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L’eix Montseny-Perla-Sant Lluís 
i el carrer Gran han viscut aques-
ta setmana un increment més 
que notable del nivell de trànsit, 
que en hores punta ha acabat 
en col·lapse. Des que dimarts, 
quinze dies més tard de la data 
anunciada, van engegar els tre-
balls per guanyar un pam i mig 

a les voreres de costat i costat de 
la Travessera de Gràcia, aques-
ta via està tallada al trànsit i cal 
desviar els 10.900 vehicles diaris 
que hi passaven. L’objectiu de la 
reforma, una reivindicació histò-
rica dels comerciants de la zona, 
és fer més còmode al passeig i, 
de retruc, millorar l’espai comer-

cial. El primer tram afectat per 
aquestes obres és el que enllaça 
Gran de Gràcia i el carrer Pere 
Serafí; el segon tram afectat ar-
ribarà fins a Xiquets de Valls. La 
reforma es fa en horari diürn i es 
calcula que s’allargarà durant uns 
dos mesos.

Pàgina 6

Col·lapses pel tall de la Travessera

Des de l’1 de juny la fiscalia 
té a sobre la taula un escrit del 
jutjat d’instrucció número 9 
de Barcelona que li demana 
que mogui fitxa de manera 
definitiva en el cas Store Cafè, 
després que l’Ajuntament de 
Barcelona i dos dels encausats 
demanessin formalment l’arxi-
vament de la causa un cop es-
coltats els últims testimonis. 

Pàgina 5

Retard de 3 
mesos al cas 
Store Cafè

M.Ortega
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La Festa Major 2010 no serà recordada 
pels comandaments policials, interna-
ment, com la més inspirada. algunes 
fonts apunten que un retard de 5-6 mi-
nuts en l’ordre de càrrega va provocar que 
els agents s’emportessin pel davant els dia-
bles del correfoc en lloc d’actuar contra una manifesta-
ció abans d’entrar a plaça de la vila. també a l’Hospi-
tal del Mar es van viure situacions de tensió quan set 
agents de la Guàrdia Urbana van arribar ferits després 
de bolcar la seva furgoneta, que venia de Gràcia.

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

Amb la negativa a concessions fins a l’últim moment. Amb la 
convicció ferma de voler mantenir el seu món i el del barri on 
viu. Miquel Cárdenas, responsable del taller Brascar del carrer 
Farigola, ha estat l’últim a acceptar l’oferta municipal per 
abandonar el seu negoci. I, de fet, ni així. Perquè ell no ha do-
nat mai el seu sí. Dimarts es va veure forçat a marxar, a tan-
car el que havia estat la seva vida i començar de nou. Agents 
de la Guàrdia Urbana de paisà es van encarregar que fes cas a 
l’avís de tancament immediat. Avui el seu taller ja és histò-
ria. La història de la Vallcarca que va lluitar –i lluita encara 

amb vies judicials obertes que 
són l’última esperança- fins a 
l’últim moment per mantenir 
el seu caràcter, la seva iden-
titat. A partir d’ara i al ritme 
que la crisi vagi permetent, 
el paisatge de la zona serà 
menys personal, menys arrelat 

al territori, una estampa que podria pertànyer a Vallcarca o a 
qualsevol altre punt de la ciutat. Ja han caigut els símbols, el 
taller del Miquel, El Parador... I, a finals de mes, el magatzem 
de subministraments Buil que, tot i que ja ha firmat el seu 
acord per cessar l’activitat, serà a la pràctica l’últim negoci 
supervivent en el triangle que formen el viaducte, l’avinguda 
de Vallcarca i el mateix carrer Farigola. Tampoc ha estat una 
firma elegida, sinó la millor de les pitjors ofertes en l’últimà-
tum final: o marxes o et fem fora.  Ja només queden algunes 
cases okupades i particulars pendents de tancar els seus 
acords amb l’Ajuntament.
Avança, doncs, a bon a ritme el procés de buidar Vallcarca, 
d’enderrocar, però desperta més dubtes el nou projecte. La 
crítica reiterada de la falta de calendari i explicacions sona ja 
com una lletania a la zona que queda justa a sota de viaduc-
te. Alguns veïns, com el mateix Miquel Cárdenas, ja saben 
que no podran tornar a obrir els seus negocis perquè ara es 
troben en zona residencial però encara no tenen clar quin 
serà el següent pas. Ell, de moment, s’ha quedat sense taller 
i sap que, en una data que ningú li ha concretat, també haurà 
de deixar el seu pis i reallotjar-se, però no té notícies del nou 
bloc. El procés s’allarga i es perpetua i a cada dia que passa 
genera més incògnites i l’evidència cada cop més clara que el 
Districte no s’ha explicat bé. 
Aquesta setmana el barri viu el seu particular dol per la caigu-
da dels últims resistents. La reforma de Vallcarca encara ara la 
recta final dels desallotjaments però no esvaeix dubtes a un 
ritme proporcional. 

Tenim un balanç de rè-
cords de densitat de po-
blació, de manca d’espai 
públic i de contaminació 
atmosfèrica i acústica. I 
per acabar d’enfonsar el 
que queda de la Vila de 
Gràcia, ens envien el tu-
risme estranger. I ens vo-
len qualificar de zona de 
turística per tal d’obrir el 
comerç els festius. Això 

pot ser el cop definitiu. De fet, 
el comerç tradicional ja ha 
anat reculant en benefici d’un 
comerç abocat als visitants. De 
moment, es parla de la zona 
de Verdi, però, qualsevol sap 
que, si això arriba a produir-
se, serà el fi del comerç de 
proximitat dels veïns; i que la 
demanda d’obrir els festius 
s’estendrà com la pólvora per 
la resta de la Vila. I s’haurà 
perpetrat la conversió definiti-
va de la Vila en un parc temà-
tic turístic, difícilment compati-
ble amb l’ús residencial: més o 
menys com ha passat a Ciutat 
Vella. Senyors/es responsables 
de l’Ajuntament: Gràcia ja està 
col.lapsada i no pot admetre 
més activitat!

Joana Maristany

A l’estiu la mobilitat augmen-
ta. Tothom qui pot es mou 
encara que no tothom es pot 
moure fàcilment. Desplaçar-se 
per les nostres ciutats i terri-
toris, dissenyats per a perso-
nes motoritzades, comporta 
per tots aquells i aquelles 
que no disposen de carnet de 
conduir, que no tenen cotxe 
o que no poden en fer un ús 
quotidià, una dificultat contí-
nua i unes limitacions òbvies 
en la seva vida quotidiana. 
També, una reducció de les 
seves possibilitats d’activitat 
i lleure. 
Com assenyala Carme 
Miralles-Guasch en Dones, 
mobilitat, temps i ciutats 
(recentment publicat per 
l’ICD) encara vivim en models 
urbans i territorials centrats 
en l’ús del cotxe privat que no 
tenen en compte les necessi-
tats dels diferents col.lectius 
socials i expulsen sistemàtica-
ment els vianants del centre 
de l’espai públic. Aquests 
models, considerats òptims i 
únics fins ara esdevenen cada 
cop més insostenibles tant 
des d’un punt de vista ecolò-
gic i mediambiental com des 
d’una òptica social inclusiva. 
Els plans de mobilitat són 
un primer pas per al canvi 
però cal seguir repensant els 
models i hàbits establerts, 
consolidant estructures 
territorials més humanitzades 
i introduint noves formes de 
transport col.lectiu. 
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Sara Reñé

Les crítiques a la 
falta de calendari i 
d’explicacions sonen ja 
a lletania a Vallcarca

Exacte! El vostre editorial 
del número 353 va triar la 
paraula correcta: ENDÈ-
MIC. Soroll endèmic. Jo fa 
més de 20 ays que visc en 
un carrer sense llauners ni 
botellot però on no podem 
dormir cap divendres, ni 

dissabte ni diumenge a la nit (a 
vegades cap nit de la setmana). 
Per què? Perquè les autoritats, 
sembla, no tenen “jurisdicció”(?) 
ni per tancar ni per multar el 
bar de davant que es passa 
totes les normes cíviques per 
alt i permet que els seus clients 
beguin, cridin, es pixin (i se’n 
fotin de nosaltres) al carrer i 
que a més, mantinguin la porta 
del bar oberta perquè surti el 
soroll (i la diguem-ne “musica”).I 
tant que s’exigeix eficiència! 
PER PART DE LES AUTORITATS, 
gràcies! Quan ho faran? Quan 
truquem perquè vinguin a posar 
ordre o no ho fan o no vénen. I 
d’això ja va fent 20 anys!

