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Woody Allen: “L’acústica 
del Cafè Vienès, a Casa 
Fuster, és superba” 
“És entretingut jugar a fet i amagar amb els fans i, alhora, afalagador”, diu 
el director novaiorquès en entrevista en exclusiva per a l’Independent

Èric Lluent

Durant el rodatge de Vicky 
Cristina Barcelona l’es-
tiu de 2007, Woody Allen 
va situar el seu oasi mu-
sical a la Vila de Gràcia. 

El Cafè Vienès de la Casa Fuster, 
als Jardinets de Salvador Espriu i 
en plena recta fi nal del Passeig de 
Gràcia, es va convertir en el seu 
local d’assaig i allà va protagonit-
zar alguns concerts sorpresa amb 
els músics de la seva banda, Eddy 
Davis i Conal Fowkes, els quals 
aleshores ja vam entrevistar per a 
la contraportada d’aquest setma-
nari. Sempre afable amb els con-
vidats que entren al seu camerino, 
Woody Allen ens rep minuts abans 
de tocar aquest estiu al Festival de 
Música de Cap Roig. El manager 
del seu grup de jazz, el veterà actor 
secundari John Doumanian, ens 
convida a quedar-nos entre basti-
dors durant el concert. Dies més 
tard, ja des de Nova York, Allen 
respon les preguntes de l’Indepen-
dent de Gràcia i ens les fa arribar 
per correu electrònic.

Se’n recorda del primer cop que 
va visitar Barcelona?
No ho recordo, però sé que el pri-

dien amb mi tocant l’estil de jazz 
de Nova Orleans. 

Està satisfet amb el resultat 
de la pel·lícula ‘Vicky Cristina 
Barcelona’? 
Sí. Va ser una gran experiència 
treballar amb aquells actors i tre-
ballar a Barcelona. 

A Gràcia, tenim alguns cinemes 
que resisteixen la deriva comer-
cial i homogeneïtzadora de les 
sales de cinema. Per exemple, 
molts barcelonins van a veure 
les seves estrenes als Cines Verdi, 
que aquesta tardor farà 30 anys 
com a multicinemes. Com veu el 
futur d’aquesta mena de sales? 
Tristament, cada cop en queden 
menys, de cinemes. Ara mateix vi-
vim un període de transició i nin-
gú sap realment què ens durà el 
futur en relació a les sales de ci-
nema versus el cinema vist a casa. 

mer cop vaig venir per tocar a un 
concert de jazz i a l’instant la ciu-
tat em va agradar.

Quan va rodar ‘Vicky Cristina 
Barcelona’, ara fa deu anys, el 
Cafè Vienès de la Casa Fuster es 
va convertir per a vostè en un 

També va tenir l’oportunitat de 
conèixer alguns músics locals 
com Òscar Font, que actualment 
encara és l’organitzador dels 
concerts de cada dijous al Cafè 
Vienès.
Vaig gaudir moltíssim tocant amb 
els músics locals perquè ells gau-

“Vaig gaudir 
moltíssim amb 
els músics locals 
tocant el jazz de 
Nova Orleans” 

Woody Allen, amb Eddy Davis i Conal Fowkes, dos dels seus músics de confi ança Foto: Èric Lluent

oasi musical. Com va anar l’expe-
riència de tocar al local gracienc?
És una sala amb una acústica su-
perba per tocar música. L’Eddy i 
el Conal van estar fent concerts 
allà mateix durant tot l’estiu i em 
convidaven a sumar-m’hi de tant 
en tant. 

Òscar Font, a la dreta, tocant amb Allen a Casa Fuster Foto: Èric Lluent

der ser. Tampoc ho serà per la ce-
lebració dels deu anys de la sala. 
Tot i així, no hi falten, en la pro-
gramació pensada per Font, grans 
noms del jazz. “No farem una cele-
bració molt vistosa però sí que ens 
fa il·lusió organitzar algunes acti-
vitats durant el mes d’octubre per 
commemorar aquests deu anys del 
Cafè”, assenyala el músic. 

Així, la primera activitat serà 
l’actuació d’Adrian Cunningham 
l’últim dijous de setembre, “un 
clarinetista que despentina”, as-
segura el programador de la sala. 
Els dijous d’octubre, a més, les for-
macions que habitualment actu-
en a l’hotel tocaran amb musics 
diferents. Divendres 6 d’octubre, 
tindrà lloc una actuació progra-
mada en col·laboració amb Pere 

Pons, programador del Jamboree. 
I dissabte 7 d’octubre es farà l’ac-
tuació commemorativa i es repar-
tirà el disc que s’ha editat especi-
alment pels deu anys, amb temes 
de les bandes que toquen al Cafè. 
“La idea és repartir aquest disc en-
tre els clients i amics, a mode de 
detall, i gaudir d’un concert pen-
sat per celebrar aquest aniversari”,

Font reconeix que li hagués fet 
il·lusió que Woody Allen i la seva 
banda s’haguessin passat per 
l’hotel, però no estalvia elogis per 
Cunningham ni per la resta de per-
sones i músics que formaran part 
de la festa. Potser el novaiorquès 
es deixa veure per Jardinets al 
Nadal. “Té casa a París i a vega-
des s’ha escapat a Barcelona des 
d’allà”. Mai se sap. •

Disc especial pels 10 anys del cicle de jazz
Woody Allen havia acordat una actuació a l’estiu a l’hotel però li va coincidir la gira per Europa i el bolo a 
Cap Roig el mateix dia que havia de tocar al Cafè Vienes, que ja té a punt la celebració del desè aniversari

Silvia Manzanera

Woody Allen havia de ser 
a Casa Fuster el 8 de ju-
liol i no a Cap Roig. Així 

havia quedat el cineasta novaior-
quès amb l’Òscar Font, progra-
mador del Cafè Vienès i clarine-
tista inquiet que en un dels seus 
viatges a Nova York va convidar 
Eddy Davis i Conal Fowkes per-
què fessin una actuació a l’hotel. 
“Van acceptar la meva proposta i 
en Woody Allen s’hi va apuntar de 
seguida, tenia ganes de tornar a 
Barcelona”, explica Font, “llavors 
el seu manager li va organitzar la 
gira europea i el bolo a Cap Roig 
que coincidia amb l’actuació pen-
sada al Cafè”. Aquest cop no va po-
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Woody Allen, obrint-se pas en una de les visites a Casa Fuster Foto: Èric Lluent

És massa d’hora per pronunciar-
se sobre aquesta qüestió. 

Alguns dels seus personatges, 
com Alvy Singer a ‘Annie Hall’ 
(1977) o Wei Ling Soo a ‘Màgia a 
la llum de la lluna’ (2014), estan 
farts dels seguidors que els dema-
nen autògrafs i fotografi es. Quan 
visita ciutats com Barcelona, on 
tothom se li apropa cada dos per 
tres, sent el mateix que els seus 
personatges?
No. T’acabes acostumant a aques-
ta situació molt ràpidament. És 
força entretingut jugar a fet i 
amagar amb els fans, però alho-
ra també és fàcil fer-los sentir bé 
i, tot plegat, és molt afalagador. 

El nostre setmanari, L’In de pen-
dent de Gràcia, encara es publica 
en paper, però la majoria de nou 
projectes periodístics ja neixen 
només en versió online. Creu que 
costums del segle XX com el paper 
a la premsa acabaran desaparei-
xent o encara hi ha esperança?
Penso que el paper sempre hi 
serà però com una cosa antiqua-
da. Sempre hi haurà gent que, 
per exemple, preferirà els llibres 
tradicionals en lloc dels llibres 
electrònics, però el cert és que la 
tendència és clarament digital.•

E.L.

P oseu-vos al cap d’un jove 
estudiant de periodisme 
que comença a treballar 
al setmanari de la seva 
Vila i que s’assabenta que 

Woody Allen vindrà a tocar, de 
tant en tant i sense avisar, a un lo-
cal de jazz del barri. Evidentment, 
el que s’ha d’aconseguir és que 
aquesta llegenda del cinema, que 
ja ha anunciat que no atendrà mit-
jans locals, parli en exclusiva per 
al setmanari. Sembla difícil però 
no impossible. 

Això era exactament el que jo 
pensava ara fa deu anys i grà-
cies a aquella idea de somniatru-
ites postadolescent, una dècada 
després hem acabat aconseguint 
un fet poc probable, que Woody 
Allen contesti les preguntes de 
l’Independent de Gràcia. Woody 

Una dècada perseguint un 
dels personatges clau de 
la història del cinema
Èric Lluent explica el treball d’acostament i de creixent confi ança amb l’entorn 
que ha portat un periodista local a entrevistar una estrella internacional 

is quan se li apropen desconeguts i 
procura mostrar cert interès pel que 
li expliquen. 

