
El dispositiu de 
seguretat de Festa 
Major s’ampliarà a 
espais no federats 
Entrevista a Sergi Font, 
president de Verdi: “No estic a 
gust amb el Bicentenari”. P4

La rambleta de Via 
Augusta s’asfalta i 
prohibeix aparcar 
la meitat de motos
La reurbanització allibera 
dos dels quatre trams 
per als vianants P3

Els jardins de Turull, Maria 
Baldó i exConsolat, punts 
d’aigua del nou Vallcarca
El procés participatiu es desplegarà entre octubre i gener en 
base als eixos temàtics d’identitat, llocs, carrer i casa

Albert Balanzà

La nova Vallcarca, almenys en la part pública que ja 
ha fallat el concurs internacional d’idees a favor de 
l’aposta anomenada Arrels, ha conegut aquesta set-
mana nous detalls d’una idea de transformació basa-
da en el protagonisme de l’aigua en el marc d’un espai 

majoritari de pisos socials. En un acte a la biblioteca Jaume 
Fuster amb prop de 200 veïns, la gran incògnita de la trans-
formació -d’on sortirà i com es vehicularà l’aigua- ha quedat 
resolta amb la revelació dels jardins de Turull, Maria Baldó 
i exConsolat com a grans punts de recollida i desplegament 
de canals pels laterals dels espais de passeig. “Volem afavo-
rir amb aquests punts de reunió el retrobament veïnal com 
ho feien els antics safarejos”, ha apuntat Carles Enrich, mà-
xim responsable de l’estudi guanyador, que també assumi-
rà la reforma i reconnexió amb el barri de la Casa Junyer-
Canals o exConsolat de Dinamarca.  

  Aquesta pista d’aterratge del nou projecte, sobretot 
en l’espai central que quedarà entre els eixos d’habitat-
ge d’avinguda de Vallcarca i del carrer Gustavo Adolfo 
Becquer, s’haurà de validar i “enriquir”, tal com va apun-
tar el regidor de Gràcia, Eloi Badia, amb les propostes que 
han obtingut un accéssit en el concurs i que dimecres tam-
bé van tenir l’oportunitat d’exposar breument els seus pro-
jectes. En tot cas, els veïns decidiran els detalls fi nals en 
un procés participatiu que es desplegarà entre octubre i 
gener en base als eixos temàtics d’identitat, llocs, carrer i 
casa. Segueix a pàgina 3

El Districte vol “enriquir” en 
el debat veïnal la proposta 
guanyadora amb els accéssits

Taula de veïns on es van explicar les properes reformes. Foto: A. B.
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Tanca la llibreria 
política La 
Sirga de la plaça 
del Raspall
La llibreria La Sirga de la 
plaça Raspall, impulsada 
pels moviments socials 
de signe independentista 
de la Vila i estretament 
relacionada a l’aterratge 
de La Barraqueta a l’espai 
on hi havia el Bar Resolís, 
ha decidit tancar portes i 
així ho comunicaran els 
seus responsables en un 
comunicat en els pròxims 
dies després d’una última 
reunió ja prevista la 
setmana que ve. Fonts 
coneixedores del procés 
han admès el tancament 
com un refl ex de la “manca 
de forces” dels impulsors 
en un projecte que “s’ha 
anat desinfl ant”. 

El PDeCAT inicia 
a la Salut la ruta 
per barris que 
seguirà post-1-0

El PDeCAT ha acomiadat 
el curs polític amb el 
tradicional sopar d’estiu 
i amb la primera de les 
visites als barris, a la 
Salut, en una tanda de 
contactes de Xavier Trias 
que seguirà després del 
referèndum de l’1-0. 

Albert Balanzà

Encara no s’ha celebrat la 
gran cita sobiranista de 
l’ANC de Festa Major, el 
mosaic de colors que pre-
veu omplir l’avinguda Pi 

i Margall el 16 d’agost amb 2.000 
persones (vegeu L’Independent 
número 676), però tots els eixos de 
reivindicació treballen conscients 
que la Diada de l’11 de setembre de 
2017, també a Gràcia, tindrà una 
connotació especial, a dues set-
manes llargues del referèndum 
de l’1 d’octubre. En aquest sentit, 
el G6, el col·lectiu d’entitats històri-
ques, organitzadors de la Diada lo-
cal, han començat a treballar en la 
preparació de la convocatòria que 
enguany es farà diumenge 10 a les 
7 del vespre.

En les dues reunions ja celebra-
des, els responsables de Lluïsos, 
el Centre, el Cercle, l’Orfeò, Festa 
Major i Sant Medir han coincidit 
no es pot fer “el de sempre”, que 
en els últims anys ha estat un acte 
de poesia i cançó a la biblioteca 
Jaume Fuster, sinó que s’ha de fer 
alguna cosa “millor que sempre”, 
segons apunta Oriol Hosta, presi-
dent de Lluïsos, en nom dels sis.

El salt endavant que es plante-
ja, segons Hosta, prescindeix fi ns i 
tot de la biblioteca com a escenari 
i visualitza un acte amb almenys 
quatre punts de connexió apro-
fi tant almenys els quatre teatres 
principals locals que tenen aques-
tes associacions. “No sabem enca-
ra si tecnològicament ho podrem 
fer”, apunta.

La Diada‘17 reivindicarà 
les entitats com a eix 
històric del dret a decidir
El G6 treballa en un acte, diumenge 10 al vespre, que connecti 
almenys els quatre principals teatres de les associacions  

Hosta justifi ca la idea sora l’ar-
gumentari que les entitats histò-
riques han estat “les autèntiques 
estructures d’Estat” de Catalunya 
al llarg de les dècades, fi ns i tot en 
els temps més foscos de la dictadu-
ra. “Volem donar visibilitat a la re-
sistència, al símbol de defensa de 
la catalanitat i de la desobedièn-
cia que ha perviscut en les entitats, 
encara que no hi hagi una reivindi-
cació explícita en alguns casos dels 
postulats independentistes”, diu. 
El manifest, que encara no té lec-
tor designat, en qualsevol cas, ani-
rà en el sentit de missatge unitari 
a favor del dret a decidir i del refe-
rèndum de l’1 d’octubre. •

La Taula tanca els debats amb 
Sànchez, Baños i les entitats. La 
Taula d’Entitats pel Referèndum 
tancarà dimecres que ve el cicle que 
ha fet a la plaça del Nord aquest 
juliol amb el president de l’ANC i el 
portaveu de Súmate com a principals 
acompanyants dels portaveus 
d’entitats locals com Lluïsos, Gràcia 
amb el Sàhara, Comunicadores amb 
Gràcia i Dones No Estàndards.  

Un acte amb almenys quatre teatres locals pot substituir l’habitual de la Biblioteca Jaume Fuster. Foto: Cedida.

Francesc Roma, 
un dels tècnics 
més veterans, va 
a Participació 

L’actual tècnic de Vallcarca 
tanca una etapa a Gràcia 
de prop de 20 anys fi txant 
per Participació.
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(ve de la portada)

El punt de partida del procés 
participatiu, que conduïrà 
el Col·lectiu Volta que ja ha 
actuat de mediador en la 
taula de concertació i en el 

jurat del concurs d’idees, vol ava-
luar el patrimoni del barri, els es-
pais de relació, la mobilitat i les vo-
lumetries defi nitives amb les quals 
s’acabarà de confi gurar el nou bar-
ri, almenys en l’àmbit que ha sortit 
a concurs i que no implica l’àmbit 
dels operadors privats ni la refor-
ma de l’avinguda.

Però la base d’aquest debat 
serà la proposta de barri gaire-
bé autosufi cient no només per la 
recollida d’aigua i la seva cana-
lització, cosa que ja es coneixia, 
sinó perquè el terrassament que 
es preveu per salvar els desnivells 
del barri també servirà per irrigar 
nous horts  que inclouen la pre-
visió d’arbres fruiters “que gene-
rin producció d’aliments”, segons 
Carles Enrich. De fet, els veïns ja 
van apuntar en l’últim consell de 
barri que ja havien demanat una 
llicència per regar i mantenir els 
jardins de Maria Baldó davant la 
inoperància de Parcs i Jardins en 
aquest punt. Un altre grup de ve-
ïns, organitzats en la iniciativa 
FemMercat (vegeu De Verd) ar-
rencarà el mercat de pagès a la 
placeta del metro el 16 de setem-
bre, si bé algunes parades de pro-
ductes ecològics ja s’han deixat 
veure aquesta setmana a la sor-
tida superior del metro. El mer-

sessió de dimecres a la biblioteca, 
segons van apuntar els veïns en el 
torn de preguntes, es refereixen a 
l’eliminació de la majoria d’apar-
caments actuals, ja que la proposta 
guanyadora només preveu un ac-
cés a un pàrquing sota l apista de 
bàsquet desplaçada sota la plaça 
central. També els veïns van de-
manar sobre el projecte aprovat 
per la Generalitat el 2011 per fer la 
sortida nord del metro a tocar del 
pont de Vallcarca, però Badia no-
més es va comprometre a la part 
de la instal·lació d’un nou ascen-
sor per connectar el pont de dalt a 
baix. “Això està defi nit”, va dir. • 

cat defi nitiu, en tot cas, es preveu 
instal·lar en la nova plaça central 
a sota d’una pèrgola fotovoltaica. 

Un altre detall de l’autosufi cièn-
cia de Vallcarca es planteja amb els 
usos de plantes baixes de la dese-
na d’edifi cis d’iniciativa pública, 
on s’hi preveu la instal·lació de ta-
llers i cuines comunitàries, mentre 
que la part que queda sota del pont 
de Vallcarca es reserva per a la ce-
lebració d’actes públics.

