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La reforma urbanística del carrer 
Portell i el camí de Can Mora ha 
engegat aquest estiu a bon ritme 
i ja s’han ampliat les voreres de 
l’estret pas de vianants de bai-
xada. Però l’obertura de l’escola 
bressol El Gat Negre ha obligat 
a tirar endavant alhora la polèmi-
ca obertura al trànsit de la zona 

de bosc del Park Güell, almenys 
per al pas d’emergències. Dilluns 
el professors que es preparaven 
per l’inici d’activitats en aquesta 
escola bressol ja van comprovar 
que els treballs d’urbanisme en 
l’entorn del costerut edifici no 
s’han limitat a la primera fase 
d’obres. Al final del carrer Por-

tell, passat l’encreuament amb el 
carrer Pere Llobet, el caminet de 
vianants que s’endinsava al bosc i 
connectava abans de l’estiu amb 
una pista de terra, ja s’ha ampliat 
i semiasfaltat  amb un producte 
químic estabilitzant.
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La reforma de Portell ja envaeix el bosc

sumari

L’equip de waterpolo del CN 
Catalunya no podrà gaudir del 
retorn a la Divisió d’Honor a 
Can Toda. Malgrat la reforma, 
la piscina central no compleix 
la normativa de la federació es-
panyola de natació, que obliga 
els clubs a disputar els enfron-
taments en piscines olímpi-
ques. L’equip jugarà com a 
local a la piscina Sant Jordi.

Pàgina 14

5
DiaDa 2010
El Districte intenta 
vetar el manifest de 
les entitats del G-6

6
EDUCaCiÓ

El parvulari de l’es-
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amb la data de les eleccions ja feta 
pública i força més endarrerida del que 
es preveia inicialment, creix també el 
període hàbil per inaugurar coses. Enca-
ra que sigui per segona vegada. Les pres-
ses per fer-se la foto amb la prolongació 
de la línia 5 del metro entre Horta i Vall d’Hebron van 
deslluir una inauguració precipitada, segurament per 
això aquest dimarts l’alcalde Jordi Hereu i el president 
José Montilla van tornar a engegar de forma oficial 
aquest tram. ara amb la feina una mica més avançada.

adreceu LeS voStreS carteS, aMb un MàxiM 
de 15 LínieS, indicant eL voStre noM, 
adreça, teLÈfon i dni a: L’Independent
c/ La perLa, 31 baixoS - 08012 bcn
o bé a independent@debarris.com. 
taMbé LeS podeu fer arribar a travéS deL 
noStre portaL www.independent.cat/gracia

editorial ull de donacartes al director

el dependent

Administrar la informació és un art difícil, estratègic i no lliure 
de crítiques. En el cas de l’obertura del nou centre d’acollida de 
menors desemparats del carrer Larrard, al barri de la Salut, s’ha 
optat per la via ràpida, la del silenci. Conscient que es tracta 
d’un tipus d’espai que sol generar controvèrsies entre els veïns, 
el Districte ha optat per no avisar de la seva posada en funciona-
ment i esperar que la cosa encaixés de manera natural, sobre-
tot tenint en compte que es tracta d’un espai que gestiona la 

fundació privada Ciutats i Valors 
amb el suport del departament 
d’Acció Social i Ciutadania de 
la Generalitat i que, per tant, 
queda fora de les funcions 
municipals. L’objectiu: evitar 
la crispació a qualsevol preu i 
no donar marge a les pors ni al 

sorgiment de capelletes, que no es posin totes les mirades sobre 
els residents. I, de retruc, evitar també els ressentiments electo-
rals. Els veïns, però, són partidaris d’altres estratègies i demanen 
valentia i explicacions. A més dades, menys inseguretats. 
Conscients que ningú vol el contenidor a la porta de casa, ad-
meten la necessitat d’aquest tipus d’espais, però demanen com 
a contrapartdia que no se’ls amagui res. És evident que tenen 
dret a saber què hi ha exactament al costat de casa seva i amb 
quines normes es regeix, i en aquest cas la tècnica del mutis 
no fa més que carregar més les arques del ressentiment.
En plena època de caça i captura de vots, doncs, s’esbomba als 

quatre vents l’entrada en fun-
cionament del perllongament 
de la línia 5 del metro fins al 
punt de fer dues inauguracions 
oficials amb poc més d’un mes 
de diferència, i se silencien al 
màxim totes aquelles informa-
cions que poden passar factura. 

El problema és que el poble no és tonto i que els veïns són els 
primers a detectar que, tot i continuar en obres, ja hi ha vida a 
l’interior del nou centre de menors Gaudí i que ningú no els ha 
informat massa de res. Tot i la necessitat innegable de treure 
la lupa de sobre d’un espai que de ben segur que funcionarà bé 
i que estarà controlat, potser el més lícit és obrir les màximes 
portes als veïns, que vegin que tot funciona tal i com se’ls ha 
anat explicant. Deixar anar la bicicleta sense rodetes i sense 
avisar és un pas necessari en el procés d’aprenentage, però 
ningú nega que després, si hi ha caiguda, la víctima té dret a 
rebequeria. Potser no caldria arribar a aquests extrems.

Sóc nascuda a la Vila de 
Gràcia i el dissabte 21 
d’agost al vespre, com 
cada any, em disposava 
a veure els focs de fi de 
Festa Major i quina va ser 
la meva sorpresa quan 
després d’una hora d’es-
perar, m’assabento que 
no es fan.
Una Festa Major sense 
focs artificials és com un 
Sant Medir sense cara-
mels (ja no hi treuen ni 
el Sant!!). Crec que si 
realment la crisi és tal, 
com és que hi ha hagut 

diners per portar la Maria del 

S’està posant en marxa una 
campanya informativa del 
Projecte Radars al barri del 
Camp d’en Grassot. Gràcies a 
la col.laboració del veïnat són 
ja 100 persones de 85 anys, 
que viuen soles o acom-
panyades per persones de 
més de 65 que, actualment, 
compten amb un sistema 
de seguiment per reduir el 
seu risc d’aïllament. Serveis 
Socials i 15 entitats i serveis 
del barri treballen per donar 
solucions a les seves necessi-
tats. Es tracta de transmetre 
que participar-hi no reque-
reix que s’assumeixin grans 
responsabilitats. Només es 
tracta d’estar amatent amb 
la gent gran que t’envolta. Si 
s’adverteix qualsevol canvi 
en els seus hàbits que pugui 
fer pensar que existeixi 
algun problema, només cal 
posar-se en contacte amb el 
Projecte Radars, al telèfon 
(93) 2914 325. El veïnat, els 
comerciants i les associaci-
ons del Camp d’en Grassot 
poden contribuir al benestar 
de la gent gran que desitgi 
romandre al barri on han 
viscut una gran part de la 
seva vida i on volen continuar 
vivint molts anys més. 
Entre tots i totes, amb una 
senzilla col.laboració, farem 
un barri més solidari, más 
humà. I és amb aquesta 
creença, que va néixer el Pro-
jecte Radars del Camp d’en 
Grassot. Correu la veu! 

Projecte 
Radar
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Dosificar la informació
Conxa Garcia

El Districte ha optat per 
esperar que el centre 
de menors encaixi de 
forma natural

Mar Bonet i d’altres artistes de 
renom que només agraden a 
un sector de gent, i en canvi, 
els focs artificials que són per 
tota la gent, tinguem l’edat que 
tinguem, no es fan?
Crec que darrerament amb 
el que a les festes es refereix 
la cosa no marxa com hauria 
de ser. Aprofito també per 
comentar que si el reparti-
ment de premis dels carrers 
no varia, i millora una mica, el 
carrer Verdi aviat es quedarà 
engalanant ell solet i la plaça 
de la Vila tan bonica i plena de 
gent il.lusionada estarà buida. 
I ja no en parlem del soroll dels 
trabucaires!!

Rosa Ventura

Tot i la necessitat de 
treure la lupa de sobre 
d’aquest espai, la 
informació no sobra

V
a
ca

n
ce

s
? Mes de setembre i compte 

enrere. Comença el nou 
curs escolar i l’estrès de la 
compra de material. Cada 
any els mateixos nervis, 
però aquest amb una mica 
més d’angoixa perquè és 
el primer que tindrà una 
setmana blanca enmig 

del curs. Què faré amb el nens? 
Estic farta de polítics prometent 
subvencions i demanant canvi 
de xips. Sóc mare treballadora. 
No tinc solució!

Mar Valero

Fe d’errades. A la contra de 
l’Independent 355, a l’article 
signat per Jordi Albertí, es 
parlava de la mort de Salva-
dor Panikkar enlloc de Rai-
mon Panikkar.
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Contrastar

Una de les frases que escol-
tem sovint els periodistes 
–habitualment en tons no 
gens educats- és la de: “A 
veure quan contrasteu les no-
tícies que publiqueu”. Com si 
alegrement cada matí ens as-
seguéssim a la cadira de la re-
dacció a escriure novel.les de 
ficció. Rere el verb contrastar 
que la gent utilitza de manera 
paternal vers els professio-
nals de la informació s’amaga 
la voluntat d’intercedir per 
afavorir els interessos propis 
o d’un col.lectiu. Resumint, 
quan et deixen anar això de 
“contrasta”, en la majoria de 
casos, vol dir “explica la meva 
versió dels fets que és la bo-
na”. Però és important fer una 
reflexió. Els fets –un incendi, 
una baralla, una reunió, una 
decisió- es poden contras-
tar, les opinions subjectives 
sobre els fets no. Això és 
tasca del periodista. I aquí hi 
entra el que coneixem com a 
llibertat d’expressió i opinió. 
En una societat saturada de 
mentides, mitges mentides, 
propaganda i interessos que 
molts cops se’ns escapen del 
nostre coneixement quotidià 
es fa molt difícil arribar a una 
objectivitat informativa que, 
d’altra banda, no existeix. 
Els qui escrivim no som més 
que subjectes i, com a tals, 
subjectius. 
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Una mica de respecte

Em dic Manel Rodés i sóc 
membre de la junta del carrer 
Verdi del Mig des de 1979. 
He estat president, tresorer, 
encarregat del decorat i ara 
vocal. Demano una mica de 
respecte per al nostre carrer, 
vist el que va passar en el 
lliurament de premis dels 
guarnits d’aquest any per 
part de la majoria de carrers 
que estaven a la plaça.
Un carrer que porta 31 anys 
fent Festa Major i que en els 
últims 11 anys ha fet sis pri-
mers, dos segons, dos tercers 
i un quart premi, més tots els 
premis especials, no és un 
carrer a qui li hagin regalat 
res, doncs des del primer 
moment vam tenir clar que el 
més important per a nosal-
tres eren els veïns en primer 
terme i després el guarnit. 
Tenim la sort de comptar 
amb bones idees, gent gran 
del carrer que treballen molts 
mesos per a fer el decorat i, 
sobretot els dies de la prepa-
ració, comptem amb 50 per-
sones fixes cada any; veïns i 
amics fidels que ens ajuden 
a muntar el nostre guarnit, 
per molt complicat que sigui. 
Estic molt orgullós del fet 
que quan un carrer que no 
era el meu feia un primer (la 
Sagrada Família de Ciutat 
Real, el Bosc de Tardor de 
Joan Blanques, les Maduixes 
de Puigmartí, la Merceria de 
Joan Blanques de Baix), anava 
a felicitar personalment els 
presidents a la mateixa plaça, 
perquè era una manera de 

Manel Rodés, membre de la comissió del carrer Verdi

reconèixer una feina ben feta.
Suposo que els carrers que 
es creen expectatives de fer 
un bon premi o un primer se 
senten desil.lusionats si no 
ho aconsegueixen, i ho trobo 

normal, a nosaltres al principi 
també ens passava, però no per 
això menyspreava al carrer que 
feia el primer premi. Ningú no 
ens ha regalat res. Hem tingut 
sort de comptar amb magnífics 
col.laboradors com en Joan 
Martorell. 

