
L’Esperança obrirà 
tots els serveis a 
l’estiu per primer 
cop en quatre anys 
El Districte vol que el centre 
assumeixi el servei que ara fan 
entitats privades investigades. P4

Hidrogenesse, 
Me & The Bees i 
Guille Milkyway, 
al Festigàbal 2017
El festival repetirà espai a la 
Sedeta el 18 i el 19 d’agost P4

Casa Vicens planteja un pla 
d’impacte turístic contingut 
però amb obertures especials
La casa museu es planteja l’estrena per a la primera quinzena d’octubre i 
en cinc anys vol arribar als 203.250 visitants anuals, un 80% del potencial

Albert Balanzà

La Casa Vicens, la primera casa de Gaudí, al carrer 
Carolines, ja es troba a només tres mesos de la seva 
obertura al públic amb una data encara no defi nitiva, 
a l’anunciada tardor, però que la direcció de l’espai es 
planteja ja més específi cament per a la primera quinze-

na d’octubre. En aquest context, Casa Vicens ja està ultimant 
el pla d’impacte turístic que va anunciar al febrer i que serà 
volgudament contingut en els horaris ordinaris d’afl uència 
(de 10h a 20h de dilluns a diumenge) però que també contem-
pla obertures extra en horari especial, de 20h a 23h. Aquests 
són alguns dels molts elements que els veïns han pogut sentir 
aquest dilluns de viva veu en una sessió informativa a l’Es-
pai Jove La Fontana amb el director i l’executive manager de 
Casa Vicens, Joan Abellà i Mercedes Mora. 

Però què signifi ca aquest escenari contingut? “Volem 
un Gaudí sense pressa, perquè no hi ha cap lloc a Barcelona 

que es pugui disfrutar de Gaudí sense pressa”, apunta 
Abellà. El pla d’obertura de Casa Vicens afi na del tot ja 
les primeres previsions que s’han anat donant des que 
Morabanc va comprar l’espai el març de 2014 i hi va co-
mençar a fer obres el juliol d’ara fa tres anys: els visitants 
entraran per grups de 20-25 cada 20 minuts en un espai 
que té un aforament d’unes 300 persones, però la direcció 
calcula que cada persona s’hi estarà una mitjana d’1 hora 
i 20 minuts en dos recorreguts possibles, de dalt a baix i 
de baix a dalt. En cinc anys Casa Vicens vol sumar 203.250 
visitants anuals, un 80% del potencial. Segueix a pàgina 3

El preu de l’entrada es prefi xa 
en els 16 euros amb un possible 
descompte per a residents

La lona que protegeix la reforma de Casa Vicens, ahir Foto: A. V.
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Ple de la Taula 
del Referèndum 
en l’estrena amb 
Bassas i Gabancho

La Taula del Referèndum 
ha començat a caminar 
aquest dijous amb un 
acte a l’Envelat amb 
Antoni Bassas i Patricia 
Gabancho, que ha anat 
precedit de la presentació 
de la plataforma davant 
de 200 persones. Aquesta 
setmana també s’ha 
confi rmat la composició de 
la taula sobre cultura del 
12 de juliol a la plaça del 
Nord amb Isona Passola, 
Joan Lluis Bozzo i Isabel-
Clara Simó.

Albert Balanzà

L ’últim ple del districte 
abans de l’estiu, dimecres 
que ve 5 de juliol, anirà 
amanit d’un cert ambient 
sobiranista per part dels 

grups de l’oposició que lideren el 
Procés a nivell local. També l’ANC 
està ultimant la seva proposta en 
el marc de la Festa Major. El go-
vern de BCN En Comú i PSC inten-
tarà contrapesar la intenció amb 
el balanç dels dos primers anys 
de mandat, fi ns i tot repartint un 
document específi c que encara no 
està a punt. Aquesta setmana el 
que sí que està a punt, en qualse-
vol cas, són les iniciatives que els 
grups municipals desplegaran en 
forma de proposició, prec o pre-
gunta, un cop aquest dimecres la 
junta de portaveus ha pactat com 
sempre l’ordre del dia. 

ERC ha demanat una consulta 
local a la zona de Pi i Margall en 
base a les propostes que s’han ex-
plicat als veïns per a la reforma de 
l’avinguda (vegeu núm. 672), i la 
CUP farà una proposició perquè 
el Districte posi mitjans i logística 
per al referèndum de l’1 d’octubre. 
El PDeCAT, aprofi tant les propos-
tes que va llançar fa quinze dies en 
la presentació de Xavier Trias com 
a regidor adscrit, plantejarà la re-
cuperació del projecte ‘social stre-
et’, que en el mandat Fandos pre-
tenia reconvertir Milà i Fontanals 
en tallers per a iniciatives socials. 

ERC proposa consultar 
els veïns per Pi i Margall 
i la CUP, que el Districte 
es mulli pel referèndum
El PDeCAT demana que es recuperi el projecte de ‘social street’

La mobilitat, fi nalament, també 
serà protagonista d’una part de les 
iniciatives, perquè tant ERC com 
el PP han demanat quantes places 
d’aparcament es perdran fi ns a fi -
nal de mandat, després de les re-
formes de Travessera de Dalt i la 
que vindrà a Pi i Margall. Els popu-
lars, a més a més, volen burxar el 
Districte amb una pregunta sobre 
el nombre de sancions que s’han 
interposat als organitzadors de la 
Festa Major de Primavera per ha-
ver fet la celebració a la plaça de 
la Vila el passat maig sense permís 
municipal.•

Primera activitat dels pressupostos 
participatius. Després d’haver estat 
acceptada pel vot de 139 persones i amb 
una partida de 24.000 euros, la ruta 
d’economia social i solidària arrenca 
divendres a les 18.00 hores amb punt de 
trobada a la llibreria La Cabinal. Durant 
dues hores es farà un recorregut on es 
visitaran diferents iniciatives i s’acabarà 
amb un pica-pica al Jardí del Silenci. 

El ple del districte, en una imatge d’arxiu, de fa dues sessions Foto: A.B.

ERC organitza un 
acte a la Virreina 
per recuperar 
l’esport de base
El 10 de juliol, a les 7 de 
la tarda, ERC organitza 
un acte a la plaça de la 
Virreina que porta per 
nom Recuperem l’esport 
de base a Barcelona. A 
l’acte hi intervindran: 
Alfred Bosch, president 
del grup municipal 
d’ERC a l’Ajuntament de 
Barcelona; Toti Mumbrú, 
membre del Consell 
Rector de l’Institut 
Barcelona Esports i de la 
sectorial d’esports d’ERC; 
Víctor Martínez, president 
del Club Esportiu Europa; 
Meritxell Solé, gerent del 
Club Tennis La Salut; i 
Núria Pi, consellera del 
districte de Gràcia. 
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(ve de portada)

C asa Vicens es descobrirà 
per al visitant entrant per 
la porta menys ornamen-
tal del carrer Carolines, la 
que correspon a l’amplia-

ció de l’any 1925 que va executar 
Serra de Martínez. Una modalitat 
de recorregut arrencarà la visita 
donant la volta a tota la casa pel jar-
dí i entrant per l’escalinata de l’en-
trada principal, i una segona moda-
litat es farà pujant amb l’ascensor 
fi ns al terrat. Els visitants hauran 
desembutxacat uns 16 euros, com 
la Torre Bellesguard. “Ens situem 
en aquesta franja [com la Torre 
Bellesguard], i estem estudiant un 
preu especial per a residents”, diu 
Abellà. Un 60% de les entrades es 
calcula que es vendrà de manera 
anticipada ja en el primer any.

La direcció de Casa Vicens, en 
aquesta recta fi nal d’obres, apro-
fundeix en el discurs que separa 
la casa en dues parts. Hi ha la casa 
100% Gaudí, l’original de 1883-1885, 
on la restauració “per anar a l’ori-
gen” és llarga i fa preveure la direc-
ció que la casa obrirà amb alguns 
treballs en marxa. I hi ha l’afegit de 
1925, on s’hi encabeix l’escala, l’as-
censor i serveis, i on hi haurà acti-
vitats, com exposicions temporals. 
La primera mostra contrastarà 14 
cases coetànies a la casa museu i 
fi rmades per arquitectes contem-

Casa Vicens obrirà 330 
dies l’any, amb vespres 
‘experience’ i vermuts
La primera exposició contrastarà 14 cases coetànies a la casa 
museu i fi rmades per arquitectes contemporanis a Gaudí 

L’única paret visible des de l’exterior de Casa Vicens, aquesta setmana Foto: A.V.

poranis a Gaudí. Dilluns, però, els 
veïns van preguntar sobretot per 
les anomenades experiences de ves-
pre-nit per a grups reduïts. “Si és un 
soparet serà dins de la casa, i no hi 
haurà música amplifi cada a l’exte-
rior”, tranquil·litza la direcció.

Casa Vicens obrirà 330 dies l’any, 
amb un marge de 35 dies per a fes-
tius marcats però també per a pos-
sibilitat de lloguer o esdeveniments 
de ciutat. Hi ha projectats vermuts 
de diumenge, la Nit dels Museus o 
la BCN 48h Open House.•

Casa Vicens no jugarà ‘la lliga del 
milió’ (Sagrada Família, Park Güell, 
Pedrera, Casa Batlló). L’any ú preveu 
153.000 visitants, l’any dos 168.750, 
l’any tres 184.000, l’any quatre 
190.250 i l’any cinc 203.250. Anirà 
del 60% al 80% de l’aforament 

el report

Un perfi l de visitant 
internacional, que ve 
en metro, i un carrer 
Carolines més pacifi cat

A. B.

El pla d’impacte turístic de 
Casa Vicens detalla un per-
fi l orientatiu del visitant: 

un 79% internacional, un 17% 
local i un 4% escolar (aquest a 
partir de setembre de 2018). La 
meitat del públic forani vindrà 
pel seu propi peu i principal-
ment en metro. “No destacarem 

el bus 24”, va assegurar dilluns 
Abellà, coneixent la sensibilitat 
veïnal en el tema. Però els ve-
ïns de Carolines, que ja patei-
xin alguns grups des de fa tres 
anys que es volen fer fotos amb 
els botiguers, debaten ara la se-
mipeatonalització del carrer, 
junt amb Aulèstia i Pijoan. Casa 
Vicens va fer el 6 de febrer un 
treball de camp entre 16h i 17h 
i va comptar 700 vianants i 166 

vehicles. Amb 203.250 visitants 
a l’any 5 creu que augmenta-
rà en 124 persones i 61 passavo-
lants diaris. “És assumible si hi 

ha més vorera davant de la casa, 
trobant un espai a Príncep d’As-
túries per desencotxar i posant 
les motos on toca”, conclouen.