El nou Vallcarca, no obstant 
això, encara ha de superar un bon 
grapat de tràmits administratius, 
a banda del procés participatiu, i el 
Districte calcula que no serà fi ns al 

Els jardins de Vallcarca 
alimentaran nous horts 
amb arbres fruiters
L’acord polític per a la modifi cació del PGM no es preveu abans 
del desembre i la tramitació tècnica s’allargarà fi ns al 2019

desembre quan es podrà aprovar 
la modifi cació del PGM del 2002, si 
hi ha acord polític, i que encara hi 
haurà una tramitació tècnica efec-
tiva que s’allargarà fi ns al 2019. Els 
principals dubtes expressats en la 

El nou mercat de 
pagès s’estrena el 
16 de setembre a la 
placeta del metro

Imatge virtual de la proposta dels futurs jardins de Vallcarca.  Foto: Cedida

arribant a plaça Lesseps i on als 
baixos hi ha un concessionari de 
cotxes. “Serà una promoció d’ha-
bitatge de lloguer amb fi  d’obra a 
fi nals de 2018”, apunten fonts de 
Núñez y Navarro, responsable del 
projecte. No hi ha encara nombre 
de pisos ni metres quadrats, però 
seran “apartaments petits”, segons 
les mateixes fonts, en els quals el 
més cridaner és la reforma de la 
façana, amb l’aparició de balcons.

El segon cas, a Rabassa 63-65, 

cantonada Cardener, s’ha publi-
citat més i consta de mitja dotze-
na de lofts a un mínim de 475.000 
euros per una habitació i 66 me-
tres quadrats, tretze places de pàr-
quing i un àtic de 112 metres qua-
drats que arriba al milió d’euros. 
La promoció va a càrrec del grup 
Vivendex i l’argumentari posa èm-
fasi en el pas “del patrimoni indus-
trial a cases modernes”. “En el vi-
brant barri barceloní de Gràcia, un 
antic poble a la gran ciutat”, diu.•

Apartaments de luxe, el 2018 a Lesseps i Rabassa  
Dues promocions aterren a l’antiga delegació d’hisenda i a un espai industrial 
reconvertit, aquest últim amb preus que arriben al milió d’euros

A. B.

Les noves promocions immobi-
liàries per a l’any 2018 a Gràcia, 
que ja es publiciten en les úl-

times setmanes, anuncien el con-
cepte d’apartament en espai amb 
antics usos no residencials com a 
opció de negoci. Aquest és el cas 
dels pisos que es començaran a 
adequar a l’antiga delegació d’hi-
senda de Príncep d’Astúries 66, 

Una de les dues noves promocions, 
la de Rabassa, ja s’anuncia a 
premsa internacional com The 
Economist, sota un missatge que 
crida a un ‘target’ de potencials 
compradors o inversors com 
els anomenats ‘golden visas’  

Breus

La rambleta 
de Via Augusta 
s’asfalta i veta la 
meitat de motos 

Els dos trams superiors 
de la rambleta de Via 
Augusta, entre Diagonal i 
Travessera de Gràcia, han 
quedat lliures al passeig, 
després del nou asfaltat 
que s’ha fet aquesta 
setmana i dels senyals de 
trànsit que prohibeixen 
l’aparcament de motos. 
La reordenació, que 
ha acumulat les motos 
aparcades en espais 
senyalitzats en els dos 
trams inferiors, també ha 
creat una desena de places 
més a l’illeta que enllaça la 
rambleta amb la mitjana 
que arriba a Diagonal.

La Guàrdia 
Urbana de Gràcia 
estrenarà 14 
motos elèctriques 
La Guàrdia Urbana de 
Gràcia, en una campanya 
de renovació del seu parc 
mòbil que també implica 
el districte de Sant Martí, 
estrenarà en els pròxims 
dies 14 motos elèctriques. 
Els nous exemplars 
tenen una autonomia 
de 160 hores i serviran 
per duplicar en total 
-fi ns a 61- l’actual fl ota 
específi ca de vehicles de 
dues rodes motoritzats de 
què disposa el cos policial. 
La policia s’estalviarà a 
Gràcia més de 6.000 litres 
de benzina.
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La comissió de seguretat s’ampliarà a tots els carrers de la festa. Foto: Arxiu.

Albert Benet

Vitrall trencat. Tres generacions diuen adéu. 
Després de més de 90 anys de presència a Gràcia, 
Vitralls JM Bonet marxa del seu taller del carrer 

d’Astúries i s’ instal·la a l’Hospitalet, al barri de Santa 
Eulàlia, a tocar de la reemergent fàbrica Trinxet. Ja no 
els és fàcil treballar al barri. La transformació social, 
econòmica i urbanística de la vila els ha acabat empe-
nyent cap enfora, segons Xavier Bonet Casas, fi ll i pare 
de vitrallers. “Em sap greu que no em sàpiga greu mar-
xar”, afegeix mentre observa les parets ja quasi buides 
d’un taller que va arribar a tenir més de 30 treballa-
dors. Vitralls Bonet es trasllada perquè necessita més 
espai i millors accessos però deixa un llegat de més de 
800 referències en restauracions o creacions noves fe-
tes a Gràcia. L’absis de la Sagrada Família o la claraboia 
del Palau de Justícia de Barcelona, dos espais expiatoris 
de moda a la ciutat, són algunes de les creacions fetes 
al taller. Però també hi ha vitralls seus als monestirs de 
Poblet, Santes Creus i Vallbona de les Monges i a moltes 
esglésies catalanes restaurades després de la guerra.

Però la història de l’empresa es remunta al 1923, quan 
els  germans Xavier (1897-1985) i Josep Maria Bonet 
(1903-1988), originaris d’Arsèguel (L’Alt Urgell) van obrir 
un talleret a la travessia de Sant Antoni. De seguida l’es-
pai se’ls va fer petit i els va obligar a traslladar-se a un lo-
cal molt més gran, situat al número 6 del carrer d’Astú-
ries, on hi han romàs fi ns aquest estiu. En aquella època, 
en Xavier Bonet era molt conegut a Gràcia perquè juga-
va d’interior dret a l’Europa. Va ser un jugador format 
als equips inferiors del club que va arribar a ser el capità 
d’aquell equip llegendari que la temporada 1922-23 es va 
proclamar campió de Catalunya i fi nalista d’Espanya. 
Bonet es va retirar jove perquè no podia compagina fei-
na i esport. El timó de l’empresa, però, el va dur sempre 
el germà petit, Josep Maria, que a banda de dedicar-se 
als vidre emplomat va fer rètols d’or i vidres gravats. 
Amb ell, el taller va créixer en nombre de treballadors i 
es va consolidar com una vitralleria de referència. El seu 
fi ll Xavier el recorda com un gran mestre artesà però so-
bretot com una persona afable i estimada; un menestral 
que va donar vida, color i llum a moltes espais i també 
a aquella Gràcia que enyora. “Abans aquest carrer era 
ple de tallers i ens coneixíem tots”, lamenta. La família 
Bonet s’emporta els records cap al taller nou. •

La històrica Vitralls 
Bonet d’Astúries 
diu adéu a Gràcia i 
marxa a l’Hospitalet
“Em sap greu que no em sàpiga 
greu marxar”, diu Xavier Bonet

El dispositiu de seguretat 
de Festa Major s’ampliarà 
als espais no federats
La xarxa de contactes de proximitat tindrà més capacitat per 
respondre a possibles agressions sexistes o bregues etíliques 

A.B.

L a Festa Major del Bicen-
tenari no vol ser notícia per 
cap incidència relacionada 
amb la seguretat, després 
d’uns anys de baixa intensi-

tat en què la visita de dos milions 
de persones en set dies s’ha saldat 
amb alguna detenció, les lamen-
tables destrosses als guarnits i so-
bretot el grup que va apallisar un 
noi el 2015 al passeig de Sant Joan 
i li va fer perdre un ull. Res sem-
blant al ja llunyà 2004 quan un 
grup de neonazis van matar amb 
un ganivet de caça l’activista del 
moviment okupa Roger Albert, a 
qui els col·lectius afi ns li segueixen 
dedicant un record cada any.

La comissió de seguretat, reu-
nida aquest dimecres, ha decidit 
aquest cop ampliar a tots els car-
rers de festa (federats i no federats) 
la xarxa de contactes de proximitat 
que serveixen per activar els proto-
cols de resposta, sigui pel cas que 
sigui, des d’agressions sexistes fi ns 
a bregues de base política o etílica. 
“Amb diferents nivells d’implicació, 
volem ampliar la capacitat de res-
posta”, apunten fonts municipals. 
Les mateixes fonts argumenten 
aquesta ampliació als carrers no 

part dels organitzadors el dia 14 al 
vespre. Pel que fa a la festa alter-
nativa del casal Tres Lliris, la plaça 
del Nord tornarà a ser l’escenari un 
cop el Districte ha valorat el “salt de 
maduresa” dels joves en el pacte de 
cessió de l’excomissaria. 

La resta de dispositiu segueix la 
línia d’altres anys amb presència 
de Mossos d’Esquadra i Guàrdia 
Urbana a les principals places, se-
guretat privada en alguns carrers 
i espais de festa i voluntaris per or-
ganitzar el sentit únic de pas en els 
carrers guarnits del sud del nucli 
històric.•

Breus

La Ronda de Dalt a Gràcia 
preveu 30 milions d’inversió
La cobertura de la Ronda de Dalt, que al pas 
per Gràcia té en la connexió del carrer Ticià 
la principal difi cultat, tindrà una inversió 
de 30 milions, la més econòmica de tots els 
trams, però encara no té data de realització 
en unes obres que s’han iniciat aquest 
dimecres en el tram de Vall d’Hebron. A 
Gràcia la cobertura preveu habilitar espais 
per fer-hi esport i zones verdes. 

l’entre-
vista

Sergi Font: “No viuré la Festa Major del 
Bicentenari perquè no m’hi sento a gust”
El president de Verdi es reafi rma en la decisió de plegar de 
vicepresident de la Fundació que va prendre ara fa un any

A. B.

Ja fa nou mesos que Sergi Font, 
president de la comissió de 
festes del carrer Verdi i àni-

ma de la Festa Major, va plegar 
de vicepresident de la Fundació. 
Ara es reafi rma en aquella decisió.

