Ra-
val. I hi ha moltes coses que 
em disgusten i se m’acut que 
els tres milions d’euros del 
famós referèndum s’haurien 
pogut dedicar a solucionar 
uns quants d’aquests aspec-
tes. I no em refereixo només 
a inseguretat, que també 
–perquè ningú no entén com 
pot ser que hi hagi els matei-
xos lladregots de carteres ca-
da nit a la mateixa cantonada 
i la policia no s’hi passegi per 
allà, ni que sigui per incomo-
dar-los una mica. Però hi ha 
coses més importants que 
la inseguretat, una sensació 
que, d’altra banda, hi ha gent 
a qui li apareix només de 
veure cinc comerços africans 
o asiàtics un al costat de l’al-
tre. És vergonyosa la brutícia 
d’anys que s’hi amuntega en 
alguns patis interiors i l’estat 
en què es troben algunes 
finques. M’imagino el nen de 
cinc anys que obre el balcó 
de casa seva i cada dia veu 
un panorama que acumula 
desenes de llaunes i ampolles 
buides, sabates podrides, 
roba, encenedors, caixes de 
cartró, trossos de moble, tot 
dipositat de mala manera so-
bre un teulada. Després, vés 
i explica-li a aquest xaval que 
no llenci el paperet del xiclet 
al terra. 

La PerLa, 31, 08012 - BarceLona
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Et sEmbla bé quE Es prohibEixi sortir al carrEr sEnsE samarrEta? Entra a www.indEpEndEnt.cat/gracia i vota

tribuna

Nou-vell Estatut de Catalunya
Els comentaris que hem hagut 
d’escoltar acaparen tot el ven-
tall d’incongruències de les 
que són capaços alguns mem-
bres del govern i de l’oposi-
ció del nostre país, com per 
exemple des que s’ha passat 
el ribot per l’Estatut, sentir 
que s’ha aconseguit l’èxit 
amb aquest nou Estatut per 
part del senyor Zapatero. 
Crec que per molt dictamen 
d’un Tribunal Constitucional 
(tribunal polític) que no tribu-
nal de justícia, la realitat és 
que el poble català va passar 
per les urnes i va votar el text 
que es va aprovar per part 
del Parlament de Catalunya, 
avalat pel congrés i signat pel 
rei de l’Estat espanyol, i ara 
un tribunal polititzat utilitza la 
seva democràcia per modificar 
la decisió d’un poble com és el 
nostre. Dit això crec que final-
ment hauré d’agrair al Partit 
Popular, al senyor Múgica, així 
com a les comunitats que han 
aconseguit inferir en el nostre 
Estatut, el fet que ells faran 
possible en poc temps que el 
moviment independentista de 
Catalunya arribi a les seves 
més altes cotes de pes social 
i polític. 
Veig que al contrari del que 
deia Salvador Espriu, és el 
país de la pell de brau que 
només vol de nosaltres la 
nostra riquesa econòmica, 
doncs la llei de l’imperi empa-
ra les decisions que es dicten 
des de Madrid. Sense l’Estatut 
Català fins ara ens han qües-
tionat l’Ave, les infraestructu-

 Francesc Sanahuja, tècnic en comerç

Jordi GomArA

res ferroviàries de casa nostra, 
les carreteres, les inversions 
en aeroports, condicionament 
perquè els vols internacionals 
no vinguin a Barcelona, que les 
instal.lacions industrials i les 

societats marxessin a d’altres 
indrets, la pressió fiscal, la 
diferència de retorn de la recap-
tació impositiva, etc. etc. I ara 
veten un estatut votat pel poble 
per tal que tot continuï igual o 
pitjor que abans. Malgrat que 
he de reconèixer que el tribunal 
sí que té coneixements com 
a tècnics en economia i esta-

dística, sembla que coneixen 
perfectament l’antic economista 
Vilfredo Pareto i que, de forma 
ben premeditada han aplicat la 
seva llei. 
En el món empresarial es fa 
un exhaustiu seguiment del 
vint per cent dels seus clients, 
ja que aquests, en una gran 
majoria dels casos, represen-
ten el vuitanta per cent de la 
xifra de negoci, també del vint 
per cent dels productes que 
representen el vuitanta per cent 
la seva rotació logística, com 
no pot ser d’un altra forma, del 
vint per cent de la seva cartera 
de productes que aporten el 
vuitanta per cent del seu marge 
i, per tant, de benefici. Faig 
aquesta reflexió perquè en el 
cas del nostre Estatut ho han 
fet molt millor: han suprimit 
o modificant el quinze per 

què en penseu...

Hem lluitat tant per tenir l’Es-
tatut i ens l’han retallat tant 
que és obvi que hem de sortir 
al carrer per protestar. Però jo 
crec que això no hi ha qui ho 
salvi i que no canviaran d’opi-
nió. Tot i així, a la manifestació 
sí que hi seré, segur. 

Enric Climent
fotògraf

Albert Planas
veí

Pere Merino
veí

Aina Sotorra
estudiant de teatre

Sí que hi aniré a la manifesta-
ció perquè ens han humiliat. Jo 
crec que sí que pot servir per-
què tindrà repercussió i serà 
una mostra d’unitat del poble, i 
això és l’únic que els fa por als 
polítics. 

Veig bé que es convoqui aques-
ta manifestació. El problema 
és que el PP fa molta pressió 
sobre el PSOE. En principi hi 
aniré amb els nanos. Jo espero 
que serveixi d’alguna cosa, si 
no serveix serà per la pressió 
del PP. 

Estic d’acord amb que es faci la 
protesta de dissabte i sí que hi 
aniré. Ja està bé que no s’escolti 
la veu de Catalunya. L’Estatut 
ja estava aprovat i en marxa 
i quatre anys més tard ens el 
retallen des de Madrid. No hi ha 
dret. 

...de la manifestació contra la retallada de l’Estatut?

Textos i fotos: Èric Lluent

cent dels articulats i així ens 
treuen drets equivalents al 
noranta per cent de tot l’arti-
culat estatutari i que afecten 
la nostra llengua, la cultura, 
justícia i per tant les nostres 

normes de convivència i la 
nostra economia.
Per resumir i fent una lectura 
positiva: el temps perdut ja 
no el recuperarem, crec que 
aquest tribunal que es diu 
constitucional, ens dóna ales 
per a la recerca de la inde-
pendència democràtica de 
Catalunya. 

Un tribunal polititzat 
usa la seva democràcia 
per modificar la 
decisió d’un poble

Faran possible 
que el moviment 
independentista arribi a 
les seves cotes més altes

Opinió
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l’indEpEndEnt no Es fa rEsponsablE ni té pEr què compartir lEs opinions ExprEssadEs a la sEcció d’opinió d’aquEst sEtmanari

l’enquesta

la setmanahemisferi sudMeritxell Díaz, periodista Roger Rofín

Planta Baixa Cal manifestar-nos

Demà a la tarda sortirà de les portes de Gràcia, 
des dels Jardinets, la manifestació convocada 
per Òmnium Cultural; i secundada per una 
majoria dels partits catalans, sindicats i altres 
institucions, per mostrar el rebuig a la sentèn-
cia del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut. Fa dies que em 
pregunto: cal anar-hi? Als graciencs ens ho han posat fàcil: la 
marxa surt del costat de casa però és evident que el criteri de la 
proximitat geogràfica pesa poc en la decisió. Sovint tinc la sen-
sació que tot plegat acaba sent una funció de teatre on cadas-

cun dels personatges té el seu 
paper a representar. Tothom té 
molt ben après què ha de dir i 
què ha de fer a cada actuació. 
No hi ha marge per a la improvi-
sació i el final és el mateix des 
de fa trenta anys. A nosaltres, 
els catalans, ens toca l’esce-

na en què un poble menystingut surt al carrer per demostrar 
que estar molt enfadat. És el nostre minut de glòria... Tinc la 
impressió que és una d’aquelles funcions que fa tant de temps 
que és en cartellera que està perdent l’ interès del públic. 
Urgeix, doncs, introduir-hi nous elements. Fins ara només hem 
escoltat els mateixos acudits, els actors s’han anat substituint 
entre ells però el paper de cada personatge es manté fidel al 
guió original, escrit fa trenta anys durant el període d’això que 
anomenen transició. Aquests dies he escoltat els arguments a 
favor de la necessitat de manifestar-nos. En algun cas, per cert, 
dels mateixos que en d’altres ocasions s’han negat a secun-
dar protestes similars. Ara ens diuen: cal donar una resposta 
unitària, els catalans hem de fer sentir el nostre rebuig al 
menyspreu del Constitucional... però ningú no ha explicat què 

farem, conjuntament, l’endemà 
de la manifestació. Sí, cada par-
tit ha explicat quina és la seva 
estratègia però no n’hi ha ni una 
de coincident. Per tant, la força 
que ens demanen que exercim 
el dia 10 es desinfla com un 
globus al cap de 24 hores. Els 

aparells dels partits tenen la mirada posada en les eleccions 
de la tardor. Aquest és el seu únic horitzó. Els nostres polítics 
tenen la mirada curta però no se n’adonen que el poble hi veu 
més enllà. És quan penso amb ells que se’m treuen les ganes 
de manifestar-me. Per sort hi ha encara d’altres motius. Quan 
penso en les generacions que seguiran els nostres passos em 
bull la sang i em nego a quedar-me plantat a casa escarxofat al 
sofà. No vull que d’aquí a trenta anys en Martí vegi la mateixa 
funció que els seus pares han vist fins ara. No vull que el seu 
crit de guerra sigui el de IN / INDI / INDI FERÈN CIA /. 