La vorera dreta cap a Casa Vicens des de carrer Gran, plena de motos Foto: A.V.

Els Castellers, a 
Txèquia com “les 
torres humanes 
de Catalunya” 
Lidské veze v Katalánska, 
les torres humanes de 
Catalunya. Amb aquest 
titular en txec s’han 
presentat els Castellers de 
la Vila de Gràcia en una 
de les actuacions prèvies 
al festival Adifolk que tot 
el cap de setmana es farà 
a Ostrava, al costat d’una 
dotzena de grups catalans 
de cultura popular més, 
entre gegants, capgrossos, 
diables i grups musicals. 
El programa d’actes, en 
el qual els graciencs són 
l’única colla castellera 
participant, arrenca 
divendres però la jornada 
castellera és dissabte al 
matí-migdia. 

Comença la 
pavimentació 
del bulevard del 
passeig Sant Joan
Del 3 al 8 de juliol tindran 
lloc les obres de millora 
del paviment del bulevard 
central del passeig de Sant 
Joan, entre els carrers de 
la Indústria i del Rosselló. 
Per aquest motiu, aquest 
tram quedarà tallat al pas 
de vianants i s’habilitaran 
passos alternatius per 
facilitar el creuament del 
passeig. Les àrees d’estada 
i de jocs quedaran 
anul·lades mentre durin 
les obres. 

Nova trobada 
de cooperatives 
i projectes 
d’economia social
L’entitat gracienca Cal Tip 
va organitzar la passada 
setmana una Trobada de 
Cooperatives a Gràcia, 
amb l’objectiu d’enfortir 
els llaços de l’economia 
social al districte, crear un 
espai de treball conjunt 
i ajudar i assessorar a 
nous projectes. La idea és 
sumar-se a la iniciativa de 
l’equip Impento Omneom, 
que han realitzat en 
els passats mesos dues 
trobades de les noves 
economies de Gràcia dins 
del marc del Programa 
de desenvolupament 
de l’Economia Social i 
Solidària al districte.
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L ‘Hospital de l’Esperança no 
serà protagonista de la no-
tícia d’impacte negatiu que 
els últims quatre anys ha su-
posat a l’estiu el tancament 

de llits, quiròfans i serveis en una 
dinàmica iniciada l’any 2014 en un 
clima d’alta confl ictivitat laboral 
que s’ha anat rebaixant. Enguany, 
per primera vegada en quatre 
anys, i després del trasllat defi nitiu 
del servei de radioteràpia a l’Hos-
pital del Mar a principis d’any, els 
serveis afectats en anys anteriors, 
com urgències, oftalmologia i ra-
diologia, seguiran en marxa quan 
arribi l’1 d’agost.

L’any passat, després de la re-
cuperació parcial de les urgències 
fi ns a les 12 de la nit el desembre 
de 2015, l’agost també va suposar 
el tancament i trasllat de les uni-
tats de subaguts, paliatius i rehabi-
litació. Aquesta vegada només re-
habilitació es traslladarà en una 
operació que, de fet, no afecta els 
usuaris de Gràcia perquè els usua-
ris que són atesos a l’Esperança en 
aquest servei provenen de la zona 
Litoral. En aquest sentit, el servei 
d’autobús llançadera que es va es-
trenar el gener passat no es farà 
durant el mes d’agost. 

El servei de rehabilitació de 
l’Hospital de l’Esperança també 
serà focus de debat polític dime-
cres que ve en el ple de Gràcia a 
partir de la declaració institucio-
nal que promou l’equip de govern 
de BCN En Comú i el PSC perquè 
els professionals del centre hos-
pitalari local assumeixin la pres-
tació del servei per als usuaris de 
Gràcia, fet que ara recau en espais 
d’entitats privades amb afany de 
lucre com la UTE Fisioterapia 
S.A., del grup Corporación Fisio-

L’Hospital de l’Esperança obrirà 
tots els serveis a l’agost per 
primera vegada en quatre anys
El Districte demana que el centre hospitalari assumeixi el servei de rehabilitació que ara 
fan entitats privades investigades quan el Fòrum atengui els usuaris de la zona litoral

gestión, que estan sent investiga-
des per un presumpte frau a la sa-
nitat pública. 

La declaració proposa que el 
Servei Català de la Salut, amb la 
col·laboració del Consorci Sanitari 
de Barcelona estudiï “la viabilitat 
de la rescissió immediata” del ser-
vei a Fisioterapia S.A. per incom-
pliment de contracte a partir de 
treballar amb falsos autònoms.

Un cop acabades les obres, el 
Fòrum, segons aquesta declara-
ció, podria passar a atendre els 
pacients de la zona Litoral i l’Es-
perança quedaria lliure per fer 
el servei de rehabilitació als pa-
cients de Gràcia. “Solucionaríem 
dos problemes de cop”, apun-
ta la consellera de Salut, Àngels 
Tomàs.•

L’entrada de l’hospital de l’Essperança, aquest dijous. Foto: A. V.

Més operacions que reverteixen 
la situació del centre. L’hospital 
també ha entrat en una dinàmica 
de pacifi cació de la inquietud 
laboral que s’havia generat en els 
últims anys, amb manifestacions 
a la porta i al ple del districte. Els 
sindicats han pactat les noves 
mesures fa mesos amb Parc Salut 
Mar i remarquen que hi ha més 
operacions previstes a l’hospital.

A. B.

El Festigàbal, la programació 
de música independent anys 
enrere inserida en la progra-

mació de la Festa Major de Gràcia 
a la plaça Rovira, torna per tercer 
any consecutiu a programar du-
rant els dos dies forts de la festa, 
el 18 i el 19 d’agost, a la plaça de la 
Sedeta, i amb Hidrogenesse, Me & 
The Bees i Guille Milkyway en ver-
sió dj com a principals atraccions. 
Museless, després de la seva parti-
cipació al Primavera Sound, i Los 
Bengala, amb el seu rock estripat, 
completen el cartell. Els respon-
sables del festival, l’Heliogàbal, i 
el Districte, s’han reunit aquest 
dimecres per tancar els serrells 
de les autoritzacions per fer els 
concerts.• Guille Milkyway Foto: Cedida

Hidrogenesse, 
Me & the Bees i 
Guille Milkyway, 
al Festigàbal 17 
El festival repeteix emplaçament a la 
Sedeta per tercer any el 18 i 19 d’agost 

Veïns de Dones 
del 36 denuncien 
un creixement 
d’actes incívics

Comencen les 
obres d’enderroc 
per ubicar la nova 
escola Gràcia

L’Ajuntament ha iniciat 
aquest dilluns 26 les obres 
d’enderroc de l’interior 
d’illa dels carrers Torrent 
de les Flors, Reig i Bonet, 
Escorial i Encarnació, on 
s’ha d’ubicar en mòduls la 
nova escola Gràcia, amb 
dues línies de p3 el proper 
curs. Els treballs duraran 
fi ns al 8 de setembre.

Breus

A. B.

Els veïns de la plaça de les 
Dones del 36 han demanat 
aquesta setmana una reunió 
formal amb el Districte pel 
creixement “exponencial” dels 
actes incívics des de la retirada 
de les reixes el passat febrer. El 
portaveu dels afectats, Miguel 
Ramos, ha destacat el trenca-
ment del pany de la fi nca del 
número 9 fi ns a cinc vegades 
en els últims mesos. “Per Sant 
Joan vam detectar que era una 
parella que entrava per dormir 
al terrat”, apunta. Els veïns, que 
estan elaborant un llistat d’in-
cidències amb l’administrador 
de les fi nques, subratllen la con-
versió de les entrades de cada 
escala de veïns en espais d’esta-
da. “Hi és continu trobar gent, 
la majoria amables, però això 
ha fet augmentar la brutícia i 
la despesa nostra en neteja”, 
apunta. També Ramos afegeix 
que la desaparició de les reixes 
ha fet créixer l’assistència de 
gossos en horari de matí i ves-
pre i de la sortida de les escoles. 
Els veïns de la plaça, la majoria 
dels quals aparquen el seu ve-
hicle al pàrquing de sota de la 
plaça, s’han trobat aquesta set-
mana, a més, amb la difi cultat 
d’entrar al subterrani en contra 
direcció per Torrent de l’Olla 
per obres en el subministra-
ment d’aigües de la zona (foto).
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Dolors Lázaro: “Als 12 anys odiava 
la muntanya i ha estat un lloc per 
trobar amics durant 80 anys”
L’activista local rebrà al novembre la Medalla d’Honor de la ciutat, després 
que al maig el ple de Gràcia l’aprovés en presència seva per unanimitat 

A.B.

D olors Lázaro (Gràcia, 
1934) és una de les 
grans dames de Gràcia. 
Arqueòloga, muntanyen-
ca, pintora, traducto-

ra, occitanista i sobretot activis-
ta local, vinculada a entitats com 
el Taller d’Història però sobretot 
al Club Excursionista, on ha diri-
git la revista Mai Enrera durant 
14 anys.

Qui t’introdueix a la muntanya?
El meu pare. Als 12 anys jo odiava 
la muntanya. Em comprava unes 
sabates de pell de porc que feien 
unes llagues...i si no el seguies de 
pressa s’emprenyava.

I li vas agafar gustet...
Se’m nota molt. Només la feina 
que m’ha donat la revista... I ha 
estat gràcies a Mossèn Cinto que 

ens hem coordinat a nivell cultural 
les entitats de muntanya.

