
El convent de Coll del Portell 
va a terra per fer pisos de luxe 
Can Dimoni marca un nou rècord en l’especulació immobiliària al nucli 
històric de Gràcia posant a la venda un dels pisos per 2,7 milions d’euros

Texas: 3 anys 
i 700.000 
entrades
Els cinemes es consoliden amb la 
proximitat i els esdeveniments. P14

Denuncien que 
la majoria de 
llits de l’Hospital 
de Esperança 
estan tancats 
Hi ha 85 punts en actiu i 125 fora 
de servei, segons els sindicats. P4

Casa Vicens arrenca 
la venda amb mil 
veïns apuntats a les 
sessions prèvies
Gràcia On vas protestarà el dia 
de la recepció institucional. P5

Imatge de l’interior del convent el passat mes de juny abans de ser enderrocat. Foto: A.B.

Albert Balanzà

La recuperació econòmica ja fa mesos que es nota en el 
mercat immobiliari del districte i tard o d’hora li havia 
de tocar a un dels entorns més llaminers de Gràcia, el del 
Park Güell, al barri de la Salut. Però no per previsible ha 
sobtat menys que el convent de Coll del Portell, desallot-

jat al juny per la congregació d’arrel murciana de Cristo Rey, 
ja s’hagi començat a enderrocar amb l’objectiu d’aixecar-hi 
apartaments de luxe. La promotora Urbania International, 
amb iniciatives destinades a butxaques amb alt poder adqui-
sitiu a Marbella i a Madrid, és la impulsora d’un bloc amb 24 
unitats al número 69 de l’avinguda Coll del Portell, just al da-
vant del casal La Miranda i a tocar de Casa Vilaró, la primera 
casa racionalista de Barcelona. Aquesta no serà l’única ope-
ració immobiliària als barris del nord: aquest dimecres han 
estat desallotjats els okupes de Kasa Nostra, a Vallcarca, el ca-
salot que tenia com a propietari el fons d’inversió Areo 3002, 
amb seu a Luxemburg fi ns que ho va traspassar a Skycim 
Spain amb la idea de fer pisos d’alt stànding. Al nucli histò-
ric de Gràcia, la polèmica reforma de Can Dimoni, al carrer 
Torres 20, ja ha marcat un nou rècord en l’especulació posant 
a la venda un pis per 2,7 milions d’euros. Pàgina 3
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El Casal Tres 
Lliris reestrena 
l’excomissaria 
aquest dissabte

Encara amb la incertesa dels 
esdeveniments per la situa-
ció política general, el Casal 
Tres Lliris ha anunciat aquest 
setmana que obrirà les por-
tes de l’antiga comissaria del 
Cos Nacional de Policia de Nil 
fabra amb Torrent de l’Olla 
aquest dissabte 28, un cop 
s’han acabat les reformes ini-
ciades el mes de juny després 
del pacte amb el Districte per 
gestionar l’espai. A partir de 
les 11 del matí hi haurà una 
jornada de portes obertes amb 
un vermut musicat, un dinar 
popular, jocs, un concert de 
salsa, un acte polític i fi nal-
ment un concert de rumba 
amb Los Pelos del Gato.

A.B.

Política

Afectats pel cas 
Pandora reben el 
material incautat 
fa tres anys
Afectats pels registres i 
detencions de l’Operació 
Pandora, alguns dels quals 
pertanyents als moviments 
socials de Vallcarca, han 
rebut aquesta setmana les 
pertinences que els van ser 
incautades en l’operació 
de l’octubre de 2015, 
que va quedar arxivada. 
“Avui m’han tornat el 
material robat durant 
l’#OperacióPandora contra 
el terrorisme anarquista 
ara fa quasi 3 anys. Pura 
gasolina!”, ha ironitzat 
Iru Moner a través de les 
xarxes socials.

Breus

L’homenatge a Albert 
Musons s’ajorna fi ns 
al 3 de desembre per 
la situació política 
L’organització lamenta no celebrar el desè aniversari de la mort 
del dirigent quan toca, perquè requereix “un caràcter festiu”

A.B. 

E l que va ser vicepresident 
del Districte, primer se-
cretari del PSC, però so-
bretot periodista i histo-
riador i el principal dels 

activiates graciencs a cavall de 
segle, Albert Musons, mort el 30 
d’octubre de 2007, no tindrà pun-
tualment el seu homenatge quan 
dilluns que ve farà deu anys de la 
seva mort. La imprevisible situa-
ció política, que està obligant a re-
programar i a aixecar tota mena 
de previsions, ha obligat la família 
i els amics de Musons, que fa un 
any sencer que preparen aquest 
act, a traslladar la data almenys 
fi ns al 3 de desembre.

La decisió s’ha pres aquest di-
lluns in extremis un cop l’organit-
zació ha constatat que almenys 
dos dels tres presentadors, Joan 
Carles Peris, Vicenç Sanclemente 
i Carles Geli, podrien veure’s afec-
tats pels esdeveniments del pro-
cés sobiranista en funció de la 
seva feina habitual com a perio-
distes i que l’acte quedaria òbvia-
ment deslluït.

A pesar que tots els detalls de 
l’homenatge ja estaven a punt, 
amb una cercavila amb les Colles 
de Cultura Popular des de plaça 
de la Vila i amb el lliurament dels 
dos llibres de Musons que han 
centrat l’homenatge amb una 

campanya de microfi nançament, 
el més prudent per a la família i 
amics ha estat fi xar una nova data 
per al 3 de desembre amb el ma-
teix quadre d’actes i els mateixos 
protagonistes.

“La il·lusió és poder mantenir 
l’acte d’homenatge amb el caràcter 
festiu que es mereix”, han apuntat 
fonts de l’organització en el mis-
satge transmès als participants 
de la campanya d’edició dels lli-
bres Cartes des de Menorca i A tota 
la bona gent que he conegut.•

Albert Musons en una imatge d’arxiu.

El PSC, a guanyar temps per 
evitar el 155 que impulsa el PSOE
El primer secretari del PSC de 
Gràcia, Jesús Jiménez, ha descartat 
dimissions de militants, més 
enllà de la protesta de l’exdirigent 
local Laia Bonet i ha defensat 
que el PSC vol “guanyar temps” 
per evitar l’aplicació del 155.

hores d’antelació, Castellà va estar 
prop de tres hores defensant una 
declaració “efectiva” al Parlament 
que permeti avançar cap a la inde-
pendència en el que va defi nir com 
una batalla “entre el bé i el mal”. 
“No hi ha alternatives, ni eleccions 
anticipades, ni reformes constitu-
cionals; però per fer el que cal ne-
cessitem el poble”, va apuntar.

Castellà, en una convocatòria 
que va tenir desenes de rèpliques 

simultànies amb altres diputats 
arreu de Catalunya però que en el 
cas de Gràcia va atraure mitjans 
internacionals com France 24h, 
també va remarcar que aquest 
procés és exemplar perquè “és 
la primera vegada que el poble 
va alhora” i que això representa 
una “fi nestra d’oportunitat úni-
ca” per molt exercici de la força 
que desplegui l’Estat en els pro-
pers dies.•

L’ANC omple l’Orfeò dos cops en una tarda 
El diputat Toni Castellà augura que la unitat en la mobilització serà clau per fer efectiva la independència

A. V.

L’ANC ha tancat la setmana 
més decisiva del procés inde-
pendentista encabint a l’Or-

feò Gracienc, en doble sessió i en 
una mateixa tarda, fi ns a 500 per-
sones que volien escoltar el dipu-
tat de Junts pel Sí i principal diri-
gent de Democrates Toni Castellà. 
En un acte convocat només amb 48 

Empar Moliner i Cristina Losantos 
són les protagonistes dissabte 28 
al matí d’un taller a Lluïsos titulat 
‘Fem cartes boniques per als Jordis’, 
en solidaritat amb Jordi Sànchez 
i Jordi Cuixart, empresonats des 
de fa una setmana a Madrid.
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Interior del convent al juny abans de ser enderrocat Foto: Arxiu

A. B.

Les monges de la congrega-
ció de Cristo Rey van mar-
xar el 21 de juny passat cap a 
la seu central de Múrcia, un 
cop feta l’última missa i do-

nades les explicacions pertinents 
als feligresos. Només hi quedaven 
aquells últims mesos dues per-
sones, tal com a puntava alesho-
res a aquest setmanari la germa-
na Dolores (vegeu número 672). A 
partir d’aquell moment hi va ha-
ver un cert impàs, amb la presèn-
cia de vigilants del grup Auservi, 
però va ser el 22 d’agost, amb la 
concessió de la llicència d’ender-
roc per part de l’Ajuntament, que 
el projecte substitutiu va tirar de-
fi nitivament endavant.

