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tiga fàbrica del carrer Sant Lluís 
90-92, cantonada amb Alegre de 
Dalt, per un valor d’1,04 milions 
d’euros, un preu que inclou tant 
la compra com l’adequació de l’es-
pai. Ningú no diria que el centre 
de serveis socials de Grassot-Grà-

XaVi teDó

arXiu Familiar Jesús moncaDa

El nucli local l’Assemblea Na-
cional Catalana s’ha marcat 
l’ambició de ser llebres de la 
mobilització a escala nacional: 
la plataforma sobiranista pro-
varà a Gràcia, i per Festa Ma-
jor, la cadena humana anuncia-
da a Barcelona per a la pròxima 
Diada. L’objectiu és enllaçar 14 
places del nucli històric amb 
3.000 persones. 

Pàgina 5

L’ANC assaja 
la cadena per 
Festa Major

El nou centre de serveis socials del 
Camp d’en Grassot, el gran pro-
jecte assistencial que es va comen-
çar a treballar ara fa dos mandats, 
un cop descartada la seva ubicació 
dins de la Sedeta, ja té ubicació. 
L’Ajuntament ha adquirit una an-

cia s’ha ubicat en els últims anys, 
de manera provisional a l’espera 
que el Districte trobés el desllori-
gador, a la plaça de la Vila número 
6. Però així ha estat la provisiona-
litat. Fins aquesta setmana.

Pàgina 6
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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

La setmana passada va fer vuit anys que Jesús Moncada, l’es-
criptor més important de les terres aragoneses de parla cata-
lana, va morir a l’edat de 63 anys, 39 dels quals va passar-los 
a Gràcia, primer al carrer Camprodon i després al Torrent de 
l’Olla. Jesús Moncada, per tant, és un dels nostres. Vivia una 
vida quotidiana de minibarri, al número 155 del Torrent, amb 
sa mare, i amb la germana ben a prop, i feia arribar els seus 
llibres, abans que enlloc, a la papereria de l’Agustí del mateix 
carrer, on petava la xerrada amb amics com l’actual director 
del Museu Etnològic i activista gracienc, Josep Fornés. “Cada 

cop que començo un llibre 
em sento tan desvalgut com 
la vegada que vaig començar 
el primer”. Així s’expressava 
l’escriptor en una entrevista al 
número 6 de l’Independent. Era 
l’any 2001.

Han passat els anys i un bon dia del passat novembre els 
familiars de l’escriptor i Fornés es van trobar pel carrer; fruit 
d’aquell contacte ha sortit a la llum el tresor que avui des-
pleguem en exclusiva per als lectors: un terç de la trentena 
de fotografies es mostra ara a les nostres pàgines i enguany 
s’acabarà exposant a Gràcia o a Mequinensa amb textos de 
Camí de Sirga com a il.lustració indispensable. Ens sentim 
orgullosos de col.laborar en aquesta difusió d’un autèntic 
monument cultural. Fem els deures que ens pertoca.
Però quan la societat civil, tothom i cadascu des del seu lloc, 
fa els deures amb un dels fills que tant l’ha alimentat, és l’ogic 

demanar alguna cosa a canvi. 
Jesús Moncada va viure 39 
anys a Gràcia, més que a la se-
va estimada Mequinensa. Tant 
és. Creiem, en qualsevol cas, 
just i necessari que l’Ajunta-
ment de Barcelona i el Districte 
de Gràcia i totes les entitats i 

agents socials que s’hi vulguin afegir promoguin de manera 
immediata un reconeixement local a la figura de Jesús Mon-
cada, un senyor de Mequinensa i de Gràcia, que mereix tots 
els honors de les viles on va créixer. Una placa a la façana del 
número 155 del Torrent de l’Olla seria el mínim que podríem 
fer. I fa vuit anys que anem tard. 

L’Independent segueix sortint cada divendres tot i les dificultats 
de distribució -que ja estem resolent- a causa de la vaga dels 
treballadors de l’empresa contractada per repartir el setmanari.

A. JolieEl senyor de Torrent de l’Olla
Sara Reñé

el dependent
Aprofitant l’eufòria per la presència de 
l’Europa al play-off d’ascens a 2B, la 
botiga Mai Morirem ha tret al mercat una 
samarreta de l’equip, que està causant 
sensació i ja són uns quants els aficionats 
que s’han acostat a Torrent de l’olla per com-
prar-la. El seu propietari espera que la directiva esca-
pulada no faci com la del Barça que li va tocar el crostó 
per vendre samarretes de Stoichkov o Messi, acordant 
finalment i de manera amistosa que no en fes més.

El contacte de barri 
propiciarà una mostra 
impressionant de 
fotografies inèdites

Fa unes setmanes, Angelina 
Jolie va donar a conèixer 
que s’havia sotmès a una 
doble mastectomia preven-
tiva de càncer de mama. 
L’actriu, que ja havia fet 
l’anunci en el The New York 
Times dies abans, va expli-
car que havia decidit fer la 
intervenció perquè tenia un 
87% de possibilitats de patir 
aquesta malaltia. Segons va 
explicar, té un gen defectu-
ós que va costar la vida a la 
seva tieta i la seva mare. 
Com ens feia veure fa pocs 
dies la Dra. Carme Valls, 
aquest és un nou cas més 
d’interferència dels interes-
sos empresarials i econò-
mics en l’àmbit de la salut 
de les dones. El test mèdic 
que es va fer l’actriu per 
esbrinar la seva genètica, va 
ser patentat per l’empresa 
Myriad Genetics i costava 
uns tres mil dòlars. El valor 
en borsa d’aquesta empresa 
es va disparar en conèi-
xer-se la notícia donada 
per Jolie. Tot i que la Cort 
Suprema de Justícia d’EUA 
ha dictaminat que cap em-
presa pot tenir la propietat 
legal de gens, la campanya 
publicitària dissenyada pel 
“lobby” farmacèutic nord-
americà ja ha arribat a tots 
els racons. La medecina pre-
ventiva hiperagressiva que 
representa el cas de Jolie 
ha esdevingut un exemple i 
està provocant mimetismes, 
dubtes i pors en centenars 
de dones de tot el món. 

Fa poc que m’acabo de 
traslladar a Gràcia i el 
trobo meravellòs, els seus 
carrers, la seva gent, els 
seus mercats, és com si el 
món s’aturés dins la gran 
ciutat, però sempre hi ha 
alguna cosa que trontolla, 
i en aquest cas són les 
motos. Sóc conscient que 
hi ha poc lloc per aparcar, 
però això no ha de suposar 
no respectar la normativa i 

perjudicar als vianants. Si l’orde-
nança de circulació de vianants 
i vehicles de l’Ajuntament de 
Barcelona, aprovada per acord 
del Consell Plenari en data 
27-11-1998, preveu en el seu 
article 40, modificat per última 
vegada per acord del Consell 
Plenari de 23-2-2007, que no és 
permesa l’aparcament de motos 
en voreres d’amplada inferior a 
3 metres, perquè no es respecta 
aquesta norma aquí? Almenys, 
es podrien respectar les entra-
des de les vivendes i sobretot 
dels negocis, perquè sovint cal 
fer autèntiques maniobres per 
poder-hi accedir. Es tracta de 
tenir una mica de voluntat de 
respectar les normes de convi-
vència per millorar el benestar 
de tots. 

Mallol Ferrer
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Moncada va viure més 
anys a Gràcia que a 
Mequinensa i mereix 
el reconeixement local

Diumenge vam pintar el 
mur del solar de Bailén, 
vam pintar aquest univers 
amb els nostres fills que 
van passar un bon matí 
reivindicatiu, ja que ara 
estan en barracots a Poble 
Romaní. L’Ajuntament 
ha incomplert totes les 
promeses. Als barracots ja 
no hi cabem i l’any que ve 
ens haurem de mudar. Ens 
desplaçaran fins a un altre 
barri, a l’escola Pirineus 

fins que s’acabi la construcció, 
però amb el pla que porten ens 
hi podem passar tota la vida 
fora del barri. Volem l’escola 
nova i volem que es faci priorit-
zant les necessitats educatives 
per sobre de la ubicació d’un 
pàrking més. Els nens i nenes 
de l’Univers passen restriccions 
d’espai i de recursos a l’abast, 
no tenen cuina ni gimnàs ni tea-
tre ni pista per xutar ni el futur 
gaire clar. Tant costa construir 
els somnis d’aquestes nenes i 
d’aquests nens?

Carlos Bernal Clemente
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Creus que haurien de posar una plaCa a l’edifiC on va viure Jesús MonCada? Entra a www.indEpEndEnt.cat/gracia i vota

Textos i fotos: Silvia Manzanera

el bloc

Els de blau 

Fa quatre setmanes que no 
hi són, i els trobem tant a fal-
tar... Són els nostres homes i 
dones de blau, la trentena de 
xavals que reparteixen l’Inde-
pendent cada divendres, 
puntualment, i que ara han 
decidit dir prou a un con-
flicte amb la seva empresa, 
Laboris, per impagaments en 
els últims disset mesos. Ens 
hem quedat orfes. Els trobem 
a faltar. Tothom els troba a 
faltar. Amb el seu carro blau. 
Amb la seva llista. Amb la 
seva professionalitat. Tots 
i cadascun d’ells. A l’Inde-
pendent no hem volgut mai 
repartidors sense ànima, 
els hem volgut especials, i 
ells ho són. Algú dirà que 
tenen alguna discapacitat. 
Jo penso tot el contrari. Els 
nostres homes i dones de 
blau estan hipercapacitats, 
sobrecapacitats, i així ho han 
demostrat amb la feina que 
han fet amb nosaltres, i així 
ho han demostrat aguantant 
les cabronades que represen-
ten uns eterns impagaments. 
Perquè una cosa és la crisi 
i l’altra l’aprofitament de la 
crisi. I els trobem a faltar. 
Perquè nosaltres ja podem 
publicar les millors exclusi-
ves del món. Però sense els 
nostres distribuïdors, sense 
els nostres homes i dones de 
blau, no som res. 

