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La demanda veïnal per soluci-
onar el caos al carrer Olot, pro-
vocat pel desbordament de taxis 
i turistes en una via estreta d’un 
sol carril, no s’atura. Malgrat que 
el Districte ha promès als veïns 
de la Salut que estudiaria el cas 
i que s’han adoptat petites mesu-
res als voltants com les baranes de 

protecció que pugen des del car-
rer Larrard, ja fa més de dos anys 
que les queixes a l’accés principal 
del Park Güell no tenen solució. 
L’associació de veïns s’ha impli-
cat directament en la protesta i 
exigeix una resposta de l’admi-
nistració. Segons el Districte, les 
queixes -que s’han exposat en 

diverses reunions d’Urbanisme i 
Mobilitat, així com en els consells 
de barri- han estat traslladades a 
l’Entitat Metropolitana del Taxi, 
ja que creuen que són ells qui te-
nen competències per intervenir 
sobre “els estacionaments no au-
toritzats”.

Pàgina 9

Polèmica pel caos de trànsit a Güell

sumari

Vuit mesos falten per a les 
eleccions municipals i al PSC 
ningú assegura qui serà el 
candidat a l’alcaldia, però la 
maquinària de precampanya 
es va engegar divendres passat 
al CAT amb la presentació en 
petit comitè d’un vídeo sense 
líders però en el qual apareix 
fins i tot dirigents locals com 
el conseller Carles Maggi.
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Els partits tenen una feinada de por des 
de fa anys a reconnectar-se a la socie-
tat. I d’imaginació per ser transparents 
no els en falta, a alguns. És el cas de 
l’assemblea de Gràcia de Reagrupament, que 
en el comunicat de crida als voluntaris per a 
la Diada va aprofitar una postdata per enviar el se-
güent missatge: “P.S.: Aprofitem l’avinentesa d’aquesta 
comunicació per donar l’enhorabona al nostre coordina-
dor, en David Vinyals, pel naixement del seu segon fill, 
en Pere. Moltes felicitats!”. Bé, doncs això, felicitats.

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

No ho va aconseguir la rentada de cara per la marca Barcelona 92 
dels Jocs Olímpics però ara, en el marge de quatre quadriennis, 
la cinquantena de barraques que queden al Coll hauran de cedir 
el seu espai a la nova ciutat del disseny i l’ecologisme. El nom 
connota precarietat, però les barraques del carrer Morató desper-
ten qualsevol sensació menys la de precarietat. Són la imatge viva 
de la Barcelona ciutat d’acollida de mitjans del segle passat, unes 
cases que, amb el pas dels anys i la millora de la situació econò-
mica dels seus inquilins, han anat canviant de cara fins a conver-
tir-se en petites torretes amb jardí. Això sí, amb deficiències de 
climatització, ventilació i resistència. Aquesta és només una de les 
formes en què es presenta l’infrahabitatge a Gràcia que, tot i no 
ser un dels punts de la ciutat on aquest problema marca la vida 
de més persones, sí que comptabilitza fins a mig miler de veïns 
en situació d’alta precarietat. La crisi i els plans urbanístics, com 
el dels Tres Turons o el de la reforma de Vallcarca, s’han conjurat 
de forma fatal perquè, la primera dècada del segle XXI sigui espe-
cialment complicada en matèria d’habitatge. 
No són una novetat els problemes dels joves per marxar de 
casa, però no és tan coneguda l’altra cara del problema: la de 
les persones grans que viuen solen en pisos que no complei-
xen les condicions mínimes, ja sigui perquè estan afectats per 

plans urbanístics, perquè s’han 
anat subdividint per engreixar 
el negoci immobiliari o perquè, 
des d’un primer moment, es 
van construir de la manera més 
econòmica possible. Les cases 
barates dels voltants de les fà-
briques en són un clar exemple. 

Ara el pla dels Tres Turons amenaça les barraques del carrer 
Morató i treu a la llum una realitat que, per a molts, era des-
coneguda: el Somorrostro i Montjuïc no van ser, ni de broma, 
els únics enclavaments del barraquisme a la ciutat i, de fet, les 
barraques del Coll són de les més ben tunejades de la ciutat. 
Algunes tenen tota mena de comoditats. No és estrany, doncs, 
que els seus inquilins es plantin en peu de guerra davant 
qualsevol insinuació de marxar. Si bé la majoria no tenen clar 
si se’ls reallotjarà en un altre pis de la zona com uns veïns 
més, molts d’ells tenen clar que la qualitat de vida que els han 
donat aquestes construccions improvisades al mig del no res 
no la recuperaran en un pis convencional. Els que es troben en 
terrenys legalitzats no tindran problemes per ser reallotjats en 
els nous pisos que es construiran en un espai proper a la zona, 
però els que vivien en l’al.legalitat tenen més incògnites sobre 
el seu futur.

Dos porcs senglars porten 
bona part de l’estiu pas-
sejant-se tant com volen 
pel Parc Güell. Primer se’ls 
veia més per l’anomena-
da “zona monumental”, 
suposo que interessats 
per les restes de menjar 
que deixen els turistes; 
ara, però, ja campen per 
la parc boscosa, la que 
dona a Vallcarca. Nom-

brosos veïns ho han fet saber 
a la Guàrdia Urbana, però pel 

S’ha iniciat la posta en mar-
xa del programa Activa’t a 
la Plaça de les Dones del 
36, al carrer Santa Àgata 
amb Torrent de l’Olla. Es 
tracta de crear un espai 
d’exercici físic i de salut 
a l’aire lliure. La finalitat 
és fomentar l’autonomia, 
millorar l’equilibri, l’humor 
i l’estat d’ànim i, alhora, 
divertir-se i relacionar-se. 
Aques espai funcionarà 
gairebé tot l’any, del setem-
bre al juliol (els dos mesos 
inclosos). Els dimarts les 
activitats que es fan són el 
tai txi i el txi kung, que fa-
ciliten realitzar moviments 
suaus i harmònics, alhora 
que permeten la concentra-
ció mental. 
Els dijous es fan exercicis 
d’escalfament, caminades 
i exercicis d’activació de la 
memòria. L’horari és de les 
12:00 a les 13:00 hores. 
Aquest programa, que pro-
mou el Consell de Dones 
del Districte de Gràcia, es 
du a terme també a d’altres 
places de la ciutat i està 
organitzat per l’Agència de 
Salut Pública, el Consor-
ci Sanitari de Barcelona i 
l’Ajuntament de Barcelona. 
És una activitat gratuï-
ta i només cal anar a la 
Plaça i donar les dades 
al monitor/a, que us farà 
una targeta acreditativa 
que participeu en aquest 
programa. Cal portar roba 
còmoda i una gorra si fa 
sol. 

Activa’t
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A les barraques!
Conxa Garcia

La cinquantena de 
barraques del Coll 
són de les més ben 
tunejades de la ciutat 

T
o
p

(e
) Quin plaer llegir la colum-

na de la darrera pàgina 
del vostre número 357, 
signada per Víctor Nubla. 
La paraula potser no 
hauria de ser plaer perquè 

toca un tema bastant lamenta-
ble. Però el que diu, i que ja ho 
va profetitzar el filòsof francès 
Guy Débord, entre altres, és 
d’una vigència real i crua. Te-
nim a l’abast paraules a dojo i 
no les sabem emprar i un excés 
aclaparador de productes de 
consum, falsos i autèntics, que 
qualsevol dia, ens foragitaràn 
de casa.

Montse Baste-Kraan

que sembla poca cosa s’ha fet al 
respecte. Veïns que passegen els 
seus gossos se’ls troben, més a 
prop, més lluny o ja davant dels 
nassos, sovint amb cara de pocs 
amics i roncant; i, és clar, a cór-
rer toca, perquè no és qüestió de 
que la passejada es converteixi 
en una batalla campal. A la part 
de Vallcarca hi ha l’Escola Mont-
seny, i ara encara són molts els 
nens que es queden una estone-
ta jugant pels voltants. Ara els 
pares no només hauran d’estar 
pendents de que els nens no es 
trobin amb preservatius usats, 
algun que un altre jove més col.
locat del compte o uns quants 
membres de bandes llatines fent 
rituals rars i agressius. No, ara 
també hauran de patir per si els 
seus fills es troben de cara amb 
els porcs senglars. Maco, molt 
maco! Algú pensa fer-ne alguna 
cosa? O, com ja és habitual, això 
passarà a ser un altre factor 
degradant del Parc Güell no 
turístic?

Montse Alberte
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Vaga

La majoria dels qui trepitgem 
carrer i empassem la seva 
pols estem d’acord en què ai-
xò ha de petar tard o d’hora. 
Em refereixo al capitalisme, 
sí, però també als mal vicis 
de la nostra democràcia 
catalana (repressió, llibertat 
d’expressió, justícia, ami-
guismes i un llarg etcètera). 
Partint d’aquesta base de pen-
sament, fer vaga és gairebé 
una obligació. Però són molts 
els qui diuen allò de “jo ja la 
faria però els meus jefes...”. 
Traduït, perquè ho enten-
guem, els treballadors més 
precaris estan tan collats pels 
seus superiors que no tenen 
ni dret a vaga. Bé, si que el 
tenen, però el contracte se’ls 
pot acabar en setmanes. Una 
realitat que escoltem i sabem 
i que oblidem sense esforç 
ni reflexió. També coneixem 
que hi ha empreses que con-
tracten joves llicenciats i els 
paga en diner negre, d’altres 
que allarguen la vida dels be-
caris durant anys i moltes que 
salten de contracte temporal 
en contracte temporal com 
qui canvia de mitjons. Tenim 
doncs, un gruix important de 
la població a la qual fer vaga 
els suposa perdre la feina. 
Amb tot, i tenint en compte 
que això petarà, no estaria 
gens malament que els silen-
ciats aixequessin la veu. 
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Opinió

Però crec que sí que era neces-
sari fer-les perquè hi havia molt 
forats a la vorera. A la gent 
grans els costa molt transitar 
per la Travessera de Gràcia. 
Potser ara no és el moment més 
adequat, però si l’Ajuntament 
ara té diners per fer-ho millor 
que es faci. 

Sandra Pérez
Pastissera

Isabel Muñoz
Dependenta

David Marín
Redactor

Robert Edanius
Dissenyador

Jo penso que no era necessària 
la reforma perquè les voreres 
s’ampliaran molt poc. Que can-
viïn les rajoles està bé però, de 
totes maneres, crec que ara és 
una despesa absurda ja que hi 
ha coses més importants. A més, 
sí que es nota que no passa tanta 
gent que va per altres carrers. 

Aquestes obres s’havien de fer 
però trobo irrisori que tan sols 
s’eixamplin 30 centímetres les 
voreres. No servirà de gaire. 
Com a veí de la zona, tornar de 
fer la compra o arribar a casa 
en bicicleta a vegades es fa 
molt complicat. 

La Travessera de Gràcia és molt 
estreta. Està bé que s’ampliïn 
les voreres i es renovin perquè 
és molt complicat moure’s però 
crec que el problema bàsic és 
l’estructura del carrer. És molt 
petit i hi ha molts cotxes que 
l’utilitzen com a principal via 
per creuar Gràcia. 

... de les obres de la Travessera de Gràcia?

