
L’alt preu dels locals frena 
la renovació dels Jardinets 
La banda Llobregat acumula comerços tancats, a 
l’espera de les obres de la Torre Deutsche, mentre dues 
promocions anuncien pisos i un nou hostel 

Obres de remodelació integral als baixos on hi havia el Casablanca, a l’antiga pensió i als pisos turístics Foto: A. Vilardaga

Albert Balanzà

E ls Jardinets de Gràcia se 
sumen progressivament 
a la dinàmica de negoci 
que impera a la resta del 
Passeig de Gràcia, però 

no acaben d’aconseguir tancar el 
cercle, sobretot en la seva banda 
Llobregat, on s’acumulen en els 
últims mesos locals buits que do-
nen una imatge pobra de la reno-
vació que es pretén. Ni el desen-
callament del futur de la Torre 
Deutsche, on el desestimat hotel 
donarà pas al projecte d’aparta-
ments de gran luxe amb habi-
tatges que es vendran a un preu 
d’entre sis i vuit milions d’euros, 
ni l’anunci de SEAT aquest estiu 
d’estrenar una gran botiga de 

2.600 metres quadrats als bai-
xos de la torre, han aconseguit 
que la resta de la galta del carrer 
segueixi les mateixes passes. El 
preu, fi ns a 14.500 euros mensu-
als, i amb mínims de 12.000 eu-
ros, és clau.

Només en aquest tram hi ha 
buits des de l’abril de 2011 els 
antics cines Casablanca, des 
del 2014 la botiga d’art religi-
ós Reixach-Campanyà i des del 
febrer 2016 la pastisseria La 
Colmena. No s’han sumat ober-
tures i tan sols hi ha hagut mo-
viments en el sector immobilia-
ri, amb la promoció que Núñez y 
Navarro fa al número 125 (i que 
ha comportat el tancament del 
prostíbul New Balis) i amb la re-
conversió de la veterana pensió 
Bella Lola en hostel. Pàgina 3

L’Abaceria 
canvia junta; 
no el model  
El nou equip focalitzarà el treball en 
les obres de la carpa, mentre Gràcia 
On Vas preveu millor diàleg. P4

Gràcia respon

Aquest setmanari no té altres interessos polítics que la 
defensa del que vulguin els ciutadans de Gràcia per a 

Gràcia. Així ha estat en 18 anys i així seguirà sent. Però 
aquesta setmana no podem tancar els ulls cap a una re-
alitat de repressió per part de l’Estat contra les instituci-
ons catalanes i contra els drets individuals i col·lectius.
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Albert Balanzà

C entenars  de  perso -
nes s’han concentrat 
aquest dijous al vespre 
per encartellar Gràcia i 
Vallcarca amb tota mena 

de crides reivindicatives a la par-
ticipació en el referèndum de l’1 
d’octubre escrites en paper, en una 
convocatòria llançada a principis 
de setmana i que s’ha vist secun-
dada encara amb més força i amb 
indignació després de les detenci-
ons d’alts càrrecs de la Generalitat 
dimecres passat. El regidor de 
Gràcia, Eloi Badia, en un clima 
d’implicació creixent en l’1-O dels 
dirigents i bases de BCN En Comú, 
s’ha posat al capdavant de la pro-
testa participant des de dimecres 
en les mobilitzacions davant de la 
seu nacional de la CUP, davant de 

Gràcia respon a l’atac a 
les institucions catalanes
El Districte se suma a les manifestacions i l’Europa, el Claror, els 
Castellers, Lluïsos i l’Orfeò deploren l’acció repressora de l’Estat

la conselleria d’Economia, davant 
del departament d’Exteriors i da-
vant del TSJC. “Demanem la posa-
da en llibertat dels presos polítics 
del règim de Rajoy”, ha apuntat. 
Dimecres el Districte va suspendre 
l’audiència pública per afavorir la 
participació en les concentracions 
del vespre a la Rambla Catalunya 
i la cassolada a diferents punts de 
Gràcia va ser eixordadora.

Les entitats també han respost 
a les detencions amb comunicats i 

“Cal posar en 
llibertat els 
presos polítics del 
règim de Rajoy”

Eloi Badia, regidor

“Sempre amb 
la llibertat i la 
democràcia”
Castellers Vila de Gràcia

“Rebuig a tota 
vulneració dels 
drets individuals 
i col·lectius”

CE Europa
Grups de persones amb escombres i cola, a punt de l’empaperada d’aquest dijous a plaça Revolució. Foto: A. V.

La campanya 
segueix amb actes 
de l’ANC, de la 
Taula i també a 
favor de no votar 

posicionaments unànimes contra 
l’acció politicojudicial del govern 
espanyol contra els independen-
tistes. El Club Esportiu Europa, 
per exemple, ha expressat “rebuig 
a tota vulneració dels drets indivi-
duals i col·lectius, mostrant igual-
ment el seu suport a les instituci-
ons sorgides del vot de la gent”. 
L’Esportiu Claror s’ha posicio-
nat en un tuit “per la Democràcia 
i amb les Institucions i el Poble 
de Catalunya”. Els Castellers de 
la Vila de Gràcia van suspendre 
l’assaig dimecres i es van posici-
onar “sempre amb la llibertat i la 
democràcia”. Lluïsos va condem-
nar “l’actuació repressiva sobre 
les nostres institucions”. També 
l’Orfeó, La Salle o Fundació Festa 
Major van fer comunicats. 

La campanya pel referèndum, 
en tot cas, segueix endavant i di-
marts hi va haver el primer acte 

d’ERC a la plaça del Diamant, amb 
unes 500 persones i amb el conse-
ller de Justícia, Carles Mundó, pro-
clamant l’1-O com “la gran moció 
de censura a Rajoy”. El actes conti-
nuaran dissabte 23 amb una cami-
nada de l’ANC entre Gal·la Placídia 
i Joanic (11h) i una encartellada a 
plaça Revolució promoguda per 
Òmnium. Dimarts 26 serà el dia 
de l’acte central de l’ANC amb una 
xerrada al CAT sobre dones, joves 
i República, dimecres farà l’acte la 
CUP a Lesseps i dijous 28 es farà 
l’acte de la Taula d’Entitats, tam-
bé al CAT, amb Teresa Forcades 
i David Companyon (EUiA). Pel 
que fa a la campanya del no vo-
tar, Paco Frutos, Antonio Robles 
(exCiutadans) i Carlos Jiménez 
Villarejo faran un acte dimarts 26 
a la Sedeta.•

El Banc Expropiat
troba relleu a la 
Sucursal amb el 
CAP Quevedo

L’assemblea del Banc 
Expropiat analitzarà la set-
mana que ve la funció espe-

cífi ca que complirà l’antic CAP 
Quevedo, després que dissab-
te passat anunciessin l’oku-
pació com a resposta a l’im-
minent desallotjament de la 
Sucursal, a tocar del simbòlic 
Banc Expropiat de Travessera 
de Gràcia. L’assemblea asse-
gura que va entrar dimarts 
19 però no va anunciar l’acció 
fi ns dissabte per evitar un de-
sallotjament exprés. Aquests 
dies s’han fet guàrdies durant 
les 24 hores i s’han pogut veu-
re a l’espai els portaveus habi-
tuals del Banc, que havien es-
tat menys presents en l’encara 
actual etapa de la Sucursal. 
Dos integrants de l’assemblea 
han explicat que no hi haurà 
encara programació estable al 
nou espai fi ns que es resolgui 
el futur de la Sucursal. En un 
comunicat l’assemblea va jus-
tifi car dissabte l’okupació “per 
donar cabuda a totes les llui-
tes” que coincideixen en una 
denúncia de la gentrifi cació i 
l’especulació a Gràcia. De fet, 
a la façana llueix la bandero-
la blava que va sorgir com a 
símbol de la plataforma d’enti-
tats que va funcionar després 
del desallotjament del Banc 
Expropiat. L’assemblea tam-
bé apunta que no havien oku-
pat abans l’espai per “respec-
te” al procés de negociació que 
l’Ajuntament havia obert amb 
entitats del barri i que es va 
tancar amb l’acord sobre un 
altre espai que encara no s’ha 
fet públic. L’Ajuntament apun-
ta que la propietat pertany 
a la Tresoreria General de la 
Seguretat Social.•

A.B.
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E ls esforços dels Amics del 
Passeig de Gràcia, incorpo-
rant els llums de Nadal, o 
de l’Ajuntament, instal·lant 
tota mena d’activitats per 

Nadal o per Festa Major, es revel-
len encara del tot insufi cients per 
dinamitzar la vorera Llobregat 
dels Jardinets de Gràcia, que es re-
sisteix a tenir l’atenció de desenvo-
lupament econòmic que manté la 
vorera Besòs. Aquesta última con-
centra, sobretot des de l’arribada 
de Casa Fuster el 2004, hostels, 
botigues de roba, caixers i restau-
rants. Només l’antic Martin’s, sen-
se llicència, llueix un rètol de dis-
ponible que es tradueix en 8.000 
euros mensuals per a 450 metres 
quadrats de superfície.

Però aquest preu esdevé barat 
si es compara amb els locals co-
mercials que hi ha buits a l’altra 
banda dels Jardinets. L’espai dels 
antics cines Casablanca, que el 
2015 va estar a punt d’acollir una 
botiga deroba -segons va apuntar 
aleshores la desapareguda propie-
tària dels pisos superiors PDG115- 
s’ofereix a 13.500 euros mensuals 
per a una superfície de 345 metres 
quadrats. A la porta del número 
117 l’antiga botiga d’art religiós 
Reixach-Campanyà fa tres anys 
que està tancada i només ara ha 
aprofi tat per fer-se un rentat de 
cara en una de les seves meitats 
i posar-se a lloguer per 14.500 eu-
ros pels seus 230 metres quadrats. 
Encara més amunt, la històrica 
pastisseria La Colmena, tancada 

aquest 2016 (per un bloc que va 
comprar el 1999), s’ha cobrat una 
nova víctima entre els baixos co-
mercials: el veterà night club New 
Balis, que havia estat sauna, club 
de nit i darrerament bar musical 
amb reservat per a serveis sexuals.

A tall de comparació, al carrer 
Gran hi ha dos trams de preus. 
L’estació de metro de Fontana 
funciona com una frontera: sen-
se comptar l’IVA, una botiga en el 
tram sud ha de preveure una des-
pesa mensual d’uns 4.000 euros 
(fi ns a Jardinets) i una botiga del 
tram nord pot reduir aquesta des-
pesa fi ns als 2.000 euros.•

des de fa un any i mig, no ha es-
tat reocupada i enfi la el seu preu 
als 12.000 euros mensuals per 250 
metres quadrats i 100 més de so-
terrani. El que més sorprèn, tam-
bé, és la ferotge competència que 
hi ha en tots aquests locals, entre 
mitja dotzena de fi rmes del sec-
tor per col·locar el seu local. Però 
passen els mesos, i res.