Urbania International, la pro-
motora que ha impulsat en els 
dos últims anys el projecte Icon 
a Marbella o la Torre Borealis a 
Madrid, en tos dos casos opera-
cions per a clients amb alt poder 
adquisitiu, ja havia adquirit els 
terrenys del convent a l’abril. “La 
parcel·la es troba actualment ocu-

xa als barris del nord. Aquest di-
mecres els Mossos d’Esquadra han 
desallotjat nou persones que vivi-
en a l’històric casalot okupat Kasa 
Nostra del carrer Repartidor, a 
Vallcarca, propietat fins fa un 
mes del fons immobiliari amb seu 
a Luxemburg Areo 3002 i traspas-
sat a Skycim Spain, dedicat a la 
compraveda de bés immobiliaris. 
Fonts dels moviments socials de 
Vallcarca han explicat que Areo va 
oferir diners als okupes per mar-
xar amb l’objectiu fi nal de cons-
truir pisos d’alt stànding.

Finalment, al nucli històric de 
Gràcia, els moviments són me-
nors però més contundents, ja 
que no tenen a veure amb edifi cis 
sencers sinó amb pisos d’aquests 
blocs ja adquirits. El més polèmic 
de tots, sens dubte, ha estat el cas 
de Can Dimoni, que a l’abril de 2016 
va ser intervingut per l’empresa 
Desokupa, que va fer fora els inqui-
lins que hi havia de manera violen-
ta. El passat febrer ja s’ofertaven els 
primers lofts a més d’un milió d’eu-
ros (vegeu núm. 655), però aques-
ta setmana s’ha llançat la joia de la 
corona de l’edifi ci: 219 metres qua-
drats i 200 de terrassa amb piscina 
a 2,7 milions d’euros. •

Breus

Canvis en la 
semaforització 
de carrers que 
creuen Gran

El Districte ha anunciat 
canvis en la regulació 
dels semàfors de carrers 
que creuen Gran de 
Gràcia com Betlem, 
Santa Àgata o Nil fabra, 
en resposta a les queixes 
entrades per instància 
de l’Associació de Veïns i 
Comerciants de Lesseps, 
i amb l’objectiu de reduir 
la velocitat de pas. La 
mesura consisteix a 
introduir vermell i ambre 
intermitent, a més de 
verd i vermell. “Aquest 
nou model redueix 
la perillositat en les 
cruïlles”, ha apuntat el 
Districte en la resposta 
ofi cial.

pada per un convent, fet pel qual es 
tracta d’un terreny que mai ha es-
tat en el mercat, oferint una opor-
tunitat única per a la construcció 
d’apartaments a la zona”, deia en 
una nota al maig.

Tant en aquella nota com en 
els detalls del projecte, anomenat 
Sostres 6, Urbania International 
ha posat l’accent en la ubicació 
de la promoció, a tocar del Park 
Güell, i no ha amagat mai que la 
seva iniciativa comportava la de-

El convent de Cristo Rey 
a Coll del Portell, a terra 
per fer-hi pisos de luxe
Can Dimoni, el bloc del carrer Torres desallotjat el 2016 
per Desokupa, ven un dels pisos per 2,7 milions d’euros

molició total del convent. Així es 
començarà a desenvolupar imme-
diatament el pla de construcció, 
que es tradueix en un edifici de 
nova planta amb 24 apartaments 
“en una zona sense gairebé noves 
edifi cacions residencials, cosa que 
assegura un molt favorable retorn 
de la inversió a mig termini”.

Aquesta setmana el que queda 
del convent del Portell ja presenta-
va senyals de forts enderrocs, amb 
els vitralls del temple trencats, 
amb la part superior de la residèn-
cia amb parets i sostres ensorrats 
i amb el jardí ple de piles de runa. 
Lògicament, en aquest escenari de 
destrucció, l’estàtua de Crist pels 
50 anys de la congregació que pre-
sidia el jardí ja no hi és, encara que 
al seu lloc hi ha una petita imatge.

La venda del convent, que ha ge-
nerat inquietud en el veïnat, no és 
l’única operació que hi ha en mar-

El Districte 
va autoritzar 
l’enderroc de 
l’edifi ci religiós el 
passat 22 d’agost

Desallotjada Kasa 
Nostra, a Vallcarca, 
amb el propietari 
disposat a fer-hi 
pisos d’alt stànding 

Av. del Coll
del Portell

carrer Larrard
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Trav. de Dalt

Ass. La 
Miranda

La Malèfi ca del 
Coll celebra 
el dissabte el 
seu correfoc
La Malèfi ca del Coll 
celebra el dissabte el seu 
correfoc, que començarà 
a les 8 del vespre al carrer 
Santuari, passarà pel 
passeig de Mare de Déu 
del Coll, Baixada de Sant 
Marià, carrer de Duran 
i Borrell, carrer Aldea, 
i acabarà a l’inici del 
carrer Tirso (a dalt de la 
plaça de Laguna Lanao). 
També hi ha prevista una 
petita des de la plaça de 
Grau Miró fi ns el carrer 
Santuari. Amb aquest 
correfoc, la Malèfi ca 
celebra el 18è aniversari 
del drac Gaudiamus i ha 
anunciat alguna sorpresa 
al fi nal del correfoc.
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Els sindicats denuncien que la 
majoria de llits de l’Hospital 
de l’Esperança estan tancats 
El recompte actual facilitat per la direcció registra un total de 85 llits en actiu 
i 125 fora de servei, repartits en cinc de les plantes del centre hospitalari

A.B.

L ’Hospital de l’Esperança ha 
superat el primer estiu sen-
se serveis tancats a l’agost, 
després de quatre anys en 
què urgències, oftalmo-

logia i radiologia se suspenien, 
però no aconsegueix sobreposar-
se a la sensació de provisionalitat 
amb l’anada i vinguda d’especia-
litats cap als hospitals de la faça-
na marítima i, de fet, quan ja no 

és un centre de servei per als ve-
ïns. L’Esperança, malgrat alguns 
moviments com la previsió de de-
dicar una planta per a situacions 
extremes de crisi sanitària (vegeu 
número 676), manté una realitat 
on la majoria dels llits disponibles 
estan inutilitzats i bona part de les 
plantes tenen desenes d’aquests 
llits tancats.

Així ho han denunciat els sindi-
cats, com CC.OO., que des de la set-
mana passada disposen de dades 
actualitzades dels moviments que 

L’Hospital de l’Esperança té tancats la majoria de llits segons els sindicats. Foto: Albert Vilardaga

s’estan produint. En primer lloc, 
si el gener passat es va traslladar 
defi nitivament el servei de radio-
teràpia a l’Hospital del Mar, ara li 
ha tocat a Reumatologia, que ha 
marxat al CAP Vila Olímpica i al 
seu lloc s’hi ha ubicat la part del 
servei d’oftalmologia i odontolo-
gia que estava al CAP Larrard. El 
servei de rehabilitació de consul-
tes externes també marxarà quan 
les obres que s’estan fent al Fòrum 
s’acabin i només quedarà el servei 
de rehabilitació d’hospitalització.