Què et crida de la muntanya?
Que ha estat un lloc per trobar 
amics amb una base senzilla, de 
trobar-se, sopar i passar la nit. I 
així 80-85 anys.

Dolors Lázaro, amb el Mai Enrera a les mans Foto: A. B.

Breus

La casa Palà, de 
Mare de Déu de 
la Salut acaba 
les reformes

El sopar del 
Taller d’Història, 
a l’Oratori el 
pròxim 6 de juliol
La tradicional trobada del 
pinyol d’entitats de Gràcia, 
el sopar d’estiu del Taller 
d’Història de Gràcia, se 
celebrarà dijous que ve 
6 de juliol (21 hores) a 
l’Oratori Sant Felip Neri. 

I de la muntanya a l’arqueologia.
M’agrada molt, amb la direcció del 
museu de Prats de Rei. És un lloc 
sagrat. El meu marit era arqueòleg 
i jo me n’he fet. Ara agafo una cerà-
mica, l’acosto a l’orella i puc saber 
l’any amb un marge de cinc. I això 
m’ho va ensenyar Miquel Brasó.

Parles gent que fa o ha fet moltes 
coses a la vegada...
És que se n’han de fer! També 
m’interessa la política.

Què t’interessa de la política?
La d’aquí. La independència. I hi 
anem, i ja la tenim. Perquè hem 
sabut lluitar. A Prats de Rei vam 
guanyar una batalla el 1711, l’úni-
ca. Però la va guanyar el fred de 
la Segarra.

I la medalla t’ha fet il·lusió? Te la 
mereixies? T’és igual?
No ho sé. He treballat. Recordo quan 
em va venir a buscar Musons. Ell i 
una filla meva portaven els escol-
tes. Era un home que li costava fer-
se amb les dones, però amb mi sí.

T’agrada la idea de l’homenatge 
que se li farà? 
Sí, però no sé si a ell li agradaria 
que es publiquessin els textos per-
sonals.•

El casalot on viu la 
pedagoga Montse Palà a 
Mare de Déu de la Salut 
75, gairebé darrere de 
l’antiga Quiron, ha acabat 
aquesta setmana les obres 
de reforma que deixen a la 
vista nous esgrafi ats.
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El Vedruna es 
manté a l’espera 
de saber si serà 
equip de Copa

El 17 de juliol és la data 
defi nitiva per saber si el 
Vedruna Gràcia podrà 
jugar a Copa Catalunya 
la temporada vinent, 
en funció del futur 
dels equips balears en 
les competicions de la 
Federació Espanyola. 
El tècnic, Sunyol Costa, 
és optimista, i malgrat 
que vol ser prudent, té la 
sensació que podran jugar 
la màxima categoria del 
basquet català. 

Mor José María 
García Muñoz, 
fundador del CB 
Coll, als 67 anys
El passat dilluns va 
morir als 67 anys, José 
María García Muñoz, 
víctima d’un càncer. 
Fundador del CB Coll 
l’any 1975, president fi ns 
a l’any 2000, i persona 
clau pel creixement 
del club. La gent més 
propera recorda que 
era una persona afable, 
que escoltava a tothom, 
bona comunicadora i 
amb caràcter. García 
Muñoz va ser sempre una 
persona molt arrelada al 
barri, va ser membre del 
Grup d’Estudis del Coll-
Vallcarca, i també era 
treballador de l’antiga 
Editorial Bruguera, molt 
vinculada al Coll.

L’Europa reforça la 
plantilla a l’espera de 
fi txar un golejador
Els escapulats busquen al mercat un davanter que 
marqui les diferències per no repetir els errors del passat

L’assemblea queda ajornada fi ns 
al setembre. La setmana vinent el 
club espera tancar les auditories 
que tenen obertes i poder fi xar 
una data per celebrar l’Assemblea 
ordinària i l’extraordinària on 
s’explicarà quina infl uència té 
la pèrdua de la gestió del Camp 
de l’Àliga. Donat a les dates que 
estem, el club ha anunciat que se 
celebraran el mes de setembre.

Albert Vilardaga

P er evitar el patiment de la 
temporada passada, el pri-
mer que cal fer és no repe-
tir els mateixos errors. Per 
aquest motiu, el conjunt 

escapulat està reforçant de mica 
en mica la plantilla, però queda 
per concretar qui serà el davan-
ter que acompanyi Xavi Civil en 
l’apartat golejador. La manca de 
punteria va ser la principal llosa 
la temporada passada, 28 gols en 
38 partits, i en una Tercera Divisió 
tan competitiva com la que es pre-
veu la temporada vinent, tenir a 
la plantilla jugadors amb capaci-
tat golejadora pot evitar molts en-
surts. L’Europa disputarà la 54a 
temporada a aquesta categoria 
i serà l’equip de la lliga que més 
temporades hi hagi jugat. A més, 
la Federació Catalana de Futbol va 
anunciar que després d’una reunió 
amb els clubs, van acordar comen-
çar la lliga el 19 d’agost, en plena 
festa major, i que durant la tem-
porada hi haurà quatre jornades 
intersetmanals.

L’equip es posarà en marxa el 
17 de juliol, i el primer compro-
mís que tindrà serà la celebra-
ció del Torneig d’Històrics del 
Futbol Català que es disputarà al 
Municipal del Guinardó. L’equip 
de Joan Esteva ha quedat enqua-
drat al grup 3, el més complicat, 
amb l’amfi trió, el Martinenc, i el 
Badalona, l’equip amb més poten-
cial dels 12 participants. L’Europa 
disputarà el primer partit el di-
mecres 2 d’agost, a les 6 de la tar-

da, contra el Martinenc. Els esca-
pulats buscaran passar de la fase 
de grups per primera vegada des 
que van aconseguir el títol ara 
farà set anys.

D’altra banda, l’equip femení ha 
estat present en la presentació de 
la campanya Orgullosa, que orga-
nitza la FCF i que té com a objectiu 
potenciar el futbol i futbol sala fe-
menins. A l’acte, celebrat al Palau 
de Congressos, hi van assistir el 
president, Víctor Martínez, la ca-
pitana, Kaky, i el fi ns ara tècnic de 
la plantilla, Álvaro del Blanco. El 
seu lloc l’ocuparà la temporada vi-
nent, Cristian Alenza, fi ns ara tèc-
nic del Femení B.•

Varona jugant contra el Martinenc en el Torneig dels Històrics de la temporada passada. Foto: Àngel Garreta





CALENDARI JULIOL 2017 ACTIVITATS ENVELAT

1.7.
De les 12 a les 16h
FESTA POPULAR
Activitat dins l’exposició “Guarnir el món de festa. Espai 
urbà, espai humà”: Festa de Santo António de Lisboa
Organitza: Fundació Festa Major de Gràcia

2.7.
De les 19 a les 20h
CONCERT
Musical  “Vespre de juny”
Organitza: Centre Moral i Instructiu de Gràcia

4.7.
De les 19 a les 20h
TEATRE
Obra Teatral “Las que guardan”
Organitza: “Sarau” Companyia Teatral de l’ONCE 
Catalunya

6.7.
De les 17 a les 19h
TALLER
Tallers de flors amb paper de seda
Organitza: ACIDH-Espai social Can Gelabert

7.7.
De les 19 a les 21h
TAULA RODONA
Trobada de dones creadores de Gràcia
Organitza: Projecte Minerva

8.7.
De les 12 a les 16h
FESTA POPULAR
Activitat dins l’exposició “Guarnir el món de festa. Espai 
urbà, espai humà”: Les Falles de València
Organitza: Fundació Festa Major de Gràcia

De les 20 a les 22h
TEATRE
Obra teatral “Què és l’Art?”
Organitza: Artefacto Roig (Ateneu Roig)

9.7.
De les 11 a les 13.30h
TALLER
Taller d’enramades “Orígens”
Organitza: Fundació Festa Major de Gràcia i Associació 
d’Amics de les Enramades de Sallent

De les 20 a les 22h
TALLER
Ballada Swing amb Classe Oberta
Organitza: Swing Maniacs

10.7.
De les 20 a les 21h
PRESENTACIÓ
Presentació del llibre “La Gràcia desapareguda” de 
Josep Mª Contel. Amb la participació dels Ministrers de 
Gràcia.
Organitza: Josep Maria Contel

11.7.
De les 19 a les 21h
CRIDA CIUTADANA
Comissió de Cultura de Gràcia
Organitza: Districte de Gràcia

13.7.
De les 20 a les 22h
CINEMA MUT
Conta-Pelis: Mestres de l’Slapstick
Organitza: Ateneu Roig

14.7.
De les 19.30 a les 22h
PRESENTACIÓ
Presentació de la novel·la: “El viatger estàtic” de Carme 
Melchor
Organitza: Carme Melchor

15.7.
De les 19 a les 22h
FESTA POPULAR
Activitat dins l’exposició “Guarnir el món de festa. Espai 
urbà, espai humà”: El Desfile de Silleteros a Medellín
Organitza: Fundació Festa Major de Gràcia

20.7.
De les 20 a les 22h
INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ
“L’art de guarnir el carrer” de Josep Mª Contel
Organitza: Josep Mª Contel, comissari exposició, i 
Fundació Festa Major de Gràcia

21.7.
Hora a determinar. A la Plaça de la Vila
PRESENTACIÓ
Presentació de la Festa Major i de la samarreta
Organitza: Fundació Festa Major de Gràcia

25.7.
De les 20 a les 21h
EXPOSICIÓ
Visita guiada a l’exposició “L’art de guarnir el carrer” de 
Josep Mª Contel
Organitza: Josep Mª Contel, comissari exposició, i 
Fundació Festa Major de Gràcia

27.7.
De les 19.30 a les 20.30h
XERRADA
“Plaça del Sol, l’envelat dels grans èxits”, de Francisco 
Franco
Organitza: Taller d’història de Gràcia

29.7.
De les 18 a les 20h
TALLER
Assaig obert dels Geganters de Gràcia
Organitza: Colla de Gegants de la Vila de Gràcia



SUPLEMENT 02

JOSEP FORNÉS:  

“La festa de barri és el més humà que hi ha en una ciutat”

BICENTENARI

Josep Fornés (Barcelona, 1957) és el director del 
Museu Etnològic, exdirector de l’Artesà quan era 
centre cívic, autoritat en matèria festiva i sobretot 
activista gracienc. En aquest Bicentenari de la Festa 
Major és el comissari de la segona gran exposició 
que es fa a l’Envelat, Guarnir el món de festa, un 
homenatge a les relacions humanes a partir de les 
festes de Medellín, l’Alfama, València i Gràcia.