Digue’m una cosa que t’estigui 
agradant del Bicentenari.
Que puc seguir fent Festa Major al 
meu carrer, tot i que enguany hem 
patit baixes importants.

L’any passat el carrer Verdi va 
quedar 7è.
Ja ens va bé aquest any estar en 
un segon pla. Volem tornar als 
orígens, explicar poques coses del 
guarnit que farem. Es dirà Atmos 

(feres), un món imaginari a través 
del color i la textura. I punt.

Com has paït l’any de refl exió?
Malament. El Bicentenari no serà 

de tots. Hi ha una implicació poli-
titzada des del Districte.

La crítica era la permissivitat 
amb les festes alternatives.
Sí. Ho segueixo pensant i va en 
augment: ara s’ha organitzat una  
Festa Major de Primavera sense 
permís i sense sancions.

No t’agradaria infl uir des de dins?
No. La Fundació està desbordada. 
No hi haurà ni un detall amb els 
grans carrers en la programació. 
Se li ha dit no a un puntal de la 
rumba com Sicus Carbonell. 

Com creus que et veu la gent?
No gaire bé, però no puc viure el 
Bicentenari com si m’agradés. No 
aniré al sopar de vigílies ni a cap 
acte. No m’hi sento a gust. •

federats a l’objectiu d’evitar el cas 
de 2016 a Sant Pere Màrtir, carrer 
no federat amb comissió de festes 
vinculada a l’ateneu La Torna, quan 
un grup de joves van agredir una 

El casal Tres Lliris 
tornarà a fer festa 
a plaça del Nord i el 
Districte li valora el 
“salt de maduresa”

Sergi Font al carrer La Perla  Foto: A. B.
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La Salle Gràcia 
guanya 7 medalles 
al Campionat 
d’Espanya

30 gimnastes del CE La 
Salle Gràcia van participar 
en el campionat d’Espanya 
de gimnàstica a Valladolid 
on van aconseguir 7 podis 
en un esdeveniments on 
hi participen més de 1.400 
esportistes. Les medalles 
les van aconseguir, Laia 
Rodríguez, plata a l’aparell 
de paral·leles asimètriques, 
Queralt Cerro, tercera de 
la classifi cació general 
individual i medalla de 
bronze a l’aparell de barra 
d’equilibris; Lucía Gómez, 
subcampiona a l’aparell 
de barres asimètriques 
i bronze a l’aparell de 
salt; i Jana Fernández, 
subcampiona d’Espanya 
individual i plata a l’aparell 
de paral·leles asimètriques.

L’Europa es 
posa en marxa 
per preparar la 
temporada 17/18
L’Europa va tornar el 
dilluns als entrenaments. 
El president Víctor 
Martínez va donar la 
benvinguda a la plantilla 
i el tècnic, Joan Esteva, 
va presentar el seu staff 
i va dedicar les primeres 
paraules als futbolistes. 
Joan i Alejandro (Europa 
B) i Alieu, Ilia, Barroso i 
Ranera (Juvenil A) van ser 
les principals novetats de 
la sessió. 

El Vedruna jugarà la 
Copa Catalunya per 
primer cop a la història
Els Lluïsos de Gràcia, el Safa Claror i el Claret ho faran 
a Primera Catalana, i el Coll i el Pedagogium a Tercera

Albert Vilardaga

El dimarts es va fer oficial 
que el sènior masculí del 
Vedruna Gràcia jugarà la 
pròxima temporada a Copa 
Catalunya per primera ve-

gada a la seva història. Amb aquest 
ascens, Gràcia seguirà tenint re-
presentació a la màxima categoria 
del bàsquet català, malgrat el de-
safortunat descens dels Lluïsos de 
Gràcia aquest any, i del Safa Claror 
fa dues temporades.

Els verd-i-negres han aconse-
guit una fi ta històrica, després de 
diversos anys instal·lats a la part 
alta de Primera Catalana, l’equip 
que entrena Sunyol Costa arrodo-
neix una temporada per emmar-
car i per aquest motiu el club ha 
apostat per mantenir la confi ança 
tant amb el grup com amb el tèc-
nic i reforçar-se amb la qualitat i 
l’experiència de Francesc Pascal i 
Luís González, procedents de l’UB-
SA de la Lliga EBA. 

A la Primera Catalana mas-
culina es trobaran els Lluïsos de 
Gràcia, el Safa Claror i el Bàsquet 
Claret. L’equip de la plaça del Nord 
serà un dels màxims candidats a 
assolir l’ascens i recuperar la mà-
xima categoria, i per fer-ho comp-
taran amb la direcció des de la ba-
queta d’un històric del club, Carles 
Rofes, que agafa el relleu de Marc 
Guiu, i amb les incorporacions de 
Víctor Pla, que també torna al club 
després d’un any d’experiència a la 
Lliga EBA amb el Grup Barna, i de 
Ricard José, Ferran Gómez, i Iván 
Falcón, tots tres amb anys d’expe-

riència al sènior B del club. A més, 
als despatxos, Rafa Nache assu-
meix la presidència de la Junta 
de bàsquet en substitució de Rafa 
Román. 

Al Safa Claror, Ignasi Jordan 
deixa tant la coordinació com la 
direcció del sènior masculí, i el 
seu lloc a la banqueta l’assumi-
rà Bernat Devant, en el que serà 
la seva primera experiència en 
aquesta categoria com a entrena-
dor. L’equip taronja i gris s’ha re-
forçat amb Juli Antolí, Rodrigo 
Pascual, dos joves talents del sè-
nior B de la casa, Adrián Martínez 
i Víctor Gabasa, amb anys d’experi-
ència al Grup Barna, i Sergi López, 
dels Alisos. Després d’una tempo-
rada on s’han classificat a mitja 
taula, buscaran apropar-se a les 
posicions capdavanteres. 

Com li ha passat al Vedruna 
Gràcia, el Basquet Claret també 
estava pendent dels moviments 
que es produïen en categories 
superiors per poder confirmar 
l’ascens de categoria, i fi nalment 
aquesta setmana ho han pogut 
celebrar. El club ha decidit reno-
var la confi ança amb Xavi Marín 
a la banqueta i s’ha reforçat amb 
Cesc Peret (Vedruna Gràcia), 
Pep Cegarra (Safa Claror), Isra 
Fernández (Grup Barna) i Miquel 
González (Sant Boi) bones incor-
poracions per mirar de mantenir 
la categoria.

D’altra banda, els sèniors 
masculins del CB Coll i del CB 
Pedagogium competiran a Tercera 
Catalana amb l’objectiu de fer un 
bon paper i mirar el màxim amunt 
possible a la classifi cació.•

El Vedruna Gràcia serà el màxim representant del bàsquet gracienc. Foto: Cedida.

El Safa Claror i els Lluïsos de Gràcia, 
màxims representants femenins. El 
Safa Claror no va poder mantenir la 
plaça a Copa Catalunya, i per tant, la 
propera temporada tornarà a Primera 
Catalana, on va fer un bon any l’equip 
de la plaça del Nord. A més, el Vedruna 
Gràcia ho farà a Segona, mentre que 
el Bàsquet Claret i el Pedagogium 
ho faran a Tercera Catalana.
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CALENDARI AGOST 2017 ACTIVITATS ENVELAT

Fins 21.8.
del 21/07 al 13/08 de 10 a 22h
i del 14 al 21 de 10 a 24h
EXPOSICIÓ
“L’art de guarnir el carrer: la construcció col·lectiva i 
imaginativa de l’efímer” 
Org.: Fundació Festa Major de Gràcia i Josep Mª Contel

1.8.
19:00 a 21:00
SALUT
Masterclass de Zumba
Organitza: DIR

2.8.
19:00 a 21:00
XERRADA
“Salvant vides a la Mediterrània”: Xerrada sobre 
de l’ONG catalana que rescata del mar a refugiats: 
Proactiva Open Arms. 
Organitza: ProActiva Open Arms

4.8.
10:00 a 11:00
PRESENTACIÓ
“Presentació Cupó de l’ONCE dedicat al 200 aniversari 
de la Festa Major de Gràcia”
Organitza: ONCE

5.8.
10:00 a 14:00
TALLER INFANTIL 
Taller d’introducció al graffiti per infants
Organitza: Montana Shop Gràcia

9.8.
10:30 a 12:00
TALLER INFANTIL
“Dansem junts!” Expressió Corporal en família (activitat 
dirigida a famílies amb nadons de 0-3 anys)
Organitza: ABD Associació Benestar i 
Desenvolupament

10.8.
20:00 a 22:00
CINEMA 
Projecció de la película “La plaça del Diamant” 
i posterior col·loqui amb Josep Mª Contel sobre 
l’impacte del rodatge del film a Gràcia
Organitza: Fundació Festa Major de Gràcia i Josep Mª 
Contel amb la col·laboració de la Fimoteca de Catalunya

12.8.
12:00 a 14:00
XERRADA I TALLER
Els castells a la Festa Major de Gràcia: 166 anys de 
relació
Organitza: Castellers de la Vila de Gracia

21.8.
12:00 a 13:00
FESTA MAJOR
Roda de premsa de clausura de la Festa Major del 
Bicentenari
Organitza: Fundació Festa Major de Gràcia

21.8.
21:30-22:00
FESTA MAJOR
Entrega de premis de la Gimcana de la Festa Major 
Bicentenari 
Organitza: Fundació Festa Major de Gràcia

El cercavila en la 
presentació de la samarreta i 
el sopar de vig lies realcen la 
prèvia de la Festa Major

La Festa Major del Bicentenari també tindrà un punt d’ebullició superior 
al d’altres anys en els actes previs al gruix de la programació que es 
desplegarà entre el 15 i el 21 d’agost, sobretot amb la presentació de la 
samarreta que es farà aquest divendres 21 i amb el multitudinari sopar de 
vigílies que està programat per al divendres que ve, 28 de juliol. 