Qui sí que es mou és la promo-
ció d’habitatges, l’última de les 
quals ha acabat amb la històrica 
pensió Bella Lola, que compartia 
el número 115 amb 14 pisos turís-
tics. Fonts de Betaconkret, que as-
sumeix la remodelació integral, 

Els locals buits dels 
Jardinets no baixen dels 
12.000 euros al mes
Els promotors comercials comencen a arranjar els espais a 
l’espera que la Torre Deutsche dinamitzi fi nalment la zona

apunten que la reconversió aca-
barà amb el naixement d’un nou 
hostel i els pisos turístics. 

Al seu ritme, una mica més 
amunt, al número 125, la promo-
ció de Núñez y Navarro engegada 

La pensió Bella 
Lola i el club New 
Balis, últimes 
víctimes de la 
renovació al carrer

La meitat de l’antiga botiga d’art religiós que es manté sense arranjar  Foto: A. Vilardaga

Breus

Torna el cicle 
TEDxGràcia amb 
12 xerrades sobre 
l’esperança

TEDxGràcia tindrà lloc 
per quarta vegada a Gràcia 
i reunirà 12 ponents 
que, a partir de la seva 
experiència personal  i 
professional, parlaran de 
l’esperança. El 7 d’octubre 
a Lluïsos Teatre es posaran 
sobre la taula iniciatives 
per intentar construir un 
món millor com reduir el 
malbaratament alimentari, 
ajudar les persones sense 
llar, facilitar a tothom 
l’accés a l’habitatge, lluitar 
contra el patiment animal 
o augmentar la presència 
de dones en posicions de 
lideratge.

El Coll celebra la 
primera jornada 
d’educació al 
centre cívic
La Taula Comunitària del 
Coll ha programat el 30 
de setembre la primera 
jornada d’educació al 
barri amb l’objectiu de 
crear un espai de refl exió, 
debat i aprenentatge per 
a tots els veïns i veïnes. El 
centre cívic acollirà una 
desena de taules rodones 
i debats que tractaran 
temes com el càstig, la 
cohabitació, els models 
de criança o el sexe. La 
jornada arrencarà a les 
10.30 hores i hi haurà 
activitats fi ns a les 21.30 
hores.
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el repor-
tatge

‘El Rellotger de Gràcia’ 
es fa independentista
Últims assajos a l’escola Sant Josep, 
mentre encara queden entrades 

A.B.

A la sala del teatre de l’escola 
Sant Josep, a partir de la set-
mana que ve, tot serà activi-

tat frenètica: cada vespre hi hau-
rà assaig, ja amb les músiques de 
la banda, els cors que fi ns ara han 
assajat per separat i tots els actors 
de ‘El Rellotger de Gràcia’, la super-
producció basada en la novel·la de 
Joan Lafarga -modesta en el pres-
supost, amplíssima en nombre de 
participants- que fa dos es va estre-
nar en versió teatral i que ara ar-
riba en versió musical. Més difícil 
encara. No només cal un director 
escènic, Enric Sunyol, que repeteix, 
sinó que ara cal un adaptador mu-

sical, Lluís Velasco, i un director 
musical, Juan Diego Fidalgo.

Aquest dimarts d’assaig -avui 
toca el segon acte- Sunyol s’ho 
mira pensatiu, Velasco assumeix 
les notes més arriscades i Fidalgo 
no es talla si algú desafi na. És hora 
de concretar en una versió musi-
cal que guanya dinamisme en 
dues hores que es fan menys fei-
xugues que les tres de text de la 
versió teatral. Tal com explicaven 
Sunyol i Velasco la setmana pas-
sada a l’Independent, s’han elimi-
nat parts senceres i ha guanyat 
la part històrica que va de 1850 
a 1898. Però el nou ‘Rellotger’ té 
molta actualitat i fa una lectura 
entre línies a favor de l’indepen-
dentisme i dels drets civils. I a so-

bre s’estrena el 29 i 30 de setembre 
i l’1 d’octubre. Per a aquesta últi-
ma sessió encara queden un bon 
grapat d’entrades. El dia pot ser 
complicat, però els rellotgers el 
van programar molt abans.

L’assaig d’avui arrenca amb el 
‘No passareu’ d’Apel·les Mestres 
que han musicat des de Xavier 
Ribalta a Mesclat, amb un cor 
igualitari de setze actors i actrius. 
És el tema més desconegut de l’as-

saig, almenys per qui escriu, però 
és el més ben travat. “No passa-
reu, i si passeu decidirà després 
la història”. Mentrestant, a platea, 
una de les participants li diu a un 
company: “Si pot ser, talla la pa-
raula ‘jove’!” i dos membres més 
aprofi ten per numerar les 20 fi les 
en dos blocs de l’espai.

Ara toca el final de l’obra. El 
tema és ‘Més lluny’, segona part 
del tríptic ‘Viatge a Itaca’ de Lluís 

Assaig del musical El Rellotger aquest dimarts. Foto: A.B.

Llach. No és la versió rockera 
que fa dos anys van adaptar Joan 
Reig o Gossos per a la campanya 
de Junts pel Sí. És la versió clàs-
sica, amb 19 cantants a l’escena-
ri, i encara falta el cor infantil. 
“Teniu problemes de text”, inter-
vé Sunyol. “Més lluny del demà 
que ara ja s’acosta”, diu la lletra. 
Serà un fi nal espatarrant. El fi nal 
del primer acte també té músi-
ca i lletra de Llach, ‘Cançó sense 
nom’. “On vas amb les banderes 
i avions i tot el cercle de canons 
que apuntes al meu poble...”.

Sentit el fi nal de l’obra, i enca-
ra van arribant actors. L’última 
peça d’aquest reportatge és ‘Fins 
al fi nal’, de Pep Sala. A dues veus 
masculines solistes. “Queda 
molt per caminar/queda molt 
per endavant/queda molt per 
recordar/abans no poguem obli-
dar/ perquè això ens ha de por-
tar/ fins al final”. Encara està 
verda, fi ns al punt que Fidalgo 
demana que “l’atenció visual al 
director musical ha de ser in-
necessària”. Queden pocs dies. 
Toca apretar.•

L’Abaceria prepara un canvi 
de junta però mantenint el 
mateix model de mercat
Els nous representants dels paradistes prendran el relleu de l’anterior equip 
a partir de dimecres i focalitzaran la força en les obres de la carpa

Silvia Manzanera

Apartir de dimecres vi-
nent el mercat de l’Aba-
ceria tindrà una nova 
junta que prendrà el re-
lleu a l’equip encapçalat 

fi ns ara per Jeroni Magrans però 
que, de moment, tindrà el mateix 
front de lluita: les obres de la car-
pa al Passeig de Sant Joan. Així, el 
proper dimarts tindrà lloc la vota-
ció per dur a terme aquest canvi 
dels representants dels paradis-
tes, la portaveu dels quals, Maribel 
Ampolla, ha explicat que la seva 
principal preocupació en aquests 
moments és la carpa i no la discu-
sió sobre el model de mercat. 

Precisament, les obres de 
l ’equipament provisional al 
Passeig de Sant Joan que ha d’aco-
llir les parades mentre es constru-
eix el mercat nou i el seu endarra-
riment han estat motiu de fortes 
crítiques per part de l’actual jun-
ta. A dia d’avui encara no està feta 
l’adjudicació de les obres per part 
de l’IMMB i Magrans tem que no 
es compleixi el darrer calendari, 
“que ja anava tard”. A principis 
de febrer el gerent de l’Institut 
de Mercats de Barcelona, Jordi 
Tarrades, assegurava que la car-
pa no estaria llesta fi ns al febrer 
de 2018 i el mercat nou s’acabaria 
entre octubre del 2020 i el març 

de 2021. “Era primordial passar la 
campanya de Nadal a la carpa”, as-
segura Jeroni Magrans, “perquè 
no oblidem el deteriorament del 
mercat dia rere dia i els perjudi-
cis de nous endarreriments de les 
obres”. Segons l’actual represen-
tant dels paradistes, que encara 
no s’hagi dut a terme el tràmit ad-
ministratiu per la licitació de les 
obres pot representar un nou en-
darreriment en el procés.

Per la seva part, la futura junta 
està a l’espera de rebre “el traspàs 

El mercat de l’Abaceria, a l’espera de la desitjada remodelació. Foto: A.V.

de poders” per posar-s’hi a treba-
llar perquè “es compleixi el calen-
dari”. “Esperarem que les obres 
comencin a l’octubre abans de fer 
qualsevol moviment i si no és així 
ja veurem quin pas fem”, explica 
Maribel Ampolla. 

Pel que fa al futur model de 
mercat, el projecte que fi ns ara 
compta amb el suport de la ma-
joria de paradistes però que ha 
trobat l’oposició veïnal defensa-
da per la plataforma Gràcia cap a 
on vas?, Maribel Ampolla ha mos-

trat una actitut continuïsta, per-
què el focus d’atenció es troba en 
les obres de la carpa: “la nostra 
idea en aquests moments és se-
guir amb el projecte que hi ha so-
bre la taula”.

Per la seva part, la plataforma 
Gràcia Cap a on Vas espera que el 
canvi de junta serveixi per rees-
tablir llaços i apropar les posici-
ons entre els paradistes i els veïns. 
“Segur que no estarem d’acord 
en tot”, assegura Toni Ramon, 
membre de l’entitat, “però és fo-
namental que trobem un espai 
de discusió menys tens sobre un 
equipament on els veïns tenim 
molt a dir com és el del mercat”. 

La plataforma es reafi rma en 
la carta oberta als paradistes, pu-
blicada el passat 8 de setembre en 
aquest mateix setmanari, on de-
mana una audiència pública ex-
traordinària, amb la presència de 
l’IMMB i el Districte per trobar un 
espai comú i per posar fi l a l’agu-
lla a la remodelació.•

Gràcia On Vas 
espera que 
s’apropin les 
posicions entre 
paradistes i veïns

Breus

Espais de trobada 
per a grans dones 
per fomentar 
l’intercanvi

El cicle Espais de trobada 
per a grans dones es farà 
des del 26 de setembre 
fi ns al 30 de novembre 
amb l’objectiu que les 
assistents coneguin 
altres dones del barri, 
comparteixin experiències 
i realitzin activitats 
d’autoconeixement i 
d’autoestima. Aquesta 
iniciativa és fruit de la 
votació dels pressupostos 
participatius.

Aturat un altre 
desnonament al 
carrer Secretari 
Coloma
Sota l’etiqueta 
#soluciónparacarmen 
els activistes de la 
PAH van aconseguir 
dimarts aturar un altre 
desnonament, que 
aquesta vegada tenia com 
a punt de confl icte un 
pis del carrer Secretari 
Coloma. Aquest cas ja es 
va aturar per primer cop 
el 23 de maig.
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Amos de gossos, a la plaça. Foto: Arxiu

A.B.