Durant deu anys, he intentat pac-
tar aquesta entrevista amb l´únic in-
terès de recollir el testimoni del seu 
pas per la Vila de Gràcia, és a dir, 
pel Cafè Vienès de la Casa Fuster, i 
de la seva experiència a Barcelona. 
No cada dia visita Gràcia un dels 
personatges clau de la història de 
l’humor i del cinema i és per això 
que l’hem volgut entrevistar, per 
parlar únicament dels seus assa-
jos i concerts a Gràcia, de Vicky 
Cristina Barcelona i d’algunes al-
tres qüestions en clau gracienca, 
sense més pretensions. Una dèca-
da més tard tenim un doble motiu 
per estar satisfets: hem aconseguit 
l’entrevista i, encara més important, 
la podem publicar a l’Independent 
de Gràcia perquè aquest setmanari 
no només no ha mort sinó que està 
més viu que mai.•

Allen no és fàcil de tractar. Té un 
entorn molt sòlid, que el protegeix, 
i ell és poruc de mena. Tot i així, 
un cop ja has passat el fi ltre dels 
qui vetllen per la seva seguretat i 
comoditat, Allen, de prop, no sem-

bla pas una estrella. Allen és ara 
un home de vuitanta-un anys, amb 
un ull sempre enrogit, d’espatlles 
caigudes i de mà feble quan en-
caixa una salutació. Malgrat això, 
mai perd el lleu somriure als llav-

“Cada cop queden 
menys cinemes 
però és d’hora 
per saber què ens 
durà el futur” 
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Woody a Catalunya, 
entre bambolines
En aquest ‘Documents’ es presenta una sèrie de fotografi es inèdites realitzades pel 
periodista i fotògraf gracienc Èric Lluent que mostren els últims dos concerts de Woody 
Allen a Catalunya, des dels camerinos i bambolines del Gran Teatre del Liceu i des de 
l’escenari del festival de Cap Roig. El treball és molt més extens però en aquesta selecció 
hi ha algunes de les millors captures, que veuen ara la llum per primer cop.
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La Diada reivindicarà 
a Gràcia les entitats 
amb un manifest 
d’Elisenda Roca 
L’ANC de Gràcia dinamitzarà dilluns els trams 101 a 106 
i la concentració arribarà per primer cop als Jardinets

Breus

El Districte manté 
el mural de Festa 
Major a la façana 
fi ns al maig de 2018

El Districte mantindrà 
almenys fi ns al maig de 
2018 el mural que Reskate 
va pintar a la façana de la 
seu de plaça de la Vila per 
commemorar el gruix dels 
actes de la Festa Major del 
Bicentenari. La nova data 
de repintada, coincidint 
amb el fi nal de l’any del 
Bicentenari, s’ha adoptat 
“per la bona acollida del 
mural entre la ciutadania 
i l’allau de peticions per 
mantenir-lo”, segons fonts 
municipals. Es farà un 
mínim manteniment.

Detingut un jove 
d’Arran Gràcia 
per la protesta 
contra el PP
Els Mossos d’Esquadra 
van detenir dilluns un 
militant d’Arran Gràcia 
al qual li atribueixen la 
participació en l’intent 
d’ocupació amb urnes de 
la seu central del PP de 
Catalunya el passat 27 de 
març. Aquella acció era 
una de les primeres de la 
formació en la campanya 
pròpia de suport al 
referèndum de l’1 
d’octubre. Els agents es 
van presentar a casa del 
detingut i se’l van endur 
a la comissarìa de les 
Corts, on hi va haver una 
manifestació de protesta.

Albert Balanzà

L a Diada en versió local sem-
pre signifi ca l’arrencada del 
curs polític amb les entitats 
de Gràcia com a organitza-
dores de l’acte que un dia 

abans dóna el to previ a la parti-
cipació dels actes en clau nacional 
de l’endemà. Enguany, diumenge 
a les set de la tarda als Lluïsos, el 
protagonisme temàtic se l’enduran 
les entitats centenàries. El princi-
pal canvi és la ubicació: de la bi-
blioteca Jaume Fuster al teatre 
de l’entitat de la plaça del Nord. 
“Hem volgut reexplicar-nos en-
guany com a entitats i com a punts 

de trobada que generen l’emoció 
de ser i la capacitat de decidir des 
dels nostres àmbits”, apunta Oriol 
Hosta, president de Lluïsos i un 
dels portaveus del G6, grup d’en-
titats històriques de Gràcia que 
agrupa també l’Orfeò Gracienc, el 
Cercle, el Centre, la Fundació Festa 
Major i la Federació de Colles de 
Sant Medir.

L’acte de diumenge 10 tindrà un 
vessant musical d’entrada i sor-
tida però se centrarà en el mani-
fest local de la Diada que enguany 
anirà a càrrec de la periodista 
Elisenda Roca, molt vinculada al 
Cercle. Les sis entitats prendran 
prèviament la paraula per remar-
car el seu paper com a generadors 

de relacions humanes. La coral 
Vent del Nord de Lluïsos tancarà 
l’acte amb Els Segadors.

Encara un dia abans de la Diada 
a Gràcia, dissabte 9, també com és 
habitual, els moviments socials i 
l’esquerra independentista faran 
la seva convocatòria a la plaça 
del Raspall. Al punt del migdia hi 
haurà un taller de pilars castellers 
i activitats infantils. Abans de di-
nar hi haurà el vermut popular i 
els parlaments polítics i el postdi-
nar serà musical amb les cançons 
de Marcel Marimon.

La Diada en clau local, en tot 
cas, precedirà una participació 
més fàcil enguany dels veïns i ve-
ïnes de Gràcia en la concentra-
ció de la Diada en clau nacional 
de dilluns 11 a la tarda. Per pri-
mera vegada, la lògica dels trams, 
aquest cop en una disposició en 
creu amb el Passeig de Gràcia i el 
carrer Aragó com a eixos, ha tin-
gut en compte la Vila de Gràcia 
i l’aportació nombrosa que col-
lectius com l’ANC ha fet al Procés 
des de les consultes populars del 
2011 que van mobilitzar un de 
cada tres veïns censats. 

L’ANC local ha assumit en-
guany l’organització i la gestió 
dels trams 101 a 106, situats en-
tre plaça Catalunya i el carrer 
Provença, si bé concentrarà els 
seus activistes al tram 101, que 
també correspon al Berguedà. 
Per pura proximitat, els trams 111 
i 112, en qualsevol cas, són els més 
proclius a concentrar els veïns de 
Gràcia que no s’hagin inscrit ex-
pressament a la concentració. Els 
Jardinets de Gràcia és el punt dels 
dos trams que teòricament s’han 
adjudicat al Vallès Occidental. 

Caminada des de Sant Cugat. En 
aquest tram dels Jardinets, per 
la seva banda, també s’hi concen-
traran els militants i simpatit-
zants independentistes de l’ANC i 
Òmnium de Sant Cugat del Vallès 
que enguany han organitzat de 
nou una caminada per recórrer 
els 15 quilòmetres que van des de 
l’hípica de Can Calders, passant 
per l’Arrabassada, i arriba fi ns a 
Gran de Gràcia. El temps estimat 
del recorregut seran en total qua-
tre hores, amb un desnivell de 400 
metres. • 

Militants i simpatitzants de l’ANC, a Pi i Margall la passada Festa Major Foto: ANC

L’únic canvi respecte dels últims 
anys és l’escenari: de la biblioteca 
Jaume Fuster al teatre de Lluïsos
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Albert Balanzà

Ha estat un tsunami emo-
cional, un tsunami orga-
nitzatiu i ara un tsunami 
econòmic; nosaltres ha-
víem doblat pressupost 

pel nostre desè aniversari”. Amb 
aquesta cruesa el president de El 
Cargol Graciós, Emeteri Frago, re-
trata l’actual maldecap de la Festa 
Major de Gràcia, que tot just fa 15 
dies va haver de suspendre bona 
part dels seus actes en una edició 
del Bicentenari que ja havia su-
posat un redoblament d’esforços 
pressupostaris. Tot el programa 
nocturn dels tres dies més forts 
-divendres, dissabte i diumenge- 
se’n va anar en orris de manera lò-
gica i conscient pel tràgic atemp-
tat a la Rambla de Barcelona. Ni 
Sírex ni Mustang ni espectacle de 
La Trinca ni Festigàbal ni Error! 
Fest. Només Quico Pi de la Serra, 
Jordi ‘Inspira’ Lanuza i un inespe-
rat Sicus Carbonell van tocar dime-
cres i dilluns Pau Riba va intentar 
aixecar algun somriure a Llibertat, 
també fora del programa ofi cial.