Però el que no canvia és els llits 
inutilitzats, que ja sumen majoria 
si s’agrupen els buits que hi ha al-
menys en cinc plantes de l’Espe-
rança. Fonts de CC.OO. han deta-
llat que a la segona planta hi ha 
40 llits afectats, a la tercera i a la 
quarta 49 en total, a la cinquena 
20 llits més inoperatius i a la sise-
na 16 més sense servei. En total, 
doncs, hi ha 85 llits en actiu i 125 
fora d’oferta. 

Fonts municipals, en tot cas, 
han volgut aclarir que l’Esperan-
ça seguirà sent un annex de l’Hos-
pital del Mar (plantes i sis quiro-
fans) almenys fi ns a la segona fase 
de les obres del servei central, que 
no tenen projecte ni pressupost. de 
l’Hospital de l’Esperança torna a 
estar pendent dels canvis i tras-
llats d’especialitats en funció de les 
servituds que el centre té respecte 
del Parc Salut Mar, però en les úl-
times setmanes, segons les dades 
facilitades per la direcció als sin-
dicats, això ha comportat que hi 
hagi més llits tancats que oberts 
al servei dels usuaris. •

Reumatologia, 
a Vila Olímpica, 
i oftalmologia 
i odontologia 
arriba de Larrard

el 
reportatge

Rendició i resistència, 
natura i activisme, 
segons Agustí Segarra 
Nou llibre de l’excoordinador de l’ANC

A.B.

Tècnic industrial, doctor en fi loso-
fi a, activista en l’etapa que va ser 
coordinador en la posada en mar-
xa de l’ANC i ara novel·lista reinci-
dent. Agustí Segarra (Barcelona, 
1945) torna a estar de ronda en la 
seva faceta d’explicar bona part 
de les seves sensacions perso-
nals a través de personatges com 
Florenci i Fidel Batllori, els dos 
protagonistes de Rendició a la neu 
(Gregal, 2017), que va presentar di-

marts al CAT, amb la veu de Pepa 
Arenós en la lectura de textos. 
“No sóc un autor que escrigui 
sense viure primer”, apunta per 
explicar el seu retrat últim, que 
porta a l’exili dos militants repu-
blicans que no volen lluitar fi ns 
al fi nal i es debaten entre la ren-
dició i la resistència. “La rendi-
ció és una paraula que té molt 
mala premsa, perquè suposa re-
conèixer ka inferioritat, però al-
hora també signifi ca acceptació, 
i a mi em va passar en el procés 
d’escriptura, fins que em vaig 

desbloquejar i tot em va sortir a 
raig”, remarca. El nou lliurament, 
que segueix el relat de La ciutat 
en fl ames i que es completarà al-
gun dia amb el text inèdit Contes 
del cabàs de la Mercè Cabús (la mi-
nyona de la família Batllorí), tre-

balla la descripció de la natura 
d’una forma gairebé fílmica i se 
sosté amb documents com el lli-
bret ‘Fugida’, que retrata la vida a 
la colònia Alba de Ter, a més de la 
vida dels personatges a Catalunya 
Nord, a Barcelona i a París.•

Pepa Arenós posant la veu als textos d’Agustí Segarra Foto: Cedida

Breus

L’Esbart de 
l’Orfeò Gracienc 
celebra els 
75 anys 
L’esbart dansaire de 
l’Orfeò Gracienc ja 
ultima la celebració el 
pròxim 19 de novembre 
dels seus 75 anys amb 
una ballada en la qual 
hi participaran des de 
dansaires infantils fi ns 
als més veterans, alguns 
dels quals tenen 89 anys. 
A manera d’espectacle 
commemoratiu, l’acte es 
farà a partir de les 18.00 
hores al teatre de La 
Salle (plaça del Nord 14) 
i les reserves ja es poden 
encarregar al 657080123 
i a 75edog@gmail.com al 
preu de 10 euros.

El Coll tanca el 
circuit d’arts ‘Fes 
Barris’ aquest 
cap de setmana

Aquest cap de setmana 
es posarà punt i fi nal al 
circuit d’arts al carrer ‘Fes 
Barris’ una iniciativa que 
va sorgir arrel del procés 
participatiu Decidim 
Gràcia i que ha comptat 
amb la participació i 
implicació de les entitats 
del barri. Les activitats 
començaran el dissabte 
a les 5 de la tarda a la 
plaça Maria Mullarat, on 
hi haurà una exhibició de 
ball a càrrec del Shuffl  e 
Showcase, i acabaran el 
diumenge a partir de les 
8 del vespre, quan el grup 
Rumbala Rumba Band 
farà el concert de cloenda 
al carrer de Pineda. 

Espectacle de 
pallassos el 
diumenge al 
matí a La Sedeta
La segona edició del 
Gràcia Riu portarà el grup 
Desastrosus Cirkus el 
diumenge a partir de les 
12 hores a La Sedeta. Una 
activitat familiar a càrrec 
de Lulu Hernández, Berta 
Junyent i Joan López 
que presentaran el seu 
espectacle: Aquí no hi ha 
ningú!
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La Casa Vicens és a punt d’obrir les seves portes. Foto: Arxiu.

Albert Balanzà

Casa  Vicens  trebal la 
aquests dies per polir els 
últims detalls de l’estre-
na del 16 de novembre, 
quan obrirà portes ofi ci-

alment al públic com a casa mu-
seu, tal com va avançar aquest 
setmanari ara fa quinze dies. La 
venda anticipada ja està en mar-
xa des de dimecres passat, però 
el que ha aixecat més expectació 
a nivell local són les sessions prè-
vies dels dies 3, 4 i 5 de novem-
bre, amb les quals Casa Vicens ha 
volgut convidar els veïns de l’en-
torn més pròxim a través d’una 
carta que han rebut a les cases i 
que permet tenir accés a través 
d’un codi a un màxim de quatre 
invitacions. Fonts de Casa Vicens 
han apuntat aquesta setmana que 
“més de mil veïns s’han apuntat a 
venir-nos a visitar”. Mentrestant, 
els treballs finals se centren 

Casa Vicens arrenca la venda 
anticipada amb mil veïns ja 
apuntats a les sessions prèvies
Gràcia On Vas prepara una protesta el dia de la recepció institucional 

Breus

aquests dies a deixar neta la fa-
çana principal i la vorera, pel qual 
accediran els visitants, a més de 
culminar l’arranjament del jardí 
i del punt de cafeteria, que gesti-
onarà Hoffmann. També s’enlles-
teixen els productes de la botiga, 

La intensa agenda d’actes 
i propostes que tindran 
lloc dimarts 31 d’octubre 
als diversos equipaments 
i entitats del districte per 
celebrar la castanyada 
inclou, a més, una 
estrena i un aniversari: la 
companyia Titelles Vergés 
presentarà la Violeta el 
seu nou titella, El Pepitu 
Campanar, una fi gura 
representativa a la Vila, en 
una funció teatral especial, 
El Pepitu Campanar, 
l’Agustinet i la castanyera. El 
Centre Moral, per la seva 
banda, també celebrarà la 
Castanyada amb un sopar 
amenitzat amb contes 
de por, dimarts que ve a 
partir de les 21 hores.

La Violeta 
estrena nova 
titella per la 
castanyada 

que ha assumit la Cooperativa 
d’Arquitectes. 

El calendari, doncs, ha que-
dat defi nitivament confi gurat no 
només amb la posada en marxa 
el passat 18 d’octubre de la ven-
da anticipada via web (16 euros 

per a l’entrada general i 19 euros 
per a l’entrada general amb guia) 
sinó també amb la conferència 
de premsa que aquest dilluns 30 
obrirà la casa als mitjans de co-
municació. Just divendres que 
ve hi haurà aquesta jornada de 
portes obertes als veïns i l’impac-
te informatiu ja es traslladarà al 
cap de setmana del 15 i 16 de no-
vembre, el primer dia amb una re-
cepció institucional i el segon dia 
amb l’obertura al públic general.