La Taula Ciutadana de Poble 
Romaní, la rèplica dels de-
bats veïnals que l’any pas-
sat es va consolidar a pla-
ces centrals de Gràcia com 

Diamant, Virreina o Sol, ha reco-
mençat aquesta setmana els con-
tactes preliminars que es van fer 
abans de l’estiu i que heretaven la 
discussió sobre la reforma de la 
plaça que està viva des de la pri-
mavera, amb el pipican com a ele-
ment central de polèmica.

La dinamització en forma de 
procés participatiu, que partia 
d’un cert acostament entre els 
amos de gossos i els veïns, s’ha 
tornat a complicar per l’acti-
tud frontal del Districte que ha 
anunciat com a “innegociable” 
la presència del pipican davant 
l’absència d’alternatives viables 
en altres places proposades pels 

La taula ciutadana de 
Poble Romaní rep com a 
“innegociable” el pipican  
Amos de gossos i veïns de la plaça abaixen el to d’abans de l’estiu però reben 
amb sorpresa la unilateralitat del Districte després de la treva de l’estiu

se lligar els cans, havia provocat la 
intervenció del patriarca Ricard 
Valentí en to de dura crítica. 

Però ara el canvi, sense que 
això signifiqui encara un acord 
d’assumpció del pipican, pot ve-
nir d’un relaxament de postu-
res gràcies a l’aparició de la nova 
Associació Gossos de Siracusa. 
Aquesta entitat, en procés de ges-
tació i que ja va participar aques-
ta setmana a la Taula Ciutadana, 
s’ha ofert de mediadora entre els 
amos de gossos que porten els 
animals sense lligar i els veïns. 
En tot cas, la taula se seguirà cen-
trant, com a màxim, en una redis-
tribució dele espais indicats abans 
de l’estiu pel projecte ofi cial. •

residents com Joanic o Passeig 
de Sant Joan. “El pipican no està 
subjecte a discussió”, ha apuntat 

un dels dos dinamitzadors fent-se 
ressò de les ordres del Districte. 
De poca cosa han servit la reitera-
ció d’explicacions com el nou mo-
del de pipicans que s’està aplicant 
a la ciutat, amb neteja més sovin-
tejada i plantes aromàtiques al 
voltant.

El col·lectiu gitano, majoritari 
entre el veïnat i representat amb 
escreix a la taula ciutadana, ha 
qüestionat aquesta frontalitat, si 
bé també ha entrat en el debat de 
trobar una ubicació “al més lluny 
possible dels nens”. En les reuni-
ons anteriors a l’estiu, algun epi-
sodi d’enfrontament entre aquests 
veïns i alguns amos de gossos, so-
bretot els que encara deixen sen-

L’espai de debat se centrarà només en la 
redistribució dels espais ja presentats

Breus

La Fundació Pasqual 
Maragall i la fundació La 
Caixa han posat en marxa 
la campanya Carrers en 
blanc per conscienciar 
sobre la importància 
de la investigació en la 
prevenció de l’Alzheimer. 
La campanya durarà tres 
dies coincidint amb el Dia 
Mundial de l’Alzheimer, 
que se celebra el 21 de 
setembre. Les plaques 
dels carrers Francisco 
Giner, Gran de Gràcia, 
Goya, Mozart, Travessera 
i de la plaça de la Vila 
quedaran tapades durant 
tres dies per tal que els 
vianants es puguin posar 
a la pell d’una persona 
que comença a patir 
símptomes d’Alzheimer.

Campanya 
‘Carrers en blanc’ 
per conscienciar 
sobre l’Alzheimer
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El Dia sense Cotxes talla 
tot el dia el carrer Gran 
i mobilitza les escoles
Escacs, pintada d’asfalt amb guixos, circuits de 
bicicletes i tallers de musicoteràpia són algunes de 
les activitats programades a Gràcia i Vallcarca

Albert Balanzà

Amb una hora més de tall 
al carrer Gran de Gràcia 
com a principal element 
de xoc de la reivindica-
ció, el Dia sense Cotxes 

es desplegarà de nou aquest di-
vendres a partir de les 10 del matí 
i es viurà sobretot als entorns de 
les escoles amb tota mena d’acti-
vitats de sensibilització com ara 
pintades de l’asfalt amb guixos, 
circuits de bicicletes a peu de car-
rer i tallers d’escacs o de musico-
teràpia.

Aquest és el menú d’una dia-
da plenament consolidada ja en 
l’imaginari col·lectiu de la ciutat 
però que a Gràcia encara l’any 
passat va generar alguns proble-
mes de circulació que no van des-
lluir les accions als carrers secun-
daris ni al carrer Gran però sí que 
a Travessera de Gràcia no va aca-
bar de triomfar. Enguany tampoc 
es tancarà el tram central de la 
Travessera, com reclamen els co-
merciants i ja apliquen en cap de 
setmana.

Els actes del 2017, cada vega-
da més marcats pel discurs an-
ticontaminació, arrencaran a les 
nou del matí al Col·legi Sant Josep 
del carrer Montseny i a l’Escola 
Vedruna del carrer Gran. Els pri-
mers faran classes al mig del car-
rer i ho combinaran amb activi-
tats esportives i pràctiques amb 
bicicletes, amb la participació de 
tots els cursos. Els segons, no no-
més al matí com els primers sinó 
també de 3 a 5 de la tarda, se cen-
traran en accions contra la con-
taminació acústica i de l’aire i 

Musicoterapia BCN Psicologia i 
l’escola EDAMI amb la música i 
els escacs com a principals eines 
de participació.

Pel que fa al Dia sense Cotxes als 
barris del Nord, la Salut i Vallcarca 
s’afegiran al programa a partir de 
les 9.30 hores amb l’escola Les 
Girafes Blaves de Nexe Fundació 
que activaran al carrer Cardener 
els seus alumnes amb pluridisca-
pacitat amb un circuit de psico-
motricitat o amb activitats plàs-
tiques. A partir de les 17.30 hores 
serà el torn de les escoles Farigola 
i Montseny traient els alumnes al 
carrer Farigola per pintar l’asfalt 
amb guixos. “Herbes, arbres, fl ors 
i voreres més amples”, s’apunta al 
programa com a motius ques es 
dibuixaran.

A les 20.00 hores es donarà per 
acabada la jornada amb els úl-
tims actes de la tarda i el restabli-
ment del trànsit al carrer Gran de 
Gràcia. •

El carrer Gran, en una imatge inusual, buit Foto: A. V.

comptaran amb la col·labiració 
de FAB Lab Barcelona.

També al nucli històric cap a les 
10 del matí s’hi posaran les esco-
les Reina Violant i Nou Patufet, 
amb una pintada de la plaça Trilla 
com a principal activitat en el pri-
mer cas i amb un chillout al car-
rer Bruniquer en el segon. Tots 
dos centres concentraran les ac-
cions fi ns a la una de la tarda. 

A la plaça del Nord fins a les 
dues i al carrer Goya a la tar-
da fins a les 8 hi haurà els ta-
llers que organitzen entitats com 

A. B.

La pressió turística sobre el Park Güell ha fet desis-
tir l’escola Sant Ignasi de la visita que anualment 
fan al Park Güell fi ns a substituir-la per la Colònia 
Güell. Així ho ha comunicat el claustre als pares 
en les primeres reunions d’inici de curs “pels tu-

ristes” i perquè els alumnes “se sentien fora de lloc”.  
Fonts de BSM han explicat que no en tenen constància 
ofi cial de la baixa en un programa gratuït per a les esco-
les, que ofereix 60 gratuïtats per centre i dia en gairebé 
totes les franges horàries (excepte de 12h a 15h). Les es-
coles de Gràcia tenen al maig tres dies sense turistes. •

Anul·lacions de visites 
escolars al Park Güell 
per l’avenç del turisme
El Sant Ignasi de Sarrià comunica 
que optaran per la Colònia Güell

La Plaça de la Natura, en una imatge retrospectiva Foto: A. V.

L’any passat els 
comerciants van 
demanar el tall 
de Travessera 
de Gràcia

L ’Espai Jove la Fontana acollirà fi ns al novembre 
una exposició fotogràfi ca que narra la vida de cinc 
immigrants. La mostra Aprendre a Mirar, trencant 

murs invisibles és fruit d’un projecte de la fundació 
Proide i Invisibles.cat, on han participat 26 alumnes 
de quatre escoles de la Salle Catalunya, entre elles els 
estudiants de 4t d’ESO de la Salle Gràcia. Els grups 
han adquirit coneixements sobre migracions huma-
nes i tècniques d’investigació i fotografi a. •

Exposició de fotos 
sobre immigració 
a La Fontana
L’Espai Jove acull la mostra 
dels alumnes de la Salle
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Marc Biosca (Lleida, 1980) és llicenciat 
en sociologia i ciències polítiques i de l’ad-
ministració per la Universitat Autònoma 
de Barcelona. Actualment viu i treballa a 
Barcelona. En aquesta mateixa editorial, 
l’any 2008 es va publicar la seva primera 
obra: Per què ells en diuen Euskal Herria 
i nosaltres Ítaca? Aquesta mateixa obra 
va ser traduïda a l’euskera per l’editorial 
Alberdania amb el títol: Haiek zergatiz deit-
zen diote Euskal Herria eta guk Ithaka?

biografía

Documents

‘Jesús Moncada, 
mosaic de vida’ 
El darrer llibre del sociòleg Marc Biosca és una assaig d’aproximació lliure, no una biografi a estricta, 
que pretén fer més proper hi ha estat una de les fi gures más potents de la literatura catalana 
contemporània en el seu 75è aniversari del seu naixement. Però sobre l’autor de Camí de Sirga i 
veí de Gràcia que va viure durant dècades a Torrent de l’Olla segueix planant la imatge d’escriptor 
poc exposat públicament. Segons l’autor, però, si es grata una mica es descobreix que la seva vida 
es va veure immersa en un joc continu de relacions d’una “riquesa gens menyspreable”.

