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l’independent EspEcial FEsta Major

Un matí de primavera del que aviat farà dotze anys... Les novetats

Any de pop, rumba i aniversaris
La Festa Major de Gràcia 2010 ve encapçalada 
enguany per la commemoració d’un aniversari 
que ha aconseguit arrossegar una part de la pro-
gramació i també la portada de L’Independent: 
20 anys fa de la mort de Gato Pérez, un dels 

personatges més carismàtics de la Barcelona 
espontània i canalla que va ser devorada per la 
passió olímpica del 92. Vint anys sense el Ga-
to, però deu anys amb L’Independent, deu anys 
després d’aquell agost del 2000 on llançàvem 

aquesta aventura periodística. Amb orgull per 
les dues dates i sabedors que anem cap a un 
nou model, la Festa Major 2010 té de tot: un 
carrer més (Fraternitat de Dalt), més pop i rum-
ba que mai i més festa familiar. 

ALBERT BALANZÀ

L’expresident Pasqual Maragall 
va proclamar una vegada, amb 
aquella alegria i frescor que carac-
teritzava els polítics d’abans, que 
Rumba dels 60 de Xavier Patricio 
Pérez àlies Gato Pérez, era la mi-
llor cançó sobre Barcelona que 
s’havia escrit mai. Aquella cançó 
apareguda al segon disc del Gato, 
Romesco (1979), que confirmava 
l’aspiració del music catalanoar-
gentí de ser el gran paridor de la 
nova rumba, encara ajuda a defi-
nir què és la Festa Major de Grà-
cia. “Emigrants i forasters inun-
daven els carrers/en un cóctel 
demencial de turistes amb obrers/ 
obert i càlid el cor dels seus ha-
bitants/ es nodria des de sempre 
de tradicions ben diferents”, diu 
la lletra que el lector pot llegir 
a la part superior de les pàgines 
d’aquest número especial.
Avui com ahir, els vint anys que 
han passat sense Gato Pérez, i els 
deu que fa que la història de Gràcia 
queda reflectida a l’Independent, 
han servit per comprovar que la 
festa popular més important del 
pla de Barcelona està preparada 
per sobreviure al segle XXI. Cap-
girant la tendència de parc temà-
tic i massificació que havia carac-
teritzat la Festa Major dels anys 
noranta i de principis del 2000, la 
convocatòria que cada any atrau 
els catalans a la Vila entre el 15 i el 
21 d’agost aquesta vegada compta 
amb un 65% d’activitats diürnes 
contra un 35% de programació 
nocturna. Increïble però cert. Ho 
deia el regidor del districte, Gui-
llem Espriu, fa dues setmanes en 
una entrevista a aquest setmanari: 
“quan tries un pregoner vinculat a 
la gastronomia com Isma Prados 

Els madrilEnys CharadEs, luís Eduardo autE En Català i la rumba dE sabor dE GràCia, trEs dEls plats forts dE la fEsta major

arxiu CEdida

Plaça del Sol. Dimarts 17. 
22.30 hores. La plaça del Folk 
farà espai a Sabor de Gràcia, 
que s’envolta d’amics per ho-
menatjar Gato Pérez. Frustrada 
la idea de fer un macroconcert 
amb Peret i Ai ai ai per qüesti-
ons de pressupost, el pregoner 
de 2009, Sicus Carbonell pre-
senta el xou 20 x Gato. 

Quatre homenatges a Gato Pérez a 
falta del promès Espai de la Rumba

La Caldera. Dijous 19. 19.00 
hores. La factoria de dansa de 
Torrent d’en Vidalet puja al 
terrat de la seva seu, i a la d’al-
tres entitats i particulars limí-
trofs, per fer l’espectacle Gatos 
que bailan Pérez por los tejados. 
Només 100 privilegiats podran 
veure el xou més impactant de la 
Festa Major 2010.

Carrer Joan Blanques de Baix. 
Divendres 20. 23.00 hores. 
Con cert d’Ai ai ai amb set-list 
especial d’homenatge al Gato.

Plaça Rovira. Dissabte 21. 
23.00 hores. Homenatge a Gato 
Pérez amb els 16 músics de Der-
rumband, en el qual s’estrena una 
sardana amb música del Gato.

o quan redueixes els horaris de 
festa entre setmana, generes mi-
llor convivència”, apuntava.
El nou model de Festa Major, en-
guany també amb un creixement 
significatiu dels espais i carrers 
guarnits amb seguretat privada 
(fins a nou: Oratori Sant Felip 
Neri, Igualada, Berga, Placeta 
Sant Miquel, Bruniquer, Joan 
Blanques de Dalt, Joan Blanques 
de Baix, Mozart i Verdi), camina 
cap al creixement moderat dels 
carrers (un altre canvi de tendèn-
cia insospitat): l’any passat va ser 
Perla, ara és Fraternitat de Dalt i 
el 2011 serà Camprodon. Però no 

1. Berga
2. Bruniquer
3. Fraternitat de Baix 

(Torres-Tordera)
4. Fraternitat de Dalt 

(Siracusa-Tordera)
5. Joan Blanques de Dalt
 (Encarnació - Congost)
6. Joan Blanques de Baix 

(Sant Lluís-Encarnació)
7. Llibertat
8. Mozart
9. Perla
10. Plaça Rovira
11. Plaça de la Vila de
 Gràcia
12. Placeta Sant Miquel
13. Progrés
14. Providència
15. Puigmartí
16. Tordera
17. Verdi (Providència-
 Robí)

Espais guarnits no federats
18. Plaça Raspall
19. Sant Pere Màrtir

els carrers guarnits
yaGo Castrornil
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Les novetats arribava a la ciutat per la porta que té al mar...

segueix a la pàgina 4

és això principalment el que per-
cebrà el veí i el visitant: en una 
evolució ja apuntada en els últims 
anys, la Festa Major ja pot pro-
clamar que ha deixat de ser una 
convocatòria basada en els tradi-
cionals envelats i orquestres. 
Gràcia, sense la publicitat dels 
grans festivals d’estiu i amb la 
fermesa de no cobrar entrada a 
gairebé cap espectacle, ja és un 
aparador d’artistes consolidats i 
emergents que vénen a estrenar 

en exclusiva els seus discos i es-
pectacles. Enguany la palma d’or 
se l’emporten Pascal Comelade i 
Luis Eduardo Aute, el primer per 
estrenar el seu espectacle Riffifí, 
en què s’acompanyarà de 15 mú-
sics per interpretar riffs clàssics del 
rock, mentre que el segon recupe-
ra la seva cita anual amb Gràcia 
estrenant la cançó en català Som-
nis de la plaça Rovira. 
Però el ganxo de la Vila també 
agafa artistes de Madrid o de Gra-
nada, com Charades o Pony Bra-
vo: les madrilenyes (majoria no-
ies) presenten les cançons gegants 

Gràcia, sense la ‘publi’ 
dels festivals d’estiu, 

ja és un aparador 
d’artistes consolidats

entrevista

La influència americana, anda-
lusa i jamaicana les entenc, pe-
rò l’etíop d’on surt?
Va sortir de la pel·lícula de 
Jim Jarmusch Flores rotas. A la 
banda sonora hi havia diversos 
temes de Mulatu Astatke i ens 
van agradar molt. Vam investi-
gar i i vam descobrir una sèrie 
de discos de música etíop dels 
70 que ens van tornar total-
ment bojos. Va ser com veure 
la llum, era el que havíem estat 
buscant durant anys.

“Transmetem la idiosincràsia andalusa”

Eduard Calvet

Els andalusos pony bravo

Pony Bravo actuarà la primera nit de Festa Major a la plaça Rovira en el Festigàbal

Pony Bravo neix a Sevi-
lla al 2006 i dos anys 
després edita el seu 
primer disc ‘Si bajo de 
espalda no me da miedo 
(y otras historias)’. Beu 
del rock andalús, l’ame-
ricà, el reggae jamaicà 
i de les músiques etí-
ops dels anys 60 i 70. 
Parlem amb el bateria,  
Javier Rivera.

I la del rock andalús?
És com un deute. Nosaltres hem 
nascut a Andalusia, ens hi hem 
criat, el nostre entorn escoltava 
rock andalús i ens va semblar un 
bon punt de partida. El planteja-
ment artístic de tots aquells grups 
era molt interessant.

El disc està fet amb llicència 
Creative Commons. Per què?
Per ser conseqüents. Nosaltres no 

Els diners surten dels concerts 
i de la gent que es compra els 
discos. En el món indepen-
dent, a qui li agrada el disc, al 
final se’l compra i distribuir-lo 
gratuïtament et dóna la pos-
sibilitat que vagi més gent als 
concerts.

En quatre anys de vida la prem-
sa especialitzada ja us elogia.
Sí, suposo que deu ser perquè 
portem poc temps. Quan tra-
iem el segon disc, ja arribaran 
els pals. De fet, l’estem compo-
sant i l’1 de setembre entrarem 
a l’estudi de gravació. A Gràcia 
ja tocarem quatre o cinc temes 
nous.

Com és el vostre directe?
Intentarem que les cançons no 
sonin tan fosques com en el disc, 
que el concert sigui més festiu. 
Tenim una forma d’entendre el 
directe que ens transmet la idi-
osincràsia d’Andalusia. 

CEdida

haguéssim pogut fer el disc sense 
tota la música que hem escoltat. 
No creiem en els drets d’autor tal 
com estan concebuts ara, a través 
del copyright i d’entitats de ges-
tió com l’SGAE. Optem per una 
forma més lliure de fer cultura, si 
la societat en consumeix més, po-
drem viure en un món millor.

Si la gent es baixa el disc d’inter-
net gratuïtament, on feu diners?
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en un barco transatlàntic des d’un continent austral... Les novetats

editorial

S’ha acabat la transició o s’està acabant aquell procés de 
reflexió que en tota societat es dóna amb els canvis de segle 
amb una pregunta que sempre és la mateixa: són vàlides les 
propostes del segle anterior per a un nou mil.lenni? Què es 
pot aportar de nou? La Festa Major de Gràcia, amb diferents 
realitats, ja ha fet aquest procés tres vegades des que la plaça 
Trilla, cap a l’any 1817, va celebrar alguna cosa que tenia una 
certa semblança al que cada mes d’agost, entre el 15 i el 21, 
veiem als carrers de la Vila.
Som a l’any 2010, un número que els amants de la càbala local 
lligarien -com nosaltres hem fet a portada- amb els 20 anys de 

la mort de Gato Pérez i els 10 
anys del naixement de L’Inde-
pendent. I el canvi de segle 
ja queda molt lluny, però en 
aquests últims anys, Gràcia ha 
hagut de pensar molt bé cap a 
on volia que anés la seva Festa 
Major i si aquesta celebració 

multitudinària tenia futur en un món que s’apuntava cada cop 
més individualista i comercial. La Festa Major de Gràcia ha ha-
gut de decidir si mantenia la seva idiosincrasia lluitant pel seu 
finançament, lluitant contra la manca de locals, lluitant contra 
una perillosa reducció de carrers guarnits, lluitant contra una 
tendència gairebé imparable de Barcelona Thematic Park... i 
ens hem plantat al 2010 amb una festa ben finançada, amb 
tres locals públics, amb dos carrers més en les dues últimes 
edicions, amb una festa més familiar i amb la inauguració 
en l’horitzó d’un nou local al carrer Alzina que compartiran 

la Fundació Festa Major i els 
Castellers de la Vila de Gràcia i 
que previsiblement es dirà Can 
Musons, en honor al pare de 
l’independentisme gracienc.
La Festa Major ha fet el seu 
procés d’aposta de futur i ara, 
amb una colla d’experts que li 

donaran perspectiva, encara pot anar més lluny.
Els milers de visitants que aquests dies ja corren per Gràcia i 
que envaeixen els carrers guarnits els dies de Festa Major han 
de ser conscients d’aquests esforços, han de respectar els guar-
nits, han d’ajudar a fer una gran festa plena de disbauxa, han 
d’allargar la mà al veí que en un moment donat ja té ganes de 
dormir, han de cridar ben fort a primera fila de la pila de bons 
concerts que hi ha programats... La Festa Major de Gràcia no 
seria res sense tots aquests elements, no volem que en sobri 
cap, perquè tots som imprescindibles.

Tornem el 4 de setembre. Com cada any, l’especial
de Festa Major dóna pas al període de vacances per a l’equip 
de L’Independent. Fins al setembre i sobretot durant els dies 
de Festa Major, ens podeu seguir a www.independent.cat i 
podeu gaudir de les pàgines d’aquest número especial mentre 
ens prenem un descans. Bones festes!

Un nou començament 

Els milers de visitants 
han de ser conscients 
de tots els esforços que 
es fan per Festa Major

La festa no seria res 
sense tots els elements, 
perquè tots som 
imprescindibles
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cara a cara

Què té la Bisbal?
J.P.: És un poble on fa uns anys 
no hi havia massa cosa a fer, així 
que els que som d’una determi-
nada generació vam veure en la 
possibilitat de muntar un grup 
una arma antiavorriment.
C.S.: Més que la Bisbal és l’Em-
pordà en general, que és un lloc 
amb molta densitat de pobles i 
efervescència cultural. Com que 
històricament hi ha hagut mol-
ta escola musical, no és estrany 
que ara hi hagi continuïtat i, 
amb estils òbviament força di-
ferents, surtin propostes com la 
nostra o la de Mazoni.

Què et diu Gràcia?
J.P.: És la part de Barcelona on 
els que som de poble ens hi sen-
tim més a gust.
C.S: En tinc molt bon record, 
hi vaig viure set anys. És com 
un poblet de mides molt huma-
nes i un fort teixit associatiu. 

Eufòria...
J.P.: És un sentiment molt intens 

Gràcia, al ritme de la Bisbal

Maria Ortega

CarlEs sanjosé, sanjosEx

Mazoni i Sanjosex, dos estils diferents amb D.O. empordanesa

De la Bisbal d’Empordà, 
amb trenta i pocs anys 
i en clara efervescèn-
cia, Jaume Pla i Carles 
Sanjosé, o el que és el 
mateix, Mazoni i Sanjo-
sex, seran dues de les 
propostes fortes de la 
Festa Major a l’Orato-
ri de Sant Felip Neri. 
Abans, però, passen pel 
nostre qüestionari.

com es va fer el llançament dels 
grups de rock català, es va gene-
rar un sentiment de certa vergo-
nya i hi va haver un trencament. 
Però la feina i els anys han anat 
presentant un altre panorama 
amb grups com Sanjosex i Mis-
hima, que ja sonaven quan vaig 
treure el primer disc en català, 
el 2006, i l’esclat posterior amb 
Manel.
C.S.: No és un fenomen que 
hagi sorgit per casualitat, és el 
resultat de molta feina. Fa uns 
anys potser la gent se centrava 
més en la literatura i hi va haver 
un boom de bons escriptors, a 
la nostra generació ens ha tirat 
més la música.

Admires...
J.P.: La música dels 60, grups 
com els Beatles o els Stones, 
Bob Dylan, els Beach Boys,...
C.S.: Mazoni, la veritat. Bé i 
més gent, perquè tothom té co-
ses per admirar. Els meus refe-
rents musicals els he dit molts 
cops: Bob Dylan, Ali Farka 
Touré, Camarón i molts més.

Què sona més al teu Ipod?
J.P.: No sóc gaire de novetats, ara 
estic recuperant Pink Floyd i la 
psicodèlia de Miles Davis. També 
escolto molt Joan Colomo.
C.S.: Ara estic força enganxat 
als americans The Magnetic 
Fields, en ple procés de desco-
berta del pop, perquè jo sempre 
havia escoltat més música llati-
na o africana. 

tanit plana

que passa en un instant molt breu. 
La provoquen poques coses i dura 
massa poc, però sovint tendim a 
ofuscar-nos a perseguir-la perquè 
sembla una recompensa gratuïta a 
poc esforç, per això jo a la cançó 
també parlo d’esperança.
C.S.: No és habitual, però el pri-
mer que em ve el cap és el Barça. 

Esperança...
J.P.: Requereix més treball previ 
que l’eufòria. Però els meus ni-
vells d’esperança no estaven mas-
sa alts quan vaig fer l’últim disc, 
d’aquí això d’Eufòria 5 - Esperan-
ça 0. El que em genera esperança 
és pensar en el que ha de venir 
i tenir-hi posades il·lusions, els 
plans de futur amb expectativa.
C.S.: Els nens petits sempre me’n 
desperten.

Cap on et porta el camí?
J.P.: Ara estic en una cruïlla i no el 
veig massa clar, he de fer cançons 
noves però no acabo de veure la 
direcció. En l’últim treball feia 
molta crítica a la societat i ara em 
tocaria proposar solucions, però 
sincerament no les veig.
C.S.: Cap a aprendre més i con-
cretar l’estil, que tot plegat soni 
més poper, donar-li més canya. 
Estem treballant també per mi-
llorar el directe, combinar millor 
la cançó i la posada en escena. 

Com veus la nova fornada de la 
música catalana?
J.P.: Ha estat una qüestió de pas-
ses petites. Després de la manera 

alba yruEla

de Revolución solar com a colofó 
d’un gran any en què han tocat al 
festival SXSW d’Austin (Texas) i 
quan estan a punt de veure editat 
al Japó En ningún lugar, el seu an-
terior treball; els sevillans, per la 
seva banda, només un mes després 
de tocar a l’Heliogábal, tornen a 
la Vila per seguir reivindicant que 
no només Granada (Planetas, Lo-
ri Meyers...) té l’exclusiva de les 
bones bandes andaluses i que pot-
ser Jim Morrison s’ha reencarnat 
en un genet solitari meridional. 

Aquestes propostes tindran lloc a 
plaça Rovira, on també hi passa-
ran altres artistes de primer nivell 
com Josep Puntí, Els Trons o Ins-

pira, i on encara hi podríem haver 
vist Mishima (una estranya cláu-
sula del BAM els impedeix tocar 
també a Gràcia) o Quimi Portet 

(ha preferit fer doblet a l’Helio-
gábal l’11 i 12 d’octubre).
La taca de grans actuacions, pe-
rò, s’estén també a altres espais 
com l’Oratori Sant Felip Neri: als 
anunciats Maria del Mar Bonet, 
Roger Mas, Mazoni i Sanjosex 
(vegeu L’Independent núm. 334) 
s’hi afegeix finalment Anna Roig i 
l’Ombre de Ton Chien. A les festes 
alternatives cal destacar el retorn a 
Gràcia dels Eina (exInadaptats), 
a l’escenari de Raspall, o l’estrena 
dels Very Pomelo a Sant Pere Màr-
tir. I als carrers, no us perdeu els 
Surfin Sirles al carrer Perla.  

ve de la pàgina 3

Mishima i Quimi Portet 
van caure d’un cartell 
on s’hi ha afegit Josep 

Puntí i Anna Roig

jaumE pla, mazoni
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El pregonerun xicot viatger que duia una gran curiositat.

el ventilador

Ventila que 
fa fort

El gran Gato, a més de deixar-
nos les mil i una rumbes, que 
com ara canta la Troba Kung 
Fu es van cantar en una nit per 
deu gitanos i cent fogueres, 
va vestir la rumba catalana de 
personalitat. I ho va fer deixant 
per la posteritat termes com 
l’ apalanque – una rumba 
tranquil.la - o el ventilador - el 
moviment que fa la mà amb 
què es rasca la guitarra i que 
serveix per combinar música 
i percussió en un sol gest. 
Els gitanos de Gràcia, amb el 
Gato Pérez al capdavant, van 
patentar aquesta manera de fer 
rumba que ara segueixen les 
noves fornades gitanes o paies. 
El ventilador dóna denominació 
d’origen a la rumba catalana. I 
neix aquí, a la Vila, al costat de 
la plaça del Raspall, a la placeta 
dedicada al Gato. Va ser aquí, 
en aquest racó de la Vila on 
anys enrere els gitanos de Grà-
cia es trobaven al bar Petxina 
per cantar i ballar rumbes fins 
a altes hores de la matinada. 
Per aquest local hi van passar 
el Pescailla, Montxo o Peret a 
més de molts altres rumberos 
sense tan renom. No calia que 
fos Festa Major per muntar 
l’envelat... El bar on va néixer la 
rumba catalana ja no hi és però 
la seva música s’escampa com 
una glopada d’aire fresc pels 
carrers Fraternitat, Llibertat, 
Tordera, Torres, Banyoles,....i 
cada vespre arriba a la plaça del 
Raspall on les famílies gita-
nes es troben per ventilar les 
històries que ens deixa la vida. 
Que perduri perquè el dia que 
s’apagui el ventilador, Gràcia 
serà una mica menys Vila. 