Malgrat els detalls de Casa 
Vicens amb els veïns de l’entorn, 
la plataforma Gràcia On Vas ha 
anunciat que també vol dir la 
seva en un projecte sobre el qual 
va presentar al·legacions al pla 
especial i on hi manté una visió 
crítica per l’impacte turístic que 
pot generar al barri. La platafor-
ma ha tractat en les ultimes reu-
nions setmanals una possible pro-
testa amb presència física que ara 
mateix està prevista per al dia de 
la recepció institucional.•

Societat
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Llibertat fa un 
recorregut emocional i 
documental a 100 anys 
de Festa Major al carrer 
La imatge més antiga correspon a l’any 1902, i la 
majoria d’elements els han aportat els propis veïns

Carlota Biel

Coincidint amb el Bi cen-
tenari de la Festa Major 
de Gràcia, la comissió de 
festes del carrer Llibertat 
i la sala Cliclab estan or-

ganitzant una exposició anome-
nada Emocions en llibertat que fa 
un recorregut cronològic i emo-
cional del que van ser i són les 
festes a aquest carrer. “Se’ns va 
acudir fer una exposició sobre la 
història de la Festa Major però 
centrant-nos només en el carrer 
Llibertat, ja que són molts anys, 
molt material... i creiem que feia 
falta posar-ho en valor”, explica 
Ferran Pons, president de la co-
missió de festes del carrer.

La imatge més antiga que es 
pot apreciar a l’exposició data 
l’any 1902, més d’un segle enrere. 
Moltes de les fotografi es que s’ex-
posen les han proporcionat els 

tens més experiència i ja saps el 
que s’ha de fer i el que no. És per 
això, que podríem dir que va en 
relació amb l’evolució del carrer”, 
diu l’Oriol Sánchez, responsable 
de la comunicació a Cliclab. 

Aquestes tres etapes coincidei-
xen amb una aturada que va durar 
uns vuit anys aproximadament. 
El motiu? “Desgraciadament, va 
haver-hi un veí que ens va deixar 
i que, a més, era un dels referents 
per a les festes. Casualment, els 
seus dos fi lls han estat presidents 
del carrer”, diu en Ferran Pons, i 
continua: “la Festa Major no es fa 
sense les persones... així que això 
és un homenatge a aquells i aque-
lles que durant anys han perdut 
un estiu de la seva vida en orga-
nitzar la Festa Major”.

En aquesta edició del Bicen-
tenari Llibertat va quedar setena 
en el concurs de carrers guarnits 
i segona en el concurs per votació 
popular. •

El responsabre de l’exposició Oriol Sánchez Foto: C.B.

propis veïns, però també s’ha ex-
tret material d’un projecte realit-
zat per Jordi Pablo, autor de l’Ar-
xiu Festiu de la Festa Major, basat 
en la recuperació i digitalització 
de fotografi es de la Festa Major.

L’exposició està dividida en 
tres etapes: infantesa, adoles-
cència i maduresa. “S’ha adaptat 
com si es tractés d’una persona. 
Al principi tot és territori desco-
negut i, per tant, vas provant... 
durant l’adolescència fas coses 
diferents i més atrevides, i fi nal-
ment, la maduresa és l’etapa on 

A. B.

Els quatre mercats municipals de Gràcia, l’Abaceria, 
la Llibertat, Lesseps i l’Estrella arrenquen aquest 
dissabte i durant quatre caps de setmana la seva 
particular adhesió al Bicentenari de la Festa Major 
de Gràcia, que va arrencar el 2 de maig de 2017 i 

s’allargarà fi ns al maig de 2018. L’estructura d’aquestes ce-
lebracions constarà de diversos tallers que es faran prin-
cipalment els dissabtes als matí, de manera que cada mer-
cat organitzarà un taller des d’octubre fi ns a novembre. El 
programa és el següent: panellets (Lesseps), manualitats 
(Estrella), fanalets (llibertat) i capgrossos (Abaceria). •

Mercats de Gràcia se 
sumen al Bicentenari 
de la Festa Major
Paella, manualitats, panellets i 
capgrossos, d’octubre a novembre 

L’interior del mercat de l’Abaceria aquest dijous Foto: A.V.

La mostra recorre 
tres etapes d’una 
persona: infantesa, 
adolescència 
i maduresa

El tall mensual del carrer Gran al trànsit s’aprofi tarà 
aquest 2 de desembre per engegar els actes de su-
port de la Marató de TV3, amb la plataforma d’enti-

tats Teixint Connexions com a principal node de mobi-
lització d’activitats. Encara amb el procés d’inscripció 
obert fi ns al 17 de novembre, la proposta de Teixint 
Connexions es traslladarà des de la plaça del Poble 
Romaní, on era l’any passat, per articular els actes de di-
namització del carrer Gran dedicat als vianants. •

Teixint Connexions 
engega els actes de 
suport a la Marató
Els actes de la xarxa d’entitats 
aprofi taran el tall del carrer Gran

Fotos històriques de la Festa Major de Llibertat. Foto: C.B.



L’Independent de Gràcia
27 d’octubre de 2017

7

‘L’etern efímer’, 
el llibre del Bicentenari 
L’etern efímer. Gràcia, 200 anys de festa, és el llibre del bicentenari de la Festa Major de Gràcia, escrit 
per Josep Maria Contel i Pep Fornés, que l’Ajuntament de Barcelona publica per contribuir a divulgar la 
Festa Major i fer-la eterna en aquestes pàgines i en l’imaginari de totes les persones que les llegeixin.
Fornés ofereix la seva visió de la festa dés d’un punt de vista etnogràfi c, i Contel, el punt de vista historiogràfi c.

Josep Fornés i Garcia és antropòleg social i 
cultural, mestre i màster en gestió cultu-
ral per la Universitat de Barcelona. Ha estat 
cap de Cultura i Centres Cívics del districte 
de Gràcia i director del Centre Cívic Artesà 
de Gràcia entre 1985 i 1990. Ha treballat 
com a tècnic especialista en gestió cultu-
ral i patrimonial a l’Institut de Cultura de 
Barcelona. És director del Museu Etnològic 
de Barcelona i del Museu de Cultures del 
Món de Barcelona, i patró de la Fundació 
Privada Festa Major de Gràcia.

Josep Maria Contel i Ruiz és historiador 
d’història local, estudiós de la construcció 
de refugis antiaeris de la Guerra Civil, fo-
tògraf i president del Taller d’Història de 
Gràcia Centre d’Estudis. També és autor 
de Gràcia, temps de bombes, temps de refu-
gis. El subsòl com a supervivència, L’Àbans 
de Gràcia, La Gràcia desapareguda i El cam-
panar de Gràcia, entre altres llibres. És di-
rector del refugi antiaeri de la plaça de 
Diamant i de la Finca Sansanvaldor, i és pa-
tró de la Fundació Festa Major de Gràcia.

biografía

La festa urbana. El temps 
i l’espai ritual festiu

Quan aparegueren els primers estats, no tan 
sols organitzaren l’espai urbà —de l’urbs— 
per convertir-lo en l’espai ciutadà —de la 

civitas—, sinó que també ordenaren el temps i 
el feren sagrat. Els romans dividien el calenda-
rium en dies fasti i dies nefasti —o dies ater. Els 
primers eren propicis per a l’activitat judicial i 
de qualsevol ordre, mentre que els segons eren 
considerats dies negres, no propicis per als ac-
tes públics ni per a les assemblees populars. 
Ovidi titulà Fastos el seu poema narratiu sobre 
les festes romanes.