Opinió

meritxeLL díAz

És conegut com La Chacarita, 
tot i que la majoria l’anome-
na Planta Baixa. Es tracta del 
barri Ricardo Brugada, una 
de les zones marginals de la 
ciutat paraguaia d’Asunción. 
En aquesta villa situada just 
a la ribera del riu Paraguai hi 
viuen més de 20.000 perso-
nes engabiades en el seu món 
i en unes condicions molt per 
sota de qualsevol estàndard. 
Les seves cases no tenen 
més de deu metres quadrats i 
consisteixen de quatre parets 
mals posades i un sostre que 
no para l’aigua els dies de 
pluja. En aquesta cubícul hi vi-
uen fins a quatre generacions 
d’una mateixa família, sense 
espai ni intimitat, compartint 
matalàs, olors i pobresa. Ben 
arrenglerades, una al costat 
de l’altra, conformen la imat-
ge de l’ordre i el desordre de 
la penúria. 
Els infants passegen des-
calços pel carrer, les dones 
renten sobre el paviment amb 
l’aigua d’una manguera la 
carn que cuinaran, també hi 
ha qui descansa sense fer res 
més... Algunes llars llueixen 
la bandera paraguaia. Serà 
una mostra d’amor al país? O 
serà tan sols que el fervor pel 
Mundial i per la seva selecció 
també ha arribat a la Planta 
Baixa?
Quan la resta de ciutadans 
parla dels veïns que viuen 
en aquesta villa ho fan en 
termes pejoratius i gairebé 
assimilant-los a animals de 
clavegueres. “Ara, els dies que 
hi ha partit del Paraguai, com 
se celebra una festa a la plaça 
central, surten a la ciutat amb 
més llibertat. Si no, el més 

habitual és que es quedin a la 
Planta Baixa, perquè aquí hi ha 
policia que els control”, comen-
ta la gent.
Quan els habitants de la Planta 
Baixa miren amunt, buscant 
amb la mirada més enllà de les 

fronteres mentals del seu barri 
enfonsat respecte la resta de la 
ciutat, es troben amb una vista 
que de no ser insultant, seria 
magnífica, el Palau Presiden-
cial, un dels edificis de major 
bellesa d’Asunción. Aquesta 
zona marginal de la ciutat i la 
seu del govern de la República 
només estan separades per un 
carrer. La distància, però, entre 

les vides d’uns i altres és un 
abisme.
I aquest és l’escenari que 
es repeteix a les villes de 
l’Argentina o a les faveles del 
Brasil. Escenaris de pobresa 
i de vulnerabilitat, on la mà 
de l’estat del benestar sembla 
que fa temps que no acarona 
els seus ciutadans. A banda 
d’aquests reductes de pobre-
sa, on s’acumulen altres pro-
blemes com la violència o les 
drogues, també hi ha d’altres 
espais de les ciutats on indi-
gents de totes les edats pas-
sen el dia i la nit, fent fogue-
res per escalfar-se, estenent 
la seva roba en cordills que 
pengen dels arbres o dormint 
al ras. El pitjor és que aquesta 
escena ha passat, per a molts, 
a ser una postal quotidiana, 
que ja no sorprèn ni indigna 
i per a la qual, per tant, ja no 
es busquen solucions. 

Les seves cases no 
tenen més de 10 metres 
quadrats i un sostre que 
no para l’aigua si plou

 Associació Coordinadora de 
Grups de Rock de la Sedeta

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

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

 Associació de Músics i 
Intèrprets en Llengua Catalana

  Canó, 6
  93 218 25 62

 Aula d’Escriptors-Multiespacio 
Literario

  Sant Lluís, 6
  93 210 25 68

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

 Centre de Fotografia 
Documental de Barcelona 
LaFotoBcn

  Mozart, 68
 web: www.lafotobcn.org

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

com
 info@galeriamiquelalzueta.com

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

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

 Grup de Teatre Disbauxa
  Betlem, 26 baixos
  93210 20 91

Entitats artístiques i galeries d’art

Als catalans ens toca 
l’escena del poble 
menystingut que surt 
enfadat al carrer

Els aparells dels 
partits tenen les 
mirades posades en les 
eleccions de la tardor
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Política

reportatge

Ja han passat vint anys d’aquell 
11 de novembre de 1989, quan 
set esquàters van entrar en una 
antiga caserna de la Guàrdia Ci-
vil abandonada al barri de la Sa-
lut i va tocar celebrar-ho. Amb el 
soroll de lluny del concert dels 
Black Eyed Peas, que tocaven a 
l’estadi de l’Espanyol, històrics 
del moviment okupa com el can-
tant de KOP, Juanra, i el de Mise-
ria & Kompañia, Mugre, no van 
faltar a la festa de la Coordinado-
ra Antirepressiva de Gràcia. L’un 

Èric LLuent

LA LListA de cAnçons deL concert

Aniversari del símbol okupa a l’exili

A.Balanzà

entre el públic saludant a tothom 
i l’altre, incombustible a sobre 
l’escenari, van ser els dos exem-
ples que proven que ser okupa 
potser no està de moda però qui 
aguanta, aguanta.
La festa, sota el lema Nosaltres 
som àngels, Barcelona no és el cel, 
va tenir pocs elements nostàlgics: 
un vídeo amb el desallotjament 
de 2003, manis històriques, ac-
cions espectaculars... Però també 
han canviat moltes coses: les no-
ies guanyen terreny a sobre l’esce-

nari (quins crits els de la cantant 
de The Capaces) i les pancartes, 
totes en català, van en la mateixa 
línia: Ni babos@s ni actituds sexis-

tes. Els temes que van triomfar, 
però, els de sempre, els de Mis-
seria: Mata kuras, 5º Sanguina-
rio... Clàssics. Des de 1989. 

Vint anys de la Kasa de la Muntanya al CSO Laforsa de Cornellà

Tota Barcelona va ocu-
par dissabte la munta-
nya de Montjuïc amb 
una marató de concerts 
amb suport institucio-
nal. A pocs quilòmetres 
d’allà, lluny del seu 
entorn natural a Gràcia, 
els okupes de la Kasa 
de la Muntanya es van 
envoltar a ritme de punk 
de velles i noves genera-
cions insurgents al CSO 
Laforsa de Cornellà. 

Gràcia fa front contra el TC i convoca una 
manifestació prèvia que s’unirà a Barcelona 
El ple aprova una declaració amb la majoria de representants simbòlicament dempeus

Tensió inicial i acord 
rotund -amb l’excepció, 
òbviament, del PP- en 
l’oposició a la sentència 
del Tribunal Constituci-
onal sobre l’Estatut i en 
la crida a participar a la 
manifestació de dissabte. 
Gràcia fins i tot tindrà 
manifestació pròpia, que 
sortirà a les 17 hores de 
plaça de la Vila i s’unirà a 
la marxa de Barcelona. La 
darrera sessió plenària 
al Districte abans de les 
vacances d’estiu, va servir 
per fer balanç dels tres 
primers anys del mandat 
de Guillem Espriu, que va 
enumerar totes les actua-
cions que s’han impulsat 
durant aquests anys. 

M.ORTEGA/ A.BALANZà

Després de més de vint minuts de 
llistat d’intervencions, des de les 
millores en educació amb l’obertu-
ra de llars d’infants o les reformes 
del Rius i Taulet i el Patronat Do-
mènech, fins a l’obertura de l’Espai 
Jove o la reformes a Vallcarca, Es-
priu va haver de fer front a les crí-
tiques, sobretot de CiU però tam-
bé d’ERC per l’“incompliment en 
terminis” d’actuacions recollides al 
PAD i per la manera com s’ha enca-
rat la redacció dels plans estratègics. 
De fet, Carles Agustí, conseller de 
CiU, va xifrar en un 52 per cent el 
nivell d’acompliment d’allò previst 

i va definir, precisament, Vallcarca 
com “la foto de l’incompliment”. 
El rebuig a la retallada estatutària, 
en canvi, va despertar simpaties des 
de bon començament: els conse-
llers d’ICV-EUiA, Roger Amigó 
i David Companyon van lluir un 
cartell en el que expressaven el seu 
no a la sentència, un gest elogiat cu-
riosament per CiU. La lectura per 
part del Ricard Martínez de la de-
claració conjunta va posar drets els 
representants dels diferents partits 
-menys el PP- per mostrar el rebuig 
a la sentència d’un “tribunal desa-
creditat que aboca les institucions 
catalanes a un futur incert”. 

cedidA

eLs membres deL pLe durAnt LA LecturA de LA decLArAció de condemnA A LA retALLAdA estAtutàriA

Arran de les queixes dels veïns per 
l’obertura de dos nous locals de 
venda de menjar preparat a la pla-
ça del Diamant durant l’audièn-
cia pública de dimarts, el regidor 
Espriu va explicar que està treba-
llant en una mesura similar a la 
que fa uns mesos ja es va anunciar 
a Ciutat Vella en forma de decret 

per controlar els horaris d’aquest 
tipus d’establiments, que tenen 
llicència de venda però no taules 
per al consum dels aliments a l’in-
terior del local. Segons Espriu, a 
Gràcia hi ha vuit locals d’aquest 
estil, però cal estudiar bé la mesu-
ra per delimitar a quin tipus d’es-
tabliments s’afecta.

Espriu vol controlar per decret 
l’horari de locals de ‘fast food’

consell de districte

apunts de govern

El nom de la biblioteca de Pe-
nitents i del futur equipament 
compartit entre Castellers i Festa 
Major al carrer Alzina són els dos 
primers encàrrecs que ha posat 
sobre la taula el grup de nomen-
clàtor, que es va reunir dilluns i 
que s’ha marcat el 20 d’octubre 
com a nova reunió per prendre 
ja decisions. En el segon cas ja 
ha sortit una primera proposta: 
Can Musons, en honor a Albert 
Musons, pare de l’independen-
tisme gracienc i líder del PSC, 
mort l’octubre de 2007.

Després dels endarreriments 
pels canvis en el projecte i la 
necessitat de buscar suports, 
l’arranjament de la plaça de la 
Sedeta s’iniciarà aquest mandat, 
tal i com va respondre Espriu a 
ERC al ple. Els treballs, però, 
s’allargaran previsiblement més 
enllà d’aquest mandat.

Davant de la decisió de la colla 
Gegants de Gràcia de dissoldre’s 
passat l’estiu, el ple va acordar 
una declaració d’agraïment a la 
seva tasca i a la seva contribució 
a dinamitzar la Violeta.

Pluja d’idees a la 
primera reunió 
de Nomenclàtor

La Sedeta 
engegarà obres 
aquest mandat

Agraïment a 
Gegants per la 
seva trajectòria
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L’antic institut Gal·la Placídia acollirà 
cursos de l’Escola Oficial d’Idiomes
L’escola d’adults creix i es mantenen les aules per al Consorci de Normalització Lingüística

L’institut Gal.la Placídia 
ja no obrirà les seves 
portes el curs que ve. 
És un dels afectats per 
la reducció de línies de 
batxillerat que ha plante-
jat el Consorci d’Educació 
de Barcelona i, a partir 
del setembre, les instal.
lacions de l’avinguda 
Príncep d’Astúries 23-27 
allotjaran la delegació 
número tres de l’Escola 
Oficial d’Idiomes (EOI), la 
de Sant Gervasi i Gràcia, 
que fins al moment feia 
servir les aules de l’insti-
tut Montserrat, cosa que 
limitava la seva oferta 
de cursos a la tarda per 
la coincidència amb les 
classes ordinàries.