Què has volgut dir amb ‘Guarnir el món de 
festa. Espai urbà vs espai humà’?

La idea era un contingut d’exposició firal. Quan fem 
exposicions, estem tant acostumats al minimalisme 
que al final podem pecar d’avorrits. Guarnir el 
món de festa vol comparar Gràcia amb tres altres 
festes, i trio aquestes perquè a Barcelona tant hi ha 
portuguesos com valencians o colombians. Volíem 
buscar un públic a qui el contingut emocionés. 

un gallardet. L’espai gris pot humanitzar-se amb la 
festa. Volem comparar la humanitat de la gent.

Has volgut reivindicar l’espai urbà on encara té 
ànima?

Exactament. Per exemple, anem a l’Alfama amb 
San António, en carrers empedregats i costeruts, 
on s’hi torren sardines i es fa pa amb xoriço. 
No anem als no-llocs de la ciutat. Els humans 
sempre hem compartit els espais i ho hem 
ritualitzat. Un carrer guarnit és uns sala de ball, 
una taula parada és el menjador de casa. En 
aquest espai tothom és igual.

Bernardo Atxaga deia que en les ciutats tothom 
és més igual que en els pobles. Agafes el camí 
del mig.

Agafo el camí del barri, que és el més humà que 
hi ha en una ciutat. I les festes més humanes són 
festes de carrer com les Falles, que no s’ha de 
confondre amb la falla de la plaça de l’Ajuntament. 
Com l’altar de manjericos, per San António, que 
són alfàbregues amb uns poemes d’amor i floretes 
de paper.

Busques el toc emocional, en definitiva.

Sí, perquè només un portuguès entendrà l’altar 
de manjericos, però li saltaran les llàgrimes quan 
se’l trobi aquí. O si trobéssim coca de Sant Joan 
o l’olor de la pólvora cremada... Tenim una traca 
valenciana de colors!

En el cas de Gràcia l’emoció són 80 objectes 
i un documental de 1935. Per què és tan 
extraordinària aquella festa d’aquell any?

Pel temps normal. És l’últim any en llibertat. Era 
un moment històric convuls, i poc es pensava la 
gent què passaria. I el pare de la Teresa Rojo, 
germà del General Rojo, va filmar aquest document 
excepcional.

La Fundació Festa Major rep
la Medalla d’Or al Mèrit Cultural
al Saló de Cent

La Fundació Festa Major rebrà el pròxim 13 de juliol al Saló de Cent de 
l’Ajuntament de Barcelona la Medalla d’Or al Mèrit Cultural, després que la 
sessió plenària del Consell Municipal va aprovar el passat 31 de març per 
unanimitat el lliurament aprofitant la celebració enguany dels 200 anys de 
la festa.

L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, serà l’encarregada de lliurar el guardó 
a la presidenta de la Fundació Festa Major, Carla Carbonell, en un acte que 
arrencarà a les sis de la tarda, i que també servirà per reconèixer la tasca 
de personalitats o entitats com el restaurant Els Quatre Gats, el promotor de 
cultura popular Jordi Joan Alsina i l’escriptor Paco Camarasa.

El ple del març passat va justificar la Medalla d’Or al Mèrit Cultural per a la 
Fundació Festa Major per “l’ininterromput treball en favor de la cohesió social 
i la cultura catalana”. La Medalla d’Or és la màxima distinció que entrega la 
ciutat a les entitats o ciutadans en reconeixement de la seva tasca vers la 
ciutat. 

La Fundació Festa Major rep aquest guardó justament 20 anys després que la 
Generalitat la declarés Festa Tradicional d’Interès Tradicional l’any 1997. L’any 
2012 l’entitat va rebre la Creu de Sant Jordi. 

La celebració del Bicentenari va arrencar el passat 2 de maig amb l’obertura 

Però hi ha altres festes al món...

Sí, però aquestes les conec. Perquè no es 
tracta tant de la festa com de la gent. Per això 
buscava imatges. Jorge Humberto Melguizo, 
de l’ajuntament de Medellín, amic meu, em va 
contactar amb el seu germà fotògraf. De València 
en Josep Maria Contel tenia fotos. És un home 
darrere d’una càmera. I les vam triar a casa d’en 
Toni Torrens a Sa Pobla. De Lisboa també en 
tenia, i no cal dir de Gràcia.

Has fet un tast en quatre cantonades.

A cada cantonada hi ha una festa, amb una base 
de blanc lluminós, i juguem amb una expologia 
fresca que doni bon rotllo i alegria. No volem un 
llibre sinó alguna cosa que entri per la pell. El dibuix 
genèric és un gratacels unit amb un campanar amb 

de l’Envelat als Jardinets de Salvador Espriu en un acte presidit pel president 
de la Generalitat, Carles Puigdemont, i la programació enguany, de manera 
excepcional s’allargarà fins al mes de maig de 2018. L’Envelat estarà 
actiu fins al 22 d’agost Està previst que les diferents activitats incloguin 
exposicions, conferències, jornades de debat, tallers, actes relacionats amb 
la recuperació de la memòria històrica...

El cos central del Bicentenari de la Festa Major serà, en qualsevol cas, la 
programació d’actes que tradicionalment es desplega entre el 15 i el 21 
d’agost, que es faran públics en roda de premsa a finals de juliol.
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Editorial

L’hora d’afi nar a Casa Vicens

El febrer de 2016, lluny dels focus mediàtics però amb una escletxa 
intencionada per deixar apuntar als mitjans locals –bé, a l’Indepen-
dent-, Casa Vicens va iniciar una estratègia comunicativa de trans-

parència i proximitat amb els veïns per evitar qualsevol impacte negatiu 
en la vida d’un tranquil carreró que la tardor de 2017 estrenarà l’obertu-
ra de la primera casa de Gaudí reconvertida en museu. Un any després, 
bona part dels detalls que els veïns i la premsa local coneixia d’aque-
lla primera reunió, es va exterioritzar per a la resta del món comunica-
tiu. Benvinguts, i gràcies. Aquesta setmana ha tornat a passar: dilluns 
els veïns van poder escoltar de primera mà els detalls del Pla d’Impacte 
Turístic de Casa Vicens, un estudi precís d’afl uència, mobilitat interna i 
externa i concrecions d’obra, de calendari, de preu i de contingut en les 
exposicions que evidencien que s’estan fent bé les coses.

Segurament no n’hi haurà prou, amb tots aquests esforços per evitar 
que hi hagi un cert impacte a partir de la primera quinzena d’octubre, 
quan Casa Vicens planteja l’obertura: al carrer en Pere Popets ja comen-
ça a tenir la mosca al nas perquè els turistes li fan fotos venent peix; els 
veïns assumeixen que hi hagi botigues de suvenirs (que sempre hi ha es-
tat) però miren amb recel l’obertura d’una gelateria; les obres del punt 
de cafeteria han provocat més d’una rebrincada entre els inquilins del 
bloc més proper; els grups de turistes nord-coreans estan negociant una 
entrada reduïda per fer la panoràmica i evitar obturar el pas dels via-
nants habituals... Vols dir que els turistes vindran a Casa Vicens per en-
trar o es conformaran amb ser passavolant i fer la foto des de fora? Vols 
dir que la majoria vindran en metro? Vols dir que tot plegat casarà amb 
la nova mobilitat que s’implantarà a Prímcep d’Astúries? 

És l’hora d’afi nar i tot està comptat i recomptat en aquest pla d’im-
pacte, que Casa Vicens s’ha compromès a fer-lo públic i consultable. 
Però també ells són conscients que es comença de zero i que el paper 
ara ho aguanta tot. En tot cas Casa Vicens esdevé un precedent: cap ini-
ciativa privada havia elaborat un informe previ, que en part correspon-
dria a l’Ajuntament, ni havia ofert una comissió de seguiment per avalu-
ar en directe el que passi, que esperem que sigui bo. •

El Consell Escolar ha guanyat agilitat i desimboltura des 
de l’última sessió de la setmana passada, en què dos es-
tudiants, un de l’IES Vila de Gràcia i un altre del Secretari 
Coloma, es van incorporar a les convocatòries. Van entrar 
sense fer massa soroll i, com la majoria dels presents, es van 

marejar una mica amb les xifres de la preinscripció i amb els mítings 
clàssics d’algunes intervencions. Però al fi nal van agafar la paraula i la 
plantofada de realisme que ens van deixar a tots plegats va ser èpica. 
A les escoles hi ha excel·lents professionals, que es desviuen majori-
tàriament pels alumnes, però sobretot a l’institut ningú li pregunta 
a l’alumne què troba a faltar. “Falta interacció”, va dir un. “Volem fer 
una assemblea per millorar l’escola”, va dir l’altre. Un deu, xavals.

El
depen-

dent
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Cartes al director

Professores interines 
embarassades 
discriminades

El sistema d’ensenyament públic per-
met que la direcció d’un centre dictami-
ni quins interins romandran a l’institut el 
proper curs. Aquesta potestat pot fomen-
tar un mal criteri alhora d’escollir aquests 
interins. Tanmateix, i en el cas d’una mala 
pràctica, els interins no acostumen a de-
nunciar-ho per por a represàlies. Fa pocs 
dies el Sindicat Professors de Secundària 
va detectar casos de professores interines 
embarassades que la direcció els ha negat 
la continuïtat en el centre per al proper 
curs. Aquesta presumpta discriminació la-
boral per raons de sexe ve donada pel fa-
mós Decret de Plantilles del Departament 
d’Ensenyament que el Sindicat Professors 
de Secundària té impugnat davant dels 
Tribunals. Resulta òbvia la manca de sen-
sibilitat d’aquest decret i l’arbitrarietat a 
què dóna peu. Cal animar les professores 
interines afectades a denunciar aquestes 
pràctiques discriminatòries per tal que la 
consellera es repensi la derogació del de-
cret de plantilles.