La part per on començarem té l’epicentre 
en la Montaner y Simón. Resseguirem la 
trajectòria empresarial d’aquesta editorial 

que, durant anys, va ser un dels bucs insígnia 
del llibre espanyol. La seva història és agitada: 
la propietat passa per diverses mans i els alts 
i baixos a l’hora d’encarar el sempre canviant 
món del llibre sovintegen. Moncada —un jove 
de vint-i-sis anys— en viurà de primera mà la 
darrera època, la menys lluïda des d’un punt 
de vista empresarial. Però, per contra, aquests 
últims anys, el retorn d’escriptors exiliats —
alguns dels quals hi entren a treballar— li 
permet establir contacte i fer amistat amb un 
seguit de persones amb un pes específi c a la 
Catalunya de l’època. La segona part la dedi-
carem, precisament, a confi gurar-ne els per-
fi ls. Pel seu compromís, l’operació ens obliga-
rà a atendre tant la seva dimensió d’home de 
lletres com la faceta política, però, sobretot, 
desgranarem els trets defi nitoris dels seus po-
sicionaments literaris i prendrem el nom més 
representatiu d’aquesta generació, Calders, 
per il·lustrar la complexitat de la transició 
d’escriptors d’exili a escriptors reincorporats. 
Avancem que aquesta part —tot i ser la prime-
ra de l’assaig— és, probablement, la més allu-
nyada de l’univers moncadià. Resseguir les tra-
jectòries d’alguns dels companys de l’editorial 
i d’altres que hi van fer de passavolants ens 
durà lluny, i ens obligarà a contemplar —ni 
que sigui de manera tangencial— el contínu-
um relacional en què, anys després, també ell 
es veuria immers i infl uenciant. Retrocedint 
en la biografi a de Moncada, la tercera part la 
dedicarem a l’etapa prèvia a la seva arribada 
a Barcelona. És a dir, a fer un recorregut sin-
tetitzant els seus orígens mequinensans, la fa-
mília, els estudis que va cursar a Saragossa i 
la consolidació del seu interès per la pintura 
i la literatura. La quarta part s’inicia amb un 
episodi que marca un punt d’infl exió: la fi na-
lització de la seva etapa a l’editorial Montaner 
y Simón. Tancat aquest cicle laboral —ja som 
a l’any 1981—, en viurà un de breu al Grup 
Enciclopèdia Catalana i després ja iniciarà les 
tasques de correcció i traducció a l’editorial La 
Magrana. Som davant d’un procés de transfor-
mació profund, en què pren cos la seva decisió 
de deixar de banda la pintura i centrar les ho-
res a escriure, i que està marcat, també, per la 
mort del seu pare i l’arribada a Barcelona de 
la seva mare i la seva germana. En la cinque-
na i darrera part constatarem que l’eclosió del 
Moncada escriptor, amb un impacte cada ve-
gada més gran en el món de la literatura, tras-
pua una actitud força peculiar. El seu és un ca-
ràcter —també literari, però fonamentalment 
d’actitud com a autor— forjat en l’encaix de 
dues generacions, la dels exiliats que retornen 
i la dels joves que impulsen noves propostes. 
Entremig, deutor de totes dues, confi gura un 
perfi l en què prevaldrà l’allunyament respecte 
a les actituds més gregàries, apostant per una 
absoluta dedicació a la seva obra. Com a punt 
fi nal, a manera d’epíleg, proposem una valo-
ració de l’aportació del seu llegat al desvetlla-

ment social i cultural de Mequinensa i més en-
llà. L’edifi cació de l’imaginari de la vila que, en 
darrera instància, posa en relleu la seva mane-
ra d’interpretar la literatura i també la vida.

[...]

Per una banda, va descobrir la llengua cata-
 lana com a instrument literari, descobri-
ment que va signifi car un punt d’infl exió 

en la seva relació amb la creació literària, i, per 
l’altra, va amplifi car la percepció de la impor-
tància que podien tenir les fonts orals i històri-
ques com a fonaments d’una futura arquitec-
tura literària. Per tant, la consciència cultural 
i lingüística que començava a arrelar va anar 
seguida de la intensifi cació de l’interès per com-
prendre quin havia estat, històricament, el de-
senvolupament del seu entorn més pròxim. Més 
concretament, la descoberta de la literatura en 
català i les primeres lectures cal situar-les en un 
viatge a Lleida als anys seixanta, on, en una lli-
breria de vell, va trobar unes traduccions. Per 
reblar-ho, una de les persones amb qui més va 
connectar durant aquell període, Edmon Vallès, 
li subministrava llibres des de Barcelona, prin-
cipalment les traduccions d’autors com Orwell, 
Joyce, Kazantzakis, Camus, Graham Greene, 
Carlo Levi... provinents de la col·lecció Isard de 
l’editorial Vergara, on el mateix Vallès havia tre-
ballat. Assimilar que la llengua amb què parlava 
habitualment hi havia qui també la utilitzava 
per escriure li va capgirar hàbits i expectatives. 
En defi nitiva, Moncada, posteriorment, acla-
ria que la possibilitat de poder compondre en 
català li va multiplicar els recursos expositius. 
Adoptant-lo, superaria les limitacions lligades, 
per exemple, al lèxic que li restaven efi càcia 
narrativa i guanyaria en fl uïdesa i precisió. La 
consolidació d’aquesta nova perspectiva és con-
comitant a les primeres refl exions sobre la seva 
pertinença a una comunitat cultural més àm-
plia del que havia sospitat fi ns aleshores i que, 
reiteradament, l’havien convidat a denigrar. És 
a dir, mestres que obertament els havien volgut 
fer creure que allò que parlaven no era català 
sinó xapurreat. Sens dubte, amb un origen com 
el seu i amb una trajectòria com la descrita, el 
més previsible era que hagués acabat escrivint 
en castellà perquè era la sortida normal i senzi-
lla; qualsevol altra signifi cava un esforç addicio-
nal i gairebé inèdit.

[...]

Un dels projectes que li ballaven pel cap 
era una novel·la sobre una iniciativa real 
que hi havia hagut per fer l’Ebre navega-

ble fi ns a Saragossa. No era pas l’únic fl anc, la 
inacabada i provisionalment titulada Dante, SA 
contenia informació del món editorial barcelo-
ní de mitjan segle xx en endavant. I encara es 
reservava un altre projecte perquè, en alguna 
entrevista, havia transcendit que també s’havia 
dedicat a reunir informació del barri de Gràcia, 
amb la qual, probablement, se’n podria espigo-
lar alguna cosa.•
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Protesta d’Eskapulats 
de l’Europa per l’alt 
preu de les entrades
La grada d’animació no està d’acord amb la política del 
club i estudia noves protestes per fer baixar els preus

Trencar la mala ratxa. L’equip de 
Joan Esteva encadena 2 derrotes 
seguides i mirarà de trencar la 
dinàmica el diumenge a les 5 de 
la tarda al Nou Sardenya contra 
el Reus B. Després de 6 jornades 
l’Europa ocupa la 10a posició a la 
lliga, amb 2 victòries, 2 empats i 2 
derrotes. El Reus B suma 3 punts 
més que els graciencs. El líder 
d’aquest grup 5 de la 3a Divisió 
és l’Espanyol B amb 16 punts.

Albert Vilardaga

La grada d’animació de l’Eu-
ropa reivindica preus po-
pulars. “Tenint en comp-
te que a Barcelona hi ha 
moltíssima oferta esporti-

va, començant pel Barça o l’Espa-
nyol pel que fa el futbol, la gent 
no vindrà al Nou Sardenya per art 
de màgia”, protesta un dels mem-
bres dels Eskapulats. El principal 
problema recau en el preu de les 
entrades, fi xat en 10 euros, i a di-
ferència de la temporada passada, 
on hi havia un descompte de 5 eu-
ros si la persona que venia puntu-
alment ho feia acompanyada d’un 
soci, aquest any s’han suprimit els 
descomptes sense cap explicació 
prèvia.

“És cert que hi ha altres equips 
que tenen les entrades a un preu 
similar, però en tots ells, els socis 
paguen molt menys que el que pa-
guem nosaltres a l’Europa”, expli-
quen membres de la grada d’ani-
mació. El soci ordinari del Nou 
Sardenya paga 150 euros per tota 
la temporada, i els socis joves que 
volen formar part de la grada 
d’animació paguen 75 euros, sem-
pre i quan siguin menors de 30 
anys, sinó ja passen a ser socis or-
dinaris. Altres clubs de la catego-
ria, com el Figueres, L’Hospitalet 
o el Prat, el preu de l’abonament 
ronda els 100 euros, i els que ofe-
reixen una grada jove, el preu és 
d’uns 40 euros.

Els Eskapulats han mostrat el 
seu malestar en els últims partits, 
amb pancartes de protesta, càn-

tics contra el president i la junta 
directiva i fi ns el punt de fer una 
vaga d’animació durant la prime-
ra meitat de l’últim partit a casa 
contra el Prat. Per ara no s’han po-
sat d’acord amb el club, de fet no 
han pogut ni parlar. Estava previs-
ta una reunió el dimarts 19, però 
a última hora el club va decidir 
anul·lar-la per un imprevist. Els 
Eskapulats demanen que com a 
mínim tornin els descomptes de 
la temporada passada: “no és una 
gran oferta, però serveix per ani-
mar a la gent que vingui de forma 
puntual al camp, i si els hi agra-
da, sempre n’hi ha algun que aca-
ba fent-se soci. A 10 euros l’entra-
da és més difícil que vingui algú”. 
A l’Assamblea General van fer una 
intervenció conjunta per mirar de 
desbloquejar el tema aviat.

Si el cas no troba una sortida, 
els Eskapulats prepararan noves 
reivindicacions, però miraran de 
fer-ho de tal forma que afecti el mí-
nim possible el funcionament de 
l’equip: “Ja hem fet una vaga d’ani-
mació i al fi nal els més perjudicats 
són els jugadors, quan les nostres 
queixes pel tema del preu de les 
entrades és un tema que és deci-
sió de la junta directiva”.•

Els Eskapulats van fer vaga i van penjar una pancarta. Foto: Eskapulats

Breus

El ‘Cata’ femení 
es proclama 
campió del 
torneig de l’AESE

L’equip femení del 
CN Catalunya es va 
proclmar campió del 2n 
Torneig Femení que va 
organitzar l’Agrupació 
Esportiva Santa Eulàlia 
de L’Hospitalet. Les 
gracienques van guanyar 
tres dels  partits que 
van disputar i només 
van caure contra les 
amfi triones. Victòries 
contra el CN Minorisa 
(12-6), el Leioa del País 
Basc (7-6) i el CN Sant 
Feliu (13-9), i derrota 
contra l’AESE als penals, 
empat a 7 al fi nal del 
partit i 0-2 als penals.

Rodríguez i 
Boada, primers 
en arribar a 
Montserrat 
El 16 i 17 de setembre 
es va celebrar la 38a 
edició de la travessa 
Matagalls - Montserrat, 
de 85,5 quiòmetres, 
que organitza el Centre 
Excursionista de Gràcia. 
En categoria femenina, 
les tres primeres en 
arribar al Monestir de 
Montserrat van ser: 
Olívia Rodríguez, Montse 
Hernández i Marta 
Segura. En categoria 
masculina, els tres 
primers van ser: Pablo 
Boada, Joan Carles León i 
Joan Salamaña. 

El club ha suprimit 
el descompte de 5 
euros que hi havia 
la temporada 
passada
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Dues generacions d’escaquistes, en plena partida. Foto: A. V.