Però quan, cansat de tants 
anys de fer guarnits, va voler 
descansar fa dos anys, tothom 
deia que sense les seves idees 
no faríem res de bo. Doncs en 
dos anys hem fet dos primers: 
el castell medieval, idea del 
nostre president, Sergi Font, 
i el Bosc d’aquest any, idea 
del Ricardo i la Maria Ella, dos 
veïns mexicans que fa 12 anys 
que viuen al nostre carrer. Això 
demostra que amb bones idees, 
il.lusió, molta feina i bons col.
laboradors es pot arribar a fer 
molt bon premi. 
Dels jurats només puc dir que 
cada any canvien i que els 
carrers no els coneixem. No 
pot ser que faci 15 anys que 
comprem als jurats per fer 
bons premis: estaríem arruï-

nats. També voldria felicitar 
la majoria de carrers, doncs 
des de fa anys la qualitat dels 
guarnits ha millorat molt. 
Per acabar, només un co-
mentari que ens van fer els 

nostres fills quan van pujar 
a buscar el primer premi: “Si 
a qui guanya el primer premi 
el xiulen i l’esbronquen tant, 
què li fan a l’últim?”.
Visca la Festa Major de Gràcia
Visca els guarnits
I visca el meu carrer. 

Ningú no ens ha regalat 
res, hem tingut la sort de 
comptar amb magnífics 
col.laboradors

No pot ser que portem 
15 anys comprant 
el jurat, perquè ja 
estaríem arruïnats

debarriS

Jo penso que és un dia com 
qualsevol altre. Fer polèmica so-
bre les eleccions i el futbol és de 
país petit i només la gent curta 
de mires és capaç de veure-ho 
com un problema. 

Carlota Oliveras
publicista

Silvia Duran
bancària

Mariano Visa
jubilat

isabel Deliensr
empresària

L’únic dubte que tinc al res-
pecte me l’ha proporcionat els 
Mossos d’Esquadra amb les 
seves declaracions. Però per la 
resta, em sembla que la vida 
pot continuar amb normalitat i 
fer eleccions. 

Molt malament. Haurien 
d’haver pensat que un Barça – 
Madrid és un partit considerat 
d’alt risc i segons vagi el partit 
pot haver-hi problemes. Ja ho 
diuen el que no passa en un 
any passa en un instant. Cal 
ser sensibles a les coses que fan 
moure de la gent. 

La polèmica del futbol em 
sembla estúpida. Les eleccions 
es fan un cop cada quatre anys 
i si els Mossos creuen que hi pot 
haver problemes que obliguin 
a les televisions a fer el partit 
el dissabte. Només faltaria que 
fins i tot les eleccions a Catalu-
nya les decidís una televisió. 

... del dia que s’ha triat per celebrar les eleccions?
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tribunaObservatori de Gràcia

….i quan convé seguem cadenes!!

Opinió

Èric LLuent

La primavera del 2005 neix la 
idea d’anomenar Dones del 36 
a la plaça més jove de la Vila 
per tal de retre homenatge a 
unes dones lluitadores per la 
llibertat i la justícia social. La 
iniciativa, sorgida de la Vocalia 
de la Dona de l’AVV Vila de 
Gràcia, va aconseguir el suport 
de diversos grups de dones 
de la Vila. Des d’aleshores el 
nom d’aquesta plaça està fent 
córrer molta tinta.
A l’inici, perquè feia visible el 
col.lectiu de dones del 36 que, 
amb el seu compromís i lluita, 
van fer possible unes lliber-
tats, com l’emancipació de les 
dones, que ens ha costat més 
de 50 anys reemprendre; do-
nes que posteriorment van pa-
tir una forta repressió durant 
el feixisme i el nazisme de 
les postguerres per continuar 
defensant aquestes llibertats. 
Ara, per la decisió personalis-
ta i caciquista del Sr. Espriu, 
que assumeix la col.locació 
de les reixes i el tancament 
de la plaça. A partir d’aquest 
moment, el que havia de ser 
un homenatge a les nostres 
dones més grans, lluitadores 
per les llibertats, esdevé un 
maltractament a la memòria 
històrica. 
Així ho entenem moltes dones 
i homes de la Vila que dia 
a dia mantenim viu aquest 
debat. El Congrés de Dones 
de Barcelona va demanar a 
l’Ajuntament la retirada de les 
reixes, i així també ho van ex-
pressar, amb contundència, les 
dones de l’Associació Dones 
del 36, que manifesten que les 
reixes són incompatibles amb 
la lluita contra les desigualtats 
i per la defensa de les lliber-

tats, i ens recorden que per a 
elles la plaça estarà inaugurada 
el dia que desapareguin les 
reixes.
Desatenent la força d’aquestes i 
moltes altres raons expressades 
des de diferents sectors socials, 
el Sr. Espriu imposa el seu 
desig a qualsevol preu. La Vila 
de Gràcia no pot fallar durant 
més temps a les Dones del 36, 

ni a la memòria històrica que 
representen, ni tampoc ens po-
dem fallar a nosaltres mateixes. 
Per això us animem a donar un 
pas més endavant en aquest 
front, recolzant activament les 
diferents iniciatives socials que 
amb aquesta finalitat vagin 
sorgint i expressant el rebuig 
al tancament i a les reixes amb 
pancartes i cartells. 

Des del principi, l’Observa-
tori de Gràcia exigim que 
aquesta plaça pública estigui 
oberta les 24 hores del dia, 
defensem que l’espai públic 
és per a tothom i que no es 
poden privatitzar els usos 
d’aquests espais sota l’excusa 
de la seva gestió, ja que això 
contribueix a l’elitització de 
la Vila. Ara us proposem fer 
visible aquest protesta als 
balcons de les vostres cases, 
posant-hi un missatge que 
expressi el vostre rebuig. 
Nosaltres us proposem penjar 
una banderola al balcó amb el 
lema Gràcia no s’enreixa.
 Necessitem el vostre com-
promís per poder inaugurar 
la plaça amb les Dones del 
36. Podeu recollir la vostra 
banderola als següents espais 
de la Vila: La Barraqueta (c/
Tordera, 34), Casal Popular 
de Gràcia (c/Ros de Olano 
39), En Lluita (c/ Encarnació, 
44), L’Infoespai ( Pl.del Sol, 
19-20 ) i La Torna (c/ Sant 
Pere Mártir, 37. 

La decisió personalista 
i caciquista d’Espriu 
assumeix les reixes a la 
plaça Dones del 36

la setmanaÀlex Bosch

La primera vegada

Dibuixa una o amb la boca quan li explico que he 
conegut la seva mestra. No en té prou, vol més 
detalls, vol saber-ho tot. I què més?, diu cada 
vegada que li explico una cosa. I a la classe hi ha 
una caseta, i moltes joguines, i el teu penjador és el que hi té un 
gatet. És tard i s’adorm amb un somriure als ulls i la pipa a la boca 
(no sé pas com ens ho farem, no li podem pas escapçar el dit gros). 
Dorm tranquil.la perquè encara no sap ben bé què vol dir això del 
“col.legi dels grans”. Apago el llum de la seva habitació, escolto la 
seva respiració, d’aquí una estona (provablement no passarà un 
minut) l’excusa serà que té set i veurà sense tenir-ne, com fan tots 

els nens que no acaben d’entendre 
que hagin d’anar a dormir men-
tre a casa tothom està despert i 
fent coses que ells no es voldrien 
perdre. 
L’endemà s’aixeca més ràpid del 
que és habitual. Sap que alguna 
cosa passarà, que serà un dia dife-

rent. Ja fa temps que li expliquem que anirà a una escola on hi ha 
molts nens i que, al contrari del que passava a la llar d’infants, aquí 
serà de les més petites. Mentre esmorza continua el tercer grau... 
i com és la meva professora?, i com es diuen els altres nens?, i el 
pati és molt gran?, i podré jugar a pilota? Ser pare significa acceptar 
amb paciència aquesta allau d’interrogants. A vegades me la miro 
i penso... en sap tan poc de tot! El que més admiro dels nens és 
la capacitat que tenen de sorprendre’s de tot, d’admirar els petits 
detalls que els adults ens hem acostumat a obviar.
Baixa les escales amb una bossa a la esquena. Vull portar aquesta, 
papa, la de la girafa. I aquesta és la que penja de les seves espat-
lles. Somriu. És un somriure nerviós, gairebé forçat. És un somriu-
re que amaga un enorme interrogant. Al carrer ens espera l’únic 
company de la llar d’infants amb qui coincidirà a la nova escola. 
Els pares sabem/confiem que l’un i l’altre es faran costat en un 
dia que tots temem que es torci. Aquell bocí d’angoixa ens balla a 
l’estómac a tots, nens i adults. I al carrer l’inici de la rutina és avui 
la novetat.
I arribem a l’escola i a la porta sembla que hi regalin caramels. 
Molta gent amb formigues a la panxa mirant d’apuntalar les pors 
dels seus fills. Algun ja plora i ella se’l mira sense entendre per què 
plora i m’ho pregunta. Les preguntes dels nens són sovint compli-
cades de respondre perquè respondre la veritat pot ser contrapro-
duent. Pots explicar-li que aquell nen plora perquè no vol anar a 
l’escola? Saluda amb timidesa la mestra i li diu el seu nom amb un 
filet de veu i la barbeta enganxada al coll. Hi ha una nena que plora 
dins la classe i crida “mama”. Em fa por que se’n contagiï. Miro de 
distreure-la i quan es distreu la mestra ens recomana que marxem. 
Em fa adéu amb la mà i es queda allà, rere la porta en aquell món 
nou per a ella. És llavors quan m’adono que en realitat per a tots 
dos ha sigut la primera vegada. 

l’enquesta
 Associació Coordinadora de 
Grups de Rock de la Sedeta

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

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

 Associació de Músics i 
Intèrprets en Llengua Catalana

  Canó, 6
  93 218 25 62

 Aula d’Escriptors-Multiespacio 
Literario

  Sant Lluís, 6
  93 210 25 68

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

 Centre de Fotografia 
Documental de Barcelona 
LaFotoBcn

  Mozart, 68
 web: www.lafotobcn.org

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

com
 info@galeriamiquelalzueta.com

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

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

 Grup de Teatre Disbauxa
  Betlem, 26 baixos
  93210 20 91

Entitats artístiques i galeries d’art

El que més admiro 
dels nens és la 
capacitat que tenen 
de sorprendre’s de tot
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Política
El Districte va intentar censurar el 
manifest de les entitats per la Diada
Els presidents van rebutjar “treure unes paraules” seguint indicacions d’Espriu i Collboni

Semblava que aquest cop 
s’evitaria una polèmica 
política pel to sobiranista 
del manifest de la Diada, 
com la que va provocar 
el 2007 el discurs de la 
periodista Eva Piquer 
entre ERC i PSC, però no 
ha estat així. El Districte, 
i particularment el grup 
municipal socialista, a 
través de converses tele-
fòniques i correus elec-
trònics als quals ha tin-
gut accés L’independent, 
va intentar censurar el 
text de les entitats histò-
riques agrupades al G-6, 
que enguany ha redactat 
el geògraf Joan Lafarga i 
que llegirà íntegre aquest 
divendres el president de 
l’Orfeò, Ramon Botet. 