David Rabadà i Vives

Vallcarca

És força l’espai que aquest setmanari 
dedica a Vallcarca en els darrers temps. 
Tenint en compte els plans de reforma 
als que està sotmès aquest barri és nor-
mal que hi hagi un debat sobre com ha de 
portar-se a terme aquests canvis que no 
només són urbanístics. He caminat molt 
pels seus carrers, ha visitat molts amics i 
he tingut moltes converses amb els veïns 
d’aquesta zona del districte tan diferent. 
Espero que el projecte aprovat tingui un 
efecte positiu per tots els interessants i 
que, com diuen alguns veïns, no es carre-
guin el barri, sinó que posin els mitjans 
perquè se superin totes les seves mancan-
ces i conservi el seu esperit. 

Noemí A.

Ull de 
dona

Conxa Garcia

Amaia Pérez Orozco és una recone-
guda economista feminista, doc-
tora en Economia Internacional 

i Desenvolupament per la Universidad 
Complutense de Madrid. Treballa prin-
cipalment sobre la sostenibilitat de 
la vida com el conjunt de necessitats 
materials i afectives de les persones. 
Ha publicat un llibre amb el títol de 
Subversión feminista de la economía i 
aquí teniu un fragment per pensar una 
miqueta: “Pensar l’economia des del 

ben-estar i el mal-estar encarnats no és 
només bonic, sinó que obliga a qüesti-
onar la butaca que ocupem cadascú en 
allò quotidià i, de vegades, resulta que 
és una butaca massa còmoda. Fa uns 
anys, en un taller sobre el treball de 
cura en un sindicat tot anava bé: “Sí, és 
clar, què important el treball domès-
tic”, “El capital es lucra del treball no 
pagat, per descomptat”. Fins que Sira 
del Río afi rmà rotunda: “No cuidar és 
pro capitalista”. Fou llavors quan tota 
la fi lera del darrera de mascles sin-
dicalistes de pro es van aixecar i van 
marxar (fugiren?!). És molt més grat 
referir-se als treballs de cura que amo-
rosament presten tantes dones i a com 
els capitalistes les exploten que qüesti-
onar-se quant millor visc jo sense nete-
jar el vàter”.•

Amaia Pérez Orozco

Pensar l’economia des 
del ben-estar i el mal-
estar ens fa qüestionar 
la nostra butaca

Què en 
penseu 
del impacte 
turístic del 
projecte de 
Casa Vicens?

Amal Alaui 
Professora d’àrab

No em sembla malament el projec-
te si l’objectiu és ampliar les pro-
postes culturals de la Vila i apropar 
a la gent l’arquitectura modernista. 
Ja veurem si això resulta perjudici-
al pel veïnat perquè representarà 
més presència turística a la zona.

Zaraida Fernández 
Cuinera

Crec, personalment, que ara es-
tem en un moment de transició pel 
que fa al turisme a Gràcia. Desitjo 
que Casa Vicens i tot el seu projec-
te no faci incrementar encara més 
la pressió cap al veïnat. El que està 
clar és que el turisme ha transfor-
mat el barri.

Pep Presseguer
Administratiu

Em sembla una bona iniciativa, 
servirà per dinamitzar aquesta 
zona, però espero que els preus si-
guin assequibles per a tothom, o 
es faci algun tipus d’oferta pels ve-
ïns i no només es faci pensant en el 
turisme.

per A.V./S.M.

Gerard González
Estudiant

A priori sembla una bona idea, la 
Casa Vicens potser no és tan cone-
guda per la gent com La Pedrera o 
la Casa Batlló, i podria servir per 
donar-la a conèixer d’una forma 
més atractiva més enllà de la seva 
arquitectura. 
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Medellín sueña con ser fl or

C ada sociedad busca su mito fundamental, una 
imagen que, en los momentos más duros, alimen-
te la autoestima. Al departamento colombiano de 
Antioquia, con su capital Medellín, les ha costado 
siempre el momento defi nitivo de mirarse al espe-

jo. A donde vayan los paisas, como se les conoce a sus habi-
tantes, siempre se topan con una sombra alargada que los 
defi ne: el narco Pablo Escobar. Un personaje que cristaliza 
muchas de esas cosas que nadie desea recordar aunque re-
nunciar a él sería negarse a ellos mismos.

Por suerte no es la única imagen. Una con la que real-
mente un paisa se gusta (y en demasía) es la del silletero, 
el protagonista de la Feria de las Flores, la fi esta local que 
se celebra en agosto y que este año es invitada de la Festa 
de Gràcia. La silleta, que para esta celebración se llena con 
arreglos fl orales que superan los 70 kilos, era en un princi-
pio un instrumento para llevar en la espalda artículos o per-
sonas. Los faquines eran indispensable en los largos viajes 
por los caminos imposibles que sacaban al país Paisa de su 
encierro con el resto de Colombia en el siglo XIX. Antes que 
la mula o el ferrocarril, la silleta traía el progreso. 

Antioquia siempre renegó de ese aislamiento. De ahí 
que el arriero, el que se arriesgaba por los caminos para 
traer las mercancías de sitios lejanos, el colonizador, fuera 
la quintaesencia del ser antioqueño o al menos el ideal que 
la élite comerciante soñaba de sí misma. El arriero era el 
modelo de hombre que se abría camino ante la adversidad, 
el luchador, el laborioso. En parte antítesis de Escobar: el 
dinero fácil, sin escrúpulos. Ambos, eso si, un poco trileros 
y devotos a Iglesia y familia.

 Pero la historia de la Feria de las Flores es mucho 
más reciente. Su núcleo central es el llamado Desfi le de 
Silleteros. A 17 kilómetros de Medellín, subiendo por una 
carretera colgada de las montañas está el caserío de Santa 
Elena. Con 2.700 metros de altura sobre el nivel del mar, es 
un lugar óptimo para la fl oricultura. Los campesinos las 
acomodaban en silletas que se convertían en coloridos al-

tares e iban a la Plaza de las Flores de Medellín, el merca-
do de abastos, para venderlas. Un negocio que se pasaba de 
generación en generación.

 Hace 60 años, la Junta de la Ofi cina de Fomento y 
Turismo de Medellín vio potencial en las efímeras crea-
ciones fl orales. Creó un desfi le por las principales calle del 
centro y le hizo coincidir con agosto: el día 11 Antioquia 
conmemora su independencia de España. Y se acuñó un 
lema: “Cuando pasa un silletero es Antioquia la que pasa la 
calle la gente no duda en ponerse el sombrero tradicional 
y el poncho de los arrieros. Pura reproducción cultural.

Según el tamaño y el diseño, las silletas pueden ser tradi-
cionales, emblemáticas o monumentales. La fi esta es Patri-
monio Inmaterial y Cultural de la Nación. La víspera del 
desfi le, algunos campesinos abren sus casas en Santa Elena 
para que los visitantes puedan presenciar el trabajo colecti-
vo de las familias: una silleta puede llegar a tener la friolera 
de 5.000 fl ores de 78 especies distintas. El Ayuntamiento les 
da una ayuda de 358 euros por cada arreglo. •

Opinió
Camilo Baquero, periodista

El 
bloc

La silletera, en primer terme, a l’Envelat Foto: A. Vilardaga

Concita de Gregorio

Silvia Manzanera

Quina sort haver estat una de les 60 
persones que es van reunir dilluns 
passat a Le Nuvole per escoltar 

l’escriptora italiana Concita de Gregorio. 
No em puc comptar com una de les afor-
tunades, però sí que conec la història 
d’aquesta dona brillant perquè me l’ex-
plica la Cecilia, la seva compatriota, la 
dona que es mou entre llibres i llibre-
ters sense descans, perquè per mante-
nir la persiana pujada no es pot parar la 
roda. Així que la llibretera italiana acon-
segueix que una de les periodistes més 
mediàtiques del seu país visiti la Vila i 
comparteixi durant més de dues hores 
la seva visió sobre la vida i la literatura. 
El motiu de la visita és la publicació en 
castellà de Parece que fuera es primave-
ra. La història, m’explica la veïna llibre-
tera, està basada en un cas real que va 
commocionar Itàlia: Irina és una dóna 
de pare italià i mare alemanya que es 
casa amb Mathias, un suís alemany que 
treballa en la mateixa multinacional que 
ella. Van tenir dos fi lles bessones, Alessia 
i Livia, i es van separar. El gener de 2011 
el pare es va emportar les nenes de va-
cances, quan tenien sis anys, i es va suï-
cidar. Va deixar una nota on deia que les 
petites no havien patit i que no les torna-
ria a veure. A partir d’aquí, el llibre trac-
ta del dolor, de com assumim la mort 
d’un fi ll, això que és una pèrdua antina-
tural. I tot i així, la protagonista és capaç 
de veure llum, de sortir-se’n, o d’inten-
tar-ho, de trobar el camí per seguir en-
davant. Em diu que va ser una xerrada 
intensa en un dilluns on la nota discor-
dant la va posar la calor. La Cecilia té el 
llibre a les mans i s’emociona. Assegura 
que és una gran història. No ho he sentit 
de la seva autora, però amb el que digui 
la llibretera tinc més que sufi cient.•
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Si 

voleu publi-
car els vostres ac-

tes en aquesta agen-
da, envieu un correu 
electrònic a redaccio

@independent.cat

Exposicions
Fins al 30 de juny
L’exposició Ballar el moro explica la mes-
cla d’elements polítics, religiosos, ètnics, 
socials i culturals que ha confl uït en un 
ventall d’imatges al·legòriques sobre el 
moro, que oscil·len entre la realitat i la lle-
genda, entre la maurofòbia i la maurofí-
lia, entre la història i el mite… L’exposició 
també examina la gran quantitat dels to-
pònims referits al moro que es localitzen 
als territoris de parla catalana, els quals 
es troben a cavall entre la signifi cació his-
tòrica i el rerefons mític. Aquesta mostra 
és un viatge a la història, la mítica i el fol-
klore que envolta l’univers festiu de mo-
ros i cristia ns.
La Violeta (Maspons, 6) 