R
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nIsma Prados: “Sempre prioritzo
la identitat a la globalització”
Va començar a l’hostale-
ria als 14 anys, però no 
hi va tornar fins als 25. 
En aquest interval va fer 
de Dj, fotògraf per a re-
vistes, bateria professio-
nal en un grup i produc-
tor de festes. Quan torna 
a l’hostaleria, realitza 
1.000 programes de cui-
na a televisió, escriu lli-
bres, dirigeix la cuina de 
restaurants, i munta la 
seva empresa personal. 
És defineix com un pro-
fessional que, a més de 
fer artesania a la cuina, 
combina la imaginació i 
les coccions i en fa bona 
promoció. Pregoner de 
la Festa Major de Gràcia 
2010, ha inaugurat cuina 
i restaurant amb el nom 
Els Jardinets de Gràcia

CLARA DARDER

Pensaves que tindries tant èxit? 
Rafa Nadal diu que al vestuari de 
Wimbledon s’hi pot llegir: “Trac-
ta l’èxit i la derrota com el mateix 
impostor”. M’agrada, sóc empíric i 
objectiu, un tècnic i no un ideòleg. 
El criteri extern no ha de modular 
accions ni pensaments

La fama que tenia la cuina fran-
cesa, ara la té la catalana? 
Ens porten 200 anys i van saber 
vendre-la bé. El camí, de 25 anys, 
dels catalans es molt potent, ara 
hauríem d’acabar de vendre-ho 
internacionalment, consolidar la 
base, i ja recollirem els fruits.

Et queda algun cuiner famós 
amb qui experimentar? 
Em queda cuinar amb tothom, ja 
que cada artesà té el seu mètode 
personal. Crec més en l’actitud de 
qui aprèn que en la capacitat del 
qui ensenya. Reivindico menys te-

jordi marCh

isma prados En El sEu rEstaurant Els jardinEts dE GràCia

maris, poder ser més autodidactes 
i copsar l’entorn per ser àgils a la 
cuina. 

Quin menjar no t’agrada? 
Hi ha dos tipus de cuina: la bona 
i la dolenta. Un plat ha d’estar bo 
perquè m’agradi, les floritures del 
damunt no serveixen de res si no.

I quin és el que més t’agrada? 
No en tinc. M’agraden tots els in-
gredients per poder-los cuinar per 
igual.

En què penses quan crees un plat 
nou? 
En equilibrar àcids, aromes, en 
com completar-ho, intento asso-
ciar els plats amb un concepte, no 
m’agrada fer un collage.

Creus que no sabem menjar, 
hauríem de fer-ho més Slow? 
Adam i Eva no van pelar la poma, 
ni la van menjar en compota (riu). 
Els aliments s’han de cuinar i men-
jar lentament, aplaudeixo i felicito 
la filosofia Slow. L’Organització 

Mundial de la Salut ja ha publicat 
que els costos de sanitat deguts a 
les malalties occidentals, (obesitat, 
arteriosclerosi, malalties degenera-
tives) són mes alts que els fons des-
tinats a lluitar contra la gana. 

Què li falta cuinar a Catalunya?
Un futur ben cuit, quallat i ferm 
però agradable en boca, de sensació 
inoblidable.

Com a pregoner, què diries als 
carrers que dediquen tot l’any al 
guarnit i després veuen que no hi 
ha respecte
És lamentable. No és una festa de 
talonari, sinó de moltes hores i pe-
tites aportacions de vida gracien-
ca... Aquesta festa fa cohesió social, 
dóna identitat, demostra civisme, 
si trenques els guarnits vol dir que 
no has entès res.

Què t’hauria de dir perquè em 
convidessis a menjar? 
Suposo que fer una apologia cruel 
de com cuino, i per tant intentaria 
demostrar-te que t’equivoques. 

amb Gràcia...

Visc a la plaça Letamendi, ca-
da matí deixo la meva dona a la 
plaça Lesseps, a la seva feina, i 
vinc al restaurant de Jardinets. 
Compro música jazz a Discos 
100, al carrer Escorial, porto les 
cadires a un tapisser de Gràcia, 
gestiono permisos al districte, 
vaig als cinemes Verdi i als Ba-
lanya de Rambla del Prat, men-
jo frankfurts a Gran de Gràcia, 

quasi no vaig de restaurants. Als 
jardinets de Gràcia faré un me-
nú de Festa Major, acord amb la 
festa: bacallà amb tomàquet, ca-
nelons de pintada, i de postres...
braç de gitano. 

Un desig... si Gràcia són els 
graciencs, que no faltin mai, 
sempre prioritzo la identitat a la 
globalització...
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Molts amics en la distància havia hagut ell de deixar... Les alternatives

el ventilador

Ho sento

L’any passat vaig dir prou. 
Ho sento, Gato, em sap greu 
fer-te aquesta jugada, però 
enguany no aniré a la Festa 
Major. M’agafo un any sabàtic,o 
dos, per veure si canvia alguna 
cosa en aquest model fatigós 
de festa que porta moltíssima 
gent i poca vida gracienca als 
carrers de la Vila. Anar a la 
plaça del Raspall amb la idea de 
fer unes tapes a les taules d’un 
Resolís en festa, esbojarrat, ner-
viós, cridaner i ple d’alegria, i 
trobar-lo tancat, em va entristir. 
Aquesta no és l’ànima de la 
rumba que tu vas mamar dels 
hereus del Pescadilla i que vas 
modernitzar i netejar fins do-
nar-li un estil cosmopolita que 
la va projectar al món. D’aquells 
temps ja gairebé no queda ni 
l’autèntica rumba de Gràcia 
(falsejada fins al ridícul per 
alguns músics que res tenen a 
veure-hi i que s’han aprofitat de 
l’èxit popular), ni un bar obert 
per Festa Major on encara pu-
gui trobar una gitana de llarga 
cabellera negra atzabeja, enor-
mes arracades i vestit cenyit 
fins les corbes més suggestives 
que em convidi a ballar; pobre 
de mi, tant malament com ho 
faig. Rodaré el món i tornaré a 
Gràcia, és casa meva i m’estarà 
esperant. Però no enguany, em 
farà mal veure com el barri que 
t’homenatjarà té ben poc del 
que et va acollir quan anaves 
perdut pels carrers de la ciutat. 
Són coses que ens passen als 
que no aspirem més paradís 
que el que hi ha dins una gerra 
de cervesa i en una tapa de 
braves. No és només la festa, és 
la vida. I ni de nit ja tots els gats 
són bruns, a Gràcia. 
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a Crisi, corrupció i molta lluita als 

tres espais de festes alternatives

dEbarris

la plaça dEl raspall ConvErtida En un Gran monopoly durant la fEsta major dE l’any passat

La plaça del Raspall, el Casal Popu-
lar de Ros de Olano i el carrer Sant 
Pere Màrtir han apujat el llistó de les 
festes alternatives amb tres apostes 
fortes de programació que passen 

pels escenaris que no surten en el 
programa oficial referents del fes-
ta sí lluita també com Eina, Revolta 
21, Pirat’s Sound Sistema o El Nota. 
Aquest any, amb guarnits contra la 

crisi i la corrupció, el desafiament 
alternatiu també es fa notar en l’ho-
menatge a Laura Riera, que surt de 
la presó, o en la marató contra el de-
sallotjament del Casal Popular. 

MARC ALMODóVAR

La crisi com a conseqüència lògica 
i inevitable del model capitalista. 
Aquesta és la temàtica escollida 
enguany per la Coordinadora 
Popular de Festes, integrada per 
Kasa de la Muntanya, Endavant i 
l’AJG, i que enguany repetirà a la 
plaça del Raspall. Amb l’objectiu 
de diversificar públic i oferir acti-
vitats atractives per a tothom, al 
Raspall es troben des del tradicio-
nal concurs de paelles, la tarda de 
cultura popular, el lluvia de estre-
llas en col·laboració amb els veïns 
gitanos o la presentació de l’as-
semblea d’aturats de Barcelona, 
així com les habituals matinades. 
L’alliberament de l’activista Laura 
Riera, el dia 21 i després de 9 anys 
d’empresonament, marca un dels 
punts importants de la Festa. Des-
prés d’una marxa de torxes per la 
Vila, un concert amb Virus, Des-
karats i Eina posa la traca final a la 
Festa de Raspall.
El Casal Popular de Gràcia afron-
ta la més que probable última 
Festa Major a Ros de Olano amb 

una marató musical dimarts 17, 
en que es combinen grups de la 
Vila, com els skatalítics High 
Times o els combatius Igita-
ia i grups de renom com Pirat’s 
Sound Sistema o El Nota. Tam-
bé destaquen la manifestació en 

els principals actes

Dilluns 16
19.00 h. Manifestació antirepres-
siva. Plaça Revolució

Dimarts 17
16.00 h. Sobretaula rumbera 
amb Ai ai ai, Terratombats, Di-
josu Paella i 9 Son. Carrer Sant 
Pere Màrtir

17.00 h. Marató musical contra 
el desallotjament del Casal Popu-
lar. Casal Popular de Gràcia

Dimecres 18
22.30 h. Amb Pepe Rubianes al 

cor. Concurs de monòlegs. Car-
rer Sant Pere Màrtir

Dijous 19
22.30 h. Concert amb Soweto 
i Selectors Badabadoc. Carrer 
Sant Pere Màrtir

Divendres 20
22.00 h. Concert amb Skalivada, 
Very Pomelo i Chamo Merey. 
Carrer Sant Pere Màrtir

Dissabte 21
22.00 h. Concert amb Eina, Vi-
rus i Deskarats. Plaça Raspall

defensa dels espais okupats, el di-
lluns 16, el concert del cantautor 
Miquel del Roig o el cercatasques 
del dimecres 18.
A Sant Pere Màrtir es converteix 
el carrer en un túnel del terror 
amb els herois corruptes de la 
política catalana. Fidels al mateix 
estil dels darrers anys, caracterit-
zat per jornades temàtiques i els 
vermuts al migdia, el dimarts 17 
espera una intensa jornada rum-
bera amb concerts de sobretaula 
de grups com Dijous Paella, Ai 
ai ai o Terratombats. Dimecres es 
dedica a Pepe Rubianes, amb el 
concurs de monòlegs, i al llarg del 
dies passen grups com Phat Fred, 
els Surfin Sirles o Soweto. 

Un homenatge a Laura 
Riera i una marató 

antidesallotjament del 
Casal elevaran el to
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Les alternativestot un món intens de festa que solia freqüentar... 

entrevista

Quin espectacle feu a la Festa 
Major de Gràcia?
Basem el concert en els temes 
de l’encara primer disc que 
tenim com a Eina, L’Art de la 
Guerra, basat amb l’obra del 
militar xinès Sun Tzu, però 
aquesta vegada, com que estem 
a Gràcia, reforçarem la part de 
cançons antigues d’Inadaptats.

Hem sentit versions de Kor-
tatu quan vau tocar sota el 
nom de Mr. Snoid i també 
versions d’Ovidi com a Ina-
daptats. No us animeu a fer 
alguna versió rumbera?
Ja ho hem assajat alguna vegada 
però preferim deixar aquest pal 
per a la gent que en sap, que a 
la Vila de Gràcia és molta.

“Ara musicarem Lenin”

Albert Balanzà

Els ComponEnts d’Eina

Eina, exInadaptats, tornen a Gràcia en plena gira ibèrica

Possiblement és el grup de Catalunya que 
s’ha posat més al servei d’una ideologia, 
la lluita per la independència i el socia-
lisme als Països Catalans. Primer sota 
el nom d’Inadaptats i ara com a Eina, el 

quintet de Vilafranca arriba a Gràcia pro-
vinent de Galícia i marxa ràpidament cap 
a Euskadi i Portugal, esperant notícies 
dels primers bolos a Llatinoamèrica. Par-
lem amb Àlex Vendrell, el seu cantant.

lats a un llibre. Després de L’Art 
de la Guerra, ara volem fer L’Es-
tat i la Revolució, de Lenin, però 
mentre el primer el musicàvem 
capítol per capítol, ara les can-
çons donaran una interpretació 
més global.

Vosaltres esteu molt arrelats a Vi-
lafranca, però quines sensacions 
teniu quan toqueu a Gràcia?
És un ambient magnífic, referent 
de la vida popular i on el teixit as-
sociatiu ve de molt lluny. Això fa 
que ens agradi tant Gràcia i que 
agradi tant als nouvinguts.

Fa uns quants déieu en una can-
çó que ja és himne que canvia-
ríeu la història. Com analitzeu 
els últims esdeveniments polí-

CEdida

Ara veniu de Galícia, us atureu 
a Gràcia i marxeu ràpidament 
cap a Euskadi i Portugal. Aquest 
és el vostre mapa mental?
El nou projecte d’Eina va fixar-
se com a objectiu l’ampliació dels 
contactes fora dels Països Cata-
lans. És un projecte més seriós, 
més coordinat, que ens ha per-
mès tocar més a Galícia i a Eus-
kadi però també Portugal. Ara 
hem obert converses també per 
anar a Llatinoamèrica.

Què ha canviat d’Inadaptats a 
Eina?
Hi ha hagut sobretot un canvi 
interior i esperit de sintetitzar el 
que volem dir. Ara, per exemple, 
hem decidit que tots els nostres 
projectes segueixin estant vincu-

tics entre Catalunya i Espanya?
Nosaltres volíem canviar la histò-
ria i dèiem que tot el camí que 
seguim evidencia cada dia com 
s’esgota el model de relació que 
fins ara hi ha hagut. Amb episo-

dis com la sentència del Tribu-
nal Constitucional i la mani-
festació posterior, es veu que 
la gent comença a despertar-se 
i es planteja ja obertament el 
dret a l’autodeterminació. 
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la seva ciutat gegant coneixia pam a pam... L’any de la rumba

La ruta felina de la petita Triana
Vint anys sense Gato Pérez i diuen que els 
gats tenen set vides, però només ell és 
etern a Gràcia. Sense Gràcia no s’entén el 
Gato i sense aquest català d’origen argentí, 
la nostra rumba no seria on és ara perquè 

es va quedar sol reivindicant-la. El seu com-
promís amb la comunitat gitana de la Vila 
i la renovació que va imprimir a la rumba 
catalana l’han convertit en tota una icona a 
la petita Triana, nom amb el qual va batejar 

la plaça Raspall i els seus voltants perquè 
la gent sempre estava de festa. En aquestes 
dues pàgines us proposem una ruta Gato 
Pérez perquè seguiu la petjada de la Gràcia 
més felina i més canalla. 

XAVI TEDó

1. El Bar Petxina. Si hi ha un 
local que va fer canviar la vida del 
Gato Pérez és el Bar Petxina, si-
tuat a la plaça que avui porta el 
seu nom i que des de fa una pila 
d’anys que és una fusteria. És en 
aquest local on l’artista catalano-
argentí fa el descobriment més 
important de la seva existència: 
veure com quatre gitanos creen 
un ritme trepidant amb només 
una guitarra flamenca, un bongó 
i dos palmerus. Havia topat amb 
la rumba catalana. 
Res serà igual a partir d’aque-
lla festa major de 1977. El mú-
sic, que arriba amb 15 anys a 
Barcelona a bord d’un transat-
làntic, abandona el jazz-rock i 
es passa a la rumba a la recerca 
de sabors més populars i ca-
lents, que li proporcionen una 
base idònia per a les seves poèti-
ques lletres. Des d’aquell agost, 
el Gato es converteix en un fix 
del Petxina, en l’únic paio que 
s’acosta al local que regenta Juan 
Valentín El Xatet, i que acollia 
totes les juergues gitanes. Tothom 

recorda que s’asseia en una taula, 
demanava una –o dues- copes de 
whisky i escoltava els gitanos to-
car, especialment un dels pares de 
la rumba catalana, Juan González 
Onclu Polla o Tio Carí. El germà 
del Pescaílla i un altre dels grans 

El Gato amb EstrEllas dE GràCia l’any 1987

CEdida

rumbers de Gràcia, Chango, s’eri-
geixen en els seus referents. Tot i 
que hi ha gent que diu que van 
passar setmanes fins que el van 
acollir, Chango ho desmenteix: 
“El Gato era una persona molt 
oberta i de seguida va fer relació 
amb nosaltres”. El músic, que va 
col.laborar en dos discos seus i 
que des de fa 22 anys es dedica 
a cantar en esglésies evangèliques, 
apunta que el Gato “també posa-
va cançons del Chacho, el Bam-
bino o el Peret -tot i que el veia 
massa comercial- de la màquina 
de música que hi havia al local”. 
No oblida el primer dia que el va 
sentir tocar: “en una festa li van 
deixar una guitarra i em va agra-
dar perquè ho feia bé i aleshores 
de paios que toquessin rumba 
només hi havia Rumba 3 i el paio 
Juan Manuel; el veia paio sí, però 
m’agradava la seva rumba perquè 

tenia un ventilador bastant ac-
ceptable”. Aquell stage al Petxina 
li serveix per amarar-se de l’essèn-
cia rumbera. Només un any des-
prés de descobrir la rumba, treu 
el primer disc, Carabruta, i versi-
ona Tarradellas en clau rumbera: 
“Ja sóc aquí ja he vingut amb la 
Rumba i ningú m’ha demanat 
que vingui, m’he escollit sol entre 
altres rumberos, molt millors en 
les pells i en els ferros”. 

2. La plaça Raspall. És l’ini-
ci d’una carrera prolífica: deu dis-
cos en dotze anys, que el van ca-
tapultant cap a l’èxit en renovar 
i revaloritzar la rumba. El Gato 
ja és un gitano més i la plaça del 
Raspall passa a ser la seva sego-
na casa. Tothom l’estima per la 
seva humilitat i perquè coneix i 
respecta els costums gitanos. El 
conviden a les bodes gitanes i en 

una d’elles, explica en Perruca, 
nebot del Pescaílla, “el Gato era a 
la barra mirant com ballaven les 
noies i una dona el va treure a ba-
llar i li va fotre un cop amb el cul 
que va caure, tohom va riure, ell 
també”. “Va ser un dels nostres”, 
va sentenciar El Patata el dia que 
el Gato ja no li va poder agrair 
més coses al seu cor.