Després de la inauguració de la tercera de les grans exposicions a 
l’Envelat, l’acte menor que abans era la presentació de la samarreta 
vol avançar el toc d’inici amb un cercavila que recorrerà tots els carrers 
guarnits en un recorregut nocturn a partir de les 9 del vespre. 

Prèviament, els Castellers hauran fet pilars de quatre amb la samarreta, 
es lliurarà la bandera i el diploma del Bicentenari a tots els carrers i places 
participants, i fins i tot hi haurà un espectacle de dansa, El despertar de la 
dansa, i una mica de fanfàrria amb la xaranga Inquiets.

Set dies més tard, el sopar de vigílies, que en els últims anys ha deixat 
petita la placeta Manuel Torrente, amb més de 400 comensals, es 
traslladarà a la plaça de la Vila, en el que marcarà realment la recta final 
dels preparatius dels dies festers més concorreguts.

Justament aquell mateix dia 28 es donarà a conèixer el programa oficial 
en roda de premsa a les 12 del migdia a la seu de la Fundació Festa 
Major, al carrer Alzina.

Presentació de la samarreta
20 h. Inici cercavila de les colles de cultura i el gegantó Torres des del carrer 
Penedès. Entrada a la plaça de la Vila

20.15 h. Inici de l’acte: el presentador, puja a l’escenari i fa breu parlament 
de benvinguda: explica l’acte i anunciar l’inici i del mateix.

Pilars amb samarreta. Pilar de 4 a càrrec dels Castellers amb presentació de 
la samarreta.

Canvi de la samarreta al Gegantó Torres.

20.30 h. Paraules Institucionals

Proclamació dels Espais de Festa: Els carrers, un a un, pugen a recollir la 
samarreta i la Bandera i el diploma del Bicentenari .

20.45 h. Inici Despertar de la Festa

• Espectacle de dansa “el despertar de Gràcia”
• Entrada xaranga “Inquiets”.

Final de festa a la plaça i inici recorregut per carrers de Gràcia buscant els 
carrers guarnits. En arribar a cada tram guarnit, es marcarà l’espai amb un 
tret de trabuc/llançament d’un coet.

Finalització del cercavila

La Fundació Festa Major donarà a conèixer tota la programació dels carrers i dels 
diferents espais en roda de premsa el proper divendres 28 de juliol
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JOSEP MARIA CONTEL:  

“La clau de l’inici dels guarnits va ser la 

urbanització i els nous pobladors a Verdi”

BICENTENARI

Josep Maria Contel (Barcelona, 1952), comissari 
de la mostra L’art de guarnir al carrer i president del 
Taller d’Història, agafa el relleu aquesta setmana a 
l’Envelat en la tercera de les grans exposicions del 
Bicentenari. Aquest dijous els Ministrers de Gràcia 
van fer el toc inaugural de la mostra.

Quin és el plantejament de l’exposició?

És una gran plaça amb carrers guarnits, amb un 
itinerari en tres àmbits: un per explicar què és el 
guarnit i quines són les temàtiques, un altre per als 
festers presidit per un gran mural amb més de 700 
fotos i un tercer amb la línia del temps ubicant la 
festa amb episodis històrics.

Què pot explicar sobre el guarnit algú que fa 30 
anys que fa exposicions d’aquesta temàtica i 
que li sorprengui a ell mateix?

Sempre hi ha alguna imatge desconeguda, que ja 
comença a ser difícil... Es tracta d’aconseguir una 
síntesi entre què ha significat el guarnit, què han 
significat els festers, perquè això ha estat el leit 
motiv de la festa en els últims 200 anys. Abans era 
l’homenatge a la Mare de Déu. El fet diferencial és 
que la gent s’aplega per fer alguna cosa en comú.

Quina és la raó per la qual hi ha unes persones 
que comencen una Festa Major i que fins al 
1862 no consoliden el guarnit?

La Festa Major de Gràcia va paral·lela al 
desenvolupament urbanístic, Gràcia està sota 
l’advocació de la Mare de Déu i hi ha dos convents 
principals, el dels franciscans a Jesús i el dels 
carmelites als Josepets. Només hi ha unes mil 
persones a Gràcia a principis del segle XIX, però 
va arribant gent. Es desamortitzen els convents el 
1835 però l’església de Santa Maria queda com la 
primera parròquia i els Josepets com a subsidiària. 
Fent parròquia la gent muda la festa principal del 
març a l’agost.

Però per què els guarnits?

La clau és el carrer Verdi. Quan es produeix la 
independència de Gràcia el 1850 l’Ajuntament 
convida a guarnir els balcons als veïns però també 
hi ha una de les grans urbanitzacions, com la del 
Rossell, les conegudes terres del joier (carrers 
Or, Perla...) i Verdi es diu Ample. I s’urbanitza, ve 
més gent a viure i els nous pobladors són els que 
guarneixen el 1862 en la primera referència en 
premsa.

Són els nouvinguts, els impulsors.

Nouvinguts són tots perquè aquí hi havia quatre 
masies, molt poca gent en una terra erma. Gràcia 
és com la conquesta de l’oest: venia la gent i es 
construïa la casa on no hi havia gairebé res. La 
cosa autòctona no existeix, perquè tot el que es 
desenvolupa ho porten els de fora.

També hi deu jugar la geografia...

...i l’estat social, perquè a l’Eixample, per exemple, 
hi va gent amb pasta. A Gràcia va construint un 
associacionisme propi de municipi independent 
(entitats obreristes, cooperatives, excursionistes...) 
és una vila important que aleshores és la segona 
ciutat de Catalunya i la novena d’Espanya en 
població. Som descendents de tots aquests 
nouvinguts.

I aquesta descendència és la raó perquè la base 
de la Festa Major sigui popular?

Sí, esclar. Hi ha un tema de pertinença molt 
important, i els nouvinguts s’hi segueixen implicant. 
Tenim gent de totes les tendències, on hi ha 
contribuït una cultura popular i un entramat social 
molt fort. Hi ha un vincle que ens distingeix, i cada 
cop ens unim més trencant l’endogàmia i guanyant 
com a col·lectiu.
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Editorial

El camí del mig
i la pura política

Una de les complexitats més evidents del mandat actual al Districte 
ha estat la gestió i resolució d’aquells confl ictes on hi ha una part ve-
ïnal que es pot sentir propera o previsiblement més ben tractada per 

l’actual equip de govern, per una qüestió de simple proximitat ideològica. 
Ha estat el cas de l’excomissaria del Cos Nacional de Policia, cedida a l’As-
sociació Joves de Gràcia, marca blanca del casal Tres Lliris. Ha estat el cas 
de Vallcarca, on els mediadors del Col·lectiu Volta han assegurat aquesta 
setmana que “s’ha aconseguit que l’Ajuntament canviï de rumb i s’alineï 
amb les demandes veïnals”. Ha estat el cas del Banc Expropiat, on es va 
aconseguir una certa pau deixant adormir una qüestió que pot rebro-
tar dimecres que ve en la data de desallotjament de la Sucursal. Ha estat 
el cas d’alguns desnonaments aturats i de les creacions o manteniments 
d’espais com L’Armadillo o Ca La Trava. Aquí el Districte ha actuat a favor 
d’una part dels veïns. Ha estat també la retirada de les reixes de la plaça 
Dones del 36. Ha estat l’oposició al tancament programat dels futurs jar-
dins de Menéndez y Pelayo –ja fa un any de les pancartes que demanen 
la dimissió del regidor. I ha estat la proposta de reforma de les terrasses. 
Aquí el Districte ha passat de la majoria dels veïns i ha optat per ser fi del a 
la seva idea política.

Amb més o menys fi nezza, però sense amagar les intencions, el 
Districte ha fet mans i mànigues per justifi car una inversió a l’excomis-
saria, unes festes alternatives a la cara de la façana de l’Ajuntament o 
fi ns i tot una eliminació determinista i massiva dels aparcaments fent 
sumes i restes que poden fer fi ns i tot riure. Però aquest govern no ha 
enganyat a ningú, i només s’ha quedat curt i així ho ha admès el regidor, 
Eloi Badia, pels seus equilibris amb el PSC, en la reforma de l’Abaceria. 
Ells ho haguessin fet donant la raó a una part dels veïns.

Queden dos anys per seguir posant més exemples, i al fi nal tocarà vo-
tar, i l’oposició –des de CiU a ERC-, que quan manava a Gràcia, va haver de 
fer equilibris molt menys coherents, faria bé de construir un relat sòlid 
davant d’aquestes actuacions. Perquè aquests que manen es van presen-
tar per fer justament això que estan fent.•

Els Geganters han precisat aquesta setmana a la redacció de 
l’Independent que la geganta Llibertat no portarà un ram 
amb els tres lliris al pit, com apuntàvem en l’última edició, 
sinó que lògicament el portarà “a la mà que està a la cintu-

ra”. Queda aclarit. En Pau i la Llibertat, però, també són notícia entre 
la Gràcia del pinyol perquè no ha agradat gaire a algunes forces vives 
que la seva nova versió s’hagi estrenat a Mataró i no a Gràcia per Festa 
Major del Bicentenari, perquè l’entitat responsable preveu fer l’estrena 
ofi cial a l’octubre. Tot és qüestió de detalls, i no passa res.