MARIA ORTEGA

La delegació número tres de 
l’EOI es va ubicar el curs 2003-
2004 de forma provisional a les 
aules del Montserrat, però aquest 
interval que havia de ser molt 
breu s’haurà allargat, finalment, 
durant set anys. Ara, el fi d’etapa 
de l’institut Gal·la Placídia, que 
deixarà les instal·lacions buides 
a finals d’aquest mes, permet el 
canvi d’emplaçament i previsi-
blement un increment de l’oferta 
de cursos d’anglès i alemany que, 
segurament no el primer curs pe-
rò sí de cara al futur, podrien ofe-
rir-se també en horari de matí.
L’edifici -d’una planta subterrània 
més cinc-, però, continuarà aco-
llint l’escola d’adults Rius i Tau-
let que fins al moment feia servir 
una de les plantes per a la seva 

ALbert JAné

Josep mAriA conteL

LA fAçAnA de L’institut GAL.LA pLAcídiA

ricArd estrucH, ismA prAdos i GuiLLem espriu, A LA presentAció deL preGoner

Des del dia 30 de juny que ja no 
queda res al Patronat Domènech, 
on l’entrada de les màquines exca-
vadores que enderrocaran tot l’edi-
fici i faran un forat d’un pis per en-
gegar la renovació de l’edifici ja és 
imminent. L’exili d’alumnes, que 
en principi serà només d’un any 
encara que sembla molt complicat 
que les obres acabin tan aviat, pe-
rò, ja ha començat i el casal d’estiu 
s’està duent a terme a l’escola del 

Bosc de Montjuïc on s’han fu-
sionat els casals dels dos centres, 
després que la proposta de realit-
zar-lo a La Fontana no prosperés 
per manca de demanda. Com, 
de moment, tampoc no prospera 
activar un segon punt de sortida 
d’autocars -es parlava de rambla 
del Prat- cap a l’escola Pirineus de 
Can Baró. El 7 de setembre quan 
comencin les classes tots els auto-
cars sortiran de Jardinets.

El Patronat Domènech, buit i 
amb el casal a l’escola del Bosc

activitat, però que de cara a l’ini-
ci del nou curs tam-bé guanyarà 
més espai. De moment, ja hi ha 
hagut un primer contacte entre 
les direccions dels dos centres i el 
Consorci d’Educació de Barcelo-
na i es preveu que, a curt termini, 
es puguin delimitar les aules i els 
espais concrets que podrà fer ser-
vir cadascun dels centres. 
D’altra banda, el Consorci de 
Normalització Lingüística que 
també feia servir les aules del 
Gal·la Placídia per a cursos de ca-
talà -té uns 1.600 alumnes cada 
any en aquestes instal·lacions-, 
mantindrà les mateixes aules, tot 
i que no guanyarà més espais, 
com s’havia estudiat en primera 
instància. 

El mort del 
Park Güell va 
caure des de 
vuit metres

REDACCIó

Els Mossos d’Esquadra ja han 
tancat la investigació oberta per 
estudiar les causes de la mort del 
jove de 27 anys que la nit de di-
vendres 2 de juliol es va precipitar 
des d’un dels desnivells del Park 
Güell. Segons fonts policials, el 
jove, que va caure des d’una alçada 
de vuit metres, es va desequilibrar 
i va caure des d’una de les baranes 
que protegia la zona monumen-
tal, un dels balcons més pròxim 
a l’entrada al parc pel carrer Olot. 
El cas ja es troba en mans del jut-
jat que haurà de dirimir si hi ha 
algun punt més que l’accidenta-
bilitat darrere d’aquest succés. Els 
fets van tenir lloc pels volts de dos 
quarts de deu de la nit, l’hora en 
què la Guàrdia Urbana va rebre 
l’avís que alertava que un dels vi-
sitants del parc s’havia precipitat 
des d’una de les baranes. Zaha-
ria, M.C. va morir sense que els 
equips mèdics poguessin fer cap 
esforç per salvar-li la vida. 

M.ORTEGA

La Festa Major 2010 ja té prego-
ner. Isma Prados, una de les cares 
més conegudes de la cuina cata-
lana (sobretot pel programa La 
cuina de l’Isma de TV3), serà l’en-
carregat de donar el tret de sortida 
a les festes, tal i com va avançar 
dimecres L’Independent en la ver-
sió digital. Prados acaba d’assumir 
la gestió de l’antic restaurant Fer-

nández, al Passeig de Gràcia 116, 
punt que, com explica ell mateix, 
queda molt a prop del centre, pe-
rò que vol vincular a Gràcia. Una 
vinculació que escenificarà com 
a pregoner de la Festa Major, en 
la 25a edició d’aquest acte, i que 
ja ha començat a treballar amb el 
nom del nou local: els Jardinets de 
Gràcia, “la manera com es coneix 
popularment aquest espai”. De 
fet, Prados, molt impregnat per 

Isma Prados, el cuiner de TV3, serà 
el pregoner de la Festa Major 2010
L’acte inicial de les festes arriba enguany al seu 25è aniversari

l’essència de la reconducció de la 
Festa Major, va definir aquests dies 
com “una mostra de la vitalitat del 
teixit propi del barri, una època en 
què tothom treballa sense cobrar 
res per fer una mena de treva al 
dia a dia” i va apuntar que Gràcia 
acompleix, a nivell d’activitat, rols 
similars als del Soho londinenc o 
el Village de Nova York de manera 
més natural que altres punts com 
el Born o el 22@. Fill de Caldes de 

breus

Un any més, les famílies volun-
tàries gracienques acullen aquest 
estiu onze nens i nenes proce-
dents dels camps de refugiats 
sahrauís d’Argèlia per passar les 
vacances. Dimecres se’ls va rebre 
a la seu del Districte. 

Gràcia acull 11 
infants sahrauís 
durant l’estiu

Montbui, Prados fa vuit anys que 
viu a Barcelona i sis que està vin-
culat a Gràcia, on ha col·laborat 
en cuines com les del Salambó o 
al Mercat de la Llibertat.
En la presentació del pregoner, 

Ricard Estruch, president de la 
Fundació Festa Major, va remar-
car el símil entre la preparació dels 
plats i la manera com es treballa 
perquè tot estigui a punt el dia 15 
d’agost per engegar la festa. 
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Diada al Camp d’en Grassot 
sense la torre i el 4 de 8. Diu-
menge passat se celebrà la dia-
da castellera de la Festa Major 
del Camp d’en Grassot- Gràcia 
Nova, amb la partició dels Cas-
tellers de la Vila de Gràcia, la 
Colla Castellera de Figueres i la 
Colla Jove Castellers de Sitges. 
La colla de Gràcia, un pèl man-
cada de castellers, va haver de 
renunciar als seus grans castells, 
el 2 de 7 i el 4 de 8, però va po-
der descarregar sense dificultat 
el 3 i el 4 de 7 amb l’agulla i el 
5 de 7. Ara la colla comença les 
vacances i no tornarà als assajos 
fins el dia 20 de juliol. 

cedidA: montse torres

crònica blavaJordi Ràfols

Els veïns demanen més pressió policial

Queixes per l’incivisme a 
la sortida de la sala KGB

M.O.

La queixa conjunta de quatre ve-
ïns, que s’autoproclamaven “de-
sesperats amb un problema de 
convivència que fa inaguantable 

el dia a dia”, es va convertir en 
el punt més calent de l’audiència 
pública del passat dimarts. Els ve-
ïns afectats reclamen més pressió 
policial perquè “al carrer legalitat 
hi deixi d’haver il·legalitat”. Ja 
han anunciat que engegaran una 
campanya de recollida de firmes 
i que estan disposats a portar el 
problema on calgui per tal de re-
cuperar la seva tranquil·litat.
El regidor, Guillem Espriu, al seu 
torn, els va assegurar que el primer 
pas per pal·liar aquestes tensions 
ha estat parlar amb els responsa-
bles de la sala perquè aboleixin el 
sistema de la polsera que permet 
als clients sortir a beure al carrer i 
tornar a entrar i que es passa nota 
als responsables de seguretat. 

Soroll, botellot, baralles, 
sexe a l’espai públic... Els 
veïns denuncien una es-
cala creixent d’incivisme 
a la confluència dels car-
rers Legalitat i Alegre de 
Dalt, just a les portes de 
la sala KGB. Un proble-
ma cíclic que, de tant en 
tant, s’aguditza i que ara, 
tal com van fer saber els 
veïns al ple, “ha arribat a 
límits insuportables”.
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Les motos driblen l’aparcament específic 
del carrer Gran i envaeixen la plaça Trilla
Les aules d’estudi a l’Espai Jove La Fontana han fet créixer el problema, sobretot, a les tardes

On més mal fa: just 
al davant. Quan ja es 
compleixen els primers 
dos anys i mig de la 
inauguració del pàrquing 
exclusiu de motos del 
carrer Gran de Gràcia, 
la iniciativa encara no 
ha acabat d’assentar-se 
i, de moment, l’Ajun-
tament ha aparcat la 
idea de crear-ne més a 
d’altres barris. La prova 
més clara que a Gràcia la 
cosa no acaba de rutllar 
és l’aspecte de la plaça 
Trilla, just al costat de 
l’entrada del pàrquing i, 
massa sovint, plena fins 
a la bandera de motos.

M.ORTEGA/ A.BALANZà

A mitja tarda i coincidint amb 
l’època d’exàmens i l’obertura de 
les aules d’estudi a l’Espai Jove la 
Fontana, les motos mal aparcades 
comencen a acumular-se a costat 
i costat de la plaça Trilla. Un dia 
qualsevol, és fàcil comptar-ne 
més d’una vintena, sobretot al 
costat Llobregat del carrer Gran 

de Gràcia. L’evidència més clara 
que alguna cosa no acaba de rut-
llar amb l’aparcament exclusiu de 
motos, just al costat de la plaça, 
que des de la inauguració funci-
ona a mig gas -les dades oficials 
mostren uns 100 abonaments de 
motos, poc més de la meitat de 

 Èric LLuent

motos ApArcAdes A LA pLAçA triLLA

la capacitat total. Un altre dels 
punts que acumula motos, en 
aquest cas sense diferències quant 
a franja horària, és el carrer Astú-
ries, on són molts els conductors 
que no respecten la norma del 
mínim de tres metres lliures per 
al pas de vianants a les voreres. 