A
lb

ert Balanzà

què en penseu...

tribunaElena Jordán, directora de projectes artístics de la Galeria Paspartú

Crisi, el tènue vel sobre els ulls

Fa una setmana, amb la 
reunió de l’equip avaluador 
de l’activitat, vàrem donar per 
finalitzada la sisena edició de 
L’Art amb Gràcia.
Sisena edició que va acusar 
una forta davallada d’artistes 
participants comparativament 
amb edicions anteriors. Tot 
i ser les mateixes bases de 
cada edició, la causa principal 
de la no participació va ser 
una paraula, cada vegada 
més polisèmica, “Crisi”. 
La crisi va tancant la “parcel.

la” on molts de nosaltres vi-
víem còmodament sense més 
preocupació que mirar-nos al 
mirall. Mica en mica irremis-
siblement anem perdent visió 
del que ens passa.
Pel que fa a la cultura i a 
les arts, cada vegada hi ha 
més indicadors que mostren 
que ens anem convertint 
en consumidors passius de 
productes cultural i artístics 
precuinats, davant els quals 
no podem quedar-nos amb el 
fals protagonisme de ser tant 
sols uns simples avaluadors 
del que veiem i de si ens 
agrada o no quan n’hem de 
ser els generadors i els actors 
principals. 
La cultura com les arts han de 
ser eines de participació útils 
per créixer com a persones i 
no només per mantenir tradi-
cions, rutines, folklores i molt 
menys per omplir buits fruit 
de l’ociositat.
Activitats com la de l’Art amb 
Gràcia, com moltes altres que 
es realitzen al nostre entorn, 

puls d’expressar-se i comunicar-
se, factors aquests arrelats dins 
el nostre ADN.
Per nosaltres doncs, la cultura i 

les arts no són 
res més que 
eines i recursos 
de la necessitat 
d’expressió de 
les persones 
per mostrar els 
nostres senti-

ments, les nostres emocions, 
les nostres idees, el nostre món 
oníric que ens endinsa en una 
dimensió de descoberta de tot 
el potencial del que som i del 
que podem arribar a fer i ser al 
temps que ens apropa als altres 

en el present i també en el 
món de l’abstracció. 
De la mateixa manera que 
l’artista composa, diposita 
suaument els pigments, olis, 
òxids, vernissos, textures... a 
través del pinzell o la pale-
ta, sobre la tela per donar-li 
vida, per transformar-la en un 
llenguatge creatiu de formes 
i imatges per expressar tot 
el seu ric i complex univers i 
que al mateix temps l’ajuda 
a realitzar-se i créixer com a 
persona i comunicar-se amb 
els seus iguals, la cultura i les 
arts també actuen sobre no-
saltres com un càlid i delicat 
col.liri que protegeix i ajuda 
a treure el vel dels ulls que 
desfigura i enfosqueix la nos-
tra mirada i percepció sobre 
nosaltres mateixos, sobre els 
nostres conciutadans i sobre 
el món.
Esperem que en la propera 
edició de L’art amb Gràcia, 
com la del conjunt d’activitats 
culturals i artístiques que es 
fan en el nostre context, els 
artistes i la ciutadania enten-
guin i comparteixin la idea 
de que la cultura i les arts 
són bons company de viatge 
amb els que hem d’intimar ja 
que ens ajuden a conèixe’ns 
i a interactuar amb nosaltres 
mateixos i el context. Nomes 
així podem interactuar, conèi-
xer i conviure amb els altres.
“Un tema passa de ser pos-
sible a la categoria d’utòpic 
en la mesura de que qui ho 
formuli es vegi capaç de rea-
litzar-lo”. 

responen a entendre la cultura 
actual com a “conrear-se “ més 
que com adquisició d’erudició 
o manteniment de costums 
i tradicions i 
dins d’ella, les 
arts plàstiques 
van més enllà 
de les habilitats 
per mostrar la 
bellesa o per ser 
una manifestació 
de “creativitat ”: una eina i un 
potencial agent de canvi. 
D’aquí que la cultura i les arts 
per ser creatives no han de 
dependre ni de les tècniques, ni 
dels diners, ni dels mercats, ni 
dels marxants, només de l’im-

La cultura i les arts per 
ser creatives no han de 
dependre de diners, 
mercats o marxants

staff

la perla, 31, 08012 - BarCelona
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... de la nova reforma de la plaça Dones del 36?

Eladia Pujol
jubilada

Encarna Collado
jubilada

Ángela Beltrán
jubilada

Rosa Yusti Pla
jubilada

Considero que és una plaça de 
les més boniques de Gràcia, on 
van molts infants i gent gran 
així que si la reforma és per 
adequar-la a les necessitats 
dels que hi anem em sembla 
molt bé. Han de les obres 
necessàries per deixar-la en 
condicions. 

No em sembla gens bé que 
tornin a fer obres en un lloc que 
ja ha tingut moltes reformes. 
Com passa sempre, els diners 
s’haurien de destinar a una 
altra cosa més prioritària. 

Crec que ja es fan massa obres 
a Gràcia. Sempre estan aixe-
cant el terra o les voreres, cosa 
que representa moltes molèsties 
per les persones usuàries o que 
hi viuen a prop. 

He viscut tota la vida a Gràcia, 
sóc filla de la Vila, i tot i que 
crec que és un lloc molt tranquil 
i bonic, considero que està una 
mica abandona. S’han de fer 
les obres que calguin perquè 
millori. 

arXiu / JaVi soria
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Alegria

Durant una època vaig viure davant de l’Abace-
ria. Des de primera hora del el ressó dels cami-
ons descarregant el peix i la fruita omplien de 
vida aquesta illa de la Vila. Al cap d’unes hores 
el soroll de les persianes que s’enfilaven em feien de desperta-
dor. A mig matí el mercat s’omplia de colors, de gent traginant 
amunt i avall, de paradistes que la feien petar… l’Abaceria feia 
honor al seu nom i es convertia en espai central del barri. Al 
vespre quan el mercat tancava, però, i a mesura que el trànsit 
de la Travessera disminuïa, l’Abaceria es convertia mica en 

mica en un espai trist, desolador 
i poc atractiu. El mercat que al 
matí s’omplia de llum i vida a la 
nit es transformava en espai en 
decadència. La manca de diners 
ha fet impossible fins ara una 
renovació com la que s’ha fet 
a d’altres mercats de la ciutat. 

El calendari de millores s’ha anat postposant sine die. Sempre 
he pensat que això fa de l’Abaceria un mercat amb encant. Si 
algun dia l’acaben fent nou estic convençut que es perdrà bona 
part de la màgia, de l’autenticitat d’aquest mercat. No obstant 
això, l’Abaceria necessita d’un manteniment constant per no 
transmetre una imatge de decadència o deixadesa que no s’ad-
hiu amb la realitat. De portes endins sempre ha estat així. El 
mercat de l’Abaceria és un equipament actiu, dinàmic al servei 
dels graciencs. 
Però de portes enfora, la contaminació, la brutícia, les gui-
xades a les portes l’han convertit en un espai poc acollidor 
quan s’abaixa la persiana. Si heu tingut l’ocassió de passar 

per davant del mercat aquests 
darrers dies us haureu adonat, 
però, de la transformació que 
s’hi ha fet. Tot plegat amb una 
iniciativa senzilla, econòmica i, 
que a més a més, té l’art com a 
element vertebrador. Grafits de 

colors omplen persianes i portes del mercat sota un denomina-
dor comú triat pels paradistes del mercat: l’alegria. Colors vius, 
històries diverses que fan que el mercat estigui viu quan està 
tancat. N’hi ha per a tots els gustos. La idea neix del col.lectiu 
Enrolla’t amb el suport de l’Institut de Mercats de Barcelona. Sé 
que fa temps l’ajuntament de la ciutat té sobre la taula alguna 
proposta similar per traslladar-la a d’altres espais. Seria bo que 
el consistori prengués nota de l’exemple de l’Abaceria i fes 
córrer l’alegria. 

Roger Rofín la setmana

El mercat que al matí 
s’omplia de llum a la 
nit es tranformava en 
espai de decadència 

l’enquesta

tribunaXavier Muñoz-Torrent, geògraf

Li encisava Barcelona. A la 
Maria Mitjà qualsevol excusa 
li valia per visitar els padrins a 
Gràcia, els de la Plaça Lesseps. 
Era aquella la ciutat que, als 
anys 20, s’eixamplava sense 
pausa, on cada nou edifici era 
prodigi d’art i progrés, la que 
avançava entre l’enginy del 
modernisme, l’industrialisme 
i l’eclosió social; en l’exten-
sió de la cultura, dels teatres 
plens, dels balls de saló, dels 
cinemes; de les tertúlies als 
cafès, airades, fervents, ober-
tes a cavallers, a menestrals 
i àdhuc als últims masovers 
que maldaven per conservar 
hortes ben productives en mig 
de tantes cases que s’anaven 
alçant vora les antigues lleres 
de torrents i rieres. Li agrada-
va l’olor del progrés, mescla 
de xerric metàl.lic de tramvia 
i d’oli de motor, d’encenalls de 
fuster, de tambors d’arengades 
per vendre,... però també els 
geranis, lliris i mimoses dels 
patis, les aromes del cafè aca-
bat de torrar; el flaire dens del 
fricandó de l’àvia, just sortit 
del foc, que feia les delícies 
dels clients del bar; la rosada 
sobre el verd, la molsa entre 
llambordes, els matins de mer-
cat convertits en un passeig 
per mil converses que escol-
tava tancant els ulls, deixant 
volar tota la seva imaginació.
Des que, d’adolescent, la 
van dur a la Ciutat, la seva 
Banyoles natal li quedà petita, 
esdevingué monòtona, vella, 
ancorada en un passat de 
terratinents, davant del dina-
misme urbà que començava i 
acabava allà als Josepets, on 
tot semblava per fer. Lesseps 
esdevenia un dels indrets més 
actius de la ciutat, nord ixent 
i sorollós d’anar i venir de 

Un enamorament a Lesseps

cotxes i tramvies, d’un metro en 
obres, de botigues, de garatges 
i tallers, de cafès a vessar. No 
era un paisatge especialment 
polit, però per a ella era el que 
millor encarnava la seva idea de 
llibertat i la seduïa. 
Els seus encants la portaren a 
un altre tipus d’enamorament. 
Diuen que li sobrevingué un ma-
reig quan muntava en uns cava-

llets que, per les festes d’agost, 
havien instal.lat rere Ca l’Alegre. 
En el perillós desmai un xicot 
la recollí al vol evitant una fatal 
patacada. “Senyoreta, ha anat de 
poc!”. Del mareig i de la destresa 
del noi en sorgí l’amor a primera 
vista i, al cap de mesos, a l’abril 
de 1925, la parella s’havia casat. 
Ell resultà ser un músic viatjat i 
sensible, saxofonista a l’orques-
tra del Ritz, i que en els anys 
posteriors la duria de tournées 
per tota Europa mentre compo-
sava apassionats pasdobles. La 
seva vida en endavant va ser de 

pel.lícula, però Gràcia sempre 
seria el seu patró de vida urba-
na. La història ens pot semblar 
estranya, perquè ningú diria 
que la plaça Lesseps d’avui pu-
gui inspirar cap enamorament. 
Però les aparences enganyen i 
ja em direu quants de vosal-
tres haureu abraçat un amor 
de pel.lícula inspirat en el seu 
paisatge, ja sigui intercanviant 
apunts a la biblioteca, estas-
sats a l’herba que mai acaba 
de créixer, passejant el gos o 
en una nit de revetlla al teatret. 
Això ens du a la convicció que 
l’espai el creen les persones i 
les coses que hi fan en ells. El 
fets hi resten com un record 
magatzemat en una altra di-
mensió, però immanent perquè 
trena el futur. El resultat és una 
percepció vinguda a col.lectiva, 
un sentiment de pertinença al 
lloc, que es no trenca mai, ni 
per imposició d’estètiques ni 
per reformes indefinidament 
inacabades. És una imatge 
contínua en el temps, que fa 
que l’enamorament pel lloc i 
potser per les persones sigui 
etern. L’espai no existeix sense 
aquella emotiva percepció, 
sense mirades creuades al vol 
d’uns cavallets. 

ceDiDa

Li sobrevingué un 
mareig quan muntava 
en uns cavallets que hi 
havia rere Ca l’Alegre

Seria bo que el 
consistori prengués 
nota de l’exemple de 
l’Abaceria i Enrolla’t

	Administració de Tresoreria de 
la Seguretat Social número 7

	 	 Travessera	de	Gràcia,	117
	 		 93	217	07	19

	Agència Tributària de Gràcia
	 	 Via	Augusta,	197
	 		 93	237	41	80
 web:	www.aeat.es