CSI Vallcarca

Cas VIII/10
Miguel

Tenia previst obrir temporada 
amb la segona part del darrer 
CSI, el de juliol, del ja mític ar-
ticle de culte Banderofòbia, una 
mena de torna titulada Volem 
Serial Killers Catalans!! Però 
vista la reacció… ¿reaccionà-
ria? que desfermà Banderofò-
bia, deixem en stand by la tor-
na i que l’actualitat del barri -o 
d’allò que queda de barri- ma-
ni. Des del juliol, què ha passat 
a Vallcarca? Doncs uns quants 
solars més, unes quantes ca-
ses okupades menys, i allò més 
dolorós, l’enderroc d’un altre 
símbol senyer del barri. 
Efectivament, BagurSA, que ara 
ho han deixat en Bagur (que 
tiene bandera azul, com canta-
ven els Manolos), doncs Bagur, 
un dels braços executors de ca-
bronades urbanístiques vàries 
de l’ajuntament ha fet fora del 
seu taller de planxa i pintura 
al Miguel, per després aplicar 
la tàctica de l’enderroc express 
i convertir-lo en un altre solar. 
Si Vallcarca pogués desnatura-
litzar-se del puto districte de 
Gràcia i ser Independent, no 
ho dubteu, 1-les coses anirien 

Per: Mike Ibáñez

cedida

millor al barri i 2-per ascendent 
moral, autoritat i generositat 
el meu tocaio seria un alcalde/
president ideal per la Veritable 
República Democràtica de Va-
llcarca. Un clàssic. Brascar, el 
seu taller al carrer Farigola, era 
un punt d’intersecció de les més 
diverses persones i col.lectius. I 
darrerament, amb una assocació 
de veïns bastant ‘desaparecida 
en combate 3 (el retonno)’, el 
taller era el punt d’informació i 
potser fins i tot de resistència. 
Però el 13/S, just el dia després 
d’acabar-se la Festa Major del 
barri, d’això se’n diu mala folla, 
va començar en ferm el seu pro-
cés d’expulsió del taller, l’ordre 
d’execució de l’expropiació del 
local, i tal i tal. El 14 de setem-
bre, dia de San General, la fun-

cionària municipal coneguda 
popular i carinyosament al barri 
con La Gorda + un parell de fun-
cionaris tecnòcrates + una colla 
de secretes de la guàrdia urbana 
repartits per l’hort de vallcarca, 
just davant del taller, (marrane-

jant un altre símbol!), i secretes 
també dins del taller, es va fer 
efectiu allò que des de fa temps 
el Miguel sabia que passaria pe-
rò no quan. Com deia ell, lo de 
Vallcarca és estar al corredor de 
la mort immobiliari, i em sembla 
una expressió, com moltes del 

Miguel, precisa i sucosa. Saps 
que et pelaran però no saps ni 
quan. El 13/S va ser.
A més, les coses no es fan ai-
xí; es fan a taules de despatx, 
negociant amb voluntat i DE 
VERITAT, no muntant aquests 
tinglados garrafals i abusius 
per justificar una estafa legal, 
que no legítima. Semblava que 
el Miguel i també el seu germà, 
el Francisco, un altre actiu del 
barri i present el dia d’autos, 
fossin delinqüents als quals 
s’havia de marcar de molt de 
prop. Ells no són els delin-
qüents. Els Cárdenas són gent 
brava i legal, simplement. No 
com d’altres.
El Miguel ha estat víctima 
d’una marranada més de les 
tantes que comporta aquest 
gloriós pla urbanistic, pel qual, 
flipa flipa, a sobre, el seu taller 
ni tan sols deuria estar afectat 
doncs està més retirat de la lí-
nia que delimita fins on arriba 
el pla. Ni el taller ni, aquesta és 
una altra, la casa on viu, just 
darrera del taller i també afec-
tada per la patilla, bàsicament 
perquè de no tirar taller i casa, 
qui sigui que mangoneja la zo-
na, -aquesta simbiosi inextrica-
ble entre ajuntament i núñez y 
navarro-, aquests tindrien un 
solar esguerrat. Sense taller ni 
casa els hi queda a qui sigui, 
tant se m’en fot, un solar MOLT 
més ‘apeteixible’. 
Així, per si no tenia prou amb 
quedar-se sense poder treba-
llar, sense local, expropiat, o 
millor ESPOLIAT, com ell sem-
pre puntualitza (i té raó) li 
resta al Jaguar de Vallcarca un 
altre maldecap: quan el treu-
ran també de casa seva. Indig-
nant, ¿no? 

No són delinqüents. 
Els Cárdenas són 
gent brava i legal. 
No com d’altres
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l’indEpEndEnt no Es fa rEsponsablE ni té pEr què compartir lEs opinions ExprEssadEs a la sEcció d’opinió d’aquEst sEtmanari

tribunaRoger Amigó i David Companyon, consellers d’ICV-EUiA de Gràcia

29-S: un dia per a la dignitat

Opinió

cedida

ICV-EUIA dóna suport a la vaga 
del 29 de setembre convo-
cada pels sindicats contra la 
reforma laboral i les retallades 
dels drets socials. Moltes són 
les raons per donar suport a 
aquesta vaga: la reforma del 
mercat laboral és injusta; totes 
les reformes que el govern 
planteja van en contra els 
drets socials. Moltes són les 
raons i també son molts els 
sentiments que estan a flor 
de pell en aquests moments 
de crisi, i la convocatòria de 
vaga vol esperonar l’eclosió 
d’aquests sentiments, vol ser 
una de les eines que ens per-
meti un crit de no resignació, 
de dignitat.
La reforma del Govern Zapa-
tero té la lògica dels baixos 
costos laborals i la precarietat: 
la previsió de pèrdues futures 
com a causa per acomiadar 
a un cost de 12 dies per any, 
la possibilitat del empresari 
per desvincular-se del compli-
ment del conveni col.lectiu, 
l’enfortiment del paper de 
les agencies privades de col.

locació amb afany de lucre...
són un exemple de una refor-
ma laboral injusta que no crea 
ocupació, facilita la seva des-
trucció, augmenta la precari-
etat i la temporalitat, afebleix 
les negociacions col.lectives. 
genera majors inseguretats 
als treballadors i obre vies a 
l’exclusió laboral d’alguns col.

lectius, tot perquè els costos 
de la crisi siguin a costa d’aco-
miadar més barat, afeblir la 
negociació col.lectiva i fer que 
els salaris vagin a la baixa.
La convocatòria del dia 29 és 
també la convocatòria de vaga 
contra la retallada de drets so-

cials que està portant a terme el 
govern Zapatero amb la compli-
citat de CiU. Submisos als mer-
cats, volen aplicar les retallades 
que reclamen els mateixos que 
s’han beneficiat del model que 
ens ha portat a la crisi: puja-
da de l’IVA, retallada de sous, 
congelació de pensions, edat de 
jubilació als 67 anys, increment 

del còmput d’anys per rebre la 
jubilació, retallada d’inversions, 
ajust pressupostari, reforma de 
la Llei de Caixes... Desmantella-
ment, en definitiva, d’un model 
social basat en la garantia de 
drets laborals i socials i la pro-
visió pública d’aquests. 
I finalment, la convocatòria del 
dia 29 és la convocatòria d’una 
vaga per la dignitat. “El Roto” , 

en un dels seus dibuixos, ho 
expressa així: un obrer cabila 
i diu més o menys “no puc 
fer vaga que la borsa avui 
està baixant”. Això és el que 
volen els poderosos: que ens 
resignem, per això ens diuen 
que són mesures impopulars, 
però necessàries. 
Sembla que era ahir (setem-
bre de 2008) que es va desco-
brir el gran frau a les borses 
que va “obligar” a injectar 
mils de milions per salvar 
el sistema. Sembla que faci 
segles que aparentment hi 
havia un consens per regular 
el sistema i fer alguns canvis 
en el model de creixement. 
I la realitat és que avui tota 
aquella orgia de beneficis, 
de pèrdues i rescats la estem 
pagant els que menys hem 
contribuït a crear la crisi. I 
això, per dignitat, mereix una 
resposta. 
A ICV-EUIA estem segurs que 
serà contundent. I rectifica-
ran. 

Volen que ens resignem, 
i ens diuen que són 
mesures impopulars 
però necessàries

la setmanaTristam*

Col.leccioni, 
amic lector

Suggerència per al setmanari independent 
més prestigiós de Gràcia: ja s’han pensat els 
capitostos d’aquesta nostrada publicació alguna promoció de 
tardor? Ara toca. Ara és la moda! No sé, del tipus, “de franc 
cada setmana, amb cada exemplar de L’independent, li rega-
lem una llamborda dels antics carrers del barri”. Segurament 
no guanyarem ni un lector, però si més no estarem en línia 

amb el que ara es porta. És 
només qüestió que els directius 
i promotors d’aquesta publicació 
es posin en contacte amb els 
grans pensadors de promocions 
i vendes per fascicles.
Segur que aquest col.lectiu s’em-
pesca algun producte a l’alçada 

de les necessitats dels nostres lectors/veïns. O si més no, això 
es desprèn de les promocions que veiem aquests dies per la 
tele, no? 
Uns quants exemples: començant pel Barça, crec que ja he vist 
anunciada una caixa d’eines que es va donant per peces (mai 
millor dit) i el meu amic Margi m’assegura que existeixen bi-
kineres del Barça. Deu n’hi do, té mèrit oferir productes nous, 
perquè tinc l’impressió que del Barça ja està tot donat i veneït. 
Només em pregunto si també hi ha condons del Barça. Si es 
que sí, es deuen reservar per a les grans ocasions de Champi-
ons, no? Li ho preguntaré a un company de columna, de nom 

Alex, que em consta que és un 
gran... culé.
Però no ens quedem amb el 
futbol amics lectors. També hem 
trobat altres propostes que no 
deixen de sorprendre: destaca-
rem un joc d’escacs de la saga 
d’Star Wars, una col.lecció de 

camions clàssics en miniatura (us en recordeu dels Ebro?), 
i una de ventalls clàssics. (Només de pensar-hi ja em venen 
fogots).
Ah, i també un que mai no falta: un col.leccionable de contes 
de tota la vida, que aquest cop comença amb la típica obra 
mestra: aquella de la rateta que escombrava escaletes i acaba 
a mans d’un felí dolent. Aquí fa gràcia la traducció del tema. 
Com que el producte és en castellà, en els anuncis televisius 
en català li han fet una traducció sobre la marxa, i en diuen: 
“La rateta presumida i la seva escombra”. Ein? Jo sempre n’ha-
via sentit a dir “La rateta que escombrava l’escaleta”. No és 
així? O és, simplement, que em faig gran? 

*Per fascicles des de 1973

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

Si hi ha condons 
del Barça, es deuen 
reservar per a les 
grans ocasions, no?