La Fundació Festa Major ja ha-
via fet un redoblament d’esforços 
enguany a nivell pressupostari al-
menys en dos sentits: un, ampliant 
a dos anys el contracte d’esponso-
rització central amb Sanmiguel 
que van signar el gener del 2015 
per cinc anys i que ara arribarà 
al 31 de desembre de 2021; i dos, 
demanant un avançament de sub-
venció pública a través d’un crèdit 
a la cooperativa Coop 57. 

Però aquestes dues previsions 

guem organitzar tot l’any”, apunta 
com a possible solució. 

El Districte, de moment, no par-
la, interpel·lat pels carrers durant 
Festa Major per abordar la proble-
màtica, però la despesa de l’Enve-
lat ja és una menys: l’Ajuntament de 
Sant Pere de Torelló ha assumit el 
trasllat i muntatge de la instal·lació 
en un espai del municipi conegut 
com el Polvorí. “Serà un equipa-
ment cultural, no una sala de festes, 
i acollirem la mostra de guarnits 
del Bicentenari”, explica la tinenta 
d’alcalde Griselda Castells. El 30 de 
setembre s’estrenarà amb un con-
cert del cor Cantabile. •

es van adoptar abans de conèixer 
les pèrdues que sobrevindrien per 
l’anul·lació massiva d’actes de la 
festa, a través dels quals es gene-
ren sobretot els ingressos de bar-
ra de bar. La Fundació Festa Major 
no reprendrà l’activitat fi ns al 26 
de setembre, però les comissions 
de carrers ja estan avaluant amb 
urgència les despeses. “Suspendre 
tres dies és un terrabastall”, apun-
ten fonts de la Fundació.

“Nosaltres no podem esperar a 
fi nals de setembre”, apunta l’exvi-
cepresident de la Fundaciño i pre-
sident de Verdi, Sergi Font, que 
concreta les principals pèrdues 

Festa Major avalua les 
pèrdues per l’impacte 
de l’atemptat del 17-A
L’Envelat marxa 4 anys a Sant Pere de Torelló a cost zero i 
la Fundació amplia dos anys el contracte amb Sanmiguel

econòmiques en “la taula de ven-
da de productes de festa i major i 
la barra de bar”. “Però quines pèr-
dues podem presentar a l’Ajunta-
ment; almenys que ens compensin 
no posant pegues a actes que pu-

La Fundació ja 
havia redoblat 
esforços demanant 
un avançament de 
subvenció a Coop57 

Moviments aquesta setmana a la zona del Polvorí de Sant Pere de Torelló, on s’aixecarà l’Envelat de Gràcia Foto: G. Castells

Festes 
Majors

Principals 
actes de les 
festes majors 
de Vallcarca 
i la Salut

LA SALUT

8 de setembre
11.00 h Missa a la capelleta de 
l’Ermita de la Salut. C/Mare de 
Déu de la Salut
20.00 h Pregó amb Xavi Lucas, 
excapità de l’Europa. Carrer 
Verdi

9 de setembre
10.30 h Escalada de la glòria. 
Baixada de la Glòria
22.00 h Arrels de Gràcia. 
Rumba. Carrer Argentona

10 setembre
11.00 h Concurs de paelles. 
Espai Quiró

VALLCARCA
8 de setembre
18.00 h 1a Cursa de relleus. 
Sortida: Plaça Uri Caballero 
21.00 h Concert amb Keloidrop, 
Raperos d’Emaús i Jahzzman 
Selecta. Placeta Bolívar 
22.00 h Concert trash amb 
Atonement, Deldrac i 
Redimoni. Plaça Farigola

9 de setembre
16.30 h Acte de suport als de-
tinguts d’Altsasu amb Juantxo 
Skalari. Plaça Bolívar
22.00 h Concert amb Ascensa 
Furore, Ginestà i D.Kanal. Plaça 
Bolívar 
00.00 h Concurs de playback. 
Plaça Uri Caballero 

10 de setembre
22.00 h Cinema mut a la fres-
ca: L’Inferno (1911). Solar C/
Cambrils 

16 de setembre
10.00 h Fem Mercat. Placeta 
Metro 
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Els treballadors a l’Escola Nova, aquesta setmana. Foto: Albert Vilardaga

A.B.

El curs 2017-2018 a la Vila 
té com a principal nove-
tat l’arrencada de l’Escola 
Gràcia al carrer Encarnació 
61, en l’illa interior on fi ns 

abans de l’estiu hi havia hagut un 
pàrquing de superfi cie cobert que 
en l’anterior mandat es va negoci-
ar sense èxit a favor d’una cade-
na de supermercat. Però l’arran-
jament del solar que en va quedar 
abans de l’estiu ha comportat una 
sorpresa per a les tres empreses 
que s’han encarregat de la pri-
mera fase del nou centre, amb la 
instal·lació de mòduls prefabricats 
per a dues línies de P3: a la canto-
nada de l’illa que s’acosta més als 
carrers Reig i Bonet amb Escorial 
hi han aparegut en els últims dies 
unes galeries subterrànies que han 
fet sospitar els veïns de l’existència 
d’un refugi de la Guerra Civil.

El Districte descarta que al solar 
de la nova escola Gràcia del carrer 
Encarnació hi hagi un refugi
Les obres d’arranjament de l’espai, que s’estan acabant contra-rellotge per inaugurar 
dimarts el curs, han localitzat galeries subterrànies aparentment sense valor històric

com d’aquest grup de l’oposició. 
Fonts dels treballadors han ex-
plicat en aquests contactes que 
l’opció del refugi està descarta-
da, argumentant l’experiència en 
treballs d’aquests tipus en altres 
punts de la ciutat. Les mateixes 
fonts admeten l’existència de les 
galeries subterrànies i han cobert 
amb runa la majoria de punts 
buits localitzats, però han recoma-
nat que no se circuli per aquella 
cantonada amb vehicles pesants. 
El Districte valida el nul valor his-
tòric de la troballa.

Pel que fa a l’obra estricta, l’Esco-
la Gràcia estrenarà la seva primera 
fase dimarts que ve amb una façana 
principal de 44 metres, on hi hau-
rà, d’esquerra a dreta, dues aules de 
P3 per a 24 alumnes cadascuna, una 
aula de psicomotricitat, una aula de 
joc simbòlic i el menjador. Aquests 
tres espais últims només estaran 
un curs en la posició actual; des-
prés seran aules de P4 i P5.•

Un forn de pa 
delicatessen 
substituïrà la 
Nens i Nenes
Nens i Nenes, la botiga 
històrica de roba i 
complements del carrer 
Gran davant de Fontana, 
es convertirà a la tardor en 
un forn de pa delicatessen, 
després de tancar el passat 
Nadal. Així ho han apuntat 
els responsables del nou 
establiment, Le Fournil 
du Boulanger, a aquest 
setmanari. 

Breus

Entrades a la 
venda del musical 
‘El Rellotger 
de Gràcia’
La versió musical de ‘El 
Rellotger de Gràcia’, dos 
anys després de l’estrena 
de la versió teatral, ja 
ha engegat la venda 
d’entrades per a les 
sessions dels 29 i 30 de 
setembre i de l’1 d’octubre. 
L’escola Sant Josep ven els 
tiquets a 12 euros.

Els veïns mateixos es van posar 
en contacte amb el grup municipal 
de la CUP, que al seu torn també 
va comunicar la possible troballa 
al Taller d’Història. L’entitat té re-

gistrats més d’una vuitantena de 
refugis només a Gràcia i aquest, 
en concret, no hi apareix detallat.

Aquesta setmana hi ha hagut vi-
sites tant dels tècnics del Districte 

Societat



1. José Batlló. 2. Reis Estruch. 3. Jordi Cabestany. 4. Glòria Farran. 5. Alfred Campo. 6. Ricard Estruch. 7. Ricard Valentí. 
8. Imma Sust. 9. Leslie. 10. Sicus Carbonell. 11. Toni Zafra. 12. Jordi Flotats. 13. Lluís Aromí. 14. Lluís Sierra. 15. Carla 
Carbonell. 16. Albert Musons. 17. Manolita Domínguez. 18. Sergi Font. 19. Joan Martorell. 20. Martí Urgell. 21. Josep M. 
Contel. 22. Emili Manero. 23. David Fernández. 24. Quim Torres. 25. Pep Fornés.

La portada de Festa Major: un homenatge als festers

Documents
Festa Major de crespó negre
El cor central del Bicentenari iniciat al maig, del 15 al 21 d’agost, havia de ser especial, però a 
tothom se li va esborrar el somriure indissociable a la Festa Major. “Heu fet plorar la festa”, va dir 
la presidenta Carla Carbonell citant l’activista Pep Fornés. Els carrers s’havien vestit de gala més 
que mai (carrer Gran, la façana del Districte) però la majoria d’activitats van quedar suspeses, 
sobretot les nocturnes. El Bicentenari segueix fi ns al maig de 2018, i cal recuperar el somriure.