ALBERT BALANzÀ

La història trista d’aquest intent 
de censura es va produir el 31 
d’agost quan el Districte va conèi-
xer el contingut del manifest i, se-
gons explica la consellera tècnica 
Iolanda Collboni, “no vam estar 
d’acord en el contingut íntegre”. 
La part més polèmica és el tram 
final, que arrenca així: “Si tots, 
amb l’excepció d’alguna excen-
tricitat política, vam estar d’acord 
que SOM UNA NACIÓ I TE-
NIM EL DRET A DECIDIR ara 
cal que ho portem a terme fins la 
darrera conseqüència. Que no pot 
ser cap altra que la que la gent, la 
bona gent, decideixi”. Collboni, 
d’acord amb el regidor, Guillem 

Joan perraMon

eL reGidor GuiLLeM eSpriu durant L’acte de La diada de L’any paSSat

Primer va ser el Districte qui es 
va dirigir a les entitats històri-
ques per demanar-los contenció 
en alguns punts del manifest de 
la Diada que ha escrit el portaveu 
de Gràcia Decideix, Joan Lafarga, 
i que publicava L’Independent 
en el número anterior. Les frases 
destinades a remarcar el dret a 
decidir del poble català han estat 
les més polèmiques. No obstant 

això, el G-6 no va admetre canvis 
i, com era d’esperar, el Partit Po-
pular va ser el primer a desmar-
car-se del tot del text i anunciar 
que aquest any no participàrà de 
l’acte de l’Onze de Setembre a la 
plaça de la Vila de Gràcia perquè 
el text “exclou els catalans no in-
dependentistes”. CiU i ERC, per 
la seva banda, han donat suport 
total al manifest. 

Més distància entre partits 
arran del text de Lafarga

Espriu, va transmetre al president 
del G-6, Carlos Pablos, la propos-
ta de canviar el text. 
Tot seguit, Pablos, en un correu in-
tern als presidents de la resta d’en-
titats, va deixar anar que “m’indi-
quen si podem treure al final unes 
paraules”. La indicació va venir de 
mans de Collboni i almenys dos 
presidents s’hi van negar de pla: 
“Si al Districte no li agrada, que 
en faci un pel seu compte” o “no 
cal tocar cap paraula” van ser les 
opinions més dures. El Districte, 
i el grup del PSC, segons la con-
sellera tècnica, no deixaran d’anar 
a la Diada però sí que assumeixen 
que “vam manifestar el nostre de-
sacord” per un text “no pactat”. 

SiLvia Manzanera

A.B.

El grup de treball de nomenclàtor 
de Gràcia, que va començar a tre-
ballar de facto el passat 5 de juliol 
amb la primera reunió amb pro-
postes concretes, fixarà la prime-
ra resolució oficial en una segona 
reunió ja convocada el pròxim 18 
d’octubre: el bateig de l’equipa-
ment nou del carrer Alzina que 
compartiran la Fundació Festa 
Major i els Castellers de la Vila 

de Gràcia i que s’anomenarà Can 
Musons, en homenatge al pare de 
l’independentisme gracienc i di-
rigent del PSC, Albert Musons, 
mort l’octubre de 2007.
La proposta, que es va llançar per 
primer cop en la reunió del 5 de 
juliol entre altres idees com ara 
noms per a la biblioteca de Pe-
nitents, compta amb el vistiplau 
de tots els membres del grup de 
treball i fins i tot s’ha convocat 
els representants de la Fundació 

eL punt on S’aixecarà eL nou equipaMent de caSteLLerS i feSta MaJor

Festa Major i Castellers, convocats a l’acord per batejar l’equipament 

Festa Major i dels Castellers per-
què refrendin la proposta. De fet, 
els mateixos Castellers ja havien 
adreçat una Tribuna a aquest 
setmanari en la que defensaven 
la seva voluntat que la nova seu 
portés el nom de Can Musons en 
reconeixement a la tasca d’Albert 
Musons en la dinamització de la 
cultura popular gracienca. 
Si tot segueix el calendari pre-
vist, el nou edifici es comença-
rà a construir el tercer trimestre 

d’aquest any i començarà a funci-
onar a principis del 2012. El nou 
equipament tindrà quatre plantes 
i s’ha dissenyat amb especial cura 
a les necessitats de les dues enti-
tats que s’hi allotjaran. Tindrà, 

doncs, un espai central de quatre 
pisos d’alçada perquè els Caste-
llers hi facin les seves proves més 
altes i espais per al guarniment 
i la gestió de la Fundació Festa 
Major de Gràcia. 

El grup de nomenclàtor aprovarà 
Can Musons en la reunió del 18-O

breus

Laia Bonet Rull i Fouad Ah-
mad Assadi seran la represen-
tació gracienca a les llistes del 
PSC per a les eleccions al Par-
lament de Catalunya del pro-
per 28 de novembre a les cir-
cumscripció de Barcelona, tal i 
com va acordar l’assamblea del 
partit del 6 de setembre. Bo-
net, que sona com a número 
2, és secretària del govern i res-
ponsable del desplegament de 
l’Estatut del departament de 
Presidència. Amad, empresari 
libanès d’origen palestí arrelat 
a Gràcia, és vicepresident de 
l’Associació per la Cooperació 
Catalana-Palestina, fundador 
del Centro Árabe de Barce-
lona i coordinador adjunt de 
Xabaca Ârab Socialista. 

Bonet i Ahmad, a 
les llistes del PSC  
per al 28-N

La regidora adscrita de CiU a 
Gràcia, Francina Vila, ha la-
mentat aquesta setmana que 
els busos de barri no tinguin en 
compte els centres escolars, cosa 
que, segons explica, contribui-
ria a fomentar l’ús del transport 
públic i millorar la connexió 
d’alguns barris. En aquest sen-
tit, ha apuntat que si el 124 
“tingués una freqüència de pas 
més alta i contemplés escoles 
i instituts de la zona en el seu 
trajecte segur que tindria més 
usuaris joves”. Una mesura que 
creu que ha d’anar de la mà de 
la implantació dels camins esco-
lars i que servirà per fer pedago-
gia als més petits sobre l’ús del 
transport públic. 

CiU proposa que 
el bus 124 pari als 
centres escolars
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Societat
El centre de menors de carrer Larrard 
arrenca amb una vintena de residents
L’edifici encara està mig en obres però ja acull dues terceres parts del total d’inquilins

Sense fer soroll i encara 
amb l’edifici amb mol-
tes obres per davant, 
el centre d’acollida de 
menors desemparats del 
carrer Larrard 45 –51 ja 
ha començat a funcionar. 
i per evitar-se polèmi-
ques de qualsevol tipus 
ho ha fet pel dret, mig 
d’amagat, sense notifi-
cació als veïns ni anunci 
oficial de l’entrada en 
funcionament. Des de 
l’1 de setembre el centre 
ja acull una vintena de 
nois i noies de més de 
12 anys, dos terços de la 
seva capacitat total (36 
places repartides en tres 
blocs), però el projecte 
de reforma integral de 
l’edifici encara s’allargarà 
unes setmanes.

MARIA ORTEGA

Els nous inquilins del centre Gau-
dí, batejat així per la proximitat al 
Park Güell, han d’utilitzar tem-
poralment una porta secundària, 
situada al carrer Mercedes, per ac-
cedir a les seves habitacions. L’en-
trada principal, encara plena de 
runa i amb l’estructura a mig fer, 
trigarà força més a ser operativa. 
Queda pendent, també, acabar de 
construir els tallers i patis interi-
ors, però des de principis de mes 
el centre ja està en marxa i anirà 
acollint residents de forma pro-
gressiva fins arribar a un màxim de 
36 joves. Les noves instal·lacions 
s’han dividit en tres departaments 

SíLvia Manzanera

Maria orteGa

L’edifici deL centre de MenorS Gaudí encara en obreS

La informació servida a compta-
gotes és la principal queixa dels 
veïns de la Salut respecte l’ober-
tura del nou centre, sobretot te-
nint en compte que no se’ls ha 
informat de la seva entrada en 
funcionament ni dels canvis en 
el perfils de menors acollits que 
s’han anat donant durant aquest 
últim any. Des de l’Associació de 
Veïns remarquen que el desco-
neixement és la principal font de 
barreres i que “tenir la màxima 

informació de com funciona el 
centre és bo per mitigar possi-
bles problemes de convivència”. 
Expliquen que el Districte els 
va assegurar que hi hauria mà-
xim control dels residents, que 
no podrien sortir de les instal-
lacions sense anar acompanyats 
d’un monitor, i que també man-
tenen contactes amb la direcció 
del centre de cara a possibles in-
cident, “cosa que dóna garanties 
de bon funcionament”. 

Els veïns denuncien la manca 
d’informació i volen control

amb capacitat per a 12 persones i 
accessos diferenciats per adaptar-
se al nou model del departament 
d’Acció Social i Ciutadania, que 
busca crear entorns més familiars 
per als menors. Cadascun dels 
blocs disposarà de menjador i 
sala d’estar propis, però els joves 
sí que compartiran alguns espais 
com ara la sala poliesportiva o la 
dels tallers.
Les reformes han tingut un cost 
total de 3,3 milions d’euros i han 
anat a càrrec de la fundació privada 
Ciutat i Valor, l’ens que gestiona el 
centre en col·laboració amb la di-
recció general d’Atenció a la Infàn-
cia i l’Adolescència, i ha comptat 
amb una aportació de 7000.000 
euros de la Generalitat. 

L’EOI arrenca 
a l’antic Gal·la 
Placídia amb 
690 places
M.O.