 Àrea Funcional de Treball i 
Afers Socials

	 	 Travessera	de	Gràcia,	303
	 		 93	520	91	30

	Àrea Funcional de Treball - 
Departament d’Emigració

	 	 Travessera	de	Gràcia,	303
	 		 93	520	91	44	

	Barcelona Centre Universitari
	 	 Torrent	de	l’Olla,	219
	 		 93	238	90	49

	Centre de Normalització 
Lingüística de Gràcia-Sarrià-
Sant Gervasi

	 	 Av.	Príncep	d’Astúries,	54
	 		 93	217	87	23
 web:	www.cpnl.cat

 Centre d’Iniciatives per
 a la Reinserció
	 	 Gran	de	Gràcia,	226
	 		 93	368	09	00

 Comissaria de Policia de la 
Generalitat - Mossos d’Esquadra

	 	 Avinguda	de	Vallcarca,	169-205
	 		 93	306	23	20
 web:	www.gencat.net/mossos

 Consell Municipal del Districte 
de Gràcia

	 	 Plaça	Rius	i	Taulet,	2
	 		 93	291	66	15
 web:	www.bcn.cat/gracia

 Consolat General d’Alemanya
	 	 Passeig	de	Gràcia,	111
	 		 93	292	10	00
 web:	www.barcelona.diplo.de

 Consorci Agència Local 
d’Energia de Barcelona

	 	 Torrent	de	l’Olla,	218
	 		 93	291	40	41

 Consorci d’Estudis Mediació i 
Conciliació a l’Administració 
Local

Administració pública

	 	 Riera	de	Sant	Miquel,	63
	 		 93	402	20	78

	Consorci Sanitari de Barcelona
	 	 Esteve	Terradas,	30
	 		 93	259	41	00

	Direcció d’Atenció Primària de 
Gràcia

	 	 Sant	Antoni	Maria	Claret,	19
	 		 93	207	57	04
	 		 93	207	57	52

	Direcció Provincial de l’Institut 
Nacional de la Seguretat 
Social

	 	 Sant	Antoni	Maria	Claret,	5-11
	 		 93	284	93	58

  Institut de Serveis a la 
Comunitat

	 	 Plaça	Lesseps,	1
	 		 93	238	45	45

	Oficina de tramitació de DNI i 
passaport

	 	 Nil	i	Fabra,	17
	 		 93	292	02	12
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L’entitat sobiranista enllaçarà 14 places de la Vila amb 3.000 persones per Festa Major 

Gràcia va liderar la 
consulta sobiranista del 
14-A del 2011, amb un 
51% de participació a la 
Vila, i els seus hereus, el 
nucli local l’Assemblea 
Nacional Catalana s’han 
tornat a marcar l’ambi-
ció de ser llebres de la 
mobilització a escala 
nacional: la plataforma 
sobiranista provarà a 
Gràcia, i per Festa Major, 
la cadena humana anun-
ciada a Barcelona per a 
la pròxima Diada de l’11 
de setembre. L’objectiu 
és enllaçar 14 places del 
nucli històric amb 3.000 
persones. 

ALBERT BALANzà

La prova pilot de la cadena hu-
mana de Barcelona es farà el 20 
d’agost a partir de les set de la 
tarda, només 22 dies abans de la 
convocatòria nacional, i a Grà-
cia. L’assemblea local de l’ANC 
ha tancat aquesta setmana els 
detalls d’una operació ambici-
osa que preveu desplegar el pe-
núltim dia de la Festa Major de 
Gràcia fins a 140 voluntaris en 
una concentració que es faria a 
partir de les 14 principals places 
de la Vila, les quals quedarien 
enllaçades en forma de cadena 
humana amb un total mínim 
de 3.000 participants. “És un 
assaig a petita escala de l’acte 
central de la Diada”, ha expli-
cat a l’Independent la portaveu 
de l’ANC-Gràcia i membre de 
l’executiva nacional, Rosa Pla-
nas. L’Assemblea ja ha començat 

arXiu / s.l.

imatGe De la Darrera maniFestació De la DiaDa

L’Assemblea Nacional Catalana provarà 
a Gràcia la cadena humana de la Diada 

a contactar amb les principals 
entitats històriques i de cultura 
popular de Gràcia, que ja van 
adherir-se majoritàriament a la 
consulta sobiranista sota el pa-
raigües de Gràcia Decideix, per-
què participin en l’organització 
encarregant-se de concentrar els 
seus socis i simpatitzants a la 
plaça que se’ls adjudiqui i acom-
panyin la mobilització de petits 
actes festius previs.
La cadena humana culminarà 
amb una cercavila fins a la pla-
ça Joanic, on hi haurà els parla-
ments polítics encapçalats per 
la presidenta de l’ANC, Carme 
Forcadell, i encara per confirmar, 
la direcció de l’acte a càrrec de 
l’actriu Sílvia Bel. 

breus
El poliesportiu 
de Neptú es dirà 
Josep Comellas

El grup de treball de Nomen-
clàtor de Gràcia ha proposat 
Josep Comellas, una figura 
clau en la història del club de 
bàsquet Pedagogium i un refe-
rent de l’esport a Gràcia, per 
anomenar el nou poliesportiu 
de Neptú. La proposta s’apro-
varà en la propera sessió ple-
nària del 2 de juliol. Aquesta 
entitat, va ser una de les pre-
cursores del bàsquet a Gràcia, 
arribant a formar equips de 
diverses categories. El novem-
bre de 2010 Josep Comellas 
va rebre la Medalla d’Honor 
de l’Ajuntament de Barcelona 
per la seva trajectòria. Come-
llas ha viscut sempre a Gràcia, 
primer a prop de Josepets, 
després al carrer Santa Àgata i 
més tard al carrer Neptú. 

El president de la Fundació Fes-
ta Major, Ricard Estruch, ho va 
avisar ara fa un mes: “Posar-se 
al costat de la gran majoria de 
la gent que vol un país lliure 
no és fer política” (vegeu L’In-
dependent núm. 485). És per 
això que enguany, matisant la 
tradició que marca l’absència de 
colors partidistes, la Festa Ma-
jor tindrà un espai per a l’ANC 
a la plaça Joanic els dies 19 i 20 

d’agost, però encara hi haurà 
més actes paral·lels de marcat 
contingut independentista, i 
dins del programa oficial: al 
passeig de Sant Joan s’ubicarà el 
15, 16 i 17 d’agost la Fira Es-
telània, la fira independentista 
itinerant que ja ha arribat a una 
desena de municipis. La ma-
teixa fira té prevista una encesa 
d’espelmes per la independèn-
cia el 18 d’agost a Pi i Margall. 

Espelmes i fira independentista 
a la Festa Major més política 

La Barraqueta 
obre amb contes i 
cultura popular

La nova Barraqueta, ubica-
da a l’històric Bar Resolís de 
la plaça del Raspall, ja té el 
programa d’actes del primer 
dia d’obertura, previst per la 
revetlla de Sant Joan, tal com 
va apuntar l’Independent la 
setmana passada. Després 
d’adherir-se a l’excursió que 
Som Països Catalans ha orga-
nitzat dissabte i que sortirà de 
la plaça a les 10h cap als tu-
rons del Carmel i de la Rovira, 
diumenge a les 6 engegarà una 
narració de contes amb xo-
colatada, a les 19.30 hores hi 
haurà una mostra de cultura 
popular i una hora més tard es 
rebrà la Flama del Canigó. Un 
sopar i una festa amb punxa-
discos clouran la jornada. 
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La Flama del 
Canigó suma 
més entitats

Les entitats històriques de Grà-
cia juntament amb el suport 
d’Òmnium consoliden una tra-
dició que es va recuperar ara fa 
tres anys a la Vila. La Flama del 
Canigó arribarà diumenge a les 
vuit del vespre als Jardinets de 
Gràcia i una cercavila de colles 
de cultura popular serà l’en-
carregada de portar-la a la pla-
ça de la Vila una hora després, 
moment en què es llegirà el 
manifest. Des d’aquest cèntric 
enclavament s’encendran tor-
xes que aniran a les places del 
Nord, Lesseps i Raspall i als car-
rers Berga, Mozart, Fraternitat, 
Verdi i Argentona, i al casal La 
Miranda a La Salut i als Jardins 
de Manuel Torrente. 

El Districte compra un antiga fàbrica per ubicar l’equipament descartat a la Sedeta

El nou centre de serveis 
socials del Camp d’en 
Grassot, el gran projecte 
assistencial que es va 
començar a treballar ara 
fa dos mandats, un cop 
descartada la seva ubica-
ció dins de la Sedeta, ja 
té ubicació. L’Ajuntament 
ha adquirit una antiga 
fàbrica del carrer Sant 
Lluís 90-92, cantonada 
amb Alegre de Dalt, per 
un valor d’1,04 milions 
d’euros, un preu que in-
clou tant la compra com 
l’adequació de l’espai.

ALBERT BALANzà

Ningú no diria que el centre de 
serveis socials de Grassot-Gràcia 
s’ha ubicat en els últims anys, 
de manera provisional a l’espera 
que el Districte trobés el des-
llorigador, a la plaça de la Vila 
número 6. Però així ha estat la 
provisionalitat. Fins aquesta set-
mana. El nou equipament, bus-
cat i rebuscat des del mandat de 
Guillem Espriu, s’ha trobat amb 
la regidora Maite Fandos al car-
rer Sant Lluís 90, on anys enrere 
hi havia oficines i magatzem. El 
projecte executiu es redactarà 
aquest mateix any i les obres 
s’iniciaran el 2014. 
Tot i els pocs detalls que es conei-
xen de l’operació, de la qual la re-
gidora en donarà coneixement als 
mitjans aquest divendres en roda 
de premsa, sí que ha trascendit 
que el nou centre de serveis socials 
avançarà en paral·lel a la reforma 

XaVi teDó

el nou centre De serVeis socials s’uBicarà en aquesta Finca Del carrer sant lluís

de la Sedeta, ja que la plaça de 
l’exrecinte fabril es reformarà el 
2013 però l’equipament que s’ha 
d’aixecar a les grades de la banda 
de Pare Claret es farà el 2014.
En lloc de fer un macroequi-
pament en l’espai de la Sedeta, 
doncs, com a fruit dels debats i 
discussions que s’han arrossegat 
des de 2008 (vegeu cronologia 
al número 487), el Camp d’en 
Grassot guanyarà una plaça ma-
jor interior i dos equipaments, 
un a dins i l’altre a fora de la Se-
deta. Al primer hi haurà un espai 
de famílies amb adolescents i un 
espai per a entitats i al segon el 
centre de serveis socials, ja final-
ment traslladat. 

El nou centre de serveis socials de 
Grassot s’ubicarà al carrer Sant Lluís

XAVI TEDó

“Encara hi ha molta feina per 
fer”. D’aquesta taxativa manera, 
Pilar Bestué, directora del CEIP 
Montseny, remarca que cal con-
dicionar el Camí Escolar, Espai 
Amic del barri de Vallcarca i Els 
Penitents, que es va inaugurar a 
finals d’abril i que dóna servei 
a l’alumnat i les famílies de les 
escoles Farigola i Montseny i 
l’institut Pere Bosch i Gimpera. 