Un enlairament de 15 globus blancs, un per cada víctima, després del minut 
de silenci i sota lapresidència del crespó negre al Districte, va iniciar l’acte de 
lliurament del concurs de premis als carrers guarnits el dilluns 21. Foto: A. B.

Els ‘bipregoners’ del Bicentenari, Roger de Gràcia i Agnès Busquets, el 14 d’agost va reivindicar la identitat local en clau 
d’humor i en la contenció del fenomen turístic. Flanquejats per la presidenta de la Fundació, Carla Carbonell, i el regidor, 
Eloi Badia, fi ns i tot van recomanar als turistes “visit Lleida” en lloc de Gràcia . Foto: A. B.

Onze colles castelleres van mostrar al món una de les imatges més impactants de solidaritat amb les víctimes de 
l’atemptat fent pilars contra el terror i sota el lema No tinc por. La diada castellera, com tants i tants actes de Festa Major, 
s’havia hagut de suspendre dissabte i va ser traslladada a dilluns 21 a la tarda. Foto: J. M. Contel.
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El pregó de les festes alternatives, sempre precedint el pregó 
ofi cial al balcó del costat de la seu del Districte, va tenir com a 
protagonista en ‘Cobi’ i col·lectius com Arran i las Kellys. Foto: A. B.

Verdi, enguany amb pressupost zero, va tornar a patir en la 
classifi cació fi nal del concurs de guarnits: enguany van quedar 
vuitens amb la proposta ‘Atmos(feres)’. Foto: J. M. Contel

En clau de cultura popular la Festa Major va estrenar el lífting al 
qual s’han sotmès els gegantons Torradet i Gresca, i la Llibertat, la 
geganta, va portar un ram de lliris blaus. Foto: J. M. Contel

Els ‘travessierus’ de la Travessia Sant Antoni, primer premi del concurs de carrers guarnits, enguany 
amb 22 aspirants; el jurat va premiar la proposta de la Travesquia 1817-2017 m, la recreació d’un 
poblet de muntanya amb atractiu per als esquiadors. Foto: Comissió Travessia Sant Antoni

La regeneració de la Festa Major sembla que està assegurada: enguany amb nous carrers com 
Maspons -que van rebre galledes d’aigua en la nit del 21 de veïns intolerants- i Jesús (foto), que va 
quedar sorprenentment tercer en el concurs de carrers guarnits. Foto: J. M. Contel.

El gran Lenin del carrer Progrés, en el guarnit dedicat al centenari de la Revolució Russa, i que havia 
generat polèmica interna a la Fundació, va ser un dels símbols més retratats. Progrés van ser sisens, 
però el seu alma mater, Emili Manero, va recollir un premi en nom de tots els carrers Foto: J. M. Contel

Festers i visitants van aprofi tar els últims dies de l’Envelat, estrenat el 2 de maig als Jardinets, per 
visitar l’última gran exposició sobre els guarnits; ara la instal·lació es trasllada a Sant Pere de Torelló 
i servirà d’equipament d’activitats per als municipis de la Vall del Ges Foto: J. M. Contel
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Breus

El Vedruna es 
posa a punt per 
competir a Copa 
Catalunya

L’equip verd-i-negre està 
completant una exigent 
pretemporada per posar-
se a punt per competir per 
primera vegada a Copa 
Catalunya. El conjunt 
que entrena Sunyol Costa 
s’ha enfrontat al Mataró 
i al Cornellà de Lliga EBA 
i al Samà de Vilanova i 
el Martinenc de Copa 
Catalunya. El proper 11 
se setembre hi haurà 
duel gracienc entre els 
Lluïsos i Vedruna a la 
plaça del Nord. També 
estan de pretemporada i 
es van enfrontar entre si, 
el Bàsquet Claret i el Safa 
Claror, amb victòria pels 
primers per 68 a 61.

Llibert Céspedes 
participa a 
l’Europeu 
sots14 d’escacs
Des de dimarts, 
l’escaquista del Tres 
Peons està participant al 
campionat d’Europa per 
edats que es disputarà 
fi ns el dia 14 a Mamaia 
(Rumania). És la tercera 
vegada que un jugador del 
club gracienc participa 
en aquests campionats, 
la primera va ser la Sílvia 
Real a l’Europeu sots14 de 
Timsoara (Rumania) l’any 
1988, i la segona el mateix 
Llibert Céspedes al sots8 
a Praga.

L’Europa arrenca la 
temporada amb les 
il·lusions renovades
Els graciencs han marcat 7 gols en 3 jornades i el dissabte 
(18 hores) buscaran la primera victòria al Nou Sardenya

El Femení comença la lliga amb 
victòria. Les escapulades van 
iniciar la lliga amb una victòria per 
3 a 1 contra el Pardinyes. L’equip 
que entrena Cristian Aleza va 
dominar amb claredat la primera 
part, es va avançar per 2-0, però 
a la represa les lleidetanes van 
escurçar distàncies i no va ser 
fi ns el minut 88 que Pili Porta va 
marcar el gol de la tranquil·litat. 
El proper partit de serà diumenge 
a les 17 h contra l’AEM de Lleida. 

Albert Vilardaga

D esprés de tres jornades, 
l’Europa sembla haver 
solucionat el principal 
problema de la tempo-
rada passada, la manca 

de gol. 28 gols en 38 partits va ser 
el pobre bagatge dels escapulats a 
la lliga, el segon pitjor registre de 
tota la competició, i que va provo-
car més d’un patiment per aconse-
guir la permanència. Amb només 
tres partits, l’Europa ha marcat 
7 gols, que han servit per sumar 
5 punts i començar la lliga reno-
vant la il·lusió dels afi cionats del 
Nou Sardenya.

L’estrena a la lliga va ser al 
complicat camp del Cerdanyola, 
el partit va acabar amb un empat 
a 1, després que l’Europa igualés 
el gol inicial de penals dels locals. 
A la segona jornada, la primera 
al Nou Sardenya, l’equip de Joan 
Esteva va oferir una gran imatge 
contra el Terrassa, en un partit 
que hagués pogut caure de qual-
sevol dels dos bàndols. La primera 
victòria va arribar a la tercera jor-
nada, en el desplaçament a Gavà 
en un partit que els escapulats ha-
vien sentenciat al descans (0-4), i 
que els locals van acabar maqui-
llant amb dos gols a la segona mei-
tat. Aquest dissabte, a les 6 de la 
tarda, l’Europa buscarà la primera 
victòria davant dels seus afi cionats 
contra el Castelldefels.

Els principals protagonistes de 
les tres primeres jornades han es-
tat els davanters de l’equip, Xavi 
Civil i Javi Navarro, a més de les 

noves incorporacions, Manuel 
Raillo i David Jiménez. Aquest úl-
tim va ser l’autor del primer gol 
gracienc a la lliga, l’extrem proce-
dent del Gavà va empatar el par-
tit contra el Cerdanyola després 
d’aprofi tar una passada a l’espai 
de Cano i engaltar un fort xut al 
pal del porter. El mateix Jiménez 
va ser el primer golejador escapu-
lat en el partit contra el Terrassa, 
i Civil, el pitxitxi de la tempora-
da passada també es va estre-
nar a la lliga contra els vallesans. 
Contra el Gavà va ser el torn de 
Javi Navarro per partida doble, de 
David Jiménez per tercera jornada 
consecutiva, i l’estrena de Manuel 
Raillo. Els homes gol escapulats es-
tan en estat de gràcia, d’ells depen-
drà gran part dels èxits de l’Europa 
aquesta temporada. •

Els jugadors de l’Europa han celebrat 7 gols en les primeres 3 jornades de lliga. Foto: Àngel Garreta



L’Independent de Gràcia
8 de setembre de 2017

11Opinió

Editorial

Excepcionalitats

El primer número de l’Independent després de vacances sempre és es-
pecial, perquè costa tornar-s’hi a posar en una dinàmica local que viu 
el traspàs d’agost a setembre amb una certa pau posterior a la Festa 