El Districte 
assegura que 
Portell evitarà 
trànsit privat 

REDACCIó

El regidor del districte, Gui-
llem Espriu, ha assegurat que 
la connexió dels carrers Por-
tell i camí de Can Mora a tra-
vés del bosc del Park Güell, tal 
com mostren els plànols de la 
segona fase de remodelació de 
la zona que fa dues setmanes 
avançava L’Independent, “no 
contemplen el pas de vehi-
cles privats”. Malgrat que la 
construcció de l’escola bressol 
El Gat Negre ha obligat a fer 
un pla de mobilitat a la zona 
i que els cotxes hauran d’en-
trar i sortir per alguna banda, 
Espriu assegura que el que 
marquen ara els plànols, una 
circulació restringida, evitarà 
el trànsit privat i el pas només 
estarà autoritzat als vehicles 
d’emergències. L’AV Coll-Va-
llcarca ja va apuntar la setma-
na passada que estava d’acord 
amb aquesta restricció de la 
circulació encara que s’envaei-
xi el bosc del Park Güell. 

L’encara semidesert pàrquing 
exclusiu per a motos del carrer 
Gran ha incorporat un endoll 
elèctric com a ganxo per als 
nous clients que vulguin recar-
regar el vehicle i que, en tant 
que l’aparcament no accepta 
turismes, és l’únic punt de re-
càrrega de la ciutat exclusiu per 
a motos. Aquest servei concret 
està operatiu des de desembre 
de 2009 i la recàrrega és gra-
tuïta però no l’estacionament. 
Per a turismes i motos elèctrics 
alhora, Gràcia disposa de dos 
endolls més en aparcaments 
que depenen de BSM al carrer 
Siracusa 39 i a la plaça Joanic. 
A tot Barcelona hi ha 18 punts 
de recàrrega ara mateix i la pre-
visió municipal és incorporar-
ne 44 durant el 2010. 

El pàrquing, 
amb endoll 
com a ganxo

Si et vols anunciar a la Guia Gastronòmica de Gràcia,

truca’ns i t’informarem: 692 601 261
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Documents

Aquesta parada de metro rep el nom 
de la plaça on desemboca, situada en 
un dels límits de la Vila de Gràcia. El 
nom de Joanic, diminutiu de Joan, re-
corda els antics propietaris d’aquests 
terrenys. L’any 1806, Josep Joanich 
va comprar a Antoni Sala les terres on 
avui se situa la plaça Joanic, les quals 
eren contigües a les de Can Comte, un 
antic mas de Gràcia avui desaparegut.
En morir, les terres van passar en 
herència al seu nét Esteve Joanich i 
March, nascut a Granollers el 1973, 
el qual va parcel.lar 1876 segons un 
projecte de Pau Jambrú i Trasserras. 
El germà d’Esteva, Francesc Joanich i 
March, va ser un metge de prestigi, 
del qual destaca especialment la tasca 
que va dur a terme contra la febre gro-
ga i el còlera. A més a més, va escriure 
el tractat elemental de matèria mèdica 
externa el 1836 i un resum de clínica 
mèdica.
Joanic és una de les portes d’entrada a 
l’antiga vila de Gràcia amb places pro-
peres tan representatives com la pla-
ça de la Virreina o la plaça de Rovira i 
Trias, encara amb el sabor d’abans de 
la seva annexió a Barcelona, el 1897. 
L’estació de Joanich va entrar en ser-
vei amb aquest nom el 1973 fins que 
el 1982 se li va eliminar l’hac final 
per catalanitzar-lo, adoptant el nom 
actual.

Barcelona, metro a metro
Baixar fins a les entranyes de la ciutat per descobrir una altra part de la història: la de les seves estacions 

de metro. Aquesta és la proposta de Marta Torres i el seu ‘Barcelona metro a metro’, una ruta diferents amb 
parades a Fontana o Joanic. Primer dubte: per què es diuen així? Segon dubte: quan i com van començar a 

funcionar? I informació afegida de punts imprescindibles per visitar al costat de les parades i d’aquells locals 
que els veïns de la zona posen a la seva llista de recomanacions. En definitiva, un itinerari que comença al 

metro i tirant d’anècdotes i curiositats planteja una altra ciutat, una manera diferent de desplaçar-se

Marta Torres Muñoz (Barcelona, 3 
d’octubre de 1973). Ha estudiar Ad-
ministració d’Empreses a la Universitat 
Autònoma de Barcelona i una especia-
lització en narració audiovisual a la Uni-
versitat Oberta de Catalunya. Ha desen-
volupat feines de diferents perfils, des de 
gestió d’empresa fins a l’hosteleria o el 
manteniment de pàgines web. Des de 
fa uns anys, però, ho ha compaginat tot 
amb la investigació per al seu projecte 
personal: l’estudi de les diferents parades 
de les línies de metro de Barcelona que, 
finalment aquest 2010, ha publicat en 
forma de llibre amb l’editorial Alrevés. 
Barcelona metro a metro és el resultat 
d’un llarg estudi ple de curiositats.

Llocs d’interès

casa Joan BaPTisTa ruBinaT

cArrer de L’or, 44
Aquest edifici de principis del s. XX es 
va construir seguint un projecte de l’ar-
quitecte Francesc Berenguer i Mestres, 
tot i que els plànols els va signar Joan 
Rubió i Bellver. De l’edifici, en desta-
quen especialment els esgrafiats sinu-
osos de la façana i les baranes de fer-
ro forjat que ornamenten els balcons. 
Aquesta espléndida façana, orientada 
a muntanya, està encarada a la plaça 
de la Virreina, urbanitzada a les terres 
on antigament hi havia “l’edifi ci de la 
virreina”, que el virrei Amat va oferir 
a la seva esposa. En aquesta plaça, hi 
ha l’església de Sant Joan de Gràcia, del 
1878. A la part dreta de la plaça hi des-
taca la font coronada amb la Ruth, una 
escultura de Josep Maria Camps i Ar-
nau, inaugurada el 1949. Una mica més 
amunt, a la plaça de Rovira i Trias, hi 
trovarme un curiós monument. Es trac-
ta de la fi gura de l’arquitecte Antoni 
Rovira i Trias, que apareix assegut en 
un dels bancs de la plaça mirant pen-
satiu el seu projecte d’urbanització de 
l’Eixample que, tot i haver guanyat, mai 
no es va arribar a dur a terme. Almenys 
a Gràcia encara es conserva un campa-
nar dissenyat per ell, el de la plaça de la 
Vila, un emblema del barri.

El nom d’aquesta parada prové 
d’una antiga fi nca, propietat de 
Joaquim Roca i Batlle, que hi havia 
al terme de Gràcia. Dins els seus 
terrenys, hi havia jardins amb es-
tàtues, brolladors i una font molt 
bonica, que és la que va donar nom 
a la finca. També hi havia hortes i 
un bosc, que era obert a tothom i 
un lloc d’esbarjo habitual per als 
veïns i veïnes. Aquesta casa també 
es coneixia popularment com La ca-
sa de la serp, ja que, segons diuen, 
a la porxada s’hi exhibia una serp 
dissecada de més de quatre metres. 
L’edifi ci constava d’una planta bai-
xa i de dos pisos, i tenia una ca-
pella adossada. De la part exterior, 
en destacava el rellotge de sol que 
lluïa a la façana.

Llocs d’interès

casa vicens 
cArrer de Les cAroLines, 24
Aquesta espectacular casa amb re-
miniscències orientals i mudèjars 
construïda l’any 1883 va ser el pri-
mer projecte important que va rebre 
Antoni Gaudí. L’encàrrec li va fer Ma-
nuel Vicens, propietari d’una fàbrica 
de rajoles, d’aquí que la cerámica 
sigui l’element predominant de la 
façana. Actualment és de propietat 
privada.

cenTre arTesà Tradicionàrius 
trAvessiA de sAnt Antoni, 6-8
En aquest centre dedicat a la cultura 
tradicional catalana s’hi fan concerts i 
tallers de música i dansa tradicional.

<L4> JOANIC

<L3> FONTANA

Vicenç Roca i Pi, l’hereu de la fi nca, 
es va vendre aquestes terres a fi nals 
del s. XIX. En els seus terrenys s’hi 
va urbanitzar la rambla del Prat, amb 
la construcció de diversos edifi cis 
residencials, i el 1905 s’hi va inau-
gurar el Gran Teatro del Bosque de 
la Fontana, predecessor de l’actual 
cinema Bosque, que n’ha heretat el 
nom. Aquest gran teatre comptava, 
a més, amb un jardí, un quiosc de 
begudes i una pista de gel. L’actual 
cinema encara conserva a la façana 
quatre claus d’arcada, esculpides per 
Pau Gargallo i Catalàn, amb quatre 
màscares al centre que representen 
quatre personatges importants per a 
l’escultor: els pintors Pablo Picasso i 
Isidre Nonell, el doctor Jacint Reven-
tós, i ell mateix.
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L’esperit de ‘Delicades’ de T de Teatre, a la Jau-
me Fuster. La biblioteca Jaume Fuster acollirà dilluns 
una trobada amb Alfredo Sanzol, el director de l’últim 
espectacle de la companyia T de Teatre: Delicades. Al-
guns dels actors també participaran a la convocatòria.