M.Baste-Kraan
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el bloc

staff

ve d’un pam

Com diu el meu sogre, el 
PGM que Barcelona va apro-
var el 1976 estava pensat 
per culminar 200 anys més 
tard. Per això, les solucions 
imaginatives per vehicular el 
trànsit per Gràcia provoquen 
situacions surrealistes com el 
pas de quatre carrils a un a 
Travessera de Gràcia venint 
de Gal.la Placídia. 
Per postres, ara es planteja 
una miniampliació de voreres 
que comportarà coses no 
totes positives: en primer 
lloc, el carrer Gran ha sumat 
10.900 vehicles diaris més, 
els que passaven per aquest 
tram i, en segon lloc, l’am-
pliació simplement elimina 
les rajoletes blanques de 15 
centímetres dels cantons i 
guanya espai per passejar. 
Però ningú ha pensat quina 
utilitat tenien 15 centímetres 
per banda, i dic ningú perquè 
els alts responsables del 
Districte no es desplacen en 
dues rodes. Sí, tot el trànsit 
de motos per Travessera, 
entre Gran i Torrent de l’Olla, 
aprofitava aquest espai per 
fer via a tocar dels cotxes. 
Això ara desapareixerà, el 
cristo de trànsit augmentarà 
i el reestrenat Teatre Lliure 
també patirà els clàxons pel 
desviament per Montseny. 
Com diria La Trinca, sí que ve 
d’un pam. 
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Opinió

tribuna

rèquiem per Martin’s
M’han demanat que escrigui 
sobre el tancament de la sala 
Martin’s i, la veritat, no sabria 
per on començar. Quan vaig 
saber de la notícia, vaig fer 
anar la màquina del temps 
enrere i vaig recordar la 
primera vegada que vaig tre-
pitjar la sala amb uns amics. 
Martin’s forma part de la his-
tòria gai de Barcelona i, diria 
més, de la història de Gràcia 
com a barri. Un barri, d’altra 
banda, molt gai. Avui la 
GaiEixample és un gresol de 
negocis dirigits al públic gai, 
però molt abans, Gràcia ja 
marcava la tendència en anys 
més durs de lluita i reco-
neixement del col.lectiu, no 
només a Barcelona, sinó a tot 
l’Estat. Només cal recordar 
sales i locals pioners, com 
el Bahia, Nois, Quina Nit?, el 
Café de la Calle, la Sauna de 
Lesseps (de les primeres a 
Barcelona), Members (dedicat 
al públic lèsbic) o la Torre 
dels Lleons (no estrictament 
gai però molt friendly).
En una ciutat com aquesta, 
que és referència gai a la 
resta del món juntament 
amb Berlín o Amsterdam, 
tenim molt a agrair al mític 
local del Passeig de Gràcia, 
130. Avui tot és més fàcil 
i senzill, però fa 27 anys 
obrir un local com el que va 
tancar el passat 28 d’agost 
era tota una aventura. Els 
80’s marquen un abans i un 
després en el col.lectiu, la 
sida atemoreix les nostres 
vides com una bomba que 

 Xavier Juclá, periodista

arrasa amb la tolerància i els 
esforços per conquerir drets 
que avui són realitat i que, en 
aquella època, quasi ens sem-
blaven impossibles. L’obertura 
de negocis i centres de reunió 

com el que ens ocupa ajuden 
i molt a suportar els pitjors 
anys. Martins’s sempre va col.
laborar amb el dia mundial de 
la lluita contra la sida, el 2 de 

desembre, organitzant festes i 
events per recaptar diners per 
destinar a la investigació. 
Recordo també la nit que uns 
habituals del local, el grup ca-
talà Barba@zul, van presentar 
l’himne del primer orgull gai 
del Mediterrani. Les festes Only 
men’s party, conegudes a tot el 
país per Bear’s i Lether’s.
Martin’s podia unir en un ma-
teix local gent de la faràndula, 
periodistes del cor i gent del 
carrer, en un clima de toleràn-
cia. Un amic em deia el del dia 
del tancament amb llàgrimes 
als ulls que el que passa a 
Martin’s es queda a Martin’s. I 
aquesta és la gràcia. 

El seu mític cuarto oscuro 
forma part de la història gai 
de Barcelona, M’expliquen 
que ja està en marxa el 
relleu, però res no serà igual, 
potser millor però no igual. 

Aquesta ciutat orgullosa del 
seu èxit perd un local que, 
sense ànim de comparar, se-
ria el nostre Stonewall català, 
Rèquiem per Martin’s. 

Martin’s forma part 
de la història de 
Barcelona i de Gràcia, 
un barri molt gai 

El que passava a 
Martin’s es quedava a 
Martin’s; aquesta era 
la gràcia del local

La periodista Silvia Manzanera 
s’ha incorporat aquesta setmana 
a la redacció de l’Independent de 
Gràcia com a directora adjunta. 
Manzanera, que el desembre del 
2006 va engegar com a directo-
ra l’aventura de l’Independent 
de Sant Adrià de Besòs, farà ara 
tàndem amb Albert Balanzà a 
la direcció del setmanari. Amb 
més de deu anys d’experiència 

en el món del periodisme, Silvia 
Manzanera ha estat redactora de 
El Viejo Topo, ha treballat en di-
versos gabinets de comunicació i 
grups editorials i va ser redactora 
en cap de la revista Playboy durant 
quatre anys, des que el grup Go-
dó va comprar la capçalera i fins a 
agafar les regnes de l’Independent 
a Sant Adrià. Un repte que, se-
gons Manzanera, va encarar amb 

siLvia Manzanera

Silvia Manzanera, nova directora 
adjunta a l’Independent de Gràcia 

la voluntat d’omplir un buit in-
formatiu a la ciutat i amb la idea 
de fer un producte “plural, inde-
pendent i progressista”. De fet, la 
nova directora adjunta continua 
al capdavant de l’edició digital de 
l’Independent de Sant Adrià.
A Gràcia Manzanera seguirà 
tenint com a redactora en cap 
a Maria Ortega i Èric Lluent 
ascendeix a aquesta categoria. 

L’una es responsabilitzarà de les 
seccions de Política, Societat i 
Documents i l’altre de Cultura, 
Esports i Economia. 

Javi sOria
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l’enquesta

tribunaEquip de monitors de l’esplai JASD

amb alguns anys d’història

Opinió

cedida

L’any 1996, un grup de 
joves de la Vila de Gràcia, on 
viu gent de tota mena d’es-
tatus social, després d’haver 
realitzat diverses colònies 
d’estiu a l’escola més prope-
ra, va decidir crear l’Esplai 
Oratori St. Felip Neri JASD 
(situat al carrer del Sol, 8), 
un esplai confessional i for-
mant part de la gran família 
que és l’Oratori de Sant Felip 
Neri de Gràcia. 
És així com, ara fa quinze 
anys, va néixer la història 
de l’Esplai JASD. Han estat 
quinze anys de treball i il-
lusions. En els seus inicis, 
era un esplai força petit, 
sense gaire ressò ni influ-
ència en els nens de la vila. 
Actualment i amb el pas 
dels anys s’ha convertit en 
un esplai de referència per 
als nens entre 4 i 16 anys 
que participen a totes les 
activitats organitzades. Han 
anat passant generacions 
de monitors, infants i joves, 
per un camí que no sempre 
ha estat fàcil; amb tot, hem 
continuat fins al dia d’avui, 
amb el compromís de la 
gent que en forma part, amb 
les ganes de fer coses no-
ves, amb la il.lusió i amb la 

finalitat d’oferir experiències 
enriquidores i divertides en 
la formació dels infants com 
a persones. Volem donar 
alternatives a les activitats 

d’oci comercials i/o individua-
listes, estimulant l’adquisició 
d’habilitats socials i educar-los 
en valors. Continuarem treba-
llant per tot allò que ens ha fet 
arribar a aquest aniversari, per 
tot allò que creiem, per con-
tinuar pel nostre camí, amb 
nous reptes, esdeveniments, 
per allò que és JASD i l’Oratori 
de Gràcia. 
Gràcies a tots els que van ini-
ciar aquesta activitat, als que 
hi han passat, als que actual-
ment hi són, i als que en un 
futur pròxim hi siguin.
Sí, un futur pròxim! perquè 

som a punt d’encetar un nou 
curs, el del quinzè aniver-
sari! ...És per això que us 
convidem a inscriure-us per 

aquest nou curs dels dies 20 
al 23 i 27 de setembre de 17 
h a 18:30. 
El dia d’inici de curs serà el 
2 d’octubre. 

Continuarem 
treballant per tot allò 
que ens ha fet arribar 
fins a l’aniversari

la setmanaPep Gorgori

Musicologia

És curiós el que passa quan dius a la gent 
que ets musicòleg. La major part de les ve-
gades entenen que has dit que ets psicòleg. 
També és freqüent que pensin que ets expert 
en musicoteràpia. Uns quants diuen “aaaah, que interes-
sant” i fan que sí amb el cap, sense haver entès gaire res. 
Uns pocs escollits saben de què parles i et comencen a 
explicar quins cantants els agraden més. No es país para 
musicólogos, que diria aquell…
La minsa definició de la Real Academia Española explica 
que la musicología és “l’estudi científic de la teoria i la 

història de la música”. Per 
a l’Institut d’Estudis Cata-
lans, es tracta de “l’estudi 
científic de la música i de 
la interpretació musical”. 
Potser es podrien haver 
estirat una mica i donar 
detalls d’aquesta disciplina 

que –digueu-me gremialista- mereix alguna ratlla més als 
nostres diccionaris.
Sent pràctics, podem explicar que els musicòlegs servim 
per explicar de què va una òpera als amics, per donar 
classes de música a les escoles, per criticar el concert en 
què tota la platea estava aplaudint dempeus i alguna cosa 
més per l’estil. 
Però hi ha coses més importants. A Espanya, servim ma-
lauradament per rescatar vells arxius plens de paperassa 

a qui ningú no ha fet cas 
durant segles. Per trans-
criure partitures velles que 
un dia van alegrar oïdes de 
gent que valorava com cal 
un compositor avui anònim. 
Per demostrar, amb una 
tasca callada i no tan cons-

tant com ens agradaria, que la bona música no només es 
feia a Alemanya com sembla quan llegeixes segons quin 
tractat.
Tenim futur? Vull pensar que en tenim més que no pas 
present. Hi ha hores de música vella, i bella, en prestat-
ges que acumulen centímetres de pols. Esperen que, en 
complicitat amb els intèrprets, us la fem arribar a les 
oïdes. Esteu disposats a escoltar-la? 

senyor rucGuillem Cifré

Telefons d’interès

 Bombers de Barcelona
  080

 Urgències Sanitàries
  061

 Telèfon d’emergències
  112

 Informació ciutadana
  010 

 Guàrdia Urbana
  092 / 93 237 32 20

 Mossos d’Esquadra
  088 / 93 306 23 20

 Atenció ciutadana
  93 402 70 00

 Telèfon del civisme
  900 226 226

 Serveis Socials i Atenció 
Primària (pl. de la Vila)

  93 291 43 25

 Serveis Socials i Atenció 
Primària (El Coll)

  93 285 72 67

Volem donar 
alternatives a les 
activitats d’oci 
comercial i individual

Servim per explicar de 
què va una òpera als 
amics, donar classes, 
criticar concerts d’èxit 

Tenim futur els 
musicòlegs? Vull 
pensar que més que 
no pas present
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Política
La fiscalia ja acumula tres mesos i mig de 
retard en la resolució del cas Store Cafè
Belón, l’únic encausat que va dimitir, es planteja deixar la política i marxar a Sitges 

La fiscalia té a sobre 
de la taula des de l’1 de 
juny un escrit del jutjat 
d’instrucció número 9 de 
Barcelona que li demana 
que mogui fitxa de ma-
nera definitiva en el cas 
Store Cafè, després que 
l’ajuntament de Barcelo-
na i dos dels encausats, 
l’exportaveu del PP, albert 
Belón, i l’advocat antoni 
Penalba, demanessin for-
malment l’arxivament de 
la causa un cop escoltats 
els últims testimonis.