La festa expressa les nostres emocions, les 
de la gent. Treu a la llum les nostres passions, 
el nostre orgull i la nostra vergonya, però ho fa 
d’una manera ritual i simbòlica. El contingut 
psíquic d’aquest símbol tan dinàmic té un enor-
me poder transgressor perquè no es pot con-
trolar d’una manera fàcil. Tots sabem que una 
festa és més festa com més s’escapa del control 
que imposa l’ordre establert. La incorporació 
voluntària de cadascú fa que participem en un 
joc cíclic, en una dimensió diferent del temps i 
de l’espai en què tot es capgira. Un temps i un 
espai en què la llibertat individual i la llibertat 
col·lectiva se senten a fl or de pell, i això és temp-
tador. En el temps ordinari, entre festes, sembla 
com si el poder es volgués perpetuar gestionant 
les nostres pors. Però el temps extraordinari de 
la festa ens ajuda a esvair covardies i a imaginar 
escenaris més lliures.

Qui no ha foragitat les pors, atiades per les 
autoritats sanitàries, una nit de Sant Antoni, 
menjant botifarrons i sobrassada a cor què 
vols i plantant cara a les amenaces del coleste-
rol? Quanta gent no ha destapat una ampolla 
de cava per Nadal? Qui no ha tirat petards la 
nit de Sant Joan tot i els advertiments de met-
ges, policies, batlles i bombers? Quants no hem 
tingut la temptació de menjar peix fresc, sense 
congelar, després de les intimidacions governa-
mentals que adverteixen d’un fatídic cuquet de 
nom impronunciable? Qui genera, doncs, les 
alarmes socials? Defi nitivament, la festa i la lli-
bertat són una temptació. Ens agrada menjar 
coca per Sant Joan i torrons per Nadal tot i que 
tinguem el sucre alt. Gaudim amb les fantasi-
es pirotècniques que ens ensenyen a perdre la 
por a les explosions. Ens encanta córrer davant 
d’una bèstia que treu foc i parar-nos tot d’una 
per plantar-li cara cridant: «No passaran!» Ens 
apassiona enfrontar-nos al dimoni que ens fue-
teja i ens mira de fi t a fi t des d’aquells ulls ver-
mells del caparrot. Des que el món és món, no 
hi ha hagut cap festa sense cervesa, aiguardent, 
vi o qualsevol altre beuratge que ens pugi al cap 
i ens alteri la percepció que tenim del món que 
ens envolta. Ens entrenem i aprenem a canviar 
el món des del nostre petit món simbòlic, que, 
de tant en tant, està de festa.

De la casa al carrer: 
de l’espai privat a 
l’espai públic

Des de molt antic, els humans hem necessi-
tat fer ús d’un espai comú per a celebrar. 
Fins i tot el mateix àmbit domèstic privat, 

la casa pròpia, sovint s’ha compartit amb la fa-
mília, entesa de la manera més generosament 
àmplia, amb els nebots, els oncles, els cosins, els 
cunyats, els consogres. Aquesta mateixa casa, 
sovint, ha estat l’escenari de trobades amb els 
veïns. Des de les visites als malalts fi ns a les vet-
lles i els condols, les bodes, els bateigs o les ani-
mades revetlles als terrats en són exemples. De 
ben antic, el naixement o el bateig, la comunió 
o la circumcisió, el casament i la mort han estat 
moments rituals de canvi en els quals la família 
estricta ha compartit la casa pròpia amb la co-
munitat. Els humans compartim els nostres es-
pais, els socialitzem.

El dret a la festa i a l’ús 
dels espais comuns

E l carrer en època de festa és una de les mà-
ximes expressions de l’exercici espontani 
de les llibertats públiques. La Declaració 

Universal dels Drets Humans de 1948 proclama: 
«Tota persona té dret a la llibertat de reunió i 
d’associació pacífi ques».1

Una festa és una reunió pacífi ca de persones 
que celebren de manera lliure.

La Constitució espanyola de 1978 diu: «Es re-
coneix el dret de reunió pacífi ca i sense armes. 
Per a l’exercici d’aquest dret no caldrà autorit-
zació prèvia. En els casos de reunions en llocs 
de trànsit públic i de manifestacions caldrà co-
municar-ho prèviament a l’autoritat, la qual 
només podrà prohibir-les quan hi hagi motius 
fonamentats d’alteració de l’ordre públic, amb 
perill per a persones o béns».2

Com es poden argumentar, de bona fe, mo-
tius fonamentats d’alteració de l’ordre públic, 
que representin perill per a persones o béns, 
en una festa? La festa, com a reunió pacífi ca de 
persones desarmades, és un dret fonamental 
reconegut que no necessita autorització prèvia. 
La Constitució també afi rma, en el capítol de-
dicat a les garanties de les llibertats i dels drets 
fonamentals: «Els drets i les llibertats recone-
guts […] vinculen tots els poders públics. Només 
per llei, que en tot cas haurà de respectar el seu 
contingut essencial, podrà regular-se l’exer-
cici d’aquests drets i d’aquestes llibertats. […] 
Qualsevol ciutadà podrà demanar la tutela de 
les llibertats i dels drets reconeguts […] davant 
els tribunals ordinaris per un procediment ba-
sat en els principis de preferència i sumarietat i, 
en el seu cas, a través del recurs d’emparament 
davant el Tribunal Constitucional».3

1. Declaració Universal dels Drets Humans, 1948, article 20.
2. Constitució espanyola, 1978, article 21.
3. Constitució espanyola, 1978, article 53.

Documents
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El bàsquet del Vedruna i 
el CN Catalunya femení, 
millors equips de l’any
Els gimnastes, Guillem Soler (Gràcia GC) i Jana 
Fernández (La Salle Gràcia), millors esportistes graciencs 

Albert Vilardaga

El dimecres es va celebrar la 
20a edició de la Nit de l’Es-
port de Gràcia en una gala 
celebrada al CC La Sedeta. El 
Districte va voler reconèixer 

la temporada de 10 esportistes i en-
titats de la Vila en un acte conduït 
pel periodista Francesc Soler i presi-
dit pel regidor de Gràcia, Eloi Badia, 
i el President del Consell, Gerard 
Ardanuy, acompanyats de repre-
sentants de tots els partits polítics.

Els grans triomfadors de la nit 
van ser l’equip masculí de bàsquet 
del Vedruna Gràcia i l’equip femení 
de waterpolo del CN Catalunya. Els 
dos conjunts van aconseguir el pre-
mi a millor equip masculí i femení 
respectivament, gràcies a una gran 
temporada que van culminar amb 
l’ascens de categoria. 

El guardó a millor esportista 
masculí va ser per Guillem Soler, 
del Gràcia Gimnàstic Club, des-
prés de guanyar la medalla de pla-
ta al Campionat d’Espanya que es 
va disputar a Valladolid en la dis-
ciplina de poltre amb arcs. Un dels 
moments divertits de la nit va ar-
ribar amb la distinció de la Jana 
Fernández, del Club Esportiu La 
Salle Gràcia, com a millor esportis-
ta femenina. La gimnasta de només 
9 anys s’ha proclamat aquesta tem-
porada subcampiona d’Espanya in-
dividual i subcampiona d’Espanya a 
l’aparell de paral·leles asimètriques. 
La menuda no va dubtar en treure’s 
la vergonya de sobre, pujar a l’esce-
nari i agafar el micròfon per dedicar 
unes paraules a tota aquella gent El CNC femení premiat pel seu ascens. Foto: A. V. El Vedruna Gràcia ha pujat a Copa Catalunya. Foto: A. V.

Foto de família dels premiats a la 20a Nit de l’Esport. Foto: Valentí Viñas

Breus

El CE Gràcia 
inaugura un 
nou rocòdrom 
i espelèodrom

El Club Excursionista 
de Gràcia inaugura el 
proper dijous la reforma 
de les instal·lacions del 
rocòdrom i la creació 
de l’esplèodrom. El 
rocòdrom s’han millorat 
i s’ha ampliat la zona de 
Boulder. L’espeleòdrom, 
que permet la introducció 
a l’espeleologia, és únic 
al sud d’Europa, ja que 
reprodueix les condicions 
reals d’una cavitat. El cost 
total de la reforma i de la 
construcció ha estat de 
38.000 euros.