Fa gràcia la traducció 
del tema: “La rateta 
presumida i la seva 
escombra”
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Política
El PSC engega al CAT la precampanya 
de les eleccions municipals amb un vídeo 
Espriu i Martí donen el tret de sortida a la lluita per l’alcaldia en un acte en petit comitè

Vuit mesos falten per a 
les eleccions municipals i 
ningú al PSC pot assegu-
rar qui serà el candidat a 
l’alcaldia. La continuïtat 
de Jordi Hereu dependrà 
també del resultat soci-
alista a les eleccions al 
Parlament del 28-N. En 
tot cas, la federació de 
Barcelona del PSC ha po-
sat en marxa la precam-
panya i va triar divendres 
passat el Centre Artesà 
Tradicionàrius (CAT) per 
estrenar el primer vídeo, 
Més a prop teu, en el qual 
no surt cap alt dirigent 
del partit; gent fent ac-
tivitats quotidianes, i el 
logo del PSC al final.

ALBERT BALANZÀ

Conscients que serà molt difícil 
que les dues campanyes electorals 
no es barregin, per la proximitat 
de dates, el PSC ha decidit tirar 
pel dret i aprofitar el temps al 
màxim començant a difondre el 
vídeo en petit comitè. Divendres 
al CAT no hi havia ni un sol car-
tell anunciant una convocatòria 
que va aplegar a la platea de la 
sala principal els protagonistes de 
l’espot i dirigents com el regidor 
del districte, Guillem Espriu, els 
consellers Xavier Barberà i Car-
les Maggi, l’exconsellera i avui 
membre de l’executiva de Barce-
lona Alícia Fernández i el primer 
secretari de la federació, Carles 
Martí. A l’acte no hi va haver 
premsa perquè, segons fonts so-
cialistes, era “una primera presa 

èric lluent

iMatge del vídeO de caMpanya del psc-barcelOna

Tot just aquest dimecres ha co-
mençat el curs polític a Gràcia 
pel que fa a reunions, amb la co-
missió de govern que ha aprovat 
l’esborrany d’ordre del dia del ple 
del 5 d’octubre i en el qual des-
taca l’aprovació dels canvis que 
permetran aixecar l’equipament 
del carrer Alzina. El nou espai, 
que ocuparan la Fundació Festa 
Major i els Castellers de la Vila 

de Gràcia a partir de 2012 i que 
compta amb la unanimitat polí-
tica i social perquè es digui Can 
Musons, canviarà de titularitat 
municipal (és de Parcs i Jardins) 
i tindrà una volumetria més ele-
vada. Les novetats del curs esco-
lar i la reestrena del Teatre Lliure 
també seran matèria de debat. 
L’ordre del dia s’ha de ratificar 
dilluns en junta de portaveus.

El ple aprovarà els canvis per   
a l’equipament Can Musons

de contacte per anar escalfant 
motors”.
El vídeo de precampanya, que es 
passarà en cinemes i que s’ha pen-
jat a youtube, dura prop de quatre 
minuts en versió llarga i 36 segons 
en versió curta i mostra gent jove 
fent fúting o anant en Bícing per 
la Vila Olímpica, viatjant en Tram 
pel Poblenou o en cotxe per la 
Rambla i s’acaba amb un ascensor 
del metro amb l’skyline de Barce-
lona al fons i el logo Estimem Bar-
celona, com tu. Com a anècdota, el 
conseller Carles Maggi és un dels 
actors: surt comprant al mercat de 
l’Abaceria. “Ja he rebut ofertes de 
Hollywood”, ironitzava ell mateix 
a Facebook. 

breus

El propietari de la llibreria na-
zi Europa del carrer Sèneca, 
Pedro Varela, engega aquest 
dissabte la temporada d’ac-
tes de desafiament a fets pels 
quals va ser condemnat amb 
una xerrada de Giovanni Bar-
tolone, professor de Ciències 
Polítiques i reconegut revisi-
onista italià. Bartolone, que 
segueix la tesi que només el 
feixisme va aconseguir derro-
tar la màfia al seu país, és un 
estret col·laborador de La Des-
tra, l’escissió que es va produir 
fa tres anys a l’Alianza Naci-
onal de Gianfranco Fini per 
part dels sectors més radicals. 
Com en altres ocasions, l’acte 
a la Llibreria Europa tindrà un 
accés restringit i s’espera una 
forta presència policial. 

Nou acte a la 
llibreria Europa 
amb un ultra italià  

Amb l’objectiu de guanyar 
en proximitat, el Districte 
ha nomenat aquest estiu Jo-
an Gumbert nou inspector 
d’educació. Gumbert es va 
incorporar a l’equip de go-
vern el passat mes de juliol 
i aquests dies ha fet visites 
sobre el terreny per conèixer 
millor una àrea que el regidor 
del districte, Guillem Espriu, 
considera prioritària. Precisa-
ment, aquest dimarts Espriu 
i Gumbert van celebrar la 
primera reunió de treball per 
analitzar el nou mapa escolar 
que enguany compta amb 
nous equipaments com l’es-
cola bressol El Gat Negre o el 
el parvulari Comas i Solà. 

Joan Gumbert, 
nou inspector 
d’educació

entrevista

A part de la independència, què 
més proposeu?
Només tenim la independència 
perquè si l’aconseguim, després 
ja vindrà la resta. Hi ha coses que 
sense això no les podem tirar en-
davant.

No voleu ser polítics però sí fer 
política.
Volem regenerar la política i tot-
hom que tingui idees serà ben-
vingut. Els polítics fan política 

cedida

civit, en un acte aquesta setMana

“No volem la política de poltrona”

Silvia Manzanera

de poltrona; nosaltres volem tre-
ballar. Als partits hi ha una única 
idea que pesa molt, i si obres la 
boca o dius alguna cosa diferent, 
ja t’han apunyalat.

Per això vostè no va continuar 
amb Esquerra?
Mai no vaig acabar d’implicar-me 
del tot. Vaig donar suport a la pla-
taforma Catalunya Decideix i el 
dia en què es va fundar Solidaritat 
vaig apuntar-m’hi. 

No va rebre cap trucada de pres-
sió? Què hi ha trobat aquí? 
Sí, per iniciativa pròpia. A Gràcia, 

Alfons Civit, candidat gracienc per Solidaritat Catalana 

És el candidat núme-
ro 12 en les llistes de 
Solidaritat Catalana per 
la Independència per 
les properes eleccions 
del 28-N. Tenen moltes 
expectatives i, malgrat 
no disposar encara d’un 
programa, tot el seu 
ideari es basa en una 
única idea: aconseguir 
la independència. I ser 
feliços. 

més del 50 per cent no havien 
militat mai en un partit polític. 
Tenim més llibertat d’actuació, i 
aquesta il.lusió és el que volem 
encomanar al país.

I com conviviu amb la diver-
sitat d’ideologies que hi ha al 
partit?
Hi ha gent d’esquerres i de dre-
tes. Però tenim molt bona entesa 
entre tothom. L’objectiu és clar, 
ser independents, i així també 
serem més feliços.

I les expectatives?
Bones. Càrrecs d’altres partits ja 
m’han dit que ens votaran a no-
saltres. 
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Societat
Adéu a les barraques del Coll

El carrer Morató concentra encara una cinquantena llarga de cases autoconstruïdes

Amb el 2027 com a data 
límit, però sense cap 
notificació oficial ni 
calendari establert, les 
últimes barraques de 
Gràcia continuen plantant 
cara al pas del temps des 
de la part alta del barri 
del Coll, al carrer Morató. 
El Pla dels Tres Turons 
suposarà el final d’aques-
tes cases autoconstruï-
des que es van aixecar de 
forma il.legal a mitjans 
del segle passat. 

MARIA ORTEGA

Tot i que no és un dels punts on 
aquest fenomen és més conegut, 
el conjunt del districte de Gràcia 
suma entre 400 i 500 persones 
en una situació relativament greu 
d’exclusió residencial. Aquesta és 
una de les conclusions de l’estu-
di Infrahabitatge i barraquisme 
al barri de Gràcia d’Aina Com-
panyon, que evidència la pervi-
vència de la barraques al Coll. 
Construïdes incialment en una 
sola nit per evitar ser vistes i en-
derrocades, aquestes barraques 
s’han fet fortes al límit del parc 
de la Creueta i han depurat la 
seva infraestructura fins a punts 
força similars al d’un pis conven-
cional. Continuen, però, sense 
cèdula d’habitabilitat ni alguns 
dels serveis bàsics, com la llum 
que moltes tenen punxada – com 
a única opció- o l’aigua corrent 
que utilitzen des dels dipòsits o 
les fonts. Tenen alguns dèficits 
de ventilació, de climatització i 
resistència, problemes recurrents 

Maria Ortega

barraques al carrer MOrató, al barri del cOll

en els diferents tipus d’infrahabi-
tatges. Tot i que no són tan co-
negudes com les del Somorrostro 
o Montjuïc, els barris del nord 
de Gràcia són un altre dels en-
clavaments claus del fenomen de 
les barraques. Es tracta de cons-
truccions aixecades en terreny de 
ningú que van servir per allotjar 
les primeres onades d’immigra-
ció espanyola de mitjans del segle 
XX. Algunes han passat d’una 
família a una altra, d’altres van 
quedar buides i recentment han 
estat okupades.
Si durant els mesos previs als Jocs 
Olímpics van haver de rebutjar 
nombroses ofertes municipals 
-d’unes 400.00 pessetes- per aban-
donar les seves cases, ara els inqui-

L’Asunción Sánchez i el seu ma-
rit fa més de 30 anys que viuen 
en una de les barraques del car-
rer Morató, on van arribar des 
d’Andalusia quan els seus fills 
eren molt petits. Aquí s’han 
anat fent la casa a mida a me-
sura que les necessitats els han 
anat exigint canvis. Tot i que 
tenen lavabo, cuina de gas i els 
mobles habituals de qualsevol 
pis, expliquen que, amb l’edat i 
els primers problemes de salut, 
han començat a veure millor la 
idea de buscar-se un pis conven-
cional. El fred i la humitat de 
l’hivern sumats a les dificultat 
d’accés i l’aïllament alguns dels 
elements clau en aquest canvi 

M.O.

Hi Ha gent que fa Més de 30 anys que viuen en una d’aquestes cases

Sota un sostre d’uralita 
aixecat en terra de ningú 

de xip. Abans dels Jocs Olímpics, 
quan encara es trobaven en plena 
forma física, tenien clar que no 
canviaven la seva barraca de 70 
metres quadrats per res. L’oferta 
municipal els va semblar ridícu-
la. “Aquí tenia una vistes i una 
qualitat de vida que no hagués 
pogut trobar a Barcelona”, expli-
ca l’Asunción, que ara escoltaria 
una oferta de canvi de barraca 
per pis, però no una de només 
econòmica. La seva però, no és 
l’opinió majoritària.
Tot i que ells no van construir 
la barraca que habiten, hi por-
ten mitja vida i se l’han anat tu-
nejant a mida. Sota el seu sostre 
d’uralita, hi tenen la cafetera de 

càpsules més moderna, una cui-
na amb tots els complements, 
els mobles, les fotos dels nens, 
i una sensació de confort que a 
l’estiu, amb l’aire de muntanya, 
és pràcticament total. El dipòsit 
d’aigua els permet vida normal i 
la llum punxada que mai podri-
en contractar de forma legal els 

manté connectats al segle XXI. 
A l’hivern, però, la vida a la 
barraca es fa més costa amunt. 
La majoria dels habitants de 
la zona – molts des de la seva 
fundació- no canviaria la seva 
barraca per un altre pis, encara 
que aquest tingués una xarxa 
de clavegueres convencional.