A. V.

El mestre Joan Segura i 
els germans Iván i Irene 
Planella els separen més de 
80 anys de diferència, però 
comparteixen una passió, 

els escacs, i un lloc, els Tres Peons, 
al carrer Ros de Olano. El Joan re-
coneix que li fa il•lusió veure els 
més petits jugar-hi, i que li recor-
den a ell quan va començar a l’es-
cola de Vic. L’Iván i la Irene tenen 
vergonya, els costa parlar, però re-
coneixen que s’ho passen molt bé 
jugant a escacs, i que ho fan gràci-
es a la passió del seu pare.

El Joan és una eminència dels 
escacs del país, va ser president 
de la Federació Catalana durant 
10 anys, i vocal de la Federació 
Espanyola durant 20. A més a més, 
s’ha enfrontat als millors del món, 
des d’Alekhine fi ns a Karpov, i ha 
escrit dos llibres sobre aquest es-
port. “Els escacs serveixen per a 
la vida, t’ajuden a pensar, a deci-
dir, i sobretot a prendre les teves 
pròpies decisions”, explica el Joan. 

Una partida ràpida al Club 
d’escacs Tres Peons
El mestre català Joan Segura (89 anys), i els germans Iván i Irene Planella (8 i 5 
anys) conversen sobre el món dels escacs, la passió que els uneix a tots tres

Breus

L’Iván, amb només 8 anys, ja ha 
participat a centenars de torne-
jos i viu els escacs amb entusias-
me: “Sóc l’únic de la meva classe 
que juga, però m’és igual, m’agrada 
molt jugar tornejos, sobretot par-
tides ràpides”.

Un estudi  de  l ’Hospit al 
Universitari de València certifi ca 
que els escacs són un bon remei 

L’estrena a Primera 
Catalana es va saldar 
amb dues victòries i una 
derrota per als equips 
graciencs. El Safa Claror i 
els Lluïsos de Gràcia van 
complir els pronòstics, 
els taronges van derrotar 
el Monjos (90-63), amb 
l’actuació destacada de 
Carles Reynals (18 punts), 
i els blaus van superar 
el Navàs (71-55), amb 19 
punts de Víctor Pla. El 
Claret en canvi va caure 
a la pista del Viladecans 
(58-54), en el seu retorn 
a Primera Catalana. A 
Tercera, el Pedagogium 
i el CB Coll no van tenir 
fortuna en l’estrena i van 
perdre contra els Jesuïtes 
Casp (66-59) i l’ABB de 
Badalona (80-65).

Victòries del 
Safa i Lluïsos, 
i derrota 
del Claret 

per combatre la pèrdua de memò-
ria. “A la meva edat malaurada-
ment tinc molts coneguts que han 
mort, però et puc assegurar, que 
dels que coneixia del món dels es-
cacs cap d’ells ho ha fet per culpa 
de l’Alzheimer o alguna malaltia si-
milar, i difícilment un nen o nena 
que ha jugat a escacs des de petit 
va malament en matemàtiques”, 

assegura el Joan. L’Iván i la Irene 
se’l miren tímidament, i afi rmen 
que és una de les seves assignatu-
res predilectes.

Malgrat la seva avançada edat, 
el Joan segueix dedicant-se als 
escacs, ho fa a les pàgines de El 
Punt Avui i El Mundo Deportivo 
des de fa més de 30 anys, on ha 
fet cròniques històriques com la 
de la partida entre Bobby Fischer 
i Boris Spassky que es va cele-
brar al pavelló Laugardalshöll de 
Reykjavík i que es coneix com la 
‘partida del segle’. En saber que a 
l’Iván li agraden les partides ràpi-
des, el Joan no dubta en retar-lo 
a una partida, es posen seriosos i 
acaba la conversa.•

En Joan s’ha 
enfrontat als 
millors; a l’Iván 
i la Irene els ve 
l’afi ció de son pare
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Editorial

Gràcia respon (continuació)

Els fets d’aquesta setmana però també de l’anterior, de pura arbitrari-
etat i manca de garanties judicials independents dels desitjos polítics 
de la feble majoria que governa l’Estat, ens han de fer refl exionar i 

actuar com a ciutadans i com a periodistes amb responsabilitat social. 
No podem estar callats quan els nostres veïns són detinguts en el seu lloc 
de treball o veuen com s’escorcolla casa seva sense que hi hagi una base 
jurídica sòlida i sense que se’ls apliqui la mínima presumpció d’inno-
cència. A Catalunya, a Espanya, hi ha llibertat, hi ha democràcia, però la 
volem d’una qualitat excel·lent, i això, ara mateix, no és així. És per això 
que avui -i esperem que no calgui fer-ho mai més- signem de manera ex-
cepcional aquest editorial que ens proposa l’Associació deMitjans d’In-
formació i Comunicació (AMIC), a la qual pertanyem:

Davant la gravetat dels darrers esdeveniments que afecten imprem-
tes i mitjans de comunicació (Racocatalà, Directe.cat, Elmón.cat, 
PuntAvui, Vilaweb, NacióDigital, elNacional, entre d’altres), l’Asso-

ciació de Mitjans d’Informació i Comunicació fa públic un editorial con-
junt per denunciar els fets que s’estan produint i que limiten la llibertat 
de premsa, un dels pilars fonamentals del sistema democràtic. 

No fa gaire temps, estaven en qüestió algunes de les llibertats nacio-
nals d’aquest país. Ara, ho estan totes. L’agressivitat de les institucions de 
l’Estat no es limita al Govern o 
el Parlament, sinó que a hores 
d’ara afecta la immensa majo-
ria dels municipis catalans; els 
mitjans de comunicació que 
els desagraden, com és el cas 
de mitjans del nostre col·lectiu 
que han rebut requeriments 
perquè deixin de publicitar el 
referèndum i fi nalment, els 
drets cívics de tots els ciutadans, també els que tenen decidit –legítima-
ment i cívicament- votar contra la independència. Catalunya sembla es-
tar, de fet, sota un estat d’excepció decretat, però no declarat.

Tot plegat ha generat una situació insostenible, que només pot su-
perar-se seguint per la via democràtica. És per això que els mitjans ge-
neralistes, temàtics i locals i territorials, els que estem més arran de 
carrer, demanem a la ciutadania que es mobilitzi el pròxim 1 d’Octu-
bre, que manifesti el nivell de voluntat de sobirania d’aquest país i el 
desig de democràcia dels ciutadans. Cedir a la por seria incompatible 
amb un futur de dignitat democràtica.

Els mitjans de comunicació de proximitat mantindrem el nostre com-
promís amb el poble al qual ens adrecem. Informarem i donarem veu 
amb llibertat a una societat que vol estar informada i opinar. Hi som i hi 
serem, com ho hem fet sempre, com feu els nostres lectors.•

A Catalunya, a 
Espanya, hi ha llibertat 
i democràcia, però la 
volem de qualitat 
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de Gràcia

Ull de 
dona

Conxa Garcia

Pintora i dibuixant alemanya, neix a 
Berlín el 1890. Va gaudir d’una vida i 
educació liberals. Passa la seva infàn-

cia i joventut a París.  La seva sensibilitat 
personal i artística restaren infl uencia-
des per la cultura francesa, especialment 
per la seva literatura. El 1924 assoleix la 
independència econòmica pel seu talent 
artístic. El seus dibuixos il·lustren les 
més importants revistes i diaris d’Alema-
nya. Es converteix en una de les cronis-
tes més respectades de la vida urbana del 

Berlín dels anys 20. El 1933 Hitler arriba 
al poder i ella fa la seva darrera exposi-
ció pública com pintora, a l’Exposició 
de Primavera de l’Associació de Dones 
Artistes, a Berlín. Es refugia en un exili 
interior. La melangia i l’angoixa existen-
cial per la realitat política del seu país es 
veu a la seva pintura, en els ulls negres de 
fi gures joves que miren al buit. Incorpora 
el realisme. Refusa participar en cap ex-
pressió artística i cultural tolerada pel 
règim nazi. Desapareix de qualsevol 
publicació o exposició. Dóna classes de 
dibuix i pintura i va amb un carro pels 
carrers tot venent de manera ambulant 
llibres de segona mà, revistes i dibuixos. 
Jeanne no veia la necessitat de fi rmar els 
seus quadres. Els seus darrers anys fa 
quadres, escultures, dibuixos i  collages 
de tipus oníric.•

Jeanne Mammen

Es va convertir en una 
de les cronistes més 
respectades de la vida 
urbana del Berlín dels 20

Cartes al director

On és el PSC?
Les lleis democràtiques hi són per garan-
tir el dret a decidir, defensar la llibertat 
d’expressió i imposar la independència 
dels poders. Malauradament a Catalunya, 
i sota una Constitución que avui dia pocs 
han votat, els fets parlen per si sols. Això 
ho tenen molt present els antics membres 
del PSC. Quan aquest va aparèixer des-
prés del franquisme, molts dels seus afi -
liats s’havien oposat a les lleis injustes de 
la dictadura. Paradoxalment els del PSC 
actual s’han arrenglerat amb qui van ju-
rar obediència, el PSOE, i no se’n veu cap 
al davant del dret a decidir català. D’altra 
banda, aquest, el PSOE, ha jurat recolzar 
al PP i a la monarquia en contra del dret a 
decidir català. Conclusió, PSC i PSOE s’han 
fet còmplices dels hereus d’una Espanya 
grisa, monàrquica i constitucional, que no 
pas moral. És a dir, s’han fet còmplices de 
matar la democràcia catalana. Així doncs, 
llarga vida al Rei. Mentre caldrà esperar si 
el PSC retorna a la seva ètica original. 

 David Rabadà i Vives
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Per un model propi de 
pensions 100% públic i de totes

Les pensions són un dret guanyat amb anys de lluita de 
la classe treballadora contra els interessos capitalis-
tes. L’atac permanent a les pensions públiques per part 

de l’Estat espanyol i la UE respon a l’interès de desposseir-
nos encara més com a classe, i especialment a les dones: al 
febrer del 2017 la pensió contributiva mensual mitjana de 
les dones era de 865,95€ mentre que la dels homes era de 
1263€. Així doncs, rebutgem l’espoli continuat i la precarit-
zació del sistema públic de pensions per part de l’Estat per 
al rescat bancari i per afavorir les asseguradores i els plans 
privats dels mateixos bancs rescatats. Per si no n’hi hagués 
prou, l’Estat aprofi ta l’actual situació, que ha contribuït a 
crear, per justifi car unes suposades mesures de recupera-
ció que en realitat aprofundeixen en la retallada directa o 
indirecta del sistema públic de pensions, com ara endarre-
rir l’edat de jubilació, haver de cotitzar durant més temps, 
afegir el factor de sostenibilitat o el d’esperança de vida i 
reduir el complement a mínims. Mesures totes elles que 
precaritzen encara més si cap les noves pensions.