Set anys després de la seva 
instal·lació provisional a l’ins-
titut Montserrat, la delegació 
número 3 de l’Escola Oficial 
d’Idiomes, la de Gràcia i Sant 
Gervasi, començarà el curs al 
seu emplaçament definitiu: 
l’antiga escola Gal·la Placídia, 
a l’avinguda Príncep d’Astúri-
es, 23-27, afectada per la no-
va regulació dels batxillerats. 
El trasllat permetrà que l’EOI 
guanyi en espai i que imple-
menti la seva oferta amb dos 
grups -amb capacitat per a 30 
persones cadascun- d’anglès, 
cosa que permetrà atendrà 
fins a 690 alumnes. D’aquesta 
manera, per al curs 2010-211 
oferirà tres grups per nivell en-
tre primer i quart i dos per a 
cinquè. Quant a l’alemany, es 
mantindrà el mateix nombre 
de grups: dos de primer i se-
gon, tres de tercer, un de quart 
i un de cinquè. Tot plegat fa 
que el director del centre, Jordi 
Jané, vegi el trasllat com “un 
gran pas endavant que permet 
abandonar la provisionalitat i 
fer plans a llarg termini, cosa 
que a l’antiga ubicació, tot i la 
bona convivència amb l’insti-
tut, era impossible. I tot sen-
se sortir del districte”. El poc 
marge de temps en el trasllat, 
però, ha condicionat les ins-
cripcions i les proves de nivell, 
que encara s’estan fent a l’anti-
ga seu. El període de matrícula 
estarà obert fins al proper 21 
de setembre. 

M.O.

Prop de 12.500 alumnes de Grà-
cia viuen aquests dies immersos 
en la tornada a les classes. Si bé el 
gran gruix dels parvularis a batxi-
llerat van engegar el curs dimarts, 
amb l’alcalde Jordi Hereu presi-
dint la inauguració a la renovada 
escola Rius i Taulet, les escoles 
bressol començaran la seva activi-
tat el proper 16 de setembre. A la 
Vila una de les principals novetats 

d’aquest nou curs, a banda de la 
modificació del calendari escolar 
que ha avançat l’inici de classes, 
és l’obertura del nou parvulari del 
Reina Violant que, després d’un 
any d’obres, ja s’instal·la de forma 
definitiva a l’antiga caserna de la 
Guàrdia Urbana del carrer Trilla 
i abandona, per tant, l’emplaça-
ment provisional al carrer Sara-
gossa i el nom, també provisional, 
de Comas i Solà. El centre ja acull 
un grup de 25 alumnes per nivell. 

L’aLcaLde Hereu enGeGant eL curS a L’eScoLa riuS i tauLet

El Districte tanca la compra del terreny de l’escola bressol de Jaén 22

En l’àmbit de les escoles bressol, 
el curs 2010-211 també presenta 
novetats destacades, com la po-
sada en marxa del centre El Gat 
Negre, la nova escola bressol del 
Coll, al camí de Can Móra, amb 
81 places públiques per a nens de 
quatre mesos a tres anys. A més, 
el Districte ha anunciat que ja ha 
tancat el llarg procés de compra 
dels terrenys del carrer Jaén 22-26 
on té previst construir una nova 
escola bressol. 

L’acte oficial d’inici de curs 
d’aquest setembre va escollir Grà-
cia com a escenari, i concretament 
l’escola Rius i Taulet, que el curs 
passat va tornar a Lessesps després 
de l’exili a la Pirineus. Aquí l’al-
calde de Barcelona, Jordi Hereu, 

va visitar una classe d’alumnes de 
sisè de primària que van qüestio-
nar-lo sobre temes candents com 
la necessitat o no de reformar la 
Diagonal, la continua arribada de 
gent de fora en busca de feina o la 
solució màgica a la crisi. 

El parvulari del Reina Violant 
estrena les instal·lacions de Trilla
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La reforma de Portell ja envaeix el bosc 
del Park Güell per al pas d’emergències 
Els canvis urbanístics obligaran a substituir tots els arbres, com es va criticar a Gomis

La reforma urbanística 
del carrer Portell i el 
camí de Can Mora ha en-
gegat aquest estiu a bon 
ritme i ja s’han ampliat 
les voreres de l’estret 
pas de vianants de bai-
xada. Però l’obertura de 
l’escola bressol El Gat 
Negre ha obligat a tirar 
endavant alhora la polè-
mica obertura al trànsit 
de la zona de bosc del 
Park Güell, almenys per 
al pas d’emergències.

A.B.

Dilluns els professors que van 
entrar per primera vegada a la 
nova escola bressol, situada entre 
Portell i Can Mora i que obrirà 
portes el 16 de setembre, ja van 
poder comprovar que els treballs 
d’urbanisme en l’entorn del cos-
terut edifici no s’han limitat a la 
primera fase d’obres, que con-
templa un vial de pas per a turis-
mes, enllumenat i clavegueram. 

Al final del carrer Portell, passat 
l’encreuament amb el carrer Pe-
re Llobet, el caminet de vianants 
que s’endinsava al bosc i connec-
tava abans de l’estiu amb una pis-
ta de terra, ja s’ha ampliat i semi-
asfaltat “amb un producte químic 
estabilitzant”, tal com apuntaven 
els documents d’Urbanisme als 

Èric LLuent

La zona de boSc que S’obre per aL paS d’eMerGÈncieS

quals va tenir accés L’Indepen-
dent (vegeu núm. 348).
D’aquesta manera, l’Ajuntament 
tira pel dret per garantir una sor-
tida d’emergències en una zona 
que requereix un pla de mobi-
litat que encara no s’ha aprovat. 
També, en aquests documents 
no ratificats oficialment, hi ha 

SOcietat

breus

Aquest cap de setmana la place-
ta Bolívar acull una nova edició 
de les festes alternatives de Va-
llcarca. I, amb aquesta, ja en van 
deu. La programació d’aquest 
desè aniversari, que va engegar 
dijous amb la projecció de curts 
i un documental, viurà els seus 
moments àlgids les nits de cap 
de setmana amb concerts com 
els de Bandera Negra, Enferme-
ría de Difuntos o Los Chikos 
del Maíz, entre d’altres. 

Vallcarca celebra 
10 anys de festes 
alternatives

La plaça de les Dones del 36 se-
rà l’escenari, el proper dimarts 
14, de l’estrena del 20è cicle de 
Cinema de Dones que porta el 
lema Resistències en xarxa. La 
regidora de Dones de l’Ajun-
tament, Elsa Blasco, presidirà 
l’acte inaugural en el qual es 
projectarà la primera de les pel-
lícules: Un novio para Yasmina. 
Aquesta presentació s’engloba 
dins del programa Trobem-nos 
a la Plaça Dones del 36. 

Dones i cinema, 
protagonistes a la 
plaça Dones del 36

Si et vols anunciar a la Guia Gastronòmica de Gràcia,

truca’ns i t’informarem: 692 601 261

prevista una rotonda, just en el 
punt ara ampliat i la instal·lació 
de punts de reg i una il·luminació 
“discreta”. La resta del camí de 
bosc presenta majoritàriament 
encara l’aspecte que tenia abans 
de l’estiu, i encara hi ha la cade-
na que impedeix el pas privat en 
la confluència del camí de Can 
Mora en direcció al Mirador del 
Virolia, però el resultat és que les 
ambulàncies o els bombers ja hi 
poden passar.
D’altra banda, entre la resta de 
detalls de la reforma urbanística 
que no es van fer públics en la vi-
sita d’obres que el Districte va fer 
al maig, els veïns, a través de car-
tells enganxats a les parets, han 
pogut saber que tots els arbres 
en bon o mal estat afectats per 
la reforma seran eliminats o tras-
lladats a vivers municipals, com 
ja es va fer o es va intentar fer 
en les polèmiques reformes dels 
carrers Gomis i Palou. El termini 
d’acabament d’aquesta primera 
fase està previst per al novembre 
de 2011. 
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avançament editOrial

Documents

La bandera catalana: mil anys d’història

El 1785, setanta anys després de la implantació a Cata-
lunya, per ordre de Felip V, del Decret de Nova Planta 
que abolia els Furs i les Constitucions de Catalunya el 
seu fill Carles III va convocar un concurs per dissenyar 
una bandera que identifiqués sense ambigüitats les 
naus espanyoles.

La marina castellana havia navegat durant tota l’època 
medieval i fins el regat de Carles I amb la bandera de 
Castella, resultat de la conversió en drap de l’escut he-
ràldic constituït, després de la unió de Castella i Lleó, 
amb el símbols alternats de cadascun dels dos regnes 
formant quarters. 

La dinastia Habsburg havia introduït la bandera trico-
lor vermella, blanca i groga o groga, vermella i blanca 
amb l’àliga imperial al mig. S’ha especulat si cadascun 
d’aquests colors volia representar els regnes constitu-
ents però perquè fos plausible hi mancarien colors tan 
representatius com el blau d’Astúries. En tot cas, aques-
ta bandera, coneguda com la «bandera dels galions» 
va ser vigent entre 1520 i 1648. També 
d’aquesta època data la bandera 
formada per la Creu de Borgo-
nya sobre fons blanc o groc 
usada a ultramar. 

Jordi Albertí i Oriol va néixer el juliol de 1950 a 
Cassà de la Selva (Gironès). Després de viure més 
de trenta anys a Barcelona, dedicat a la docència i 
a la gestió comercial, actualment resideix a Maçanet 
de la Selva i es dedica professionalment a les tasques 
d’escriptor i d’historiador. Com a llicenciat en fi-
lologia catalana ha publicat, entre 1998 i 2008, un 
centenar de treballs de recerca literària a la Revista 
de Catalunya i ha tingut cura de les anotacions als 
tres primers volums de l’Obra completa d’Eugeni 
d’Ors (Quaderns Crema, 1998, 2001 i 2003). Com 
a historiador ha escrit El silenci de les campanes (Proa, 
2007), La Iglesia en llamas (Destino, 2008) i La senda 
del báculo (2010). També va coordinar, entre els anys 
2001 i 2004, les publicacions de l’exposició Germi-
nabit, l’expressió religiosa en llengua catalana al segle 
XX. La seva bibliografia es completa amb el llibre de 
poesia Sense àncora (1987) i el de narrativa Les cartes 
d’en Marc (Mediterrània, 2008). És col·laborador i 
membre del consell rector d’aquest setmanari.

Coincidint amb la celebració de la Diada arriba a les llibreries l’últim treball de Jordi Albertí: ‘La bandera 
catalana: mil anys d’història’. És certa la llegenda de Guifré el Pelós? Prové del Casal de Barcelona o dels reis 
d’Aragó? La bandera de les quatre barres -per què quatre?- és la protagonista d’un recorregut històric que 
pretén respondre de forma clara i convincent els dubtes més freqüents sobre un dels símbols nacionals. De 
quan data? Quina relació té amb la creu de Sant Jordi? I amb la bandera d’Espanya? D’on ve l’estelada?...

Catalanitat de la bandera 
espanyola

Finalment, Felip V, delirós de singularitzar la implanta-
ció de la dinastia borbònica va optar per situar sobre 
camper blanc l’heràldica de la corona castellana con-
vertida ara en escut reial determinant així, com a em-
blema representatiu del nou regne espanyol, una ban-
dera sense cap referència a les faixes groga i vermella 
de la Corona d’Aragó.

Aquest distintiu és el que es va demostrar inoperant 
en alta mar i la raó per la qual Carles III va convocar 
el concurs «Para evitar los inconvenientes y perjuici-
os que ha hecho ver la experiencia puede ocasionar 
la Bandera Nacional de que usa Mi Armada Naval y 
demás Embarcaciones Españolas, equivocándose a 
largas distancias ó con vientos calmosos con la de 
otras Naciones».