ALBERT BALANzà

La fiscal té ara mateix tres opcions 
per resoldre la llarguíssima prime-
ra fase del cas Store Cafè: una és 
demanar més proves, una altra és 
l’obertura de judici oral i la terce-
ra és l’arxivament de la causa que 
des de l’abril de 2009 esquitxa 
funcionaris i dirigents polítics de 
Gràcia per un pressumpte cas de 
corrupció en l’atorgament d’una 
llicència d’activitat comercial a la 
Travessera de Dalt. 
Prop de 18 mesos després que es-
clatés un cas que només la defensa 
ha volgut mediatitzar, el cansa-
ment s’ha fet evident en les parts 
encausades, que abans de l’estiu 
ja van instar a la jutge a tancar el 
procediment. Aquesta part va fer 
els deures amb diligència, des-
prés que fins i tot passessin per la 
Ciutat de la Justícia el president 
del districte, Ricard Martínez, i 
el president del PP, Alberto Fer-
nández Díaz. Però l’allargament 

de la causa i el silenci de la fiscal 
-que si es decanta per l’arxivament 
serà secundada per la jutge- té al-
tres implicacions més prosaiques: 
mentre la majoria dels encausats 
han seguit fent la seva vida labo-
ral, l’únic que va dimitir dels seus 
càrrecs polítics i va passar a l’atur 
a l’espera que s’aclarís tot, el fins 
aleshores portaveu del PP a Grà-
cia, Albert Belón, veu com aquest 
novembre se li acaba l’atur. Amb 
el futur polític, malgrat sigui exi-
mit de tota culpa, Belón ha apun-
ta que “m’estic plantejant deixar 
la política i fins i tot Barcelona a 
canvi d’una oferta en el sector pri-
vat a Sitges”. Mentrestant, però, 
Belón segueix col·laborant en la 
secció local del PP de Gràcia. 

Javi sOria

L’stOre cafÈ, a La travessera de daLt 25

12 d’abril de 2006: Panadona 
lloga a Travessera de Dalt 25.

9 de gener de 2007: La que-
rellant diu que lliura un xec de 
6.000 euros a Antonio Penalba i 
Alberto Belón per la llicència.

2008-2009: Medicions, precin-
tes i reobertures entre els amos 
de l’Store Cafè i el Districte. 

6 d’abril de 2009: El jutjat ad-
met la querella contra la gerent 
del Districte, Mari Carmen Fer-
nández; el portaveu del PP, Al-
berto Belón, l’inspector del Dis-

tricte, Josep Serrano i l’advocat 
vinculat al PP Antonio Penalba. 
Belón dimiteix.

Juliol-octubre de 2009: Inicia la 
instrucció. Cinc imputats més.

Octubre-novembre de 2009: 
El jutjat arxiva la part de la 
causa contra els funcionaris Josi 
Abascal i Xavier Olivé.

Maig-juny 2010: Ricard Martí-
nez i Alberto Fernández Díaz de-
claren com a testimonis. Ajunta-
ment, Belón i Penalba demanen 
l’arxivament de la causa.

breus

Solidaritat Catalana celebrarà, el 
proper dilluns 20 de setembre a 
l’Espai Jove La Fontana, la seva 
presentació oficial a Gràcia en 
una taula rodona amb els candi-
dats al Parlament per Barcelona 
Uriel Bertran, Anna Arqué i 
Alfons Civit, a més del coordi-
nador de la formació a Gràcia, 
Salvador Arderiu. Serà, doncs, la 
presentació en societat a la Vila 
tant del projecte com d’Arde-
riu. Abans d’aquest acte, però, 
Solidaritat Catalana ja s’haurà 
donat a conèixer a Gràcia amb 
una paradeta que, durant tot el 
dia de dissabte 18, informarà de 
l’ideari de la formació des de la 
plaça de la Vila. 

Solidaritat es 
presenta a Gràcia 
amb dos actes

La consellera de Mobilitat de CiU 
Marta Mulet ha criticat aquesta 
setmana que l’equip de govern 
no hagi informat ni els veïns ni 
els grups de l’oposició dels canvis 
de sentit de circulació que s’han 
aplicat a l’entorn de la plaça Al-
fons Comín. Es tracta de carrers 
que ja pertanyen al districte de 
Sarrià-Sant Gervasi però que te-
nen una forta afectació a la zona 
fronterera amb Gràcia. A més, el 
grup municipal de CiU recorda 
que ha demanat reiteradament 
tant en plens com en comissi-
ons de Mobilitat l’ordenança de 
trànsit rodat i peatonal a la zona 
d’Alfons Comín. És per aquest 
motiu que Mulet ha recriminat 
amb duresa la manca d’informa-
ció dels canvis a les comissions de 
Mobilitat. 

CiU critica el 
silenci en els 
canvis a Comín

SILVIA MANzANERA

L’èxit o el fracàs de la vaga gene-
ral convocada pels sindicats per al 
proper 29 de setembre serà el ba-
rem que la coalició d’ICV-EUiA 
utilitzarà per planificar la seva 
agenda electoral. L’objectiu bàsic 
dels ecosocialistes és col.locar la 
protesta en contra de la reforma 
laboral i les retallades socials en 
el centre del debat polític. “Es 
tracta de donar una resposta a la 

sociovergència”, apunta David 
Companyon, conseller d’ICV-
EUiA al districte. 
En els propers dies, la coalició 
mantindrà reunions amb enti-
tats i associacions de veïns de 
Gràcia amb l’objectiu de crear 
un comité unitari de suport a la 
vaga general. La propera setma-
na el grup intensificarà la seva 
presència al carrer per tal de fer 
arribar els seus arguments a fa-
vor de la protesta. Dies abans es 

Convoca un ‘dissabte roig’ el cap de setmana previ a la vaga general

convocarà una reunió oberta -en 
un lloc encara per determinar de 
la Vila- per tal de sumar adhesi-
ons i el cap de setmana previ a 
la vaga la coalició té previst un 
dissabte roig per donar a conèi-
xer les “raons sobrades”, segons 
Companyon, que els porten a 
defensar l’aturada general. Així, 
ICV-EUiA comença una frenè-
tica carrera per mobilitzar la ciu-
tadania i prendre posicions en 
campanya electoral. 

ICV-EUiA intentarà treure rèdit 
electoral de l’agitació pel 29-S

Manifest de la Diada amb pròleg crític. El president de 
l’Orfeó, Ramon Botet, va ser l’encarregat de llegir el manifest de les 
entitats històriques gracienques per la Diada. Les al·lusions al dret a 
decidir van provocar l’absència del PP i van fer que des del Districte 
es demanés retirar algunes paraules. El text es va llegir sencer i amb un 
pròleg dedicat a polítics i mitjans de comunicació demanant que, en 
època electoral, estiguin a l’alçada. Ricard Martínez va anunciar que 
portarà una proposta al ple per treballar en el dret a decidir. 

Èric LLuent

el conflicte, pas a pas
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Societat
La reforma de Vallcarca acaba amb els 
últims locals del triangle de Farigola
El taller Brascar ha tancat aquesta setmana i el magatzem Buil ho farà a finals de mes

Ja no queda ni el petit llo-
garet que es resistia a la 
macroreforma de vallcar-
ca. Ha caigut el símbol. el 
taller Brascar, al número 
24 del carrer Farigola, ha 
abaixat aquesta setmana 
la seva persiana de for-
ma definitiva. No ha estat 
ni molt menys una deci-
sió voluntària ni preme-
ditada. Dilluns al matí va 
rebre la visita dels res-
ponsables de l’empresa 
municipal BragurSa amb 
l’anunci del seu tanca-
ment immediat. Dimarts, 
la Guàrdia Urbana ja 
ordenava a Miquel Cárde-
nas, el responsable del 
local -que no ha acceptat 
cap de les ofertes mu-
nicipals per tancar- que 
deixés el taller buit. 