Fins al 9 de juliol
Barcelona Coopera. La cooperativa de 
Teixidors a Mà, 1876-2004. Durant la 
segona meitat del segle XIX, arreu de 
Barcelona es van crear associacions d’aju-
da mútia entre els treballadors d’un ma-
teix sector professional. El 1840 es funda-
va l’Associació de Teixidors de Barcelona. 
A Gràcia, el 1876, ho feia la Cooperativa 
de Teixidors a Mà, que desenvoluparia 
la seva activitat durant més d’un segle. 
Biblioteca Jaume Fuster (plaça Lesseps)

Fins al 12 de juliol
Exposició fotogràfi ca i mostra dels grafi ts 
realitzats a la Festa Jove del Camp d’en 
Grassot 2016. Una mostra de les interven-
cions realitzades pels l’any passat. Es pot 
visitar de 8 a 22 h. 
Centre Cívic La Sedeta (Sicília, 321)

Fins al 16 de juliol
Guarnir el món de festa. Espai Urbà. 
Espai Humà. L’Envelat als Jardinets de 
Gràcia acull l’exposició Guarnir el món el 
món de festa. Espai urbà, espai humà, de 
Josep Fornés promoguda per la Fundació 
Festa Major en el marc de la programa-
ció del Bicentenari. L’exposició propo-
sa un recorregut emocional comparatiu 
per l’espai urbà que la festa transforma 
en espai humà en ciutats com Barcelona, 
València, Lisboa o Medellín. La mostra 
presenta gran quantitat d’elements etno-
gràfi cs de les ciutats escollides: Gràcia, 
amb la seva Festa Major d’agost; València, 
amb les Falles de Sant Josep; el barri d’Al-
fama, amb les festes de Santo António; 
i Medellín, amb l’emotiu Desfi le de 
Silleteros de Santa Elena durant la Feria 
de las Flores. En els diferents àmbits hi ha 
objectes, fotografi es i audiovisuals. A més, 
durant el mes de juliol se celebraran di-
verses activitats i festes dedicades a cada 
ciutat.
L’Envelat de Jardinets

Fins al 22 de juliol
Aquest dijous 1 de juny s’ha inaugurat 
l’exposició sobre els llibres de les biblio-
teques de Chinguetti, a Mauritània, amb 
un diàleg entre l’escultor Pere Pich, autor 
de l’exposició, i el bibliotecari i escriptor 
Daniel García, qui va parlar dels seus viat-
ges a aquest país africà.
Biblioteca Jaume Fuster (Plaça Lesseps, 
20-22)

Actes
Divendres 30 de juny
Concert: Superpackers. 
Cara B (Torrent de les Flors, 36), a les 
21.30 h

Concert: A Ciegas.
La Sonora de Gràcia (Riera Sant Miquel, 
59), a les 22 h

Concert: Masclans.
Nota79 (Vallirana, 79), a les 22 h

Rumbakana.
Gràcia Latina (De l’Or, 19), a les 23 h

Dissabte 1 de juliol
T’interessa: Alguns descobriments 
matemàtics que han fet història. 
Matemàtiques. Amb Ramon M. Cuadras 
Avellana.
Biblioteca Jaume Fuster (Pl. Lesseps), a 
les 12 h h

Taller: Rumba catalana. Del projecte 
Refent Sintonies del Taller de Músics, 
amb el grup Rumba y Son de Gràcia..
Jardins de la Sedeta, de 12.30 a 13.30 h 

Teatre: Los gatos del desván.
Sala Porta4 (Església, 4-10), a les 21 h

Concert: Las balas perdidas.
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant 
Miquel, 59), a les 22 h

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

Concert: Tota Blues & Cristian Moya.
Barcelona Pipa Club (Santa Eulàlia, 21), a 
les 22 h

Concert: Grupo Sabor.
Gràcia Latina (De l’Or, 19), a les 23 h

Diumenge 2 de juliol
Espectacle: Viva la vida Barcelona 
Rainbow Singers, de l’associació Panteres 
Grogues. 7è aniversari de la coral.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 18 h 

Microteatre: Ruben do Santos.
La Sonora de Gràcia (Riera Sant Miquel, 
59), a les 20 h

Jam session de jazz i swing.
Jazzpetit (Provença, 181), a les 20 h 

Teatre: Il·luminats.
Sala Porta 4 (Església, 4-10), a les 22 h

Jam session manouche: Shine.
Barcelona Pipa Club (Santa Eulàlia, 21), a 
les 22 h

Concert: Vladimir Santana & Yuma 
Project Salsa.
Gràcia Latina (De l’Or, 19), a les 23 h

Dimarts 4 de juliol
Jam session de blues, rock i soul.
Jazzpetit (Provença, 181), a les 21 h

Sessió fl amenca: Gandom Garoussi.
Gràcia Latina (De l’Or, 19), a les 21.30 h

Jam de jazz manouche: Swett Gipsy 
Swing Nights.

La Sonora de Gràcia (Riera de Sant 
Miquel, 59), a les 21.30 h T’

Dimecres 5 de juny
Loqueterroting Jam Session.
La Sonora de Gràcia (Riera Sant Miquel, 
59), a les 21 h

Concert: Lury & The Wise Men.
Alfa (Gran de Gràcia, 36), a les 21 h

Cara B Jam amb la Johncollective.
Cara B (Torrent de les Flors, 36), a les 
21.30 h

Dijous 6 de juliol
Microteatre: Las Fritas.
Cara B (Torrent de les Flors, 36), a les 
20.30 h

Jam session de jazz.
Jazzpetit (Provença, 181), a les 21 h

Sessió fl amenca: Gandom Garoussi.
Gràcia Latina (De l’Or, 19), a les 21.30 h

Concert: Bobby Watson.
La Sonora de Gràcia (Riera Sant Miquel, 

59), a les 21.30 h

Concert: Till April.
Alfa (Gran de Gràcia 36), a les 22 h

Divendres 7 de juliol
Concert: El Sobrino del Diablo presenta 
Carcajadas de terror.
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant 
Miquel, 59), a les 22 h

Concert: Wax Boogie feat. Drew Davies.
Barcelona Pipa Club (Santa Eulàlia, 21), a 
les 22 h

Teatre: Objetos inanimados.
Sala Porta 4 (Església, 4-10), a les 22 h

Concert: Rumbakana.
Gràcia Latina (De l’Or, 19), a les 23 h

Concert: Eugeni Crispin.
Jazzpetit (Provença, 181), a les 23 h

Concert: Biotech.
Cara B (Torrent de les Flors, 36), a les 
23.30 h

Entitats

Amb el suport de

Concert per a Dead 
Moon Records
Concert benèfi c a favor de la 
botiga de discos Dead Moon 
Records, que clourà la seva 
activitat el proper 22 de juliol, 
no sense rebre el suport de 
músics i amics: Nueva Vulcano 
(a la imatge), Mujeres, Wind 
Atlas, Escorpio i Eric Fuentes. 

Divendres 7 de juliol a 
l’Almo2bar, a les 20 h

Recomanem

Dissabte 1 de juliol 
Fòrum veïnal Mercats municipals: un 
model en crisi, un diàleg entre veïnat i 
comerciants de mercats municipals de 
diversos barris de la ciutat. Amb la par-
ticpació de José Luis Oyón, comissari 
de l’exposició El Born, memòries d’un 
mercat i Fernando Topo, de la revista 
Sobirania Alimentaria. També hi assis-
tiran paradistes de diversos mercats de 
Barcelona i col·lectius veïnals de Ciutat 
Vella i Sant Antoni. Organitza la platafor-
ma Gràcia cap a on vas?
La Fontana (Gran de Gràcia, 190-192), a 
les 17.30 h

Teatre: Papàs, mamàs... nens i nenes!
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 18 h

Cercavila de gegants, gegantons i colles 
graells.
Passeig Sant Joan amb Travessera de 
Gràcia fi ns al passeig Sant Joan amb 
Mallorca, a les 18 h

El Taller de teatre presenta: Parella ober-
ta, de Dario Fo. 
Lluïsos Teatre (Pl. del Nord, 10), a les 19 h

Diumenge 2 de juliol
Festa Major Camp d’en Grassot: Concerts 
i balls a la plaça de La Sedeta amb 
SwingCats i el grup Casi el mejor trio de 
tu vida.
Plaça de la Sedeta a les 19.30 h

Dimarts 6 de juliol
Curs/Taller: Educació ambiental par-
ticipativa i comunitària. Construcció 
prospectiva de futurs, perspectiva de gè-
nere i creació artística. A càrrec d’Eloísa 
Tréllez.
Aula Ambiental Bosc Turull (Pg. Turull, 2), 
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Triple dansa de sortida. El festival 
arrenca dilluns 10 de juliol amb una nit 
de triple dansa: bàron rat i la seva peça 
fólk, Nicolás Ricchini i Lali Ayguadé 
amb Incógnito, i The Amaters, la jove 
companyia fundada el 2015 per Ivan
Andrade, dramaturg resident de 
Can Serrat enguany, i Clara Bes, 
membre fundador de nunArt, presenten 
Inici, la història d’un grup d’astronautes.