Dilluns 12 de juliol, a les 19.30 h
Biblioteca Jaume Fuster (Lesseps, 20)

dalet, 43), a les 20 h 

Concert: Nico Tomàs.
Astrolabi (Martínez de la Ro-
sa, 14), a les 21.30

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

Teatre: La pell en flames.
Lluïsos (Plaça del Nord 7-10), 
a les 21 h

Teatre, una comèdia del 
dramaturg Anton Txekhov, 
a càrrec de la Companyia Un 
Toc de Gràcia.
Centre cívic La Sedeta (Sicí-
lia, 321), a les 22 h

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

 Ds 10 de juliol
Arrossada popular en el 
marc dels actes del 125è ani-
versari del grup de teatre. 
El Centre (Ros de Olano, 9), 
a les 14 h

Concert líric amb la so-
prano Eugènia Montene-
gro.
El Cercle (Santa Magdalena, 
12), a les 17.30

Concert: YoungBlood.
Espai Jove La Fontana (Gran 
de Gràcia, 90), a les 18.30

CalderaGrec: The Guinea 
Pig Collective – Blackbox.
La Caldera (Torrent d’en Vi-
dalet, 43), a les 20 h 

Teatre: Sotacabina presenta 
La pell en flames.
Lluïsos (Plaça del Nord 7-10), 
a les 21 h

Festival de poesia i músi-
ca esperimental Loopro-
ject.
La cova de les cultures (Àn-
gel, 12), a les 21 h

Concert: Raúl Ybarnega-
ray.
Astrolabi (Martínez de la Ro-
sa, 14), a les 21.30

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

Concert: Joan Monné Trio.
Claustre de l’Oratori de Sant 
Felip Neri, a les 22 h

Teatre, una comèdia del 
dramaturg Anton Txekhov, 

EXPOSICIONS

 Fins al 10 de juliol
Exposició: Gravat, Seri-
grafia i Collage. 
Galeria Paspartú (Verdi, 
25)

 Fins al 25 de juliol
Exposició: L’Ahir i avui 
del Coll: el Parc de la 
Creueta.
Centre cívic El Coll- La Bru-
guera (Aldea, 15-17)

 Fins al 30 de juliol
Exposició de pintura: Mut-
xedumbre eufórica.
Xtudio Julio Arriaga (Perla, 
10)

Exposició fotogràfica: Cen-
tinelas, de Tom Makris.
Galeria H20 (Verdi, 152)

 Fins al 31 de juliol
Exposició: La Revolta de 
les Quintes: mostra de 
documents.
Arxiu municipal del Distric-
te de Gràcia (Plaça Lesseps, 
20)

 Fins al 31 d’agost
Exposició fotogràfica: Ni-
caragua: el país de les 
petites coses.
Biblioteca Jaume Fuster 
(Lesseps, 20)

 Fins al 31 desembre
Exposició: Güell, Gaudí i 
Barcelona. L’expressió 
d’un ideal urbà.
Casa del Guarda del Park 
Güell (Olot, 7)

ACTES

 Dv 9 de juliol
Itinerari: Del bosc al so-
roll. (Vallcarca).
Sortida des de l’avinguda 
Vallcarca amb el carrer 
l’Argentera, a les 19 h

2a Macedònia de Contes: 
Contes de viatges i aven-
tures’, a càrrec del grup 
Bocabadats
Centre cívic El Coll- La Bru-
guera (Aldea, 15-17), a les 
21 h

Concert Maravillosos Rui-
dos.
Espai Jove La Fontana (Gran 
de Gràcia, 90), a les 21.30

CalderaGrec: The Guinea 
Pig Collective – Black-
box.
La Caldera (Torrent d’en Vi-

d’en Grassot).
Sortida des de Pi i Margall 
amb Escorial, a les 19 h

CalderaGrec: Contextos – 
pràctiques – polítiques: 
art_institució_cultura_
mercat. 
La Caldera (Torrent d’en Vi-
dalet, 43), a les 19 h 

Espectacle poètico-musical 
Vox Copuli.
La cova de les cultures (Àn-
gel, 12)

Numáncia Rojas presenta 
Ellos sólo ellos.
Elèctric Bar (Travessera de 
Gràcia, 233), a les 23 h

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

 Dc 14 de juliol
CalderaGrec: Aydin Teker.
La Caldera (Torrent d’en Vi-
dalet, 43), a les 20 h 

Cinema a la fresca. 
El Centre (Ros de Olano, 9), 
a les 21 h

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

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

Concert: Miguel Ángel Bu-
eno.

Astrolabi (Martínez de la 
Rosa, 14), a les 22.30

 Dj 15 de juliol
CalderaGrec: Aydin Te-
ker.
La Caldera (Torrent d’en Vi-
dalet, 43), a les 20 h 

Concert: Dusty Stray + 
Humo.
Heliogàbal (Ramon i Cajal, 
80), a les 22 h

Pepe Camacho i Muñeca de 
Trapo presenten Jazzean-
do.
Elèctric Bar (Travessera de 
Gràcia, 233), a les 23 h

Concert: Nando Caballe-
ro.
Astrolabi (Martínez de la 
Rosa, 14), a les 22.30

 Dv 16 de juliol
Itinerari: La Vila de les 
places. (Vila de Gràcia).
Sortida des de Pi i Margall 
amb Escorial, a les 19 h

CalderaGrec: Aydin Te-
ker.
La Caldera (Torrent d’en 
Vidalet, 43), a les 20 h 

Concert: Un tal Pere.
Astrolabi (Martínez de la 
Rosa, 14), a les 22.30

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

a càrrec de la Companyia Un 
Toc de Gràcia.
Centre cívic La Sedeta (Sicí-
lia, 321), a les 22 h

Espectacle: Salt d’Estaci-
ons, a càrrec de Joan Monné 
Trio i l’Orfeó Gracienc.
Oratori de Sant Felip Neri 
(Sol, 8), a les 22 h

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

 Dg 11 de juliol
Teatre, una comèdia del 
dramaturg Anton Txekhov, 
a càrrec de la Companyia Un 
Toc de Gràcia.
Centre cívic La Sedeta (Sicí-
lia, 321), a les 18 h

Teatre: La pell en flames.
Lluïsos (Plaça del Nord 7-10), 
a les 18 h

CalderaGrec: Mala Suerte o 
Falta de Talento.
La Caldera (Torrent d’en Vi-
dalet, 43), a les 20 h 

Retransmissió de la final 
del Mundial + copa i Dj 
set.
La cova de les cultures (Àn-
gel, 12), a les 20.30

Jam session amb Barnouche.
Elèctric Bar (Travessera de 
Gràcia, 233), a les 21 h

 Dll 12 de juliol
Itinerari: Carrers tran-
quils. (La Salut).
Sortida des del costat de la 
parada de metro de Lesseps, 
a les 19 h

Col.loqui sobre l’espectacle 
Delicades, amb la presèn-
cia de l’autor i director, Al-
fredo Sanzol, i d’alguns dels 
protagonistes.
Biblioteca Jaume Fuster (Les-
seps, 20), a les 19.30

CalderaGrec: Mala Suerte o 
Falta de Talento.
La Caldera (Torrent d’en Vi-
dalet, 43), a les 20 h 

Nit africana amb Malabo 
Roots Foundation.
Elèctric Bar (Travessera de 
Gràcia, 233), a les 22 h

Concert: Meia i Berenguer 
duet.
Astrolabi (Martínez de la Ro-
sa, 14), a les 22.30

 Dm 13 de juliol
Itinerari: Fem barri? (Camp 
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Cultura
La Cova de les Cultures canvia de gestió i 
amplia la seva programació d’arts escèniques
La companyia Dissident ha reformat la sala i busca obrir-la a Gràcia i als autors catalans

La Cova de les Cultures, 
l’associació cultural que 
va obrir portes fa quatre 
anys al número 12 del 
carrer de l’Àngel, enceta 
una nova etapa amb un 
relleu a la gestió, ara en 
mans de la companyia 
Dissident, i millores al 
local. Però també amb 
canvis a la manera de 
plantejar-se la progra-
mació i la presentació al 
públic. L’objectiu fo-
namental és eixamplar 
l’oferta per tal d’arribar 
a més gent i millorar la 
integració en el barri.

MARIA ORTEGA

Un espai permanent per a exposici-
ons que ara acull la mostra I’m not a 
lonely title del col·lectiu Brainstorm, 
una paret oberta a les expressions 
artístiques dels més inquiets -que es 
repinta cada setmana per comen-
çar de 0-, un petit escenari obert, 
la sala i, finalment, el bar. Aquest 
és el nou plantejament de la Cova 
de les Cultures que ha enfocat la 
reforma del local sobretot a mini-
mitzar els problemes amb l’entorn 
amb les millores en insonorització, 
però també a adaptar-lo a les no-
ves necessitats d’una programació 
que, a partir d’ara, se centrarà més 
en l’oferta teatral, sobretot aquella 
que tingui segell català. Tot i que en 
Max Caprara, el nou director artís-
tic, és italià com l’antiga gestió de la 
sala, es marca l’objectiu de trencar 
el clixé que, durant els primers anys 
de vida d’aquest espai, l’han tancat 
com un “lloc portat i pensat per ita-

lians”. La voluntat de la companyia 
Dissident, que n’ha assumit la ges-
tió des de finals de maig, és ampliar 
l’oferta d’arts escèniques i encetar, 
també, una programació dedicada 
als més petits, a banda d’utilitzar el 
local per a les seves pròpies creacions 
teatrals. Si els acaben confirmant les 
llicències que tenen sol·licitades i 
que les millores al local els han per-
mès tramitar, la Cova podria obte-
nir el permís per endarrerir l’hora 
de tancament de la mitjanit fins a 
les tres de la matinada. De fet, la 
seva voluntat és retornar la força als 
locals d’oci “en un moment en què 
les teatres es comporten una mica 
com a locals i que hi ha molta pro-
gramació de l’Ajuntament”, com 
apunta Caprara. És per això que 
treballen per coordinar-se amb 
d’altres locals. 

Èric LLuent

L’Aspecte renovAt de LA covA de Les cuLtures

L’Obrador d’estiu de la sala Bec-
kett, que combina tallers, lectu-
res dramatitzades i seminaris i 
que tindrà lloc entre els dies 10 
i 17 de juliol, arriba aquest any 
a la seva cinquena edició i ho fa 
amb nou emplaçament: l’Insti-
tut del Teatre, que s’incorpora 
a l’organitzacuó del certamen. 
Després de tres anys celebrant-se 
a Argelaguer (Garrotxa), l’èxit de 
públic i la coincidència de dates 
amb el Grec van fer que, l’any 
passat, l’Obrador ja tingués lloc 

a Barcelona, a la fàbrica Fabra i 
Coats, que ara afronta un perí-
ode de reformes que ha obligat 
a canviar d’escenari. El drama-
turg nord-americà Neil LaBute 
repeteix en aquesta ocasió a la 
llista de professors de l’Obrador 
d’estiu, que també compta amb 
noms com el de l’autor francès 
Enzo Corman, l’anglès Will 
Keen, l’italià Marco Calvani i 
els catalans Tomeu Vergés, Ser-
gi Belbel, Xavier Albertí, Carles 
Batlle i Pere Riera.