MARIA ORTEGA

En el triangle de Farigola ja hi 
queden només alguns particulars i 
cases okupades. Fa tot just un any, 
quan els afectats per la reforma 
posaven tota la carn a la graella i 
s’adreçaven al Congrés dels Dipu-
tats i al Parlament Europeu per 
exigir explicacions sobre el procés 
d’expropiacions, set dels deu co-
merços afectats per la modificació 
del PGM a la zona ja estaven tan-
cats. A dia d’avui, dels tres restants 
només en queda un d’obert, el ma-
gatzem de subministraments Buil, 
i ja ha firmat la seva sentència per 
a finals de mes. El primer pas en 
aquesta recta final de comiats va ser 

M.Ortgea

eL cOntenidOr que buida eL taLLer brascar deL carrer farigOLa i

L’últim local comercial encara 
operatiu de la zona compre-
sa entre el viaducte, l’avinguda 
Vallcarca i el carrer Farigola, el 
magatzem de subimintraments 
Buil, va arribar a un acord amb 
el consistori just abans de l’estiu 
quan, com explica el responsable 
de l’establiment, Javier Buil, “em 
van dir que o marxava o em feien 
fora”. En aquella negociació es va 

fixar el dia 30 de setembre com 
a data límit per abandonar el lo-
cal. Fins a finals d’any, però, no 
s’espera que hi hagi sentència a la 
via judicial que la família Buil va 
obrir per denunciar les condici-
ons que se’ls oferien per marxar. 
A l’espera d’una resolució, tanca-
ran el local amb l’esperança que 
el procés els permeti obtenir un 
altre espai per seguir treballant.

Subministraments Buil, a terra 
encara pendent de sentència

l’enderroc de l’antic bar El Parador, 
seguit de l’adéu del CSO Segon 
Assalt. Aquesta setmana ha arribat 
l’hora del taller de Miquel Cárde-
nas que continua denunciant que 
en el seu cas “no hi ha hagut expro-
piació, sinó espoli”, perquè incial-
ment la reforma només afectava la 
seva rampa d’entrada i una darrera 
modificació també va entrar en el 
paquet el taller i el seu pis. Ell ha 
denegat totes les ofertes i explica 
que no se li havia detallat la data en 
què hauria de tancar i que, de fet, 
no ha rebut els avisos pertinents: 
“Han funcionat com sempre en 
aquest procés, sense previsió ni 
avís”. Ara espera que construeixin 
el pis on s’haurà de reallotjar. 

L’Ajuntament 
presenta els 
torns als veïns 
del Park Güell
M.O.

Després d’invertir l’ordre de tro-
bades i engegar la ronda amb 
els grups polítics per aconse-
guir consens per a les reformes 
al Park Güell, Imma Mayol es 
va reunir dijous 9 de setembre 
amb els veïns de la zona per po-
sar sobre la taula la seva proposta 
de torns per regular l’entrada al 
recinte del parc. En una trobada 
amb representants dels diferents 
barris que integren la Coordina-
dora d’Entitats del Park Güell, 
de la FAVB i dels treballadors de 
Parcs i Jardins, Mayol va explicar 
el sistema d’accés regulat gratuït 
al parc que ja va avançar l’Inde-
pendent en el número 352 i que 
consisteix en establir un triple 
nivell d’accés per a veïns, barce-
lonins i resta de públic. 
La resposta veïnal, però, es va 
mantenir igual de rotunda que 
en la resta de trobades: “No vo-
lem cap sistema de tancament, 
perquè ara diuen que és gratuït 
però és el primer pas per acabar 
fent pagar una entrada, des-
prés de les eleccions tot podria 
canviar”, explica Salvador Bar-
rau, president de l’Associació 
de Veïns del Coll. De fet, els 
veïns ja han afegit unes 2.000 
firmes a les més de 8.000 que 
ja van presentar a finals de juny 
per defensar el seu model de 
parc “segur, lliure i gratuït”. De 
moment, el que sí que ja s’ha 
començat a executar són els tre-
balls d’arranjament de camins, 
sistema de drenatge i tancament 
perimetral. 

REDACCIó

Quinze dies més tard de la data 
anunciada inicialment, aquest 
dimarts han engegat els treballs 
per guanyar un pam i mig d’am-
plada a les voreres de la Travesse-
ra de Gràcia entre el carrer Gran 
i Torrent de l’Olla. La reforma 
vol donar resposta a la deman-
da dels botiguers de facilitar el 
passeig i l’activitat comercial per 
aquesta via, per la qual es cal-

cula que passen prop d’10.900 
vehicles diaris. Des del matí de 
dimarts, quan es va tallar l’accés 
de vehicles des del carrer Gran, 
l’eix Montseny-Perla-Sant Lluís, 
l’únic trajecte alternatiu, ha re-
gistrat un important increment 
de trànsit, que també s’ha notat 
al carrer Gran. Les obres han 
obligat a desviar el recorregut del 
bus de barri 114, que passarà per 
Gran de Gràcia-Montseny-Tor-
rent de l’Olla i l’accés a la plaça 

L’objectiu és que les voreres arribin a l’1,4 metres d’amplada

del Sol es fa per Torrent de l’Olla 
i Maspons. El Districte calcula 
que els treballs, sempre en hora-
ri diürn, s’allargaran dos mesos i 
permetran eixamplar les voreres 
dels 1,10 metres actuals a 1,40 
metres. El primer tram intervin-
gut és el cantó muntanya entre 
Gran de Gràcia i Pere Serafí, a 
continuació, s’intervindrà fins al 
carrer Xiquets de Valls per aca-
bar, en una tercera fase, a Torrent 
de l’Olla. 

El tall de Travessera dispara el 
trànsit al carrer Gran i Montseny

Casassas s’acomiada de Lluïsos disculpant-se. El 
que ha estat president dels Lluïsos de Gràcia durant els darrers 
set anys, Jordi Casassas, s’ha acomiadat aquest dimarts d’amics, 
companys de feina i col•laboradors demanant disculpes i agraint 
la tasca dels qui l’han envoltat en el seu mandat. “Avui és un dia 
per donar les gràcies a tots els que esteu aquí i disculpar-me pel 
meu caràcter presidencialista”, va concloure Casassas. 

JOsep Maria cOnteL
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El reciclatge guanya adeptes 
pels guarnits de Festa Major

editorial

46
setembre

2010

Gràcia tindrà un sol punt públic per a vehicles elèctrics

Timidesa

Abans de finalitzar l’any, Gràcia comptarà amb una nova 
estació de recàrrega per a vehicles elèctrics, l’única pública 
que se sumarà a les tres de gestió privada que ja estan en 
funcionament al districte. Situada a Torrent de l’Olla, les 
obres han de començar en breu i tenen una durada prevista 

de quatre mesos. Amb un pressupost de 146.000 euros 
-atorgats pel Pla Zapatero-, Medi Ambient ha projectat una 
xarxa de 10 estacions a tota la ciutat, que contempla dos 
punts de recàrrega cadascuna. Des de l’estiu funcionen pels 
carrers de la ciutat un centenar de vehicles elèctrics. 

El bosc de fusta del carrer Verdi obté el premi a la reutilització

S. Manzanera

La necessitat de buscar alternatives 
als combustibles derivats del petroli 
en el transport és inqüestionable. 
Tot i que els experts ja fa anys que 
parlen de l’esgotament a curt termini 
de les reserves actuals –ja hem pas-
sat el pick oil-, la recerca de susbtituts 
al cru és encara tímida. Des de fa un 
temps les administracions catalanes 
han realitzat diferents moviments en 
suport al que s’anomena mobilitat 
elèctrica. Uns moviments tímids i 
poc significatius. El motor elèctric és 
eficient, silenciós i necessita de molt 
poc manteniment, però la bateria 
que utilitza no permet emmagatze-
mar gaire energia, per la qual cosa els 
vehicles han de ser més petits i amb 
poca autonomia, al voltant d’uns 100 
quilòmetres; suficient per esdevenir 
un transport urbà. El vehicle elèctric 
no contamina, però per generar 
l’energia elèctrica per la recàrrega 
de les seves bateries continuem fent 
servir una indústria que allibera CO2 
a l’atmosfera.
De tota manera, l’aposta pel vehicle 
elèctric a les ciutats és positiva però 
resulta insuficient. Al juliol n’hi havia 
exactament 99 vehicles a la ciutat 
de Barcelona. Una quantitat gairebé 
ridícula. En tota la ciutat hi haurà 10 
estacions públiques de recàrrega (20 
punts), una d’elles al districte, abans 
de finals d’any. Les passes per buscar 
opcions viables al petroli –i tot el 
caos que genera- han començat a 
donar-se però el camí és tan llarg 
que si no som més valents i contun-
dents quan es tracta de polítiques 
sostenibles  tot plegat es reduïrà a 
quatre titulars en premsa, i res més. 
Quina llàstima.
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Torrent de l’Olla, nou 
punt de cotxes elèctrics

més sostenible

[Nou punt de recàrrega públic a Gràcia]

Gràcia comptarà abans de 
finals d’any amb una nova 
estació de recàrrega  per a 
vehicles elèctrics, després 
que les obres arrenquin 
en breu a Torrent de l’Olla. 
Aquest serà l´únic punt 
públic, dels 10 projectats a 
tota la ciutat. La mobilitat 
elèctrica comença, tot just,   
a fer les primeres passes.

Silvia Manzanera

L’aposta pel cotxe elèctric que 
l’Ajuntament de Barcelona va 
fer l’any passat comença a fer-se 
visible, tot i que la xarxa pública 
de recàrrega es limita a 10 punts 
a tota la ciutat, un d’ells situat a 
Torrent de l’Olla. A dia d’avui 

hi ha 38 punts de recàrrega de 
bateries, tres dels quals ja són 
actius al districte, i s’espera que 
n’hi hagi més de 250 el primer 
trimestre de 2011, en el marc 
del Projecte LIVE. D’aquests 
punts, n’hi ha 18 en superfície 

i 20 en subsòl. Aquesta plata-
forma público-privada formada 
per l’Ajuntament, la Generalitat, 
SEAT i Endesa, s’ha plantejat 
com a objectiu arribar a 2.000 
vehicles elèctrics a Barcelona el 
2012, un 0,5 per cent del parc. 