Major. Però enguany la situació és diferent en molts sentits, i sobretot 
volem destacar el sentit informatiu, que és l’únic pel qual vivim i ens de-
diquem als nostres lectors. Tenim l’honor d’oferir-vos en aquest número 
679 una entrevista amb el director, actor, guionista i músic novaiorquès 
Woody Allen, gràcies a un treball d’acostament que ha durat anys d’un 
dels nostres millors periodistes, l’Èric Lluent. Ser petits no vol dir pensar 
com a petits, i l’entorn del se-
nyor Allan Stewart Konigsberg 
(mànagers, músics...) ha entès 
que l’Independent mereixia 
aquesta entrevista. Ara fa deu 
anys que va començar una fei-
na d’acostament a Casa Fuster 
que Lluent ha fet amb elegàn-
cia i amb intel·ligència; amb 
saviesa. I avui podem obrir el 
diari, i modifi car per prime-
ra vegada l’ordre de les nostres seccions, perquè considerem que val la 
pena realçar la conversa en exclusiva i les imatges inèdites aconseguides 
pel nostra periodista als passadissos, a l’escenari i entre bambolines d’un 
dels personatges clau de la història del cinema, que ara és un senyor tran-
quil que també s’ho passa bé fent música. Quan Allen no és al Carlyle de 
l’East End, el seu oasi musical a Europa és Casa Fuster. Val la pena dir-ho, 
perquè és el que ell subratlla en aquesta entrevista. No és una entrevista 
fàcil, perquè està feta en clau local, de Barcelona però sobretot de Gràcia, 
i les paraules d’Allen sempre s’han de tenir en compte. Possiblement el fet 
local és el que ens ajuda a entendre millor el món en aquests moments de 
convulsió. El fet local és un refugi, també per al periodisme, que no passa 
pel seu millor moment al nostre país, i a nosaltres ens agrada treure pit i 
dir que molt sovint, amb l’Independent, ens ho passem bé.•

A l’hora de tancar aquesta edició, la que suposa la represa 
de l’Independent després de l’aturada estival, no sabem si 
aquest número arribarà als lectors en format paper, per-
què els amics i grans professionals d’Indugraf, a Constantí, 

on s’imprimeix L’Independent, han patit escorcolls a les entrades i 
a les sortides de la planta impressora i el mateix pot succeir amb la 
sortida de fàbrica d’aquest número divendres de matinada. Senyors 
agents de la Guàrdia Civil, L’Independent de Gràcia treballa incansa-
blement per la independència de Gràcia, i aquesta la defensen diri-
gents locals de tots els partits. Circulen, pues. 

Ser petits no vol dir 
pensar com a petits 
i l’entorn de Woody 
Allen ho ha entès

El
depen-

dent

Ull de 
dona

Conxa Garcia

Ara hi ha “experts” que diuen que els 
nens i les nenes hauran de comen-
çar l’educació obligatòria un any 

abans, als cinc. Anem a pas de tortuga 
i tot perquè l’obligatorietat vol dir gra-
tuïtat i, de fet, hauria de ser-ho des dels 
0 anys! Si parlem d’educació reglada, a 
Finlàndia ja fa temps que comencen als 
set anys aquest ensenyament. Els nens 
han de jugar, que és el millor ensenya-
ment, ja que els permet desenvolupar 
les seves capacitats individuals i se’ls ha 

d’acompanyar perquè les desenvolupin. 
En aquell país tampoc no fan deures, un 
altre tema d’”experts”: els deures, per 
què no es fan a classe? A casa es poden 
fer treballs, però no deures. Les noies 
i nois han de tenir temps per fer altres 
coses i no passar-se fi ns a les nou o les 
deu de la nit fent deures, després d’ha-
ver acomplert amb l’horari escolar. Ara 
també han descobert que és millor que 
els nens facin la primària i la secundària 
en el mateix centre, quan al Coll ens van 
tancar la part de secundària del Bosch i 
Gimpera, situada en les instal·lacions de 
l’escola Montseny. Una de les explicaci-
ons que se’ns donava llavors era que a la 
gent li agrada que la mainada canviï de 
lloc i que anava bé fer-ho. Mentrestant, 
quan arribarà que es destini el 6% del 
PIB en Ensenyament?•

Experts i educació

També han descobert 
que és millor fer 
primària i secundària 
al mateix centre
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de Gràcia

Cartes al director

Injustes condemnes 
marroquís a saharauís
El passat mes de juliol es van condem-
nar al Marroc a 20 activistes saharauis 
amb penes de cadena perpètua, 30 i 20 
anys per haver participat en una mena 
d’”acampada 15M” al Sàhara Occidental. 
Després de ser una colònia espanyola, el 
Sàhara Occidental va ser ocupat militar-
ment pel Marroc el 1975. Els saharauis 
viuen marginats en la seva pròpia terra, 
així que el 10 octubre de 2010 es va ini-
ciar una acampada de 20.000 saharauis 
a la zona de Gdeim Izik, per reclamar els 
drets socials, polítics i econòmics dels sa-
harauis. De fons hi havia la reivindicació 
del seu dret d’autodeterminació, recone-
gut per l’ONU però impedit sistemàtica-
ment pel Marroc. El govern marroquí va 
començar a dir que s’havia de desallotjar 
el campament perquè estava organitzat 
per criminals que retenien els acampats 
per la força, i el 8 de novembre de 2010 
ho va portar a terme violentament, cosa 
que va provocar disturbis en tot el terri-
tori. Dels 300 saharauis detinguts, se’n va 
seleccionar 24 per ser coneguts activis-
tes. Se’ls imputava haver mort 11 poli-
cies marroquins. Però no és molt creïble 
que morissin 4 saharauis i 11 policies ben 
protegits i armats. A més, d’aquests su-
posats policies morts no se n’ha vist mai 
les famílies, ni se’n coneixen els noms, ni 
se’ls ha fet autòpsies. El 2013, un tribunal 
militar va condemnar-los a cadenes per-
pètues, 30 i 20 anys sense aportar proves 
ni establir vinculació entre els processats 
i els morts. Després de crítiques per part 
d’organismes internacionals de defensa 
dels drets humans, el Marroc va anul·lar 
el judici i ara un tribunal civil de Salé ha 
ratifi cat pràcticament les mateixes penes 
que el tribunal militar. Us imagineu que 
us empresonessin de per vida per haver 
participat al 15M? Espanya ha d’afrontar 
que va descolonitzar incorrectament el 
Sàhara Occidental donant lloc a l’ocupació 
il·legal per part del Marroc.

Jordi Oriola Folch 
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La 

setmana

Envellir

Valentina Baratti

Què signifi ca envellir? De mane-
ra senzilla es pot respondre que és 
l’etapa de la vida on les malalties 

i els problemes cognitius treuen el cap 
amb més freqüència. Això és una part 
de la resposta, però també considerem 
que el fet d’envellir ens acompanya des 
del moment que venim concebuts, és a 
dir, la nostra vida és un constant envelli-
ment. No obstant això, aquest indubta-
ble fet no li treu la seva dimensió juve-
nil. Llavors, què signifi ca ser jove? Ser 
biològicament jove no implica ser-ho en 
l’ànima. Ser jove vol dir seguir estant 
fascinat per la bellesa, per les ganes de 
conèixer i d’aprendre, volent-ho, sense 
deixar que les nostres creences i preju-
dicis es escleroticin. 

Per experiència pròpia, les persones 
que més transmeten la seva joventut i 
vitalitat, són justament aquelles que bi-
ològicament ja no ho són. Les que m’en-
senyen que mai cal rendir-se, mantenint 
sempre una mirada còmplice cap al món, 
perquè només així vam superar les mi-
lers peripècies que el nostre vaixell ha de 
vèncer al llarg viatge fi ns al fi nal. Sense 
poder aturar-nos, sense ports on puguem 
reparar-nos, els arranjaments els hem de 
fer a mar obert. Per aquesta raó, la mane-
ra de conduir les nostres vides, cadascun 
segons el vaixell que li ha tocat, la deci-
dim nosaltres en cada moment. 

Fer-nos vells no és altra cosa que viu-
re en la constant tasca de mantenir-nos 
joves, amb els ulls curiosos i alegres, les 
oïdes obertes, i reconèixer’s testimonis 
d’una meravellosa força, les insaciables 
ganes d’estimar i ser estimats, ara més 
que mai.•

Opinió convidada

Carta oberta als paradistes 
del mercat de l’Abaceria 

Benvolguts i benvolgudes paradistes. Ja fa molts me-
sos que alguns col·lectius preocupats pel futur del 
barri i del Mercat de l’Abaceria veiem com l’inici de 

l’esperada reforma no es concreta, el projecte segueix en-
voltat d’opacitat i el diàleg amb vosaltres se’ns fa impos-
sible. Nosaltres us reconeixem com a actors imprescin-
dibles en aquest procés, no només pel paper que heu de 
jugar en el nou mercat, sinó per tot el coneixement que 
la vostra feina us ha permès recollir i que és molt valuós 
per defi nir un bon projecte. 

Potser no hem estat capaços de transmetre-us tot això. 
Potser han procurat que ens veiéssim com a bàndols opo-
sats quan, òbviament, veïnat i paradistes compartim l’in-
terès perquè l’Abaceria funcioni. En qualsevol cas, cada 
cop que hem intentat tendir ponts ens hem trobat amb 
el mur infranquejable que per a nosaltres ha esdevingut 
l’actual Junta del Mercat, quan no directament amb una 
hostilitat per part d’alguns paradistes que se’ns fa difícil 
d’entendre, ja que nosaltres tenim clar que sense vosal-
tres no hi ha mercat. 