L’Obrador d’estiu de la sala 
Beckett, a l’Institut del Teatre

crònica

L’equilibrista, que té vertigen de 
tocar de peus a terra, i l’home bala, 
que busca una dona que li encen-
gui la metxa per sortir del canó, vi-
uen una història d’amor amb final 
previsiblement tràgic a les mans de 
la vella Helena, la vident, que con-
vertida ara en titellaire recrea amb 
una bombeta i un canó de cartró el 
desenllaç d’un amor impossible. La 
dona barbuda és secretament bella, 
s’enamora i pateix i el domador 
de lleons confessa la seva por i es 
dedica a la doma d’objectes inani-

cedidA

LA veLLA HeLenA, LA protAGonsitA deL circ de LA LLunA

Les coses boniques es paguen

M.O.

mats per ser més feliç. Tot, al petit 
menjador del Circ de la Lluna, al 
carrer de la Lluna del Raval de Bar-
celona, convertit ara en una petita 
carpa que la companyia gracienca 
Obsenké va portar el cap de set-
mana passat just al costat del gran 
escenari del festival L’un, dos, tres 
del pallasso, la gran cita amb el circ 
de Tiana (Maresme). 
Dins d’aquest petit recinte, la vella 
Helena amorrada a la seva ampolla i 
en mig d’un gran desordre d’objec-
tes recollits del carrer, reparteix savi-

esa. Ella, com explica, ja no llegeix 
el futur a les mans, sinó el present 
entre línies i entre història i histò-
ria regala sentències de vida. “Cada 

minut neix un idiota”, avisa. I les 
històries maques sempre es tren-
quen, perquè “per escoltar coses 
boniques cal pagar”. 

La companyia gracienca Obskené, a L’un, dos, tres del pallasso

“Vigila amb l’estora que 
rellisca”, adverteix a crits 
l’Helena des de l’interior 
d’una petitíssima carpa, 
mentre una a una va 
rebent les seves visites. 
Les convida a beure vi 
ranci i a escoltar les his-
tòries del seu particular 
circ. Això sí, l’advertència 
és clara: “Per escoltar 
coses boniques s’ha de 
pagar”. Aquí dins, tot té 
un toc més agre.

breus

Els andalusos Pony Bravo són 
un dels plats forts del Festigàbal 
-la programació de l’Heliogàbal 
a la plaça Rovira per Festa Ma-
jor- d’aquest any, però abans de 
la cita de mitjans d’agost, faran 
una visita a l’Helio, aquest di-
vendres 9 de juliol, per servir un 
tast del seu rock, una proposta 
influències de la música andalu-
sa, blues i rock americà. La seva 
actuació a Rovira està prevista 
per a la primera nit de Festa 
Major, el 15 d’agost, i després 
dels concerts de Za! i Inspira. 

Gràcia Territori Sonor activa el 
proper dijous, amb l’objectiu 
de continuar explorant móns 
paral·lels de l’escena musical 
barcelonina, la primera de les 
seves LEM-emanacions a l’Es-
pai Jove La Fontana. La primera 
de les sessions pujarà a l’escenari 
dues propostes de rock amb una 
gran varietat de textures i regis-
tres: Cuzo i Kvasar. 

Pony Bravo, a 
l’Heliogàbal abans 
de Festa Major

Cuzo i Kvasar 
engeguen les 
LEM-emanacions

Jorge Picarelli, acompanyat a 
les guitarres per Gaspar Müller 
i Pablo Martorelli, portarà di-
jous l’espectacle Tango de Nit a 
la Cova de les Cultures en una 
nit amb molt de ball, que tam-
bé comptarà amb l’actuació de 
l’orquestra El Repique. 

Picarelli porta el 
tango a la Cova 
de les Cultures
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‘Els tres porquets’, al Jove Teatre Regina. Continua l’es-
tiu de contes al Jove Teatre Regina que, després de representar Aladdí, 
porta ara a l’escenari una de les històries més clàssiques: la dels tres 
porquets. Una proposta que arriba de la mà de la companyia Dre-
ams i que es representarà fins al proper dia 18 de juliol. 

cedidA

crítica de teatre

Una mica d’aire fresc

Laura Blanch

la cartellera
CINEMES

BOSQUE MULTICINEMES. Rambla del 
Prat, 16 - Tel. 93 217 26 42. 
• Eclipse. Dv i ds, 16.00, 19.00, 22.00 
i 00.40; de dg a dj, 16.00, 19.00 i 
22.00.
• Marmaduke. 16.15, 18.15 i 20.15.
• The blind side. Dv i ds, 22.05 i 
00.40; de dg a dj, 22.05.
• Un regalo para ella. Dv i ds, 16.10, 
18.10, 20.10, 22.10 i 00.45; de dg a 
dj, 16.10, 18.10, 20.10 i 22.10.
• Tenías que ser tu. Dv i ds, 16.00, 
18.10, 20.20, 22.30 i 00.45; de dg a 
dc, 16.00, 18.10, 20.20 i 22.30.
• Gainsburg (Vida de un héroe). Dv 
i ds, 16.00, 19.00, 22.00 i 00.40; de 
dg a dj, 16.00, 19.00 i 22.00.
• Shrek. Felices para siempre. (3D).
Dv i ds, 16.00, 18.00, 20.00, 22.00 i 
00.40; de dg a dj, 16.00, 18.00, 20.00 
i 22.00.
• La vida privada de Pippa Lee. 
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.
• Madres & hijas. Dv i ds, 16.05, 
19.05, 22.05 i 00.40; de dg a dj, 
16.05, 19.05 i 22.05.
• Shrek. Felices para siempre. (3D).
Dv i ds, 16.20, 18.20, 20.20, 22.20 i 
00.50; dg, 16.20 i 18.29; de dll a dj, 
16.20, 18.20, 20.20 i 22.20

CASABLANCA-KAPLAN. 
• Sala 1: Dos hermanos. (Esp). 
20.00. Nadie sabe nada de gatos 
persas. 16.00.Fantastic Mr. Fox. 
18.00 i 22.00. 
• Sala 2: Family strip. De dll a dj, 
16.00. Mi vida con Carlos. De dv a 
dg, 16.00. Io sono l’amore. 17.30, 
19.45 i 22.00.

CINEMES GIRONA. Girona, 175
• Sala 1: Garfield y su pandilla. (3D). 

Ds i dg, 16.30; resta de dies, 17.00. 
Viatge màgic a l’Àfrica. (3D). Ds, 
18.00; dg, 12.00 i 18.00; resta de 
dies, 18.30. Dos hermanos. 20.15 i 
22.20; dc, 20.15. Shrek, felices pa-

ra siempre. Dj, 17.00, 18.45, 20.30 
i 22.15.

• Sala 2: La vida empieza hoy. Ds 
i dg, 18.15, 20.00 i 22.00; dll a dv, 
18.45m 20.30 i 22.15; dj, 22.15. Pé-
rez, el ratoncito de tus sueños. 
Dj, 19.30. La petite danseure de 
Degas. Dj, 19.30.

• Sala 3: El capità de sabre. Dg, 
12.00. Eclipse.17.00, 19.20 i 22.00. 

LAUREN GRÀCIA. Carrer Bailén, 205.
• Sala 1: Eclipse. 16.30, 19.20 i 

22.15.
• Sala 2: El retrato de Dorian Gray. 

16.10, 18.10, 20.20 i 22.30. En pa-
ta de guerra. 16.20.

• Sala 3: Shrek, felices para siem-
pre. 16.30, 18.30, 20.30 i 22.30.

• Sala 4: Marmaduke. 16.20, 18.20, 
20.20 i 22.20. 

VERDI. Carrer. Verdi, 32 
• Sala 1: Gainsbourg. (VOSE) 16.30, 

19.15 i 22.00.
• Sala 2: Mujeres de El Cairo. (VO-

SE) 16.30, 19.15 i 22.00. 
•Sala 3: Air doll. (VOSE) Passis: 

16.00, 18.10, 20.20 i 22.30. 
• Sala 4: Madres y hijas. (VOSE) Pas-

sis: 16.30, 19.15 i 22.00.
• Sala 5: Soul kitchen. (VOSE) Passis: 

16.05, 18.15, 20.25 i 22.30.

VERDI PARK. Torrijos, 49. 
• Sala A: A propósito de Elly. 16.00, 

i 20.20.
• Sala B: Villa Amalia. 16.05, 18.15, 

20.25 i 22.30.
• Sala C: Nothing personal. 16.05, 

18.15, 20.25 i 22.30.
• Sala D: La chica del tren. 16.05, 

18.15, 20.25 i 22.30.

TEATRES

ALMERIA TEATRE. Sant Lluís, 64. 
• Los sueños de mi prima Aurelia.

JOVE TEATRE REGINA. Sèneca, 22. 
• Els tres porquets. Del 8 al 18 de 

juliol.

SALA BECKETT. Alegre de Dalt, 55. 
• Coses que dèiem avui. 

TEATRENEU. Terol, 26. 
• Cafè-Teatre. Pinxes de la cocina 

de los monólogos. Dll, 21.30. Es-
clavos tv. Dm, 21 h. El club de la 
màgia 2. Dc i ds, 22 h. El Síndro-
me Chukolsky. Dj, 20.30 Magia de 
cerca. Dj, 22 h. La noche Abozzi. 
Dv, 20.30.Graciosos amorosos. 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 Martínez. Ds, 23.30. 
3 monólogos de risa. Dg, 20 h. Es-
trellados. Dg 21.30 

• Xavier Fàgregas. Impro-Show. Dj, 
21 h; dg, 18.30. Impro-fighters. 
Dv, 23 h. Club de la màgia júnior. 
Ds, 18.30, i dg, 12 i 17 h. Monólo-
gos 10. Ds, 22 h. La caputxeta i 
el llop. Dg, 12.30.Zzapping. Ds, 20 
h. Monólogos 10. Ds, 22h. Impro 
Horror. Ds, 23.30. Monólogos. Dg, 
20 h.

entrevista

Per què Gràcia?
Una mica per casualitat, perquè hi 
vaig trobar un espai que m’agra-
dava i el barri m’era molt atrac-
tiu. És cert que aquí hi ha molta 
oferta de dansa, amb espais com 
la Caldera o l’escola Àrea que ja 
estaven en marxa quan nosaltres 
vam arribar, però, tot i que tots 
fem dansa contemporània, tenim 
públics diferents i hi ha espai per 
a tots, ens enfortim. La prova és 
el creixement de la xarxa Nodes, 
que va néixer com a portes ober-
tes d’Experimentem amb l’Art 
i que, progressivament, va anar 
sumant centres com la Caldera, 
la Beckett o nosaltres.

Quin és l’objectiu de la xarxa?
El que volem és principalment 
sumar públics, trencar les fronte-
res entre disciplines, perquè molt 
sovint la gent va a veure allò que 
coneix o els amics i així muntem 
iniciatives conjuntes que servei-
xen per obri portes.