Se li sotmeteren a consideració catorze dissenys basats 
alguns d’ells amb els senyals de Castella i Lleó, altres 
amb la tricolor dels galions, algunes bicolors combi-
nant groc i blau o blanc i vermell, una altra amb la creu 
d’estil marítim o escandinau i, també, algunes basades 
amb les faixes vermelles sobre groc, distintius usats 
durant segles per la marina catalana i, per tant, direc-
tament relacionats amb el Senyal de la Corona d’Aragó 
i del Casal de Barcelona. 

Carles III, contra pronòstic, va triar tres propostes ba-
sades en el vermell i groc. Per a la marina de guerra va 
escollir la bandera groga amb els quarts superior i in-
ferior vermells i amb l’escut de Castella i Lleó; per a la 
marina mercant, el model groc amb faixes vermelles a 
la segona meitat del primer terç i a la primera meitat 
del tercer, sense escut, i com a bandera de cors o reial 
el mateix model amb escut. Així va ser com el disseny 
més semblant a la meitat d’una bandera catalana es 
va incorporar a l’heràldica borbònica espanyola.

L’objectiu primordial de Carles III va ser trobar una 
bandera que, permetent una identificació correcta 
dels vaixells, facilités la navegació de les seves naus. 
No és probable que pensés en crear una bandera que 
representés el conjunt d’Espanya. Tanmateix, és abso-
lutament impensable que no fos conscient que optant 
per les faixes vermelles sobre groc estava assimilant 
els colors i posicions heràldics de Catalunya i els al-
tres regnes de la Corona d’Aragó al pavelló de la seva 
Marina i a la simbologia del seu reialme. El 1843 la 
reina Isabel II va decretar que la bandera de la Marina 
també fos adoptada per l’exèrcit de Terra.

Malgrat que des de 1785 la bandera bicolor ja va ser 
presa i usada com 

a distintiu d’Espanya, no va ser fins l’any 1908 que 
la rojigualda va ser declarada, sota el regnat d’Alfons 
XIII, bandera oficial d’Espanya amb el disgust de molts 
ciutadans −també molts catalans− que, volent-la sentir 
com a cosa pròpia no van comprendre que s’hagués fet 
aquest pas mantenint la presència exclusiva de l’escut 
de Castella en la faixa groga. L’escut amb la represen-
tació completa dels regnes medievals no s’incorporarà 
a la bandera fins a la proclamació de la II República. 

Dit tot això, i simplificant, pot dir-se, doncs, que exis-
teix un origen català de la bandera espanyola, encara 
que potser només va ser per compensar l’absència dels 
quatre pals en l’escut que hi duia incorporat. 

De fet així ho entenia el citat Alfons XIII quan, en un 
discurs pronunciat a Barcelona el 19 de maig de 1924, 
en plena dictadura de Primo de Rivera, davant la majo-
ria d’alcaldes de Catalunya reunits en el Palau de la Ge-
neralitat, va afirmar que «Carlos III con las barras rojas 

y gualdas de Aragón y Cataluña formó la 
bandera de España».
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recomanem
cedida

Miguel Rivera i Ramon Rodríguez, junts a l’Helio-
gàbal. Miguel Rodríguez, veu i guitarra dels sevillans Ma-
ga, i Ramon Rodríguez, ànima de The New Raemon, suma-
ran guitarres aquest cap de setmana en un concert en doble 
sessió a l’Heliogàbal. Una oportunitat per veure dues de les 
veus més personals del pop català i espanyol.

Dissabte 11 i diumenge 12, a les 22 h
Heliogàbal (Ramon i Cajal, 80)

Sortida: Mercat de Lesseps 
(entrada carrer Maignon), a 
les 18 h

Concert: Musicus Orques-
tra de Flautes Dolce.
Parròquia Mare de Déu del 
Coll (Santuari, 30), a les 21 h 

Concert: Divide i Wences-
lao.
Astrolabi (Martínez de la Ro-
sa, 14), a les 21.30
Concert: Bläue.
El Col.leccionista (Torrent de 
les Flors, 46), a les 22 h 

Festes alternatives de Va-
llcarca: Lizard, Batalla lé-
xica, Los chicos del Maiz i 
Terapia de Groove.
Placeta Bolívar, a partir de 
les 21.30

Rock d’autor amb Jordi Sa-
banet.
Cara B (Torrent de les Flors, 
36), a les 22 h

Concert: Miguel Rivera 
(Maga) + Ramon Rodrí-
guez (The New Raemon).
Heliogàbal (Ramon i Cajal, 
80), a les 22 h 

 Dg 12 de setembre
VI Cursa popular Escala-
da de la Glòria.
Sortida de la plaça Mons, a 
les 11 h

L’Hora del Jazz: Hat.
Plaça de la Vila de Gràcia, a 
les 12 h 

L’Hora del Jazz: Cece Gia-
notti.
Plaça de la Vila de Gràcia, a 
les 13 h 

Tertúlia literària i recital 
al Coll.
Centre cívic Coll-Bruguera 
(Aldea, 15), a les 18 h 

Havaneres amb el grup Mor-
ralla.
Argentona, 10, a les 19 h 

Jam session de jazz amb 
Oriol Fontclara Trio.
Cerveseria de l’Or (Or, 19), a 
les 20 h

Havaneres i rom cremat amb 
el grup Port Vell.
Avinguda Coll del Portll, a 
les 21 h

Concert: Miguel Rivera 
(Maga) + Ramon Rodrí-
guez (The New Raemon).
Heliogàbal (Ramon i Cajal, 
80), a les 22 h

ment Roland Philipps.
Sortida: Escoles Baldiri Rei-
xac, Reina Elisenda, Turò del 
Cargol i Rius i Taulet, a les 
17 h

Espectacle musical de les 
entitats Heura i MusicAc-
tiva.
Teatret de la plaça Lesseps, 
a les 19 h 

Festa Major barris del Nord: 
Ball de la gent gran.
Centre cívic Coll-Bruguera 
(Aldea, 15), a les 20 h 

Concert: Eina, Opció k-95 i 
Igitaia. 
Espai Jove La Fontana (Gran 
de Gràcia, 190), a les 21 h

Festival: La nit més curta 
(curtmetratges).
Centre cívic Coll-Bruguera 
(Aldea, 15), a les 21 h 

Festes alternatives de Va-
llcarca: Bandera Negra, La 
Enfermeria de Difuntos i 
The Eyes.
Placeta Bolívar, a partir de 
les 21.30

Concert: Dos
El Col.leccionista (Torrent de 
les Flors, 46), a les 22 h 

Concert: Napalm.
Cara B (Torrent de les Flors, 
36), a les 22 h 

Pregò de Festa Major del car-
rer Argentona a càrrec de 
Guillaume de Bode, presi-
dent del FC Europa.
Carrer Argentona, 10, a les 
22.15 

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

 Ds 11 de setembre
Bicicletada pel barri de la 
Salut. Organitza: Club Ci-
clista de Gràcia.
Sortida des del carrer Verdi 
- Baixada de la Glòria, a les 
10 h.

Ofrena floral homenatge 
a Salvador Allende.
Plaça Salvador Allende, a les 
10.30 

Aperitiu de la Diada del 
G-6 i les colles de cultura po-
pular.
Lluïsos (Plaça del Nord, 7), a 
les 13 h 

Passejada històrica pel 
barri de la Salut.

Plaça Laguna Lanao, a les 
17 h

Tertúlia fotogràfica.
Centre Cívic el Coll - La 
Bruguera (Aldea,15), ales 
19.30 

Jam session de blues.
Bar Continental (Providèn-
cia, 30), a les 22 h 

Concert: Guillermo Riz-
zotto i Pablo Giménez.
Astrolabi (Martínez de la 
Rosa, 14), a les 22.30 

 Dj 16 de setembre
Jornades de Rol.
Plaça Laguna Lanao, a les 
17 h

Conferència de permacul-
tura i horticultura urba-
na.
Centre Cívic el Coll - La Bru-
guera, a les 18.30 

Concert: Azucena 300 ve-
ces i Poliscopia.
La Cova de les Cutures (Àn-
gel, 12), a les 21.30
 

Jam session de jazz.
Bar Continental (Providèn-
cia, 30), a les 22 h

Concert: Kiev cuando ni-
eva.
Heliogàbal, a les 22 h

Concert: Pepet i Marieta.
Astrolabi, a les 22.30

EXPOSiCiONS

 Fins al 12 de setembre
Exposició fotográfica de 
Raimon Solà: L’altre cos-
tat de la carretera.
Galeria Tagomago (Santa 
Teresa, 3)

 Fins al 15 de setembre
Exposició: D’aquí i d’allà.
Untitled BCN (Topazi,14)

Exposició de pintura: Or-
dint la trama, d’elenamu-
sa.
Restaurant Amèlie (Plaça de la 
Vila, 11)

 Fins al 17 de setembre
Exposició fotogràfica: L’al-
tre costat de la carrete-
ra.
Galeria Tagomago (Santa Te-
resa, 3) 

 Fins al 28 de setembre
Ramon Estopa i Miró expo-
sa Cadaqués i mes.
Bodega Costa Brava (Alzi-
na, 58)

 Fins al 30 de setembre
Exposició: La Revolta de 
les Quintes: mostra de 
documents.
Arxiu municipal del Districte 
de Gràcia (Plaça Lesseps, 20

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

iNFaNtiLS

 Ds 11 de setembre
Animació infantil amb el 
grup El Flabiol.
Argemtona, 10, a les 18 h

 Dg 12 de setembre
Conta contes amb Xocola-
teando.
Plaça Laguna Lanao, a les 
12 h

Animació infantil amb el 
grup Més Tomàquet i xo-
colatada.
Avinguda Coll del Portell, a 
les 18 h

aCtES

 Dv 10 de setembre
Cercavila pel barri de la 
Salut, amb batucada del 
Turò del Cargol i Cucaferes 
de MusicActiva i Agrupa-

Música brasilera: Forró Afi-
ado.
Bar Continental (Providèn-
cia, 30), a les 22 h

  Dll 13 de setembre
Inauguració de l’exposició 
d’imatges de l’artesà Joan 
Maillo.
Centre Cívic el Coll - La Bru-
guera (Aldea, 15), a les 20 h

 Dm 14 de setembre
Taller d’exhibició de co-
untry per als nous veïns.
Centre Cívic el Coll - La Bru-
guera (Aldea, 15), a les 17 h

 Xerrada: Envelliment actiu 
i saludable.
Biblioteca Jaume Fuster (Les-
seps, 20), a les 19 h 

Cicle Trobem-nos a la plaça 
Dones del 36: Un novio pa-
ra Yazima.
Plaça Dones del 36, a les 
21.30

Concert: The Pumpkings.
Bar Continental (Providèn-
cia, 30), a les 22 h 

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

Concert: El sobrino del di-
ablo.
Astrolabi (Martínez de la Ro-
sa, 14), a les 22.30

 Dc 15 de setembre
Jornades de Rol.
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Cultura
El Teatre Lliure ultima la seva reestrena 
encara amb la incògnita de la façana
Textos de Tennessee Williams, Harold Pinter i Samuel Beckett, en el retorn de la sala

Ja només queden 20 dies 
perquè el Lliure de Gràcia 
torni a aixecar el teló to-
talment renovat després 
de set anys de silenci du-
rant els quals no poques 
vegades han planat els 
dubtes sobre la seva reo-
bertura. i què millor que 
un clàssic per a la inau-
guració: ‘La gata sobre la 
teulada de zinc calenta’, 
del director del Lliure, 
Àlex Rigola. al tinter que-
da, però, la reforma de la 
façana, que s’ajorna ‘sine 
die’ a l’espera d’aconse-
guir finançament.   