La pacificació d’aquesta zona de 
Gràcia era una antiga reivindi-
cació de tota la comunitat edu-
cativa. La màxima responsable 
del centre explica que “els car-
rers són molt estrets i els cotxes 
baixen molt ràpid, hi ha hagut 
atropellaments, se’t posen els 
pèls de punta”. Ara el Districte 
ha instal·lat passos elevats, ha re-
pintat senyals i als passos de via-
nants ha marcat al terra la posa-
da en marxa d’aquesta iniciativa. 

Ampliar voreres i instal.lar semàfors, les principals demandes

Els centres de Vallcarca i Penitents 
reclamen millores al Camí Escolar

Tanmateix, Bestué deixa clar que 
“s’han de posar semàfors davant 
de les dues escoles i ampliar vo-
reres traient places d’aparcament 
però els veïns s’hi oposen, tot i 
que els carrers són tan estrets 
que no hi caben dues persones 
alhora, no pot passar gairebé ni 
un cotxet”. I més tenint present 
que “molts nens, a partir de ter-
cer, venen sols perquè els pares 
treballen”. L’Eva Miranda encara 
no ha fet el pas. Té una filla de 

La piscina de la 
Creueta del Coll 
obre dilluns

El llac del Parc de la Creueta del 
Coll donarà servei de piscina a 
partir d’aquest dilluns i fins al 
deu de setembre als veïns i als 
nens i nenes dels casals d’estiu 
de Barcelona que vulguin gau-
dir-lo. L’horari de la piscina, 
que té un aforament per a 800 
persones, serà de les deu del ma-
tí fins a dos quarts de nou del 
vespre. El llac comptarà amb els 
serveis habituals de monitors 
que dinamitzaran i oferiran ac-
tivitats als casals, com ara pira-
güisme o jocs aquàtics infantils. 
També hi haurà servei de socor-
ristes i jocs de tenis taula i fut-
bolins. A més, el Parc disposa de 
zones de joc infantil, espais de 
gespa i una zona verda de gaire-
bé dues hectàrees. 

XaVi teDó

el Districte Ha senyalitzat els passos De Vianants

deu anys i un altre de sis, i és ella 
qui els porta i els recull. “L’esco-
la no està lluny de casa, però no 
és un camí fàcil, el disseny del 

barri no es presta a què hi vagin 
sols perquè els carrers són estrets 
amb moltes pujades i els cotxes 
han d’agafar velocitat”. 

Dimarts va ser el dia. El projec-
te de recuperació de la memòria 
oral ja ha començat a caminar 
amb la primera entrevista a una 
de les antigues treballadores del 
recinte tèxtil. Del recull de tes-
timonis en sortirà una exposi-
ció permanent o itinerant. Però 
aquesta Festa Major del Camp 
d’en Grassot, tal com explica un 
dels impulsors del projecte, el 

president d’Amics de la Sedeta, 
Andrés Encinas, la idea agafarà 
encara més volada: el 29 de juny 
hi ha prevista una visita guiada a 
la Sedeta a càrrec de les histori-
adores Carolina Chifoni i Isabel 
Segura, que explicaran els espais i 
ambients que ara encara són par-
cialment reconeixibles. També hi 
ha programada una xerrada amb 
familiars d’antics treballadors. 

El projecte sobre la memòria 
de la Sedeta ja fa entrevistes
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El departament justifica la marxa enrere perquè no vol “estressar més” els alumnes 

Educació no ha obligat 
finalment els alumnes 
de sisè de l’escola Turó 
del Cargol a fer la prova 
de competències bàsi-
ques que s’havien negat 
a fer el passat mes de 
maig com a protesta 
per les retallades. Les 
famílies persistien en 
la seva postura però 
davant la retirada del 
departament donen per 
tancada la polèmica.

SILVIA MANzANERA

“Ens alegrem que la consellera 
d’Educació hagi baixat del bur-
ro”. Jaume Colet, un dels pares 
de sisè de primària de l’escola 
Turó del Cargol que es va negar 
a fer les proves de competències 
bàsiques que s’havien de fer al 
maig, dóna per tancat el conflic-
te amb el departament, després 
de que aquest dimarts Educació 
confirmés a l’escola que no obli-
garia els 23 alumnes (dels 25 de 
la classe) a fer aquests exàmens 
per no “estressar-los”. Les famí-
lies, amb el suport de l’AMPA, 
ja tenien preparada la mobilitza-
ció dimecres al matí. “Tot i que 
sabíem que no es presentarien”, 
aclareix Colet, “alumnes i famí-

ceDiDa

Famílies i alumnat Del turó Del carGol, aquest Dimecres

Educació es desdiu i el Turó del Cargol 
no haurà de fer competències bàsiques

lies ens vam concentrar amb les 
samarretes grogues per fer saber 
a l’administració el nostre ma-
lestar contra les retallades”. Les 
famílies també han volgut res-
pondre als comentaris fets per 
la consellera d’Educació, Irene 
Rigau, que va acusar-los “d’irres-
ponsables i poc col.laboradors 
en l’educació dels seus fills”.

Per la seva part, les famílies 
consideren que la seva protes-
ta és, precisament, “un acte de 
responsabilitat”: “Els últims 
dies d’escola i de curs, quan ha 
han estat publicats els models 
de les proves a Internet, con-
tinuar amb la pantomima és, 
únicament, un gest d’autorita-
risme”. Segons l’opinió dels pa-

res, aquesta prova, “sense valor 
acadèmic” i de validesa “dub-
tosa”, suposa una gran despesa 
econòmica. 

Un espectacle multimedia 
conduït per l’artista Mario-
na Omedes va protagonitzar 
el passat 8 de juny la segona 
festa reinvidicativa de l’esco-
la l’Univers per reclamar la 
construcció d’aquest centre, 
actualment en barracons des 
de fa quatre cursos a la plaça 
del Poble Romaní. Les obres 
de l’equipament de Bailèn 
no han avançat gens -encara 
no s’ha fet la concessió per 
la construcció de l’aparca-
ment- i les famílies de l’escola 
adverteixen del col.lapse dels 
barracons el curs 2014-2015. 
Tot i que la possibilitat d’un 
possible trasllat a l’escola Pi-
rineus mentre duren les obres 
-seguint l’exemple del Patro-
nat Domènech- sempre ha es-
tat present de manera directa 
o indirecta, ni l’AFA ni el De-
partament l’han plantejada. 
De fet, les famílies no donari-
en suport a aquesta possibili-
tat i segueixen reivindicant la 
construcció de l’escola com-
promesa al pla d’equipaments 
educatius de Barcelona dins el 
període 2008-2011.

L’Univers 
avisa del risc 
de col·lapse 

A.B.

Després de la retirada del projec-
te d’horts a la Casita Blanca per 
la monumental brega que es va 
produir entre els veïns i l’adminis-
tració, el Districte ha tornat a en-
gegar la negociació per trobar una 
solució provisional i ara conjunta 
a la microurbanització dels dos 
espais buits que dominen l’inici 
de l’avinguda Vallcarca: el solar 
on hi havia l’antic meublé i l’espai 
limítrof a la residència coneguda 
com el Refugi d’Obreres. Una de 
les propostes que s’apunten, i que 
ja ha estat sondejada a les entitats 
implicades, és la instal·lació d’unes 
pistes de petanca per compen-
sar la pèrdua de les instal·lacions 
d’aquest tipus que hi ha a la part 
alta dels jardins de Menéndez y 
Pelayo quan comencin les obres 
allà, al final del carrer Maignon.
La secretària de l’AV Gràcia Nord-
Vallcarca, Irene Güell, en conver-
sa amb l’Independent, ha advertit 

que, de nou, l’associació no ha 
estat informada dels detalls de la 
nova operació de microurbanisme 
i que, si la proposta és aquesta, 
“ens hi oposarem”. “A Lesseps n’hi 
ha quatre, de pistes de petanca, i 
estan desocupades”, afegeix.
L’associació de veïns, que ja es 
va oposar fermament al projec-

te d’horts atorgat a Tarpuna-
Ametller-Centre Obert Heura, 
insisteix en el projecte que es va 
aprovar ara fa onze anys i de-
mana al Districte “que urbanitzi 
dignament”, encara que sigui de 
manera provisional, l’inici de la 
que algun dia ha de ser la nova 
avinguda de Vallcarca. 

L’AV Gràcia Nord-Vallcarca torna a advertir que s’hi oposarà

El Districte vol posar ara petanca a 
l’espai de la Casita i de les monges

el solar Del reFuGi De les oBreres aquesta setmana

XaVi teDó
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breus
Contes al solar 
d’Encarnació per 
salvar el jardí

La Plataforma de veïns Salvem 
el Jardí ha organitzat aquest 
divendres a les set de la tarda 
un espectacle festiu i partici-
patiu a càrrec de Pep Gasulla, 
dins de la convocatòria Red 
Internacional de Contacontes 
(RIC). També tindrà lloc una 
“tragicòmica història” sobre 
el jardí de l’antic convent del 
carrer Encarnació. Un cop re-
tirat el projecte de la immobi-
liària, els veïns reclamen l’es-
pai pel barri. 

reportatge

diambiental de Turull, a ulls de 
tot el barri, tot i que després la 
idea és deixar-la a l’escola Mont-

ceDiDa

aplicació pràctica Del proJecte soBre Vallcarca

Un triangle per repensar Vallcarca

seny. El projecte dels estudiants 
d’arquitectura, amb el suport de 
l’Assemblea de Vallcarca, té dues 

cares, a l’ETSAV i a l’ETSAB, 
i en dos grups uns han ubicat 
uns bancs de colors al campus 
de la UPC de la Diagonal on 
s’hi han assegut tant els estu-
diants com les prostitutes i els 
altres han col·locat bancs més 
rústics a l’espai desert del pla 
BUITS de Farigola 19. Ja s’han 
encomanat al vicepresident del 
consell de barri, Francesc Rues-
tes, perquè els doni un cop de 
mà en una ronda de contactes 
amb entitats. No han tingut 
tanta sort amb el Districte.
Ferrer, no obstant això, es mos-
tra optimista a l’hora de valorar 
l’evolució que pot tenir el pro-
jecte a partir d’ara. “L’impor-
tant és discutir dels temes sense 
haver de passar necessàriament 
per l’administració”, apunta. 
L’Ajuntament és l’autoritat que 
decideix, però fins que arribi el 
contacte ja s’hauran establert 
els lligams de proposta i debat 
que eren l’objectiu últim del 
projecte. I a Vallcarca, entre 
pedra i runa, ara això és el més 
important. 

Els estudiants d’arquitectura de la UPC projecten generar espais de reunió 

Van aterrar fa un mes 
al crispat consell de 
barri de Vallcarca i, 
més tranquil.lament, 
han captat l’atenció 
dels veïns de Vallcarca 
dibuixant un triangle 
de reconstrucció que es 
traça des de la Bodega 
La Riera al viaducte i 
entra fins a l’escola 
Bosch i Gimpera. La 
metodologia, atenció, 
és sorprenent: busquen 
aproximar realitats. i ai-
xò val tant per a aques-
ta zona de Gràcia com 
per als estudiants i les 
prostitutes del campus 
de l’ETSAB.