“Fem créixer la llavor de la dansa”

M.Ortega

LA coreòGrAfA oLGA trAGAnt

Olga Tragant dirigeix l’espai i la companyia tragantDansa

Després d’estudiar 
dansa contemporània 
durant vuit anys als Es-
tats Units, entre Illinois i 
Nova York, la coreògrafa 
Olga Tragant va tornar 
a Barcelona a buscar-se 
la vida. Va muntar els 
seus grups de classes 
itinerants i, finalment, es 
va decidir a obrir el seu 
propi local: tragantDan-
sa, al carrer Reig i Bonet, 
que és alhora un centre 
de formació, un espai de 
creació i difusió i el punt 
on treballa la companyia 
que ella dirigeix. Ara 
enceten els cursos inten-
sius d’estiu, però volen 
donar més volada a 
tots els espectacles que 
programen. L’objectiu: 
fer més visible la dansa 
contemporània. 

Quin és el segell Tragant?
Dins del projecte educatiu, inten-
tem incidir en tres àrees de forma 
paral·lela. La primera és la de cons-
ciència corporal, enfocada a adqui-
rir coneixement postural, emoci-
onal, de respiració,...Tot, a través 
del moviment. La segona branca 
és la més tècnica: l’aprenentatge de 
dansa contemporània. Nosaltres 
fem sobretot Release, que busca 
l’eficiència corporal, ensenyar a fer 
els moviments sense desgastos ni 
tensions on no calen. I, finalment, 
la tercera branca és la que incideix 
més sobre el treball creatiu: labora-
toris de creació, improvisació,..

La dansa encara juga un paper 
massa secundari en el conjunt de 
les arts escèniques?
Cada vegada menys, com a mínim 
a Barcelona ciutat. A províncies i 
pobles, és cert que està molt més 
maltractada que d’altres discipli-
nes com el teatre, però aquesta és 
la feina que mica en mica anem 
fent, perquè nosaltres també for-
men gent que acabarà difonent la 
dansa a centres cívics, presons o on 
sigui. Potser acabaran sent gestors 
culturals i inclouran la dansa per-
què l’hauran viscut. No tothom 
que passa per aquí ha d’acabar sent 
coreògraf, la feina té més vessants. 

Volem fer créixer la llavor de la 
dansa.

Falta visualització ?
Potser sí, nosaltres per això en 
paral·lel als cursos ens hem anat 
animant a fer activitats obertes al 
públic, com el cicle eFÍMERA, 
que es fa un cop al trimestre i 
mostra projectes d’improvisació. 
Aquí potenciem l’intercanvi en-
tre creadors, perquè sovint tre-
ballem tots massa tancats en els 
nostres móns i les col·laboracions 
són molt enriquidores. 

Hi ha algun punt identitari de 
la dansa que es fa a Catalunya?
Com que avui en dia tothom vi-
atja tant, les diferències són cada 
cop més lleugeres. Quan vaig tor-
nar dels Estats Units, sí que vaig 
notar un gran salt entre el que es 
feia allà i el que es fa no tant a 
Catalunya sinó a Europa com a 
conjunt, que està molt influenci-
ada per Alemanya i França. Aquí 
hi ha més tradició teatral, tenim 
un component més gran de po-
sada en escena o teatralitat, que 
encara és vigent. Allà, en canvi, 
aposten més per l’abstracció for-
mal del moviment, és més pur, el 
moviment per sí ja té prou suc i 
és més abstracte. 

El Festival Grec arriba a Grà-
cia de la mà de Julio Manrique 
i dóna una mica d’aire fresc 
tant al barri com al pano-
rama teatral de Barcelona. 
De tant en tant la feina ben 
feta i un missatge pròxim i 
viu t’ajuden a entendre quin 
és l’esperit d’anar al teatre i 
perquè molts de nosaltres en 
som reincidents.
A Coses que dèiem avui, hi 
trobareu tres històries de re-
lacions de parella que es tren-
quen o ja s’han trencat. Totes 
elles escrites de la mà de Neil 
LaBute, darmaturg nord-ame-
ricà que des de l’any passat 
participa a l’Obrador d’Estiu 
de la Sala Beckett impartint un 
taller de dramatúrgia.
L’acció transcórre a tres res-
taurants de diferents parts del 
món, on els personatges viuen 
les seves ruptures exposats 
al públic. L’obra evoluciona a 
ritme creixent fins a l’última 
escena; el punt d’inflexió és la 
segona d’elles Les fúries, de 
gran volada còmica i sarcàsti-
ca. A partir d’allà l’obra agafa 
una intensitat ascendent fins 
Helter Skelter, l’última, on el 

to tràgic-còmic et deixa en 
aquell punt incòmode, però 
agraït, que obliga al públic 
a decidir el punt de vista 
des d’on mira l’acció a cada 
moment. 
Julio Manrique demostra una 
altra vegada la seva aposta 
forta pel teatre d’actor i des-
taca l’espectacle en direcció 
d’actors. Mireia Aixalà, Oriol 
Guinart i Cristina Genebat són 
els responsables dels punts 
més àlgids de l’obra i els reso-
len de manera brillant. 
Pel què fa al text, Neil LaBute 
ens torna a regalar històries 
que giren entron de l’amor i 
el desamor tractades des d’un 
punt de vista cínic, sarcàstic i 
tràgic; de manera que davant 
la reformulació del model de 
parella que vivim actualment 
et permet riure, enriure-te’n i 
potser... plorar (o somiar). 

Coses que dèiem avui
Autor: Neil LaBute
Director: Julio Manrique
Lloc: Sala Beckett, fins el 
25 de juliol.

fitxa
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Esports
El CN Catalunya canvia el 85 per cent de 
la plantilla per afrontar la Divisió d’Honor
L’entrenador, Jose Montero, considera que l’equip no patirà per conservar la categoria

L’equip del Club Natació 
Catalunya que viurà el re-
torn a la Divisió d’Honor 
poc té a veure amb el que 
va aconseguir l’ascens de 
categoria aquesta passa-
da temporada. Un total 
d’11 novetats al vestuari 
dels de Can Toda i només 
dos noms que seguiran a 
les ordre de Jose Monte-
ro: Nelson Riera i Roger 
García. La resta, bé sigui 
perquè altres equips 
de primera fila els han 
fitxat o perquè el club ha 
decidit no renovar-los, 
han deixat les files del 
Catalunya. 

ÈRIC LLUENT

José Maria Barca, Gustavo Mar-
cos i Àngel Andreo són els tres 
noms més destacats de les no-
ves incorporacions al conjunt 
masculí de waterpolo del CN 
Catalunya. Tots ells arriben 
amb molta experiència a la Di-
visió d’Honor i havent disputat 
partits amb la selecció absoluta 
i participat en Jocs Olímpics. 
Aquest serà el sector veterà de la 
nova plantilla, el que assegurarà 
poder afrontar el moments més 
complicats de la temporada i 
dels propis partits de la màxima 
categoria del waterpolo estatal. 
D’altra banda, l’equip també 
incorpora joves del planter en-
tre els quals destaca el retorn de 
Sergi Clols, la jove promesa del 
Catalunya que va deixar el club 
gracienc fa tot just un any, pe-
rò que ara ha decidit tornar-hi 
per formar part del projecte es-
portiu més ambiciós de l’entitat 

d’aquest segle XXI. L’objectiu 
que de moment es marca la jun-
ta directiva, els tècnics i els pro-
pis jugadors és no patir durant la 
primera temporada i guanyar-se 
de nou el respecte dels rivals de 
Divisió d’Honor. 
De palmarès no n’hi falta a les 
vitrines del club –ostenta una 
de les poques copes d’Europa de 
l’esport gracienc-, ara el neces-
sari és un grup de jugadors que 
sorprenguin als grans i històrics 
de la categoria com el Sabadell, 
l’Atlètic Barceloneta o el Sant 
Andreu. “Hem fet un grup molt 
maco i prou complet com per 
lluitar i ser competitius. El nos-
tre primer objectiu a la categoria 
és salvar-nos el més aviat possi-
ble i no patir massa”, ha avançat 
Montero. 

JoAn perrAmon

imAtGe d’un entrenAment deL cn cAtALunyA LA temporAdA pAssAdA

Els nois i noies alevins del CN Ca-
talunya es desplaçaran fins a Reus 
els propers 16, 17 i 18 de juliol 
per disputar la final de clubs del 
campionat de Catalunya de nata-
ció. Aquestes activitats de compe-
tició aquàtica per a nedadors en 
edat escolar són un dels eixos cen-
trals del club de cara a recuperar 
la cantera que durant els anys de 
tancament de la piscina va patir 
una important davallada. En ca-
tegoria benjamí, la setmana pas-
sada l’equip gracienc es va classi-

ficar en setena posició en la final 
territorial de Catalunya. D’altra 
banda, fins el 23 de juliol s’està 
duent a terme el campus espor-
tiu, una activitat d’estiu que feia 
anys que l’entitat no organitzava. 
“Hi participen nens i nenes de 7 
a 14 anys amb un programa que 
uneix esport i lleure i que estem 
molt satisfets d’haver pogut recu-
perar ara que ja gaudim d’aques-
tes instal·lacions”, ha valorat Tato 
García, responsable de l’Escola 
d’Activitats Aquàtiques. 

Els alevins, tres dies a Reus 
pel campionat de Catalunya

El Santboià, 
rival dels 
escapulats al 
Vila de Gràcia

È.L.

L’Europa ja coneix el rival del 
Trofeu Vila de Gràcia que se ce-
lebra tradicionalment el primer 
dia de Festa Major, el 15 d’agost. 
Serà un bell conegut dels graci-
encs que enguany, després d’una 
emocionant promoció d’ascens, 
ha aconseguit una plaça al grup 
3 de Segona B. Els dels Baix Llo-
bregat i els gracienc es disputa-
ran la rèplica platejada del cam-
panar de la plaça de la Vila, que 
des de la temporada passada és 
el símbol de la copa de guanya-
dor. La principal novetat és que 
el partit es disputarà al Camp 
de l’Àliga i no al Nou Sarde-
nya com és habitual, ja que per 
aquelles dates encara no s’hauran 
acabat les obres d’instal·lació de 
la nova gespa de l’estadi del car-
rer Camèlies. L’equip de Pedro 
Dólera intentarà alçar el trofeu 
per primera vegada en els darrers 
quatre anys -Girona, Barcelona 
B, la Gramenet i el Sabadell han 
estat els vencedors. Aquesta serà 
la setzena edició de la trobada 
futbolística en la qual el Santboià 
encara no ha debutat. Dies abans 
s’haurà disputat el Torneig d’His-
tòrics en què l’Europa s’enfron-
tarà el dia 5 d’agost al Masnou 
i l’Espanyol B. En cas de quedar 
líder del grup, disputaria les se-
mifinals el dia 6 i la final el dia 7, 
en un partit que serà retransmès 
a través del Canal 33. El Vila de 
Gràcia i el Torneig d’Històrics, 
que organitza el Martinenc, se-
ran les dues participacions més 
destacades de la pretemporada 
de l’Europa. 
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caçadors de...