Com a vosaltres, ens preocupa que l’Abaceria es trobi en 
una situació precària, però sobretot que no atragui prou 
compradors i que moltes parades hagin hagut de tancar. 
Per això, considerem la reforma urgent i ens inquieta la in-
certesa que es deriva del fet que la construcció de la carpa 
del mercat provisional no hagi sortit encara a licitació i que 
l’Ajuntament no s’hagi pronunciat al respecte. Però també 
per això, creiem que ens cal repensar els mercats i adaptar-
los, sense renunciar a la seva essència de proveir al veïnat de 
productes frescos a preus populars. Aquí, segur que ens tro-
barem. És evident que la revitalització de l’Abaceria i la via-
bilitat de les seves parades ha de ser un dels objectius de la 
reforma, i que per assolir-lo és imprescindible que els veïns 
i les veïnes es facin seu el remodelat equipament i que, per 
tant, la seva veu hagi estat escoltada. 

El projecte de l’Institut Municipal de Mercats de 
Barcelona (IMMB) es basa en el mateix model que repli-
ca en cadascuna de les seves intervencions, sense tenir en 

compte ni la realitat del lloc on s’implanta ni els reptes 
socials actuals i del futur immediat. Respon, en canvi, a 
una visió obsoleta de la ciutat, encara cimentada en obres 
faraòniques pagades entre tots, en l’increment de la mo-
bilitat privada i en la potenciació de les grans cadenes de 
distribució. Aquest no és el nostre model, però sabem que 
tampoc no va ser el de molts de vosaltres d’entrada i que 
l’IMMB no ha estalviat esforços per vèncer qualsevol resis-
tència. Lògic, en això es basa el seu negoci.

Ens preocupa, i molt, que amb l’excusa de la remodela-
ció del mercat (3.900m2) s’estigui promovent una obra fa-
raònica (13.400 m2), amb una inversió pública desorbitada 
de 33.000.000€, destinada a activitats que no són impres-
cindibles per al mercat. 

Per això, arribats a aquest punt, creiem que és necessa-
ri restablir el diàleg entre el veïnat, els paradistes i els co-
merços del voltant de l’Abaceria, que es veuran profunda-
ment afectats per les obres. Us proposem convocar una 
audiència pública extraordinària, amb la presencia de 
l’IMMB i el Districte, des de la voluntat, segur que com-
partida, de posar fi l a l’agulla a la remodelació. I esperem 
que aquest espai de trobada serveixi, almenys, per aclarir 
malentesos i acabar amb una crispació que no té cap sen-
tit que es produeixi entre tots els que volem el millor per 
al mercat.•

Plataforma Gràcia On Vas
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Exposicions
Del 14 al 29 de setembre
Exposició Breaking Out, de Mertxe 
Hernández Herrán. La mostra recull un 
conjunt d’obres que se situen entre la 
pintura i l’escultura. “Les peces que pre-
sento, són una refl exió sobre el desenvo-
lupament procedimental de la pintura, 
redefi nir les seves formes tradicionals des 
de la mateixa crítica als models i compor-
taments prefi xats de la percepció estètica, 
tenint en compte la seva materialitat i uti-
litzant una gamma cromàtica restringi-
da”, explica la mateixa artista.
Galeria H2O (Verdi, 152) 

Fins al 19 de setembre
Exposició Cançons de pandero, amb la 
col·laboració del Museu Etnològic de 
Barcelona i en el marc de la programació 
de la 7a mostra internacional de Cinema 
Etnogràfi c.
La Violeta (Maspons, 6)

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 30 de setembre
Exposició dels guanyadors del XVII 
Concurs de Pintura al Passeig de Sant 
Joan, secció afi cionats. L’exposició in-
clou obres dels artistes Francesc Guijarro 
Martínez (1r premi) i Jordi Galbán 
Rodríguez (2n premi), guanyadors aquest 
any del concurs organitzat per l’Associa-
ció de Veïns i Amics del Passeig Sant Joan 
en el marc de la Festa Major del Camp 
d’en Grassot.
Centre Cívic La Sedeta (Sicília, 321)

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 8 de setembre
Concert: Saritah.
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 21 h

Concert: Alberto Tejada.
Café Tenderete (Martínez de la Rosa, 14), 
a les 21.30 h

Concert: Josep Mas ‘Kitfl us’ & Joana Mas.
Nota 79 (Vallirana, 79), a les 22 h

Nit de Swing: Walking Notes Trio.
Barcelona Pipa Club (Santa Eulàlia, 21), a 
les 23 h

Concert: Golden Bug.
Casa Gràcia (Pg Gràcia, 116), a les 23 h 

Dissabte 9 de setembre
Cinema: MECAL Cozy.
Casa Gràcia (Pg. Gràcia, 116), a les 11 h 

Teatre: Historias que nunca pudimos con-
tar. Comèdia dirigida als més grans. Cia 
Tiamat Teatre.
Porta4 (Església, 4-6, local 6), a les 21 h

Teatre: Solo Piano. Lluís de Arquer.
El teatre més petit del món (Encarnació, 
25), a les 21 h

Concert: Felix Egea.
Café Tenderete (Martínez de la Rosa, 14), 
a les 21.30 h

Concert jazz: Biel Ballester Trio.
Nota79 (Vallirana, 79), a les 22 h 

Blues jam session: Cesar Vladomir Band.
Barcelona Pipa Club (Santa Eulàlia, 21), a 
les 23 h

Concert: Sano.
Casa Gràcia (Pg. Gràcia, 116), a les 23 h

Diumenge 10 de setembre
Festival L’Hora del Jazz: Jordi Rossy Trio 
+ Juan de Diego Trio.
Plaça Vila de Gràcia, a les 12 h i a les 13 h

Teatre: Historias que nunca pudimos con-
tar. Cia Tiamat Teatre.
Porta4 (Església, 4-6, local 6), a les 18 h 

Manouche jam session: Shine.
Barcelona Pipa Club (Santa Eulàlia, 21), a 
les 22.30 h

Dimarts 12 de setembre
Taller: Coneix l’economia social i solidària 
de Gràcia.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 17 h 

Xerrada sobre la subvenció per refor-
mes. Sessió informativa en motiu de la 
convocatòria per a l’arranjament i l’ade-
quació dels locals d’ús de les associaci-
ons adscrites al cens d’entitats juvenils de 
Barcelona. A càrrec de Toni Ribes.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 18.30 h

Concert: Asaf Samuel.
Casa Gràcia (Pg. Gràcia, 119), a les 23 h

Dimecres 13 de setembre
Teatre: Les Forest. Direcció Pau Miró i 
Víctor Álvaro.
Almeria Teatre (Sant Lluís, 64), a les 20 h 

Concert: Don Vito Rock Band + Dj Lui.
Casa Gràcia (Pg. Gràcia, 119), a les 20.30 i 
a les 23 h

Dijous 14 de setembre
L’aventura de llegir. Xerrada amb Roberto 
Saviano (Nàpols, 1979), autor de la cele-
bèrrima Gomorra (2006), i de les recents 
ZeroZeroZero (2013) i La banda dels na-
nos (2017).
Bibliotea Jaume Fuster (Pl. Lesseps, 20-
22), a les 19 h 

Mostra de cinema Brasil: Mulher do pai. 
Cristiane Oliveira.
Cinemes Girona (Girona, 75), a les 20 h

Cinema: Week-end. Jena-Luc Godard, 
França, 1967.
Cinemes Verdi (Verdi, 32), a les 20.15 h

Flamenc: Raynald Colom & Mariola 

Membrives.
Nota79 (Vallirana, 79), a les 21.30 h

Blues jam session: Tota Blues Band.
Barcelona Pipa Club (Santa Eulàlia, 21), a 
les 22.30 h

Divendres 15 de setembre
Mostra Cine Brasil: Martirio. Vincent 
Carelli, Ernesto de Carvalho y Tita. 2016.
Cinemes Girona (Girona, 175), a les 20 h

Improvisació: Planeta Impro. Especial 25 
anys del centre cívic.
CC Coll- La Bruguera (Aldea, 15), a les 21 h

Concert: La nueva Carne: Autoescuela + 
Betacam.
Continental (Providència, 30), a les 21 h

Concert: Conrad Freeman.
Café Tenderete (Martínez de la Rosa, 14), 
a les 21 h

Tarantination: Versions de fi lms de 
Tarantino.
Nota79 (Vallirana, 79), a les 22.30 h 

Nit de jazz: Elisenda Julià & Toni Mora 
Duo.
Barcelona Pipa Club (Santa Eulàlia, 21), a 
les 23 h

Entitats

Amb el suport de

Recomanem

Dissabte 9 de setembre
Acte de la Diada. Taller de pilars 
(Castellers) i activitats infantils. Vermut 
i parlaments. Dinar i concert a càrrec de 
Macel Marimon.
Plaça del Raspall, a les 12 h