CARINA BELLVER

Comença el compte enrere per a 
una inauguració esperada que ha 
hagut de superar dificultats i con-
tratemps. Serà el 30 de setembre 
quan el Lliure tornarà a obrir les 
seves portes al carrer Montseny i 
Gràcia recuperarà un dels seus re-
clams teatrals oblidats. Es trenca, 
així, la tendència dels últims anys 
que ve marcada pels tancaments, 
com el del Club Helena, l’Arten-
brut i ara la Sala Beckett.
El Lliure, doncs, reobre en contra 
de totes les travesses dels pessi-
mistes, i ho fa sense perdre el seu 
esperit de sempre: la proximitat a 
través d’una programació de mig 
format on l’espectador se sentirà, 
asseguren, com al sofà de casa. El 
cicle de foscor al Lliure es tanca 
amb l’estrena d’un clàssic de la 
mà del mateix director que es va 
veure abocat a tancar el teatre, a 
contracor, ara fa set anys. Àlex Ri-
gola, fidel a la seva promesa que 

mai abandonaria el Lliure, serà el 
mestre de cerimònies en la seva 
última temporada al capdavant 
del teatre. I per a aquesta posada 
de llarg ha elegit La gata sobre la 
teulada de zinc calenta. Una peça 
d’esgotament psíquic i emocional 
on la mentida, la desintegració 
de la parella i el desmembrament 
d’una família faran reflexionar 
sobre els problemes per afrontar i 
dir la veritat a aquells que tenim 
més a prop. L’escena l’acaparen, 
entre d’altres, els actors Chantal 
Aimée, Andreu Benito i Muntsa 
Alcañiz, una de les tres actrius que 
van obrir l’antic teatre al 1976 
juntament amb Ana Lizaran, que 
torna al Lliure de Gràcia amb 
Dues dones que ballen, amb text 
de Josep Maria Benet i Jornet i 
dirigida per Xavier Albertí. 

SíLvia Manzanera

L’eStat actuaL deL LLiure, a L’eSpera de La inauGuració

MARIA ORTEGA

Quan pràcticament no fa ni dos 
mesos que La Cova de les Cul-
tures anunciava el seu canvi de 
rumb amb una reforma al local 
per a la insonorització parcial i un 
canvi de gestió, que va passar a 
mans de la companyia Dissident, 
el local s’ha vist forçat a anul·lar 
la seva programació musical per 
problemes amb la llicència. El 
caos va començar dissabte amb 
una visita sorpresa de la Guàrdia 
Urbana en ple concert. Els agents 
van advertir els responsables del 
local que amb la llicència per a la 
difusió cultural de la qual dispo-
sen no poden programar música 
en directe. A l’espera de converses 
amb el regidor, la direcció de La 
Cova ha optat per cancel·lar els 
concerts. Max Capara, el director 
del local, però, exigeix que es de-
tallin més els límits dels permisos, 
“que quedi clar el que s’engloba 
dins de difusió cultural i el que 
no” i que es faci “més per la músi-
ca en directe i els locals”. 

breus

Macromassa ha recollit aquesta 
setmana el premi Altaveu 2010 
que reconeix el caràcter pioner 
d’aquest projecte d’experimenta-
ció sonora. El guardó en destaca 
un “personal surrealisme i humor 
present a tota la seva obra”. 

Els premis Altaveu 
reconeixen la feina 
de Macromassa

La Cova de 
les Cultures, 
forçada a parar 
màquines

Fabià Puigserver, Lluís Pasqual 
i Pere Planella van ser tres dels 
impulsors del grup que joves 
actors que el desembre de 1976 
es van decidir a reconvertir el 
que havia estat l’edifici de l’an-
tiga Cooperativa Lleialtat en un 
nou projecte teatral. El Lliure de 
Gràcia començava a caminar fa 
34 anys amb el text Camí de nit, 
dirigit pel mateix Pasqual. La sa-
la del carrer Montseny va abaixar 
el teló a principis de novembre 
del 2003 amb el monòleg Et diré 
sempre la veritat interpretat per 

Lluís Homar i amb el 2005 com 
a data prevista per tornar acollir 
públic. Han hagut de passar cinc 
anys més, però a finals de mes, 
la sala reobrirà amb text de Ten-
nessee Williams. Després se suc-
ceiran a l’escenari Fin de partida, 
de Samuel Beckett; Tot, de Rafa-
el Spregelburd i Celebración, de 
Harold Pinter dirigida per Lluís 
Pasqual. Eduard Fernández i Pep 
Ramis s’ajuntaran per portar a 
l’escenari l’obra titulada 2 i Lluï-
sa Cunillé tancarà la temporada 
amb Carta Blanca.

De ‘Camí de nit’ a Tennessee 
Williams, un salt de 34 anys



l’independent
de Gràcia

13

10 de setembre de 2010
cultura

La Beckett arrenca nova temporada amb ‘Lemon 5’. 
En el marc del nou festival Dansalona, la sala Beckett estrena la 
nova temporada, el proper 15 de setembre, amb l’espectacle de 
Rosa Muñoz Lemon 5, que estarà en cartell fins al proper dia 26 
d’aquest mes i que passarà el relleu al muntatge Contra natura de 
Pau Palacios i Àlex Serrano. 

cedida

crítica de cine

Coneixeràs la diversió

Elisabet de Loreto

la cartellera
CiNEMES

BOSqUE MULtiCiNEMES. Rambla del 
Prat, 16 - Tel. 93 217 26 42. 
• Salvando las distancias. De dg a 
dj, 16.05, 18.10, 20.15 i 22.20; dv i 
ds, 16.05, 18.10, 20.15, 22.20 i 0.45.
• Conocerás al hombre de tus su-
eños. De dg a dj, 16.05, 18.10, 20.15 
i 22.20; dv i ds, 16.05, 18.10, 20.15, 
22.20 i 0.45.
• Campanilla y el gran rescate. 
16.15 i 18.15.
• The karate kid. Dv i ds, 16.00, 
19.00, 22.00 i 00.45; de dg a dj, 
16.00, 19.00 i 22.00.
• Salt. Dv i ds, 20.15, 22.20 i 00.45; 
de dg a dj, 20.15 i 22.20. 
• Origen. Dv i ds, 16.00, 19.00, 22.00 
i 00.50; de dg a dj, 16.00, 19.00 i 
22.00.
• Lope. Dv i ds, 16.00, 18.10, 20.20, 
22.30 i 00.45; de dg a dj, 16.00, 18.10, 
20.20 i 22.30. 
• Adele y el misterio de la momia. 
Dv i ds, 16.05, 18.10, 20.15, 22.20 i 

00.45; de dg a dj, 16.05, 18.10, 20.15 
i 22.20.
• Resident evil: ultratumba. (3D) 
Dv i ds, 16.00, 18.10, 20.20, 22.30 i 
00.45; de dg a dj, 16.00, 18.10, 20.20 
i 22.30
• El aprendiz de brujo. Dv i ds, 
16.20, 19.20, 22.20 i 00.45; de dg a 
dj, 16.20, 19.20 i 22.20.

CaSaBLaNCa-KaPLaN. 
• Sala 1: Io sono l’amore. (VOSE) 
17.35, 19.40 i 22.00. Fantastic Mr. 
Fox. (VOSE) 16.00.
• Sala 2: Conocerás al hombre de 
tus sueños. (VOSE) 16.00, 18.00, 
20.00 i 22.00.

CiNEMES GiRONa. Girona, 175
• Sala 1: Viatge màgic a l’Àfrica-. 

(3D). Dg, 12.00.Como perros y ga-
tos: la revancha de Kitty Galore. 
(3D). De dll a dv, 17.30; ds i dg, 16.00 
i 17.35. Origen. De dll a dv, 19.10 i 
21.50; ds i dg, 19.10 i 22.00.

• Sala 2: Shrek: Felices para siem-

pre. Dg, 12.00. God Bless Iceland. 
De dll a dv, 22.00; ds i dg, 22.15. 
Mis tardes con Margueritte. De 
dll a dv, 17.00, 18.35 i 20.15; ds i 
dg, 16.15, 18.35 i 20.15.

• Sala 3: Toy Story 3. Dg, 12.00. 
Submarino. Dll a dv, 19.40 i 22.00; 
ds i dg, 19.30 i 22.10. Un juego de 
inteligencia. Dll a dv, 17.20; ds i dg, 
17.00.

LaUREN GRÀCia. Carrer Bailén, 205.
• Sala 1: Conocerás al hombre de tus 

sueños. (V.cat). 16.15, 18.15, 20.15 i 
22.15, 

• Sala 2: The karate kid. 16.10, 19.15 
i 22.00.

• Sala 3: Resident Evil: ultratumba. 
16.20, 18.20, 20.20 i 22.20. 

• Sala 4: El aprendiz de brujo. 16.10, 
18.20, 20.30 i 22.35. 

VERDi. Carrer. Verdi, 32 
• Sala 1: Conocerás al hombre de tus 

sueños. (VOSE) 16.05, 18.15, 20.25 i 
22.35.

• Sala 2: Submarino. (VOSE) 16.00, 
18.15, 20.25 i 22.35. 

•Sala 3: The secret of kells. (VOSE) 
16.15, 18.20, 20.30 i 22.35. 

• Sala 4: Mis tardes con Margueritte. 
(VOSE) 16.20, 18.20, 20.20 i 22.20. 

• Sala 5: Visión. (VOSE) 16.00 18.10, 
20.20 i 22.30.

VERDi PaRK. Torrijos, 49. 
• Sala a: Sunshine cleaning. 18.20 i 

22.20. London River. 16.15 i 20.25.
• Sala B: Bright star. 16.00, 18.15, 

20.30 i 22.45.
• Sala C: Origen. 16.15, 19.15 i 

22.15.
• Sala D: Lope. 16.00, 18.15, 20.25 i 

22.35. 

tEatRES

aLMERia tEatRE. Sant Lluís, 64. 
• The vinegar dances. 13 i 14 de se-

tembre.
JOVE tEatRE REGiNa. 
• Gats. Del 18/9 al 31/10.

SaLa BECKEtt. Alegre de Dalt, 55. 
• Lemon 5. Del 15 al 26 de setembre.
tEatRENEU. Terol, 26. 
• Cafè-teatre. Pinxes de la cocina 

de los monólogos. Dll, 21.30. Quim 
Va & Eutanàsia col.lectiva: Quina 
merda tot. Dm, 21 h. El club de la 
màgia 2. Dc i ds, 22 h. El Síndro-
me Chukolsky. Dj, 20.30 Magia de 
cerca. Dj, 22 h. La noche Abozzi. 
Dv, 20.30.Graciosos amorosos. Dv, 
22 h. Esclavos tv. Dv, 23.30. Blan-
caneus i campaneta en acció. Ds, 
17 h. Magic Fabra. Ds, 20.30. Los 
Martínez. Ds, 23.30. 3 monólogos 
de risa. Dg, 20 h. 