3. El bar Resolís. El bar Re-
solís, al carrer Tordera, és un altre 
dels enclavaments de la ruta feli-
na. El seu amo, en Joaquín, ex-
plica que el Gato tenia una taula 
gairebé reservada per ell al final 
local on venia “dia sí, dia tam-
bé”. Allà instruïa els joves d’Es-
trellas de Gràcia, el grup que va 
apadrinar i que ara torna a tocar, 
aconsellant-los, per exemple, que 
“abans d’actuar mengéssim per-
nil bo i dos gotets de Rioja Cuné 
per aclarir la veu”, explica Jumi-
tus del Pichón, veu principal. Un 
consell que es van prendre al peu 
de la lletra: si el Gato badava de 
pernil només en quedava l’olor al 
plat. Al Gato li agradava menjar 
i a en Joaquín se li girava feina 
quan el veia entrar pel bar. Per 
esmorzar acostumava a demanar 
ous ferrats amb cansalada i a l’ho-
ra de tapejar ni els calamars ni les 
famoses patates braves del Resolís 
faltaven mai a la seva taula. 

4. La pastisseria Cusachs 
i la Cova de Gràcia. El ba-
callà a la llauna de la pastisseria 
Cusachs al carrer Bailèn també el 
tornava boig i si volia menjar pes-
caíto frito se n’anava a la Cova de 
Gràcia. Els joves integrants d’Es-
trelles de Gràcia van compartir 
molts d’aquests moments. Eren 
els seus músics des què el Gato EstrEllas dE GràCia En una imatGE rECEnt a la plaça dEl raspall

xavi tEdó
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L’any de la rumbai aprenia del carrer les qüestions fonamentals. 

portava el seu germà, Ramon del 
Pichon, a gravar una maqueta. “Jo 
tenia 16 anys i vam acabar tancant 
una disco de Mataró amb una fes-
ta privada”, rememora el protago-
nista. A les set tornava a casa.

5. La Festa Major. Estrelles 
de Gràcia no són els únics alum-
nes del Gato. El cantant de Sabor 
de Gràcia, en Sicus Carbonell, 
només tenia quatre anys quan el 
Gato va aterrar al bar Petxina. El 
primer cop que va parlar amb ell 
tenia vuit anys. En Sicus i altres 
amics de la colla havien format 
un grup amb un repertori de tres 

siCus CarbonEll fEnt lEs sEvEs primErEs passEs sobrE un EsCEnari

CEdida

se’n va enamorar en una actuació 
al Batikano, la sala que dirigia 
Carles Flavià. “Ell va ser qui ens 
va batejar com Estrelles de Gràcia 
en referència a la Fania All Stars”, 
revela Jumitus. Al cap de poques 
setmanes, els proposa actuar amb 
ell a l’Àngel Casas Show de TV3 i 
el 25 de setembre els fa actuar en 
solitari i després amb ell davant 
milers de persones a la plaça Sant 
Jaume en La Nit de la Rumba Ca-
talana, el festival que va dirigir per 
tancar la Mercè. Va ser la nit que 
el Gato va dir solemnement “ara 
ja em puc morir tranquil”. Havia 
pogut veure en Pesca i L’Onclu 
Polla, els germans González, els 
pares de la rumba catalana, junts. 
Aquella mateixa nit, Estrelles de 
Gràcia aconsegueix una disco-
gràfica i el Gato els avança que el 
produïrà el disc ell. Li posa nom: 
Sangre. “Perquè vosaltres teniu 
sang”. Desprèn generositat. 

5. La Unió Gitana. Ho de-
mostra organitzant tot un seguit 
de concerts a la Unió Gitana de 
Gràcia per recaptar diners i fer 
front als greus problemes econò-
mics que atravessava l’antiga seu. 
Els divendres del sabor aplega 
artistes de la talla de Moncho. 
Li proposa al Chango que subs-
titueixi Chichos en els coros de 
Luna Brava perquè no el convenç 
la gravació i li diu: “Quan parlis 
amb el meu mànager, tu demana, 

Sicus Carbonell tenia 
quatre anys el primer 
cop que va veure el 
Gato al bar Petxina

que hi ha calés”. Ell mai demana-
va res. Bé sí, als seus músics que 
fossin puntuals -en aquest sentit 
era anglès- i que vinguessin als as-
sajos quan en Jumitus se’n saltava 
dos de cada tres i li deia que “jo 
ho tinc tot al cap, no tinc perquè 
venir”. Aleshores exclamava: “Vo-
saltres no sabeu que jo sóc un fill 
de puta argentí i us acomiadaré a 
tots!”. Coses més grosses li va dir 
al Jumitus, quan li va deixar el seu 
Ford Escort XR3 descapotable 
vermell per fer una volta i no va 
tornar fins al cap de quatre hores. 
El Gato es va venjar. Va anar a casa 
seva i li va dir a son pare que s’em-

o quatre cançons. Suficients per-
què en el descans d’una actuació 
a les festes de Gràcia, quan va bai-
xar de l’escenari, se li acostés i li 
digués que volia muntar un grup 
i que ell fos el cantant. “Estava 
molt content, però el meu pare 
no em va deixar perquè deia que 
primer era l’escola”. Anys més 
tard en Gato li preguntaria irò-
nicament: “Ja et deixa tocar ton 
pare?”. L’emprempta que els va 
deixar va ser tan gran que el nom 
del grup és un homenatge a la se-
va figura perquè “quan una cosa 
sonava bé deia això té sabor”. Si-
cus lamenta la seva absència per-

què “ara seria un aglutinador de 
tota la rumba”. 

6. La sala Cibeles, La Fi-
guera, el Caramba. Però al 
Gato li agradava la nit. Vivia la 
nit. Cada bolo era una festa. Abili 
Roma, programador del cicle Sa-
bor i Gràcia a la Cibeles, recorda 
que l’última nit que tocava el Gato 
“el propietari va acabar tallant el 
so”. D’allà el seguici se’n va anar al 
Bikini, on solien acabar els dijous 

i caps de setmana. Els excessos li 
passen factura. L’havien avisat amb 
un primer infart, que li fan gravar 
el quart disc “sota els efectes de 
l’aigua mineral sense gas”. Torna 
a forçar la màquina. Torna a fre-
quentar La Figuera al carrer Pro-
grés i el bar Caramba, d’Astúries i 
la darrera època el Salsa Latina. La 
màquina s’atura el 18 d’octubre 
de 1990 complint la seva profecia 
de no arribar als quaranta. I que 
al final només queda l’amor i la 
música. I el sabor segueix viu a la 
petita Triana, en la memòria dels 
qui el van conèixer o dels qui el 
reviuen tocant la guitarra. Aquesta 
Festa Major més que mai. 

Si et vols anunciar a la Guia Gastronòmica de Gràcia,

truca’ns i t’informarem: 692 601 261



de Gràcia

10

11 de juny de 2010
l’independent EspEcial FEsta Major

Un ambient cosmopolita i d’una gran activitat... L’any de la rumba

La petjada del Gato a l’Argentina
Xavier Patricio Pérez Álvarez, conegut per 
tothom com Gato Pérez, va néixer a Buenos 
Aires (Argentina) l’11 d’abril de 1951. Va 
viure en aquesta ciutat, una de les capitals 
culturals internacionals per excel.lència, 

fins l’any 1966, quan juntament amb la seva 
mare va pujar a un vaixell amb rumb a Cata-
lunya, on els esperava el seu pare, qui s’hi 
havia traslladat mesos abans per motius la-
borals. Buenos Aires va ser l’escenari de les 

primeres passes de Gato Pérez en el món de 
la música, tot sent un adolescent. Ja a Cata-
lunya, Gato va aprofundir en la seva passió 
i va començar a experimentar amb diversos 
estils, entre ells, la rumba. 

MERITXELL DíAZ

Tot i l’èxit assolit en terres cata-
lanes, a l’Argentina “poc o res se 
sap d’ell”, com assegurava el di-
ari La Nación en una entrevista 
publicada el 25 d’abril de 1985.
Fill de pare amb arrels asturianes 
i de La Rioja, i de mare amb ar-
rels burgaleses i lleoneses, Xavier 
Patricio Pérez Álvarez va néixer 
a l’altra banda de l’Atlàntic, on, 
per circumstàncies diverses, re-
sidien els seus pares. Com narra 
Marcos Ordóñez en el llibre Gato 
Pérez (Ediciones Jucar. Col. Los 
Juglares, 1987), el pare, Patricio 
Pérez, era madrileny i la seva era 
una família benestant, propietà-
ria de la primera flota de taxis de 
la ciutat. 
Als 20 anys es va traslladar a Bar-
celona per iniciar-se en el camp 
del disseny industrial. Va viure a 
Reus, per la guerra civil va aca-
bar a un camp de concentració 
francès i, finalment, el seu germà, 
propietari de la fàbrica de xoco-
lates Arrufat a Buenos Aires, el 
va convidar a traslladar-s’hi. Per 
la seva banda, Carmen Álvarez, Aires, la ciutat del tango i la cha-

carera, seria el bressol del qui es 
convertirà en un dels grans noms 
de la rumba catalana, Gato Pérez.
Es va criar al barri de Caballito, 
al carrer Hidalgo número 375. 
L’àvia i la tieta vivien a pocs me-
tres, al carrer Acoyte número 
143. “Diria que la cançó que mi-
llor representa la seva infantesa és 
Todo sexo femenino, perquè Javier 
va créixer amb la seva mare i la 
seva àvia, i en la lletra d’aquest 
tema ho deixa ben palès”, explica 
Marta Álvarez, cosina de Gato, 
filla del germà de la mare d’ell. 
“El Javier i jo érem la bogeria del 
nostre avi, que va morir ben avi-
at”, recorda Marta Álvarez, nas-
cuda a Buenos Aires –on avui dia 
segueix residint. La lletra de Todo 

xaviEr patriCio pérEz álvarEz, El Gato, El 23 d’oCtubrE dE l’any 1965

CEdidEs: marta álvarEz

sexo femenino comença així: “Sólo 
he visto mujeres en mi casa desde el 
día en que el abuelito nos dejó. Me 
crié con mi madre y con mi abuela 
y una serie incalculable de emplea-
das del hogar [...]”. La tornada de 
la cançó subratlla: “En éste, que es 
mi mundo conocido, reina el sexo 

femenino de una forma natural; en 
el otro, que es mi mundo fugitivo, 
soy un súbdito escogido de las rei-
nas del lugar”. 
Per a la seva cosina, Javier, com el 
coneixien a la família, era “molt 
intel·ligent, brillant i alhora ron-
dinaire”. Va estudiar a una 
escola del barri de Caballito 
on l’ensenyament era bi-
lingüe anglès-castellà, el St. 
Ciaran’s School, a l’avinguda 
Rivadavia amb Víctor Mar-
tínez. “La seva passió, ja de 
nen, eren els cotxes antics i 
els cotxes de carreres, li en-
cantaven”, explica Marta 
Álvarez. “Va tenir amics que 
restauraven automòbils de 
col·lecció”.
Un altre dels seus interessos 
era la música i, en concret, 
el rock’n’roll. Segons diu 
Marcos Ordóñez al llibre bi-
ogràfic del Gato, el rumber 
deia recordar perfectament 

la primera vegada que va escoltar 
rock’n’roll: “Tenia cinc anys i aca-
bava de tornar del col·legi quan 
vaig escoltar per primer cop una 
música totalment nova, un ritme 
imparable, un soroll fantàstic que 
va fer que la meva mare creués 
corrent el menjador, horroritza-
da, per canviar d’emissora: era 
el Rock Around the Clock, de Bill 
Haley and The Comets. Aquest 
va ser el tret de sortida. A partir 
d’aquest moment no deixaven 
d’arribar nous noms i nous dis-
cos que anava coneixent a les fes-
tes dels meus amics més grans, els 
nois de la comunitat jueva de Ca-
ballito”. Amb dotze anys, donaria 
un concert en una festa de final 
de curs. “Recordo que, a banda 
de la música, també tenia talent 
per al dibuix, com la seva mare”, 
afegeix la cosina.

El novembre de 1965 el pare de 
Gato Pérez els fa saber que havia 
rebut una oferta d’una construc-
tora basca per anar a treballar a 
Catalunya i els hi va proposar 
de viatjar ell primer, estar-hi uns 
mesos i, si tot estava bé, que s’hi 
traslladessin ells. “Per a Javier va 
ser un cop molt difícil haver de 
marxar de Buenos Aires. Tenia 
aquí els seus amics, la seva vi-
da...”, comenta Marta Álvarez. 
“Ens va prohibir que anéssim a 
acomiadar-lo al vaixell. No volia, 
era una situació molt dura per a 
un adolescent. Però la meva mare 
l’estimava moltíssim i va anar al 
port amb el meu pare. No el van 
poder veure, es va amagar”. Xa-
vier Patricio Pérez i la seva mare, 
Carmen Álvarez, s’embarcaven 
la primavera de 1966 amb destí 
a Catalunya. Per a la seva cosi-

El novembre de 1965 el 
pare de Gato Pérez els fa 
saber que té una oferta 
de feina a Catalunya

El Gato amb El sEu aviEl Gato amb El sEu avi al parC aCoytE dE buEnos airEs

la mare, vivia a la ciutat argenti-
na de Bahía Blanca, on la família 
regentava el magatzem El Siglo. 
Més endavant provarien sort a la 
capital. Marcos Ordóñez recorda 
al llibre que Carmen Álvarez “va 
abandonar una incipient carrera 
de pianista que se salda amb al-
guns concerts i l’enregistrament 
de diversos discos”. Patricio Pérez 
i Carmen Álvarez es casarien el 
1950. Un any més tard, Buenos 



de Gràcia

11

11 de juny de 2010
l’independent EspEcial FEsta Major

molt obert”, afegeix, d’aquí la 
seva capacitat per endinsar-se en 
el món de la rumba i fusionar-la 
amb el candombe, la salsa i al-
tres ritmes. “Per a mi, poder-los 
visitar al 1979 va ser un somni 
fet realitat, i repetir els anys se-
güents va permetre’m descobrir 
la moguda dels vuitanta. El Cap 
d’Any de 1980 recordo que vam 

sopar a un res-
taurant on des-
prés va actuar Ja-
vier”, diu Marta. 
D’aquells viat-
ges a Catalunya, 
Marta tampoc 
oblida que el seu 

cosí la passejava en cotxe fins a 
Sitges, “i com corria!”.
“El primer tema que vaig escoltar 
de Javier a l’Argentina va ser en 
un autobús. Estava viatjant quan 
de cop van passar per la ràdio la 
cançó Se fuerza la máquina, que 
aquí van versionar Baglietto i Sil-
vina Garré”, explica Álvarez. “Un 
altre dia vaig escoltar el seu tema 
Sin ser valientes a un culebrot 
però als crèdits assenyalava que 
era de Javier Calamaro, quan en 
realitat era del meu cosí”. La res-

L’any de la rumbava sorprendre gratament aquell noi al arribar...

El Gato pérEz amb poCs mEsos

CEdida: marta álvarEz

La inauguració de la plaça Catalunya

editar a l’Argentina. “Va apro-
fitar per fer tot el que va poder 
a Buenos Aires, estava tan feliç! 
La seva actitud era de beure’s la 
vida”, conclou la cosina.

na, va ser un comiat trist, “tant 
Javier com la seva mare són les 
persones més generoses que he 
conegut”.
Durant els primers anys, la fa-
mília a l’Argentina no va tenir 
notícies de primera mà de Javier. 
“Va ser una època d’un ostracis-
me important, la seva arribada a 
Catalunya va ser dura. Només 
parlàvem amb 
la mare, que ens 
demanava com 
estava tot per 
Buenos Aires”, 
matisa la cosina. 
No seria fins uns 
anys més tard 
que començarien a rebre car-
tes d’ell. “El meu primer viatge 
a Catalunya va ser l’any 1979 i 
vaig recórrer Barcelona de la se-
va mà”, explica Marta Álvarez. 
“Javier va arribar a Catalunya en 
una època molt especial, es mo-
via per la bohèmia, amb tots els 
seus amics de la nit. Recordo ha-
ver anat amb ell a la Sala Zeleste” 
i assegura que no li va sorprendre 
que Gato triomfés en l’escena 
musical barcelonina. “Era molt 
estructurat i alhora amb el cap 

La majoria dels temes 
del Gato i, fins i tot la 
seva figura, són poc 

coneguts a l’Argentina

reportatge

La singularitat de la comuni-
tat gitana de Gràcia ha cridat 
l’atenció a un grup d’estudi-
ants de batxillerat d’Islàndia 
que dedicaran 10 dies del 
mes d’octubre a treballar amb 
profunditat la cultura roma-
ní gracienca, el seu passat i el 
seu present. Atrets per la his-
tòrica bona convivència entre 
paios i gitanos de la Vila, els 
alumnes tenen pensat realitzar 
un documental i una mostra 
fotogràfica que s’exhibirà a la 
capital catalana i a Reykjavík. 

Islàndia, rere el rastre romaní

Èric Lluent

El Grup d’Estudiants islandEsos quE visitarà GràCia

Joves estudiants de Reykjavík pararan especial atenció a la rumba

La presència i activitat durant segles 
de la comunitat gitana a la Vila de Grà-
cia serà motiu d’estudi d’un grup de 25 
joves islandesos que la segona setma-
na d’octubre desembarcaran a Gràcia 

per realitzar un reportatge audiovisu-
al i fotogràfic. El viatge pretén apro-
fundir en l’exemple de convivència que 
suposa la relació que paios i gitanos 
graciencs tenen avui en dia.

descobrir un món que per ells és 
nou”, explica Rodríguez. 
Tot i que el calendari d’activitats 
està encara pendent de tancar, els 
estudiants dedicaran bona part 
del temps a realitzar entrevistes 
a veïns de la plaça del Raspall i 
voltants i conèixer en primera 
persona la seva cultura i el seu 
dia a dia. La rumba catalana hi 
jugarà un important paper i, de 
fet, la seva estada coincidirà amb 
la data del vintè aniversari de 
la mort de Gato Pérez, referent 
ineludible de la unió entre pa-

CEdida

El professor responsable del pro-
jecte, Xavier Rodríguez, gracienc 
de naixement i president del Ca-
sal Català d’Islàndia, creu que és 
interessant que joves procedents 
de societats molt reduïdes com 
la islandesa coneguin d’altres 
realitats en les que comunitats 
de diferents ètnies compartei-
xen un mateix territori i s’influ-
encien mútuament en l’àmbit 
cultural. “Els nois i noies d’aquí 
desconeixen absolutament què 
és la comunitat gitana i el cert 
és que estan molt interessats a 

ios i gitanos. L’associació Lliga-
bosc serà l’encarregada de rebre 
i compartir experiències amb els 
visitants islandesos. “Procurarem 
ajudar-los a familiaritzar-se amb 
les peculiaritats de la Vila així 
com apropar-nos a la seva cultu-
ra. Es tracta, doncs, de fer un in-
tercanvi en què els graciencs tam-
bé puguin entendre i conèixer la 

identitat d’aquesta illa propera 
al Cercle Polar”, explica Unai 
Velasco, president de l’entitat 
local. De fet, els organitzadors 
volen aprofitar l’oportunitat 
per fer activitats, protagonitza-
des pels joves d’entre 18 i 23 
anys, que serveixin per mostrar 
les tradicions i la cultura d’Is-
làndia als graciencs. 