El
depen-

dent
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de Gràcia

Ull de 
dona

Conxa Garcia

Em faig ressò d’una campanya d’Ox-
fam-Intermón i d’altres organitzaci-
ons i persones, que denunciava que 

els paradisos fi scals vulneren els nos-
tres drets i soscaven la democràcia i que  
hem de treballar perquè desapareguin. 
La majoria de les persones col·laborem 
amb els nostres impostos al benestar 
col·lectiu. Som els que honestament vo-
lem posar els nostres estalvis o petits 
capitals a treballar per a la societat, que 
no volem especular amb ells utilitzant 

paradisos fi scals. Som gent que molts 
cops se’ns nega el dret al treball, a unes 
pensions dignes, a l’habitatge, als ser-
veis o als subministraments bàsics. En 
un estat que respecti els drets humans, 
tothom tindria assegurades les seves ne-
cessitats bàsiques si, en lloc d’evadir els 
diners a paradisos fi scals, les empreses 
paguessin els seus impostos a les socie-
tats en què operen. Les petites i mitjanes 
empreses, que són les que creen treball, 
tenen difi cultats per mantenir plantilles 
i pagar impostos, mentre que les grans 
corporacions segueixen acumulant be-
nefi cis; que desvien cap als paradisos fi s-
cals. Demanem transparència i comptes 
clars. Volem una societat sana, cohesio-
nada i segura. Cal exigir als nostres re-
presentants que emprenguin accions en 
el camí de la seva necessària abolició.•

Paradisos fi scals

Volem transparència i 
comptes clars. Volem 
una societat sana, 
cohesionada i segura

Cartes al director

Posem punt i fi nal 
a la farsa del judici 
de Gdeim Izik
Torturats, empresonats i condemnats a 
cadena perpètua per un tribunal militar. 
Aquesta és part de la història de 24 joves 
sahrauís que van participar en la acam-
pada pacífi ca de Gdeim Izik, inspirado-
ra de les mobilitzacions de la Primavera 
Àrab l’any 2011. La història ve de lluny. 
Un jovent organitzat per la independèn-
cia del Sàhara Occidental i els drets del seu 
poble. Un poble traït: L’any 1975 per una 
Espanya que el va abandonar a mans de la 
dictadura del Marroc; l’any 1991 per una 
ONU que li va prometre un referèndum 
d’autodeterminació; l’any 2017 per un oblit 
polític, institucional i jurídic internacio-
nal que el manté a la llista de Territoris no 
autònoms pendents de descolonitzar. Però 
tornem-hi a la història dels 24 joves. Els jo-
ves del grup de Gdeim Izik van aconseguir 
ser jutjats per un Tribunal Civil, gràcies a la 
pressió que van exercir activistes i obser-
vadors internacionals. Jutjats per l’aparell 
jurídic del Marroc, el mateix regne que du-
rant 40 anys ha estat ocupant, reprimint, 
torturant i assassinant el poble sahrauí. 
El procés judicial es va reiniciar el desem-
bre del 2016. Ha estat seguit a nivell inter-
nacional per mitjans i observadors que en 
cap moment han deixat de denunciar les 
irregularitats i la manca de transparèn-
cia d’aquest procés que anomenen farsa. I 
el judici, diguem-li farsa, continua a hores 
d’ara. Continua perquè és una estratègia 
de desgast cap a les famílies i els companys 
dels joves jutjats, que viuen a 2000km de la 
ciutat on es celebren els judicis. Continua 
perquè el procés judicial està ple de proves 
i acusacions falses insostenibles. Continua 
perquè el Marroc vol esgotar l’atenció in-
ternacional per no evidenciar la seva na-
turalesa dictatorial. El fi nal de la història 
encara no està escrit. Ara és el moment de 
decidir si hi entrem o no. Decidir si seguim 
fent pressió internacional i donant mostres 
de solidaritat per tal que els 24 joves llui-
tadors que van sortir al carrer aquell 15M 
sahrauí siguin alliberats. Decidir posar 
punt i fi nal a aquesta farsa.
Sílvia Abadía Lapeña
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Opinió convidada
El 

bloc

Els reptes

Albert Vilardaga

Fa un temps que he descobert que la 
vida és molt més interessant si un 
es posa reptes. Fa uns anys, quan 

jugava a bàsquet, ens van ensenyar que 
ens havíem de proposar objectius am-
biciosos però assolibles, però a vega-
des un té una edat que ja se sap, és molt 
més còmode veure la vida passar i anar 
vivint el dia a dia, fi ns que hi ha un mo-
ment que et fas gran i te n’adones que 
et falten reptes.

L’estiu acostuma a ser una bona èpo-
ca per fer bons propòsits, però normal-
ment passa que més tard s’obliden. La 
solució perquè això no passi té tres se-
crets: Proposar-se un repte realment 
il·lusionant, per ben petit que sigui, no 

el primer que ens passi pel cap; que si-
gui un objectiu avaluable, això ho vaig 
aprendre fa poc temps, que puguem dir 
amb fets objectius si ho hem aconse-
guit o no; i per si ens passa pel cap tirar 
la tovallola, tenir-lo apuntat a algun lloc 
sempre visible.

Des de fa un temps vaig decidir pro-
posar-me’n uns quants, trobar una feina 
que m’agradés, amb L’Independent, rep-
te aconseguit, i aconseguir la sufi cient 
estabilitat econòmica com per a inde-
penditzar-me, que tal com està aquest 
tema no és fàcil, però també ho he acon-
seguit, i a més a més m’ha permès conèi-
xer el Nil i la Marina, dos amics més a 
la meva vida. El següent repte també el 
tinc molt clar, i n’estic convençut: córrer 
La Marató de Barcelona, encara no sé 
com m’ho faré, de fet hauria d’entrenar-
me més sovint, però només imaginar-me 
la sensació que un deu tenir al creuar la 
línia de meta ja em compensa qualsevol 
esforç anterior. En fi , veurem si aquest 
també sóc capaç d’aconseguir-ho.•

Opinió convidada
Endavant Gràcia

Gràcia sobirana!

L a crisi ha destapat les mentides del 78. El capitalisme 
patriarcal és incompatible amb la vida. Cal recuperar 
les sobiranies segrestades per institucions al servei 
de les elits, defensar els drets que garanteixen les ne-
cessitats i les llibertats bàsiques davant al mercadeig 

i l’autoritarisme i exercir l’autodeterminació dels Països 
Catalans. Necessitem trencar els marcs institucionals que 
permeten l’opressió social, nacional i patriarcal. Cal teixir 
poder popular des de la base i des de tots els fronts

Per què les dones treballem més, cobrem menys i som 
més pobres? El capitalisme patriarcal no reconeix les tas-
ques reproductives que segueixen fent les dones i els sec-
tors productius més feminitzats són dels més precaris. Les 
cuidadores familiars i professionals jornades eternes, sous 
baixos i malalties severes.

Calen centres de dia i residències per a la gent gran que 
siguin de titularitat, gestió i provisió públiques. Només així 
podem garantir millor servei i condicions laborals. Cal re-
conèixer laboralment la feina de les cuidadores mentre ha-
gin de fer-se càrrec del seus parents per la manca d’equipa-
ments públics.

Els nostres barris pels especuladors en lloc de per les ve-
ïnes? L’especulació immobiliària i turística segueix destru-
int Gràcia. Els fons voltors practiquen el mobbing, com en 
el cas de les veïnes de l’edifi ci que ocupa l’hotel de plaça del 
Sol, i fomenten la pujada dels lloguers que expulsa veïnes i 
mata el teixit social.

Cal exercir la sobirania popular contra el model turístic 
i recuperar habitatge de mans d’especuladors. Cal garantir 
el dret a l’habitatge

És l’empresari qui genera la riquesa? L’empresari s’en-
riqueix amb el producte del nostre treball i estalvia en els 
nostres sous. Als supermercats que han substituït el co-

merç local les condicions precàries són la norma. A Condis 
Expresses treballen 60 hores per 700€ sense dret a emma-
laltir. Cal organitzar la lluita laboral per millorar les nos-
tres condicions amb l’objectiu de declarar Gràcia lliure 
d’explotació.

Transport públic en mans privades? La vaga de metro i 
l’opacitat salarial dels directius de TMB deixen clar el bàn-
dol de l’Ajuntament que dóna transport gratuït al MWC i 
cedeix la gestió de la T-Mobilitat a la Caixa. A Gràcia, certes 
línies de bus estan saturades de turistes i tenen freqüències 
insufi cients. Cal que treballadores i usuàries lluitem per un 
transport públic adequat al districte.

Una sanitat i educació per pobres i una per rics? El pro-
jecte capitalista passa pel desmantellament d’allò públic 
que hauria de garantir els nostres drets. Les nostres neces-
sitats bàsiques són mercaderies amb les quals enriquir-se.

El CAP Larrard i el CUAP, l’únic de la ciutat que no obre 
24 hores, els gestiona PAM S.L. que ha acumulat un deute 
de 23M€. Ajuntament i Generalitat pagaran el deute per in-
tegrar-los a la sanitat pública sense una auditoria per saber 
on va tant diner públic.

També escassegen les places públiques en totes les eta-
pes educatives. No és admissible haver de marxar per acce-
dir a l’educació pública. 

Cal una Atenció Primària de titularitat, gestió i provisió 
públiques i un sistema educatiu públic, universal i en cata-
là que sigui eina d’inclusió i de normalització lingüística.

El català, una llengua de segona? A Gràcia abunden em-
preses que marginen el català i retolen en altres llengües 
pensant en el turista i no en les veïnes. Cal defensar la llen-
gua perquè és l’eina d’accés a la cultura i a la realitat social. 
Cal generar reconeixement pel català davant llengües de 
marcs institucionals imposats.•

Els fets de la casa de la Marquesa
Davant els intents de la Reina Isabel IIª d’acabar amb el govern de l’anomenat Bienni Progressista, es produeixen ar-
reu d’Espanya nombroses insurreccions obreres. El 20 de juliol de 1856 el triomf de l’aixecament és total a Gràcia. 
Set ofi cials s’havien refugiat a la casa de la Marquesa, un edifi ci noble situat a l’entrada de Gràcia. Els revolucionaris 
hi calaren foc, obligant a sortir els militars que foren executats allà mateix. Esclafada la revolta obrera, vuit dies més 
tard foren executats sense judici previ setze graciencs, capturats quan fugien de la repressió. Ho foren davant les ruï-
nes de la casa de la Marquesa i per ordre directe del Capità General, Juan Zapatero.