Memory 
Col i Sedeta, 
menjadors per 
a gent gran

REDACCIó

L’espai Memory Col del carrer 
Perill i el centre cívic La Sede-
ta acolliran, a partir d’aquest 
mes, els primers menjadors so-
cials per a gent gran de Gràcia. 
Cadascun d’aquests nous espais 
servirà 25 àpats al dia i també 
tindrà l’objectiu de prevenir ris-
cos d’aïllament social i garantir 
una dieta equilibrada. Es tracta 
de l’ampliació de la iniciativa 
Àpats en companyia que l’Ajun-
tament de Barcelona des del 
programa d’Acció Social Contra 
la Pobresa, ja impulsava des de fa 
més de vint anys als districtes de 
Ciutat Vella, l’Eixample, Sants-
Montjuïc i Sant Martí. Amb 
aquest nou impuls, amb la posa-
da en marxa de set nous centres 
en total, el programa ja donarà 
servei al conjunt de la ciutat. Els 
usuaris dels menjadors paguen, 
en funció de la seva capacitat 
econòmica, una taxa social que 
va dels 0,50 euros fins als 3,90 
euros per àpat. 

breus

La històrica editorial Brugue-
ra del Coll ha celebrat aquesta 
setmana el seu centenari amb la 
presentació d’un volum il.lustrat 
que, de la mà d’Antoni Guiral, 
ha publicat Ediciones B, ‘100 
años de Bruguera’. El llibre re-
cull la història d’aquesta empre-
sa familiar i Joan Bruguera, bes-
nét del Joan Bruguera fundador 
de l’editorial, va acompanyar 
dimarts l’autor del llibre en la 
seva presentació oficial davant 
d’altres membres de la família i 
dibuixants i guionistes històrics 
de Bruguera. 

L’editorial 
Bruguera celebra 
el seu centenari

lins d’aquestes barraques s’enfron-
ten a una amenaça encara més 
palesa: el pla urbanístic dels Tres 
Turons. Els habitants de la zona, 
però, s’han habituat a les vistes, 
a gaudir dels seus petits patis i a 
tenir més espai que en un pis i no 
semblen disposats a marxar. 

Cases barates i passadissos

El problema de l’infrahabitatge a 
Gràcia té, segons l’estudi d’Aina 
Companyon, cares diferents en 
funció del barri. Així si al Coll 
s’hi dóna potser la imatge més vi-
sible amb les darreres barraques, 
la Vila i la Salut són els barris 
que acumulen més minipisos 
fruit de la segregació urbana i la 

Vila és també un nucli de cases 
barates -destinades a treballadors 
de les fàbriques- en carrers com 
Llibertat, Fraternitat o Igualada. 
Al Camp d’en Grassot, concreta-
ment a punts com el carrer Sar-
denya amb Travessera de Gràcia, 
s’hi pot veure un altre fenomen, 
els dels passadissos privats, mi-
nicases adossades amb proble-
mes de precarietat constructiva i 
humitats. A Vallcarca s’hi dóna, 
en canvi un problema d’infraha-
bitatge sobrevingut com a con-
seqüència de l’afectació del pla 
urbanístic que l’ha de renovar. El 
67,8 per cent dels habitatges en 
lloguer on viu gent gran sola al 
conjunt del districte estan molt 
envellits i tenen dèficits. 

L’institució cultural del CIC in-
augurarà la seva nova seu a Grà-
cia el proper 30 de setembre, tot 
i que ja funciona des de prin-
cipis de mes. Uns 600 alumnes 
s’han matriculat al centre en el 
primer trimestre. 

El CIC inaugura 
la nova seu a 
Gràcia
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De dilluns a dimecres al matí, en 
un lloc privilegiat al llindar del 
Park Güell -La Miranda- un grup 
reduït de nens i nenes acompa-
nyats de la seva mare, pare, avi o 
àvia, es troben al que anomenen 
l’escoleta. Són famílies de La Sa-
lut, el Coll i Vallcarca, que fa uns 
mesos van posar en marxa aques-

Una alternativa a l’escola bressol

Marta Narberhaus 

espai de ‘l’escOleta’, al casal de la Miranda 

La Miranda acull un projecte de criança compartida impulsat per famílies de la Salut

Fa poc més d’una set-
mana al casal La Miran-
da, al barri de La Salut, 
un grup de famílies ha 
començat el seu projecte 
de criança compartida. 
“Famílies en joc” és el 
nom d’aquesta iniciativa 
que compta amb l’asses-
sorament d’una educa-
dora que ha ajudat a 
idear i crear un espai de 
trobada per a pares amb 
nens i nadons que volen 
compartir l’educació dels 
seus fills. L’objectiu del 
projecte és fomentar 
l’aprenentatge dels més 
petits al seu propi ritme 
i segons els seus inte-
ressos. 

ta idea constituïnt-se en associació 
de criança compartida. Ara, el seu 
projecte es comença a materialitzar. 
“L’adult acompanyarà el nen fins 
que aquest ho necessiti, ja que el 
temps d’adaptació de cada infant a 
l’escoleta és diferent, i el volem res-
pectar”, explica Vicky Mateu, l’edu-
cadora de l’escoleta. La seva funció 
és acompanyar els nens durant el 
dia, en el que faci falta, proposant 
i mai imposant. “No sóc aquí per 
dirigir cap activitat. Jo puc proposar 

algun material, però són ells qui tri-
en amb què juguen, si juguen sols o 
amb els altres nens. Els únics límits 
que tenen són el respecte per ells 
mateixos, el respecte cap als altres, 
i el respecte cap a l’espai. D’aquesta 
manera aprenen a ser independents 
i desenvolupen molt la seva curiosi-
tat.”  La Vicky treballa estretament 
amb els pares i mares de ‘Famílies 
en joc’. Acabat el període d’adapta-
ció de tots els nens i nenes sempre 
hi haurà un adult de suport amb 

ella. També faran reunions pe-
riòdiques per fer un seguiment 
conjunt del projecte, així com 
de cada nen individualment. La 
majoria de progenitors ha reduït 
la seva jornada laboral o dispo-
sa d’un horari prou flexible per 
compatibilitzar la feina amb la vi-
da familiar. Les diferents famílies 
comparteixen una sèrie de valors. 
Consideren important reconèixer 
la necessitat de moviment dels 
nens, de que explorin i utilitzin el 
joc espontani com a forma d’ex-
pressió, d’aprenentatge i de rela-
ció de cada infant amb si mateix 
i amb el seu entorn. La llibertat 
del nen o nena és fonamental 
en aquest espai. El projecte està 
obert a noves famílies en sinto-
nia amb aquests valors. Emilio 
Vilches, president de La Miran-
da, afirma que és molt gratificant 
acollir una iniciativa així’, ja que 
dóna vida i és una manera de por-
tar-hi gent nova al casal del barri. 
Tots els implicats estan encantats 
amb la iniciativa, que a Barcelona 
està esdevenint cada vegada més 
freqüent com a alternativa a les 
tradicionals escoles bressol. 

M.n.

reportatge Lluïsos elegeix 
Hosta com 
el president 
de la reforma
A.B.

Lluïsos de Gràcia elegirà aquest 
dilluns en assemblea de socis 
Oriol Hosta com a nou president 
de l’entitat en substitució de Jor-
di Casassas, que abans de l’estiu 
ja va anunciar la seva intenció 
de no continuar a causa de les 
dificultats econòmiques que ha 
atravessat la històrica entitat de 
la plaça del Nord. Hosta, que 
encapçala l’única llista que s’ha 
presentat al procés electoral, ha 
anunciat a L’Independent com a 
primera declaració d’intencions 
que no pensa renunciar a la re-
forma de l’edifici, un dels grans 
projectes avortats en el mandat 
de Casassas. “Tenim problemes 
d’accessibilitat i d’emergències i, 
per tant, executarem la reforma 
encara que sigui per microfases”, 
ha apuntat. Hosta compta a la 
seva junta amb Núria Samsó, fi-
lla de l’expresidenta Teresa Dra-
per -morta aquest estiu-, com 
a vicepresidenta. El seu germà, 
Eugeni Hosta, serà el tresorer i 
XavierFolch, el secretari. 

Si et vols anunciar a la Guia Gastronòmica de Gràcia,

truca’ns i t’informarem: 692 601 261
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Veïns del carrer Olot pressionen per 
evitar el caos a la porta del Park Güell
La parada de taxis no dóna l’abast i envaeix altres zones reservades fins al col.lapse

La demanda veïnal per 
solucionar el caos al 
carrer Olot, provocat pel 
desbordament de taxis 
i turistes en una via 
estreta d’un sol carril, 
no s’atura. Malgrat que 
el Districte ha promès 
als veïns de la Salut que 
estudiaria el cas i que 
s’han adoptat petites 
mesures als voltants com 
les baranes de protecció 
que pugen des de Lar-
rard, ja fa més de dos 
anys que les queixes a 
l’accés principal del Park 
Güell no tenen solució. 
L’associació de veïns s’ha 
implicat directament en 
la protesta. 

SILVIA MANZANERA

Desenes de turistes i taxis que no 
poden aturar-se a la seva parada 
perquè només hi ha tres llocs i 
envaeixen altres zones com la càr-
rega i descàrrega o la reservada a 
discapacitats. Aquest és el retrat, 

amb la via col·lapsada de trànsit, 
que un dia qualsevol es viu al car-
rer Olot. Els veïns i comerciants 
conviuen amb les cues, les discus-
sions entre afectats o el soroll dels 
clàxons. 
L’Associació de Veïns de la Salut 
es va sumar a principis d’any a 
les reclamacions d’altres persones 
que, com ara el vicepresident del 

cedida

iMatge recent del caOs de trànsit que viuen els veïns de l’entrada del parc güell

consell de barri i dirigent veïnal 
Quim Torres, que van fer arribar 
al Districte la necessitat de solu-
cionar el caos. Ernest Gutiérrez, 
membre de la junta de l’AVV, es 
mostra molt crític amb la man-
ca d’actuació de l’administració. 
“Abans de les vacances ens van 
dir que ho estaven mirant, i que 
ja ens reuniríem al setembre, pe-

rò aquí no respira ningú”, explica 
Gutiérrez. 
Els veïns proposen traslladar 
l’actual parada de taxi al carrer 
Larrard o que el bus finalitzi el 
seu trajecte al carrer Mercedes 
–paral·lel a Olot- com a mesures 
per a pacificar la zona. “No es pot 
permetre l’aglomeració constant 
de persones al carrer, ni tampoc 
esperar a un accident per actuar”, 
afegeix Torres. La situació caòtica 
s’intensifica en determinades ho-
res, coincidint amb les entrades i 
sortides a les dues escoles que hi 
ha a la zona. De fet, els veïns tam-
bé han reclamat que s’instal·lin 
senyals de camí escolar i limitar 
la velocitat a 30 quilòmetres per 
hora. “El que volem és recuperar 
el barri per les persones que hi vi-
vim”, assenyala Gutiérrez. 
Segons el Districte, aquestes quei-
xes -que s’han exposat en diverses 
reunions d’Urbanisme i Mobi-
litat, així com en els consells de 
barri- han estat traslladades a l’En-
titat Metropolitana del Taxi, ja 
que creuen que són ells qui tenen 
competències per intervenir. 