Diumenge 10 de setembre
Celebració de la Diada Nacional de 
Catalunya del G6: Reivindiquem el pa-
per de les entitats. L’acte estarà presen-
tat per Rafael Giménez, membre de la 
Junta de Lluïsos de Gràcia i la periodista 
Elisenda Roca llegirà el manifest. Durant 
la celebració es donarà espai a les dife-
rents entitats membres del G6 a partici-
par i fer la seva aportació.
Lluïsos de Gràcia (Plça del Nord), a les 
19 h

Dimarts 12 de setembre 
7a Mostra Internacional de Cinema 
Etnogràfi c 2017: Romeria da Morte d’Al-
berto Estevéz Piña (1974) i Mulleres da 

Raia de Diana Gonçalves (2009).
La Violeta (Maspons, 6), a les 20 h
 
Divendres 15 de setembre
Inauguració de l’exposició 25 anys, 25 re-
trats. Mostra de retrats de persones que 
han participat al llarg dels 25 anys del 
centre cívic. 
CC El Coll La Bruguera (Aldea, 15), a les 19h

Dissabte 16 de setembre
25 anys del Centre Cívic: festa infan-
til amb tallers i espectacle d’animació 
de La Cremallera Teatre. Tabalada amb 
la Malèfi ca del Coll. I concert amb Los 
Chaborillos.
Plaça de Laguna Lanao, a partir de les 
11 h

Un Shakespeare generacional de Pau 
Carrió obre la temporada del Lliure 
El Teatre Lliure obre el proper dijous la temporada amb una nit “descordada” 
que passa de comèdia a blues en el desamor i altres excessos: Nit de Reis (o 
el que vulguis), un Shakespeare generacional en mans de Pau Carrió amb els 
actors més joves del Lliure. Interpretat pels membres de La Kompanyia Lliure 
(Joan Amargós, Quim Àvila, Clàudia Benito, Raquel Ferri, Eduardo Lloveras, 
Joan Solé, Júlia Truyol) juntament amb Enric Auquer, Jaume Madaula i Lluís 
Marquès, l’espectacle compta amb la música en directe d’Arnau Vallvé. 
Dijous 14 de setembre al Teatre Lliure (Montseny, 47), a les 20.30 h

Foto: Ernest Abertin
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Quarta mostra 
de cinema Dia de 
Brasil als Girona
Del 14 al 17 de setembre 
tindrà lloc una nova 
mostra de cinema de Brasil 
als Girona, on es podran 
veure cinc pel·lícules 
produïdes recentment 
al país llatí; tres fi lms de 
fi cció i dos documentals, 
un d’ells seleccionat per al 
públic infantil.

Josep Lluís Galiana al LEM 2016. Foto: Ernest Abentin

Silvia Manzanera

Apoc més de tres setma-
nes perquè arrenqui la 
de vint-i-dosena edició de 
la trobada internacional 
de música experimental 

organitzada per Gràcia Territori 
Sonor, el LEM 2017 va rebelant al-
guns dels noms estrella que for-
maran part del cartell. Enguany, 
a més, el dispositiu suma un nou 
espai a la Vila, la sala Nota79, on 
el músic Josep Maria Balanyà farà 
un solo de piano el 19 d’octubre. El 
festival, previst del 28 de setembre 
al 28 d’octubre, farà la presentació 
als cinemes Texas amb l’actuacio 
del mexicà Aldo Aranda. 

A la Sedeta hi ha de moment 
programades dues nits. La prime-
ra, el 7 d’octubre a les nou de la nit 
amb els participants d’un curs que 
impartirà el saxofonista de lliure 
improvisació valencià Josep Lluís 
Galiana, protagonista d’un dels mi-
llors concerts del LEM 206. Galiana 
oferirà a la seu de GTS un curs d’in-
troducció a la lliure improvisació, 
dirigit a músics i a altres artistes 
del món de les arts escèniques que 
vulguin aprofundir els seus conei-
xements en el camp de la lliure im-
provisació sonora. Es treballarà el 
desenvolupament de la creativitat 
i l’expressivitat i la manifestació 

El LEM 2017 reforça la 
part docent i guanya 
un nou espai a Gràcia 
El saxofonista Josep Lluís Galiana impartirà un curs 
a la Sedeta de lliure improvisació pensat per a músics 
i altres artistes del mon de les artes escèniques

Agustí Fernández i Carles Santos. 
Per la seva banda, el francès Lê 
Quan Ninh és un dels grans noms 
de l’escena del free jazz francès. Ha 
tocat amb històrics del free jazz 
com Peter Kowald i Butch Morris. 

La segona nit a la Sedeta, l’11 
d’octubre, la protagonitzaran Tolv, 
el grup que formen el guitarrista 
Jaime L. Pantaleón (conegut per 
haver format part del grup expe-
rimental 12Twelve) i el fl autista 
francès Étienne Lecomte (músic 
que colidera el grup de free-jazz 
Vrak’ Trio amb el bateria barce-
loní Oriol Roca). Presentaran el 
seu primer disc plegats, Klokken. 
I a les 22 h, Nad Spiro, pseudò-
nim de Rosa Arruti, una artista 
d’electrònica experimental d’ori-
gen donostiarra que va iniciar 
la seva carrera a fi nals dels 70 a 
Barcelona. En la seva llarga trajec-
tòria ha actuat a Londres i Berlín 
i ha gravat amb segells de músi-
ca experimental tan prestigiosos 
com ara Geometrik Records. Al 
LEM 2017 presentarà el seu cin-
què disc, Siris Signals.

 Les Mutants Maha, el nou 
projecte del llegendari Gou 
Chevenier, es donarà a conèixer 
el 6 d’octubre a les 21 h a l’audito-
ri del MACBA. I per fi  al LEM, com 
n’enfatitzen els organitzadors, hi 
actuarà l’Orqhestra Fireluche. 
Serà el 20 d’octubre.•

Breus

de les emocions, sensibilitat i in-
tuïció mitjançant la creació de si-
tuacions sonores improvisades. El 
format serà el de taller de 8 hores 
més 2 hores d’assaig:.

I el mateix dia 7 a les deu, hi 
actuaran el duet que formen els 
percussionistes Núria Andorrà i 

Lê Quan Ninh. Andorrà, que ja va 
protagonitzar el primer encontre 
el l’espai-temps de GTS d’enguany, 
és una percussionista catalana que 
treballa tant en l’àmbit de la músi-
ca contemporània com el de la lliu-
re improvisació. De la seva fecunda 
carrera destaquen actuacions amb 

Refree obre el 
desè Ronda a 
l’Helio i el clouen 
Anímic i Nuu 

El Ronda, el cicle de 
concerts de l’Heliogàbal, 
arriba a la 10a edició i 
ho farà amb un cartell 
de luxe. El festival se 
celebrarà del 12 al 14 
d’octubre i l’obrirà el 
cantant Refree amb un 
concert a l’Heliogàbal. 
L’excantant d’Stereolab, 
Laetitia Sadier, mostrarà el 
seu Find Me Finding You al 
pati d’Experimentem amb 
l’Art el dia 13. Poc després, 
serà el torn de Vàlius i el 
seu nou Lp Mesura i amb 
l’ep Amor a l’Espai Jove 
La Fontana amb Jorra i 
Gomorra fent el respectiu 
amb Música Sèria. Anímic 
i Nuu tancaran el Ronda 
a BeGood presentant els 
seus dos alabats discos, 
Skin i Gloom el dissabte.

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla 
del Prat,  15. Tel. 93 217 26 42.
• Los casos de Victoria. Dv, ds, 

dg, dl, dm, dj, 16.00, 18.05, 20.10, 
22.15. Dc, 16, 18, 20.

• It. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, dj, 
16.00, 19.00 i 22.00.

• David Gilmour Live at Pompeii. 
Dc, 20.

• Emoji: La película. Dv, ds, dg, dl, 
dm, dc, dj, 16.00.

• Abracadabra. Dv, ds, dg, dl, dm, 
dc, dj,18.10.

• Verónica. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 
dj, 20.15, 22.25.

• El Amante doble. Dv, ds, dg, dl, 
dm, dc, dj, 16.10, 19.15, 22.20.

• La seducción. Dv, ds, dg, dl, dm, 
dc, dj, 18.00. Dm, dj, 20.00.

• Gru: mi villano favorito 3. Dv, ds, 
dg, dl, dm, dc, dj, 16.00.

• Dunkerque. Dv, ds, dg, dl, dm, 
dc, dj, 20.00.

• Rey Arturo: La leyenda de 
Excalibur. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 
dj, 22.10.

• Barry Seal: El trafi cante. Dv, ds, 
dg, dl, dm, dj, 16.10, 19.10, 22.10. 
Dc. 16.10, 19.10, 22.10.