Des de la seva arribada a Cata-
lunya, el Gato Pérez només va 
tornar a la seva pàtria argenti-
na en una ocasió: l’any 1985, 
per a la inauguració de la pla-
ça Catalunya de Buenos Aires, 
en la comitiva de l’alcalde de 
Barcelona, Pascual Maragall. 
“Va venir cinc dies i va estar 
allotjat a casa. Volia recórrer 
tot, va fer un asado amb els seus 
cosins de Morón i, tot i que 
també volia visitar els cosins de 
Mar del Plata, va ser impossible 
per les distàncies i els dies que 
tenia. “A la meva mare li va de-
manar que cuinés un dels seus 
plats preferits, ropa vieja”. Va 
ser amb motiu d’aquella visita 
que el diari La Nación va entre-
vistar-lo. El titular deia: “Gato 
Pérez, un cronista musical que 

busca unir tango y rumba catala-
na” i en el text, el rumber es defi-
nia com “un porteny que parla de 
Barcelona”. El periodista assegu-
ra que tres discos del Gato es van 

ta de temes de Gato i, fins i tot 
la seva figura, són pràcticament 
desconeguts en aquesta banda de 
l’Atlàntic.

L’únic record

L’únic record que va rebre a l’Ar-
gentina va ser la presentació del 
documental El gran Gato, de 
Ventura Pons, al Festival de Ci-
nema del Mar del Plata. “El van 
passar a l’aire lliure, a les Ram-
bles. Després el vaig poder veure 
a Buenos Aires, a l’Atlas Reco-
leta. Hi vaig anar cinc cops...”, 
afegeix la cosina.
Com bé diu la dita, ningú és 
profeta a la seva terra, i el Gato 
no en va ser una excepció. Per 
a Marta Álvarez és una llàstima 
que la música del rumber no 
arribés a l’Argentina. “Jo te-
nia tots els seus àlbums, alguns 
me’ls enviava a través de gent 

que viatjava a Buenos 
Aires, altres els compra-
va jo o me’ls regalava en 
els meus viatges a Cata-
lunya”. Ara són els seus 
nebots els qui, vint anys 
després de la seva mort, 
escolten la música del 
Gran Gato a través de 
la xarxa. 

mEritxEll díaz
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les frases dels amics de Gato Pérez

quasi 30 anys captiva no havien pogut canviar... L’any de la rumba

Els ritmes heretats del Gato
El 18 d’octubre de 1990, Jumitus del Pichón, gi-
tano de la plaça del Raspall de 22 anys, va co-
nèixer escoltant les notícies a la ràdio, la mort 
del seu amic –a qui molts joves graciencs con-
sideraven com un tiet- Gato Pérez. Es dissolia 

aleshores la jove formació de la qual Jumitus 
era membre, Estrellas de Gràcia, grup que Gato 
havia apadrinat des de mitjans dels anys vui-
tanta fruit de la seva vinculació amb la comu-
nitat gitana de la Vila. Començava l’era postGa-

to, vint anys en els quals la rumba catalana ha 
viscut alts i baixos, una situació que bona part 
dels músics del gènere defineixen com un pro-
cés cíclic que afecta l’estil, sempre tapat pels 
grans noms de la música comercial.

ÈRIC LLUENT

Tot i les turbulències, durant les 
dues darreres dècades el cor de la 
Gràcia gitana ha vist néixer i re-
néixer bandes que han portat el 
nom i el ritme del barri arreu del 
món. Durant els primers anys de 
la dècada dels noranta la rumba va 
viure sota un sentiment de con-
tradicció. D’una banda, la tristesa 
per la desaparició de Gato havia 
deixat tocada la nova fornada de 
rumberos graciencs. De l’altra, el 
gènere vivia un auge internaci-
onal fruit dels Jocs Olímpics de 
Barcelona i l’Amics per sempre de 
Los Manolos. De fet, pocs mesos 
abans de morir, Gato ja tenia un 
precontracte per actuar a la clau-
sura de les Olimpíades. 
“Un dia va venir a casa i ens va 
dir que ell actuaria a la festa fi-
nal dels Jocs i que comptava amb 
Estrellas de Gràcia i amb mi”, 
explica Sicus Carbonell, líder de 
Sabor de Gràcia, que l’any 90 te-
nia 16 anys. L’altre gran projecte 
que va quedar per realitzar va ser 
un musical titulat Buru Bajani 
(“tempesta a la ciutat”, en roma-
ní) que tractava sobre les anades i 
tornades dels gitanos a Amèrica. 
Gato Pérez no només havia estat 
un molt bon músic recordat com 
el poeta urbà de la rumba sinó 
que, a més, era un activista de l’es-
til, organitzant concerts i festivals. 
És per això que els joves músics de 
Gràcia es van ressentir tant de la 
seva mort: perquè havien perdut 
aquell referent que sempre estava 
disposat a donar una empenta. 
Malgrat tot, alguns músics que 
havien actuat o conviscut amb 
Gato van iniciar els seus propis 
projectes. És el cas d’Ai ai ai, que 
l’any 1994 publicava el seu pri-

mer disc, Neguits, angunies i fo-
rats, amb Sicus Carbonell com a 
cantant, Pep Lladó al teclat i Ra-
falito Salazar a la guitarra, aquests 
darrers també companys de Gato 
sobre l’escenari. Ben aviat Car-

bonell va deixar la formació per 
iniciar el projecte de Sabor de 
Gràcia. Ai ai, ai estava més in-
teressat en certes influències del 
pop mentre que Carbonell volia 
experimentar amb la rumba cata-
lana i la música llatina. L’antiga 

El Grup ai ai ai, l’any 1996

siCus CarbonEll amb tio paló dEls patriarquEs dE la rumba

CEdida

formació de Sicus va publicar 
l’any 1998 Esperit de vi, treball 
que donaria pas a la dissolució 
del grup. Sabor de Gràcia ha es-
tat, doncs, a la pràctica, l’únic 
representant de la rumba graci-
enca durant la primera dècada 
del segle XXI. 
Fruit de l’impuls de Carbonell, 
l’any 2005 naixia la formació 
Patriarcas de la Rumba, un con-
junt que posava dalt de l’escenari 
molts dels qui durant molts anys 
havien estat darrera els grans 
noms de l’estil, mantenint-lo viu 
en festes privades i bodes gitanes. 
El referent del conjunt era el gra-
cienc Tio Paló, que va dur la seva 
alegria i el seu ball arreu d’Europa 
fins que el 9 d’octubre del 2009 
va morir a causa d’un infart. 

Paral·lelament, en els darrers dos 
anys, Gràcia ha viscut el renai-
xement de la rumba amb prin-
cipalment tres fets destacats: 

la reaparició d’Ai ai ai (2008), 
Sicus Carbonell es converteix 
en el pregoner de la Festa Ma-
jor (2009) i Estrellas de Gràcia 
es reuneix de nou després de 20 
anys d’inactivitat (2010). A més, 
se sumen al panorama grups de 
joves com Rumb al Bar, el can-
tant del qual, Marcel Marimon, 
té tan sols 19 anys i ja ha publi-
cat el seu primer disc.

L’esclat a Catalunya

Vint anys després de la mort 
de Gato, paios i gitanos donen 
un nou impuls a la rumba per 
tal de fer evolucionar el gènere. 
Es viu un boom no només a la 
Vila sinó arreu de Catalunya i, 
com diuen alguns, els rumberos 
semblen sortir de sota les pedres. 
Una rumba que mira al futur pe-
rò que no oblida el passat. Una 
rumba gracienca actual que en 
totes les seves diferents expres-
sions guarda un mateix nexe en 
comú: un home amb barret i 
ulleres i una veu i uns versos que 
van marcar tota una generació 
de graciencs, Gato Pérez. 

Vint anys després de 
la mort del Gato, paios 

i gitanos donen un 
nou impuls a la rumba

“No vam ser amics, 
sinó germans. Érem 
dos renovadors de 
la rumba”

Chango
Solista

“Era un gitano més, 
un home esplèndid i 
humil i es va quedar 
sol amb la rumba”

Sicus Carbonell
Sabor de Gràcia

“El Gato era inquiet: 
va passar del funky 
i el jazz-rock a ser 
paridor de rumba”

Jordi Vilella
ExSecta Sònica

“Era com un oncle 
per nosaltres, ens 
va estimar amb 
bogeria”

Jumitus del Pichón
Estrellas de Gràcia

“La dedicació del 
Gato a les lletres 
i les harmonies es 
troba a faltar”

David Torras
Ai ai ai

CEdida
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el ventilador

Que vinguin 
els americans

Rescato d’entre tots els 
missatges que ens va llegar 
el Gato allò que les qüesti-
ons fonamentals s’aprenen 
al carrer, que la riquesa la 
tenim en la nostra història i la 
saviesa prové de les cançons 
antigues i els diversos colors 
de la nostra gent. I recordo 
això perquè em fa l’efecte 
que Gràcia es dilueix a cop 
de desmemòria. D’una banda, 
les autoritats municipals 
han confós durant anys el 
benestar i la qualitat de vida 
amb uniformització. Molts ra-
cons de Gràcia han perdut la 
seva màgia i ara són iguals a 
d’altres de Sants o Sant Martí: 
el mateixos bancs, els fanals, 
els mercats o les places de 
nova planta... i passarà igual 
amb la Violeta. Fa 20 anys 
les productores de publicitat 
gravaven anuncis a Barcelona 
perquè ensenyar la ciutat feia 
guanyar clients. Avui vénen 
perquè s’ha convertit en un 
plató neutre que els consu-
midors no identifiquen i surt 
barat, però podria ser Buenos 
Aires o Xangai. Barcelona s’ha 
desdibuixat i ha arrossegat 
Gràcia. Ara bé, tota la respon-
sabilitat no és dels polítics: 
els veïns i veïnes perseveren 
a tenir unes façanes tristes, 
uns carrers bruts i esmorteïts. 
Si Gràcia ja no existeix, algú 
l’hauria de reviscolar com a 
parc temàtic o per a una pel.
lícula històrica. Ja que aquí no 
ho sabem fer, que vingui un 
altre Gato, que ens faci veure 
la gran sort que tenim i com 
l’estem menystenint. 
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a l’enèrgica ciutat que començava a despertar... La Fundació

La Fundació s’envolta d’experts 
per al rellançament de la festa

ÈriC lluEnt

El prEsidEnt dE la fundaCió, riCard EstruCh, i alGuns dEls mEmbrEs dEl patronat: pEp fornés, josEp m. ContEl i fErran masCarEll

La Fundació Festa Major va comen-
çar a caminar l’any passat amb el 
primer deure de professionalitzar-se 
a través d’una nova estructura que 
històricament havia estat assemble-

ària. Però, un cop celebrada la ses-
sió constitutiva i aprovats els comp-
tes ara fa un mes en la reunió del 
nou patronat, la característica més 
visible de la Fundació és la suma 

d’experts en les festes de Catalunya 
com Pep Fornés, Jordi Pablo, Ferran 
Mascarell o Josep Maria Contel, que 
tenen com a objectiu el rellançament 
d’una Festa Major que no s’atura.

ALBERT BALANZÀ

Una entitat que mou 280.000 
euros en ajuts directes de l’Ajun-
tament de Barcelona, de la Gene-
ralitat i del Centre de Promoció 
de la Cultura Popular i Tradicio-
nal Catalana, que ha de tenir re-
tinguts 30.000 euros com a aval 
i que signa contractes anuals amb 
Damm per quantitats que arri-
ben als 90.000 euros (després de 
rebutjar ofertes de 120.000 eu-
ros per any de Moritz). Aquesta 
és la cara econòmica actual de la 
Fundació Festa Major, l’estruc-
tura que des de l’any passat va 
afermar els fonaments que des de 
1956 havien anat posant pedra 

a pedra les comissions de festes 
dels carrers al voltant d’una fede-
ració, tenint cura d’una festa que 
es remunta a l’any 1817.
El president de la Fundació Fes-
ta Major, Ricard Estruch, resu-

meix aquesta nova etapa en una 
assumpció de “més responsabili-
tat en les formes i més facultats 
com a junta”. De moment, però, 
Estruch i la resta del pinyol de 

Damm s’ha assegurat 
l’esponsorització de 

la festa després d’una 
dura batalla amb Moritz

l’antiga Federació s’han envoltat 
d’experts que ajudaran a repensar 
la festa perquè cada any tradició, 
modernitat i qualitat siguin cons-
tants invariables.
L’historiador Jordi Pablo, un dels 
referents de l’estudi de la festa i di-
rector de l’Arxiu Festiu de Gràcia 
durant els últims anys, qualifica 
el canvi d’estructura de l’entitat 
com “el més adequat” per deba-
tre “l’encaix de la Festa Major en 
els models festius que hi ha ara a 
Barcelona”. Pablo, que l’any 1997 
va llançar com a exemple de futur 
la idea d’una Escola de Fantasies 
Urbanes per garantir el futur dels 
guarnits, posa èmfasi en la “volun-
tat estètica molt compartida” que 

s’ha viscut en les primeres reuni-
ons del patronat de la Fundació. 
Això s’ha traduït en la primera 
campanya a favor del civisme en 
els guarnits, que es concretarà en 
el lema Respectem el guarniment en 
banderoles i gots compostables. 
L’antropòleg i patró Pep Fornés 
afegeix que el nou ens ajudarà la 
festa “amb nous arguments” i amb 
la idea de “no tancar-se”. Un altre 
dels nous patrons, Josep Maria 
Contel, subratlla que la Funda-
ció garantirà la festa més enllà 
del nombre de carrers partici-
pants. “La Festa Major de Grà-
cia està en constant metamorfosi 
i la Fundació n’assegura la pervi-
vència”, apunta. 

Els protagonistes

“La Fundació és 
adequada per 
debatre l’encaix 
de la festa a 
Barcelona”

Jordi Pablo
Membre del Patronat 

“La idea és tenir 
nous arguments 
i no tancar-se en 
l’evolució de la 
Festa Major”

Pep Fornés
Membre del Patronat

javi soria
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Les 50 recomanacions de L’Independent

22.30 h Sabor de Gràcia presenta ‘20 x Gato’. Rumba. 
Homenatge a Gato Pérez. Plaça del Sol

DIMECRES 18

19.00 h Havaneres. Carrer Progrés
19.00 h Diada de les colles de cultura popular. Plaça de 

la Vila de Gràcia
21.00 h Projeccions i disfresses de Bola de Drac. Carrer 

Progrés
22.00 h Down home. Neo-swing. Placeta Manuel Torrente. 

En el marc del sopar de L’Independent
22.30 h Laura Simó i Francesc Burrull. Oratori Sant Felip 

Neri. Entrada. 12 euros. Carrer Sol, 8
23.00 h Luis Eduardo Aute estrena ‘Somnis de la plaça 

Rovira’. Plaça Rovira. En el concert de Sílvia Comes
00.00 h El niño de la hipoteca. Cançó. Placeta Manuel Tor-

rente

DISSABTE 14

19.00 h Pregó de la Festa Major de Gràcia a càrrec del 
cuiner Isma Prados. Plaça de la Vila de Gràcia

19.30 h Espectacle amb les colles de cultura popu-
lar. Plaça de la Vila de Gràcia

DIUMENGE 15

08.30 h Matinades amb els grups de foc de la Vila. Inici: 
plaça Revolució

11.00 h Sardanes. Carrer Bruniquer
12.30 h Matí de Festa Major. Des del pla d’en Salme-

ron a la plaça de la Vila.
18.00 h Cercavila de cultura popular. Inici: carrer 

Gran/Santa Àgata
18.00 h La Tresca i la Verdesca. Infantil. Carrer Puig-

martí
21.00 h Igitaia, Skatasun, Revolta 21 i Kill. Punk, ska 

i hardcore. Carrer Progrés
22.00 h Lucky Guri. Jazz. Plaça del Diamant
22.00 h Pony Bravo, Inspira i Za!. Pop. Plaça Rovira
22.30 h La Carrau. Folk. Plaça del Sol
22.30 h Maria del Mar Bonet i Manel Camp. Oratori 

Sant Felip Neri. Entrada. 12 euros. Carrer Sol, 8

DILLUNS 16

13.00 h Pascal Comelade i l’Orfeò Metropolità de 
Sant Roc Conductor presenta ‘Riffifí’. Rock. 
Plaça Rovira

22.00 h Charades. Pop. Plaça Rovira
22.30 h Roger Mas. Oratori Sant Felip Neri. Entrada. 12 

euros. Carrer Sol, 8
23.00 h Screaming Perros. Rock. Carrer Mozart
23.00 h Shiva Sound. Experimental. Plaça Joanic
23.30 h Surfin’ Sirles. Punk-rock. Carrer Perla

DIMARTS 17

17.00 h Marató musical contra el desallotjament del 
Casal Popular. Ros de Olano/Torrent de l’Olla

18.00 h Lliurament de premis de guarniments de 
carrers. Plaça de la Vila de Gràcia

22.00 h Josep Puntí, Joan Colomo i Els Trons. Rock 
i pop. Plaça Rovira

22.00 h Orquestra Aquàrium. Pop-rock. Carrer Verdi 
del Mig

22.30 h Anna Roig i l’ombre de ton chien. Oratori 
Sant Felip Neri. Entrada. 12 euros. Carrer Sol, 8
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Rovira’. Plaça Rovira. En el concert de Sílvia Comes
00.00 h El niño de la hipoteca. Cançó. Placeta Manuel Tor-

rente

DIJOUS 19

19.00 h Gatos que bailan Pérez por los tejados. 
Dansa. Homenatge a Gato Pérez a La Caldera i 
terrats veïns. Torrent d’en Vidalet

22.00 h Sopar-xou amb Doctor Soler. Carrer Fraterni-
tat de Baix

22.00 h Big Mama. Blues. Carrer Tordera
23.30 h Ignasi Terraza Trio. Swing. Carrer Joan Blan-

ques de Dalt

DIVENDRES 20

22.00 h Ai ai ai. Rumba. Homenatge a Gato Pérez. Car-
rer Joan Blanques de Baix

22.00 h Orquestra Mitjanit. Pop-rock. Plaça de la Vila 
de Gràcia

22.30 h Mazoni. Oratori Sant Felip Neri. Entrada. 12 eu-
ros. Carrer Sol, 8

23.30 h Samitier. Pop. Plaça Joanic
00.00 h Very Pomelo. Rumba-rock. Carrer Sant Pere 

Màrtir

DISSABTE 21

13.00 h Vermut-homenatge a Leonard Cohen amb 
Field Commanders. Plaça Rovira

15.45 h Gimcana de Festa Major. Inscripcions: Carrer 
Igualada, 10

20.00 h Tabalada i correfoc. Plaça de la Vila de Gràcia-
plaça Trilla-plaça de la Vila de Gràcia.

20.30 h Pep Gimeno ‘Botifarra’ i Els Tranquils. Jota i 
cançó de taverna. Placeta Sant Miquel

22.00 h Eina, Virus i Deskarats. Rock. Plaça Raspall
22.30 h Sanjosex. Oratori Sant Felip Neri. Entrada. 12 

euros. Carrer Sol, 8
23.30 h Hasta luego, cocodrilo amb Albert Malla. 