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

• Xavier Fàgregas. 4t campionat 
Impro-Show. Dj, 21 h; dg, 18.30. 
Impro-fighters. Dv, 23 h. El Club 
de la màgia júnior. Ds, 18.30, i 
dg, 12 i 17 h. Monólogos 10. Ds, 
22 h. Zzapping. Ds, 20 h. Monólo-
gos 10. Ds, 22h. Impro Horror. 
Ds, 23.30. Monólogos. Dg, 20 h.

Tenim la sort de que el mestre 
Woody Allen no es cansi any 
rere any de regalar-nos un 
film nou, i de plasmar-nos 
històries sobre la seva visió de 
la vida a través del seu humor 
peculiar. Les pel.lícules li po-
den sortir millor o pitjor, però 
en les poques ocasions que la 
història no ha arribat al nivell 
que ens té acostumats, sem-
pre existeix algun moment en 
el film ple d’originalitat, ima-
ginatiu, irrepetible que la fa 
ser diferent. Aquest cop a You 
will meet a tall dark stranger 
(Coneixeràs l’home dels teus 
somnis) ha retornat a un dels 
temes més habituals de la 
seva carrera: parelles en crisi 
en busca de la felicitat amb 
el desig de canviar de parella 
però alhora amb el terror in-
terior de trobar a faltar el que 
ja tenia, un home gran amb 
la fixació de ser jove, artistes 
frustrats...Tot enllaçat amb 
l’espiritualitat a la que recorre 
l’Helena, una dona gran que 
necessita aferrar-se al que li 
diu una vident, per superar la 
separació amb el seu marit. 
Això fa que en veure el film 

l’espectador tingui un senti-
ment constant de déjà vu amb 
l’esperança de veure alguna 
cosa diferent.
Tots els personatges tenen 
personalitat pròpia, però 
només els de Roy (Josh Brolin) 
i Helena (Gemma Jones) Jones 
aconsegueixen destacar per 
sobre dels altres.
L’obra queda salvada per la 
genialitat del guió del mestre 
Allen que fa passar una bona 
estona i diverteix com mai 
però sense arribar a l’excel.

lència del seu últim film Si la 
cosa funciona. En definitiva 
a través de la mirada d’Allen 
podem veure una història més 
que reflecteix les il.lusions, les 
obsessions, les pors i enganys 
que envolten la vida. 

Coneixeràs l’home dels 
teus somnis
Director: Woody Allen
intèrprets: Antonio Ban-
feras, Naomi Watts, Josh 
Brolin, Anthony Hopkins, 
Gemma Jones, ...

fitxa

reportatge

L’equip artístic està format per 
actors i actrius amb molts anys 
de carrera a les espatlles, tant en 
el teatre com a la televisió. Ma-
rina Durán, Enrique García, 
Frédéric Charlot, i la televisiva 
Laura Manzanedo (Al salir de 
clase, Yo soy Bea) protagonitzen 
aquesta comèdia. Liliana Ca-
bal, Aruna Ruiz i Jordi Carcas-
sona els acompanyen. 
A part de les localitzacions 
més turístiques de Barcelona, 
com les Rambles, la Boque-
ria o la cocteleria Boadas, es 
poden veure altres racons de 
la ciutat, com la nostra Vila, 
que té un paper força impor-
tant ja que una de les escenes 
clau de la pel.lícula es va rodar 
a la botiga Cinemascope, al 
carrer Perla. A més a més, es 
pot veure un Teatreneu adap-
tat a les característiques que la 
pel.lícula requeria. Tot i que 
la major part del film ha estat 

Molta merda!

Ginebra Vall

un MoMent deL rodatGe aL carrer La perLa

Santiago Lapeira roda part del seu darrer treball a la Vila

‘Molta merda’. No, no 
estem parlant de l’estat 
dels carrers després 
de les festes, sinó de 
l’últim llargmetratge de 
Santiago Lapeira (‘Ma-
çons’, ‘ESO’). Es tracta 
d’una comèdia en clau 
de vodevil ambientada 
a Barcelona, on una de 
les escenes principals 
transcorre a Gràcia, 
concretament al carrer 
Perla. La pel.lícula gira 
entorn al teatre i tot 
allò que l’envolta. Mos-
tra aquest petit món 
d’una forma divertida 
i peculiar a través dels 
embolics dels seus per-
sonatges: l’autora d’una 
obra avantguardista, 
un director, actors i ac-
trius, etc. El guió va ser 
escrit pel propi director 
i teresa Crespo.

rodat a la ciutat, encara queden 
per gravar unes seqüències a Ve-
nècia, on viatja la protagonista, 
que s’espera que es puguin fer al 
novembre. 
Tot i ser una producció catalana, 
té la sort de tenir actors i actrius 
d’arreu del món: catalans, es-

panyols, francesos i americans. 
Aquesta multiculturalitat s’ha 
deixat veure a l’hora de parlar. 
A la pel.lícula es parla en català, 
castellà, francès, anglès i, fins i 
tot en rus! Les llengües maternes 
dels propis actors van anar més 
enllà i van acabar per contagiar-
se als seus personatges! Es pot dir, 

doncs, que és una pel.lícula po-
líglota tant davant com darrere 
de les càmeres.
El rodatge va haver de conviure 
durant aquests dies amb el xi-
varri i la gent que venia a visitar 
els carrers guarnits de Gràcia. 
Cal destacar l’amabilitat de tot 
l’equip, a l’hora de lidiar amb 
la gent a les escenes que es 
rodaven a l’exterior. A banda 
de la difícil feina de seguir 
gravant, havien de contestar 
les preguntes dels curiosos sens 
poder desvelar gaire misteris. 
En les mirades curioses de la 
gent cap a l’interior de Cine-
mascope s’hi reflectien màgia i 
la il.lusió de veure el seu barri 
decorat d’una manera especial. 
Aquests inesperats espectadors 
van transmetre sense saber-ho 
la seva emoció al rodatge. Ara, 
esperem que també la vegin els 
espectadors! 

El Teatreneu, adaptat 
a les necessitats del 
film, és un altre dels 
escenaris graciencs

Joan vaLL karSunke
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Esports
El CN Catalunya, obligat a jugar la 
lliga com a local a la piscina Sant Jordi
La instal.lació de Can Toda no és reglamentària per a la competició a Divisió d’Honor

L’equip de waterpolo del 
Club Natació Catalunya 
no podrà gaudir del re-
torn a la Divisió d’Honor 
a les instal.lacions de 
Can toda. Malgrat la re-
forma de la piscina cen-
tral, que es va inaugurar 
el febrer de l’any passat, 
aquesta no compleix amb 
la normativa de la federa-
ció espanyola de natació, 
que obliga els clubs a 
disputar els enfronta-
ments en piscines olímpi-
ques. D’aquesta manera, 
Gràcia no acollirà cap 
partit de lliga i l’entitat 
ja ha arribat a un acord 
per competir com a local 
a la piscina Sant Jordi.

ÈRIC LLUENT

El retorn a la Divisió d’Honor 
del CN Catalunya no serà del tot 
dolç. La normativa de la federa-
ció espanyola ha determinat que 
tots els equips de la màxima ca-
tegoria del waterpolo estatal han 
de disputar els partits en piscines 
que tinguin les mides olímpiques 
reglamentàries. Així, el 30 d’oc-
tubre l’històric conjunt del wa-
terpolo català protagonitzarà la 
resurrecció a la competició d’alt 
nivell lluny de les instal·lacions 
gracienques. El club ja ha fet les 
gestions necessàries per tal d’asse-
gurar-se un emplaçament fix, que 
aquesta temporada serà la piscina 
Sant Jordi, del carrer París de Bar-
celona. De fet, el conjunt ja està 
acostumat a l’exili ja que durant 
els cinc anys que van durar els tre-

cedida

La nova inStL.Lació de can toda que no éS apta per a diviSió d’Honor

La pretemporada de waterpolo 
s’allarga ben bé fins a mitjans 
d’octubre a causa del calenda-
ri que determina la federació 
i que estableix l’inici de les 
competicions estatals per a fi-
nals del mes vinent. És per això 
que els equips catalans juguen 
cada any durant el mes de se-
tembre la Copa Catalana, una 
competició que té diferents 
nivells segons la categoria en la 
qual els conjunts militen. En 

el cas del Club Natació Cata-
lunya aquest any s’enfrontarà 
als rivals catalans de la Divisió 
d’Honor, un total de vuit, per 
la qual cosa aquesta competició 
es converteix en un bon test de 
pretemporada.
Els graciencs començaran la 
lliga el 23 d’octubre visitant la 
piscina del Terrassa i jugaran el 
primer partit com a locals re-
bent el Sabadell el dia 30 del 
mateix mes.

La Copa Catalana, la primera 
prova de foc dels graciencs

reportatge

entre els aficionats escapulats. El 
Facebook en va ple. I no n’hi ha 
per menys. Alguns ja apunten que 
l’àrbitre que va xiular el partit, 
Daniel García Álvarez, és oberta-
ment seguidor de l’Espanyol. Però 
les ires del aficionats se centren en 
l’actuació de l’auxiliar de banda 
que estava a cantó d’atac de l’Eu-
ropa durant la segona part. Se-
gons la versió d’alguns aficionats, 
aquest es va girar més d’una ocasió 
per riure’s de l’afició que escridas-

ànGeL Garreta

eLS capitanS d’europa i eSpanyoL b i La tripLeta arbitraL

Passar-se de la ratlla

È.L.

sava les seves polèmiques decisi-
ons. Un fora de joc quan Cebri 
encarava el porter tot sol i un clar 
penal sobre aquest mateix jugador 
van acabar d’amargar la tarda a la 
grada europeista que es va despla-
çar al camp de l’Àliga per veure el 
primer partit de la lliga a casa. El 
quart àrbitre tampoc es va quedar 
curt quan va fer expulsar Pedro 
Dólera, entrenador gracienc, in-
ventant-se un suposat insult cap 
a l’àrbitre principal. Un espectacle 

esperpèntic que va deslluir el que 
havia de ser un gran partit i que ha 
indignat als seguidors de la Vila. 

El quartet arbitral va deslluir el derbi entre ‘pericos’ i escapulats

“Vaig estar a punt 
d’agafar-lo pel coll!”, 
explicava dimarts en un 
bar de Gràcia un aficio-
nat de l’Europa que va 
presenciar el derbi del 
passat diumenge entre 
el conjunt gracienc i 
l’Espanyol B al camp de 
l’Àliga (0 a 2).