El 2009 un grup de veïns 
de la Salut van proposar al 
Districte canviar el sentit del 
carrer Mercedes amb l’ob-
jectiu de desviar el trànsit 
que puja fins al carrer Olot 
i baixa després per Larrard 
fins a la Travessera. Tal i com 
està ordenat ara el trànsit, 
la zona es congestiona amb 
fortes aglomeracions de ve-
hicles i totes les forces vives 
de la zona estaven d’acord 
que calia un mínim canvi de 
circulació. És per això que 
després de l’estudi de la vi-
abilitat de la proposta i de la 
corresponent visita, la Guàr-
dia Urbana va fer un informe 
favorable a la proposta dels 
veïns. Segons Quim Torres, 
vicepresident del consell de 
barri i dirigent veïnal, els co-
mandaments policials locals 
van fer arribar aquest infor-
me al Districte per tal que es 
col·loquessin els dos senyals 
de trànsit que haguessin so-
lucionat el problema però el 
temps ha passat i els veïns 
encara esperen l’execució fi-
nal de l’ordre.

OK policial 
al canvi de 
Mercedes
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nOvetat editOrial

Documents

La jungla del treball en època de crisi

4. Actituds dels treballadors 
davant la crisi

Les actituds del personal treballador da-
vant de la crisi es poden dividir en qua-
tre grups: 

1. El que és xai i en època de crisi 
encara és més xai. 
És aquell ésser que a tot diu que sí, però 
veient com les coses van mal dades lla-
vors ja es converteix en el be més pacífic 
i submís del planeta. És aquella persona 
que quan un cap diu:
–Voldria escriure’m aquestes cincuanta 
cartes?
–I tant! –Contesta el xai–. No es preocupi. 
En uns minuts ho tindrà tot fet. A més li 
posaré una carpeta especial perquè no 
es traspaperi i li faré una còpia de segu-
retat que li donaré aquesta mateixa tar-
da. De fet, en un quart d’hora ho tindré 
tot enllestit.
Llavors veus com el treballador s’aixeca 
com si l’empateissin i va d’un costat a 
l’altre per tenir-ho fet al més aviat pos-
sible.
Quan l’empresari diu:
–Escolti’m aquesta tarda no li aniria ma-
lament quedar-se dues hores més per 
poder acabar aquesta feina? Ah! A més, 
ja sap: com que estem en època de crisi, 
precisament aquestes hores suplemen-
tàries no les hi podré pagar com a ex-
tres.

Glòria Gómez de la Tia. (Barcelo-
na, 1965). Escriptora, bibliotecària 
documentalista i professora de ta-
llers literaris de novel.la, conte, po-
esia, literatura infantil i monòlegs 
humorístics en centres i entitats de 
l’Ajuntament de Barcelona, compta 
amb més de vint anys d’experiència 
professional en el món del llibre a les 
esquenes. Va ser membre del consell 
de redacció de la revista SIPAJ per un 
període de tres anys. Aquí va publi-
car poesia, narrativa, crítiques literà-
ries i articles periodístics. També ha 
publicat la novel.la per a infants El 
millor detectiu del món (2000), que 
ha arribat a ser lectura recomanada 
als col.legis. En poesia per a adults 
ha publicat l’obra Laberint (2008) i 
la trilogia El fil de la memòria, Co-
menço oracles i Tanco oracles (2008) 
que corresponen a la primera, segona 
i tercera part de l’obra Laberint.
Ha col.laborat en diverses obres col.
lectives, ha fet exposicions de poesia i 
és membre de jurat de premis litera-
ris. També col.laborat en la secció de 
cultura d’aquest setmanari.

Davant la crisi, sarcasme i bon humor. Aquesta és la recepta que la gracienca Glòria Gómez de la Tia ha 
cuinat, amb diversitat d’ingredients estilístics, a ‘La Jungla del treball en època de crisi’, una mirada crítica 
al món de l’empresa. Per les pàgines del llibre hi desfilen tant els diferents perfils de treballadors, com les 
caricatures d’aquells empresaris que només busquen el màxim benefici al preu que sigui, els companys 
i els no tan companys, les estratègies laborals i els caps amb ganes de controlar fins a l’últim detall. Les 

vísceres, doncs, de l’empresa amb el context de la crisi i una mirada lúcida.

–No es preocupi. I tant que m’hi puc 
quedar! Totes les hores que faci falta 
com si vol que em quedi a dormir fins 
i tot aquí. Si vol, ni sopo. Si vol, ni dor-
mo. Miri, puc prendre’m cinc cafès i 
aguanto tota la nit. Però si vol, estic 
cada dia les hores que faci falta. Em 
poso uns escuradents als ulls i vaig 
tirant fins que el cos aguanti.
Mentre va pensant: «Mentre no em 
despatxi, sóc capaç del que sigui».
I quan l’empresari obre la boca, 
abans que digui res, el xai més xai 
de l’univers diu: 
–Què vol? Què necessita? Li por-
to un cafè? Vol que li arxivi totes 
aquestes cartes? Vol que, a més, 
atengui el telèfon? Necessita alguna 
cosa? El que vostè demani, senyor. 
Faltaria més, senyor. Demani’m el 
que vulgui, senyor. Als seus peus, 

senyor. No vol res més, el se-
nyor?
Vaja, que de tan xai sembla que 
de la nit al dia s’hagi convertit 

en el majordorm més servicial del 
món en comptes del treballador de sem-
pre.

2. El que és xai per necessitat, però 
en el seu interior roman el seu es-
perit rebel.
És aquella persona que, en època de cri-
si, no li queda més remei que fer-se el 
xai, però per les seves venes corre l’es-
perit rebel del treballador més lluitador. 
Així quan li demanen una feina, diu:
–I tant! Ara mateix ho faré.
Mentre se sent com remuga:
–I què s’ha cregut aquest? Que a sobre 
de tota la feina que em donen encara 
hauré de fer-ne més? Es pensen que ho 
he de fer tot! Ja veuran quan passi la cri-
si, me les pagaran totes juntes. Perquè 
ara he de callar per poder pagar la hi-
poteca i les factures però... Ui!... Quan 
passi la crisi i hi hagi feina a dojo! Posaré 
el crit al cel. Què s’han cregut aquests 
empresaris! Quan passi la crisi, demana-
ré un augment de sou i aniré apuntant 
totes les hores extres que he fet i els ho 
exigiré tot... I si no, cap al sindicat! Què 
s’han cregut, aquests! Mentre se sent la 
veu de l’empresari:
–Ja està fet?
–Ara mateix. Acabo en un moment.
Mentre segueix remugant i pensant: 
«Mai no m’havia abaixat tant els panta-
lons! Mai! Fins ara!».

3. El que és rebel per naturalesa. Ni 
crisi ni res.

Els malvats són aquells éssers que farien 
la traveta a tothom amb l’única condició 
de pujar i pujar com l’escuma. I per acon-
seguir això qualsevol arma és bona.
Aquest tipus de persones juguen una 
basa molt forta, que consisteix en acon-
seguir l’amistat de l’ésser humà més po-
derós dins l’empresa, guanyar-se la seva 
confiança i després començar a malpar-
lar dels altres empleats.
Què aconsegueix la persona malvada 
amb tot això? Doncs, per una banda, ser 
sempre el braç dret de l’individu amb 
més autoritat, i de l’altra, anar adquirint 
categoria.
Hi ha, però una forma de reconèixer un 
malvat: veure qui remena els calaixos 
dels altres companys. En efecte, quan 
creu que ningú no el veu fa aquest gran 
servei per aconseguir un únic objectiu: 
TROBAR INFORMACIÓ!

És aquella persona que li diuen:
–Vol fer aquesta feina?
–Ho sento –contesta–. No és tasca me-
va.
I va dient als altres treballadors:
–Però què es pensa? Que per ser època 
de crisi tots hem de dir que sí? Doncs, sí 
que la faríem bona! Jo no em doblegaré 
davant la meva lluita! Que porto anys de-
fensant els drets del col.lectiu!
I se sent la veu del personal directiu:
–Si no fa la feina que li he dit, el des-
patxo!
«Caram», pensa el treballador, «i ara de 
què menjo?».
Llavors és quan expressa:
–Bé, li ho faré, però sàpiga i comprengui 
que no és la meva tasca ni el meu deure. 
I si li ho faig, m’ho hauria d’agrair.
–Miri, ja li he dit. Si no ho vol fer, fora!
–Sí... D’acord... Ara li ho faig...
Mentre va pensant: «Que s’acabi la crisi! 
Que s’acabi la crisi! Si us plau, que s’aca-
bi JAAAA!!!»

4. El passota.
És aquella persona que li encarreguen 
una tasca de més i diu:
–Doncs, jo passo, tio. Si no els agrado, 
doncs que n’agafin un altre. I si no men-
jo, ja aniré a casa els pares. I si em tre-
uen la llum, doncs a dormir tot el dia. I 
si no tinc telèfon, me’n vaig a la bibliote-
ca que tenen internet gratis i puc enviar 
e-mails. Perquè, jo, tio, jo passo. Passo 
d’estressaaaaarrrr-me, eeeh?

5. Els fabulosos i intrèpids 
companys?

En la jungla del treball es poden trobar 
bons camarades. Companys que seran 
amics teus i amb qui compartiràs grans 
moments.
Però... Què en fem dels altres «com-
panys». Els malèvols, els crítics, els cor-
ruptes, els llefiscosos, els sagnants... en 
fi, una llarga espècie humana que es pot 
definir com les serps de la selva. 
I és que en totes les feines et trobes al-
gun empleat desagradable. Hi ha qui et 
desprestigia perquè el personal directiu 
cregui que ets una incompetent; has 
d’aguantar les maniobres de determinat 
personal i, a sobre, has de suportar les 
dones que tenen la faldilla molt curta, 
massa curta, o en el cas dels homes, els 
pantalons massa baixos.
Però d’entre tot l’espècimen de la jungla 
els pitjors són:
Els individus malvats. 



l’independent
de Gràcia

11

23 de setembre de 2010

ACTES

 Dv 24 de setembre
Concert a càrrec de Happi-
en Frogf.
Cara B (Torrent de les Flors, 
36), a les 22 h

Concert a càrrec d’Antilópez.
El Col.leccionista (Torrent de les 
Flors, 46), a les 22 h 

Espectacle: 4º Campeona-
to Impro-Fighters
Teatreneu Multisalas (Terol, 
26), a les 23 h

 Ds 25 de setembre
Torneig benèfic “Resolvi-
endo el Enigma”.
Organitzat per l’associació 
L5RBarcelona. Les donacions 
dels jugadors aniran a pa-
rar a l’associació per la llui-
ta contra el càncer pancreà-
tic “Pancreatic Cancer Action 
Netword”. Cal inscripció prè-
via. 10 euros.
Espai Jove la Fontana (Gran de 
Gràcia, 190), a les 10 h

Espectacle: Ilusión o Men-
te, amb Màgic Fabra
Teatreneu (Terol, 26), a les 
20.30 h

Concert: El Niño de la Hi-
poteca.
El Col.leccionista (Torrent de les 
Flors, 46), a les 22 h

EXPOSICIONS

 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)

 1 d’octubre
Inauguració de la mostra de 
dibuixos de Sebastià Roure
Heliogàbal (Ramón i Cajal, 
80), a les 21 h

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

 Fins el 10 d’octubre
Exposició col.lectiva: Oríge-
nes. 
Galeria La Cova (Àngel, 12, bxs.)