Vermut Yzaguirre a pressió, un 
xic de gin Citadelle, gels i un 
parell d’olives conformen el que 
els lectors de l’Independent han 
coronat com el millor combinat 
de Gràcia. D’aquesta manera 
acaba el concurs amb més par-
ticipació de la història d’aquest 
setmanari amb un acumulat de 
2.314 vots en les quatre votaci-
ons que s’han fet, tres per esco-
llir els finalistes i la decisiva. La 
resposta més sorprenent ha estat 
la dels veïns i clients del la Ver-
muteria Lou que s’han pres la 
proposta de l’Independent com 
si es tractés d’una qüestió perso-
nal. De fet, dijous al matí tant 
al Cafè del Teatre com a la ver-
muteria del carrer Escorial no es 
parlava d’altra cosa. “El telèfon 
cremava dijous al matí, va ser 
un dia de molts nervis”, explica 
Lourdes Branco, propietària del 
local vencedor. 
Al migdia ja ho celebrava una 
nombrosa representació dels 

Èric LLuent

El vermut de la casa

È. Lluent, C. Bellver, à. Gutiérrez, A. Balanzà i M.Ortega

Lourdes brAnco, responsAbLe de LA vermuteriA Lou, Amb eL vermut GuAnyAdor

L’Apple Martini del Cafè del Teatre es classifica en segona 
posició i el Bambú en tercera

Poques vegades s’ha-
via viscut amb tanta 
passió el resultat d’un 
concurs organitzat 
per l’Independent, en 
aquest cas a la recerca 
del millor combinat de 
la Vila. Dos dels fina-
listes s’han disputat 
fins minuts abans del 
tancament de la votació 
el primer lloc: Cafè del 
Teatre i la Vermuteria 
Lou. Finalment, aquest 
darrer local ha estat 
el vencedor fruit de la 
il.lusió de veïns i cli-
ents que s’han esforçat 
per sumar suports.

qui havien participat més activa-
ment dirigint-se al bar per penjar 
cartells anunciant la victòria i una 
carta d’agraïment a tots aquells 
que havien donat el seu suport 
incondicional. Tot un exemple 
d’esforç col·lectiu. Aquesta ver-
muteria, situada al costat de la 

plaça Joanic, fa tan sols dos anys 
i mig que està oberta però ja ar-
rossega una parròquia d’habituals 
que destaquen els menjar i les be-
gudes però, per sobre de tot, el 
tracte que reben de la Lourdes i 
la resta de personal. “És un lloc 
amb el qual t’impliques perquè 
et sents molt a gust amb el servei 

La parròquia habitual 
de la vermuteria Lou 

en destaca el bon 
tracte del personal

Activitat econòmica

que reps. Nosaltres hem ajudat 
a escampar el tema de la votació 
i al final ha estat una resposta 
col·lectiva”, explica un dels im-
pulsor de la campanya a favor 
de la Vermuteria Lou, que en 
la final ha sumat un total 257 
vots i un percentatge del 40 per 
cent. La segona posició ha estat 
pel Cafè del Teatre, del carrer 
Torrijos, que amb el seu inno-
vador Apple Martini ha estat a 
punt de guanyar, quedant-se a 
tan sols 17 vots del primer clas-
sificat amb el 38 per cent dels 
suport. Completa el podi el 
còctel Bambú del bar de Vall-
fogona que ha sumat 144 vots 
que signifiquen el 22 per cent 
dels 641 participants. Aquest 
mes de juliol l’Independent 
iniciarà la recerca del millor ge-
lat de Gràcia, així que no dub-
teu a fer-nos arribar les vostres 
propostes. 
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la torratxa

Calor

Dissabte farà calor. Molta 
calor. Mentre tu estiguis a 
la platja o al sofà de casa 
teva amb l’aire condicio-
nat a tot drap, milers de 
persones ens estarem 
manifestant pels carrers 
de Barcelona. És normal 
que et faci mandra venir, 
quantes vegades hem fet 
manifestacions i no han 
servit de res? Moltes, mas-
sa. Potser que enlloc de 
manifestar-nos decidim ser 
d’una vegada. Però mentre 
això no arriba, només po-
dem manifestar-nos. 
També és cert que durant 
tota la setmana alguns 
polítics han fet tot el 
possible per evitar que 
ens vingui de gust anar a 
la manifestació. Han fet 
punts per engegar-los a la 
merda una vegada més, 
barallant-se entre ells, 
organitzant una polèmica 
estèril, estúpida, infantil, i 
miserable. Sí, es mereixen 
quedar-se sols portant la 
pancarta, que darrera seu 
no hi hagi ningú.
Però Catalunya no s’ho 
mereix. Aquest país nostre 
ha estat trepitjat. Sí, trepit-
jat per una dotzena de se-
nyors que han decidit que 
el que va acordar el poble 
català en referèndum no 
val per a res. 
És igual si l’Estatut et 
semblava bé o et sem-
blava poc, era el nostre, i 
aquests magistrats que no 
ha votat ningú han decidit 
trepitjar-lo. És doncs el 
moment d’alçar-te i sortir 
de casa. Fa mandra, fa 
calor, però si ens deixem 
trepitjar una vegada, ho 
agafaran com a costum. 

Pere M
artí

mirada enfora

Perú, a un altre ritme

Encara que precisament respi-
rar sigui de les coses que més 
costa a punts com Cusco, on 
els més de 3.000 metres d’al-
çada, fan disminuir els nivells 
d’oxigen fins a punts que com-
pliquen activitats tan senzilles 
com caminar mínimament rà-
pid. El soroche o mal d’alçada 
pot atacar quan menys s’esperi 
i de les formes més variades. 
Fins i tot amb la cara més di-
vertida: la de l’atac de riure. 
Res que no pugui controlar, 
però, el mate de coca, com bé 
aconsellen els autòctons, ave-
sats ja a les alçades.
El canvi comença un cop cre-
uades les portes de l’aeroport 
de Lima – a dins, les diferènci-
es són només qüestió de mati-
sos-, mentre el Vell Continent 
–santa ironia en aquestes terres, 
on no es pot evitar envermellir 
per venir d’on es ve, amb tots 
els peròs nacionalistes que s’hi 
vulguin afegir- creix en vertical 
i tots vivim encaixonat entre 
una pila de pisos per sobre i per 
sota, les urbs peruanes s’estenen 
en horitzontal. Lima i els seus 
voltants són l’assentament hu-
mà més gran del món. Segura-
ment, el punt on els contrastos 
es fan més evidents: barris de 
nivell i autèntiques barraques 
i població que no creua d’un 
costat a l’altre d’aquestes fron-
teres internes, les de classe, que 

Creuat l’Atlàntic i lluny 
també del ritme frenètic 
de cervells com el de 
Nova York, el Perú viu 
al seu ritme, amarat de 
la història de la gran 
civilització inca i rebent 
els visitant amb un gran 
somriure. Una escala 
diferent de valors que 
és el que més sobta el 
visitant europeu, for-
çat a treure el peu de 
l’accelerador i, per un 
moment, a respirar i 
canviar el xip.

Maria Ortega

són més infranquejables que les 
físiques i que creen distàncies 
mentals insalvables. Les guaguas 
(els autobusos peruans) corren 
–volen- plenes fins a límits insos-
pitables fent malabarismes entre 

el trànsit i els taxis -sempre fent 
servir el clàxon per avisar que es-
tan lliures quan veuen algú amb 
cara de turista- tenen diferents 
formes i colors en funció del preu 
que es pagarà i, per tant, del tipus 
d’ocasió. 
Més al sud de la capital, s’hi ama-
ga el gran símbol de la cultura in-
ca: el temple del Machu Picchu, 
la imatge que tots els turistes por-
ten més clarament dibuixada a la 
ment de tot el Perú però que, tot 

i així, meravella i sorprèn quan 
s’apareix. Entre la boira i com 
una estampa espectral, sorgeix de 
cop, després de la pujada i a vista 
d’àliga. S’hi arriba en autocar des 
d’Aguas Calientes en un recorre-
gut que els més agosarats fan a 
peu des de Cusco, el “mèmilc del 
món” en quítxua, pel Camino del 
Inca: quatre dies i tres nits de ruta 
que, això sí, es fan amb l’inesti-
mable ajuda dels porteadores que 
s’ocupen de carregar l’equipatge 
durant tota el camí. Tot pel turis-
me, que diríem. 
El Machu Picchu és una sorpre-
nent suma d’enginyeria avançada 
per a l’època i fe cega en les divi-
nitats, datada de mitjans del segle 
XV. Pedra treballada i terrasses 
agrícoles on cada cultiu té la terra 
més apropiada per incrementar 
la producció. La ruta que conti-
nua pel Valle Sagrado ressegueix 
el passat inca i remou les entra-
nyes, perquè no dir-ho, per la 
brutalitat dels conqueridors que 

entre LA boirA i com unA estAmpA espectrAL, eL mAcHu piccHu sempre sorprÈn

ho van arrasar pràcticament tot. 
Una sensació que s’aguditza a 
Cajamarca, al nord del país, on 
hi ha la coneguda com l’habita-
ció del rescat, on els homes de 
Francisco Pizarro va capturar 
l’inca Atahualpa durant més de 
vuit mesos. El preu del seu res-
cat es va fixar en una quantitat 
d’or i plata que arribava fins a la 
marca que el mateix inca va fer 
amb la mà a l’habitació i que es 
va pagar, cosa que no va evitar 
el brutal assassinat d’Atahualpa. 
Allà continua l’habitació, molt 
a prop de la plaça d’armes, com 
a mostra latent de la brutalitat 
que històricament s’ha acarnis-
sat amb el continent. Un punt 
del planeta que ara viu a un 
ritme molt més sa que el nos-
tre i on el preu de tot és sempre 
negociable i conversable, on la 
felicitat té un preu i uns parà-
metres molt diferents als d’aquí. 
Parar i respirar i deixar-se seduir 
pel quítxua. 

m.orteGA

El Machu Picchu és 
una suma d’enginyeria 
avançada de l’època i fe 
cega en les divinitats