Debut amb 
victòria del CN 
Catalunya femení 
a Primera Divisió
El debut a la 1a Divisió del 
CN Catalunya Femení no 
va poder ser més positiu 
i l’equip de Gabor Egedi 
va derrotar per 12 a 6 
el Waterpolo Elx, en un 
partit que les gracienques 
van anar sempre 
dominant al marcador. El 
dissabte, a 3/4 de 6, les 
noies del ‘Cata’ buscaran 
la 2a victòria a la piscina 
del AE Santa Eulàlia. Els 
nois no han començat la 
temporada amb bon peu, 
sumen dues ensopegades, 
l’última dimecres contra 
el Mataró i buscaran 
estrenar-se dissabte 
contra el CN Barcelona.

va i que sumar punts serviria per de-
mostrar que els de Joan Esteva po-
den enfi lar-se cap a les posicions de 
playoff, però que en el cas contrari, 
abocaria l’equip a la zona baixa de 
la classifi cació.

L’Europa va veure trencada la 
seva ratxa de tres partits sense co-
nèixer la derrota l’última jornada, 
contra La Pobla de Mafumet, des-
prés de caure per 0 a 1. El partit va 
ser d’allò més distret, amb ocasi-

ons pels dos equips, domini esca-
pulat, però sense claredat davant 
del gol. Els tarragonins van aprofi -
tar un dels seus ràpids contraatacs 
per avançar-se al marcador i a partir 
d’aquest moment van saber defen-
sar-se i crear perill a la porteria de 
Fer a través de sortides ràpides per 
les bandes.

També visita el camp d’un fi lial, 
en aquest cas el del Barça, el Femení 
A, en un partit que les escapulades 

L’Europa visita el camp del líder, 
l’Espanyol B, després d’ensopegar a casa
El Femení A juga a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, contra el 
fi lial del Barça, en un partit entre el primer i el segon classifi cat

A. V.

Vénen dues jornades complica-
des per l’Europa, primer amb 
la visita al camp del fi lial de 

l’Espanyol, líder de la competició, 
sense cap partit perdut, i la jornada 
següent amb el duel contra l’Ascó al 
Nou Sardenya, que actualment ocu-
pa la segona posició de la lliga. Dues 
jornades on l’equip es posarà a pro-

Cano disputa una pilota en l’últim partit al Nou Sardenya. Foto: Àngel Garreta.

afronten amb molta il·lusió davant la 
possibilitat d’aconseguir el lideratge 
de la lliga contra un dels equips més 
potents. “L’aturada de seleccions ens 

ha donat dues setmanes per prepa-
rar el partit, i l’afrontem amb opti-
misme”, reconeix, Pili Porta, una de 
les capitanes de l’equip. •

que l’havia ajudat durant tot aquest 
any. El premi a la millor trajectòria 
esportiva individual va recaure en 
el tennista del Club Tennis La Salut, 
Jaume Furió, actual número 6 del 
món en la categoria de majors de 
85 anys, va explicar els secrets de 

la seva longeva carrera: “cuidar-se, 
mantenir la il·lusió i tenir sort amb 
les lesions”.

Les dues novetats d’enguany van 
ser els guardons que reconeixien la 
millor activitat de foment del joc in-
clusiu i la millor acció lligada al joc 

net. Dues iniciatives proposades pel 
Districte amb massa poc temps pels 
clubs i entitats per proposar candi-
datures engrescadores. En tot cas, 
abans de deixar els premis deserts, 
es va aprofi tar que l’ACIDH, que tre-
balla per afavorir la cohesió social, 
havia proposat l’Europa en una al-
tra secció, per premiar el club en la 
categoria de foment del joc inclu-
siu, i el jurat també va valorar que 
el club de futbol era mereixedor del 
segon premi per la tasca que desen-
volupa en la seva escola de futbol 
amb més de 800 nens i nenes.

La resta de premiats a la gala 
van ser la cursa Gravi Cros 3x1, 
que va recollir el guardó a la Millor 
iniciativa pedagògica i foment de 
valors lligada a l’esport; el Club 
Excursionista de Gràcia, que amb la 
inauguració del seu nou rocòdrom i 
espelòdrom va rebre el guardó a la 
millor iniciativa social; i fi nalment, 
els equips femenins de l’Europa van 
recollir el premi a la Millor trajec-
tòria esportiva de la temporada.•
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Més de 600 inscrits a la quarta 
edició del Gravi Cros 3x1 al 
Parc de la Creueta del Coll 
La proposa tres objectius: salut, cooperació i barri, i enguany inclou un vessant solidari 
amb la venda d’una samarreta a 5 euros que es destinaran a l’associació Corresolidaris

Breus

El pròxim dimecres al 
matí, el CB Pedagogium 
farà la presentació 
dels equips al pavelló 
Josep Comellas. L’acte 
començarà a 2/4 de 10 del 
matí amb la disputa de dos 
partits: el mini A masculí 
contra el mini A femení i 
el mini B masculí contra 
el premini mixt. A les 11 
començarà la presentació 
ofi cial i després serà el 
torn pels sèniors masculí i 
femení, els més grans del 
club que es barrejaran per 
disputar un partit entre 
ells. S’espera la presència 
de responsables de la 
Fundació Marcet, nous 
gestors de la pista, i de 
representants polítics del 
Districte. 

El Pedagogium 
presenta els seus 
equips el proper 
1 de novembre

Esports

El Gravi Cros 3x1 recorre el Parc de la Creueta del Coll . Foto: Cedida.

A. V.

L ’escola Gravi, amb la col-
laboració de l’AMPA orga-
nitza aquest dissabte al matí 
una nova edició de la seva 
popular cursa Gravi Cros 

3x1, que se celebra pel Parc de la 
Creueta del Coll, i que per prime-
ra vegada tindrà un rerefons soli-
dari. Aquesta cursa, que enguany 
compta amb més de 600 inscrits, té 
com a peculiaritat que es corre per 
equips, que cada un d’ells ha d’es-
tar format per tres components, un 
dels quals ha de ser nen o nena, un 
padrí, que rondi els 18 anys i fi nal-
ment un major d’edat.

En total hi ha 6 categories, to-
tes en funció del membre més pe-
tit de l’equip, i que van des de la 
Ultramini (nens i nenes nascuts el 
2014 i 2015) a la Infantil (nascuts el 
2004 i 2005), i en funció de la cate-
goria també canviarà la distància 

i el desnivell de la cursa. En tots 
els casos es farà la sortida des de 
la pista poliesportiva de la Creueta 
de Coll i l’arribada dins del Parc 
de la Creueta. El Gravi Cros 3x1 es 
proposa tres objectius: salut, coo-
peració i barri.

Enguany la cursa presenta 
també un vessant solidàri amb la 
venda de la samarreta de la cur-
sa a un preu simbòlic de 5 euros 
que es destinaran a l’associació 
Corresolidaris, una entitat sense 
ànim de lucre creada per aficio-

nats a l’atletisme popular que vol 
donar a conèixer entitats relaciona-
des amb les malalties minoritàries.

Un dels organitzadors de la cur-
sa, el professor de l’escola, Sergi 
Paredes explica que un dels objec-
tius dels organitzadors és donar-se 
a conèixer fora de l’escola de cara 
les pròximes edicions: “Fins ara 
hem tingut una participació molt 
àmplia dels nens i nenes de l’escola 
amb les seves famílies, però volem 
obrir els braços a totes aquelles fa-
mílies de Gràcia que tinguin ganes 
de passar un bon matí en família, 
saludable i envoltats d’un gran en-
torn”, explica.