Denunciem el Pacte de Toledo, signat pels partits defen-
sors del règim del 78, per les patronals i per les direccions 
pactistes de CCOO i UGT, que anteposen els seus interes-
sos econòmics i privilegis de classe al dret a una vida digna 
de l’enorme majoria de la societat, la classe treballadora. 
Denunciem també les reformes laborals, i especialment 
la del 2011, signada també per les cúpules de CCOO i UGT. 
Denunciem igualment les bonifi cacions de l’Estat a la pa-
tronal, i en especial la facilitació de la seva nul·la contribu-
ció tributària, que lluny d’augmentar els llocs de treball i 
millorar les condicions laborals, han aprofundit en la pre-
carietat laboral i de vida de la nostra classe.

Exigim el repartiment del treball i la riquesa, i en matè-
ria de pensions això passa per:

• La defensa d’un sistema de pensions 100% públic, de-
cidit col·lectivament, de totes i per a totes, com a única 
garantia possible per a una jubilació digna, i emmar-
cat dins d’un conjunt de serveis 100% públics (sanitat, 
educació, serveis socials, habitatge, transport, etc.).

• Mesures polítiques i econòmiques feministes que eli-

minin la desigualtat fl agrant entre dones i homes. Per 
exemple:

• El reconeixement laboral i professional del treball de 
cures, que és indispensable per a la reproducció de la 
vida i que en la seva pràctica totalitat recau sobre les 
dones.

• Una pensió garantida mínima de 1085 €/mes, també 
vinculada a feines socialment necessàries. Amb aques-
ta quantia, un 70% de les dones no patirien discrimi-
nació en matèria de pensions.

Aquests canvis estructurals profunds en el sistema de 
pensions són inviables dins el règim del 78 que mai els ac-
ceptarà ni els permetrà perquè s’oposen radicalment al 
seu projecte. Així doncs, afi rmem que la ruptura amb l’Es-
tat espanyol i la UE és indispensable per assolir aquests 
objectius. Cal exercir l’autodeterminació des de la sobi-
rania popular des de ara mateix fi ns al referèndum i més 
enllà i iniciar un procés constituent per construir un nou 
marc polític als Països Catalans que posi la vida al centre. 
La lluita col·lectiva de les classes populars, estudiants, tre-
balladores i jubilades, és l’únic camí per aconseguir un sis-
tema de pensions 100% públic, universal i de qualitat.•

Opinió
La 

setmana

‘Gràcia is not 
Barcelona’

Josep A. Torralba

Dedicat a qui em dóna ànims per tor-
nar a anar a un col·legi com a dele-
gat de classe ;) Sempre he conside-

rat que havia tingut una sort especial al 
ser nascut a Gràcia. Realment, s’ha de ser 
gracienc per entendre aquest fet, que ens 
fa ser bastant diferents a la resta del Pla 
de Barcelona. És comparable al fet de ser 
català a Espanya. I aquí és on vaig. Com 
no, s’acosta la data prohibida on hauríem 
de poder exercir un dret  (no poso noms 
perquè no tanquin l’Indepe), semblant 
al que utilitzem per escollir alcaldes, 
presidents...i ens trobem que la ciutat de 
Barcelona, amb certa inseguretat, dona 
suport a aquest acte. 
Considero que la situació de qui mana, 
certament, és de molta responsabilitat i 
ha de mirar per totes aquelles persones 
que en depenen, sí, i dels seus drets (això 
ho he sentit infi nitat de vegades aquests 
dies), però, i els drets de qui vol exercir el 
deixar un paperet en una caixa? Aquests 
només es tenen quan interessen a la clas-
se política? Llavors tots en fi les com a 
borregos? M’agradaria poder ser algun 
dia en un debat sense censures per poder 
expressar i raonar coses que em treuen 
de polleguera. 
Diuen que quan estàs a la Junta d’una 
entitat has entrat en política i em sem-
bla bastant encertat. Formo part dels 
que molts anomenen equidistants, però 
tinc molt clar el què vull fer i quan ho 
voldria fer, indiferentment de l’adverbi 
que estigui marcat a la fulleta i, fi ns i tot, 
entenent a qui no es vulgui ni desplaçar. 
Voldria creure que a Gràcia hi ha una 
majoria que pensa el mateix, per tant, si 
Barcelona no es decideix, posem més lle-
nya al foc i... demanem la Independència 
de Gràcia!•

ba

Assemblea Pensionista de Gràcia i Moviment Popular de Gràcia
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Opinió convidadaOpinió convidada
Llorenç Prats, advocat

El detonant de la repressió

T ot i les difi cultats, la integritat de la Llei 19/2017, 
del referèndum d’autodeterminació de Catalunya, 
i els seus decrets de convocatòria i preparació de 
la consulta vinculant, és inqüestionable. La seva 
motivació i confecció fan que aquesta llei gaudeixi 

d’un blindatge legal que no hauria de generar cap discussió 
jurídica sobre el seu abast i projecció, salvant el seu procés 
de discussió i aprovació, molt condicionat per raons políti-
ques. No obstant això, la realitat és una altra, i amb la dinà-
mica d’esdeveniments que estem vivint, i en part patint, la 
seva promulgació i publicació, amb efectes ajustats a dret 
d’acord amb l’exercici del dret fonamental a l’autodetermi-
nació que tenen totes les nacions, poc a poc es va diluint, 
dins el context de la vulneració de molts altres drets fona-
mentals (a la intimitat, d’expressió, de reunió,...) que ha 
provocat l’acció repressora de l’Estat espanyol, per medi de 
les denúncies i de l’impuls polític del Partit Popular, fona-
mentalment.

De fet,  pròpiament, el govern espanyol només s’ha pro-
nunciat amb efectes jurídics per medi d’una ordre del 
Ministeri d’Hisenda per destriar despeses tramitades per 
la Conselleria d’Hisenda en funció de criteris polítics, te-
nint en compte que, si com a tal fos aplicable, la suspen-
sió del Tribunal Constitucional no conté aquesta facultat 
de forma explícita, ja que només es dirigeix a limitar les 
activitats d’un determinat llistat de càrrecs del Govern de 
la Generalitat. Més enllà d’això, que no és poc, no hi ha res 
més, i les accions dirigides pels tribunals provenen o són 
desencadenades directament per les denúncies o recursos 
interposats per Partit Popular o els seus afi ns, en la seva 
ànsia per judicialitzar qualsevol qüestió política que li doni 
rèdits electorals tot deixant pel camí l’interès general o l’or-
dre públic, sigui de Catalunya però també d’Espanya.

Contra aquesta ordre (BOE del dissabte 16 de setembre), 
el govern català va presentar recurs, no sols per entrar en 
matèries que no pertocaven, si no pel propi rang de la nor-
ma, una norma ministerial, sortida de la ploma del gabinet 
del Ministeri d’Hisenda, sense cap tipus de tràmit legal, au-
diència pública per presentar al·legacions i d’altres reque-
riments per dictar actes administratius que tenen efectes 
sobre tercers, directa o indirectament. Aquesta pràctica, 
que porta fi ns al límit les potestats discrecionals de les ad-
ministracions públiques, en el seu abús ,suposa una deriva 
autoritària, sobre la qual els Tribunals de Justícia, cada dia 
que passa, menys s’atreveixen a intervenir; tot generant un 
bloqueig democràtic de dimensions molt preocupants.

Per això, la referència al Tribunal Suprem, on els òrgans 
jurisdiccionals són col·legiats (varis magistrats) oferia una 
semblança de tutela judicial més fi able, tot i que tampoc ha 
quedat clara, per les informacions de que disposem,  si la 
seva posició, respecte de les mesures cautelars o suspensi-
ves, eren dilatòries o no, per raons d’oportunitat;  les quals 

per la seva confusió deriven directament en el desprestigi 
dels tribunals i en la desconfi ança de la població amb el sis-
tema judicial espanyol, certament apreciat ja com parcial 
des dels ulls de l’opinió pública.

Tothom té molt clar, malauradament, que la justícia és 
molt lenta, i per això, el que s’entén com el sistema caute-
lar, és dir, allò que fan els tribunals entre la demanda ju-
dicial i el judici és, sovint, la clau de volta de la credibilitat 
del sistema judicial i del sistema de garanties d’un estat de 
dret, si com a tal es vol considerar. En general, és doctri-
na, que si no hi ha una posició clara sobre la petició de sus-
pensió d’actes de les administracions públiques, aquestes 
són aplicables, llevat que com en el cas que ens ocupa, la 
jerarquia normativa sigui inapel·lable com en el cas que ens 
ocupa. Si el règim fi nancer de la Generalitat de Catalunya 
prové del previst a les lleis, aquest no pot quedar desvirtuat 
per una ordre ministerial (sense rang reglamentari ni molt 
menys legal o per llei ordinària), i per això, la seva inaplica-
ció és immediata en cas d’impugnació després d’haver-ne 
sol·licitat la seva suspensió, i malgrat el posicionament so-
bre aquesta darrera s’endarrereixi, per raons diverses, per 
part dels jutges.

Per desgràcia cap jutge, coneixedor del dret internaci-
onal públic, té el coratge d’aplicar la Llei 19/2017, sobre el 
referèndum d’autodeterminació de Catalunya, en el sen-
tit d’entendre que la seva suspensió per part del Tribunal 
Constitucional no té efectes a l’escapar, íntegrament, del 
seu àmbit competencial, doncs es tracta d’una llei que de-
senvolupa, directament i de forma motivada, el dret fona-
mental a l’autodeterminació reconegut internacionalment. 
De fer-ho, tot plegat donaria un gir jurídic extraordinari, 
i el jutge en qüestió, no sols recolliria el sentit bàsic dels 
principis del dret si no que també apuntaria als màxims 
ideals de justícia: els de la legitimitat popular i els de la pro-
tecció del bé comú.

La presumpció de legalitat, fi ns i tot legalitat, de la Llei 
19/2017 és absoluta, i a hores d’ara sorprèn que cap ins-
tància jurisdiccional l’hagi fet valer, si més no, per atenuar 
determinades decisions, o bé per establir una via jurispru-
dencial que restableixi el sentit d’interès general des d’una 
òptica ciutadana, en el sentit republicà, de la qual la pobla-
ció catalana i espanyola és mereixedora, apel·lant a la intel-
ligència i cordura dels nostres jutges i magistrats. •

La 
setmana

Un d’en Jaimito

Carles Camps

L legeixo una entrevista al ministre 
d’Empresa, Cultura i Innovació del 
govern de la presidenta Colau, a qui 

la Cultura catalana amb majúscula, a 
jutjar per les declaracions del seu lloc-
tinent, no deu interessar un borrall. El 
senyor Jaume Collboni ens fa saber que 
l’alcaldia de la capital catalana fomenta-
rà la cultura popular, que diu que ens fa 
imbatibles. ¿Qui l’hi podria discutir? En 
qüestió de sardanes o de castellers som 
tan imbatibles com Madrid amb al xotis 
o Andalusia amb el fl amenc. Hi havia un 
acudit d’en Jaimito en què la professora 
li preguntava: “Jaimito, Méjico es máxi-
mo productor mundial de...” I ell respo-
nia: “Deeee... mejicanos.” Doncs talment 
el nostre entranyable Jaumet. Però l’ho-
me ja veu que el que acaba de dir és una 
bestiesa i aleshores s’empatolla que sar-
danes, gegants i castellers cohesionen el 
poble català.