Punxa-discos. Carrer Providència
23.30 h Derrumband i convidats. Homenatge a Gato 

Pérez. Plaça Rovira
01.00 h Belda i els Badabadoc. Folk-rock. Plaça de la 

Vila de Gràcia

DIUMENGE 22

12.00 h Diada castellera amb Xiquets de Tarragona, 
Xicots de Vilafranca i Castellers de la Vila de 
Gràcia. Plaça de la Vila de Gràcia. Abans, a tres 
quarts de dotze al carrer Xiquets de Valls, les co-
lles participants faran els seus pilars
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el ventilador

De fora 
vingueren

He conegut un professor 
universitari que col.lecciona 
insults. Específicament, insults 
que les poblacions locals de tot 
el món han inventat per referir-
se als qui vénen de fora. Expli-
cava el professor que és una 
tendència mil.lenària registrada 
a totes les cultures. Que enllaça 
amb instints molt primaris, el 
gregari i el de “jo havia arribat 
primer”. A mi no m’han aplicat 
mai un insult d’aquests. Sovint 
em diuen que els meus cog-
noms (Maristany i Badell) són 
de català-català, com si això 
em donés drets suplementaris 
sobre la terra que trepitjo. Res 
més lluny de la veritat: en pri-
mer lloc perquè tots hem arri-
bat de lluny en algun moment, i 
en segon, perquè la terra és de 
qui se la guanya. Mai se m’acu-
diria pensar que sóc més català 
que el meu germà Sergi Villalba 
i Basarte, gracienc fill de la 
Verneda i nét de Cintruénigo 
(Navarra) i de Cañada Juncosa 
(Conca). Hauríeu de sentir com 
parla en Sergi sobre el Gato, i 
com reivindica els seus origens 
suburbials, il.luminats per la 
“luna brava” que “salió para 
aprender la canción que canta 
la gente del sur en un bar del 
callejón”. Que l’autor d’aquestes 
lletres fos un paio argentí que 
va enamorar-se de la rum-
ba dels gitanos catalans em 
sembla que ja és el summum. 
Algun dia hauríem de comen-
çar una col.lecció d’elogis a 
l’estranger que esdevé un dels 
nostres. Gato, en oposició a 
xarnego (gos) em sembla una 
bona primera pedra. 
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Verdi torna als orígens amb un 
bosc surrealista i minimalista

javi soria

Arbres gegants de fusta i molt de 
surrealisme per tornar als orígens. 
Així de transcendental és la pro-
posta d’un dels favorits del con-
curs de carrers de Festa Major, el 

carrer Verdi del Mig, que enguany 
ha guardat a l’armari els extrater-
restres gegants i els personatges 
megalítics als quals ens tenen 
acostumats per oferir-nos un bosc 

oníric on, ens adverteixen, cadascú 
descobrirà missatges diferents de 
la vida. Aspirant de nou al primer 
premi, Verdi del Mig reivindica ara 
el guarnit més clàssic.

CARINA BELLVER

Es tracta d’un experiment radi-
calment diferent –un pèl filo-
sòfic i obert a la interpretació– 
que amaga, sota la defensa de 
l’ecologisme, la reivindicació de 
retornar als orígens de la festa i 
respectar els guarnits. Descobreix-
nos. Aquest és el reclam –si més 
no, provocador– de Verdi per a 
un bosc auster on no hi haurà 
ni follets ni fulles. Un món on 
els materials que el composen 
tindran l’oportunitat de retor-
nar als seus orígens. Aquest és el 
segon any que Verdi del Mig no 
compta amb Joan Martorell, un 
dels artífexs de la monumentali-
tat en els guarnits.
Quatre mil capses de fusta de fruita 
es reconvertiran en allò que un dia 
van ser: desenes d’arbres, encara 
que, en aquest cas, de vuit metres 
de diàmetre. D’ells penjaran fruits 

de colors en un paratge predomi-
nantment blanc, plagat d’insectes 
i –atenció– de larves gegants que, 
fora de voler ser un revulsiu, sim-
bolitzen el canvi i la transformació 
de la vida. Una escenografia que 
es desprèn d’un proverbi manlle-
vat dels indis Cree que coronorà el 
carrer i que diu així: “només des-
prés que l’últim arbre hagi estat 
tallat; només després que l’últim 
riu hagi estat enverinat; només 

principals actes

La cultura tradicional –sarda-
nes i havaneres– i les activitats 
de tarda adreçades, sobretot, 
a la canalla impregnen la pro-
gramació de Verdi del Mig en 
consonància amb la seva filo-
sofia. Tot i així, cal destacar el 
retorn d’una de les orquestres 
amb més solera i una habi-
tual de les festes, l’Orquestra 
Aquàrium, que tornarà a sonar 
en aquest carrer el dimarts 17 
d’agost en la que serà l’única 
nit de ball a Verdi. 

després que l’últim peix hagi estat 
capturat; només llavors entendràs 
que els diners no es poden men-
jar”. Però sota aquesta aparent de-
fensa de l’ecologisme, s’amaga una 
metàfora de doble lectura: d’una La proposta de Verdi 

reivindica la defensa 
aferrissada dels 

guarniments

Emigrants i forasters inundaven els carrers... Concurs de carrers

banda, la necessitat de retornar als 
orígens d’una festa de menys gres-
ca i de l’altra, la defensa aferrissa-
da dels guarnits perquè els boscos, 
com els guarnits, són de tots o de 
ningú. Així doncs, el que podria 

semblar només un estrany bosc 
difícil d’imaginar, es converteix en 
un guarnit-protesta. 
Tant clar ho tenen els de Ver-
di del Mig que es reivindiquen 
artífexs de la campanya Respec-
tem els guarniments que engega 
la Fundació Festa Major amb 
el suport del Districte per sen-
sibilitzar els visitants de la im-
portància de respectar l’element 
identificatiu de la festa. Una fi-
losofia que, fins i tot, impregna 
la programació del carrer, on les 
havaneres i els sopars de carma-
nyola són estrelles de la nit. L’es-
tratègia calculada té la voluntat 
de ser un repel·lent de l’eixam de 
guiris a la caça del bailoteo i de 
la consumició més barata. Una 
suma, doncs, de propòsits i de 
múltiples lectures amb la qual es 
vol seduir el passejant i guanyar 
de nou un altre primer premi. 

El CarrEr vErdi prEpara un Guarnit oníriC i amb missatGE CrítiC

javi soria



de Gràcia

19

11 de juny de 2010
l’independent EspEcial FEsta Major

el ventilador

Sabor a Gato

En aquests moments de tanta 
història i tant símbol i bande-
ra, passar la tarda escoltant 
Gato, llegint Gato, ballant 
Gato, redescobrint Gato,… 
Aire fresc. 
Per al Gato la rumba és la 
música i el folklore contempo-
rani de Barcelona, la veritable 
música popular, del poble, 
de la gent, del carrer. Es 
una música màgica i divina, 
inèdita i profunda. Sincera, 
espontània, natural. La rumba 
de Barcelona és una rumba 
amarada i marejada de món; 
és música cubana, tropical, 
gitana i flamenca. rock i 
jazz. Aíxí és la música de 
Barcelona, de Barcelunya, de 
Catalunya. Barcelona són els 
barris, del Somorrostro a les 
Corts, del Poblenou a Montju-
ic. Barcelona és cosmopolita. 
La Rambla, un còctel d’immi-
grants i forasters, de turistes 
i obrers. Un oasi d’humanitat 
i tolerància.. I Gràcia, el cor, 
la festa.
Per al Gato la rumba es fa 
amb batedora i ventilador. És 
música, paraula i ball, ritme, 
moviment. Guitarra i percus-
sió. El ball, la vida. Ballar la 
rumba és divertir-se, passar-
s’ho bé, respirar. deixar-se 
anar i trobar benestar. La 
rumba és volcà, emoció, sen-
timent. Un idioma propi per 
obrir l’anima i deixar parlar 
el cos. Per ser cada un i tots i 
un mateix. També adrenalina, 
alcohol, velocitat, intensitat i 
dolor. Forçar la màquina nit i 
dia i viure jugant-se la vida,.. 
Una melodia eterna. Tarda 
amb sabor a Gato. Un sabor 
nou i suau,..que dura. 

Sa
ra

 R
eñ

é

Tordera escenifica la vitalitat d’un 
mercat de barri dels de tota la vida

javi soria

El CarrEr tordEra rEproduirà lEs paradEtEs d’un mErCat tradiCional

“Tothom t’ajuda si dius que ets de 
Festa Major. És igual el que facis, 
com si vols fer la Torre Eiffel!”, ex-
pliquen els responsables del guarni-
ment de Tordera. Tot i que conver-

tir el carrer en aquest símbol seria 
prou impressionant -i s’adiria amb 
la seva manera de treballar, que 
sempre ha apostat per representar 
conceptes únics (la sardina, el rellot-

ge o el tramvia), aquest any Tordera 
ens apropa una realitat quotidiana. 
Almenys ho és per als vilatans i els 
paradistes. Tordera es posa els ves-
tits... d’un mercat tradicional!

LAURA BALAGUÉ

“La idea és fer un mercat antic. 
És a dir, de plaça de barri, no de 
mercadillo de carrer. Pot ser un 
mercat com el de l’Abaceria o el 
de la Boqueria... sempre, és clar, 
passat per la batedora de la Festa 
Major”, explica Laia Martínez, 
presidenta de Tordera. Així, hi 
hauran elements propis d’un mer-
cat, però d’altres que, segurament, 
no hi trobaríem, perquè la comis-
sió entén que es tracta d’una festa, 
no d’una representació calcada. 
Per exemple, hi haurà més color 
del que és habitual en un mercat. 
“Molts vermells, taronges i verds”, 
ens comenta. La idea, però, és 
aconseguir que la gent físicament 
es trobi dintre d’un mercat per on 
podrà passejar. Un plantejament 
similar al del tramvia, que va ser el 
decorat amb què van rebre el se-
gon premi l’any passat. Al llarg del 

carrer es trobaran diferents para-
des: una fruiteria, una peixateria, 
un lloc de llegums...
Però d’on ve la idea? “Un dia xer-
rant, s’encén la bombeta i una per-
sona pregunta: ¿què us semblaria si 
féssim...?”. D’aquesta manera, ens 
explica la jove presidenta de Torde-
ra (que va heretar el càrrec del seu 
pare, un dels veterans del carrer), 
s’escull el tema del guarnit. Algú 
deixa anar una idea i la resta hi van 

l’activitat recomanada

Tordera manté el pressupost de 
l’any passat en quant a la pro-
gramació. Com sempre, la major 
part de les activitats són diürnes i 
estant dedicades al públic infantil. 
Dintre d’aquesta franja horària, la 
sortija d’aigua i fruita és una de les 
activitats estrella per als petits. A 
la nit, destaca un dels dies l’actua-
ció de Benjamín León Trio & Big 
Mama. Per cert, la nit del 15 no 
hi haurà programació. El carrer 
necessita descansar després d’ho-
res de treball continuat!

fent aportacions fins que l’acaben 
de definir. A partir d’aquí, comen-
ça el pelegrinatge que, enguany, 
engegava per Setmana Santa. Per-
què abans de començar a elaborar 
el decorat s’han d’assegurar que La idea és aconseguir 

que la gent es trobi 
físicament passejant 
entre les paradetes

Concurs de carrersen un còctel demencial de turistes amb obrers...

allò pensat sigui viable. “S’han de 
fer les proves, veure com funciona, 
si es pot pagar...”, detalla la Laia.
Tot i que ella diu no tenir suficient 
memòria festiva com per assegu-
rar si el tema del mercat ha estat 

utilitzat abans per algun carrer, sí 
que recorda que, una vegada, Joan 
Blanques de Baix, va convertir-se 
en un colmado. 
De colmados Gràcia n’ha tingut 
tradició, però de mercats no es pot 
negar que també. Només a la Vila, 
avui en funcionen quatre. Per això, 
aquest any, la documentació no ha 
estat necessària. “Només calia anar 
a qui d’alt, a l’Abaceria”, d’on –ex-
plica– han aconseguit algunes llau-
nes grosses pel decorat fet, bàsica-
ment, a base de porexpan, fusta i, 
com a novetat respecte l’any passat, 
també roba. 
El gruix de la feina el fa un equip 
format per entre cinc i sis persones. 
“Estem cansats perquè són dos me-
sos de no parar, però també estàs 
il·lusionada de veure com quedarà, 
si a la gent li agradarà... Aquest és 
el gran premi!”, conclou la Laia 
Martínez. 

javi soria
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el ventilador

Reinventa’t

La gràcia de l’estiu és que ens 
permet reescriure l’hivern. Pot-
ser sí que tenen raó els dies 
laborables, però que no ens 
treguin els diumenges i fes-
tius. Els dies de cada dia anem 
massa de bòlit per replante-
jar-nos res, segrestats per les 
presses i els merders laborals, 
i encara sort si tenim la sort de 
tenir feina. El parèntesi estival 
serveix per aturar el ritme, 
agafar aire i preguntar-nos 
si som allò que volem ser. Si 
fem allò que volem fer. Si ha 
arribat l’hora de clavar algun 
cop de puny (metafòric, que 
som gent pacífica) i prendre 
una decisió de les que anem 
ajornant de setembre a juliol.
És ara, no per cap d’any, quan 
ens fem els bons propòsits 
que potser acomplirem. 
Aquest curs, sí. Sí que ens 
aprimarem o menjarem millor 
o anirem a nedar o assistirem 
a les reunions de l’AMPA o 
tindrem un fill o plantarem 
un roure o ens reconciliarem 
amb l’ex o ens apuntarem a 
un màster en psicobiologia 
i neurociència cognitiva o 
escriurem d’una vegada la 
novel.la de la nostra vida.
Ens podem reinventar a 
ritme de rumba, per què 
no. O mentre escoltem ben 
acompanyats la cançó d’Aute 
dedicada a la plaça Rovira. 
Potser llavors conclourem que 
tampoc ens cal transformar-
nos gaire per ser com volem 
ser. Que en tenim prou amb 
dos o tres segons de tendre-
sa. O anant al cine cine cine, 
més cine per favor. Truca’m el 
dia que puguis i afanya’t, que 
ja són les quatre i deu. 

Ev
a 
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‘El meu carrer’, un clam identitari 
per vestir Joan Blanques de Dalt

ÈriC lluEnt

Els paraiGüEs blanCs sEran l’ElEmEnt dominant al sostrE dE joan blanquEs dE dalt

Tot i que Joan Manuel Serrat la va 
escriure per al seu carrer, Poeta Ca-
banyes, al barri del Poble-sec, la co-
missió de Joan Blanques de Dalt ha 
fet seva la cançó ‘El meu carrer’ per 

“donar forma al sentiment de vincu-
lació que tots nosaltres tenim amb 
el nostre carrer, perquè la majoria 
hi vam néixer i hi estem molt vin-
culats”, tal com explica Glòria Es-

truch, la presidenta de la comissió 
de Joan Blanques de Dalt. De nou 
amb un guarnit promusical, el car-
rer amb més swing vol repetir podi 
en el concurs de carrers.

MARIA ORTEGA

No hi haurà representació lite-
ral. Ni la font, ni els balcons ben 
plens de roba estesa, ni els tres 
forns de pa, que cantava Serrat. 
Òbviament, no serà al Poble-sec, 
sinó a Gràcia, però el sentiment 
serà molt similar al que va inspi-
rar al cantautor a escriure sobre el 
seu carrer. Com és habitual en els 
guarniments de Joan Blanques de 
Dalt, tot serà molt més al·legòric. 
Un sentiment. Una composició 
visual que jugarà amb el color i 
amb la llum. I amb el bon gust 
que tan bons resultats els ha donat 
en les darreres edicions del concurs 
de carrers guarnits, encara que són 
conscients que “el nivell està pu-
jant i cada cop és més complicat 
fer-se amb una bona posició, cosa 
que és molt bona notícia perquè 
demostra el bon nivell de forma 
en què es troba la Festa Major”, 
tal i com apunta Glòria Estruch.
Ja fa 15 anys que el carrer Joan 
Blanques de Dalt es va especia-
litzar en la representació de can-
çons, normalment d’artistes de la 
Nova Cançó -Maria del Mar Bo-

net, Joan Isaac o Sisa ja han tin-
gut el seu moment-, i aquest serà, 
de fet, el tercer any que l’escollit 
és un tema de Joan Manuel Ser-
rat. Així doncs, ja tenen presa la 
mida i les combinacions més idò-

principals actes

A Joan Blanques de Dalt la fes-
ta nocturna començarà, el dia 
15, amb l’actuació dels clons 
dels Beatles: els Beatles Music 
Group. Un altre dels plats forts 
de la programació d’aquest esce-
nari serà l’actuació d’Ignasi Ter-
raza Trio, Ramón Fossati i Toni 
Solà -que presentarà el seu darrer 
treball, The Black Key. Tot ple-
gat, la nit del 19 d’agost a partir 
de dos quarts de dotze de la nit, 
just després del sopar de truites i 
pa amb tomàquet.

nies per a cada melodia i aspiren 
a repetir en el podi o si més no a 
estar entre les cinc primeres posi-

Ja fa 15 anys 
que el carrer s’ha 
especialitzat en la 

recreació de cançons

obert i càlid el cor dels seus habitants... Concurs de carrers

cions. Aquest any, se serviran dels 
pneumàtics com a suport d’unes 
llargues tires de vímet pintat. Al 

sostre, paraigües blancs farcits de 
paper i il·luminats de colors i un 
serrell, també multicolor, que es 
mourà al ritme del vent. I per tot 
arreu, plàstic pintat. Molt de co-
lor i molta llum. 
La idea és que quan la gent passegi 
per Joan Blanques de Dalt tingui 
la sensació de trobar-se entre els 
compassos d’una cançó, per això 
no hi ha cap representació física de 
formes, sinó que tot són concep-
tes plàstics i jocs de llums i colors 
per deixar a la ment del passejant 
la llibertat de crear. Enguany més 
que mai, els veïns del carrer Joan 
Blanques de Dalt s’han decidit a 
homenatjar el seu propi carrer i a 
esperar que no passi com a la can-
çó i que mai no es faci malbé , en-
cara que sigui a poc a poc. 

ÈriC lluEnt
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el ventilador

Rumba 
independent

Em diuen que fa vint anys que 
va morir Gato Pérez i sé de 
bona tinta que en fa deu que va 
aparèixer L’Independent de Grà-
cia. La Festa Major del 2010 vol 
recordar aquestes dues efemèri-
des i és natural que sigui així. Jo 
m’hi sumo dedicant unes línies 
a cadascuna. 
El Gato va descobrir la rumba 
catalana a Gràcia quan encara 
no sabíem què volia dir la lliber-
tat. En aquest context, ell, nas-
cut a l’Argentina, va saber en-
tendre que la música popular i 
festiva també havia de renovar-
se i passar a formar part d’una 
nova manera, més democràtica, 
d’entendre el lleure i la diversió. 
Jo, per exemple, el recordo can-
tant a Sant Feliu de Guíxols amb 
motiu de la Festa Major. La seva 
no era mai una actuació més 
sinó la del Gato, el músic capaç 
d’encomanar alegria, de saber 
casar el instrumentistes amb el 
públic i de gestionar amb èxit 
la vetllada. I això aleshores no 
era massa habitual. Gràcies, 
Gato, en nom dels centenars 
de milers de persones a qui 
vas encomanar, en una època 
difícil, l’entusiasme pels ritmes 
ballables i populars. 
Ara que des de fa deu anys 
podem tenir L’Independent a 
les mans d’una manera regular 
se’m fa difícil recordar com era 
la vida a Gràcia abans que en 
sortís el número 0. Aquest per a 
mi és el millor elogi, companys: 
ser incapaç d’imaginar Gràcia 
sense  L’Independent, reconèi-
xer que forma part indestriable 
de la vida a la vila i els barris de 
Gràcia. I que per molts anys!  

Jo
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tíBruniquer es gradua en el còmic 
amb una idea per a tots els públics

Carlos Cobo

El víCtor abad trEballant En la Gran Ciutat dE CòmiC dE bruniquEr

“Ens plantegem un premi per qui 
sigui capaç de reconèixer tots els 
personatges”, bromejava el Víctor 
Abad, l’ideòleg del guarniment del 
carrer Bruniquer, mentre apura la 

recta final de la feina. Després de 
donar la campanada el 2009 amb 
el quart premi del concurs, la se-
va proposta 2010 consta d’una se-
tentena llarga de personatges de 

còmic de diferents èpoques i pro-
cedències. Des de Bob Esponja a 
Capitán Trueno, passant per Mor-
tadelo, els Simpsons o Batman, en-
tre molts altres.