La sortida de l’última categoria 
serà a les 12.35 hores, i des d’ales-
hores fi ns a l’hora de dinar, hi ha 
previstos diferents tallers on po-
dran participar des dels més me-
nuts als més grans. A més, comp-
taran amb animacions de zumba 
i també de batucada, a càrrec del 
grup Batúcamela. •
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Editorial

La casa-jardí que ve

Quan Antoni Gaudí va projectar el Park Güell, un dels seus somnis era 
l’articulació d’una casa-jardí a tot el territori que es desplegava intra-
murs. Aquella il·lusió no va ser possible, i el reducte més visible que 

en queda és curiosament la Kasa de la Muntanya. Però cent anys després 
els fons immobiliaris han començat a sobrevolar el terreny a rebuf del 
gran impacte turístic que representa el recinte gaudinià, parcialment ac-
cessible a través del pagament de 8,5 euros en la seva zona monumental. 
Precisament aquests dies ha passat desapercebut l’augment de mig euro 
en aquest accés regulat, amb la historieta que revertirà en el barri però 
amb el permís d’un govern de 
la ciutat que es va presentar a 
les eleccions amb la promesa 
de repensar aquest pagament 
que va pensar inicialment la 
ICV d’Imma Mayol i que va exe-
cutar la CiU de Xavier Trias.

Aquesta setmana donem de-
talls de la primera de les grans 
operacions immobiliàries que 
tindran lloc a l’entorn més im-
mediat del Park Güell, que comporta l’enderrocament (en marxa) del 
convent de les monges de la congregació de Cristo Rey, que a l’abril es van 
vendre el terreny a Urbania International i que al juny ja van desallot-
jar l’espai. S’hi esperen 24 unitats residencials a partir del projecte d’uns 
emprenedors que s’han caracteritzat en els dos últims anys per operaci-
ons destinades a satisfer les butxaques amb més alt poder adquisitiu de 
Marbella i Madrid. L’operació coincideix, a més, amb el desallotjament 
del casalot Kasa Nostra, a Vallcarca, al carrer del Repartidor, on un altre 
fons immobiliari oferia en els darrers mesos diners a les persones que 
hi vivien amb la idea d’aixecar també pisos de luxe. Amb aquest esce-
nari, a veure qui és el simpatic que li diu a Núñez y Navarro que no pot 
posar el preu que li doni la gana als habitatges que aixecarà a la zona. Sí, 
gentrifi cació is in da house. •

Aquesta setmana dues perletes. La primera: al carrer 
Argentona, de vianants i amb la vida comunitària que per-
met als seus veïns fer un cop l’any encara una festa major 
inusual, s’hi ha instal·lat un jeta; aparca el cotxe tot el cap 

de setmana i els veïns estan que treuen foc pels queixals, un dels quals, 
l’expresident de l’Europa, Juanjo Isern, no para de picar en ferro fred 
a cop de tuit. La Urbana, ni cas. La segona: Lluïsos ha celebrat l’assem-
blea de socis i la principal resolució ha estat que enguany no hi ha lote-
ria espanyola. Justament ells que jugaven el 01855 que, com va fer no-
tar el soci Joan Lafarga, porta els números de la bèstia, el 155! 

Les grans operacions 
immobiliàries a 
l’entorn del Park Güell 
ja estan en marxa 

El
depen-

dent

Cartes al director

No reforcem més 
l’Estat espanyol
Els territoris polítics es constitueixen com 
a expressió i representació continuada dels 
individus, empreses, associacions o cor-
poracions, que hi estan vinculats a través 
de determinats interessos i necessitats. 
I uns quants territoris poden projectar 
una representació conjunta, per exemple 
Escòcia, Anglaterra i altres, el Regne Unit. 
L’estat és la institucionalització d’aquella 
representació, i la seva sobirania la capa-
citat econòmica i educativa, d’integració 
social, mitjans de comunicació, llengua 
pròpia, exèrcit, etc, assumint aquells inte-
ressos i necessitats amb relació a altres es-
tats. La representació estatal conjunta no 
signifi ca supeditació d’un territori. 
En el cas català, Catalunya ha pogut man-
tenir fi ns ara una realitat i/o potenciali-
tats econòmiques, culturals i lingüístiques 
d’acord amb la seva població –o el País 
Valencià o les Illes-, mentre que Espanya 
no presenta la sufi ciència. Hi ha impor-
tants components estructurals seculars 
d’inactivitat d’una banda, i de l’altra acti-
vitat impròpiament empresarial de base 
ideològica, amb prolongacions a l’altre te-
rritori. I l’estat espanyol incorpora Espanya 
exigint a Catalunya una supeditació conti-
nuada en les idees i lingüística, i material 
en forma de drenatge de recursos, que co-
rrespon a la insufi ciència. 
Els catalans no hem de continuar reforçant 
un estat que ens exclou, tal com fem quan 
ens situem darrera idees de negació que 
pretenen doncs que aquest estat és l’únic 
horitzó, o seguint una doctrina espiritua-
lista que li suposa doncs una normalitat 
material i necessitat. Només podem re-
colzar en la realitat de les exigències de la 
nostra economia i societat, obtenint canvis 
en nom del dret i la llibertat, i incorporant 
els elements comuns de la situació de les 
diverses classes socials.

Margarida Rubió 

Ull de 
dona

Conxa Garcia

Milers de dones israelianes i pales-
tines, vestides de blanc, han dut a 
terme una marxa de dues setma-

nes pel desert, que va acabar a Jerusalem, 
per exigir un acord de pau. Women Wage 
for Peace (Les dones impulsen la pau) és 
un moviment que neix el 2014 a Israel, 
després de la guerra de Gaza. Està con-
format per més de 25.000 persones, la 
majoria dones, dins d’Israel, i més de 
33.000 fora. El seu és un missatge de pau. 
Un grapat de mares israelianes i palesti-

nes, de diferents religions i tendència po-
lítica, angoixades pel món en què haurien 
de viure els seus fi lls i fi lles, s’uniren per 
cridar ben fort i clar que volien la pau, 
que l’exigien i que no pararien fi ns que hi 
hagués un acord. Des de la seva creació 
ha organitzat diverses accions de pro-
testa no violenta i aquesta és la segona 
marxa. No cerquen vencedors i vençuts 
sinó un consens i no volen un acord si no 
és just i durador. Es basen en el respecte 
mutu, la cooperació i el lideratge compar-
tit. Veure-les marxant pel desert et dóna 
esperança. Han dit: “No podem comptar 
amb els homes per crear la pau, ho hem 
de fer per nosaltres mateixes”. Volen un 
Parlament de dones palestines i israelia-
nes per recordar permanentment als po-
lítics que els acords de pau han de ser la 
prioritat. Tenen el nostre suport.•

Marxa per la pau

Un grapat de mares 
israelianes i palestines 
s’han unit per cridar 
ben fort per la pau
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de Gràcia

Que en 
penseu 
de la 
proposta 
de col·locar 
un placa en 
homenatge 
a Martínez 
Soria?

Domingo Molina 
Veí

Em sembla bé, va ser un bon hu-
morista i perquè no homenatjar-lo 
amb una placa a Gràcia.

Ramon Fàbregas 
Veí

Jo havia anat a veure els seus es-
pectacles moltes vegades i, sincera-
ment, m’agradava molt com actor. 
Honorar-lo d’aquesta manera em 
sembla una bona idea. 

Antonia Escrigas 
Veïna

Va ser una persona que ens va 
fer riure molt i, per tant, hi estic 
d’acord. És com un fi ll adoptiu del 
barri i a més, personalment, va ser 
un artista que m’agradava molt.

Pilar Canillas 
Veïna

Potser m’hagués agradat més que 
fos una placa del Pepe Rubianes, 
però, tot i això, no tinc cap proble-
ma. Va ser un actor reconegut, ja 
fos espanyol o català. I per tant, em 
sembla bé. 

per Carlota Biel
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Presos polítics i la 
Inquisició del segle XXI

Any 1762, França. Jean Jaques Rousseau publica el 
Contracte social, una obra de fi losofi a política que ex-
posa que la única forma de poder polític legítim és el 

que es troba en la voluntat del poble.
Un referent dels sistemes democràtics que s’aniran cons-

tituint al llarg del segle XVIII al continent europeu. I un dels 
principis fonamentals de la Unió Europea. 