Albert Balanzà

“Volem generar material físic 
sobre una maqueta de tres me-
tres quadrats del barri, a escala 
1:300, i que tothom hi pengi 
les aportacions que vulgui”. 
Així explica el projecte un dels 
seus impulsors, Martí Ferrer, 
pocs dies abans que la maqueta 
quedi instal·lada a l’aula me-

Premien 30 anys 
de trajectòria de 
l’entitat Nexe

La Fundació Caser per la De-
pendència ha concedit a Nexe 
Fundació Privada, ubicada al 
carrer Cardener, el Premi a 
l’Excel·lència en Dependència 
dins de la IV Edició dels Pre-
mis Dependència i Societat. 
Nexe rep el gallardó per la seva 
trajectòria de 30 anys oferint 
una atenció global i precoç a 
aquests infants i recolzant a les 
seves famílies per millorar la 
seva qualitat de vida. 
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La família de l’escriptor, establerta a Gràcia, i el Museu Etnològic ultimen una mostra a finals d’aquest any

Una exposició desenterra les fotografies 
inèdites de Jesús Moncada a Mequinensa

‘a peseta el GuarDiaciVil’, Deia l’amo De ca toni, per VenDre les arenGaDes

Jesús moncaDa, amB el seu amic toni Bartomeusels miners, tintants Del carBó, en un Descansla plaça D’armes De mequinensa, amB l’entarimat quasi permanent

Fotos: arXiu Familiar Jesús moncaDa

Una selecció d’una trente-
na de fotografies realit-
zades per Jesús Moncada 
del seu poble, Mequinen-
sa, abans que desapare-
guès sota les aigües del 
pantà de Riba-roja, veu-
ran la llum a finals d’any 
en una exposició planeja-
da per la seva germana, 
Rosa Maria Moncada, i 
per l’amic de la família i 
director del Museu Et-
nològic Pep Fornés. Una 
mostra que confirma la 
mirada sensible de l’autor 
de ‘Camí de Sirga’ sobre 
la història d’un poble, 
d’una cultura, d’un país. 
D’un paisatge efímer.

S. MANzANERA/A. BALANzà

El talent fotogràfic dels Moncada 
es va descobrir –més enllà del seu 
entorn més íntim- el dia que Pep 
Fornés va començar a preparar la 
mostra itinerant Músics de Festa, 
que va obrir el Festival Tradicionà-
rius al CAT el passat mes de gener. 
Revisant l’arxiu de Rosa Maria 
Moncada van començar a sortir 
autèntiques joies, i no només per 
la seva qualitat fotogràfica sinó pel 
valor patrimonial que contenia 
cada imatge realitzada per Josep 
i Jesús Moncada. A l’exposició 
de l’Artesà només es van incloure 
dues imatges del pare, i Fornés va 
tenir molt clar que s’havia d’ense-
nyar el treball que l’escriptor de 
Mequinensa havia dut a terme per 
fer perdurar el paisatge d’un po-
ble. “Un paisatge efímer”, matisa 

el director del Museu Etnològic 
de Barcelona, “per una decisió im-
posada”. Aquesta decisió, de fet, li 
va costar el càrrec com a alcalde 
a Josep Moncada en un temps on 
la mínima oposició al poder es 
pagava cara. “Al pare li encantava 
fotografiar les persones, i al Jesús 
els edificis, tot i que en moltes de 
les fotografies apareixen gent del 
poble”, explica Rosa Maria. 
Així, el Jesús Moncada fotògraf és 
desconegut. Les imatges seleccio-

nades per la mostra que preparen 
els dos amics –“una amistat sor-
gida de les trobades com a veïns”- 
són inèdites. Només en va pu-
blicar una, una vista parcial de la 
plaça d’Armes, que va acompanyar 
la reproducció d’un dels articles de 
Cabòries estivals i altres proses vo-
landeres, ‘Crònica del darrer rom’, 
a la Vanguardia del març de 2004. 
La resta de fotografies de l’article 
són del seu pare. Rosa Maria ex-
plica que un dia el seu germà la va 

despertar i li va dir que l’acompa-
nyés. Era un diumenge al matí i 
no hi havia gent pel carrer. El Jesús 
portava la càmera. “Ningú pensava 
que el poble desapareixeria, només 
dèiem què farem què farem. Però 
el Jesús ho sabia. I ho va gravar tot 
amb els seus ulls”. 
La recopilació, tractament i di-
gitalització de les fotografies s’ha 
anat fent durant els darrers mesos 
sense pressa i amb molta cura, en 
un procés “respectuós”, segons 

Fornés, i on Rosa Maria “té l’úl-
tima paraula”. I com encara està 
en procés, no hi ha data d’inau-
guració ni espai previst. “Podria 
ser a Mequinensa o a Gràcia, o al 
Museu Etnològic de Barcelona, 
és clar. I m’agradaria que fos iti-
nerant”, explica Fornés. El que sí 
està clar és que les fotografies esta-
ran acompanyades amb textos de 
Moncada. Qualsevol passatge de 
la novel.la Camí de Sirga serveix. 
“Moncada posa colors al vent, les 
fotos són en blanc i negre. Tots 
dos suports es complementen. 
Tenim un material fantàstic que 
funciona sense haver de fer res”. 

“No badi, cregui’m, això 
dura poc”

Les primeres vermellors de l’alba 
van pujar al mur que vorejava 
l’Ebre des dels llaüts amarrats en 
els molls silenciosos i s’enganxaren 
lentament a les textures aspres de les 
cases arraulides al vessant de la serra 
dominada pel castell. A la claror del 
dia, sempre li costava penetrar en el 
garbuix de carrers i carrerons. For-
nés llegeix a l’atzar un fragment de 
la premiada obra de Moncada per 
demostrar que no hi ha millors 
paraules que les de l’escriptor de 
Mequinensa per acompanyar les 
imatges del seu poble abans de la 
tragèdia. La Tragèdia. “Aquell dia 
em va caure el cor a terra”. Però 
ella segueix, forta i lúcida, recor-
dant. “No badi, cregui’m, això du-
ra poc. En un tres i no res, passem 
d’embrions incerts a calaveres atò-
nites”. A ella no li cal llegir el que 
té registrat en ment. I cor. 
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La Beckett ja 
activa el seu 
Obrador al 
Poblenou

CARINA BELLVER

La Sala Beckett ha començat 
el trasllat de l’Obrador a la no-
va seu del Poblenou, seguint el 
calendari previst per l’acord 
que el teatre va signar amb 
l’ajuntament aquest hivern 
amb l’objectiu de garantir la 
continuïtat del laboratori tea-
tral. Una notícia que la Bec-
kett ha llançat via Twitter, on 
es poden veure fotografies de 
diferents racons de l’espai, a 
l’antiga Cooperativa Pau i Jus-
tícia. El consistori, propietari 
de l’edifici, ha assumit la re-
habilitació de part de la nova 
seu perquè els cursos d’estiu 
de dramatúrgia, previstos per 
a mitjans de juliol, es puguin 
començar a impartir al barri 
de Poblenou.

Futur incert a Gràcia

Tot això mentre en paral.lel, la 
seu d’Alegre de Dalt mantin-
drà la sala d’exhibició durant 
tota la temporada vinent, com 
fins ara, però a l’espera que 
l’equipament es pugui traslla-
dar al Poblenou en un futur. 
Un projecte, però, que està 
aturat sense data per falta de 
finançament. A això se li suma 
la incertesa de la continuïtat 
de la sala a Gràcia, després que 
Núñez y Navarro hagi guanyat 
el litigi que li dóna via lliure 
per pujar el lloguer o rescin-
dir el contracte. A l’espera que 
la immobiliària doni senyals 
de vida i sense un pla b a la 
butxaca, la Beckett no para 
màquines i prepara George 
Kaplan, la seva coproducció 
internacional que presentarà 
en el marc del Festival Grec. 

Tarda a l’univers de l’escriptor, conservat 
per la família, en un racó de Gràcia 

breus
13è concurs de 
pintura al Passeig 
de Sant Joan

Els propers dies 28, 29 i 30 de 
juny el passeig de Sant Joan 
tornarà a acollir el concurs de 
pintura que l’AAV organtiza 
des de fa tretze anys en el marc 
de la Festa Major d’en Camp 
d’en Grassot. La data límit per 
inscriure’s al concurs, que ator-
ga 1.200 euros al primer pre-
mi, és dilluns 24 de juny. Els 
tres primers guardonats expo-
saran durant dotze dies a la sa-
la d’exposicions del Districte. 
Les bases es poden consultar al 
bloc de l’associació [avvaapsj.
blogspot.com]. 

L’escena és molt concreta, i 
enveja de qualsevol periodista 
o amant de la cultura: la sa-
la d’estar d’un pis, a tocar del 
Torrent de l’Olla, amb la ger-
mana de Jesús Moncada, la Ro-
sa Maria; el director del Museu 
Etnològic i activista gracienc, 
Josep Fornés, la gossa de Jesús, 
la Samba, i el gat Tac. Tres ho-
res de contemplació de textos, 
fotos, clixés, gravats i reflexi-
ons. Parla la Rosa Maria, guia, 
espàrring de l’escriptor, lectora 
i passadora a nét de la majoria 
de textos del seu germà. Els 
recita de memòria... “Passem 
d’embrions incerts a calaveres 
atònites”.

Del pare al fill. “El meu 
pare, que era alcalde de Me-
quinensa però va ser obligat 
a renunciar per oposar-se a la 
construcció del pantà, feia fo-
tos de les persones del poble i 
amb el temps, aquestes fotos, 
s’han complementat amb les 
de Jesús. Al senyor Josep Mon-
cada li podem donar les gràci-
es d’haver tingut el Jesús, li va 
veure la capacitat intel·lectual i 

silVia manzanera

rosa maria moncaDa al seu pis De santa clotilDe conVersant amB pep Fornés, aquest Dimecres

li va donar les eines per continu-
ar. Jesús va tenir el títol de mes-
tre abans de tenir l’edat [Treu un 
paper escrit per Jesús on hi posa 
‘Monkadinski’ i els horaris de 
classes amb les assignatures escri-
tes en francès]”.

La mort del poble. “Tothom 
pensava què farem, què farem, 
i Jesús, un diumenge d’agost de 
l’any setanta i pico, em va dir: 
‘demà ens aixecarem d’hora i 
marxarem’ i jo darrere d’ell. Sen-
se preguntar. A ell li interessava 
fotografiar el poble, no la gent, 
que no es perdés el poble, i si al-
gú tingués l’habilitat de col·locar 
una al costat de l’altra cada foto-
grafia, podríen sortir parts sence-
res del poble”.

La vida al poble. “Hi havia 
cinema cada dia, i el dissabte du-
es sessions i els diumenges tam-
bé. (...) A Ca Toni, una autènti-
ca institució, es venien flotadors, 
ales de mosca, arengades a peseta 
el guardiacivil; això últim ho van 
haver de canviar per dos pesetas la 
pareja. (...) Al bar Pacal s’hi reunia 
tothom, perquè quedava davant 
del camp de futbol, i s’hi trobaven 
els oncles. (...) A la nit feia tant de 
fred que aguantaven el llibre amb 

els colzes; el problema era passar 
les pàgines, i pitjor jo, que llegia 
amb diccionari”.

Els fills de Cal Vell. “Hi 
havia un iaiet que passava pels 
pobles a demanar i els meus 
avis el van adoptar. Parlem de 
quatre generacions enrere. I la 
gent, com que teníem botiga, 
deia: ‘vés a comprar tal cosa en 
aquella botiga que tenen un 
vell’. I ens vam quedar amb el 
sobrenom de Cal Vell”.