M. O.

A la portalada, de fet, ja s’enfron-
taran els herois japonesos i els 
nord-americanes en un gran plafó. 
A un costat i amb més de 70 anys 
de gestes a les esquenes: Super-
man. A l’altre, les noves generaci-
ons que pugen amb força de la mà 
de les Supernenes. Bruniquer, que 
l’any passat va quedar en quart 
lloc en el concurs de carrers guar-
nits, li ha agafat el gust a les posi-
cions altes i aquest any vol entrar 
al podi. Amb aquest objectiu, els 
responsables del guarniment co-
briran tot el carrer d’ edificis fets 
de caixes de cartó i amb sorpreses 
per sobre: petites rèpliques de per-
sonatges com Arale, Shin Chan o 
els Simpsons, entre d’altres. Tota 
una ciutat a mida reduïda que do-
narà una vida paral·lela al carrer, la 
del món del còmic. 
Fets amb plafons de porexpan de 
mida considerable, alguns dels 
personatges més destacats tin-
dran el seu lloc honorífic al mig 
del carrer. Des de Spiderman a 
Mortadelo i la llista encara accep-
ta suggeriments. Arribaran fins 

on el temps i la resistència física 
els permetin, però la voluntat és 
que tothom hi pugui trobar els 
seus referents. Per això, han obert 
la llista a tota mena de propostes 
perquè el resultat no fos només a 

l’activitat recomanada

A Bruniquer aquest any s’han 
plantejat omplir el buit de pro-
gramació entre les tres i les set 
de la tarda, aquell moment del 
dia en què la calor convida a 
fer poques coses. És per això 
que volen recrear un ambient 
de chill out amb hamaques, 
tauletes i música suau per fer 
més agradables les converses. 
També hi haurà espectacles 
d’animació infantil i, de nit, 
concerts i ball, com és habitual 
en aquest carrer.

la mesura d’una generació i han 
amanint els personatges amb les 
onomatopeies en bafarades que 

A la portalada, a un 
costat hi haurà herois 
dels Estats Units i a 
l’altre, japonesos

Concurs de carrerses nodria des de sempre de tradicions ben diferents.

tan va popularitzar la sèrie tele-
visiva Batman. El colofó el posa 
una sèrie de caixes que reprodu-

eixen les cares de diferents per-
sonatges amb formes quadrades. 
Les tortugues ninja fetes caixa, 
els personatges de Padre de famíla 
amb olor de pintura, el gat Gar-
field amb una figura força més 
estilitzada que la real...
La idea d’acostar-se al còmic va 
sorgir, com apunta Víctor Abad, 
de l’evidència que els més petits se 
sumarien aquest any a les tasques 
de guarniment. “L’any passat ens 
vam centrar molt en la història 
d’Alícia al país de les meravelles i 
ara volíem fer una proposta més 
intergeneracional, on els nens 
puguin portar els seus referents i 
se’l sentin seu i on també hi hagi 
els còmics que nosaltres llegíem 
de petits. Un guarnit a la mida de 
tothom”, conclou. 

Carlos Cobo
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Hi ha gitanos i jueus, valencians i portuguesos... Concurs de carrers

Viatges en el temps i l’espai, personatges 
fantàstics i realisme a la resta de carrers
Una bona idea. Quilos i quilos de paper i plàs-
tic. Hores de feina minuciosa. Solucions plàs-
tiques per reutilitzar materials. Molta pacièn-
cia. Alguna nit massa llarga. Algun despertar 
orgullós. Aquests són alguns dels ingredients 

imprescindibles per començar a treballar en 
el guarnit de Festa Major de les places i els 
carrers. Els resultat, però, té cares força més 
variades: personatges de terror, espècies ex-
tingides, vida més enllà de la Terra, canvis 

d’estació, mostres de l’arquitectura del país, 
jocs infantils, superherois,... Els 17 carrers 
que participen en el concurs de guarniments 
ja fa mesos que treballen perquè el matí del 
15 d’agost tot estigui a punt. 

MARIA ORTEGA

Berga. Amb els termòmetres 
marcant màximes per sobre dels 
30 graus, a la comissió del car-
rer Berga se li ha encès la llum: 
cal rebaixar la temperatura am-
bient per guanyar en confort i, 
amb aquesta idea, convertiran 
el seu tram guarnit en un oasi. 
Les mateixes pilones els han ser-
vit per plantar-hi palmeres de 
creixement immediat que, el 15 
d’agost, ja tindran una alçada més 
que raonable per proporcionar 
ombra i les haimes, les típiques 
tendes del desert, seran un altre 
dels elements imprescindibles 
d’un guarnit que donarà molta 
importància a la il·luminació. De 
nit, Berga serà un punt blanc. 
Durant els dies de Festa Major, 
aquest carrer tindrà especial cura 
de les activitats per als més petits 
i dels sopars de veïns, “la raó de 
ser de la festa”, segons els respon-
sables de la comissió.

Fraternitat de Baix. Tot un 
any en un sol carrer. Fraternitat, 
en el tram que enllaça Tordera i 
Torres, convidarà a fer una ràpida 
passejada per les quatre estacions 
de l’any. Entrant per l’estiu, a l’al-
çada de Tordera, on un gran cas-
tell de sorra presidirà la portalada 
i els colors càlids marcaran el to 
es passarà pel fred de l’hivern i les 
fulles caigudes de la tardor fins a 
arribar a la primavera, la segona 
de les entrades, amb una gran 
gruta amb domini dels verds i els 
colors vius. Una passejada, doncs, 
per tot un any amb els cercles de 
colors com a fil conductors i les 

fulles com a clares protagonistes 
del pas del temps en un carrer 
que, com és habitual, centrarà la 
seva programació en les activitats 
per als veïns.

Fraternitat de Dalt. En l’any 
del seu retorn, el tram de Frater-
nitat que va de Tordera a Siracusa 
ha escollit una temàtica tan plena 
de color com arrelada al país: el 
modernisme. Una gran rèplica 
de la casa Batlló presidirà l’entra-
da al tram guarnit que, sota un 
sostre ple de làmpades coloristes, 
anirà seguint diferents mostres 
d’aquest moviment artístic fins 

vEïnEs dEl CarrEr joan blanquEs dE baix trEballant En El Guarnit ‘ExtinCió amb GràCia’

fratErnitat dE baix farà un rECorrEGut pEr lEs EstaCions dE l’any la plaça dE la vila dE GràCia proposa un ContE dE tError

ÈriC lluEnt

javi soria Carlos Cobo

arribar als mosaics, fets a partir de 
la suma de xapes de refrescos. Pel 
que fa a la programació, a Frater-
nitat de Dalt els va la marxa i s’ho 
munten tot ells mateixos. No hi 
haurà orquestres, però en canvi 
han convocat una rèplica de l’Un, 
dos, tres i una nit homenatge als 
artistes del Paral·lel oberta a la 
participació. 

Joan Blanques de Baix. Ex-
tinció amb Gràcia és el títol de la 
proposta dels veïns de Joan Blan-
ques de Baix que suggereixen una 
mena de safari per descobrir es-
pècies que, com que ja no hi són 

-encara que afegeixen que algu-
nes continuen ben presents-, po-
den tenir la forma i els colors que 
ells vulguin. Des d’un exemplar 
d’ecopijosaurus, una espècie molt 
fina que només menja productes 
bio, fins a un barbiesaure, d’un 
rosa molt apropiat, que, com 
expliquen els artistes, “necessita 
fer-se retocs estètics per ser sem-
pre al centre d’atenció”, passant 
per un ryan raptor, “que se sap 
quan surt però no quan arriba” o 
un exemplar encara més estrany: 
el rèptil de la família nombrosa. 
De la programació, en destaquen 
la varietat, des d’havaneres fins a 

jazz, i un plat fort: el concert dels 
Ai ai ai.

Llibertat. El carrer Llibertat 
faria les delícies del mateix Isaac 
Asimov. Ha escollit com a mo-
tiu per al seu vestiment de gala 
el món dels robots. De fet, el 
carrer es dividirà en dues zones, 
una de cel i l’altra amb el plane-
ta robot, habitada per màquines 
de diferents mides i tipologies 
amb la llauna com a element de 

construcció principal. Tres grans 
humanoides fets a partir de caixes 
custodiaran una de les entrades, 
mentre que a l’altre extrem del 
carrer, un gran OVNI i una nau 
espacial completaran un guarnit 
ple de vida. Això sí, d’una vida 
diferent. Com a plat fort de la 
programació Llibertat proposa 
l’actuació, dilluns 16, de l’or-
questra Tràfic.

Mozart. Ja són aquí, però vénen 
en missió amistosa. Aquest és el 
missatge que ha escollit la comis-
sió de festes del carrer Mozart per 
al seu guarnit d’aquest anys. Una 
trentena de naus al·lienígenes so-
brevolaran el carrer, a cada metre 
una mica més a prop del terra, i 
prop de quaranta éssers de for-
mes estranyes es deixaran veure 
per a aquest racó de la Vila. Els 
responsables de la idea, però, re-

El guarnit de Joan 
Blanques de Baix 
presenta espècies 

animals ja extingides
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na vegada, amb el seu jardí i els 
seus arbres i per tot arreu, peces 
i aviontes fets també de lego. Els 
quatre colors bàsics d’aquestes 
peces: vermell, blau, groc i verd 
vestiran la placeta de Festa Major. 
De la programació en destaca la 
proposta de la nit del 21, la nit 
de la jota i la cançó de taverna, 
amb Pep Gimeno El Botifarra i 
els Tranquils.

Progrés. Autohomenatge a una 
generació. Així defineixen la seva 
proposta els artífexs del guarnit de 
Progrés, que remouran els records 
d’aquells que su-
men entre 20 i 
35 anys amb les 
primeres passes 
d’un personatge 
que va marcar 
una època: Son 
Goku. La prime-
ra temporada de Bola de drac és 
la temàtica escollida i es recrearà 
amb elements que ja formen part 
de la identitat de la comissió de 
Progrés: els grans ninots. Hi haurà 
personatges com el Follet Tortuga, 
Krilin o el mateix Goku sobre el 
seu núvol Kinton. Tot sota l’aten-
ta mirada del drac que vigila les 
boles màgiques des del sostre i la 
portalada. Quant a programació, 
Progrés obrirà foc amb la Nit Jo-

foguera. Ratpenats, aranyes, 
fantasmes, bruixes i, a un cos-
tat, un estranya criatura que 
comença a despertar des d’un 
llit de laboratori. Tot un conte 
de terror que transcorrerà capí-
tol a capítol a la plaça de la Vila 
de Gràcia, l’espai que gestionen 
els Castellers. Una curiositat: al 
conjunt de la plaça s’hi han mig 
amagat elements que recorden 
els guarnits d’altres anys. Des de 
bruixes amb càpsules de cafè fins 
al gat germà de l’Azrael que des-
cansava vigilant els barrufets fa 
dos anys. Com a acte destacat, 

òbviament, hi ha la diada cas-
tellera. Aquest any fora del que 
són els límits oficials de la festa, 
el 22 d’agost. La diada comp-
tarà, a més d’amb la colla local 
-en plena forma després d’una 
pretemporada plena de rècords- 
amb els Xicots de Vilafranca i els 
Xiquets de Tarragona. En el pla 
musical, destaca l’homenatge al 
Gato amb la rumba d’Ai ai ai i 
Dijous Paella.

Concurs de carrers andalusos i argelins, mallorquins i aragonesos...

Plaça Rovira. La màgia del 
plàstic omplirà la plaça Rovi-
ra que aquest any proposa un 
viatge oníric: El Jardí Somni 
Rovira. Es tracta d’un muntat-
ge fet bàsicament de plàstic, on 
garrafes convertides en flors i ti-
res llargues com si fossin herbes 
buscaran que el visitant entri en 
un altre món. “El que volem és 
fer desconnectar la gent, que per 
un moment se sentin atrets pel 
color i la màgia del nostre jardi, 
que serà un joc de formes sinuo-
ses i llum”, explica Jordi Andreu 
Fresquet, l’ideòleg del projecte. 
Al bell mil de la plaça, una gran 
bola blava projectarà llums amb 
formes diverses com a element 
d’enllaç d’un conjunt d’espècies 
que existeixen només a la nostra 
ment. En l’àmbit més musical, 
Rovira portarà grans noms com 
el del nord-català Pascal Come-
lade o Aute, a més de la nit de la 
rumba i el Festigàbal amb Chara-
des, Pony Bravo o Josep Puntí.

Placeta Sant Miquel. A poc a 
poc tot comença a encaixar en el 
guarnit de la placeta Sant Miquel 
que, aquest any, jugarà a les cons-
truccions fent encaixar peces de 
lego gegants fetes de porexpan. A 
un extrem, una caseta de les que 
tots hem intentat construir algu-

ConstruCCions dE lEGo a la plaCEta sant miquEl la portalada dE fratErnitat dE dalt

javi soria Carlos Cobo

marquen que els seus extraterres-
tres de cartró pedra i mides molt 
properes a les humanes mostren 
la cara més divertida de la inva-
sió i per això la presidenta de la 
comissió, Mar Gil, explica que 
s’han inspirat en pel·lícules com 
Monstruos S.A. “per fugir de l’en-
focament més fosc de la temàti-
ca, que estem de festa”. La crisi, 
a més, ha introduït una novetat 
en la programació del carrer: el 
sopar de carmanyola. 

Perla. En el seu segon any a la 
Festa Major, el carrer Perla es con-
vertirà en un gran cabaret. Llums 
baixes, tons vermells, barrets de 
copa i, com no, alguna vedet per 
donar vida als espectacles de vari-
etats. El Paral·lel dels segle passat 
reviurà per uns dies a Gràcia i ho 
farà amb una forta olor de cola 
i pintura, però amb un ambient 
força similar al d’aquestes sales. 
Que tremoli el Molino! La pro-
gramació festiva del carrer no es 
limitarà als gèneres habituals del 
cabaret i ja per començar, la pri-
mera nit, proposen una marató 
de música Hip hop.

Plaça de la Vila de Grà-
cia. Sota làmpades de casa en-
cantada, personatges fantàstics 
cobraran vida al voltant d’una 

En el seu segon any a 
Festa Major, el carrer 
Perla es convertirà en 

un cabaret

La placeta Sant 
Miquel jugarà a les 
construccions amb 

peces de lego

ve, amb les actuacions d’Igitaia, 
Revolta 21, Skatasun i Kill. A 
més, prometen espectacle durat 
el dinar de veïns amb l’actuació 
d’un peculiar clon de Michael 
Jackson.

Providència. Després de la ce-
lebració de la segona dècada guar-
nint-se per Festa Major amb una 
recreació de Halloween, aquest 
any el carrer Providència retrà el 
seu particular homenatge a un 
material: el plàstic, el gran pro-
tagonista del conjunt del guarni-
ment. Ampolles de diferents mi-
des, garrafes i trossets multicolors 
ompliran el carrer de dalt a baix 
en una composició plàstica que 
donarà molt de joc a les llums. 
Les portalades vindran presidi-
des per estructures de plàstics al 
voltant de grans focus. Les llau-
nes de diferents tipus de begudes 
pintades de colors seran el com-
plement perfecte per al plàstic en 
una composició colorista que vol 
convèncer per l’estètica més enllà 
de les representacions realistes. 
Hi haurà concerts d’havaneres, 
country i sopars de veïns.

Puigmartí. Que nevi a l’estiu 
o que els termòmetres s’elevin 
per sobre dels 30 graus la nit de 
Cap d’Anys. Encara que potser 
el canvi climàtic ho acabi fent 

possible, abans 
el carrer Puig-
martí ja haurà 
fet el primer 
intent. Del 15 
al 21 d’agost, a 
Puigmartí se-
rà hivern i fins 

i tot s’hi veurà algun element 
nadalenc, com la portalada on 
una gran xemeneia deixarà veure 
uns peus. Potser els Reis Mags? 
Potser el Pare Noel? Els respon-
sables del guarnit no volen en-
trar en detalls i només asseguren 
que, al seu carrer, vindrà de gust 
agafar un jersei entre tanta neu 
i avet. Quant a la programació, 
destaquen el concert d’A Contra 
Blues, la nit del 16 d’agost. 

entrevista

Les comissions de carrers cada 
any estan fent més esforços per 
lligar programacions més enllà 
de les orquestres.
Sí i és un gran pas endavant, per-
què suposa donar varietat a les 
programacions, on últimament 
hi ha una sobreoferta de rum-
ba, que és una música que està 
molt bé i és festiva, però que està 
deixant molt poc espai a d’altres 
propostes, com el rock. 

És un estil maltractat en les 
programacions?
De mica en mica la situació va 

CEdida

Els trEs ComponEnts dEl Grup sCrEamiG pErros

“Hi ha una sobreoferta de rumba”

M.O.

millorant, però les festes que volen 
una aposta segura intenten portar 
grups amb música que saben a 
l’avançada que serà ballable. És per 
això que cal ampliar el ventall, per-
què no totes les festes majors sonin 
igual i tinguin els mateixos grups. 
A vegades és necessària una aposta 
més valenta, decidir-se per un estil 
diferent per no bandejar determi-
nades músiques de les festes.

Com us prepareu per un concert 
com el de Mozart?
Intentarem tocar moltes versions, 
sempre però amb el nostre estil que 

les fa diferents. Són cançons que la 
gent pot reconèixer ràpidament i 
que generen més connexió que els 
nostres temes. Tocarem temes dels 
Creedence, Loquillo o fins i tot al-
gun de Gabinete Caligari.

Com definiu el vostre rock?
Fem rock’n roll clàssic amb tocs 
de rockabilly, però una mica 
més actual, més agressiu. Ens 
emmirallem més en els grups 
del 80 que en els dels 50. 

Screaming Perros, una proposta rockera per al dia 16 a Mozart

Carlos Hurtado (Char-
ly) i Llibert Vall es van 
conèixer fa prop de 30 
anys i van començar a 
fer rock’n roll. Després 
de diferents experièn-
cies amb altres grups 
ara s’han tornar a unir, 
juntament amb Víctor 
M. Rodríguez, en el pro-
jecte Screaming Perros, 
que juga en el nom amb 
la filosofia ‘spanglish’ 
imperant en el grup. 
Són una de les propos-
tes del carrer Mozart.
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Xavier Borràs
Director (2000)

Un referent. Avui, deu anys més tard de la 
publicació d’aquell primer número de llar-
gues columnes, és difícil concebre Gràcia 
sense L’Independent. Primer com a mensu-
al i, un cop consolidat, com a setmanal, el 
periòdic ha apropat als vilatans i vilatanes 
l’actualitat i la informació de proximitat, des 
de la pluralitat i el rigor. Una publicació “pe-

Plantar la llavor. Quan ara fa deu 
anys em van proposar de ser el direc-
tor de l’Independent de Gràcia no m’hi 
vaig pensar dues vegades a acceptar-
ho. I ho vaig fer per dues raons fona-
mentals: per servir el país des de la 
nostra Vila —on vaig néixer i visc—, i 
perquè creia que podia aportar la me-

L’Independent arriba als 10 anys com el 
referent de la informació de proximitat 
“Fer aparèixer una publicació periòdica cons-
titueix una aventura creativa o bé una empre-
sa planificada amb suficiència i eficiència. 
Una mica de cada cosa hi ha en els fonaments 
d’aquesta públicació que avui neix a la Vila de 
Gràcia, coincidint amb la commemoració dels 

150 anys de la seva efímera independència 
municipal”. Així arrencava un agost d’ara fa 
deu anys el primer editorial de l’Independent 
de Gràcia, la publicació que primer mensual i 
després setmanal ha aconseguit convertir-se 
en el referent de la premsa catalana de proxi-

mitat i en seriós competidor informatiu, en el 
seu àmbit, de la premsa generalista. Han pas-
sat 354 números i ho podem dir alt i fort: el 
periodisme que s’ha publicat en aquestes pà-
gines ha estat i és lliure i insubornable. Com 
diria Ramon Barnils, n’hi pot haver cap altre? 