L’espectacle multidisciplinar ‘Gyros’ es podrà veure el darrer dia del festival. Foto: Cedida/nunOff 

Silvia Manzanera

Del 10 al 15 de juliol el 
Claustre de l’Oratori de 
Sant Felip Neri tornarà a 
acollir per novè any con-
secutiu el festival de cre-

ació contemporània nunOff, im-
pulsat per nunArt. L’entitat, que 
ja ha començat a preparar la cele-
bració del desè aniversari de l’en-
titat, segueix la seva aposta per 
l’escena contemporània amb un 
cartell conformat per 16 especta-
cles de diverses disciplines artísti-
ques: sis nits a l’aire lliure amb do-
ble o triple programació de dansa, 
música, teatre, circ o gastronomia. 
Aquest any, la novetat és el circ i 
el paper rellevant en el cartell. “És 
una disciplina que no havíem tocat 
mai i en aquesta edició hem pro-
gramat dues nits”, explica Gemma 
Martínez, membre de l’equip di-
rectiu de nunOff. 

Els espectacles d’enguany són 
de nova creació i, en alguns casos, 
combinen disciplines i “potencien 
el diàleg entre els diferents llen-
guatges artístics”, segons l’equip 
del festival. L’impuls i la visibiliat 
de les propostes emergents, així 
com la dinamització de les rela-
cions entre artistes, professionals 
del sector i públic continuen sent 
els principals objectius de la pro-
posta; un clàssic de l’oferta cultu-
ral de l’estiu. 

Una altra de les propostes des-
tacades en el festival vindrà de la 

NunArt aposta pel circ 
al nunOff d’enguany 
mentre prepara el 
desè aniversari
El festival arrencarà dilluns 10 al clautre de Sant Felip Neri

mà de Lime&lemon Productions 
i Mis En Place Al Claustre, un es-
pectacle que treballa la creativitat 
culinària a partir de la programa-
ció escènica de nunOff: xefs i cui-
ners creatius creen plats inspirats 
i maridats, que contribueixen a co-
municar i despertar les mateixes 
emocions, a transmetre un mis-
satge a joc amb el de la peça que 
es representa, sigui de la discipli-
na que sigui.

L’equip de nunArt ja està pen-
sant en la celebració dels deu anys, 
que començarà amb la nova tem-
porada al setembre, i s’allargarà 
fi ns al nunOff 2018, una edició es-
pecial que clourà l’efemèride.•

El cicle Música 
als Parcs porta la 
banda Anouhom 
a la Creueta

Les creadores de 
Gràcia debaten 
sobre el valor de 
l’art a l’Envelat

Festa pels cinc 
anys de la gaseta 
occitana ‘Lo 
Jornalet’ al CAT

La cita gracienca del cicle 
de Música als Parcs, que 
inclou 50 concerts gratuïts 
en una trentena d’espais 
verds de la ciutat, entre 
el 7 de juny i el 31 d’agost, 
serà el proper divendres 
14 de juliol a les 21 h, amb 
l’actuació de Anouhom 
(Benoit Poinsot, saxo i 
melòdica, Oriol Gonzàlez, 
guitarra i mandolina, 
Marc Cuevas, contrabaix, i 
Olivier Rocque, bateria).

Aquest divendres 30 de 
juny tindrà lloc la taula 
rodona El valor de l’art. 
Les creadores de Gràcia 
debatran sobre les 
situacions en les quals es 
troben les dones artistes 
en el món de l’art, i quin 
és el seu valor social. De 
18 a 20 h a l’Envelat del 
Bicentenari, als Jardinets.

Breus

Lo Jornalet celebrarà 
els seus 5 anys de vida 
periodística amb una gran 
festa al Tradicionàrius 
aquest dissabte 1 de juliol. 
El programa inclou un 
ball folk amb Kaj Tiel Plu 
i un concert a càrrec de 
Goulamas’K, que enguany 
fan 18 anys de carrera.
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L’escultor Pere Pich 
i la Jaume Fuster 
descobreixen les 
biblioteques del desert
La iniciativa és el resultat d’un treball conjunt entre 
l’artista i l’equipament, i es pot visitar fi ns al 22 de juliol 

Silvia Manzanera 

L ’escultor Pere Pich, que 
va obrir fa anys el mapa 
de l’Àfrica i va descobrir 
que viatjar i dibuixar amb 
l’aquarel·la es complemen-

taven, ha portat a Gràcia la seva 
particular passió per les bibliote-
ques de Chinguetti a Mauritània. 
“La meva primera intenció era fer 
una exposició sobre les bibliote-
ques del desert del Sàhara però 
després de les trobades amb la 
Carmé Galvé, la directora de la 
Jaume Fuster, el resultat ha es-
tat una intervenció més comple-
xa”, explica Pich. Aquest treball 
col·lectiu entre l’artista i l’equi-
pament, que va començar a ges-
tar-se fa dos anys, s’ha concretat 
en una intervenció que consta de 
tres parts.

A la primera, als ampits de les 
vidrieres de la sala de revistes 
s’han omplert amb 30 caixes que 
contenen tres llibres-escultures 
cadascuna. “Els 60 llibres que po-
dríem classifi car com objectes es-
cultòrics estan inspirats en els que 
vaig veure en les biblioteques de 
Chingueti”, afegeix Pich. La sego-
na: en l’espai d’entrada de la bibli-
oteca han situat tres grans vitrines 
on s’entrelliguen fons bibliogràfi c 
de la biblioteca amb llibres d’artis-
ta construïts amb dibuixos, mapes 
i cal·ligrafi a àrab extrets de les ob-
servacions de Chiguetti. I el tercer: 
una pantalla de televisió que emet 

tiva amb un resultat més didàctic 
que el que jo havia plantejat en un 
primer moment”. L’artista apunta 
que “no està sol” en aquesta pas-
sió per les biblioteques del desert, 
després de veure un especial que 
el suplement de viatges del diari 
El País va dedicar fa un temps a 
Chingueti. “Això també em va fer 
pensar que era un tema interes-
sant”, afegeix l’escultor. Així que ell 
insisteix: ha visitat les biblioteques 
de Djenné i les properes seran les 
de Tomboutou, les dues a Mali. “La 
cultura àrab s’ha basat històrica-
ment en l’escriptura i la lectura, i 
aquestes biblioteques són la pun-
ta de l’iceberg que té el llibre en el 
món musulmà”.•

Part de la intervenció en un dels espais de la Jaume Fuster. Foto: Pere Pich

Joan Millaret

Wonder Woman comença en l’actualitat quan 
una dona rep la reproducció d’una vella fo-
tografi a en el front de la I Guerra Mundial; 

una imatge que ens permet viatjar al passat ancestral 
de la protagonista, la petita princesa Diana, l’única 
nena de l’illa de Themyscira, habitada exclusivament 
d’amazones i custodiada per una membrana que les 
manté aïllades. Diana (Gal Godot) s’ha fet una dona 
mentre és educada en l’art del combat quan un dia 
descobreix que té superpoders. El món hermètic de 
les amazones serà vulnerat i Diana entrarà en con-
tacte amb el primer home que irromp foradant la 
bombolla protectora, un espia britànic, Steve Trevor 
(Chris Pine), fugitiu dels turcs, aliats dels alemanys. 
A partir d’aleshores Diana vol pacifi car el món, atu-
rar els estralls i els 
horrors de la guerra 
mundial, i viatja al 
món real, concre-
tament a Londres, 
acompanyant a l’in-
trús Steve.

Per tractar-se 
d’un fi lm de su-
perherois, Wonder 
Woman és la pri-
mera superheroï-
na que arriba a la 
pantalla gran de l’ampli catàleg de superherois de 
DC Comics, la veritat és que resulta un bon entrete-
niment, una disfrutable cinta d’aventures. Destaca 
especialment el salt en el temps a la I G.M., adqui-
rint així una dimensió més humana i terrenal, una 
naturalitat que s’apodera de tots els personatges 
que hi participen. S’agraeix el to que aleshores pren 
el fi lm, ja que li permet inscriure’s còmodament en 
el gènere bèl·lic, servint-se a més de l’argúcia argu-
mental de l’escamot especial que s’infi ltra en les líni-
es enemigues. Probablement, la mirada de la direc-
tora d’aquest fi lm, Patty Jenkins -que no rodava des 
de Monster (2003), amb Charlize Theron-, aconse-
gueix que la introducció d’una noia en un món mas-
culí en aquella època permeti una certa relectura en 
clau moderna i feminista, amb la noia vestida a la 
garçon pels carrers londinencs i fi cant-se enmig de 
reunions de generals i polítics. Com acostuma a pas-
sar massa sovint, el més prescindible resulta preci-
sament quan el fi lm vol jugar decididament la carta 
dels superherois. Així desemboquem en el soporífer 
i atronador duel fi nal, amb un desplegament colos-
sal d’efectes especials i poders sobrehumans en xoc, 
la previsible traca fi nal.•

La superheroïna baixa a la terra

Crítica de 
cinema

un vídeo elaborat per la biblioteca 
sobre els dibuixos i fotografi es de 
les biblioteques del desert. 

Això és el que passa quan es po-
sen d’acord una biblioteca especi-
alitzada en viatges i un artista que 
viatge pels deserts. “La veritat és 
que ha estat una experiència posi-

Per ser un fi lm 
de superherois, 
la proposta és 
una disfrutable 
cinta d’aventures

Els llibres que 
fan d’objectes 
escultòrics estan 
inspirats en els 
de Chingueti

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla 
del Prat,  15. Tel. 93 217 26 42.
• Gru: Mi villano favorito 3. Dv, 

ds, dg, dl, dm, dc, dj, 16, 18.05, 
20.10, 22.15.

• Un don excepcional. Dv, ds, dg, 
dl, dm, dc, dj, 16, 18.10, 20.20, 
22.30.

• Piratas del Caribe: La vengan-
za de Salazar. Dv, ds, dg, dl, dm, 
dc, dj, 16.15, 19.10, 22.05.

• Hermanos del viento. Dv, ds, 
dg, dl, dm, dc, dj, 16.10.

• París puede esperar. Dv, ds, dg, 
dl, dm, dc, dj, 18.15, 20.15.

• Testigo. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 
dj, 22.15.

• Selfi e. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 
22.25. Dj, 22.35. 

• Estiu 1993. Dv, ds, dg, dl, dm, 
dc, 16.05, 18.10, 20.15, 22.20. Dj, 
16.05, 18.10, 20.10, 22.20.