El futbolista i el barquer. 
“Jugava a l’únic equip de futbol 
amb un barquer a la plantilla. 
No donava l’economia per tenir 
moltes pilotes i el camp estava 
limitat per dos costats pel riu. 
Hi havia moltes possibilitats 
que la pilota anés al riu i calia 
una barqueta petita. El bar-
quer també feia de massagista i 
passava l’aigua de riu per aigua 
miraculosa. (...) El camp s’inun-
dava, però mai en dia de partit, 
menys un dia, i amb la pujada 
del nivell, als altres, com que 
eren de secà, es van acollonir 
i es van arraconar, i els nostres 
en van fotre sis. Era qüestió de 
guanyar-los, no d’escarnir-los”. 

El dibuix i el ‘raconet’. 
“Quan li havia de donar les grà-
cies a algú, no sabia què escriure 
i dibuixava... [Treu d’una carpe-
ta dibuixos originals dels perso-
nates de La Galeria de les Està-
tues; el capellà amb pistola...]. 
(...) Jesús sempre es guardava 
el raconet, allò més íntim del 
seus pensaments, i va deixar un 
missatge a qui vingués a ender-
rocar la casa. Li deia: “Enruna-
la, si cal, però sense escarnir-la, 
perquè allà on tu només veus 
argamassa i pedra, nosaltres hi 
veiem la pell adolorida d’altres 
temps”.l’eBre al Fons i l’altra riBa, on el pare tiraVa al plat

al casino s’Hi JuGaVen Diners; l’aVi Del De la Dreta es GuanyaVa la ViDa a les cartes 

la plaça De l’aJuntament, amB la roBa estesa
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relat curt

La importància d’una mirada

Maria José Cutillas

Encara no m’explico l’efecte 
de la seva enigmàtica mira-
da, fosca, penetrant, capaç 
de retenir-me al seu costat 
una temporada.
Aquella tarda no va ser com 
les altres. Asseguda en la 
barra del bar, distreia el meu 
avorriment observant el buit. 
Llavors va 
entrar ell, els 
seus ull em 
van tras-
passar i em 
van retornar 
unes velles 
pàgines del 
llibre de la meva vida. Ell va 
creure que havia lligat. Es 
va apropar a mi i vam beure 
junts, sortim al poc a pren-
dre l’aire.
Sota els fanals del parc, ens 
vam mirar amb insolència. 
Els seus ulls pertorbadors 
em vam paralitzar el cervell. 
De sobte, vaig parlar: “Jo 
et conec. Tu i jo hem viscut 
junts”, no podia creure’l. Ho 

vaig intentar arreglar: “Crec 
que ho he somiat”. No es va 
sorprendre. Havia de pensar 
que lligant jo era bastant 
original.
Aquella mateixa nit ens vam 
ficar al llit. Aquella mateixa 
setmana, jo tenia les claus 
de la seva casa. Aquell ma-

teix mes, va 
ser ell qui va 
venir a viure 
a la meva. 
Va ser una 
relació estra-
nya, ni tan 
sols estava 

enamorada, només era un 
capítol dels meus records.
Un dia em vaig despertar, 
després de dos anys, els 
seus ulls eren opacs, la seva 
mirada apagada. El misteri 
s’hi havia esfumat, i simple-
ment ens vam dir adéu. 

entrevistaSilvia Manzanera

“Perdem identitat i no m’agrada”
El director de cine Josep Farràs signa un ‘docu’ sobre Cadaqués

el Director Gracienc Josep Farràs en un carrer De la Vila

El director de cinema 
i televisió gracienc 
Josep Farràs és l’autor, 
juntament amb Lluís 
Kontos, de ‘Cadaqués: 
la història d’un poble’, 
documental presen-
tat a la població de 
l’Alt Empordà i que 
busca ara una sala de 
cinema. Crític amb la 
indústria, crític amb 
els poders, crític amb 
la professió, Farràs 
és una ment inquieta 
que s’exilia durant uns 
mesos a Paraguai per 
portar a terme els seus 
projectes i “lluitar pel 
seu país”. 

Joan Vall k.

‘Cadaqués: la història d’un 
poble’ és un projecte de llarg 
recorregut. D’on arrenca? 
És un projecte iniciat fa molts 
anys. Els primers estiuejants de 
Cadaqués són de la meva famí-
lia. La meva tieta, com he des-
cobert fent el documental, era 
amiga de la cosina de Salvador 
Dalí. Volia fer alguna cosa re-
lacionada amb les arrels, però 
no meves sinó d’una identitat 
pròpia catalana. 

Però has acabat parlant de la 
teva família i Cadaqués...
El català salat només es parla 
a les Balears i a Cadaquès. Hi 
ha un llibre que parla de la Re-
pública de Cadaqués. Hi ha 
documents que sostenen que 
volia ser independent. De fet 
és com una illa. Vaig viure fa 
un temps a la Catalunya Nord 
i els únics que parlaven català 
eren els fills dels refugiats i els 
gitanos, i vaig pensar que havia 
de fer alguna cosa.

I el resultat és fruït d’un tre-
ball conjunt.
Amb Lluís Kontos vam co-

mençar tot el procés creatiu per 
recuperar les imatges que confor-
men el documental. El resultat 
és un curt-documental perquè 
no supera els 30 minuts. També 
hem fet un DVD interactiu amb 
una biografia i tot el treball d’in-
vestigació. 

Aquest documental no s’ha es-
trenat encara en sales cinema-
togràfiques, que és el pretens. 
Et sents més reconegut fora?
Gairebé tots els meus treballs 
s’han estrenat abans en d’altres 
països. Em defineixo com un 
artista audiovisual cinematogrà-
fic. D’aquests n’hi ha molt pocs. 
Bigas Luna n’era un. Les meves 
obres són obres d’art. 

Però al cap i a la fi ho fas per-
què es consumeixin. Tenen 
un objectiu comercial.
Sí però això és el de menys. El 
meu objectiu és passar el meu 
intel.lecte als demés. 

Quins projectes tens en ment 
ara mateix.
Ara marxo perquè vull llui-
tar pel meu país des de fora. 
Aquí no puc fer-ho. És com 
un exili. Perdem identitat en 
un món globalitzador i això no 
m’agrada. Porto més d’un any 
treballant en un projecte sobre 
les identitats indígenes al Pa-
raguai. Estic fent un treball de 
recerca sobre els seus orígens i 
fonaments ideològics. 

Ni tan sols estava 
enamorada, només 
era un capítol dels 

meus records

Amb la col.laboració
del Aula de Escritores

Estudiants de l’UPF estrenen curt a la Fontana. Un 
món a part és el projecte final de carrera de sis estudiants de Co-
municació Audiovisual de la Universitat Pompeu Fabra que es-
trenen -després de gairebé un any treballant-t’hi- el proper 22 de 
juny a les 19.30 h a l’Espai Jove La Fontana. El curtmetratge narra 
la història de l’Eloi, un nen que viu a Gràcia i que cada tarda juga 
a pujar al terrat del seu bloc de pisos. Allà, amb l’ajuda del Wilson, 
el seu company d’aventures, somia que és Peter Pan mentre lluita 
contra pirates i sobrevola la ciutat. 

ceDiDa

la cartellera
CiNEMES

BoSqUE MULTiCiNEMES. Rambla del 
Prat, 15. Tel. 93 217 26 42.
• El hombre de acero. Dv i ds, 16.00, 

19.00, 22.00 i 00.40. La resta, 16.00, 
19.00, 22.00.

• Fill de Caín. Dv i ds, 16.15, 18.15, 
20.15, 22.15 i 00.45. La resta, 16.15, 
18.15, 20.15 i 22.15.

• Somos gente honrada. Dv i ds, 
16.00, 18.00, 20.00, 22.00 i 00.45. La 
resta, 16.00, 18.00, 20.00 i 22.00.

• Un invierno en la playa. Dv i ds, 
16.05, 18.10, 20.15, 22.20 i 00.40. 
La resta, 16.05, 18.10, 20.15 i 
22.20.

• Monstruos University. Dv, 17.00, 
19.45, 22.00 i 00.30. Dl, 17.00, 19.45 
i 22.00. La resta, 17.00 i 19.45. 

• Populaire. Ds, 22.00 i 00.30. La resta, 
22.00.

• Menús degustació. 16.30.
• El gran Gatsby. Dv i ds, 19.00, 22.00 

i 00.45. La resta, 19.00 i 22.00.
• Resacón. 16.05, 18.10, 20.15, 22.20 

i 00.45. La resta, 16.05, 18.10, 20.15 
i 22.20.

• Trance. Dv i ds, 16.00, 18.05, 20.10, 
22.15 i 00.40. La resta, 16.00, 18.05, 
20.10 i 22.15.

• Monstruos University. Dv i dl, 16.00. 
Ds, 16.00, 20.20, 22.30 i 00.40. La 
resta, 16.00, 20.20 i 22.30.

• Monstruos University (digital). 
18.10.

• The Doors. Live at the hollywood 
bowl. Dv, 22.00.

• Gloriana - Roh (ópera en directe). Dl, 
19.45. resta, 16.00, 19.00 i 22.00.

 
CiNEMES GiRoNA. Girona, 175
• La estrella. Dv, dc i dj, 17.30 i 19.30. 

Ds, dg i dl, 16.00 i 18.00.
• Unes altres veus. Dj, 19.30.
• Mi gran aventura sexual. Dv, 21.30. 

Dc i dj, 22.00. Ds, dg i dl, 20.00 i 
22.00.

• La lapidación de Saint Étienne. 
Dv, 17.30, 19.30 i 21.30. Ds, dg i dl, 
16.00, 18.00, 20.00 i 22.00. Dc i dj, 
17.00, 18.30 i 22.00.

• Planeta blanc. Dc, 20.00.
• Por qué?! Dj, 20.00.
• Las aventuras de los cinco. Ds i dg, 

16.00 i 18.00. Dl, 16.00.
• Xtrems. Dc, 20.00.
• Jordi Sabatés presenta Sher-

lock Junior de Buster Keaton. Dv, 
21.00.

• Testigo involuntario. Dv i dc, 17.00 
i 18.30. Ds i dg, 20.00 i 22.00. Dl, 
18.00. Dc, 17.00 i 18.30. Dj, 17.30.

• Gloriana. Dl, 19.45.

LAUREN GRàCiA. Carrer Bailén, 205
• Sala 1: El hombre de acero. 16.30, 

19.20 i 22.00.
• Sala 2: La gran bonda. 16.30, 18.30, 

20.30 i 22.30.
• Sala 3: Monstruos University. 

16.10, 18.25, 20.30 i 22.30.

• Sala 4: Populaire. 16.00, 18.10, 
20.20 i 22.30.

VERDi HD. Carrer Verdi, 32 
• Sala 1: Mi encuentro con Marilou. 

16.10, 18.15, 20.00 i 22.10.
• Sala 2: Searching for sugar man. 

16.10, 18.00, 19.45 i 21.30. Dv i ds, 
23.30.

• Sala 3: Laurece Anyways. 16.00 i 
19.10. Insensibles. 22.15.

• Sala 4: Turistas. 16.10, 18.00, 20.00 
i 22.10.

• Sala 5: Trance. 16.00, 18.00, 20.00 i 
22.10.