La idea és que la flota municipal 
d’aquest tipus de vehicles tingui 
un paper clau en la implemen-
tació de la mobilitat elèctrica, 
però de moment només hi ha 
prop d’un centenar de vehicles  
pertanyents al servei de neteja o 
d’enllumenat, entre d’altres. La 
previsió és que la xifra augmenti 
fins a 333 vehicles elèctrics en 
dos anys. En el cas  del Barcelo-
nès, es preveuen 5.300 vehicles i, 
en tot Catalunya, 13.000 vehicles 

elèctrics. En 2013, es celebrarà a 
la ciutat un simposi internacional 
sobre tecnologia i mobilitat elèc-
trica, on els ciutadans podran 
provar aquest tipus de vehicles. 
El World Battery, Hybrid, and 
Fuel Cell Electric Vehicle Sympo-
sium and Exhibition està organit-
zat per la World Electric Vehicle 
Association (WEVA). Barcelona 
organitzarà la vint-i-setena edi-
ció, després de Shenzhen (Xina) 
i Los Angeles (EUA).

S. Manzanera

Actualment hi ha tres punts 
al districte de Gràcia -carrer 
Escorial, 1, i Siracusa, 39- i un 
altre al pàrquing exclusiu per 
a motos i bicicletes de Gran 
de Gràcia, 190, que funciona 
des de desembre de l’any 
passat. La plataforma LIVE ha 
creat un web que recull tota la 
informació sobre la mobilitat 
elèctrica a la ciutat i la seva 
àrea metropolitana [www.
livebarcelona.cat], i on es po-
den consultar el mapa de punts 
de recàrrega de la ciutat o la 

manera de trametre la targeta 
del vehicle. De de l’estiu, els 
usuaris d’un vehicle elèctric 
poden disposar d’una targeta 
que permet fer recàrregues 
gratuïtes als punts públics de 
la ciutat, tot i que el crèdit 
és limitat. Quan s’exhaureix, 
l’usuari ha de recarregar la 
targeta de forma presencial 
al Punt d’Atenció Live. Si el 
propietari és resident a la 
ciutat disposarà de gratuïtat 
en l’estacionament de l’Àrea 
Verda i l’Àrea Blava.

Tres estacions de recàrrega, 
en funcionament a la Vila
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Agenda 21 escolar

L’Agenda 21 escolar celebra el 10è 
aniversari amb noves activitats

Aquest curs fem 10 anys d’Agen-
da 21 Escolar i tenim molts mo-
tius per a celebrar-ho, ja que 
any rere any creix el nombre 
de centres compromesos, es 
consoliden els criteris de sos-
tenibilitat, s’enriqueix i millora 
la qualitat dels programes, aug-
menten les accions d’intercanvi 
així com la participació de 
l’alumnat. 
Al llarg dels deu mesos d’aquest 
curs 2009-2010 desenvolu-
parem una desena d’activitats 
suggerents que es podran dur 
a terme als diferents districtes i 
dirigides a l’alumnat de diverses 
edats. 
A la taula de la dreta hi ha els 
projectes de les escoles i ins-
tituts de Gràcia que hi estan 
participant enguany, un total de 
27 centres. A cada suplement 
De Verd us anirem informant 
dels projectes amb més detall i 
de totes les actuacions que ha 
de realitzar cada centre escolar 
de la Vila.
Bon inici de curs!

CENTRE
Anys de participa-

cio i modalitat
Títol del projecte 09

Col. Sant Josep - Carmelites Missioneres 3a - anual10-11 Salut i Medi Ambient a l'escola. Un projecte de tots.
Col. Sant Josep Teresianes 5a - anual10-11 Disfresses reciclades.
EB Nexe Fundació 3a - anual10-11 Consolidació activitats hort i gestió de residus. Nou impuls al reciclatge dels bolquers reutilitzables.
EBM Gràcia 5a - anual10-11 L'hort de l'escola.
EBM La Fontana 3a - anual10-11 Tastets d'hort escolar.
EBM Sant Medir 3a - anual10-11 Una mirada sostenible als jocs i activitats dels infants.
Escola Baldiri Reixac 8a - triennal09-12 En harmonia amb la natura, seguim els passos de Gaudí.
Escola de Vida Montserrat (ACIDH) 4a - anual10-11 L'hort escolar i compostatge.
Escola d'EE Lexia 2a - anual10-11 Fem créixer l'hort escolar.
Escola Fructuós Gelabert 6a - anual10-11 Més Fructuós, més sostenible.
Escola Josep Maria Jujol 9a - triennal10-13 Per un Jujol més sostenible.
Escola La Farigola de Vallcarca 8a - triennal 08-11 L'escola Farigola vol un món millor per a tots.
Escola La Sedeta 8a - triennal 08-11 Consum: estalvi d'aigua i estalvi de llum.
Escola L'Univers 1a - anual10-11 Petit projecte mediambiental a l'Univers: l'hort escolar.
Escola Mare de Déu del Coll 3a - anual10-11 Ecoauditoria - Treballem a l'hort - Visitem el bosc Turull.
Escola Montseny 8a - triennal 08-11 Cap a una escola sostenible!
Escola Pare Poveda 3a - anual10-11 Al Poveda fem costat al planeta.
Escola Patronat Domènech 10a - triennal 09-12 Fem del Patronat una comunitat educativa sostenible.
Escola Pau Casals - Gràcia 8a - triennal 08-11 Fem l'escola més verda.
Escola Rius i Taulet 3a - anual10-11 Blau, verd, groc i taronja, els colors del reciclatge.
Escola Sadako 7a - triennal09-12 Millora del PEC, del PCC i de les actuacions existents. Noves iniciatives fora i dins de l'escola.
Escola Sagrada Família 10a - triennal 09-12 Millorem la qualitat ambiental del nostre centre.
Escola Turó del Cargol 10a - triennal 09-12 Reciclem, fem-ho bé! L'escola és viva! Els animals i arbres de l'escola! - Som una escola verda?
Escola Vedruna - Gràcia 2a - anual10-11 Recollida selectiva i hort escolar.
Institut La Sedeta 4a - anual10-11 Ús responsable del paper.
Institut Pere Bosch i Gimpera 5a - anual10-11 Estudi de la biodiversitat: el Bosc de Turull.
Institut Vila de Gràcia 10a - triennal 09-12 Vila verd: millorem l'ambient.

Comerciant, si et 
vols anunciar a 
l’independent

truca’ns i t’informarem

692 601 261



[4] [per darrere]

“És molt complicat saber combinar 
la reutilització i la creativitat”

Com valoreu el guardó?
Fa un temps el fet de reciclar no tenia 
gaire importància. A l’hora de puntuar no 
es tenia en compte la sostenibilitat, però 
des de Joan Blanques es van començar a 
premiar altres aspectes com ara la llum o 
la reutilització. 

Donar una segona oportuni-
tat a les coses sense renunciar 
a la creativitat té premi. I això 
ho saben molt bé la gent del 
carrer Verdi, guanyadors del 
guardó a la reutilització pel 
seu bosc realitzat amb caixes 
de fusta per la Festa Major 
d’enguany. Segons Manel Ro-
dés, membre de la Comissió 
de Verdi, el reciclatge és una 
tendència a l’alça a l’hora de 
pensar en els guarnits. 

[Manel Rodés, al carrer de Verdi]

Però no és la primera vegada que 
recicleu material.
Per motius econòmics i de sostenibilitat ja 
fa temps que fem servir articles i objectes 
reciclats. I el cert és que cada vegada hi ha 
més consciència entre els veïns.

Quantes caixes de fusta vau utilit-
zar per a fer el bosc?
La base dels arbres va sortir de les 5.000 
caixes que vam recollir dels mercats de 
Gràcia i de Mercabarna, perquè no en 

Sílvia Manzanera

teníem prou només amb les d’aquí. La 
idea principal era que la caixa tornés a 
l’origen, tornés a ser un arbre. El plàstic 
protagonitzava l’entrada i la sortida. Van 
trobar una fàbrica de València que tornen 
a fer plàstic de plàstics reciclats; amb això 
vam fer la vegetació. I les parets es cobrien 
amb una malla, també de plàstic reciclat. 
Finalment, les papallones -un total de 240- 
les vam construir amb taps de plàstic que 
feien d’ales, enganxades a cartutxos que 
es fan servir en el tir al plat. 

I els inconvenients de tot això?
És molt complicat combinar el reciclat 
amb la creativitat. És a dir, la reutilització 
potser no ofereix tantes possibilitats com 
d’altres materials. El més habitual és utilitzar 
ampolles de plàstic. Tot i que també pots 
arribar a ser molt original, com és el cas 
de la plaça Rovira. 

Es podrien fer més accions per una 
Festa Major més sostenible?
Crec que cada vegada en som més cons-
cients. Però també és veritat que és més 
complicat de guarnir un carrer només amb 
material reciclat. Nosaltres hem utilitzat 
objectes que ningú no havia fet servir mai, 
com ara pneumàtics o coses trobades a 
la deixalleria. La majoria de carrers fan els 
detalls amb material reciclat. Però nosaltres 
hem fet el guarnit sencer, i això és el que 
han premiat. 

Seguireu en la mateixa línia en 
properes edicions?
La voluntat hi és. I crec que també la tenen 
la resta de carrers. El dubte que tenim és 
que després de tot l’esforç que fem no-
saltres, el servei d’escombraries recull tot 
això en un mateix camió. Es recicla? On 
va a parar tot això?