La visió de la cultura catalana del se-
nyor Collboni no va gaire més enllà de la 
del ministre Fraga que parlava de “regio-
nalismo bien entendido”. En Collboni deu 
ser un bon admirador del senyor Iceta, 
que s’estima més veure Goldfi nger que no 
pas saber de què van les “clavegueres” de 
l’estat contra Catalunya, aquest estat que, 
amb Supersánchez, els del PSC converti-
ran en federal. El que no se sap és si tam-
bé federaran les clavegueres. 

El nostre Jaimito particular ens ve a 
dir que l’Ajuntament barceloní aposta-
rà pels esbarts dansaires, per les puntes 
de boixets, les caramelles i, si cal, pels 
bastoners... de la Guàrdia Civil, això de 
cara a l’1-O. Miri, amic Collboni, hi ha 
una “festa popular” que se celebra en 
democràcia que es diu “El Pas per les 
Urnes”. ¿O no li agrada i s’estima més 
la dansa nupcial de l’abegot Iceta al vol-
tant de “Pedro, mantente fi rme, ¡líbra-
nos del PP i de Rajoy!” ¿I de la Cultura 
catalana en majúscula, què me’n diu? 
Ah, res de res, que per majúscula ja te-
nim l’espanyola. Això sí, el govern de la 
Generalitat també posa com a conseller 
del ram cultural un folklorista. ¡Pobra 
Cultura catalana, amb polítics així no 
ens calen enemics!•

La justícia és molt lenta i el sistema 
cautelar és la clau de volta de la 
credibilitat del sistema judicial i 
de garanties d’un estat de dret
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Si 

voleu publi-
car els vostres ac-

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

@independent.cat

Exposicions
Fins al 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 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 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

Fins a l’1 de novembre
Exposició Aprendre a Mirar. Trencant 
murs invisibles. Una exposició fotogràfi ca 
que narra la vida de 5 immigrants a través 
dels ulls d’un grup de joves. La mostra és 
fruit d’un projecte de la fundació Proide 
i Invisibles.cat d’Aprenentatge Servei 
de 26 alumnes de 4 escoles de La Salle 
Catalunya, i que que té per objectiu prin-
cipal eradicar els estereotips que sovint 
envolten a les persones nouvingudes que 
viuen molt a prop nostre. Aquesta expo-
sició s’emmarca dins la celebració del Dia 
mundial de la pau (21 de setembre).
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190)

Actes
Divendres 22 de setembre
Setmana de la mobilitat sostenible i segu-
ra: Dia sense cotxes Gran de Gràcia sense 
cotxes. 
Gran de Gràcia (Entre Diagonal i Lesseps), 
tallat al trànsit de les 11 a les 20 h

Concert: Pierre Arnaud. 

Café Tenderete (Martínez de la Rosa, 14), 
a les 21.30 h

Teatre: Lower East Side, NY 69-70. Cia 
Fata Morgana.
Sala Porta4 (Església, 4-10), a les 22 h

Nit de jazz: Biel Ballester Trio.
Barcelona Pipa Club (Santa Eulàlia, 21), a 
les 23 h

Dissabte 23 de setembre
Solo Piano. Lluís de Arquer, obres clàssi-
ques.
El teatre més petit del món (Encarnació, 
25), a les 21 h

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

Teatre: Lower East Side, NY 69-70. Cia 
Fata Morgana.
Sala Porta4 (Església, 6-10), a les 22 h

Concert: Calamento.
Barcelona Pipa Club (Santa Eulàlia, 21), a 
les 23 h

Diumenge 24 de setembre
L’Hora del jazz: David Mengual Slow 
Quartet + Amadeu Casas Quartet.
Plaça de la Vila, a les 12 i a les 13 h

Teatre: Auténtica.
Porta4 (Església, 4), a les 20.30 h

Teatre: Vibubel·la Vivaldi (de 0 a 3 anys).
Porta4 (Església, 4), a les 11 i a les 12 h

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

Dimarts 26 de setembre
Xerrada: Viatja pel món amb poc, amb 
Yuri Bellini (Mr. Nomads).
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 18 h 

Xerrada Discos espremuts. What’s going 
on, de Marvin Gaye (1971) a càrrec de 
Ignacio Julià, periodista i crític musical.
Biblioteca M.A. Cot i Miralpeix (Pg. Vall 
d’Hebron, 65-69), a les 19 h

Dimecres 27 de setembre
Taller: Jazz, la música negra que canvia el 
món. Primera de les sessions per apren-
dre a gaudir d’aquesta música, a enten-
dre la seva història i conèixer anècdo-
tes i vivències de músics extraordinaris. 
Professor: Pau Fuster. Cal inscripció.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 20 h 

Teatre: Les Forest.
Almeria Teatre (Sant Lluís, 64), a les 20 h

Dijous 28 de setembre
Ball amb orquestra per a la gent gran.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 17 h 

Presentació del projecte i webdoc 
Memòria oral de la Bruguera.
CC El Coll - La Bruguera (Aldea, 15), a les 
19 h

Cinema: Bruja, más que bruja. Fernando 
Fernán-Gómez, 1976.
Cinemes Verdi (Verdi, 32), a les 20.15 h

Teatre: Baixa societat.
Teatreneu (Terol, 26-28), a les 20.30 h 

Concert: Lluís Coloma.
Nota79 (Vallirana, 79), a les 21.30 h

Blues jam session: Chino & The Big Bet.
Barcelona Pipa Club (Santa Eulàlia, 21), a 
les 22.30 h

Divendres 29 de setembre 
Micro obert de rap.
ESpai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 18 h 

Orquestra de fl autes dolces: Musicus.
CC El Coll - La Bruguera (Aldea, 15), a les 
21 h

Teatre: Marcas. Leneas Compañía de 
Teatro.

Sala Porta4 (Església, 4-10), a les 21 h

Cinema Refugi: J’ai marché jusqu’à vous. 
Récits d’una jeunesse exiliée. R. Oujdi, 
França, 2016.
Plaça de la Virreina, a les 21.30 h

Concert: Mabel i Jofré. 
Café Tenderete (Martínez de la Rosa, 14), 
a les 21.30 h

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

Nit de blues: Tom Savage Gumbo Combo.
Barcelona Pipa Club (Santa Eugènia, 21), 
a les 23 h

Entitats

Amb el suport de

Divendres 22 de setembre 
La nit més curta (mostra de curtmetratges).
CC El Coll - La Bruguera (Aldea, 15), a les 
21 h

Dissabte 23 de setembre
2n Cicle Arrelats ‘L’art de (con)viure a la 
ciutat: itinerari sensorial i artístic + ac-
ció artística col·lectiva sobre mobilitat 
sostenible.
Aula Ambiental Bosc Turull (Pg. Turull, 
2), a les 18 h 

Dijous 26 d’octubre
Cicle: Espais de trobada per a grans do-
nes (també a es farà el 27 i 28 de setem-
bre i el 3, 10, 17, 24 i 31). Tindrà lloc als 
altres barris del districte. 
La Violeta (Maspons, 6), d’11.30 a 13.30 h 

Tertúlia: Viure l’adopció en l’adolescència.
Centre per a Famílies amb adolescents 
(Sant Antoni Maria Claret, 64-78), a les 
18 h 

Projecció del documental ‘How to chan-
ge the world’. Per conéixer la histò-
ria i fundació de Greenpeace, amb una 
taula rodona amb representants de 
Greenpeace Barcelona que parlaran de 
la necessitat del voluntariat i l’activis-
me ambiental. Organitzat conjuntament 
amb la Cooperativa de consum agroeco-
lògic Les Trementinaires.
Centre Cívic El Coll La Bruguera (Aldea, 
15), a les 19 h

Inauguració de l’exposició 35 anys 
Gaudint del Drac. Cercavila des de la pla-
ça de la Vila fi ns la Violeta (20 h).
La Violeta (Maspons, 6), a les 20.30 h E

COS
 Cambrils, 10

Amadeu Casas tanca el 27è festival 
l’Hora del Jazz a la plaça de la Vila  
Aquest diumenge el festival l’Hora del Jazz s’acomiada de Gràcia amb la subtilesa 
i complicitat de David Mengual Slow Quartet & Carme Canela. I l’última jornada a 
la plaça de la Vila de Gràcia, després de tres diumenges de música jazz en directe, 
la protagonitzarà el cantant Amadeu Casas amb els músics de reconegut prestigi 
com Arecio Smith, Matías Míguez i Eloi López que formen l’Amadeu Casas Quartet.

Diumenge 27 de setembre a la plaça de la Vila a les 12 h

Recomanem
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Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla 
del Prat,  15. Tel. 93 217 26 42.
• Alibi.com, agencia de engaños. 

Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 18.10, 
20.10. Dv, dm, dc, dj, 16.05. Dj, 19.

• Kingsman: El círculo de oro. Dv, 
ds, dg, dl, dm, dc, 16, 19, 22. Dj, 
16, 19, 22.

• Black Sabbath The End of The 
End. Dj, 21.

• Abracadabra. Dv, dm, dc, dj, 16, 
18.10. Ds, dg, dl, 18.10.

• El amante doble. Dv, ds, dg, dl, 
dm, dc, dj, 20.10, 22.20.

• Gru: mi villano favorito 3. Ds, 
dg, dl, 16. 

• Barry Seal: El trafi cante. Dv, ds, 
dg, dl, dm, dc, 16, 20, 22.05. Dj, 
16, 19.45, 22.05.

• Verónica. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 
dj, 22.10.

• Dunkerque. Dv, ds, dg, dl, dm, 

dc, dj, 20.15.
• La niebla y la doncella. Dv, ds, 

dg, dl, dm, dc, dj, 22.25.
• Churchill. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 

dj, 16, 18.10. Dv, ds, dg, dl, dm, 
dc, 22.15.

• La LEGO Ninjago Película. Dv, 
ds, dg, dl, dm, dc, dj, 15.55, 18.05, 
20.20, 22.30.

• Tadeo Jones 2. El secreto del rey 
Midas. Dv, dm, dc, dj, 18. Ds, dg, 
dl, 16.05, 18.

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

• La Reina Victoria y Abdul. Dv, 
ds, dg, dl, dm, dc, dj, 16.10, 19.15, 
22.20.

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

Cinemes Girona. Girona, 177
• Iqbal i la fórmula secreta. Ds, 

dg, dl, 16.
• El amante doble. Dv, ds, dg, dl, 

dm, dc, dj, 18.
• Bye bye Germany. 16, 18. Dv, ds, 

dg, dc, dj, 20, 22. Dl, dm, 20.
• The Limehouse Golem. Dv, dm, 

dc, dj, 16. Dv, dg, dl, dm, dc, 20. 
Dv, ds, dc, 22.