Pep Gorgori, Gerard Maristany i Albert Musons. 
Taller d’Història de Gràcia.

Notícies de la Gràcia independent

L’estiu acostuma 
a ser una bona 
època per fer 
bons propòsits
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Agenda
Si 

voleu publi-
car els vostres ac-

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

@independent.cat

Exposicions
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) 

Fins al 23 de juliol
Exposició 25 anys Jocs Olímpics de 
Barcelona. El grup d’estudis del Coll-
Vallcarca i el centre cívic La Bruguera han 
organitzat un seguit d’activitats per com-
memorar aquell moment històric de la 
ciutat de Barcelona i conèixer de primera 
mà el testimoni d’alguns dels seus prota-
gonistes.
CC El Coll-La Bruguera (Aldea, 15)

Fins al 2 d’agost 
Exposició de Jorge Cavelier, Las formas 
del tiempo, bosques del trópico andino. 
Nascut a Colòmbia i format a Nova York, 
Florència i Bogotà, els seus paisatges tras-
lladen l’espectador a l’univers interior de 
l’autor, en escenes on la natura forma es-
tats d’ànim. Una particular geografi a de 
l’esperit que és un suggerent viatge a tra-
vés de valls difuses, boscos eteris i llacs 
perduts entre boira i núvols, en el límit de 
la realitat i la irrealitat, portant a l’espec-
tador a la certesa que allò visible està ani-
mat per la percepció d’allò invisible.
Verdi_Verd (Verdi, 102)

Fins al 21 d’agost 
Exposició L’art de guarnir el carrer. La 
construcció col·lectiva i imaginativa de 
l’efímer. Aquesta exposició, comissariada 
per Josep Maria Contel, mostra l’evolu-
ció dels guarniments de Gràcia des de la 
Festa Major des de 1862, quan les veïnes 
i els veïns de la vila van començar a de-
corar carrers i places amb les enrama-
des, fi ns avui, en què les ornamentacions 
s’han convertit en grans escenifacions 
que se superen any rere any.
Jardinets de Salvador Espriu

Fins a l’1 d’octubre
Exposició: El ritme dels mercats. Recull 
de fotografi es de mercats fruit de diversos 
viatges fets al llarg de trenta anys des de 
l’estiu de 1982 per Manel Prieto i Mayra 
Pahisa.
Biblioteca Jaume Fuster (Pl. Lesseps, 20-
22)

Fins al 6 d’octubre
Gestiualitats: Clàudia Regueiro presen-
ta 3.458, una obra en gravat, Alexandra 
García, una vídeo instal·lació que nomena 
La violència bona, i Tura Sanz que mostra 
el seu treball en escultura. L’exposició es 
pot visitar de dimarts a divendres de cinc 
a dos quarts de vuit del vespre fi ns el 6 
d’octubre (agost tancat).
Fundació Felícia Fuster (Camps i Fabrés , 
3- 11 , baixos 3a)

Actes
Divendres 21 de juliol
Teatre: Coses que dèiem.
Sala Porta 4 (Església, 4-10), a les 21 h

Nit de Swing: Diamong Key.
Barcelona Pipa Club (Santa Eulàlia, 21), a 
les 22 h

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

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

Concert: Robert Milego.
Jazzpetit (Provença, 181), a les 23 h

Concert: Sofi sticantes Djs.
Cara B (Torrent de les Flors, 38), a les 24 h

Dissabte 22 de juliol
Presentació del BOT (Butlletí Ofi cial de 
Tucston) número 4. 
Bar Trèvol de l’Abaceria, a les 12.30 h

Teatre: Les véritables aventures de Don 
Quichotte de la Mancha. Espectacle de ti-
telles dins del festial GREC.
Almeria Teatre (Sant Lluís, 64), a les 21 h

Concert: Kafi g + Ninkasi.
Cara B (Torrent de les Flors, 36), a les 22 h

Concert: Acoustic Balkan Session.
Barcelona Pipa Club (Santa Eulàlia, 21), a 
les 22 h

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

Concert: Soul and the Highway Blues.
Jazzpetit (Provença, 181(, a les 23 h

Diumenge 23 de juliol
Barcelona Bluegrass Jam.
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant 
Miquel, 59), a les 19.30 h

Jam session de jazz i swing.
Jazzpetit (Provença, 180), a les 20 h

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

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

Dimarts 25 de juliol
Jam session de blues, rock i soul.
Jazzpetit (Provença, 180), a les 21 h

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

Concert: El Jose.
Cara B (Torrent de les Flors, 36), a les 
21.30 h

Dimecres 26 de juliol
Loqueterroting Jam Session. Jam acústi-
ca i micro obert.
La Sonora de Gràcia (Riera Sant Miquel, 
59), a les 21 h

Concert recolzament Jazzpetit: Julio & 
Alex.
Jazzpetit (Provença, 181), a les 21 h

Visita comentada: Güell, Gaudí i 
Barcelona. L’expressió d’un ideal urbà. 
Cal reserva prèvia.
Museu d’Història de BCN Park Güell Casa 
del Guarda (Olot, 7), a les 21.30 h 

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

Dijous 27 de juliol
Tallers de descoberta: Cine, R2D2 el robot 
d’Star Wars. Cal inscripció prèvia. A par-
tir de 8 anys.
Biblioteca M. Antonieta Cot i Miralpeix 
(Pg. Vall d’Hebron, 65-69), a les 18 h 

Jam session de jazz.

Jazzpetit (Encarnació, 181), a les 21 h

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

Concert: Henrich Novák.
La Sonora de Gràcia (Riera Sant Miquel, 
59), a les 21.30 h

Concert: Karabash.
Cara B (Torrent de les Flors, 36), a les 
21.30 h

Jam session de blues: David Giorcelli Trio.
Barcelona Pipa Club (Santa Eulàlia, 21), a 
les 22 h 

Entitats

Amb el suport de

La plaça del Sol, 
l’envelat dels 
grans èxits
 
Amb motiu del Bicentenari 
de la Festa Major de Gràcia, el 
Taller d’Història ha programat 
el proper dijous una tertúlia 
sobre la història dels envelats 
de la Plaça del Sol a càrrec de 
Francesc Franco, membre del 
Taller i gran coneixedor de la 
trajectòria d’aquesta comissió de 
la festa. Precisament, ara farà 110 
anys que es va formar la primera 
junta de l’associació de veïns de 
la Plaça del Sol. Els seus populars 
envelats van ser punt de trobada 
de Rita Pavone, Tom Jones, Joan 
Manel Serrat, Raimon, La Trinca 
o Ana Belén i Víctor Manuel. 

Dijous 27 de juliol a les 19.30 
h a l’Envelat de la Festa 
Major als Jardinets)

Recomanem

Dilluns 24 de juliol
Torneig: Dòmino. Cal inscripció prèvia.
Centre Cívic El Coll - La Bruguera (Aldea, 
15), a les 17 hDimecres 26 

Cinema a la fresca: Ocean’s eleven. Amb 
entrepà, beguda i crispetes. 5€.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 21 h 

Divendres 28 de juliol
52è Festival Internacional de Cant 
Coral: Concert Mixed Choir Kulkuset. 
Organitzat per l’Orfeó Gracienc.
Capella Esperança (Palma de Sant Just, 
2), a les 21 h

Impressions de natura amb David 
Alegret, tenor, i Daniel Blanch al piano. 
Interpretaran obres de F. Schubert, L. 
van Beethoven, J. Lamote de Grignon i E. 
Toldrà entre d’altres.
Museu d’Història de Barcelona - Park 
Güell Casa del Guarda (Olot, 7), a les 22 h

Dissabte 29 de juliol
Taller: Assaig obert dels Geganters de 
Gràcia.
L’Envelat dels Jardinets de Salvador 
Espriu, a les 18 h

De l’1 al 21 d’agost
Exposició: Quan el foc és blau i groc. 35 
anys cremant la Vila! La Diabòlica de 
Gràcia arriba al seu 35è aniversari i des-
prés d’una intensa cerca per recuperar la 
seva memòria històrica i els seus antics/
es membres, us presenta un recull foto-
gràfi c cronològic així com una bona col-
lecció de versots.
La Violeta de Gràcia (Maspons, 6)
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Breus

Texas celebra 
40 anys de 
l’òpera prima de 
Ventura Pons

Els cinemes Texas 
commemoren els 40 anys 
del rodatge de la primera 
pel·lícula del director 
Ventura Pons, Ocaña, retrat 
intermitent. Serà dilluns 24 
de juliol a les 21.45 h amb 
la projecció del seu fi lm. 
La pel·lícula de culte es va 
rodar pocs mesos abans 
de l’abolició de la censura 
franquista i retrata el 
pintor andalús José Pérez 
Ocaña, un personatge 
que va marcar la vida 
barcelonina de fi nals dels 
70 i l’activisme LGTB. 
L’entrada a la projecció és 
gratuïta i la invitació es 
recull a les taquilles.

Obertes les 
inscripcions 
per al proper 
Màgicus 
El Festival de Màgia Jove 
de Barcelona organitzat 
pels Lluïsos de Gràcia i la 
Companyia Mag Oli arriba 
a la vuitena edició. Les 
inscripcions al concurs de 
joves mags d’entre 14 i 25 
anys estan obertes fi ns a 
l’1 de setembre. El Festival 
Màgicus se celebrarà el 
27, 28 i 29 d’octubre al a la 
sala de teatre de l’entitat 
i comptarà amb tallers i 
una gala de màgia. 