SM

Si et vols anunciar a la Guia Gastronòmica de Gràcia,

truca’ns i t’informarem: 692 601 261
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Cultura
La Sala Beckett esdevindrà aparador 
de companyies amb discurs propi
L’espectacle de dansa ‘Lemon 5’, de Jorge Albuerne i Rosa Muñoz engega la temporada

amb l’ombra del trasllat al 
22@, amb voluntat de ser 
fidel a la seva programa-
ció habitual i amb l’objec-
tiu de donar visibilitat a 
companyies que tenen un 
discurs propi i personal 
però que massa sovint te-
nen problemes per aconse-
guir un espai a Barcelona; 
la sala Beckett engega 
una nova temporada. el 
primer espectacle que s’hi 
pot veure, ja des del 15 
de setembre, és ‘Lemon 
5’, una proposta de dansa 
de Jorge albuerne i rosa 
Muñoz. Hi haurà, també, 
propostes agosarades 
com ‘Èdip rei del Pop’, que 
descriu trajectòries vitals 
a través de la persona de 
Michael Jackson. risc cent 
per cent Beckett.

MARIA ORTEGA

L’Associació Cultural Indi Gest 
va inaugurar, la temporada pas-
sada, les estades llargues i multi-
proposta a la sala del carrer Alegre 
de Dalt i, aquest any, la Beckett 
aposta encara amb més força per 
les companyies amb coses a dir, 
perquè com explica el director de 
la sala, Toni Casares, “hi ha molt 
grups interessants i amb ganes de 
crear estructures estables, però els 
resulta massa complicat donar a 
conèixer el seu treball”. Agrupaci-
ón Señor Serrano, amb els espec-
tacles Contra.Natura i Memo, i El 
Pont Flotant, amb Com a pedres 
i Exercicis d’amor, són les dues 
companyies que s’establiran una 

cHus góMez

L’espectacLe ‘LeMOn 5’ engega La prOgraMació de La saLa beckett

Dins la tasca de difusió interna-
cional que realitza conjuntament 
amb el Ramon Llull, la Beckett 
ha participat en la selecció de 
quatre autors catalans per partici-
par a l’Spotlight: Catalonia, el ci-
cle de lectures dramatitzades que 
s’engloba dins del festival Prelude 
de Nova York (28 de setembre-5 
d’octubre). Àngels Aymar (Sola-
vaya), Sergi Balbel (Fora de joc), 
Marta Buchaca (Les nenes no 
haurien de jugar a futbol) i Esteve 
Soler (Contra el progrés), els autors 

escollits, viatjaran als Estats Units 
per poder assistir a les lectures. 
El 16 d’octubre es programa un 
altre cicle del mateix estil a Polò-
nia i, en aquest cas, els convidats 
són Carles Batlle, Guillem Clua 
i Lluïsa Cunillé. La dramaturgia 
catalana també serà protagonista 
a Frankfurt, el 4 de desembre, 
amb un acte enfocat als més joves 
i, a finals d’anys, quan l’editorial 
Theatre de Zeiteditarà publicarà 
una antologia amb peces de teatre 
català contemporani. 

Exportació de teatre als Estats 
Units, Polònia i Alemanya

temporada amb diversos muntat-
ges a la Beckett. Destaca, també, 
Bashir Lazhar, una producció que 
va néixer fa tot just un any en el 
cicle de lectures dramatitzades 
d’autors i autores del Quebec. Es 
tracta d’un text d’Ewvelyne de 
Chenelière, que Magda Puyo ha 
adaptat per a l’ocasió. Una altra de 
les propostes agosarades és la dels 
directors Ricard Gázquez i Rafael 
Cruz que s’enfronten a dues peces 
de la dramatúrgia alemanya (Estat 
d’emergència de Falk Richter i Gos, 
dona, home de Sybille Berg) amb 
el mateix equip artístic.
En la presentació de temporada 
Casares ja va anunciar que es pre-
veu obrir el concurs per a la cons-
trucció de la nova seu abans del 
novembre i que les obres podrien 
començar el 2012. 

breus

Artesans de Gràcia han par-
ticipat aquesta setmana en la 
Diada Modernista de Canet de 
Mar amb una exposició a la Ca-
sa Museu Doménech i Monta-
ner sobre l’obra de Josep maria 
Jujol.  La mostra, un dels actes 
més importants d’aquesta tro-
bada artística, coincideix amb 
el 131 aniversari del naixement 
de Jujol i es podrà veure fins al 
24 de de setembre. 

Els artesans, a la 
diada modernista 
de Canet de mar

El fotògraf Juan José Fernández 
inaugura aquesta setmana al 
H20 la mostra Instantes robados 
a la mirada, on el prolífic artis-
ta capta moments quotidians 
i banals a les diverses ciutats 
que ha visitat. Per la seva ban-
da, la Galeria Safia comença la 
temporada d’exposicions amb 
una mostra de l’artista mul-
tidisciplinar Marta Darder; 
Sóc un àngel als núvols és una 
combinació d’art textual i arts 
visuals per a reflexionar sobre 
la llibertat. 

Les galeries H20 i 
Safia inauguren la 
nova temporada

La companyia La Trepa posa en 
escena una obra actual i inèdita 
sobre el bullwying, Gats. En un 
muntatge del Jove Teatre Regi-
na, el musical parla també del 
rebuig a allò que ens és nou i 
desconegut. Del 18 de setembre 
al 31 d’octubre. 

El Jove Teatre 
Regina presenta 
el musical ‘Gats’ 

la cartellera
CiNeMeS

BoSqUe MULtiCiNeMeS. Rambla del 
Prat, 16 - Tel. 93 217 26 42. 
• El americano. Dv i ds, 16.00, 18.10, 
20.20, 22.30 i 0.40; de dg a dj, 16.00, 
18.10, 20.20 i 22.30.
• Campanilla y el gran rescate. De dv 
a dg, 16.00 i 18.00; de dll a dc, 16.20.
• El aprendiz de brujo. Dv i ds, 20.00, 
22.20 i 0.40; dg, 20.00, 22.20; de dll a 
dc, 19.20 i 22.20.
• Salvando las distancias. De dv a dc, 
16.05 i 18.10..
• Conocerás al hombre de tus su-
eños. Dv i ds, 16.05, 18.10, 20.15, 
22.20 i 00.45; de dll a dc, 16.05, 18.10, 
20.15 i 22.20.
• The karate kid. Dv i ds, 16.00, 
19.00, 22.00 i 0.45; de dg a dc, 16.00, 
19.00 i 22.00.
• Origen. Dv i ds, 16.00, 19.00, 22.00 i 
00.50; de dg a dc, 16.00, 19.00 i 22.00.
• Lope. Dv i ds, 16.00, 18.10, 20.20, 
22.30 i 0.45; de dg a dc, 16.00, 18.10, 
20.20 i 22.30. 

• Adele y el misterio de la momia. Dv 
i ds, 20.15, 22.20 i 00.45; de dg a dc, 
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 dc, 16.00, 18.10, 20.20 i 22.30.
• Step Up 3. (3D) Dv i ds, 16.05, 18.10, 
20.15, 22.20 i 00.45; de dg a dc, 16.05, 
18.10, 20.15 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: Bright Star. De dll a dv, 17.00 

i 19.30. Ds i dg, 17.40 i 19.55..Como 
perros y gatos: la revancha de 
Kitty Galore. (3D). Ds i dg, 16.00. 
Origen. De dll a dv, 21.45. Ds i dg, 
22.05.

• Sala 2: Ice Age 3: el origen de los 

dinosaurios. Dg, 12.00. Mis tardes 
con Margueritte. De dll a dv, 17.00, 
18.35, 20.15 i 22.00; ds i dg, 16.15, 
18.15, 20.15 i 22.15. El Gran Váz-
quez. Dj: 17.15, 19.50 i 22.00. 

• Sala 3: Toy Story 3. Dg, 12.00. Sub-
marino. De dll a dv, 19.40 i 22.00; ds 
i dg, 19.30 i 22.10. Un juego de in-
teligencia. De dll a dv, 17.20; ds i dg, 
17.00. Amanecer de un sueño. Dj, 
17.20, 19.20 i 21.50.

LaUreN GràCia. Carrer Bailén, 205.
• Sala 1: Conocerás al hombre de 

tus sueños. (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. De dv 
a dc, 16.10, 18.20, 20.30 i 22.35. 

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

18.15, 20.20 i 22.35

• Sala 2: Mis tardes con Margueritte. 
(VOSE) 16.20, 18.20, 20.20 i 22.30. 

•Sala 3: Bright star. (VOSE) 16.00, 
18.10, 20.25 i 22.40. 

• Sala 4: •Contracorriente. 16.10, 
18.15, 20.20 i 22.35.

 Sala 5: Submarino. (VOSE) 16.00, 
18.15, 20.25 i 22.35. 

verDi ParK. Torrijos, 49. 
• Sala a: The secret of Kells. 16.15, 

18.20 i 20.20. Lope. 22.35.
• Sala B: Conocerás al hombre de tus 

sueños. 16.00, 18.15, 20.25 i 22.35.
• Sala C: Origen. 16.15, 19.15 i 22.15.
• Sala D: Blow horn. 16.15, 18.20, 

20.20 i 22.15.

teatreS

aLMeria teatre. Sant Lluís, 64. 
• The vinegar dances. 