ALBERT BALANZÀ

Aquell primer número 0 va ser 
horrible, en molts sentits. Avui 
és una peça de col·leccionista 
però cal admetre que estava mal 
fet: textos infinits, títols igual de 
grans a cinc que a tres colum-
nes, subtítols gairebé inexistents, 
entrevistes de cinc preguntes en 
una pàgina... però els continguts 
ja apuntaven maneres: entrevis-
tes a Marc Aureli Vila i a Antoni 
Bassas, un dossier històric sobre la 
premsa gracienca, el relleu tumul-
tuós a les colles de Sant Medir... 
Massa improvisació hi va haver 
poques setmanes després que Jor-
di Gasull, l’etern dirigent veïnal de 
Gràcia ens convoqués a tres com-
panys de facultat (Gemma Mon-
cunill, Joan López Escofet i Albert 
Balanzà) a una reunió a la seu de 
l’AVV Vila de Gràcia del carrer 
Topazi. Pocs dies després l’Inde-
pendent de Gràcia es presentava 
al Bar de la Virreina amb la coo-
perativa Debarris com a editora, 
el combatiu Xavier Borràs com 
a director i el conseller de Cul-
tura i pare de l’independentisme 
gracienc Albert Musons i l’amic 
i emprenedor periodista Gerard 
Maristany com a padrins.
El primer staff va completar-se 
amb noms de periodistes de dife-
rents generacions com Eva Balart, 
Oriol Garcia, Natxo Corberó, Da-

vid Fernández i Lluís Cantero, el 
fotògraf Oriol Vila o el dibuixant 
Gat i aviat s’hi van incorporar 
altres grans pencaires com Iolan-
da Pàmies, David Farrarós, Àlex 
Gutiérrez, Elisa Vivas, Jordi Vela, 
Yasmín Paricio, Anna Alsina, Jor-
di Mumbrú o Carol Álvarez. Els 
nostres primers columnistes de 
renom van ser Eduard Delgado 

imatGE CommEmorativa dEls 300 númEros dE l’indEpEndEnt a la plaça dE la vila dE GràCia

jordi marCh

i Pere Martí, el primer dels quals 
va morir el febrer de 2004. Una 
altra mort ha estat traumàtica en 
la trajectòria de L’Independent, la 
de Joan Tur, membre del consell 
editorial i fundador de VilaWeb 
Vila de Gràcia, que ens va dir 
adéu el setembre de 2004.
Aquella temporada, amb el no-
menament d’Àlex Gutiérrez com 

a redactor en cap i les incorpo-
racions de Clara Darder, Merit-
xell Díaz, Jordi Fernández, Marc 
Almodóvar, Jordi Relaño, Mireia 
Xancó o Lídia Noguerol, va ser 
també la del gran salt en la peri-
odicitat, de mensual a setmanal, 
en una Vila que en aquests deu 
anys no ha aconseguit tenir una 
estructura comunicativa forta ni 

en la resta de mitjans de comuni-
cació locals ni en la descentralit-
zació informativa que s’esperava 
des del Districte. Però el perio-
disme de carrer, de qualitat, de 
contacte amb els veïns, amb les 
entitats, amb els nous graciencs, 
amb els referents intel·lectuals i 
socials que treballen des de Grà-
cia per fer un país millor... ha 

i unes Rambles que van plenes de fecunda humanitat... Desè aniversari

des de dins

tita” que sempre ha treballat amb els cri-
teris i la professionalitat d’una de “gran”; 
on els periodistes han gratat la realitat, 
sense conformar-se amb les primeres 
impressions, i on els lectors han exigit el 
màxim, alhora que han col.laborat en la 
mateixa mesura. L’Independent ha estat i 
serà una escola de periodistes, que a més 
ha tingut la sort de comptar amb grans 
plomes. Ha servit al seu primer propòsit, 
informar, però també a d’altres objectius 
secundaris, no menys importants, ser un 
motor per generar opinió, ser un cohesio-
nador social i contribuir en la conforma-
ció de la identitat gracienca. Al llarg de 
deu anys hem rebut queixes, felicitacions, 
crítiques, premis... i les hem encaixat amb 
l’esperit de seguir fent créixer la criatura 
i adaptar-la als nous temps. Hi ha hagut 
moments per a tot: rialles, tensió, feina a 
altes hores de la matinada... i sobretot per 
al periodisme de qualitat. Per molts anys, 
que en puguem celebrar molts més.

va llarga experiència com a periodista i 
comunicador.
L’equip primigeni, animat, com ara, pel 
sempre coratjós Albert Balanzà, i per un 
petit grup de joves molt animosos i amb 
ganes de menjar-se el món, va ser el fo-
nament d’aquests dos lustres d’història 
del periodisme gracienc. Les seccions i el 
disseny dibuixats llavors a L’Independent 
han variat ben poc, si no és només per 
millorar, i el creixent nombre de lectors i 
d’anunciants han convertit la publicació 
en un referent cabdal, l’imprescindible 
mitjà que els divendres s’espera amb un 
cert delit.
Un agressiu càncer de pell em va deixar 
fora de circulació durant gairebé dos anys 
i en el retorn a una certa normalitat ja no 
va caldre el meu suport per tirar enda-
vant aquell il.lusionant somni d’ara fa deu 
anys. La llavor, doncs, ja era plantada. I 
jo que me n’alegro i me n’alegraré tants 
anys com calgui!

Meritxell Díaz
redactora en cap (2006-2010)
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ria Sala, un modul de publici-
tat... des del número 11!
No han passat poques coses en els 
últims cinc anys de vida de L’Inde-
pendent, ja en una fase de retocs i 
de consolidació del seu espai com 
a referent social, amb noves secci-
ons de gran impacte com El De-
pendent, el confidencial de L’In-
dependent. El 2006, en aquesta 
línia de millora informativa i de 
suma de generacions de perio-
distes, Meritxell Díaz va agafar 
el relleu d’Àlex Gutiérrez com 

a redactora en cap i va ampliar 
l’equip amb l’aleshores cap d’in-
formatius de Ràdio Gràcia, Cari-
na Bellver, i altres grans fitxatges 
com les germanes Sandra i Laura 
Balagué, els periodistes esportius 
Carles Masià i Albert Benet o el 
duet de la secció d’Economia for-
mat per Albert Garcia i Gabriel 
Trindade. En aquell moment, ja 
quan els comerços començaven 
a penjar les notícies i les colum-
nes del setmanari a l’aparador, 

Carina Bellver
cap de Cultura

Àlex Gutiérrez
redactor en cap (2003-2006)

Esperat. No falla cap divendres. “Bombons 
per celebrar la feina ben feta”. Així és com 
ens recompensa setmanalment un veí men-
tre agafa amb fal.lera una vintena d’Inde-
pendents acabats de sortir del forn per 
emportar-se’ls, de bon matí, al Casal d’Avis 
Siracusa. I no és l’únic que ens espera. És 
divendres i el telèfon sona en reacció a un 

Exercita la memòria. Recordes com 
era la plaça del Diamant l’any 2000? I 
què era la Casa Fuster? Recordes l’últi-
ma actuació de Lluís Homar al Lliure? I 
quin aspecte tenia la plaça Lesseps? Què 
hi havia al parc sanitari Pere Virgili? Pot-
ser ho recordes, però si et falla la memò-
ria, pots consultar els primers números 

La línia editorial de 
l’Independent només 
obeeix a un objectiu: 

una Gràcia independent 

Desè aniversariun oasi de tolerància impossible d’amagar.

triomfat i ha quedat reflectit en 
les pàgines de L’Independent. Les 
fonts d’informació són inesgota-
bles i pluralíssimes i aquest set-
manari les ha buscat a sota de les 
pedres, encara que això generés 
incomoditats. 

Independents, segur?

Sovint, quan un mitjà de co-
municació té la gosadia de dir-
se L’Independent, la primera 
pregunta que es fa -que s’ha de 
fer- el lector és fins a quin punt 
n’és, d’independent. L’Indepen-
dent de Gràcia ho ha proclamat 
del dret i del revés amb xifres 
que certifiquen que només un 
18% de la nostra publicitat pro-
vé de les institucions públiques 
o cedint les nostres pàgines per 
publicar opinions que ens insul-
taven. Al marge que els redac-
tors del setmanari, lògicament, 
voten el dia de les eleccions i 
són del Barça o del Madrid, la 
línia editorial de L’Independent 
només obeeix a una ideologia, la 
de l’independentisme gracienc, 
i si té alguna dependència, la 
té econòmica a través dels seus 
anunciants, i els nostres sempre 
han estat petits però no menys 
poderosos. Per exemple, Grane-

l’equip de col·laboradors es va 
ampliar també amb referents de 
la premsa generalista que vivien 
a Gràcia i volien escriure sobre 
el seu entorn. Jordi Albertí, Àlex 
Bosch, Lluís Bou, Ferran Casas, 
Jaume Clotet, Pep Gorgori, Eva 
Piquer, Tristram, Bruno Sokolo-
wicz i Rafael Vallbona en són un 
bon exemple.
L’última fornada, amb l’arribada 
d’Èric Lluent provinent també de 
Ràdio Gràcia i de redactors com 
Adrià Cortadellas, Laura Millan, 
Patrícia Monge, Xavi Tedó o els 
columnistes Víctor Nubla o Mi-
ke Ibáñez, han donat per mun-
tar grans esdeveniments com el 
número 200, en què el setmana-
ri va recrear com seria el número 
del dia de la independència de 
Gràcia, o el número 300, en què 
vam aplegar els lectors a la pla-
ça de la Vila de Gràcia i es van 
fer diversos actes i exposicions. 
Però la informació no s’atura ni 
L’Independent tampoc; per ai-
xò, aquest 2010 Maria Ortega 
ha agafat les regnes de redactora 
en cap en lloc de Meritxell Díaz 
i han arribat columnistes com 
Sebastià Jovani o Roger Rofín o 
nous valors com Ginebra Vall o 
Elena Albouy. Deu anys ja. Se-
guim, seguirem. 

des de dins

dels nostres titulars que, per ser veraç, 
ha fet diana i trencat orgulls. És, però, 
quan t’adones que has fet la feina ben fe-
ta... Sovint els periodistes ens lamentem 
que la nostra professió està massa insti-
tucionalitzada i que no som prou lliures 
per explicar, convertint-nos en mercena-
ris d’una informació manipulada. És aquí 
on L’Independent dóna oxigen. Perquè 
brinda l’oportunitat de fer un periodisme 
que no té por de mossegar ja que no deu 
res a ningú; que és crític i exigeix quali-
tat. Que no li serveix l’omplir per omplir i 
és proper al veí perquè vol estar amatent 
d’allò que realment passa a la Vila. Per 
això L’Independent és més que un periò-
dic. És la defensa d’una manera gairebé 
extingida de fer periodisme. Una feina 
ben feta que s’ha fet durant deu anys i 
que volem continuar fent com a mínim 
deu anys més. I saber que Gràcia ens 
respecta i ens espera els divendres és la 
millor recompensa. 

de L’independent. No en trobes? Demana’n 
al veí o la veïna. Segur que guarda tots els 
exemplars de la publicació que ha anat re-
collint cada divendres (o cada mes, els pri-
mers anys) en una habitació amb lleixes 
que fa de biblioteca. Primer endreçats en 
carpetes de tapa dura que es nuguen amb 
dues betes, després enquadernats per any 
o per mes. En aquests números trobaràs 
petits relats de la nostra història recent 
explicats per gent molt diversa. Periodis-
tes atrets per un projecte engrescador, es-
tudiants de periodisme amb curiositat de 
principiant o gent que estima la cultura i 
així ho va transmetre en notícies, entrevis-
tes i reportatges. Darrere de totes aques-
tes pàgines també hi ha la feina d’un ma-
quetador amb aquella visió crítica sempre 
necessària, unes comercials deixant-se la 
pell i sobretot, un grup de cooperativis-
tes aportant idees, suggeriments i molts 
ànims perquè el diari millorés. Com serà 
d’aquí a deu anys?

Jordi Gasull
membre del consell editorial

la primera pedra

Deu anys són molts anys, però no són una vida encara. Vam 
néixer per ser independents, però amb tants anys només s’ha 
aconseguit donar nom a la plaça de la Vila, a partir de la pro-
posta de l’enyorat Albert Musons. Amb deu anys, rius i rius de 
paraules, cròniques i opinions s’han escampat pels carrers i 
places de la identitària trama urbana gracienca. Però tot l’es-
forç que representa ser al carrer cada setmana no troba prou 
ressons més enllà dels ulls complaents dels qui ens llegeixen 
fil per randa, plana a plana. Som graciencs i se’ns nota en les 
virtuts i en els vicis. Ens agrada mostrar el que som i el que 
tenim, que no és poc, ni molt, ni massa. Però, contents de ser, 
esdevenim cofois i conformats malgrat tot el que ens manca, 
que no és poc, ni molt ni massa. Deu anys de la publicació re-
presenten el període més llarg d’existència i resistència d’una 
premsa periòdica de barri. Això sol ja mereix la celebració per 
conjurar els millors auguris. Això i la voluntat de continuar 
permeten repetir el que deia el primer editorial del número 0, 
per Festa Major: seguirem sent INDEPENDENTS TANMATEIX.
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Copa a copa descobria els seus racons més amagats... Desè aniversari

Ricard Martínez
president del Districte

Miquel Cabal Guarro
equip Heliogàbal

Maite Coca 
llibretera

Guillem Espriu
regidor del Districte

Manuel Núñez
gerent dels cinemes Verdi

Pius Alibek
filòleg i propietari del 

Mesopotàmia

Hi ha pocs adjectius amb prefix de 
negació que percebem com a positius. 
La idea mateixa és certament contradic-
tòria. Però és veritat que tenim una per-

que el més interessant és la tasca 
social d’aquesta publicació, ja que 
parla de les petites coses del veïns i 
veïnes, de les coses que els afecten 
de més a prop. Hi ha una dona gran 
que ve cada divendres i se n’en porta 
cinc exemplars: un per ella i els altres 
quatre els envia a un poble on viuen 
persones que són gracienques de tota 
la vida i volen estar ben informats 
del que passa a la seva Vila. La meva 
experiència amb la gent del diari 
ha estat molt bona i sempre que he 
informat sobre algun tema hi hagut 
resposta per part de la redacció. Vull 
felicitar a l’Independent per aquests 
10 anys de trajectòria d’informació 
local i desitjo que continuï per molts 
anys. A més, li demano al senyor 
Guillem Espriu, que ser del cert que 
s’interessa per Gràcia, que des de les 
institucions els doni suport a aquest 
projecte perquè qui es beneficia és la 
gent d’aquest barri. 

Ara fa deu anys sorgia l’Independent 
amb ganes d’apropar els veïns de Grà-
cia i informar de l’actualitat dels seus 
carrers. Des del primer moment hi ha 
hagut molta acollida i s’ha convertit en 
un referent informatiu dels vilatans. Per 
això, ens plau celebrar des dels cinemes 
Verdi aquest desè aniversari de l’Inde-
pendent i animem a seguir endavant 
amb aquesta important tasca. Ha estat 

A hores d’ara podem dir de l’Indepen-
dent de Gràcia que les seves notícies 
tenen rellevància, tant en el marc geo-
gràfic de la Vila com, en certa mesura, 
al conjunt de la ciutat, demostrant que 
la comunicació local pot ser d’interès. 
L’Independent manté viva la idea de la 
singularitat de la Vila, col.laborant en 
el ric i desproporcionat (en positiu) tei-
xit social, fent això que modernament 
en diem cohesió social.
En la meva tasca, primer com a re-
gidor del Districte i ara com a presi-
dent, sovint m’he vist interpel.lat pels 
redactors del diari, per intentar captar 
notícies de primera mà, sempre ho he 
vist com la voluntat de mantenir el cel, 
la tensió de la recerca de la notícia 
per oferir un producte actualitzat i 
d’interès.
Em sento còmode i n’estic content que 
existeixi l’Independent, moltes felicitats 
per aquests 10 anys.

cepció positiva de l’infinit i de l’intrèpid. 
De l’improvisat. De l’inimitable. De l’im-
mediat. De tot el que és immens. I de 
tot el que és imparable. Pot semblar que 
no hi ha res que reculli totes aquestes 
qualitats que, de fet, hauríem d’enten-
dre com a negatives. Però des d’infinit 
fins a imparable, tots aquests adjectius 
podem relacionar-los amb el temps, ja 
sigui d’una manera directa o indirecta. 
És a dir, uns els podem fer servir per 
parlar directament del temps. D’altres, 
per parlar de com ens relacionem amb 
el temps. I encara n’hi ha d’altres que 
ens serveixen per a totes dues coses al-
hora. Han passat anys i panys des que 
vau començar aquesta aventura. Anys 
i panys també, des que vam començar 
la nostra. Tots plegats hem empès els 
anys i hem anat obrint panys. I ho hem 
fet sense oblidar una altra de les grans 
qualitats positives que han de carregar 
amb un prefix negatiu: la independèn-
cia. I per molts anys. 

sinó que a través de les seves columnes i 
espais, convida a persones rellevants del 
barri o simplement a persones que volen 
dir la seva, a escriure, a expresar-se 
d’una manera lliure i plural.
L’Independent és, doncs, un reflex del 
tarannà gracienc. Diverses veus, moltes 
opinions, debat, encontres i desencon-
tres, reivindicacions, humor, esport, 
medi ambient, cultura, política… així és 
Gràcia..
Cada divendres al matí, amb el cafè amb 
llet, l’Independent. Una de les fonts d’in-
formació que ens serveix als qui gover-
nem, per copsar la diversitat gracienca 
des d’una altra perspectiva que no ens 
dóna el nostre treball diari al carrer i als 
despatxos.
Tenim la sort de ser un dels territoris de 
la ciutat amb més i millors mitjans de 
comunicació locals i amb els 10 anys de 
l’Independent es demostra que, a més, 
són dels més sòlids i consolidats.
Feliç dècada, Independent! Per molts anys!

el sentiment de barri i la proximitat in-
formativa les claus de l’èxit d’aquests deu 
anys, convertint l’Independent en un dels 
diaris més llegits de Gràcia. Està clar que 
és molt important el que passa a la resta 
de la ciutat, del país i del món, però també 
volem saber l’actualitat de la nostra gent, 
comerços i places.
Jo, com a fill de Gràcia, que he nascut i 
treballat tota la meva vida al barri, puc 
dir que són moltes les coses que han 
passat en aquests deu anys. Des dels cine-
mes Verdi recordem amb certa nostàlgia 
la desaparició de les sessions golfes en 
les nostres sales. Han estat diverses les 
transformacions que ha patit la Vila. Amb 
el comerç més tradicional s’hi han ajuntat 
tendències més modernes i un gran incre-
ment de l’oci nocturn. Hem passat a ser un 
dels barris més populars i cosmopolites de 
la ciutat de Barcelona sense perdre la prò-
pia identitat. És aquesta la línia que volem 
seguir i lluitar contra aquells incidents i 
incivismes que desllueixen la nostra Vila. 