 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 25 de setembre
Espectacle infantil El Club 
de la Magia Junior.
Teatreneu (Terol, 26), a les 12 h 
i a les 17.15 h 

Teatre: Gats. 
Jove Teatre Regina (Sèneca, 12), 
a les 18 h

Teatre: Blancaneus i Cam-
paneta en acció. Recoma-
nable a partir de 6 anys.
Teatreneu (Terol, 26), 17 h

 Dg 26 de setembre
Teatre: La Caputxeta i el 
llop. 
Teatreneu (Terol, 26), 12.30 h

Espectacle: Impro Horror 
Show
Teatreneu (Terol, 26), a les 
23.30 h

 Dg 26 de setembre
Concert: Marina Vallet 
Sextet.
Plaça Vila de Gràcia, a les 12 h

Concert: Martí Serra Trio 
+ Sergi Sirvent.
Plaça Vila de Gràcia, a les 13 h

Espectacle: Optimisme glo-
bal, amb Eduard Biosca
Teatreneu (Terol, 26), a les 
18.30 h

Concert: Jam session de 
jazz d’Oriol Fontclara Trio
Cerveseria de l’Or (De l’Or, 19), 
a les 20 h

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

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

 Dll 27 de setembre
Taula rodona sobre mobi-
litat europea. 
Espai Jove La Fontana (Gran de 
Gràcia, 190), a les 19 h

Espectacle: Los Pinxes de 
la cocina de los monólo-

gos: Toni Cruz.
Teatreneu, a les 21.30 h.

 Dm 28 de setembre 
Cine solidari: The Corpo-
ration.
Olokuti (Astúries, 36-38, bai-
xos), a les 18 h

Concert: El Sobrino del 
Diablo
L’Astrolabi (Martínez de la Ro-
sa 14), a les 20 h

Espectacle: Quina merda 
tot, a càrrec de Quim Vila 
& Eutanasia Col.lectiva
Teatreneu, a les 21 h

Concert: Raynald Colom 
& Re-Fugees 
Bar Continental, a les 22 h

 Dc 29 de setembre
Concert: Petrus
Heliogàbal (Ramón i Cajal, 
80), a les 22 h

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

 Dj 30 de setembre
Concert: Ceci
El col.leccionista (Torrent de 
les Flors, 46), a les 22 h.

Jam session de jazz
Continental (Providència, 30), 
a les 22 h
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Cultura
La Caldera aposta per obrir-se més al 
públic sense perdre l’espai de creació
A més dels artistes fundadors, el centre compta amb 15 residents més i 2 apadrinats

L’equip de 10 coreògrafs 
que va fundar ara fa 15 
anys La Caldera poc es 
podia imaginar que a 
dia d’avui acollís, a més 
de les seves propostes, 
un total de 15 residents 
més que han trobat en 
aquesta antiga fàbrica de 
cinturons de Torrent d’en 
Vidalet un espai de cre-
ació artística, intercanvi 
i formació de les arts 
contemporànies. Un dels 
residents d’enguany, Al-
bert Quesada, presentarà 
el seu treball el 30 de 
setembre i 1 d’octubre.

SILVIA MANZANERA

El centre de producció i creació 
de dansa La Caldera ha encarat 
la recta final del curs amb un ba-
lanç positiu de la feina realitzada 
fins al moment i amb bones ex-
pectatives pel que fa a les futures 
residències; el 2010 se’n van pre-
sentar un centenar. Però més que 
la quantitat, la direcció del centre 
valora la qualitat. “L’increment 
de la qualitat dels treballs presen-
tats ha estat notable”, explica el 
seu director Alexis Eupierre, “així 
com la presència de públic. Ara 
ja comença a ser normal allò de: 
anem a la Caldera a veure què 
fan, com si fos el cinema”.
L’estrena de la Caldera al Grec ha 
servit d’excusa per a desenvolu-
par un nou concepte de progra-
ma, anomenat mov#i#ment, on a 
més de crear dansa, el centre per-
meti “pensar-la”. A mitjans d’oc-

tubre s’obrirà la convocatòria per 
les propostes dels nous residents 
que faran servir el centre gracienc 
durant el 2011. També ha estat 
significatiu l’increment d’artistes 
procedents de països europeus o 
sud-americans, així com de core-
ògrafs consolidats, que han equi-
librat la presència dels emergents. 
“Podem dir que ja som un espai 
d’intercanvi creatiu generacional 
i multidisciplinar”, afegeix Eupi-
erre. El proper 30 de setembre, 
un dels residents, Albert Quesa-
da, presentarà davant del públic 
el seu treball en procés. Repetirà 
actuació l’endemà, a les 20 hores. 
L’entrada és lliure i l’aforament 
limitat. 

yOanaM2

actuaciOns d’alguns dels residents d’aquest curs

breus

Quimi Portet, Maria Coma o 
Scott McCloud (Paramount 
Styles) són alguns dels artistes 
que actuaran a l’Heliogàbal per 
celebrar el seu 15è aniversari el 
mes d’octubre. Precisament el 
dia 15, el bar musical gracienc 
ha programat un concert a l’Es-
pai jove La Fontana, amb Cebos 
Enrique, Chain and the Gang i 
Gora Japon. 

L’Heliogàbal 
celebra 15 anys 
a l’octubre

La Caldera ofereix als profes-
sionals de les arts escèniques 
un espai on poder mostrar les 
seves propostes al públic amb 
un mínim d’estructura tècni-
ca. En aquesta edició de l’ano-
menat obert –vigent fins al 8 
d’octubre- busquen propostes 
d’un màxim de 20 minuts per 
a espai diàfan (no hi haurà se-
ients i el públic podrà estar on 
els artistes decideixin: a terra, 

circulant o dret en algun lloc 
de la sala). Sis d’aquestes pro-
postes es presentaran el 6 i 7 
de novembre a les 20h a la sala 
0 de la Caldera. Ja és la quarta 
edició d’aquest concurs on el 
centre gracienc posa a dispo-
sició de tots els artistes un es-
pai escènic per a innovar. L’eix 
central, evidentment, és el cos, 
el moviment i les arts escèni-
ques contemporànies.

La quarta edició de l’Obert 
rebrà propostes fins al 8-O

cedida

S.M.

El proper 25 de setembre l’Al-
meria Teatre engega la tempo-
rada amb l’estrena de l’obra El 
casament dels petitburgesos, de 
Bertolt Brecht. Sota la direcció 
de Víctor Álvaro, l’Almeria ar-
renca el curs amb un espectacle 
de Gataro, on nou persones es re-
uneixen per celebrar el casament 
dels joves nuvis a la seva nova llar. 
Aquest és el punt de partida que 

Brecht proposa per desemmasca-
rar els convencionalismes socials 
i evidenciar la ferocitat de les re-
lacions humanes, amb un to hu-
morístic i mordaç. 
En el repartiment, destaca To-
no Saló com a pare de la núvia, 
Gemma Deusedas, com al mare, 
Bealia Guerra i Óscar Martínez 
Gil són els nuvis. Víctor Algo 
és l’encarregat de l’escenografia, 
vestuari i il.luminació, i les co-
reografies i la caracterització han 

tOts els persOnatges de l’Obra

El proper 25 de setembre estrenen l’obra dirigida per Víctor Álvaro

anat a càrrec de Bealia Guerra i 
Núria Llunell respectivament. 
Finalment, Savina Figueras ha es-
tat la responsable de la producció 
executiva. 
Aquesta sala gracienca continua 
portant a terme el seu concepte 
fringe, és a dir, la idea que es pra-
tica en d’altres països europeus 
sota la qual els teatres busquen 
estar fora dels circuits convencio-
nals amb propostes d‘alta qualitat 
sense renunciar al sentit comer-

cial. La seva companyia resident, 
Gataro, ha dut a terme en els 
darrers 12 anys un total de 15 es-

pectacles, tres lectures escenifica-
des i quatre edicions del Festival 
Barcino. 

L’Almeria Teatre enceta nova 
temporada amb Bertolt Brecht

El col.laborador de L’Indepen-
dent, Victor Nubla, i Roger 
Atrofe, han traslladat a través 
de lletres i dibuixos la seva esti-
ma vers els animals en l’obra El 
llibre dels Bèsties. Aquest treball, 
resultat d’un any d’anades i vin-
gudes al Zoo de Barcelona, es 
presenta dijous 23 de setembre, 
en aquest mateix recinte. 

Nubla i Atrofe 
presenten ‘El llibre 
de les Bèsties’

Un total de vint intèrprets bar-
celonins -des de Los Manolos a 
Joan Garriga, passant pel Sicus 
Carbonell, Yumitus fins els Ai, 
Ai, Ai- versionaran vint dels 
temes més coneguts de Gato 
Pérez, en el vintè aniversari de 
la seva mort. El doble concert 
està programat per divendres 
23 de setembre a les 23.30 h i 
dissabte 24, a l’1.30 h, a la pla-
ça Sant Jaume, dins dels actes 
de la Festa de la Mercè. 

Concert de ruma 
en homenatge al 
Gato Pérez
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cultura

CARINA BELLVER 

Tornes a estrenar el Lliure 34 
anys després de la primera ve-
gada. Com ho vius?
Em fa molta il·lusió. Quan vaig 
entrar-hi altre cop fa unes set-
manes, em van venir unes ganes 
de plorar tot de cop... No m’ho 
esperava pas! L’espai ha canviat 
molt però jo m’hi sento com a 
casa. És com posar-se un vestit 
que l’he dut moltes vegades i 
que calça bé, perquè és una sala 
que manté l’ànima per sobre de 
la remodelació. 

Quin és aquest esperit?
Hi ha alguna cosa sagrada en 
aquesta petita sala perquè té 
unes proporcions àuriques. De-
mana molt a l’actor i sempre et 
sosté. Sents els silencis, la pre-
sència del públic i això t’exigeix 
un treball d’alt voltatge, rigorós 
i profund, sense impostures. 

I això no imposa?
Al contrari. M’encanta perquè 

l’actriu, a la plaça del sOl, aquesta setMana

El món gira i tot canvia. 
Però hi ha essències 
que perduren. Això, 
assegura la Muntsa Al-
cañiz, és el que amaga 
el Lliure de Gràcia, que 
d’aquí a una setmana 
–el 30 de setembre- tor-
narà a aixecar el teló 
completament reformat 
però sense haver per-
dut l’ànima. Ella va ser 
una de les actrius que 
van fundar el teatre 
del carrer Montseny el 
1976. Ara torna a pujar 
a l’escenari del Lliure 
amb ‘Gata sobre la teu-
lada de zinc calenta’. 

és una sala que et col·loca en la 
dimensió més humana del teatre. 
Perquè una cosa és tenir el públic 
a prop i una altra és sentir-lo. I 
al lliure de Gràcia el sents. És un 
escenari tant exigent que reclama 
actors formats perquè si no, l’es-
pectador ho nota i la mateixa sala 
ho escup. 