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 Síndrome 
Chukolsky. Dj, 20.30 Magia de cer-
ca. Dj, 22 h. La noche Abozzi. Dv, 
20.30.Graciosos amorosos. Dv, 22 h. 
Esclavos tv. Dv, 23.30. Blancaneus i 
campaneta en acció. Ds, 17 h. Ma-
gic 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. Monólogos 
10. Ds, 22h. Impro Horror. Ds, 
23.30. Monólogos. Dg, 20 h.
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recomanem
cedida

Vampirisme al Liminal GR. El crític de cinema Jordi Costa i 
els performers Miguel Noguera i Anamor conformen el car-
tell del cinquè lliurament de Liminal GR, que gira al voltant 
dels vampirs. Performances, conferències i una projecció a 
l’aire lliure d’un clàssic de la factoria Hammer, Dràcula 73, 
són algunes de les propostes d’aquest laboratori de crea-
ció/acció/participació.

Diumenge 19 de setembre, a les 19 h
Porta 4 (Esglèsia, 4)

Inauguració de l’exposició 
Abans i ara de la par-
ròquia Mare de Déu del 
Coll.
Parròquia de la Mare de Déu del 
Coll (carrer Santuari, 30), a les 
17 h

Xocolatada.
Centre Cívil El Coll- La Bruguera 
(Aldea, 15), a les 18 h

Inauguració de l’exposició 
col.lectiva Territoris. 
Galeria UntitledBCN (carrer To-
pazi, 14), a les 20 h

Concert: Samuel Barceló
Centre Artesà Tradicionàrius 
(Travessia de Sant Antoni, 6), a 
les 20.30 h

Òpera fresca! Òperes de 
Mozart. 
St. Felip Neri de Gràcia (Sol, 8), 
a les 20.30 h

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

Teatre: Després de l’as-
saig, d’Ingmar Bergman
El Cercle (Santa Magdalena, 
12), a les 22 h

Dansalona: Lemon 5.
Sala Beckett (Alegre de Dalt, 55 
bis), a les 22 h

 Dg 19 de setembre
Ruta literària Mercè Ro-
doreda. La plaça del Dia-
mant i els testimonis de la 
tragèdia. 
Casa Fuster (carrer Gran de 
Gràcia, 2)

L’hora del jazz - Memorial 
Tete Montoliu: Mateo Saci-
lott. 
Plaça Vila de Gràcia, a les 12 h 

L’hora del jazz - Memori-
al Tete Montoliu: Andreu 
Martínez.
Plaça Vila de Gràcia, a les 13 h 

Liminal GR: Vampirs.
Porta 4 (Església, 4), a partir de 
les 19 h

Dansalona: Lemon 5.
Sala Beckett (Alegre de Dalt, 55 
bis), a les 19 h

Jam session de jazz: Ori-
ol Fontclara Trio. 
Cerveseria de l’Or (De l’Or, 19) 
a les 20 h

Teatre: Després de l’as-
saig, d’Ingmar Bergman
El Cercle (Santa Magdalena, 
12), a les 22 h

Cultura

eXPoSiCioNS

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

 Fins al 23 de setembre
Exposició de pintura de Na-
talia Alessio.
Espai BoRoJó (carrer de l'Or, 
42)

 Fins al 25 de setembre
Exposició col.lectiva: Visi-
ons en blau. 
Galeria Paspartu (Verdi, 25) 

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

 Fins al 29 de setembre
Exposició col.lectiva: Ter-
ritoris.
UntitledBCN (Topazi, 14)

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

Exposició fotogràfica: Món 
Tuareg.
Espai Jove La Fontana (Gran 
de Gràcia, 190)

 Fins el 9 d’octubre
Exposició fotogràfica: Ins-
tantes robados a la mi-
rada. A càrrec de Juan José 
Fernández. 
Galeria H20 (Verdi, 152)

 Fins el 29 d’octubre
L’artista multidisciplinar 
Ma rta Darder presenta Sóc 
un àngel als núvols.
Galeria Safia (Bruniquer, 9)

 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 18 de setembre
Espectacle infantil a càrrec 
de Més tumàcat. 
Parc de la Creueta del Coll, a 
les 12 h

Contes.
Establiment Beteau Lune (pla-
ça de la Virreina, 7), 17 h

 Dg 19 de setembre
Activitats infantils amb la 
Fundació Concòrdia.
Centre Cívic El Coll- La Brugue-
ra (Aldea, 15), a les 12 h

Taller de titelles per a nens 
i nenes amb Toni zafra.
Centre Cívic El Coll- La Brugue-
ra (Aldea, 15), a les 12.30 

Titelles amb Toni zafra.
Centre Cívic El Coll- La Brugue-
ra (Aldea, 15), a les 13 h

aCteS

 Dv 17 de setembre
Cinema: Nothing personal 
(Nada Personal). 
Olokuti (Astúries, 38), 19 h 

Festa Major dels barris del 
Nord: Música Jove - DJ’s.
Plaça Laguna Lanao, a les 19 h

Inauguració de l’exposició 
De domini públic, amb So-
tacabina Teatre i Saladestar.
Biblioteca Jaume Fuster (Les-
seps, 20), a les 19 h

Festa Major dels barris del 
Nord: Repicada de campa-
nes.
Parròquia Mare de Déu del Coll 
(Santuari,30), 19.30

Terútlia literària.
El Cercle (Santa Magdalena, 
12), a les 21 h

Concert: Wednesday Lips. 
El col.leccionista (Torrent de les 
Flors, 46), a les 22 h

Concert: Flying Pig Matan-
za. 
Heliogàbal (Ramon i Cajal, 80), 
a les 22 h

Concert: Atleta + Huan
Espai Jove La Fontana (Gran de 
Gràcia, 190-192), a les 22 h

Dansalona: Lemon 5.
Sala Beckett (Alegre de Dalt, 55 
bis), a les 22 h

Fantasia de foc a càrrec de 
la Colla de diables La Malè-
fica del Coll. 
Pl. Salvador Allende, 22.30 h

 Ds 18 de setembre
Torneig futbol sala trian-
gular. 
Escola Mare de Déu del Coll 
(Santuari, 30), a les 11 h

Bingo regal de Festa Ma-
jor.
Centre Cívil El Coll- La Bruguera 
(Aldea, 15), a les 17 h

Concert: Forró Afiado.
Continental (Providència, 30), a 
les 22 h

 Dll 20 de setembre
Taller: Mobilitat europea.
Espai Jove La Fontana (Gran de 
Gràcia, 190), a les 19 h

Presentació de Solidaritat 
Catalana i taula rdona.
Espai Jove La Fontana (Gran de 
Gràcia, 190), a les 20 h

 Dm 21 de setembre
Presentació del llibre Grà-
cia, un poble dins d’una 
ciutat. 
Espai Jove la Fontana, a les 21 h

Concert: Dr Fargo 
L’Astrolabi (Martínez de la Ro-
sa, 14), a les 21.30 h

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

 Dc 22 de setembre
Conferència: Com serà 
l’educació del 2020? a càr-
rec d’Ernest Maragall, conse-
ller d’Educació de la Genera-
litat de Catalunya.
Biblioteca Jaume Fuster (Plaça 
Lesseps, 20-22), de 16 a 18 h

Presentació del llibre Áfri-
ca, la madre ultrajada, 
a càrrec del seu autor Joan 
Carrero.
Centre Cívic La Sedeta (Sicília, 
321), a les 19.30 h

Concert: Dr Fargo Dr Far-
go
L’Astrolabi (Martínez de la Ro-
sa, 14), a les 21.30 h.

Dansalona: Lemon 5.
Sala Beckett (Alegre de Dalt, 
55 bis), a les 22 h

Jam session de blues.
Continental (Providència, 30), 
a les 22 h

 Dj 23 de setembre
Dansalona: Lemon 5.
Sala Beckett (Alegre de Dalt, 
55 bis), a les 22 h

 Dv 24 de setembre
Jornada de portes ober-
tes al Centre d’Interpre-
tació Casa del Guarda del 
Park Güell.
Park Güell (carrer Olot, 7), de 
10 a 20 h

Concert d’orgue amb Ro-
berto Fresco.
Església Santa Maria de Gràcia 
(Sant Pere Màrtir, 5), 20.30 h

Festuval Dansalona: Le-
mon 5.
Sala Beckett (Alegre de Dalt, 
55 bis), a les 22 h

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

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

El nou Lliure entra en escena
Després de set anys de silenci i incerteses, el Lliure de Gràcia ha tornat a obrir les seves portes. De 

moment, en una presentació per a la premsa i, a partir del dia 30, amb programació estable. El 
nou teatre ha volgut mantenir en tot moment l’essència de l’antiga sala, tal com explica l’arquitecte 

responsable de la reforma, Francesc Guàrdia. La sala continua tan fosca com sempre i amb les quatre 
portes que la comuniquen a la sala dels miralls. El punt més personal del nou Lliure és la instal.lació 

permanent que el pintor i escenògraf Frederic Amat ha dissenyat a les escales que comuniquen el vestíbul 
i la sala: ‘Pluja de sang’, un conjunt de gotes vermelles que llisquen des del punt més alt de la paret fins 
al terra i que tenen quasi tantes interpretacions com mirades. L’obra inaugural serà ‘Gata sobre teulada 

de zinc calenta’ de Tennessee Williams en versió lliure d’Àlex Rigola. Els actors de la proposta ja van 
acompanyar el director en la presentació de la reforma. Fotografies: Èric Lluent
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Esports
L’Europa rep la UE Castelldefels 
en la presentació de la nova gespa
Pedro Dólera seguirà el segon partit consecutiu des de la grada 

un MOMent deL darrer partit davant La MOntañesa

L’europa estrena aquest 
diumenge la renovada 
gespa del Nou Sardenya 
després que s’hagin 
allargat les obres més de 
dues setmanes. Ho farà 
en la quarta jornada de 
lliga rebent la Ue Cas-
telldefels en un duel en 
què els escapulats volen 
espantar els fantasmes 
que han aparegut en els 
dos darrers partits en 
què han sumat dues der-
rotes, davant l’espanyol 
B i, la passada setmana, 
la Montañesa (2 a 1). el 
tècnic dels graciencs, 
Pedro Dólera, haurà de 
veure el matx des de la 
grada complint el segon 
partit d’amonestació fruit 
de la polèmica expulsió 
del camp de l’àliga.