De l’Error Fest al Euskal Herria 
Sona. El duet donostiarra Niña Coyote 
eta Chico Tornado es van donar a 
conèixer a Gràcia l’any passat en el 
marc de l’Error Fest de plaça Rovira. 
A l’EH Sona d’enguany portaran el seu 
rock “pesat, desèrtic i verinós” que 
signen al seu darrer treball EATE l’11 
de novembre a la sala Razzmatazz.

Els dos músics bascos portaran al novembre el seu rock intens a l’Euska Herria Sona 2017. Foto: EH Sona

Silvia Manzanera

U rsula Strong (bateria) 
i Koldo Soret (guitar-
ra i veu) són els compo-
nents de Niña Coyote eta 
Chico Tornado, dos do-

nostiarres que es van unir a Sant 
Francisco fa sis anys per desenvo-
lupar aquest projecte. També són 
el primer dels grans noms que 
conformaran el cartell de la pro-
pera edició del festival de música 
basca impulsat per l’Euskal Etxea, 
l’EH Sona, que celebra, a més, dues 
dècades de recorregut per impul-
sar i difondre la música i la cultura 
basca a Barcelona. 

Igual que l’any passat, la direc-
ció del festival avança l’anunci de 
les bandes tres mesos abans i co-
mença així a escalfar motors d’una 
edició que ja es nota especial. La 
venda de les entrades també ha co-
mençat i repeteix la fórmula d’ofe-
rir-les per trams estrenada fa dos 
anys. De nou, com en la dinovena 
edició, els noms s’aniran desco-
brint setmana rere setmana a tra-
vés de les xarxes socials.

Malgrat l’expectativa que vo-
len mantenir els organitzdors, 
una de les novetats anunciades 
del vintè aniversari que ja se sap 
és que els concerts es dividiran en 
tres grups o línies i que la músi-
ca catalana intensificarà la seva 
presència. Els concerts es reparti-
ran en sales grans i sales petites 
(com ara l’Euskal Etxea) i hi hau-
rà una gran festa i un concert cen-

Niña Coyote eta Chico 
Tornado, primer gran 
nom del 20è EH Sona 
Els concerts del festival de música basca d’enguany 
es dividiran en tres línies i s’intensifi carà 
la presència de música catalana 

tral. Entre les activitats paral·leles 
destaca una “ruta musical”. Tot i 
que el festival ha anat reduïnt la 
seva presència a la Vila, el concert 
al CAT serà un dels plats forts de 
l’edició d’aquest any.

Si Zea Mays era el primer nom 
de l’EH Sona 2016, el primer d’en-
guany no és desconegut a Gràcia, 
ja que Niña Coyote va ser una de 
les apostes del a primera edició 
de l’Error Fest de plaça Rovira. 
Aquests dos músics ja han fet so-
nar els seus directes arreu i en fes-
tivals reconeguts com el Primavera 
Sound o l’Azkena Rock Festival.•
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Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla 
del Prat,  15. Tel. 93 217 26 42.
• La guerra del Planeta de los 

Simios. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 
dj, 16, 19, 22.

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

• Su mejor historia. Dv, ds, dg, 
dl, dm, dc, dj, 16.10, 19.10, 
22.10.

• Una noche fuera de control. 
Dv, ds, dg, dl, dm, dc, dj, 16, 
18.05, 20.10, 22.15.

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

• Cars 3. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 
dj, 15.50, 18.05, 20.20.

• Baby Driver. Dv, ds, dg, dl, 
dm, dc, dj, 22.30.

• El hombre del corazón de 
hierro. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 
dj, 22.05.

• Gru: mi villano favorito 3. 
Dv, ds, dg, dl, dm, dc, dj, 16, 
18, 20.

• Señor dame paciencia. Dv, 
ds, dg, dl, dm, dc, 16.15, 18.15, 
20.15, 22.15.

• Dunkerque. Dv, ds, dg, dl, 
dm, dc, dj, 16, 18.10, 20.20, 
22.30.

Cinemes Girona. Girona, 177
• Mara i el senyor del foc. Dv, 

20. Ds, dg, dl, dm, dc, dj, 16.
• Estiu 1993. Dv, 18, 22. Ds, dg, 

dl, dm, dc, dj, 18, 20.
• Inseparables. Dv, ds, dg, dc, 

dj, 16, 18, 20, 22. Dl, dm, 16, 
18, 20.

• Brava. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 
dj,16.

• Estados Unidos del amor. Dv, 
16. Ds, dc, dj, 22.

• Casa Asia: Qazaq Eli (Ciclo 
Asia Central). Ds, 20.

• Un minuto de gloria. Dv, dc, 
dj. 18, 20, 22. Ds, 18, 22. Dg, dl, 
dm, 18, 20.

Cinemes Texas. Bailèn, 205. 
[VOS català. 933487748 www.
cinemestexas.cat]
• Sala 1: Després de la tempes-

ta. 15.50, 18, 20.10. La nostra 
germana petita. 22.15.

• Sala 2: Heidi. 16. Jackie. 18, 
20. Mulholland Drive. 22.

• Sala 3: Incerta Glòria. 15.50, 
18, 20.10. Dl, 15.50. Hannah. 
22.15.

• Sala 4: Quan tens 17 anys. 18, 
20.10. El club. 16, 22.15.

 TEXAS NANOS. En català i 3€.
• Sala 2: Heidi. Dv, ds, dg, dl, 

dm, dc, dj, 16.

Verdi. Verdi, 32. 
• Dunkerque. Dv, ds, dg, dl, 
dm, dc, dj, 16, 18.10, 20.20, 
22.30.
• Sieranevada. Dv, ds, dg, dl, 
dm, dc, dj, 16.15, 19.20.
• Júlia Ist. Dv, ds, dg, dl, dm, 
dc, dj, 22.30.
• Baby Driver. Dv, ds, dg, dl, 
dm, dc, dj, 16, 18.10, 20.20, 
22.30.
• Su mejor historia. Dv, ds, dg, 
dl, dm, dc, dj, 16, 18.10, 20.20, 
22.30.
• En al Via Láctea. Dv, ds, dg, 
dl, dm, dc, dj, 16, 20, 22.20.
• Un italiano en Noruega. Dv, 
ds, dg, dl, dm, dc, dj, 18.15.
• Candilejas. Dj, 20.15.

Verdi Park. Torrijos, 49
• Michelangelo. Dv, ds, dg, dl, 

dm, dc, dj, 16. Dm, 20.15.
• Maudie. Dv, ds, dg, dl, dc, dj, 

20.
• La guerra del Planeta de los 

Simios. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 
dj, 16, 20, 22.25.

• Todo sobre el asado. Dv, ds, 
dg, dl, dm, dc, dj, 18.25, 20.20.

• Estiu 1993. Dv, ds, dg, dl, 
dm, dc, dj, 16.10, 18.15, 20.20, 
22.30.

• Gru, mi villano favorito 3. Dv, 
ds, dg, dl, dm, dc, 22.15. Dv, 
ds, dg, dl, dm, dc, dj,18.

• Cars 3. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 
dj, 16, 18.10, 22.

• El día de los muertos. Dj, 
22.15.

Joan Millaret Valls

Expulsats dels boscos on s’havien fortifi cat empai-
tats pels humans caçadors de micos, els simis en-
ceten l’etern deambular dels proscrits a la recerca 

d’un refugi. En realitat, els simis en aquesta fructífe-
ra franquícia són els indis aniquilats i expulsats de les 
planures en què, fi ns i tot, alguns porten el cos pintat 
com guerrers aborígens. Després d’aquesta preàmbul 
comença l’èxode dels simis per trobar una reserva on 
poder viure en pau, però son apressats pels salvatges 
caçadors i tancats en camps de treball. Mentre un re-
duït i divers grup de fugitius, entre els quals es troba 
Cèsar (Andi Serkis), el líder simiesc caigut en des-
gràcia, intentarà alliberar-los del camp de refugiats, 
reivindicant-se Cèsar de nou entre els simis esclaus, 
igual que un Espartac.

L’acció està ambientada en un futur post-apocalíptic 
en què els propis humans es veuen afectats per una pla-
ga que els deixa sense parla i els contaminats són sacri-
fi cats sense pietat. Humans perseguidors de simis que 
actuen com un exèrcit sediciós que alhora es fortifi ca 
en la construcció d’un gran mur per repel·lir l’atac d’un 
altre exèrcit d’humans, i que al fi nal deixa als dissortats 
simis enmig d’un confl icte encara més gran.

L’oposat a Cèsar és un perseguidor de simis, un fei-
xista coronel (Woody Harrelson), que sembla un èmul 
del desertor general Kurtz amagat en l’espessor de 
la jungla, el cor de les tenebres conradià, a Apocalyse 
Now. Una fi liació que es fa explícita en moments con-
crets, com el rapat al zero del militar o temes de la 
banda sonora que ens condueix a l’infern de bogeria 
de la Guerra del Vietnam refl ectida  per Coppola. 