Poques vegades una actuació ar-
bitral ha generat tanta polèmica 

Perquè una cosa és equivocar-se 
i, una altra de ben diferent, pas-
sar-se de la ratlla. 

balls de rehabilitació de la piscina 
de Can Toda els partits com local 
els jugava a d’altres instal·lacions 
esportives.
Aquest fet també canviarà els plans 
d’entrenament. Per decisió tècnica, 
dos dels cinc dies de la setmana es 
farà la preparació en altres piscines 
per tal que els jugadors s’adaptin 
més ràpidament a les mesures re-
glamentàries. En l’àmbit esportiu, 
l’equip ha incorporat un nou ju-
gador procedent del Sant Andreu, 
Xavi Bisquets, que arriba com a 
reforç d’una plantilla que afronta 
amb ganes el repte més gran del 
club d’aquesta darrera dècada. Jo-
sé Montero, entrenador del Cata-
lunya, ja va convocar els jugadors 
fa dues setmanes per començar la 
pretemporada. 

breus

Després d’unes setmanes d’in-
certesa a causa de certs desa-
cords entre els diferents clubs 
de bàsquet graciencs, l’organit-
zació del Torneig Vila de Grà-
cia ha decidit canviar el format 
i celebrar un sol partit entre els 
Lluïsos de Gràcia i una selecció 
de jugadors de la resta de clubs 
graciencs. En anteriors edicions 
els quatre club de la Vila, es 
jugaven dues semifinals (Llu-
ïsos, CB Coll, Bàsquet Claret 
i SaFa Claror) i una final en-
tre els dos vencedors. Malgrat 
aquests canvis d’última hora 
el trofeu, que es disputa aquest 
cap de setmana a la pista del 
CB Coll, manté les dues cate-
gories, femenina i masculina. 
Els jugadors aprofitaran aquest 
enfrontament per acabar la pre-
paració prèvia a l’inici de lliga, 
la setmana vinent. 

El ‘Vila’ de 
bàsquet canvia 
de format

El juvenil A de l’Europa visita 
el camp de L’Hospitalet aquest 
cap de setmana després d’un 
mal inici de lliga a casa. Els jo-
ves graciencs van perdre el pri-
mer partit de la lliga Nacional 
encaixant un contundent 0 a 3 
davant la Gramenet B. El con-
junt participa per segon any 
consecutiu en aquesta categoria 
després que fa dues temporades 
perdés la seva plaça a la divisió 
d’Honor. L’objectiu d’enguany 
és tornar a apropar l’equip a la 
zona alta de la classificació per 
tal de recuperar una categoria 
que assegurava una cantera amb 
molt bon nivell i experiència. 

El juvenil A 
visita el camp de 
L’Hospitalet
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Activitat econòmica
L’Assemblea pels Drets Socials 
crea un comitè de vaga gracienc
Han convocat una reunió oberta per decidir accions per al 29-S 

carteLL de La convocatòria de vaGa GenerL deL proper 29 de SeteMbre

L’assemblea pels Drets 
Social de Gràcia està es-
calfant motors de cara la 
vaga general convocada 
pels sindicats el proper 
29 de setembre. El col-
lectiu ja està impulsant un 
comitè de vaga gracienc 
que serà l’encarregat de 
dur a terme les diferents 
accions que es faran al 
barri, moltes encara per 
determinar. De fet, aquest 
dilluns a les set del ves-
pre s’ha convocat una re-
unió oberta als veïns a La 
Barraqueta on es planteja-
ran diverses iniciatives. 

cedida: ccoo

ÈRIC LLUENT

Divulgar els arguments de la vaga 
del proper 29 de setembre i infor-
mar els veïns de la Vila. Aquests 
són els principals objectius de les 
activitats prèvies a l’aturada gene-

ral que es planteja l’Assemblea pels 
Drets Socials de Gràcia, col·lectiu 
que fins fa ben poc s’anomenava 
Gràcia en Crisi. 
La reunió d’aquest dilluns servirà 
per assentar les bases de les acci-
ons que el comitè de vaga gracienc 
realitzarà en les setmanes abans al 

29-S i durant el mateix dia de la 
convocatòria estatal. Una de les 
idees que encara s’ha de consen-
suar és la de fer una concentració 
a Gràcia la jornada l’aturada per 
dirigir-se més tard a alguna de 
les manifestacions centrals que 
es faran a Barcelona. “La trobada 
d’aquest dilluns comptarà amb la 
participació de l’assemblea però 

és oberta a tots aquells veïns que 
hi vulguin participar”, explica 
Oleguer Bohigas, membre del col-
lectiu. De moment, ja s’ha convo-
cat una xerrada informativa que 
es realitzarà el 18 d’aquest mes a 
les vuit del vespre al Casal de Jo-
ves de Gràcia on participaran Àlex 
Tisminetzky, advocat laboralista, i 
Ermengol Gassiot, secretaria d’ac-
ció social de la CGT. El primer 
posarà sobre la taula els arguments 
i les raons per les quals és necessà-
ria la vaga general, subratllant que 
els motius no es limiten a la refor-
ma laboral sinó que les retallades 
públiques de les pensions o la si-
tuació d’atur també hi juguen un 
paper important en la protesta. 
Per la seva banda, Gassiot expli-
carà quines accions es tenen pen-
sades per a la jornada de protesta. 
L’acte del dia 18 continuarà amb 
un concert a les deu del vespre 
amb els grups Malaventura i Ska-
tasun. 

Estudien la possibilitat 
de fer una concentració 

a la Vila que s’uneixi 
més tard a la central
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la torratxa

28-N

Tinc una memòria que em 
boicoteja la felicitat. No és 
gens selectiva: recordo tant 
el dolor dels parts (això no 
m’ha frenat a l’hora de reinci-
dir una, dues i tres vegades) 
com tot el que m’ha passat 
de dolent a la vida (i ja tinc 
una edat, o sigui que la llista 
és llarga). També recordo 
coses tan inútils com els 
números de telèfon de casa 
dels pares dels nens que ana-
ven a la meva classe ara fa 
trenta anys. Prou que voldria 
esborrar-los i aprendre’m a 
canvi els números de mòbil 
que necessito tenir a mà i 
que mai m’he entretingut a 
memoritzar, però hi ha dades 
que no se me’n van del cap 
ni amb aigua calenta.
Perdre la memòria és un 
drama, però tenir-la ocu-
pada en estupideses és un 
malbaratament de neuro-
nes que no fa cap favor a 
ningú. El president Montilla 
confirma que les eleccions 
catalanes seran el 28-N i jo, 
en lloc de preguntar-me qui 
coi votaré (es veu que ara 
toca “informar-nos, pensar i 
actuar en conseqüència”), re-
visc a l’acte uns quants 28-N 
de la meva biografia, fins i 
tot aquells que mataria per 
oblidar. No puc fer-hi més: 
el cervell m’ataca a traïció i 
a mi em queda cara d’hivern 
per culpa d’un disgust que 
em va ensorrar fa cinc o deu 
o vint anys. Si almenys la 
meva filla s’hagués dignat 
a néixer el dia que l’esperà-
vem, el 28-N seria de bon 
recordar. Però la mossa 
tenia poca pressa per veure 
món. Probablement, el mi-
llor que hauré fet un 28-N és 
anar a votar. 

Eva Piq
u
er

les golfes del soterrani

L’herba roja

A una de les fronteres habita-
bles d’aquest oceà s’hi aixeca el 
bar Rincón. Un refugi per a na-
vegants que, a través dels seus 
grans finestrals, i amb l’angle 
del seu mascaró de proa apun-
tant al sud que ningú sap ja 
del cert si encara existeix, dóna 
aixopluc a caçadors de petites 
recompenses: exquisideses de 
forquilla per a revifar algunes 
esperances, somniejos amb el 
cap recolzat damunt dels vidres 
i glops insospitats que aconse-
gueixen despertar records de 
viatges exòtics a paisatges als 
que hom no recorda exacta-
ment si mai hi ha arribat a po-
sar els peus. Un d’aquests cer-
cadors de memòria fa ja estona 
que es gronxa embadocat per 
les lleixes que, damunt la barra, 
exposen un estol de tresors pels 
que potser algun stalker de les 
fondalades més inhòspites seria 
capaç de desempolsegar armes 
d’aquelles que encara es nodri-
en de pòlvora i malaurades de-
terminacions. S’hi passeja amb 
un entusiasme contingut, sense 
acabar de creure’s que aquesta 

No puc deixar de pen-
sar que a Vallcarca 
s’hi dóna un fenomen 
(meta)físic d’aquells 
que als amants de la 
literatura fantàstica 
els permet continuar 
fabricant mòrbides 
promeses d’anticipació. 
Fractures en l’espai-
temps. Ermots pels que 
s’hi passegen corsaris 
buscant les darreres 
gotes existents de 
petroli, aigua o fertili-
tat d’alguna mena. Un 
oceà de granit i runes, 
els dominis del qual 
s’estenen impacients 
per nodrir-se dels cas-
quets/ cascots que, un 
rere l’altre, es fonen 
sota la pressió d’una 
canícula implacable. 

Sebastià Jovani

parada i fonda enmig d’aquest 
creixent no-res i d’aquest present 
cada cop més futur estigui ofe-
rint-li el que li ofereix. I, entre 
totes aquelles ampolles, es fixa 

en una en concret. Una ampolla 
a l’etiqueta del qual, sota el nom 
de Zuwrówka, hi pastura un 
búfal i el contingut de la qual, 
amb l’ajut d’un parell de raigs 
de sol, recorda l’ambre. Potser 
dins i perviu també petrificat 
un passat que algun moment 
de l’evolució va deixar oblidat. 
Demana una copa, i mentre la 
hi serveixen, nota la presència 

d’un bri d’herba a l’interior de 
l’ampolla. Quan va ser la darrera 
vegada que va veure un brot com 
aquest? Deu fer temps, perquè el 
més semblant que recorda són 
aquells manats de molsa que un 
contrabandista venia assegurant 
que eren relíquies de la mun-
tanya, quan tothom sabia que 
les havia arrencat d’un pessebre 
abandonat. 
Demana a l’amo del bar que li 
deixi contemplar l’ampolla amb 
més deteniment: doncs sí, efec-
tivament, aquell ambre líquid 
ha empresonat un esqueix de 
memòria. Tot i que no el reclou 
amb despit ni males maneres; al 
contrari, l’acarona, el manté moll 
a les seves petites profunditats 
de quaranta graus. El caçador de 
recompenses se submergeix en 
una mena de juguesca provoca-
dora amb el seu entorn. Fita el 

eL bar rincón, un refuGi per a naveGantS que, a travéS deLS SeuS GranS fineStraLS, apunta aL Sud

bri d’herba de l’ampolla, fa un 
glop suau del vas i, amb aques-
tes dues percepcions arrelades, 
fresques malgrat l’abrusen, ob-
serva llavors al seu voltant. 

Al desert de roca, al mar de la 
inanició. Se li fa difícil imagi-
nar que mai hi hagués crescut 
l’herba, allà. Ni res que se li as-
sembli. Pensatiu, es planteja la 
bonica possibilitat que aquell 
bri d’herba no sigui un reduc-
te, sinó una promesa. Però com 
que corren els temps que cor-
ren, i per si de cas, es demana 
una altra copa. 

Javi Soria

Demana una copa i 
nota la presència d’un 
bri d’herba a l’interior 

de l’ampolla

viure Gràcia

Aquell ambre líquid 
ha empresonat, sense 

males maneres, un 
esqueix de memòria