Per a la inauguració, Àlex Ri-
gola s’atreveix amb un clàssic: 
‘Gata sobre la teulada de zinc 
calenta’. Una proposta de risc?
És una visió molt personal de 
l’Àlex Rigola sobre aquest clàssic 
de Tennesse Williams, amb una 
escenografia sorprenent i gens 
realista. Convida a rellegir l’obra 
amb una mirada gens conven-
cional perquè ha agafat el text i 
l’ha buidat de folklore, de cos-

tumisme. L’ha descarnat i s’ha 
quedat amb l’essència. Es parla 
del que hi ha sota les paraules i 
aquí es veu el risc del teatre que 
proposa la filosofia del Lliure, 
un teatre compromès amb el 
seu temps i fet per a la ciutat. 

I el teu personatge?
És el de la mare que a l’obra 
anomenen àvia, un personatge 
molt invasiu que al llarg de tota 
l’obra aprèn lliçons per deixar 
de ser-ho. Un personatge dins 
d’aquest calidoscopi de perso-
natges secundaris però claus 
que fa pressió perquè la histò-
ria peti per algun cantó. Tot 
plegat en una obra que vol fer 
reflexionar sobre la dificultat 
d’expressar l’estimació cap a les 
persones properes. 

èric lluent

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 revanc-
ha 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. 
Submarino. De dll a dv, 19.40 i 
22.00; ds i dg, 19.30 i 22.10. Un 
juego de inteligencia. 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: El aprendiz de brujo. Dj 

16.10, 18.20, 20.30 i 22.35.  
• Sala 2: Resident Evil: ultratumba. 

Dj, 16.20, 18.20, 20.20 i 22.20. 
• Sala 3: The karate kid. Dj, 22.00. 

Ramona y su hermana. Dj, 17.00 i 
20.00.

• Sala 4: Conocerás al hombre de 
tus sueños. Dj, 16.15, 18.15, 20.15 
i 22.15.

VERDI. Carrer. Verdi, 32 

• Sala 1: El americano (VOSE) 16.00, 
18.15, 20.20 i 22.35

• Sala 2: Mis tardes con Margue-
ritte. (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

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. Blanca-
neus i campaneta en acció. Ds, 17 
h. Magic Fabra. Ds, 20.30. Los Mar-
tínez. 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.

crònica

Després de l’huracanada visita 
de la popular estrella Julia 
Roberts al 58è festival de 
Sant Sebastià per recollir un 
mediàtic i multitudinari premi 
Donostia és obligat parlar de 
la promocionada pel.lícula que 
l’acompanya al costat del latin 
lover Javier Bardem, Come 
Reza Ama del director debu-
tant Ryan Murphy. Es tracta 
d’una comèdia romàntica 
previsible fins 
a l’avorriment i 
l’anestèsia, un 
esquifit manual 
d’autoajuda per 
a divorciades 
sustentat sobre 
l’exotisme 
d’aparador, les fàcils flaires 
i essències orientals, unes 
pobres gotes de meditació 
índies, els prototípics plaers 
culinaris italians o les apassio-
nades aventures amb jovenets 
iogurts. Tot amenitzat amb 
espelmes i llumetes, balls 
amb cançons romàntiques de 
manual per disfressar una anè-
mica i còmode comèdia d’èxit 
assegurat però sense cap gust, 
ni inspiració ni gràcia. 
A l’altra banda de la balança 
trobaríem una proposta ben 
diferent, Mistérios de Lisboa 
del veterà Raul Ruiz, que ha 
esdevingut inesperadament 
una les experiències més ma-
ques i gratificants de l’actual 

Jugar a cara o creu

certamen. És un film laberíntic, 
porós, amb línies argumentals 
que s’obren i s’expandeixen, 
trames que es bifurquen, 
personatges desdoblats, una 
història retrospectiva i, també, 
un  relat visionari. Però la 
complexitat narrativa sobre 
la història d’un nen orfe en 
un hospici cuidat per un frare 
en un Portugal pretèrit ve  
acompanyada també d’una 

realització d’una 
majestuositat 
visual i tècnica 
impressionant, 
d’una belle-
sa exquisida 
reforçada en 
els precisos 

enquadraments, la treballa-
da planificació, els arriscats 
moviments de càmera, l’intel.

ligent ús del fora de camp, la 
utilització dramàtica de pintu-
res, els jocs amb el teatre i la 
representació. 
Exemple paradigmàtic del punt 
de no retorn en què ens tro-
bem: una peli s’estrenarà im-
mediatament aquesta mateixa 
setmana i comptarà amb el be-
neplàcit majoritari i absolutista 
de l’audiència mentre l’altra 
romandrà dorment, guardada 
en una caixa, i de ben segur 
que no arribarà a les sales, 
contribuint a engreixar encara 
més el que ja anomenem el 
vast cinema invisible. 

Joan Millaret

Muntsa Alcañiz: “Hi ha alguna 
cosa sagrada al nou Lliure”

La fundadora del Lliure reestrena l’espai el 30 de setembre

‘Mistérios de Lisboa’ 
ha esdevingut una de 
les experiències més 
maques del certamen

fOtOgraMa del filM de rOberts i bardeM

cedida
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Esports
Els Lluïsos de bàsquet es desplacen a 
Viladecans després d’una gran estrena
Els de la plaça del Nord van debutar a Copa Catalunya derrotant el Reus (67 a 56)

La jornada d’aquest pas-
sat dissabte als Lluïsos 
de Gràcia, que ja es pre-
veia històrica, va acabar 
amb la cel.lebració de la 
primera victòria del con-
junt a la màxima catego-
ria del bàsquet català. Un 
clar marcador de 67 a 56 
davant del Reus Deportiu 
ja ha donat els dos pri-
mers punts a un conjunt 
que s’ha marcat, com a 
principal objectiu de la 
temporada, assegurar la 
permanència a Copa Cata-
lunya. Aquest dissabte 
els jugadors de Carles 
Rofes es desplacen a Vi-
ladecans per disputar la 
segona jornada de lliga.

ÈRIC LLUENT

Si debutar a la màxima categoria 
del bàsquet català per primer cop 
a la història ja és prou motiu de 
satisfacció, fer-ho amb victòria va 
ser el millor que li podia passar 
al sènior masculí dels Lluïsos de 
Gràcia. Ho va fer per onze punts 
de diferència davant del Reus De-
portiu (67 a 56). De fet, els de la 
Vila van començar el partit per-
dent de 13 punts a la mitja part, 
però un segon temps molt bo els 
va fer igualar els visitants arribant 
als darrers tres minuts gairebé 
empatats. Un final de partit en 
què el joc en equip dels Lluïsos 
i un gran ambient a la grada van 
desequilibrar el marcador i han 
suposat els dos primers punts a la 
classificació dels graciencs. Però 
el conjunt toca de peus a terra i 

èric lluent

entrenaMent de l’equip de bàsquet dels lluïsOs de gràcia

La Primera Catalana va acollir 
en la primera jornada un der-
bi gracienc entre el Claret i el 
Vedruna Gràcia A que es va 
decantar del cantó dels segons, 
conjunt que s’estrenaven a la ca-
tegoria. El Vedruna es va impo-
sar per nou punts de diferència 
a casa seva amb un resultat final 
de 68 a 59. A Segona Catalana, 
el CB Coll va endur-se els dos 
primers punts de la lliga ven-
cent a casa el Sant Medir (62 a 

56), mentre que el SaFa Claror 
va sumar la primera derrota a la 
pista de la Sedis Pirinenca XXI 
amb un marcador definitiu de 
81 a 75. Aquest cap de setma-
na el Vedruna buscarà la segona 
victòria consecutiva al pavelló 
del Santpedor i el Claret es veu-
rà les cares a Gràcia amb el Cen-
tre Catòlic L’Hospitalet. Per la 
seva banda, el SaFa rebrà l’Aula 
mentre que el CB Coll visitarà 
la pista del Balaguer.

Bon inici de lliga del Vedruna 
a Primera i del Coll a Segona

reportatge

mençar junts la ruta aquest passat 
dissabte des del Coll Formic però 
un tall al peu del Borja va sepa-
rar els seus camins. “Quan vaig 
decidir aturar-me vaig plorar del 
cansament, la frustració i la ràbia. 
L’última hora va ser un infern”, 
explica el Borja. 
Era el quilòmetre 59 i l’objectiu 
s’allunyava de les botes d’aquest 
marxador que intentava la proesa 
per primer cop. L’Alberto, també 
debutant a la prova, va arribar al 

cedida

sOrtida de la Matagalls - MOntserrat

Mm: 59/83,4 km

È.L.

monestir de Montserrat i encara 
aquesta setmana es recupera de 
l’esforç físic realitzat. “La Mm és 
més dura del que pensava i arribar 
al final és més gratificant del que 
m’imaginava”, reflexiona després 
de l’experiència. Tots dos coinci-
deixen en el bon ambient que es 
respira i l’esforç dels organitzadors 
d’un cursa que impulsa el Club 
Excursionista de Gràcia i que ha 
arribat enguany a la 31a edició. 
Però hi ha una cosa en què dife-

reixen. El Borja té molt clar que 
l’any que ve repetirà, el repte en-
cara s’ha de complir. L’Alberto, en 

Dos marxadors expliquen l’experiència de la Matagalls Montserrat

La Matagalls Montserrat 
guarda rere cada qui-
lòmetre del seu recor-
regut les experiències 
personals de tothom 
qui participa. El Borja i 
l’Alberto han viscut la 
darrera edició de dues 
maneres ben diferents.

L’un va haver d’abandonar i l’al-
tre va completar els 83,4 quilò-
metres de la marxa. Tots van co-

canvi, prefereix que li fem la pre-
gunta d’aquí uns mesos. Ara la 
respota és un no contundent. 

no oblida el seu objectiu inicial 
per aquesta temporada: la perma-
nència al grup 1 Copa Catalunya. 
“És una victòria molt important 
perquè el Reus és un rival de la 
nostra lliga”, explica Carles Rofes 
referint-se als clubs que també 
lluitaran per la zona mitja baixa 
de la taula. El rival de la segona 
jornada, però, és ben diferent. 
El Viladecans va quedar segon la 
temporada passada a la categoria 
actual i, per tant, es presenta com 
un dels clars candidats al títol. 
Rofes encara aquest enfronta-
ment amb la voluntat de donar la 
sorpresa i mostrar-se competitius 
davant d’un conjunt molt conso-
lidat. La cita, aquest dissabte a les 
set de la tarda a la pista dels del 
Baix Llobregat. 

breus

L’equip femení del Club Espor-
tiu Europa rep aquest diumenge 
al Nou Sardenya el Levante en 
busca dels tres primers punts a 
la lliga del grup 3 de Primera 
Nacional. Les jugadores esca-
pulades van sumar una derrota 
en la primera jornada de lliga al 
camp de l’equip balear Ciutat 
de Palma (3 a 1). El partit va ser 
molt igualat durant la primera 
part, que va acabar amb els mar-
cadors a zero. Va ser durant els 
segons 45 minuts que les locals 
es van avançar 2 a 0 i, malgrat un 
gol gracienc per escurçar distàn-
cies, a les acaballes del matx les 
balears van sentenciar anotant 
la tercera diana que suposaria el 
resultat final. D’altra banda, el 
conjunt que visita la Vila aquest 
cap de setmana va donar la sor-
presa i va vèncer el Barcelona B 
en la passada jornada (1 a 0). 