• La momia. Dv, ds, dg, dl, dm, 
dc, dj, 15.50, 18.05, 20.20, 22.35.

• Capitán Calzoncillos – Su pri-
mer peliculón. Dv, ds, dg, dl, 
dm, dc, dj, 16, 18.05.

• Norman, El hombre que lo con-
seguía todo. Dv, ds, dg, dl, dm, 
dc, dj, 20.05.

• Señor dame paciencia. Dv, 
ds, dg, dl, dm, dc, dj, 16, 18.10, 
20.15, 22.20.

• Wonder woman. Dv, ds, dg, dl, 
dm, dc, dj, 16, 19, 22.

Cinemes Girona. Girona, 177
• París puede esperar. Dv, ds, dg, 

18. Dl, 19.
• Estiu 1993. Dv, ds, dg, dc, dj, 

16, 18, 20, 22. Dl, 18, 20. Dm, 16, 
18, 20.

• Colossal. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 
dj, 16, 18. Dl, 18. Dv, 22. Ds, dg, 
dc, dj, 20, 22. Dl, 20.

• Robby i Tobby, el viatge fan-
tàstic. Dv, ds, dg, 16. Dl, dm, dc, 
dj, 17.

• LATcinema: Ramón Ayala. Dv, 
20.

• Casa Asia: Patong girl. Ds, 20.
• Una noche con mi exsuegro. 

Dv, 22.
• Cavalleria Rusticana. Dm, 20.
• La Boheme. Dc, 20.30.
• Grandir. Dv, 20.

Cinemes Texas. Bailèn, 205. [VOS 
català. 933487748 www.cinemes-
texas.cat]
• Sala 1: Boges d’alegria. 15.50, 18, 

20.10. El capità humà. 22.20.
• Sala 2: Sasha. 16, 22.35. La pia-

nista. 18. Elle. 20.20.
• Sala 3: Incerta Glòria. 15.50, 18, 

20.10. La juventut. 22.15.
• Sala 4: Lion. 18, 20.10. Paterson. 

22.20.
 TEXAS NANOS. En català i 3€.
• Sala 2: El regal de la Molly 

monstre. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 
dj, 16.

Verdi. Verdi, 32. 
• Estiu 1993. Dv, ds, dg, dl, dc, 
16.10, 18.15, 20.20, 22.30. Dm, 16, 
18.10, 20.20, 22.30.
• Maudie. Dv, dl, dm, dc, 16, 18.10, 
20.20, 22.30. Ds, dg, 16, 18.10, 
20.20.
• I am not a Serial Killer. Ds, dg, 
22.30.
• París puede esperar. Dv, ds, dg, 
dl, dm, dc, 16.10, 20.25.
• La casa de la esperanza. Dv, ds, 
dg, dl, dm, dc, 18, 22.15.
• Los últimos años del artista: 
Afterimage. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 
16, 18.10, 20.20, 22.30.
• Júlia Ist. Dv, ds, dg, dl, dc, 16, 
18, 22.30. Dm, 16, 18.
• Un italiano en Noruega. Dv, ds, 
dg, dl, dc, 20.15.

Verdi Park. Torrijos, 49
• Marie Curie. Dv, dl, dm, dc, 

16.05.

• Norman, el hombre que lo con-
seguía todo. Dv, ds, dg, dl, dm, 
dc, 17.50.

• Testigo. Dv, ds, dg, dl, dc, 20.
• Z, La ciudad perdida. Ds, dg, 22.
• Personal Shopper. Dv, dl, dm, 

dc, 22.
• Michelangelo. Dv, ds, dg, dl, 

dm, dc, 16.
• Maravillosa familia de Tokio. 

Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 18.
• Déjame salir. Ds, dg, 20.15, 

22.30. Dv, dl, dm, dc, 20.15.
• El sueño de Gabrielle. Dv, dl, 

dm, dc, 22.20.
• Un don excepcional. Dv, ds, 

dg, dl, dm, dc, 16, 18.10, 20.20, 
22.30.

• La Wedding Planner. Dm, 20.15.
• Gru, mi villano favorito 3. Dv, 

ds, dg, dl, dc, 19.50, 22.15. Dm, 
20, 22.15. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 
16, 18.

• Capitán Calzoncillos. Ds, dg, 
16.10.
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La torratxa

La nostra vida laboral 
és molt llarga i la llista 
de persones que han 
estat clau és molt curta

La llista curta
 Albert Balanzà

La vida laboral d’una persona és molt 
llarga, plena d’incerteses i complica-
cions i, per acabar-ho de rematar, tot-

hom arriba a la jubilació fent càlculs es-
trambòtics sobre la irrisòria pensió. Però 
malgrat aquest esforç titànic de tota una 
vida, paradoxalment la llista de persones 
que podem dir que han estat claus per fer 
la feina que volem és molt curta. Només 
amb els dits d’una mà en tenim prou. 

La meva llista utilitza quatre dits. El 
primer és per a Robert Mur, un amic del 
barri amb el qual ens separava el pont de 
la via del tren que hi ha a l’Hospitalet en-
tre Santa Eulàlia i la Torrassa, i amb qui 
ara ens separa l’Atlàntic. Fa molts anys 
que viu a Buenos Aires, primer a Santiago 
de Xile, i és un dels millors correspon-
sals de La Vanguardia. Ell va confi ar en 

mi en aquella fundació de l’ACN, sota la 
direcció de Carles Puigdemont, i ell va ser 
el lligam per engegar VilaWeb Gràcia. El 
segon és l’amic i mestre Pere Martí, col-
laborador entusiasta de l’Independent 
des de sempre, sense cobrar, faci el que 
faci i allà on el porti la vida, ara al Govern. 
Ell va pensar en mi perquè jo fes carrera 
a l’Avui com a cap de Política en possible-
ment la millor secció de Política que ha 
parit aquest país. El tercer és Joan Josep 
Isern, l’expresident de l’Europa, que em 
va agafar la mà per aprendre junts de 
Trànsit, i on també he tornat a confl uir 
amb el millor dels mestres de la segure-
tat viària d’Europa, en Rafael Olmos. El 
quart és en Joan Lou, el senyor que més 
s’ha trencat la cara (i la butxaca) perquè 
l’Independent surti des de l’any 2000. 
Disset anys junts.

Feu la vostra llista. Penseu-hi. Curta. 
Essencial. Perquè el món està ple de fi lls 
de puta, i encara hi ha lluita de classes.•

Marxar i tornar a Gràcia

N omés qui marxa pot veure les coses des de 
lluny. Només qui torna pot copsar-ne els canvis. 
Marxar del barri durant una llarga etapa per po-
der tornar i gaudir-ne és el que va fer el nostre 
protagonista de graciencs a la contra. I el resultat 

n’ha estat satisfactori.
El Josep Aquilina va néixer a Gràcia mateix; al carrer 

Astúries per a ser més exactes. Entre allà i la Travessia de 
Sant Antoni va discórrer la seva infància. Sortia pels car-
rers del barri amb els companys de la Salle Josepets, jugava 
a bales a la Plaça del Diamant, anava d’excursió, baixava la 
lleteria de sota de casa a comprar llet. La seva àvia era tan 
coneguda entre la mainada pels seus peculiars esmorzars 
que feia que molts matins casa del Josep es convertís en el 
punt de trobada de la colla. Durant l’any jugava partits de 
bàsquet amb la Salle i a l’estiu gaudia de les festes a una 
Travessia tota decorada.

 Però arriba un punt en que aquesta relació amb Gràcia 
es trenca. Aquí comença el periple del Josep lluny del seu 
barri de naixement. En casar-se marxa a viure durant 20 
anys a Sant Andreu. Allà és on neixen i creixen els seus fi lls. 
Però al Josep encara li quedava un altre somni per acom-
plir: viure entre la natura. I el Josep ho aconsegueix. Durant 
10 anys marxa a la Vall d’Aran i crea una publicació comar-
cal. Però tot i que la felicitat era molt gran, mentre editava 
la revista sota el sostre de fusta de casa seva mentre a fora 
nevava, encara tenia temps de recordar el seu barri natal.

 El Josep no ha trobat a cap altre lloc amb la mateixa es-
sència de “barri-barri”, com ell l’anomena. Ell, com ningú, 
sap com ha canviat el barri en tots aquest anys en que ell hi 
ha estat absent. I la conclusió que n’ha extret és ben curi-
osa per la contradicció que porta a dintre. I és que el pitjor 
que s’ha trobat un barri envaït per l’oci i per gent que es pot 
permetre el luxe de pagar un habitatge a Gràcia. Però, tot i 
així, el que més valora és la vida de barri que encara hi per-
dura. Encara es conserva aquell dia a dia, i alguns dels co-
merços diferents i històrics, encara hi ha aquell associacio-
nisme i la gent conserva les ganes de trobar-se.

 És precisament això el que va convèncer el Josep de fer-
se soci de El Centre de Gràcia quan, fa 5 anys, va tornar al 
barri. Com a persona vital i inquieta que és va entrar a l’en-
titat per a ser partícip de la seva activitat diària. Tant és 
així que, a hores d’ara, forma part de la junta directiva de 
la casa, encarregant-se de les seves sales i el seu personal. 
Però, no content amb això, el Josep també hi participa fent 
teatre i, fi ns i tot, amb un grup d’amics i socis de la casa, 
van renovar tots els vestidors soterrats de l’entitat.

 Marxar i tornar. De la Vila de Gràcia a la Vila de Gràcia. 
Aquesta és la història del Josep amb el barri. Un barri del 
que espera grans coses, del que creu que lluitarà per seguir 
amb la seva personalitat intacte, i des d’on anima als jo-
ves a mostrar-se actius per a donar un cop de mà en aquest 
sentit. Ell ha tornat per a aportar el seu gra de sorra, i a fe 
que ho està fent.•

Josep Aquilina, un home de teatre ‘entregat’ al teatre de El Centre. Foto: Òscar Mejías

Òscar MejíasGraciencs a la contra