Combinació perfecta d’acció èpica i de drama interi-
or, d’espectacle i d’intimisme, per tancar aquesta dar-
rera trilogia que el 2011 ressuscitava la franquícia de 
El planeta dels simis (1968). I sobretot que la gent no es 
pensi que va a veure un fi lm de guerra i d’acció grandi-
loqüent, sinó que es trobaran un fi lm admirable, ple de 
lectures, carregat de simbolisme, d’una austeritat i con-
tenció encomiable: entreteniment seriós i adult.•

Els proscrits

crítica de 
cinema

Ballar versos: una 
fusió de dansa i poesia 
a Dones del 36
La poeta gracienca Marta Pérez mostrarà aquest 
espectacle, basat en el poemari ‘Ostatge’, el 17 d’agost 

Els versos de Marta Pérez fan ballar Pol Jiménez. Foto: Cedida

Lucía Franco de Paz

M arta Pérez és una 
poetessa nascuda a 
Gràcia i ha desenvo-
lupat la seva carrera 
lligada a la Vila. Fa 31 

anys va guanyar els Jocs Florals de 
Gràcia i enguany es deixarà veure 
a la Festa Major amb l’espectacle 
Ballar versos, basat en el seu darrer 
poemari titulat Ostatge (Témenos 
edicions, 2016). L’acte que planteja 
va molt més enllà d’un recital con-
vencional: dansa i poesia es fusio-
nen. “Sempre tinc invents estranys 
i intento fer coses creatives”, expli-
ca Pérez. Per a ella unir diferents 
disciplines artístiques és enriquir-
les, ja que se li dóna una nova di-
mensió. El ballarí que l’acompanya 
és el Pol Jiménez, graduat al con-

servatori de dansa espanyola de 
Barcelona. Pérez només és una de 
les dones que estaran presents a 
la Festa Major, ja que el seu espec-
tacle s’emmarca dins les activitats 

preparades per Les dones creado-
res de Gràcia. Les artistes vincu-
lades al districte  s’organitzen des 
del 2014 en el Projecte Minerva, 
que vol ser un punt de trobada i 
visibilitzar la feina i el talent feme-
ní. Després de moltes activitats or-
ganitzades, han aconseguit l’espai 
que no tenien a la Festa Major i el 
dijous 17 d’agost fan aquest acte a 
la plaça de les Dones del 36. Des de 
les 18.30 i fi ns a les 21.30 h creado-
res de diferents disciplines, edats i 
perfi ls mostraran el seu art.

En el seu poemari, Marta Pérez 
parla de la relació entre dues do-
nes gitanes, una d’elles presa. 
Pérez va conèixer a la presó de Can 
Brians una de les protagonistes i la 
seva història d’amor. Segons l’au-
tora, la presó és inútil, “només ser-
veix per embrutir”, però en aquest 
cas les va fer refl exionar. “Aquest 
poemari és una excusa per abocar 
tot allò que observo a la presó”, 
conclou l’artista.•

El Cos, una exposició del 
Projecte Minerva. Fins al 31 
de juliol el Coll-La Bruguera 
acull una mostra col·lectiva de 
les dones creadores de Gràcia 
que convida a refl exionar 
entorn les violències i resistències 
que s’han produït en el cos, “un 
espai que ha patit agressions 
però també un lloc de lluita”.
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La torratxa

La ciutat que 
no tenim
Luis Ángel Fernández

Un nou terme, o concepte, o com ho 
vulguem anomenar, comença a to-
car el timbre de les nostres neuro-

nes: la Ciutat del Futur. En un món on 
la profecia s’ha convertit en una plaga, 
com hem tractat d’avisar en més d’una 
ocasió sense resposta encara de la OMS, 
la Ciutat del Futur ho té tot per triom-
far: tot el planeta, tot, està a punt de viu-
re a ciutats. Per descomptat, no totes les 
ciutats, presents o futures, ni tan sols les 
de tipus aldea, estan preparades per a 
aquest assalt. A més, sobre els problemes 
propis de cada una, no deixem d’augmen-
tar-los amb els nostres desplaçaments 
de ciutat a ciutat en el mode invasió. Els 
exèrcits ara es denominen Turisme i els 
soldats, clar, Turistes.

Quan els habitants d’un municipi urbi 
et orbi i, ja que estem assenyalant, els de 
Barcelona, que per alguna cosa deu valer 
la proximitat, ens llancen tot el que acon-
segueixen fi car-se en el cub de la Ciutat 
del Futur, un no pot fer menys que iniciar 
aquests diàlegs de somni que són els que 
valen: Encara que viuen en aquesta ciu-
tat de la qual parlen, perdó per la irreve-
rència, què saben d’ella? Saben com era 
i d’on ve el que hi ha? Amb quin concep-
te d’evolució treballen per conduir-nos 
cap a allò que no tenim i saber en què de-
semboca? ¿Tant enlluerna el màrqueting 
com per ni tan sols veure allò evident? Si 
ens centrem tan sols en els exèrcits inva-
sors, un petit aspecte de la famosa Ciutat 
del Futur, tots veiem que la gestió de 
quantitats irremeiablement creixents es 
torna en un moment en un fenomen irri-
tant o obliga a abandonar les zones em-
blemàtiques de les ciutats (Això sí, amb 
molt soroll perquè no es creguin que el 
caos és un caos amb sobirania pròpia).

En fi , intentarem examinar amb més 
cura en propers articles aquesta Ciutat 
del Futur que ve muntat en el cotxet del 
passat, que avui no sabem on aparcar i 
que, com a bons i incipients afi cionats a 
la profecia, imaginem com el conduirem 
sense saber ni tan sols com seran les car-
reteres d’aquest futur que, recordem, en-
cara no existeix.•

Èric LluentGràcia des de l’exili Èric

Orxata

L levar-se llefi scós perquè la pell et bull. Així són els 
estius a Gràcia i així és com he après a no malpar-
lar dels juliols plujosos i a vuit graus que ens rega-
la Reykjavík als que venim del sud d’Europa. En la 
meva darrera visita a Catalunya, fa dues setmanes, 

la calor se’m va arrapar tan endins que en qüestió d’hores 
ja tenia febre sense motiu aparent. Els canvis de tempera-
tura m’acostumen a passar factura i tornar a respirar l’ai-
re contaminat de la capital catalana també. 

Un dels aspectes que més valoro de viure a Islàndia és 
la qualitat de l’aire. Com a asmàtic, la diferència es fa evi-
dent. A Islàndia mai em poso malalt, a Barcelona no hi ha 
any que no acabi ingressat a l’hospital. És aquesta calor 
exagerada, insoportable, el que ens espera a partir d’ara? 
Si això ha d’anar a pitjor, podrem continuar visquent els 
estius a ciutat? Som a temps de frenar la tendència de rè-
cords històrics que hem anat sumant els darrers anys? 

L’any 2006 a la capital catalana es van arribar als 39,2 
graus. El 2010, als 39,3. Dècima a dècima, als sufocats gra-
ciencs només ens quedarà pujar cap al Coll i passar-nos 
el dia a la piscina del Parc de la Creueta mentre els turis-
tes es torren al Park Güell. Nota mental: destruir totes les 
guies de viatge que parlin del Parc de la Creueta. Potser 
ens haurem de plantejar canviar els horaris de la Festa 
Major. De deu del matí a sis de la tarda, silenci, que la gent 
dorm asfi xiada a l’espera de la vesprada i d’un glop d’aire 
més agradable per a la gola. 

Tornar a Gràcia, obrir de nou l’armari de la roba d’es-
tiu, aquelles samarretes de màniga curta de fa deu anys i 
aquells pantalons curts de colors estrafolaris que mai van 
combinar amb res, també m’ha fet recordar. De cop, i això 
em passa sovint des que vaig complir els trenta, retrobo 
imatges inèdites del meu passat que se m’apareixen da-
vant dels ulls com un tresor. 

Deuen ser els fi nals dels vuitanta o inicis del noranta. 
Carregats amb bosses de plàstic i alguna motxilla, arri-
bem tots quatre, mare, pare, germà gran i jo, a l’estació 
de França. És el primer cop, almenys que jo recordi, que 
marxem de vacances a casa dels avis al Maresme i es res-
pira excepcionalitat. El tren té un interior de fusta i al-
guns passatgers fumen. Els grafi ts de l’extraradi i les ca-
ses barates de La Mina em descobreixen que hi ha món 
més enllà del meu carrer i del pati de l’escola. 

Baixem a l’estació d’Ocata i creuem les vies pel túnel 
subterrani, humit, fosc i ple de sorra de la platja que és 
a tocar. El meu pare s’encén un Ducados i la meva mare 
s’atura al quiosc per comprar-me alguna revista, que a 
casa dels avis d’alguna manera hauré de passar les hores, 
diu. Escullo un còmic de Mortadelo y Filemón, Los inven-
tos del profesor Bacterio, i de la gran nevera dels Frigo 
agafo un popeye de taronja. El meu pare m’explica: “ara 
esteu acostumats a menjar gelats molt sovint, però quan 
jo era petit en menjàvem un o dos cada estiu”. Quina vida 
més dura, penso.

Enfi lem cap a la casa, costa amunt, passant pels cine-
mes La Calàndria, una d’aquelles sales de cinema per les 
que pagaves una entrada i tenies sessió doble. Tornen 
l’olor a pi, les pinyes amb pinyons, l’olivera del jardí, els 
cargols, les formigues i les papallones, les pedres de dife-
rents colors, el pou i la font d’aigua freda, freda que ens 
servia per omplir les ampolles de vidre per a l’hora de di-

nar i de sopar. Els esmorzars de l’àvia i aquella recoma-
nació que ja aleshores sonava a antiga: “de matí, el millor, 
abans que res, un got d’aigua en dejú”.

Torno al present i encara em bull la pell, i també la mà-
quina de fer records. El cos associa factors externs, com 
una olor, un paissatge, una melodia o una temperatura, 
amb moments vitals que crèiem perduts. L’únic positiu 
de les calorades que pateixo quan visito Gràcia al juliol o 
a l’agost és l’apassionant passeig pels records d’estiu que 
brollen directament de l’oblit. Això, i ésclar, l’orxata.•

L’orxata anyorada del periodista i un record d’estiu

El cos associa factors externs, 
com una olor, un paissatge, una 
melodia o una temperatura, amb 
moments vitals que crèiem perduts. 
L’únic positiu de les calorades de 
juliol a Gràcia és l’apassionant 
passeig pels records d’estiu 