• Tadeo Jones 2. El secreto del rey 
Midas. Dv, ds, dg, dl, 15.55, 18, 
20. Dm, dc, dj, 15.55, 18.00.

• El otro guardaespaldas. Dv, ds, 
dg, dl, dm, dc, dj, 22.15.

• La niebla y la doncella. Dv, ds, 
dg, dl, dm, dc, dj, 16, 18.10, 20.20, 
22.30.

• Churchill. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 
dj, 16.05, 19.05, 22.05.

Cinemes Girona. Girona, 177
• El amante doble. Dv, ds, dg, dc, 

16, 18, 20, 22. Dm, 16.00, 18.00, 
20. Dj, 16.00, 18.00, 22.00.

• The Limehouse Golem. Dv, 
ds, dg, dm, dj, 16.00, 18.00. Dc, 
18.00, 22.00. Dv, ds, dg, dj, 20.00 
i 22.00.

• Estiu 1993. Dv, 16, 22. Ds, dg, dj, 
16.00.

• Los Casos de Victoria. Dv, dg, 
dm, dc, dj, 20. Ds, 22. Dv, Ds, Dg, 
Dj, 18. Dm, dc, 16.00.

• Midnight in Seoul (Casa d’Àsia: 
cinema coreà). Ds, 20.00.

• Mulher do pai (Mostra de cine-
ma dia de Brasil). Dj, 20.00.

• Nabucco (Òpera en diferit). Dm, 
19.30.

• Aida (Òpera en diferit). Dc, 
17.00.

• David Gilmor Live at Pompei 
(Concert en diferit). Dc, 21.00. 

Cinemes Texas. Bailèn, 205. [VOS 
català. 933487748 www.cinemes-
texas.cat]
• Sala 1: Les confessions (Especial 

Toni Servillo). 16.00, 18.00 i 
20.00. La gran bellesa. 22.00.

• Sala 2: Comanchería. 16.00, 
20.15. El gran Lebowski. 18.00, 
22.10.

• Sala 3: Pieles. 16, 22.30. El lado 
oscuro del corazón. 18.00, 20.15.

• Sala 4: Si Déu vol. 16, 20.15. 
Moonlight. 18.00, 22.00.

 TEXAS NANOS. En català i 3€.
• Sala 3: Dos col·legues al rescat. 

Ds, dg, dl, 16.00.

Verdi. Verdi, 32. 
• Maudie. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, dj, 
16, 18.10, 20.20, 22.30.
• It. Ds, dg, dl, 17, 19.40, 22.10. Dv, 

dm, dc, dj, 11.30, 17, 19.40, 22.10.
• Los casos de Victoria. Dv, ds, dg, 

dl, dm, dc, dj, 16.10, 18.15, 20.25, 
22.30.

• Barry Seal: El trafi cante. Dv, ds, 
dg, dl, dm, dc, dj, 16.00, 18.10, 
20.20, 22.30.

• El amante doble. Dv, ds, dg, dl, 
dm, dc, dj, 11.30, 16.00, 18.10, 
20.20, 22.30.

• Dunkerque. Dv, ds, dg, dl, dm, 
dc, dj, 16.00, 20.30.

• La decisión del Rey. Dv, ds, dg, 
dl, dm, dc, dj, 18.00.

• Verónica. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 
dj, 22.30.

• Churchill. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 
dj, 11.30.

• Estiu 1993. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 
dj,11.30.

• Emoji: La película. Ds, dg, dl, 
11.30.

• Tadeo Jones 2: El secreto del 
Rey Midas. Ds, dg, dl, 11.30.

• Week-End (Dir. Jean-Luc 
Godard, 1967). Dj, 20.15.

Verdi Park. Torrijos, 49
• Su mejor historia. Dv, dm, dc, 

dj, 16.00.
• Cezanne y yo. Dv, ds, dg, dl, 20.
• Rehenes. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 

dj, 16, 22.15.
• Estiu 1993. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 

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

dj, 16, 18.10, 20.20, 22.30.
• La seducción. Dv, ds, dg, dl, dm, 

dc, dj, 18.20, 20.25, 22.30.
• Tadeo Jones 2: El secreto del 

Rey Midas. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 
dj, 18.15. Ds, dg, dl, 16.15.

• Mañana empieza todo (reposici-
ón). Dm, 20.15.
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Lucía Franco de Paz

L’Associació de Músics de 
Jazz i Música Moderna de 
Catalunya organitza, com 
cada setembre, el festival 
L’Hora del Jazz - Memorial 

Tete Montoliu, que té el punt neu-
ràlgic a la plaça de la Vila, on du-
rant tots els caps de setmana 
d’aquest mes es podrà gaudir de 
forma gratuïta del millor del jazz 
fet al país.

Aquesta 27a edició, que va co-
mençar el darrer 3 de setembre i 
acabarà el 27, segueix en la línia de 
presentar propostes ben diverses 
dins l’actualitat de l’escena catala-
na i obrir el jazz a nous públics, a 
més dels habituals del festival. La 
programació -formada per vuit 
grups- es repartirà al llarg de qua-
tre diumenges seguits (6, 13, 20 i 27 
de setembre) ,on a partir de les 12 
del migdia es podrà gaudir de dos 
concerts gratuïts cada dia.

El primer diumenge del festival 
va arrencar amb Fran Suárez Trio, 
que va presentar el seu últim disc 

Imaginario i el reconegut trompe-
tista Ivó Oller amb el seu segon tre-
ball discogràfi c, Way.

El proper diumenge 10 de se-
tembre pujarà a l’escenari el par-
ticular trio de vibràfon, contrabaix 
i bateria Jordi Rossy Trio; i el se-
guirà Juan de Diego Trio, un pro-
jecte a càrrec de tres importants 
músics del nostre panorama jaz-
zístic, Joe Smith, Dani Pérez i el 
prestigiós Juan de Diego.

El diumenge 17 de setembre 
tindrà lloc dues de les propos-
tes més inspiradores. En primer 
lloc, el concert de Lluís Gómez 
Dotze contes 4tet, on el recone-
gut banjista, violinista i mando-
linista Lluís Gómez traslladarà 
els espectadors a través de diver-
ses músiques, passant pel blue-
grass, el swing, el blues i el folk. 

I, després, l’actuació de Rai Ferrer 
5. Per acabar, el diumenge 24 de 
setembre serà el torn de la sen-
sibilitat i complicitat de David 
Mengual Slow Quartet & Carme 
Canela, que posen música i veu al 
poemari de Sandro Penna. Tot se-
guit, tancarà el festival a la plaça 
de la Vila l’Amadeu Casas Quartet, 
que és la proposta del cantant 
Amadeu Casas amb músics de 
prestigi com Arecio Smith, Matías 
Míguez i Eloi López.

Tot i que el centre del festi-
val està a Gràcia, també s’han 
previst actuacions nocturnes al 
Jamboree Jazz Club (al centre 
de Barcelona) i fora de la ciutat 
comtal a Vilafranca del Penedès 
i Bigues i Riells. A més, enguany 
s’amplia la programació amb con-
certs a Girona i Tarragona.•

L’Hora del Jazz consolida el programa a 
la plaça de la Vila i s’estén a altres ciutats
La programació aplega cada diumenge de setembre vuit concerts 
gratuïts amb el millor de l’escena jazzística catalana

Tant Rai Ferrer 5 com 
Lluis Gómez Dotze 
contes 4tet són dos 
dels plats forts del festi-
val que tocaran el diumen-
ge 17 de setembre. Primer 
pujarà a l’escenari el banjista, 
violinista i mandolinista Lluis 
Gómez (a la foto), molt recone-
gut dins i fora del país, ha de-
dicat part de la seva carrera a 
ensenyar i a la difusió el banjo 
de cinc cordes. Gómez i els tres músics que l’acompanyen oferi-
ran un espectacle de música acústica en estat pur i el públic podrà 
escoltar temes dels seus àlbums, com Quartet del 2007 i l’actual 
Dotze contes. A les 13 h actuarà el grup Rai Ferrer 5, el nou pro-
jecte del contrabaixista Rai Ferrer. Juntament amb tres músics 
més (Gabriel Amargant, Andreu Zaragoza, Ramon Ángel Rey) i 
el cantant Rubén Fernàndez, Ferrer posa melodia a la poesia de 
Fernando Pessoa, José Agustín Goytisolo, Rafael Alberti i la poe-
tessa gallega Pilar Pallarés, així com també ho fa amb textos pro-
pis de temàtica social i alguns de caire més íntim. Música del segle 
XXI més actual, amb infl uències que van des del jazz contempora-
ni fi ns a grooves d’arrel més llatina. 
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“Aquesta 27a edició, segueix en la 
línea d’obrir el jazz a nous públics, 
a més dels habituals del festival”
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