L’Europa femení 
busca sumar els 
primers punts

Després del sorteig de la Federa-
ció Catalana de Natació aquest 
dimecres l’equip de waterpolo 
del Club Natació Catalunya ja 
coneix el seu rival per a quarts 
de final de la Copa Catalunya, 
el Sant Andreu. La cita serà el 
proper dimarts a tres quarts de 
nou del vespre. En cas de vic-
tòria gracienca, els jugadors de 
José Montero s’enfrontarien a 
semifinals al vencedor de l’elimi-
natòria que disputaran Terrassa i 
C.N.Barcelona. Aquesta serà la 
primera gran prova de foc abans 
de l’inici de lliga i un bon test 
per veure el nivell dels equips de 
Divisió d’Honor. 

Sant Andreu i 
‘Cata’ es creuen a 
quarts de Copa
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Activitat econòmica
Els piquets informatius escalfaran 
el matí de la vaga general del 29-S

La plaça de la Llibertat i entorn 
s’omplen de grafits sobre la vila

Un nou grup de suport a Gràcia se suma a les accions de dimecres

Un total de 29 artistes pintaran les persianes el proper diumenge

cartell de la cOnvOcatòria de vaga general del prOper 29 de seteMbre

L’Ateneu Roig del carrer 
Ciudad Real ha impulsat 
aquesta setmana un grup 
de suport gracienc a la 
vaga general del proper 
dimecres. Una iniciativa 
que se suma al comitè de 
vaga creat per l’Assem-
blea pels drets socials 
de Gràcia. Totes dues 
organitzacions seran les 
encarregades d’activar els 
piquets informatius que 
durant el matí del dia 29 
recorreran els carrers de 
la Vila per procurar que 
els comerços i empreses 
segueixin l’aturada estatal 
convocada pels sindicats. 

cedida: ccOO

ÈRIC LLUENT

La jornada d’aquest dimecres es 
preveu activa pel que fa als movi-
ments socials de la Vila que han 
situat la data del 29 de setembre 
com a símbol de protesta per l’ac-

ÈRIC LLUENT

L’associació de comerciants Por-
tal de la Llibertat de Gràcia jun-
tament amb el projecte Enrotlla’t 
han impulsat un canvi d’imatge 
de les persianes dels comerços del 
voltant del mercat de la Llibertat 
oferint a 29 artistes de grafit rea-
litzar els seus treballs sobre aquest 
suport urbà. Un total de vint bo-

tual situació laboral, econòmica 
i social que viu la ciutat. Dilluns 
passat es va constituir el grup 
de suport a la vaga impulsat per 
l’Ateneu Roig però al qual s’hi 
han sumat molts veïns a títol indi-
vidual. Així doncs, l’Assemblea de 
drets socials i el recent creat grup 
de suport seran els principals ac-

tors de la vaga general a la Vila, la 
primera de 24 hores des del 20 de 
juny de 2002. En total es calcula 
que més de cent treballadors del 
barri participaran en els diferents 
piquets informatius que tindran 
com a principal objectiu explicar 
als ciutadans i, sobretot, comer-
ciants els motius de la protesta 
per tal d’aconseguir el màxim se-

guiment de l’aturada al barri. De 
fet, les mobilitzacions del grup de 
suport començaran ja aquest di-
jous amb piquets a les portes de 
les escoles per informar els pares 
i mares, acció que es repetirà el 
dilluns. 
Dissabte els activistes visitaran 
els quatre mercats de districte, 
també amb el mateix objectiu. 
Finalment, les activitats prèvies al 
dimecres clouran el dia 28 amb 
una cercavila que es farà pel nu-
cli històric anunciant l’imminent 
inici de la vaga general. “És im-
portant que els graciencs recordin 
que la vaga és de 24 hores, per la 
qual cosa es començaran les acci-
ons la nit del dimarts a les dotze. 
Gràcia és un barri amb molta vida 
nocturna i és important que els 
bars tanquin”, detalla Marta Cur-
ran, membre del grup de suport 
gracienc. La manifestació central 
de Barcelona començarà a les sis 
tarda a l’encreuament del Passeig 
de Gràcia amb la Diagonal. 

Es calcula que més de 
cent treballadors de la 
Vila vagin als comerços 
per explicar la protesta

tigues s’han sumat a la iniciati-
va que es farà aquest diumenge 
d’onze del matí o nou de la nit, 
dia en què consagrats grafiters de 
Catalunya ompliran de color els 
establiments de la plaça de la Lli-
bertat i dels carrer de l’entorn. 
De fet, el fenomen de pintar amb 
grafits les persianes ja s’ha posat 
de moda els darrers anys però 
aquesta és la primera vegada que 

es fa una acció d’aquesta enverga-
dura. “És cosa molt nova però els 
comerciants estem molt satisfets 
amb la idea. Ara molts comerços 
que ofereixen un imatge trista 
quan estan tancats donaran una 
visió artística del barri”, expli-
ca Vivian Cartes, presidenta de 
l’associació. I és que la temàtica 
serà lliure, però sempre vinculada 
amb la vida a la Vila. 
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Desgraciat

Tinc a classe una estudiant 
estrangera no europea que 
porta una setmana vivint a 
Barcelona, que m’ha agraït 
que faci les classes sempre 
en català. Em diu que sap 
que, d’entrada, li suposarà 
un gran esforç, però que 
aviat l’entendrà i podrà 
integrar-se personal, aca-
dèmica i professionalment 
abans i millor.
Si això ho fa una jove de 
18 anys debutant a la uni-
versitat i que per primer 
cop surt de casa, perquè 
no ho pot fer tot un pro-
fessor universitari, vingui 
de Cincinati o Albacete? 
Contrariament a la llei del 
cine, un altre conseller 
republicà, Josep Huguet, 
ha descafeïnat tant i tant 
el decret sobre l’obligació 
del coneixement del català 
per als professors univer-
sitaris, que el paper mullat 
resultant fa pena. 
Si els nous professors 
no el saben, no el volen 
aprendre, no el certifiquen 
i no s’examinen, la uni-
versitat que el contracta 
expedirà un paperot que 
digui que el coneix i aire. 
Si això no és feta la llei 
feta la trampa ja em direu 
que és: honorable baixada 
de pantalons enfront el 
poder fàctic dels rectors 
(que no és poc)? 
Demostració que la classe 
política utilitza el català de 
moneda de canvi per fer 
creure que es nacionalitza 
el país quan és mentida? 
Batejo aquest decret com 
el desgraciat, una norma 
descafeïnada, amb llet des-
natada i amb sacarina. 

R
afael V
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viure Gràcia

Jordi Lanuza, ‘Inspira’: “La música  
pot pesar molt però no és mai enlloc”
Amb 13 anys a Gualba 
va trobar una guitarra 
amb quatre cordes i va 
començar a practicar. 
Seduït per la música diu 
que tot ha sortit rodat: 
ganes, bona accessi-
bilitat a grans músics, 
temps per dedicar-s’hi 
i bona gent al voltant. 
Als 17 s’apunta a l’Au-
la del Conservatori del 
Liceu i fa jazz i blues. 
Als 20, per dificultats 
familiars, deixa d’es-
tudiar. Sempre ha for-
mat grups: Freak out 
(BAM 97), Experiment 
0 (1999) i després, 
Egon. Amb Inspira fa el 
primer disc, Cova pla-
centa (2008, Cydonia) 
i ara el segon Escapis-
tes (2010, Amniòtic Re-
cords). El 14 d’octubre 
tocarà a l’Apolo.

CLARA DARDER

T’agrada que et defineixin com a 
músic suau i intimista? 
No del tot, a Escapistes, hi ha molts 
moments dinàmics i alts, la música 
ens passeja per diferents paisatges, 
suaus i sovint molt intensos.

Per què utilitzes aquest sobre-
nom d’Inspira? 
Fa referència al primer acte en néi-
xer, que és inspirar i espirar. La mú-
sica pot ser aire fresc, i en ocasions 
m’ha ajudat a suportar situacions 
emocionals.

Ara corre i trenca l’aire que respi-
res avui... (cançó del disc).
Corre i respira el regal que tens da-
vant, que és el present mateix.

Que t’inspira el Vinil? 
(Riu) M’agrada la pregunta. Vinil 
és la Cova Placenta i és també la 
casa dels Escapistes. Molts músics 
que hem buscat durant anys un ti-
pus de cançons en locals d’oci, cinc 

èric lluent

JOrdi lanuza, Més cOnegut cOM inspira, al vinil

anys envoltat de molt bona gent.

Defineixen Vinil com el bar dels 
músics de Gràcia. T’agrada que 
es digui això? 
És cert que hi venen molts músics, 
hi estem orgullosos que se sentin 
com a casa seva.

Pau Vallvé és el teu productor. 
Com treballa? 
Ens coneixem des de fa anys, haví-
em tocat junts. Vam gravar el disc 
de febrer a juny amb molta cura 
d’estar segurs del que calia a cada 
cançó i amb la dedicació que es 
mereixia el disc.

Com transmets els sentiments 
amb la música? 
Són sentiments propis que prenen 
formes de melodies i fan sentir. La 
música no és palpable i és gairebé 
esotèrica, pot pesar molt però no 
està en lloc.

Si no poguessis cantar... 
Buscaria algú que ho fes per mi, 
o em retiraria al Cap de Creus 
(riu). La música és terapèutica, 
però si no m’he enfonsat amb 
altres coses, sense la música tam-
poc ho faria.

Quins són els músics que van fer-
te dedicar a la música? 
El meu avi em va ensenyar molta 
música, em va estimar molt i va 
ser un dels pilars. Després The 
Beatles, Pearl Jam, Screaming 
Trees, Nirvana... Amb els anys he 
descobert Leonard Cohen, The 
Millenium, Neil Young i la mú-
sica dels 60’s, que no m’ho podia 
creure... 

amb Gràcia...

Visc a Torrent de l’Olla amb plaça 
del Sol. Per esmorzar recomano 
l’entrepà de tonyina de la pastis-
seria Montserrat a Travessera, bo-
níssim. Després vaig a buscar can-
vi al banc pel bar i marxo a fer un 
cafè a l’Aroma, també de Traves-
sera. Torno a casa, em connecto a 
Internet per contestar correus, di-
no allà o al Bufet Verd que hi ha 
a Còrsega amb Roger de Llúria, 
tenen un menjar boníssim. Per la 
nit m’agraden els xauarmes de la 
Caravana o les tapetes del Can-
danchú. M’agrada el Samsara al 

carrer Terol; tapes molt bones, o 
El Glop. A comprar vaig al mer-
cat de l’Abaceria, i si vull comprar 
més econòmic, al Dia de Gran de 
Gràcia o al Mercadona d’Aribau. 
Recomano també la botiga Dis-
cos 100 a Escorial, i per escoltar 
música en directe m’agrada molt 
anar a l’Heliogàbal. 

Un desig... M’agradaria que la 
gent gran de Gràcia sabés que vi-
uen en un barri jove, molt ràpid i 
de molts canvis. I que la gent jove 
respecti la gent gran.