VERDi PARK. Torrijos, 49. 
• Sala A: Inch’allah. 16.00, 18.00, 

20.10 i 22.10. Ds i dg, 20.10 i 22.10.
• Sala B: Hannah Arendt. 16.00, 

18.10, 20.20 i 22.30.
• Sala C: Después de mayo. 16.20, 

19.30 i 22.00.
• Sala D: Un invierno en la playa. 

16.00, 18.00, 20.00 i 22.10. 

TEATRES

TEATRENEU. Terol, 26
• Sala cafè teatre. Magia de Cerca dl 

21h. El Club de la Magia 2 dc 22h i 
ds 20.30h. Peyu: Tinc un amic que... 
dv 20h. Animales: Juanra Bonet dv 
i ds 22h. Blancaneus i Campaneta 
en Acció (infantil) ds 17h. Todo es 
Mentira o no ds 19h. Los Martinez 
ds 23.30h. Club de la Magia Junior 
(infantil) dg 12h. Alvaro Carmona 
dg 19h. • Sala del mig. Club de la 
Magia Junior (infantil) dg 17.15h 

• Sala Xavier Fàbregas. Impro-Show 
dj 21h ds 22h i dg 19 h. 7º Campe-
onato Impro Fighters div 21h i 
23.30h. El Club de la Magia Junior 
(infantil) ds 18.30h.

SALA PoRTA 4. Església, 4-6
• 8 veces te dejo. Ds de juny, 22.30 h
• Fridópolis. 23 de juny, a les 19 h
• Olivia & Olivier. Dg, 21.30 h



de Gràcia

13

21 de juny de 2013
l’independent

recomanem

Revetlles de Sant Joan a Gràcia. Diversos carrers i en-
titats organitzen la revetlla de Sant Joan. Lluïsos o la Fun-
dació Festa Major de Gràcia en són alguns exemples. Ver-
di, Mozart, Camprodon, els Jardins Manuel Torrente o Pla-
ça Raspall celebraran diumenge la nit més curta de l’any 
amb música i les tradicionals coques. 

Diumenge 23 de juny
Diversos carreres de la Vila (Verdi, Mozart, Cam-

prodon, Jardins Manuel Torrente) a les 20.30 h

J.m. contel

turals de juliol (tai-txi-txuan, 
txi-kung al Güell o zumba).
Centre Cívic el Coll-La Bruguera 
(Aldea, 15), a partir de les 16 h

 Dimecres 26 de juny
Xerrada: El camp de treball 
internacional: una eina de 
transformació personal i col.
lectiva. A càrrec d’Elena Gon-
zález, membre de la Coordi-
nadora d’Organitzadors de 
Camps de Treball Internaci-
onals de Catalunya, i un vo-
luntari.
Biblioteca Jaume Fuster (Pl. Les-
seps, 20-22), a les 19 h

Jam session de jazz, blues 
i soul.
Jazzpetit (Encarnació, 143), a 
les 21 h

Concert: Pol Cruells.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), 
a les 22 h

 Dijous 27 de juny
Sac de rondalles: Contes del 
Montnegre. Llocs llegenda-
ris de les comarques catala-
nes. A partir de 4 anys. A càr-
rec d’Albert Estengre.
Biblioteca Jaume Fuster (Les-
seps, 20-22), a les 18 h

Concert: Miguel Talavera 
Power Trio.
Jazzpetit (Encarnació, 143), a 
les 21 h

Concert: Chuco.
El col.leccionista (Torrent de les 
Flors, 46), a les 21.30 h

Concert: Oliva Trencada.
Alfa (Gran de Gràcia, 36), a les 
21.30 h

Concert: Tiger Menja Ze-
bra.
Helio (Ramón y Cajal, 80), 22 h

Concert: Afterwerk: Aril-
do & Usmev.
Switch Bar (Francisco Giner, 
24), a les 22 h

 Divendres 28 de juny
Mercat de roba vintage: Su-
si Sweet Dress.
Escola Nostra Senyora de Lur-
des (Via Augusta, 73-75), a les 
16.30 h

Presentació de l’obra de te-
atre Diàlegs de dalt i de 
baix a càrrec del propi au-
tor Orland Verdú i la lectu-
ra dramatitzada del diàleg 
del destí a càrrec de Patrick 
Martino i Joana Cortils
Espai cultural La Llibertària 
(Torrent de l’Olla, 72), a les 
20 h

Teatre: Silencio, dirigida 
per Xabyer Cámara. Amb 
text de La casa de Bernarda 
Alba i Yerma.
Sala Porta 4 (Església, 4-10), a 
les 21 h

Concert: Medizina.
Alfa (Gran de Gràcia, 36), a les 
21.30 h

Tribut a García Lorca: Diva 
Dams.
Jazzpetit (Encarnació, 143), a 
les 22 h

Concert: Dj Finidi + Dj 
Rqmzr aka Samantha 
Gibson + Dj Geraldine.
Switch Bar (Francisco Giner, 
24), a les 23 h

Taula rodona: Procés cap a 
la independència. Oportu-
nitat o cortina de fum? Inter-
vindran: Rafael Torner, mem-
bre de l’ANC de Gràcia, Joan 
Pedragosa, del Grup de Refle-
xió per l’Autonomia, Joan Se-
bastià Colomer, militant d’En-
davant, i Jordi Martí i Font, in-
dependentista llibertari.
Espai Cultural La Llibertària 
d’Aldarull (Torrent de l’Olla, 
72), a les 19 h

Espectacle flamenc: Cristina 
Chacón (bailaora), Carmen 
Doora (cantaora), Ignasi Ca-
ma (guitarrista), Ángel el Do-
rao (percussió).
Flamenco Barcelona (Progrés, 
38), a les 21 h

Concert: Chacho Muchac-
ho.
Alfa (Gran de Gràcia, 36), a les 
21.30 h

Concert de castanyoles. A 
càrrec dels alumnes de Mercè 
Rius, amb la participació de 
TO-K-Tà. Cia Contemporània 
de Castanyoles. 
El Cercle (Santa Magdalena, 
12), a les 22 h

Concert: La Màlaga + Ar-
rels de Gràcia.
CAT (Pl. Anna Frank, s/n), a les 
22 h

Cicle de concerts de pri-
mavera i estiu.
Centre Cívic La Sedeta (Sicília, 
321), a les 22 h

Concert: Lluis Coloma & 
Marc Ruiz.
Jazzpetit (Encarnació, 143), a 
les 22 h

Concert: Evgeny.
Switch Bar (Francisco Giner, 
24), a les 23 h

Sessions de dj’s. Lliure-loun-
ge a càrrec de DJ KO’s.
Bar Teatre Lliure (Montseny, 
47), a les 23.30 h

 Dissabte 22 de juny
Taller infantil de coques, 
amb motiu del 125è aniver-
sari del Mercat de la Llibertat.
Mercat de la Llibertat, a les 12 h

Projecció del curt Un món a 
part.
Espai Jove La Fontana (Gran de 
Gràcia, 190), a les 19.30 h

Teatre: Cuarteto Combi-
nat.
NunArt (Sol, 8), a les 20 h

Teatre: 31. No me pregun-

EXPoSiCioNS

 Fins el 26 de juny 
Doble mostra: People & 
Places i A4. Trobada de 2 
col.lectives, 1 d’Anglaterra i 
1 d’aqui Barcelona. La d’An-
glaterra és de Canterbury i 
presenten People & Places, 
una barreja d’escultura, fo-
tografía i gravats. La de 
Barcelona és del master de 
l’UB, una variació d’obres, 
en format A4.
Untitled BCN (Topazi, 14)

 Fins el 29 de juny 
Exposició Tardor i hivern 
a Palestina. Recorregut 
ocupat. Una mostra foto-
gràfica sobre les condicions 
de vida dels palestins. 
Espai cultural La Llibertària 
(Torrent de l’Olla, 72)

 Fins el 9 de juliol 
Exposició Impuls Orgànic. 
Antonio Carretero, Sònia 
Ferré i Ma. Antònia Hernàn-
dez i Subirachs presenten 
obres de gran format que 
conviden l’espectador a ser 
pat d’un absorvent joc de 
formes i colors vibrants que 
flueixen rítmicament. Ener-
gia en moviment i transfor-
mació constant de manera 
que la sensualitat de la ma-
tèria pictòrica agafa el pro-
tagonisme.
Espai [b] (Torrent de l’Olla, 
158)

 Fins el 12 de juliol
Exposició 10 anys de fes-
tes joves. Mostra de car-
tells, fotos, articles de dia-
ri i altres tresors, d’aquests 
10 anys de festes populars i 
joves del Coll.
Centre Cívic El Coll - La Bru-
guera (Aldea, 15)

 Fins el 31 de juliol
Exposició fotogràfica Una 
vila al cinema. Repàs en 
60 imatges del rodatge el 
1981 del film La plaça del 
diamant, dirigit per Fran-
cesc Betriu, i basat en la no-
vel.la de Mercè Rodoreda i 
que va marcar la Vila. 
Bar del Lliure (c. Montseny, 47)

ACTES

 Divendres 21 de juny
Festa Major de Can Baró: 
Cercavila Trons + Pre-
gó + Concert Jove amb 
Elementos enviados i La 
Sra. Tomassa + Castell 
de focs i versots.
M. de Déu de Montserrat, 17 h

tes porqué, a càrrec de la 
cia. La Tente.
NunArt (Sol, 8), a les 20 h

Concert: Daniel Sáez i fa-
bricants + Rosa Pou + Els 
nens eutròfics.
CAT (Anna Frank, s/n), a les 
21.30 h

Concert: Lopez Borneo.
El col.leccionista (Torrent de les 
Flors, 46), a les 21.30 h

Espectacle: Doctor Fargo.
El col.leccionista (Torrent de les 
Flors, 46), a les 21.30 h

Concert: Mina Coto.
Alfa (Gran de Gràcia, 36), al es 
21.30 h

Concert: Shurakay.
Jazzpetit (Encarnació, 143), a 
les 22 h

Teatre: 8 veces te dejo.
Sala Porta 4 (Església, 4-10), a 
les 22.30 h

Concert: Batidora.
Switch Bar (Francisco Giner, 
24), a les 23 h

Sessions de dj’s. Lliure-
lounge a càrrec de DJ KO’s.
Bar Teatre Lliure (Montseny, 
47), a les 23.30 h

 Diumenge 23 de juny
Concert: Fridópolis, a càrrec 
cia. Butay Teatro.
Sala Porta 4 (Església, 4-10), a 
les 19 h

Sant Joan 2013: Revetlla i fo-
guera de Sant Joan amb els 
Lluïsos de Gràcia.
Plaça del Nord, 7-10, a partir de 
les 20.30 h

Escenari obert: EO! Sobre la 
llum.
NunArt (Sol, 8), a les 21 h

Teatre musical: Olivia & Oli-
vier, cia Majolie DO.
Sala Porta 4 (Església, 4-10), a 
les 21.30 h

Sant Joan especial The Dark 
Side: David Lost + Sergio 
Valor.
Switch Bar (Francisco Giner, 
24), a les 23 h

 Dimarts 25 de juny
Festa Major Camp d’en 
Grassot i Gràcia Nova.
Carrer Grassot entre Indús-
tria, Còrsega i La Sedeta, a 
partir de les 19 h

Fins el 28 de juny període 
d’inscripcions pels tallers cul-
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Esports
L’Europa 
presenta els 
cinc nous 
fitxatges 

X. T.

El Nou Sardenya va acollir di-
mecres a la tarda la presentació 
dels nous fitxatges de l’Europa 
de cara a la propera temporada. 
A excepció de Cristian del Mo-
ral, que és fora de Catalunya 
fins l’inici de pretemporada i 
que serà presentat quan l’equip 
torni a la feina, els altres cinc 
nous jugadors del conjunt 
gracienc, Charly Ruiz, Marc 
Esteban, Guillem Ramon, Ja-
vi Sánchez i Albert Alegre es 
van posar per primera vegada 
la samarreta escapulada per ser 
presentats oficialment. 