• La región salvaje. 18.
• Estiu 1993. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 

16, 20. Dj, 16.
• Los Casos de Victoria. Dv, dc, 22. 

Ds, 22.30.
• The age of shadows. Ds, 20.
• Cyrano de Bergerac. Dv, 20.
• F for Fake. Dj, 20.

Cinemes Texas. Bailèn, 205. [VOS 
català. 933487748 www.cinemes-
texas.cat]
• Paula. 15.50, 18, 20.15.
• El gran Lebowski. 22.20.
• Venus. 16, 18, 20.
• El lado oscuro del corazón. Dv, 

ds, dg, dl, dm, dc, dj, 16, 20.15, 22.
• Jove i bonica. Dv, dm, dc, dj, 16.
• Pieles. 22.30.
• Frantz. 15.50, 20.15. 
• Moonlight. 18, 22.20.
 TEXAS NANOS. En català i 3€.

• Robby i Toby, el viatge fantàstic. 
Ds, dg, dl, 16.

Verdi. Verdi, 32. 
• La Reina Victoria y Abdul. Dv, 

ds, dg, dl, dm, dc, dj, 11.30, 16, 
18.05, 20.10, 22.20.

• Los casos de Victoria. Dv, ds, dg, 
dl, dm, dc, dj, 16.

• It. Dv, ds, dg, dl, dc, dj, 17.45, 
22.20. Dm, 17.45.

• Cezanne y yo. Dv, ds, dg, dl, dc, 
dj, 20.15.

• Detroit. Dv, ds, dg, dl, dc, dj, 16, 
20.05, 22.25. Dm, 16, 20.45, 22.25.

• A War. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, dj, 
16, 18.35, 20.20, 22.30.

• Churchill. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 
dj, 20.45. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 
dj, 11.30, 16. 

• Su mejor historia. Dv, ds, dg, dl, 
dc, dj, 17.55.

• El amante doble. Dv, ds, dg, dl, 
dm, dc, dj, 22.30.

• Jacques. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 
dj, 18.05.

• Camina conmigo. Dv, ds, dg, dl, 
dm, dc, dj, 11.30.

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

• Tadeo Jones 2: El secreto del rey 
midas. Ds, dg, 11.30.

• Nabucco (Òpera en diferit). Dm, 
17.45, 20.

• París, Texas. Dj, 20.15.

Verdi Park. Torrijos, 49
• Dunkerque. Dv, ds, dg, dl, dc, dj, 

16, 20.30. Dm, 16.
• La decisión del Rey. Dv, ds, dg, 

dl, dm, dc, dj, 18.
• Barry Seal: El trafi cante. Dv, ds, 

dg, dl, dm, dc, dj, 22.30.
• Kingsman: el círculo de oro. Dv, 

ds, dg, dl, dm, dc, dj, 15.55, 17.45, 
20.10, 22.10.

• Camina conmigo. Dv, ds, dg, dl, 
dm, dc, dj, 16, 18.25, 20.20, 22.30.

• Estiu 1993. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 
dj, 16.10, 18.15, 20.25, 22.30.

• Medidas extremas (preestrena). 
Dm, 20.15. 

Breus

Aldo Arando 
obre el LEM’17 
que clourà Warp 
Trio al Pipa Club

El marimbista mexicà 
Aldo Arando ha 
protagonitzat aquest 
dijous el concert 
inaugural del LEM 
2017, una edició que 
tornarà a portar la 
música experimental a 
diversos equipaments 
i sales de Gràcia i de 
Barcelona. Els propers 
concerts són dimecres 
4 d’octubre a càrrec de 
Truna y sus monstruos, 
a GTS, i el dijous 5, La 
Sonora de Gràcia acollirà 
l’actuació d’Iyari, el 
projecte instrumental del 
guitarrista Josep Mateo. 
Un dels noms destacats 
del cartell d’enguany és 
Warp Trio, que tancaran 
la gira europea al 
Pipa Club el proper 28 
d’octubre.

L’Almeria Teatre 
reprograma la 
comèdia musical 
‘Autónomos’
La parodia de la soferta 
vida dels treballadors 
autònoms que va exhaurir 
el 92% de localitats la 
temporada passada, torna 
a l’Almeria Teatre a partir 
del 30 de setembre.

Barcelona, fundador de nunArt, en el collage fet amb el seu equip. Foto: nunArt

Silvia Manzanera

Deu anys de nunArt. El camí no ha 
estat fàcil... Quina valoració feu de 
la vostra trajectòria? 
El camí és relatiu i, la majoria de ve-
gades, acabem donant més impor-
tància a tot allò construït i a l’enor-
me aprenentatge que representa 
que a l’esforç que hem hagut de fer 
personalment i professionalment 
per aconseguir-ho. La valoració és 
inevitablement positiva. Hem cons-
trït un espai de creació sent artis-
tes en actiu i rodejades de persones 
que admirem i apreciem. 

Quins són els principals reptes 
aconseguits? I quins en falten? 
En nom de nunArt diria que ha-
vent posat el focus en escoltar 
sempre la necessitat personal i 
artística i traduint-la en el pro-
jecte. En els temps que estem cre-
uant d’aquesta malanomenada 
“crisi” ens hem mantinguts fer-
mes i amb il·lusió. Jo en concret 
diria que aquestes ganes renova-
des sempre són el major potenci-
al que tenim. Ens falta tot per fer 
sempre que aconseguim mantenir-
nos obertes en aquesta escolta.

Què va representar obrir un nou 
espai a Guinardó? 

Miquel Barcelona: 
“nunArt sempre ha 
estat un espai de 
creació per a tothom”  
L’entitat celebra 10 anys amb una temporada de “refl exió” 

Un salt al buit. Va ser el “regal” 
de 5 anys de projecte que vam re-
bre sense buscar-lo. Les possibili-
tats de nunArt Gràcia eren unes 
que ja teníem en un nivell d’acti-
vitat molt alt i vam haver de des-
cobrir què ens oferia aquell espai 
tan gran i tan estrany. Si bé diria 
que seguirem aprenent com po-
dem repensar cada un dels espais 
i les seves activitats, conèixer l’es-
pai i les persones que s’hi acosten 
i hi veuen els seus projectes, sem-
pre és una experiència molt exci-
tant. Sobretot, crec que nunArt 
Guinardó ha consolidat el projec-

“Cada mes 
fem un collage 
de persones 
imprescindibles 
per al projecte”

te, l’ha fet més visible i ens ha fet 
ser més exigents amb la nostra fei-
na de gestió.

Quin és el principal paper de nu-
nArt com a espai de creació i con-
vivència artística a Gràcia? 
Això no va d’escenaris i de protago-
nistes. nunArt sempre ha volgut i 
vol ser un espai de creació a Gràcia 
en relació amb totes les persones, 
artistes, col·lectius, entitats i pro-
jectes que els hi vingui de gust. No 
vol tenir cap paper, vol relacionar-
s’hi. Crec que tendim a etiquetar 
els llocs i les persones per enten-

dre’ls i a nosaltres ens agrada ser 
canviants. Si aquest pot ser un pa-
per, llavors afegiria que ens agrada 
ser aquells que escolten, integren 
i canvien.

Com serà la celebració dels 10 anys? 
A través de les seves activitats i 
de les seves persones importants. 
Hem dissenyat celebracions dins 
de cada una de les activitats prò-
pies de nunArt. L’escenari obert, 
el concert del BS i la Inauguració 
de la Temporada (el proper 30 de 
setembre) esdevindran punt de 
trobada, celebració, memòria i 
refl exió del que ha sigut i del que 
vindrà. Pel que fa a les persones, 
cada mes, fem un collage de cares 
representatiu d’un grup de perso-
nes imprescindibles per al projec-
te. Al setembre i, amb tota la cara, 
hem començat per l’Equip de nu-
nArt (nosaltres cinc) i a l’octubre 
seguirem amb els entrenadors.•
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L’espai de formació, creació i exhibició Porta4 s’ex-
pandeix i suma una nova seu al carrer Congost, 36, 
que estarà dedicada a les arts visuals i a les arts 
escèniques. La inauguració del nou espai batejat 
amb el nom d’Art i Teatre serà el dijous 28 de se-

tembre a les 19.30 h i comptarà amb la presentació de 
l’exposició “Charly pictures present: The end”, a càrrec 
de Carlos Daniel Aguilar, i amb una mostra d’escenes 
curtes a càrrec dels alumnes de Porta4. Durant els 8 
anys de presència a tocar de la plaça Virreina, Porta 4 
s’ha consolidat com una de les sales de teatre emergent 
de Barcelona. Ara pretenen encetar noves línies de tre-
ball, amb la creació de grups de teatre musical i amb 
l’exhibició d’artistes de totes les disciplines.• 

Porta 4 suma una 
nova seu dedicada 
a les arts visuals 
El dijous 28 s’inaugura l’espai 
Art i Teatre al carrer Congost

Escena d’un de les obres de la temporada a Porta 4 Foto: Cedida

Lucía Franco de Paz 

L ’ a s s o c i a c i ó  g r a c i e n c a 
Experimentem amb l’ART 
(EART) presenta el projecte 

Uns i altres, desenvolupat per l’ar-
tista Joma (Josep Maria Rius) du-
rant la seva estada a l’entitat. En 

aquest treball Joma s’endinsa en 
les relacions entre el dibuix en viu 
i la música improvisada: el proper 
divendres 29 de 19 a 21 h a la seu 
de l’entitat el públic podrà veure 
diversos vídeos de l’obra de l’il·-
lustrador, que després farà una re-
presentació en directe: dibuixarà 
amb l’acompanyament de músics.

El projecte Uns i altres, amb el 
Mediterrani com a centre, tracta 
el tema de les migracions i els des-
plaçats. Joma posa sobre la taula 
una problemàtica d’extrema ac-
tualitat que afecta l’Europa for-
talesa i que es viu en l’anomenat 
MareNostrum, un mar que uneix 
les cultures mediterrànies, però 
que alhora és una barrera. L’obra 
està composta per dibuixos vius, 
en constant transformació, que ar-
riben a crear petites narracions; és 
el que es podria anomenar “anima-
ció en temps real”.

Tot això s’emmarca en la ini-
ciativa Residència de Pas, impul-
sada per EART, que ofereix les 
instal·lacions a artistes durant 
petites estades d’una o dues set-
manes. L’objectiu és que els cre-
adors puguin disposar d’equipa-
ments i espais per assajar els seus 
projectes i que, a tall d’intercanvi, 
ofereixin tallers o presentacions 
de la seva obra.•

Dibuix i música en viu 
s’uneixen per parlar 
de migracions a EART
L’artista Joma presentarà el proper 29 de setembre 
Uns i Altres, desenvolupat en una estada a l’entitat

L’il·lustrador Joma en plena acció. Foto: EART
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