L’Independent és un diari molt proper, 
quan l’agafes sents que l’ha escrit algú 
de casa, una cosa que no passa quan 
llegeixes qualsevol altre diari. La gràcia 
de l’Independent és que d’entrada ja 
saps que t’identificaràs amb allò que 
llegiràs i que no serà estrany veure-hi 
la foto d’algun veí o la història d’una 
botiga on vas a comprar habitualment, 
perquè tot el que s’hi explica passa a 
prop, et toca per algun costat, sinó a tu 
segur que a algun conegut...
Aquest caliu és el que li dóna el valor 
afegit, el que el fa ser un setmanari 
diferent, perquè és nostre. Hi surt la 
veïna o jo mateix. Serveix per seguir 
temes com el de les pilones i tota la 
polèmica que s’ha generat al seu voltant 
o el tema de les reixes a la plaça de 
les Dones del 36, que són unes lluita-
dores i en canvi s’estan venent com un 
problema. Moltes felicitats per la feina 
feta i per haver donat aquest caire de 
proximitat al setmanari.

Amb la Gràcia dels 120.000

Un dels avantatges de Gràcia és que 
tothom té opinió sobre les coses que 
succeeixen i l’Independent ha estat, 
en aquest sentit, un dels principals 
altaveus. I no només d’allò que vivim 
quotidianament en el nostre territori, 

Aquí, a la botiga, cada divendres se’ns 
acaben molt ràpid. La gent del barri té 
molt interès pel que s’hi publica. Crec 
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Desè aniversarien extenses caminates a les hores escolars...

Joan Vall
cineasta i responsable de 

Cinemascope

Fouad Ahmad Assadi
comerciant

Estic molt content de veure que 
l’Independent ha arribat al seu desè 
aniversari, perquè l’he seguit des del 
primer dia i he anat veient com ha anat 
fent-se cada cop millor i com continua 
millorant. Jo ja fa 27 anys que visc a 

Quan vaig aterrar a Gràcia, ara fa 
cinc anys, ningú no m’havia parlat 
de l’Independent. Ells, a Perla 30, jo, 
just al davant, al 29. Els divendres 
em vaig acostumar a esperar la nova 
edició del setmanari, que trovaba al 
seu expositor o esmorzant al Cafè del 
Teatre, acabat de sortir d’imprenta. 
Va ser llavors quan em vaig aficio-
nar a les seves notícies locals, potser 
petites, però eren les dels meus veïns: 
l’Europa empata al camp de l’Ampos-
ta, obres al carrer Astúries, Albert 
Musons deia..., el refugi de la plaça 
del Diamant obre, Èric Lluent opina 
que..., i la Graneria Sala sempre do-
nant el seu petit suport a la portada. 
No tinc ni idea de si els altres barris 
tenen un noticiari, segurament que 
sí, però la independència de l’Inde-
pendent és la que m’ha captivat per 
sempre més.

Gràcia i la veritat és que és una vila amb 
molta vitalitat i diversitat i, per tant, és 
necessari un mitjà com l’Independent que 
s’acosta a la realitat i l’actualitat del ter-
ritori d’una manera que no fan els altres 
mitjans. És un setmanari proper, però de 
qualitat que sempre busca la notícia i que 
no es conforma a treure els temes que 
ja han quedat antics. Jo el busco cada 
setmana, ja és costum, perquè m’agrada 
saber què passa a Barcelona i sobretot 
a Gràcia, que és la vila que vaig tenir la 
sort que m’acollís des del primer dia que 
vaig posar els peus a Barcelona. Un terri-
tori en canvi permanent, que les pàgines 
de l’Independent han anat dibuixant. 
Moltes felicitats per la feina feta fins ara 
i per la dinàmica de millora permanent. 
Com a fill de Gràcia, he de dir que l’In-
dependent sempre tindrà el meu suport 
en tot el que calgui, que forma part del 
paisatge de la Vila. Els divendres no 
serien igual sense els carrets repartint el 
setmanari. Per molts anys!

Moltes gràcies a tots els que heu fet possible que l’independent pugui celebrar els seus priMers deu anys
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un itinerari ric de xerrades i de bars... Esports

el ventilador

Anada-tornada

Quan els gitanos van arribar, 
en la segona meitat del segle 
XV, aquí no hi havia més que 
un convent de frares francis-
cans. El segle XVI s’hi va afegir 
un de caputxins i el XVII, el 
noviciat de les carmelites dels 
Josepets. Durant el XVIII, a 
Gràcia hi havia unes quantes 
massies i cases d’estiueig, i 
el XIX, amb els vapors tèxtils, 
van arribar els obrers. Llavors 
es configurà la fesomia urbana 
de carrers estrets i places. 
Qui podia pensar que una 
música popular contemporà-
nia arrelaria en aquest petit 
territori? En cinc segles de 
viatge des del subcontinent 
indi, la música dels gitanos va 
adquirir influències a Pèrsia, 
Afganistan, Armènia, Turquia, 
Grècia, Egipte, el Caucas, els 
Balcans... Al segle XVIII, les 
comunitats del sud estil.litzen 
el folklore andalús, i donen 
origen al flamenc. Viatgen 
a Amèrica, descobreixen la 
música afroamericana i la 
incorporen; especialment la 
rumba, que els descendents 
dels esclaus canten i ballen a 
Cuba. Des dels anys 40 del se-
gle XX a Gràcia sona la rumba 
catalana, que rep les influènci-
es d’altres músiques populars 
occidentals. D’Amèrica va arri-
bar Javier Patricio Gato Pérez. 
Va compondre Al Bar Petxina 
la basca cuina un ritme que és 
cosa fina, dedicada als que es 
reunien al bar que hi havia a 
la placeta que ara porta el seu 
nom. I ja no va marxar. És una 
història d’anada i tornada, un 
munt de pistes sobre l’històric 
cosmopolitisme del nostre 
folklore més autòcton. 
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la La festa recupera la pedalada i es 

gesta la primera cursa de cambrers

ànGEl GarrEta

Europa i santboià Es disputaran El sEtzÈ trofEu vila dE GràCia

La Festa Major de Gràcia viu un im-
portant repunt en aquesta edició 
de les activitats esportives des-
prés que l’any passat ja no es fes 
ni el clàssic torneig de futbol sala 

ni la pedalada popular impulsada 
pel Club Ciclista de Gràcia. Aquest 
any es recupera la tradicional pas-
sejada en bicicleta i s’hi suma una 
proposta força original: una cursa 

de relleus per a cambrers del barri. 
El primer dia de la celebració aco-
llirà tres dels plats forts: bàsquet, 
pedalada popular i el Trofeu Vila de 
Gràcia de futbol.

ÈRIC LLUENT

El torneig tres per tres de bàs-
quet, que organitza l’Associació 
d’Antics Alumnes de la Salle-
Josepets i que es disputa a les 
mateixes instal·lacions de l’esco-
la, compleix enguany el quinzè 
aniversari essent una de les tro-
bades esportives de referència. El 
mateix dia a les deu del matí es 
donarà el tret de sortida de la Pe-
dalada Popular, una activitat que 
en edicions anteriors s’havia dei-
xat de fer i que acumula cente-
nars de participants enmig d’un 
ambient familiar i que s’allunya 
volgudament de la competitivi-
tat. El recorregut ciclista comen-
çarà al Passeig de Sant Joan amb 
Travessera de Gràcia, pujarà per 
Escorial, tombarà per Encarna-
ció fins trobar Torrent de l’Olla 
per acabar a la plaça de la Vila de 
Gràcia. A les set de la tarda ar-
ribarà el torn del Club Esportiu 
Europa, el primer equip del qual 
s’enfrontarà al Santboià, conjunt 
recentment ascendit a Segona B. 

Una primera prova de foc per als 
jugadors dirigits per Pedro Dóle-
ra que intentaran deixar a casa 
un trofeu que fa quatre anys que 
s’endú l’equip visitant. La setzena 
edició del trofeu es disputarà al 
Camp de l’Àliga, ja que les obres 
del canvi de gespa del Nou Sar-

L’Europa juga el Vila 
de Gràcia al Camp 
de l’Àliga contra el 

Santboià

denya encara s’allargaran fins a 
principis de setembre. 
Tennis taula i escacs celebraran el 
seu novè i sisè torneig, respectiva-
ment, a la seu del Centre Moral 
Instructiu de Gràcia, el dia 18 
d’agost, deixant clara la forta tra-
dició i el gran nombre d’adeptes 
que aquests dos esports, a priori, 
minoritaris sumen a la Vila. Fi-
nalment, la novetat més original 
serà la primera cursa de relleus 
per a cambrer. Aprofitant el gran 
nombre de bars que s’acumulen al 
centre del barri, aquesta activitat 
proposa crear equips de cinc cam-
brers que faran un recorregut de 
200 metres cadascun tot portant 
a la mà una safata amb begudes. 
Guanyarà qui arribi més ràpid i 
amb més copes sense vessar. 

la programació esportiva

Diumenge 15
15è torneig de bàsquet 3x3. 
Lloc: Col·legi La Salle de Gràcia 
(plaça del Nord, 14). Inscripci-
ons: Fundació Festa Major de 
Gràcia (Igualada, 10). Categories: 
Cadet i Junior (nascuts els anys 
93, 94, 95 i 96), Sènior (nascuts 
el 92 i anterior). Els equips poden 
ser mixtos. Hora de convocatòria: 
9.30. Inici dels partits: 10 hores. 
Preu: 25 euros per equip

Pedalada popular. Hora: 10.30. 
Inici: Passeig de Sant Joan - Tra-
vessera (jardins). Organitza: 
Fundació Festa Major i Club 
Ciclista de Gràcia.

XVIè Torneig Vila de Gràcia. 
CE Europa - Santboià. Camp de 
l’Àliga, 19 hores. 

Dimecres 18
IX Torneig de Tennis Taula. 
Centre Moral de Gràcia: 10 
hores. Preu: 5 euros per juga-
dor. Inscripcions: Centre Moral 
de Gràcia (Ros de Olano, 9) i 
Fundació Festa Major de Gràcia 
(Igualada, 10).

VI Torneig d’Escacs. Lloc: Cen-
tre Moral de Gràcia (Ros de Ola-
no, 9) Organitza: Club d’Escacs 
3 Peons, Fundació Festa Major i 
Centre Moral. Inici: 10 hores.
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De verddes del Tibidabo al mar 

el ventilador

Galileo o 
l’‘spin-off’

Fa un temps vaig escriure 
una novel.la bona part de 
la qual transcorria al cor 
gitano de la vila de Gràcia, 
a les artèries i les venes que 
bombegen sang en amb-
dues direccions de la Plaça 
Raspall. Succeïa en una 
època que ara ens sembla 
prehistòrica, i hi passaven 
coses de diversos colors, 
tot i que el que hi predomi-
nava eren el negre i el roig. 
Res a veure amb Stendhal, 
és clar. En aquella novel.
la emergia un personatge 
gitano anomenat Galileo 
Matías. Un ésser peculiar i 
al mateix temps un supervi-
vent instintiu, que es movia 
per impulsos i per una 
curiositat insaciable que a 
voltes es tornava perillosa. 
Trenta-quatre anys després 
d’aquella trama, la vila i els 
elements irreductibles de 
la mateixa conserven si fa 
o no fa els mateixos trets 
d’aquell personatge, que 
era de fet una introjecció 
microcòsmica del territori 
pel qual es movia a bat-
zegades. El rau-rau gitano 
continua exemplificant la 
peculiaritat i la supervivèn-
cia, per bé que matisada 
per una mirada externa que 
en bona mesura s’ha des-
près de visions inquisitives 
i prejudicis.
A Gràcia també hi perviu 
encara una certa impulsivi-
tat i un grau de curiositat 
gens urbana, diguem que 
tel.lúrica. I enmig d’aquest 
joc de miralls, no puc dei-
xar de pensar que potser 
la veritable vila (o una de 
les veritables) només l’he 
pogut viure a través de la 
ficció. I m’imagino que pot-
ser en aquella vera ficció, 
del desconcert es podia ar-
ribar a crear la festa. Avui, 
que Gràcia sigui la festa 
em desconcerta. Coses del 
progrés, suposo. 

Deu limitadors de so per controlar 
els decibels dels grans concerts 

arxiu

joCs sostEniblEs al CarrEr GuillEriEs davat dEl punt vErd

Els Gots CompostablEs amb El lEma d’aquEst any

L’aposta del Districte de Gràcia per 
millorar el control dels decibels que 
generen els concerts de música en 
directe en els estrets carrers i les 
places de la Vila ha multiplicat el 

nombre de limitadors de so respecte 
els que es van utilitzar l’any passat. 
En total seran deu i es desplegaran 
en deu espai de Festa Major per tal 
de reduir l’impacte auditiu dels es-

pectacles amb més potència. Així, 
sota la campanya ‘Abaixa el volum’, 
el Districte desplega en aquesta edi-
ció de la festa el major dispositiu de 
limitadors de so.

la festa al punt verd Tabuenca

Dilluns 16
18 hores. Taller d’art col·lectiu 
amb residus, de la mà de la 
companyia DeTotsKolors.

Dimarts 17
12 hores. Demostració de cuina i 
form solar, amb d’Acció Catacrac.

18 hores. Joc amb material re-
ciclat, a càrrec de la companyia 
Katakrak.

Dimecres 18
18 hores. Taller Recicla la ima-
ginació, activitat a càrrec d’Ac-
ció Catacrac.

Se
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El nombre d’aparells per limitar 
el so es dobla i passa dels cinc de 
l’any de passat –situats a Mozart, 
Sant Pere Màrtir, Verdi, Progrés 
i plaça de la Vila de Gràcia, als 
deu d’ara. A més, aquests dispo-
sitius cobriran tots els concerts 
nocturns en directe que es preve-
uen amb alts nivells de decibels. 
Els aparells redueixen fins a la 
meitat la contaminació acústica 
que afecta els habitatges propers 
als escenaris i, per tant, minimit-
za les molèsties que per a molts 
veïns suposa el soroll que genera 
la festa. En aquest àmbit, també 
durant tota la campanya d’estiu 
hi haurà mims que convidaran 
a fer silenci a les persones que 
un cop acabada la nit continuïn 
pels carrers del barri.

Got compostable

Una altra de les novetats d’en-
guany és que els gots compos-
tables –ja utilitzats en edicions 
anteriors- incorporaran el le-
ma Respectem els guarniments, 
en català i en anglès, per tal de 
fomentar la cura vers l’element 
central i característic de la festa 
que, en ocasions, es veu malmès. 
El Districte i els organitzadors 
també seguiran fent esforços per 
millorar la recollida selectiva, 
una qüestió que, tot i que ja està 
implantada, encara ha de polir la 
seva gestió per tal que la brossa 
que generen els carrers sigui ade-
quadament separada. Pel que fa 
a la programació, el Punt Verd 

Tabuenca del carrer Guilleries 
farà del dilluns 16 al dimecres 
18, diferents activitats entre les 
quals destaca la demostració de 
cuina i forn solar a càrrec de 
l’Associació Catacrac, dimarts a 
les dotze del migdia.

Premi a la reutilització

Com ja és habitual, en un dels 
actes centrals de la Festa Major, 
el lliurament de premis del con-
curs de carrers guarnits, hi ha un 
apartat dedicat al mediambient 
mitjançant el premi a la reuti-

L’any passat els vencedors van 
ser els Castellers de la Vila de 
Gràcia, que van fer estructures 
gegants adornades amb càpsules 
de cafè, en total més de 80.000. 
“No busquem aquest premi ex-
pressament però sí que reciclem 
un munt”, explica Martí Urgell, 
membre del castellers. 

lització. El jurat determina en 
una categoria especial el millor 
detall que introdueix elements 
de reciclatge. De fet, la gran 
majoria de carrers es basen en la 
reutilització de materials per fer 
els guarniments per la qual cosa 
els membres del jurat busquen 
també un punt d’originalitat. 

Carlos Cobo
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i del Besòs al Llobregat. Gastronomia

caçadors de...

La primera aturada és recomanable fer-la al bar Mític 
del carrer Sant Lluís 9. En aquest petit local hi trobem 
les millors braves de Gràcia que van coronar-se després 
d’una aferrissada lluita amb els altres dos finalistes, l’An-
xoveta i el Roure. Unes patates casolanes i amb un punt 
de fregit ideal –cruixents i meloses alhora- que s’identi-
fiquen per la salsa que els acompanya. Conegudes com 
les braves a la catalana, un romesco fet amb productes 
naturals i a la mateixa cuina del restaurant es mescla 
amb un all i oli lleugerament picant. Una proposta ideal 
per començar una intensa nit de diversió a la Festa Ma-
jor de Gràcia. 

I de Joanic marxem fins al cor del casc antic de Gràcia, a 
la plaça de la Vila, on hi trobem el Curuba. Aquest local 
ha estat el guanyador del concurs a la recerca del mi-
llor gelat gracienc. El gelat que ens ofereixen –tot i que 
hi ha moltes més opcions- és la combinació d’una bola 
amb gust a plàtan amb trossets de xocolata i una altra 
de xocolata pura. Una combinació afruitada i, alhora, 
potent. Dolça però amb un punt d’amarg que recorda 
indefugiblement al Banana Split o els típics berenars 
d’infància. Una manera fantàstica d’acabar la nit, per 
fer baixar tot el sopar i per anar a dormir amb un més 
que bon regust de boca. 

De Sant Lluís ens dirigim fins al carrer Escorialal, concre-
tament al número 3. Allà hi trobeu la Vermuteria Lou que 
s’ha coronat aquesta primavera com el bar on serveixen els 
millors combinats de la Vila. La seva proposta és senzilla 
però efectiva: un gotet de vermut Yzaguirre (el tenen a 
pressió), un parell de gels, una oliva, un xic de sifó i el 
gran secret del combinat: un rajolí de gin Citadelle. Una 
mescla perfecta per prendre amb calma a la terrassa del lo-
cal, si és qui hi queda lloc, o algunes de les taules que hi ha 
a l’interior. Es pot aprofitar per provar algunes de les seves 
tapes o plats combinats entre els quals destaca la recepta 
estrella: ous estrellats amb pernil ibèric. 

El menú de Festa Major

Ja tenim el logotip dels deu anys

1. Les braves del Mític 3. Els gelats de Curuba2. El combinat de la Lou

Segueix la ruta gastronòmica de L’Independent: braves, gelats i combinats amb D.O. gracienca

L’equip de l’Independent us recomana una 
ruta gastronòmica fruit de la recerca d’al-
guns dels millors productes de la Vila. Hem 
trobat el que, segons els lectors del set-
manari –hem rebut un total de 3.396 vots 

a través de la pàgina web-, són les millors 
braves, el millor combinat i el millor gelat 
de Gràcia. Amb tots tres suggeriments un 
proposem un itinerari que segur que no us 
deixarà indiferents. I recordeu que el mes de 

setembre tornarem de nou a la caça de les 
millores propostes culinàries amb denomi-
nació d’origen gracienca. Per anar fent boca, 
podeu començar degustant els tres primers 
guanyadors.

l’enquesta

El seu disseny, que ja apareix a la 
portada d’aquest número, serà el 
protagonista de tota la difusió de 
l’aniversari. La guanyadora pot 
passar a recollir el lot de llibres, 
al carrer Perla número 30, a par-
tir del setembre. Moltes gràcies, 
Clara, per donar imatge a l’efe-
mèride i moltes gràcies a tots per 
participar. Bona Festa Major! 

El logotip dels desè ani-
versari de l’Independent 
que ens va enviar Cla-
ra Tortajada Roque ha 
estat el guanyador del 
concurs.

Èric Lluent
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