Tornada a la feina, el 22J 

Els nous jugadors graciencs 
van atendre els mitjans de 
comunicació presents a l’acte 
i van coincidir en mostrar la 
seva satisfacció per jugar amb 
l’Europa per la seva història i 
la seva projecció, tot esperant 
repetir aquesta propera tempo-
rada el play-off d’ascens a 2B. 
Els fitxatges van poder conèi-
xer la resta de la plantilla, que 
també va acudir al Nou Sarde-
nya, per rebre el pla de treball 
durant aquestes setmanes de 
descans. L’staff tècnic va co-
municar als jugadors que hau-
ran de tornar a la feina el pro-
per 22 de juliol quan faran els 
primers entrenaments abans 
de disputar els clàssics partits 
de pretemporada, que encara 
estan per definir, i que serviran 
per configurar l’equip titular a 
l’inici de la lliga. 

La caminada alternativa de 37 quilòmetres sortirà del Papiol i es repetirà si té èxit 

La principal novetat 
de la 26a edició de la 
Gràcia-Montserrat serà 
l’opció de fer un recor-
regut més curt i menys 
exigent físicament per a 
persones poc avesades a 
aquest tipus de camina-
des. El punt d’inici serà 
el poble del Papiol i en-
llaçarà amb el traçat de 
la Gràcia-Montserrat, que 
resseguirà fins al mo-
nestir. Aquest traçat no 
serà puntuable ni clas-
sificatori, per a la CCCR 
(Copa Catalana de Cami-
nades de Resistència).

XAVI TEDó

El responsable de la marxa, Jordi 
Font, assenyala que es vol donar 
“una oportunitat a la gent que no 
s’atreveix a fer la caminada llarga, 
com ja fan altres centres excursio-
nistes, perquè s’engresquin aquells 
que no estan preparats per fer el 
recorregut tradicional”. No deba-
des, aquesta ruta alternativa fa 37 
quilòmetres, si fa no fa la meitat 
dels 62 de la clàssica marxa. La 
Unió Excursionista de Catalunya 
(UEC) de Gràcia, organitzadora 
de la caminada, no amaga que es 
tracta d’una prova pilot que si té 
èxit es mantindrà els propers anys. 
Pel que fa al recorregut tradicional 
es mantindrà el mateix itinerari 
que l’any passat, amb canvis pun-
tuals de resultes de les pressions 
urbanístiques, amb l’objectiu que 
la caminada transcorri per pistes i 
camins. S’ha inclòs un nou con-
trol d’avituallament, lleuger, entre 
el coll d’Olesa i l’Aeri de Montser-

rat, i a l’arribada, els participants 
que ho desitgin podran disposar 
d’un saló de descans resguardat 
de l’exterior. Els organitzadors de 
la cursa han hagut d’endarrerir-la 
al darrer cap de setmana de juny 
per problemes de dates. Font ex-
plica que “abans es feia a mitjans 
de maig, però coincidia amb altres 
curses que organitzaven centres 
excursionistes i des de fa dos anys 
ho fèiem a principis de juny”. 
Enguany no han pogut fer-la el 
primer cap de setmana de juny 
perquè el Monestir acollia un acte 
i van denegar el permís. “L’objec-
tiu és tornar-la a fer a principis 
de juny, però haurem de valorar 
com funciona aquest any, si el 
calor afecta o no els participants” 
remarca Font. 

uec Gràcia

tato García torna a DiriGir el primer equip Del cn catalunya

La marxa Gràcia-Montserrat estrena 
un traçat més curt per a públic novell 

La Unió Excursionista de Ca-
talunya (UEC) de Gràcia man-
té la col·laboració solidària 
amb l’Associació de Familiars i 
Amics de Nens Oncològics de 
Catalunya (AFANOC), que va 
iniciar l’any passat, amb la in-
tenció de subratllar la sensibi-
litat dels participants i volun-
taris, així com dels col·lectius 
vinculats a l’àmbit de la mun-
tanya, amb les famílies que te-
nen algun membre que pateix 

aquesta malaltia. Així per cada 
inscrit i per cada col·laborador 
a la marxa Gràcia-Montserrat, 
l’organització lliurarà dos eu-
ros a l’AFANOC. Uns diners 
que es destinaran íntegrament 
a la Casa dels Xuclis, on s’es-
tan els familiars de fora de 
Barcelona o sense recursos 
econòmics de la mateixa ciutat 
mentre dura el tractament dels 
seus fills a l’hospital on estan 
ingressats. 

La caminada col·labora per 
segon any amb l’AFANOC 
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la torratxa

Els potes 
negres

Sorprèn que hi hagi un 
55% dels enquestats per 
l’Independent que no vegi 
bé ue en Leslie, dels Sírex, 
faci el pregó de la Festa 
Major. Serà perquè no és 
del barri? Jo, per exemple, 
vaig fer el pregó l’any 2003 
i, tot i que vaig néixer a 
Gràcia, feia 34 anys que no 
hi vivia…Tenia més dret 
que algú com en Leslie, 
que ha estat tan important 
per a molta gent del barri 
i que, segurament, ha fet 
més per Gràcia que no pas 
jo? La meva tieta, gracienca 
ella, va conèixer l’oncle al 
Sant Carlos Club. Entre els 
acords de “Yo salí de mi 
casa a las seis, pero antes a 
una chica yo llamé. Y a las 
siete, en San Carlos, le cité. 
Usted dirá, lo que puedo 
hacer allí. Es un club muy 
pequeño, pero bien.” Es 
van agradar, enamorar, ca-
sar i aixecar una família ar-
relada a la Vila. I com ella, 
molts joves dels seixanta 
que, amb els Sírex, van 
veure el món per un forat 
quan la dictadura no estava 
disposada a la més míni-
ma concessió de llibertats 
públiques ni personals.
No crec que hi hagi ningú, 
per molt pota negra que 
sigui, tret dels integristes 
que en un barri que se les 
dona de progre no haurien 
d’existir, que pugui negar 
la contribució dels Sïrex 
a la vida quotidiana de 
Gràcia durant uns temps, 
certament, gens fàcils. Per 
això, i perquè jo també sóc 
lleig, t’espero al balcó de 
l’ajuntament, Leslie. 

R
afael V

allb
o
n
a

mirada enfora

Trencant el mite islandès

Com totes les bombolles fic-
tícies que crea i impulsa el 
sistema capitalista, a través de 
les quals unes elits s’enriquei-
xen i la majoria de la pobla-
ció pateix i se’n fa càrrec de 
les conseqüències, la islandesa 
no va ser una excepció. El mes 
d’octubre de 2008 el seu pro-
digiós sistema financer es fa 
esfumar, també de la nit al dia, 
i els ciutadans d’aquesta illa a 
tocar del Pol 
Nord van per-
dre bona part 
de les seves in-
versions i van 
veure com els 
seus crèdits es 
multiplicaven 
per dos i per tres, trobant-se de 
cop sense recursos per fer front 
als pagaments. El moviment de 
protesta ciutadana va fer caure 
el govern per convocar noves 
eleccions, es van nacionalitzar 
els principals bancs, el presi-
dent del país va donar la veu a la 
gent via referèndums i un grup 
de representants dels diferents 
sectors socials va començar a 
redactar una nova constitució. 
Islàndia es convertia així en tot 
un exemple de democràcia re-

islàndia va sorprendre 
de nou al món el passat 
27 d’abril votant els 
dos partits polítics que 
històricament havien 
governat el país, el 
Partit de la independèn-
cia i el Partit Progres-
sista, coalició emblema 
durant dotze anys (de 
1995 a 2007) del som-
ni islandès, en què la 
bombolla financera 
va convertir un país 
tradicionalment auster 
i amb pocs recursos en 
un generador de nous 
milionaris que s’enri-
quien de la nit al dia i 
del no res. 

Èric Lluent

al i participativa pels països del 
sud d’Europa fins al punt que no 
era gens estrany veure banderes 
islandeses en les mobilitzacions 
impulsades per moviments com 
el 15M. Islàndia, un país emi-
nentment capitalista fins ales-

hores, s’erigia 
com un exem-
ple de nació 
revolucionaria 
i els mitjans de 
tendència més 
crítica i propers 
a l’esquerra van 

donar bola a les bondats d’un sis-
tema democràtic que, certament, 
ens porta segles d’avantatge.
Fa tres setmanes que sóc a la 
capital d’Islàndia, Reykjavík, 
procurant entendre una socie-
tat complexa, per tal de trencar 
el mite islandès que ens ha arri-
bat fins ara a casa nostra. Fa uns 
anys podíem projectar totes les 
nostres il·lusions en aquest país 
i al·ludir que encara era d’hora 
per veure els resultats. Però ara 
ja ho podem dir: cinc anys des-

prés de la Revolució Islandesa 
el pensament crític al carrer i a 
les urnes és minoritari. Islàndia 
torna a estar governada pels ma-
teixos de sempre, la nova consti-
tució està redactada però ni molt 
menys aprovada i es pot dir que 
els judicis a po-
lítics i banquers 
van ser disse-
nyats de cara a la 
graderia. Alguns 
islandesos dece-
buts amb els re-
sultats electorals 
d’aquesta primavera apunten 
que les protestes al carrer van ser 
propiciades principalment per la 
pèrdua de diners i que recuperar 
l’estabilitat i capacitat econòmi-
ca familiar era l’únic objectiu de 
la majoria ciutadana. Això expli-
caria que un cop solucionada la 
situació d’emergència els votants 
hagin tornat a lliurar el poder als 
partits tradicionals que han basat 
la seva campanya en promeses de 
difícil compliment, com la rebai-
xa dels impostos o millorar les 

Èric lluent

Cinc anys després de la 
revolució el pensament 
crític al carrer i a les 
urnes és minoritari

Els judicis a polítics 
i banquers van ser 
dissenyats de cara
a la graderia

condicions dels préstecs hipo-
tecaris. Així ho resumeix el di-
buixant de còmic especialment 
crític amb el sistema Hugleikur 
Dagsson: “Aquí la democrà-
cia no funciona perquè votem 
partits que tenen espònsors, 

lobbies i em-
preses que els 
financen. I, 
evidentment, 
a l’hora de 
prendre deci-
sions primer 
pensen en el 

seus papis i després en la resta. 
La democràcia és una broma, 
aquí i arreu”. 
A l’espera de copsar opinions 
de tots els àmbits en els propers 
mesos, el cert és que Islàndia no 
és com se’ns ha explicat. Així 
que us convido a seguir l’evolu-
ció d’aquest projecte periodís-
tic i a fer les vostres aportacions 
a través de www.facebook.com/
elluent i www.ericlluent.word-
press.com. Mica en mica, en 
traurem l’entrellat. 

DesFilaDa en motiu De la DiaDa nacional islanDesa, aquest passat Dilluns