Èric LLuent

ÈRIC LLUENT

Aquest diumenge l’Europa juga-
rà el primer partit de la lliga al 
Nou Sardenya després que l’en-
frontament de la segona jornada 
s’hagués de disputar al camp de 
l’Àliga. El motiu va ser l’endarre-
riment de les obres de renovació 
de la gespa que la passada setma-
na ja van acabar i que han per-
mès al primer equip entrenar en 
el terreny de joc des de dilluns. 
La primera valoració de tècnics i 
jugadors ha estat molt bona i, de 
fet, Dólera ha afirmat que jugar 
sobre la nova gespa és com fer-
ho “sobre una moqueta”. Tot es-
tà doncs preparat per a un partit 
que, malgrat ser el de la quarta 
jornada, ha de servir als de la Vi-
la per espantar els fantasmes dels 
dos darrers enfrontament en què 

no s’ha sumat cap punt. Diu-
menge passat l’Europa no va po-
der sumar en la visita al camp de 
la Montañesa tot i avançar-se en 
el marcador. Un gran xut de falta 
dels locals i una acció de contra-
atac van servir perquè els barce-

lonins sumessin la seva primera 
victòria a Tercera de la història. 
“Les mides del camp ens van 
condicionar, el camp de la Mon-
tañesa és tan difícil com visitar 
Reus, només canvia el nom de 
l’equip. Ara ens hem de centrar 
per retrobar el nostre joc a casa 

contra el Castelldefels, un equip 
amb trajectòria a la categoria i 
que té molt bons jugadors a la 
plantilla”, ha comentat Dólera. 
Precisament el míster graciencs 
haurà de veure el matx d’aquest 
diumenge des de la grada del Nou 
Sardenya complint la segona jor-
nada de sanció que se li ha apli-
cat per unes falses acusacions de 
l’àrbitre que va xiular l’Europa – 
Espanyol B de fa dues setmanes. 
“Sents ràbia i impotència, però 
nosaltres som un equip educat i 
hem d’acatar les decisions arbi-
trals”, ha explicat Dólera sobre 
la decisió del comitè donant per 
tancada la polèmica. Hores d’ara, 
els escapulats ocupen la dotzena 
posició sumant tres punts, a qua-
tre punts de l’Espanyol B líder i 
amb quatre gols a favor i cinc en 
contra. 

È.L.

La pista de bàsquet dels Lluïsos 
de Gràcia viurà dissabte a partir 
de les vuit del vespre una jornada 
històrica amb l’estrena de l’equip 
masculí sènior de bàsquet a la 
màxima categoria d’aquest es-
port en l’àmbit català. Els juga-
dors entrenats per Carles Rofes 
s’enfrontaran en la seva estrena 

Serà el primer matx de la història de l’entitat a la categoria

al Reus Deportiu. Els de la pla-
ça del Nord encaren aquest repte 
amb l’objectiu de mantenir-se i 
mostrar-se competitius davant la 
resta de conjunts de la categoria.
Els Lluïsos serà l’únic equip gra-
cienc que militi a Copa Catalu-
nya després que l’any passat no 
hi hagués cap representant de la 
Vila. El Bàsquet Claret seguirà 
al grup 2 de Primera Catalana i 

l’acompanyarà el Vedruna Gràcia, 
recent ascendit de la categoria in-
ferior. SaFa Claror i CB Coll, per 
la seva banda, competiran al grup 
4 de Segona Catalana.
Tots els conjunts comencen els 
partits aquest cap de setmana i 
la seves respectives lligues s’allar-
garan fins el 7 de maig després 
d’haver-se disputat un total de 
30 jornades. 

Els Lluïsos de Gràcia de bàsquet 
s’estrenen a Copa Catalunya 

Dólera: “Sents ràbia i 
impotència, però som 
educats i acatem les 
decisions arbitrals”
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la torratxa

top(e)

Aquest estiu hem vist 
que les notícies que 
ajuden a omplir els diaris 
durant l’agost, com ara 
l’albirament d’ovnis o 
l’emergència fugissera del 
rèptil del llac Ness, han 
tocat terra. Literalment, 
ja que el tema de l’estiu 
ha estat l’afer dels man-
ters als pobles costaners. 
S’ha parlat a dojo del top 
manta, expressió inventa-
da fa temps pels músics, 
referida al rànquing de 
discs més venuts a les 
mantes, en irònica com-
paració amb els tops de 
la indústria discogràfica 
en les llistes de vendes 
a botigues. Perquè la 
premsa ha decidit aquest 
any afegir-hi el top a les 
mantes que venen marro-
quineria, bijuteria, roba i 
coses encara menys útils? 
És un misteri semàntic. 
Probablement per donar-
li més importància a la 
notícia. Un top, un mega 
o un súper posat a temps 
sempre atorguen nivell. 
El més misteriós, però, 
és que aquesta derivació 
ha estat assumida per 
tots els mitjans simultà-
niament i per la població, 
que ja quasi no compra 
discs als manters perquè 
descarregar-los d’internet 
és més econòmic. 
Darrera aquest tema de 
gran actualitat rau el 
pueril destí de milions de 
productes industrials en 
sèrie, falsos o autèntics, 
perfectament innecessaris, 
d’una manca de necessitat 
aclaparadora. I l’absurd de 
l’estructura productiva de 
la Humanitat. 
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mirada enfora

Fristaden Christiania, gran circ de Copenhaguen

Fristaden Christiania, la Ciu-
tat Lliure de Christiania, su-
posa una amable sorpresa per 
a aquells que estem cansats de 
veure el mateix tipus de carrers 
comercials arreu del món, sem-
pre amb les mateixes marques, 
com a centres neuràlgics de les 
capitals estatals. Ens endinsem 
al cor d’aquest barri on hi ha-
biten actualment més de 800 
persones. Ho fem travessant 
una de les portes que connec-
ten l’exterior amb un món que 
de bones a primeres s’albira 
com un gran circ. 
Són les cinc de la tarda d’un 
diumenge d’agost i la pluja cau 
amb força i empantanega els 
carrers i caminets que resten 
sense asfaltar. Es respira fang 
i fulles i sorprèn la poca gent 
que hi ha.
Hem entrat per un accés secun-
dari i aquesta buidor i la nove-
tat d’un urbanisme i un entorn 
autèntic i desconegut genera 
immediatament una sensació 
d’incomoditat. I és que visitar 
aquesta mena d’indrets no dei-
xa de ser contradictori. Em re-
fereixo visitar-los unes hores. El 

enmig de la capital de 
l’elegància nòrdica, 
Copenhaguen, s’alça un 
dels barris més peculi-
ars de l’europa occiden-
tal. Un oasi, un somni 
d’un grup d’okupes que 
des de setembre de 
1971 van instal.lar-se 
en una zona militar que 
feia uns anys que esta-
va abandonada. Gairebé 
quatre dècades han pas-
sat des d’aleshores i el 
projecte, malgrat totes 
les polèmiques que ha 
generat, continua viu 
i s’ha transformat, de 
manera potser un xic 
contradictòria, en un 
punt més de la ruta pen-
sada per als guiris que 
visiten la ciutat.

Èric Lluent

concepte de l’experiència veloç i 
superficial (com qui va a fer qua-
tre fotografies a la Sagrada Famí-
lia) no s’adiu amb Christiania. 
Però, què hi farem? La tempesta 
és de pel.lícula i ara es tracta de 
trobar aixopluc on sigui. Trobem 
una antiga caseta de fusta amb 
porxo, la seu del bar Woodstock 
on la clientela ronda la cinquan-
tena i seixantena i es miren el tu-
rista acariciant-se la barba. A la 
barra demano una cervesa i, de 
regal, la dona que m’atén m’ex-
plica el perquè dels tres punts 
grocs sobre vermell de la bandera 
de Christiania. Són els tres punts 
de ‘i’ del nom de la ciutat lliure. 
Curiós. La samarreta dels seus 
equips de futbol, a més, recorda 
algunes de la selecció catalana. A 
les taules de la sala la gent juga a 
jocs de daus, fitxes, cartes i dards. 
Amb el pas dels minuts en aquell 
refugi, de la pluja i del món, co-
mença a semblar més amable per 
al foraster. A la paret hi penja un 
cartell que anuncia la Christiania 

Common Law, la pròpia del bar-
ri, en la que, entre d’altres qües-
tions, s’especifica que els cops de 
puny i les pistoles estan absoluta-
ment prohibides. El que no està 
prohibit i és tot un reclam per als 
visitants és el mercat de la dro-
ga. Com qui ven sucs de fruita 
a la Rambla de les Flors, grupets 
de quatre o cinc nois regenten 

La ciutat LLiure de cHristiania supOsa una aMabLe sOrpresa per a aqueLLs que esteM cansats deLs carrers cOMerciaLs 

aquests carretons on es ven dro-
ga de tota mena però principal-
ment costo i marihuana. En un 
altre bar un jugador de billar 
em deixa fer una pipada a un 
gran cigar de fabricació pròpia, 
com si d’un bateig es tractés, 
ara jo sóc un més de la família 
mentre discutim si ell anava a 
ratllades o a llises. 

fLickr

fLickr