Rousseau argumenta que la sobirania neix en la ciu-
tadania i per tant és la ciutadania qui s’ha d’involucrar 
en l’elaboració de les lleis que regulen les seves vides. 
Aquestes lleis estaran sempre subjectes a la voluntat popu-
lar i es modifi caran d’acord amb els canvis que s’esdevin-
guin en qualsevol societat. 

Estableix que una bona organització social rau sobre un 
pacte garantint la igualtat i la llibertat de tots els ciutadans i 
ciutadanes. Així, la sobirania és la base del bé comú i la pau 
social pel manteniment de l’estat de dret. 

2017. Catalunya. Jordi Cuixart explica en una reunió de 
presidències territorials d’Òmnium Cultural, que estem en-
trant a la dimensió desconeguda. 

Era ben bé això. Avançàvem amb pas ferm i convençut 
cap a la celebració del referèndum del passat 1 d’octubre. 
Cap a un nou escenari polític i social que indefectiblement 
ens portaria a canvis substancials de país.

La celebració del referèndum era la voluntat de la majo-
ria del Parlament de Catalunya i per tant, també la voluntat 
de la majoria de la ciutadania. Sabíem que l’estat espanyol 
no ho posaria fàcil. Però no els creiem capaços d’establir 
la Inquisició al segle XXI. No creiem possible que la Policia 
Nacional entraria a dependències d’un Govern legítim es-
collit democràticament. Ni d’utilitzar la força en contra de 
persones innocents que volien exercir el seu dret a vot. I ni 
molt menys, de l’empresonament de persones innocents per 
motius ideològics i sense judici com són en Jordi Cuixart i 
en Jordi Sánchez. Un fet que no es donà ni durant el període 
de la Dictadura Franquista.

I ara l’amenaça de l’aplicació de l’article 155. Un atac a la 
ciutadania i a la democràcia que dinamita els principis fo-
namentals de la UE. Per tot això, és ara més que mai que els 
catalans i les catalanes ens hem de sentir amb més fortale-
sa que mai. Perquè seguint les tesis de Rousseau, ha estat 
el poble de Catalunya qui ha fet possible, malgrat totes les 
adversitats, la celebració del referèndum, i serà el poble de 
Catalunya, qui defensarà les seves institucions, les seves es-
coles, els seus mitjans de comunicació, les places, els carrers 
i totes les persones que formen part d’aquesta societat de 
forma pacífi ca, però sense fi ssures ni defalliments.

Perquè estem construint un país. Un país nou, diferent 
i millor, un país on hi tindrà cabuda tothom qui ho vulgui. 
Un país que escolti i respongui als anhels de la seva ciutada-
nia. Ens ho devem a nosaltres mateixes, ho devem als nos-
tres avis i sobretot a les nostres àvies, als nostres fi lls i a les 
nostres fi lles, però també ho devem a en Jordi Cuixart i a en 
Jordi Sánchez, privats de llibertat per defensar la pau.•

Jordi Cuixart i Jordi Sánchez arribant a l’Audiència Nacional Foto: ACN

Opinió
La 

setmana

Spavilem, Polles!

Josep A. Torralba

Crec que estem vivint uns moments 
molt complicats per tota la tensió 
política. Conec gent que està an-

goixada, amb uns nervis alterats, que 
ha deixat grups de whatts per cansa-
ment o deixant de seguir les xarxes so-
cials per aquesta gran característica 
que té gran part de la humanitat, que 
és el poc respecte a les opinions que no 
són les de cadascú. Mirem-nos tots el 
llombrígol, ningú té la raó absoluta de 
res. Ara mateix, passi el que passi, de-
cideixin el que decideixin, hem de ser 
capaços de continuar convivint i com-
partint vivències i històries entre tots, 
pensem com pensem. Gràcia és dife-
rent, i això és el que hem d’aprofi tar.

Per això, em semblaria una bona 
idea que la música i el bon humor ser-
vissin per apaivagar tot aquest en-
torn enrarit, i com s’ha dit sempre, per 
tranquil·litzar les feres. I, precisament, 
Gràcia ha estat també bon exemple. Fa 
temps, teníem uns premis anomenats 
“Polla”. Es van recuperar puntualment, 
on es reconeixien personatges graci-
encs bons i dolents de l’any. Després 
van aparèixer els Premis Spavila Gràcia, 
una mica per recuperar l’esperit de 
l’anterior, on es premiaven també el mi-
llor i el pitjor de les activitats, entitats o 
persones del nostre Districte. 

I llavors em sorgeix la següent refl e-
xió. Penso que hauríem de fer un esforç 
entre tots i recuperar de la manera que 
fos aquests premis, primer per poder 
fer crítica de les coses que ens són més 
properes i, clarament, per passar una 
bona estona i oblidar-nos de molts pro-
blemes. Gràcia ha de poder tornar a 
riure-se’n de tot plegat.•

Helena Vicente, presidenta d’Òmnium Gràcia
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Opinió convidada
El 

bloc

Quan un editorial ja 
no té cap infl uència

Albert Balanzà

Era un 16 d’octubre de 2007, fa deu 
anys clavats, quan un diari a l’Estat 
espanyol va aconseguir per última 

vegada fer dimitir un dirigent polític a 
partir d’una informació prou letal com 
per obligar l’implicat a plegar sense més 
dilació. Parlo de Joan Ignasi Pla, el se-
cretari general dels socialistes valenci-
ans, i de la notícia publicada per El País 
segons la qual Pla havia deixat sense pa-
gar una factura de 78.000 euros per una 
reforma a casa seva. Ha plogut molt, fi ns 
i tot al país on la pluja no sap ploure; 
se’ns han pixat tant també dient que plo-

via, que òbviament aquí ningú ja no ple-
ga per res que publiqui un diari. El quart 
poder ja no l’és.

On han quedat aquells temps que l’edi-
torial d’un diari era capaç de remoure 
cadires; on aquells temps en què els ano-
menats semàfors determinaven el pols del 
que era acceptable o no? Des que els dia-
ris es van convertir en eines al servei d’un 
o altre poder, lluny del que volguessin 
els seus lectors, els daus estan llançats, i 
els directors d’aquests mitjans es veuen 
obligats a resumir en un tuit el que han 
volgut dir en un editorial que només ha 
generat mofa, cap infl uència. En paral·lel, 
lògicament, els diaris han perdut lectors: 
segons dades d’aquest mes de setembre, 
ja no hi ha cap diari a l’Estat espanyol que 
superi els 100.000 exemplars venuts. Cap. 
A tot l’Estat.

Amb aquests mals referents, lectors, 
us demanem que no ens deixeu caure en 
aquestes temptacions, que ens marqueu 
cada dia, que sigueu els nostres ulls. Ens 
mantindrem fi dels a vosaltres.•

Opinió convidada
Llorenç Prats, advocat

Una llei inútil

L a Llei 19/2017, del referèndum d’autodeterminació de 
Catalunya, és una llei excepcional que es fonamenta, 
com àmpliament queda palès en la seva exposició de 
motius, en els principis fundadors del dret interna-
cional públic, i com a tal és inapel·lable en instàncies 

estatals, si com a tal és pròpiament aprovada i implementa-
da, per la via de fet, de forma pacífi ca, insistent i raonable. 
Per això, el TC ha fet un esforç jurisprudencial inútil que no 
té plasmació pràctica si els postulats de partida no queden 
afectats, és dir, la via per la qual ella mateixa neix, que és la 
voluntat d’autodeterminació, en aquet cas, de tipus polític, 
per la demanda popular catalana de constituir-se com a sub-
jecte de dret en forma de república. Ni la seva suspensió ni la 
seva nul·litat, per tant, generen efectes jurídics sobre el seu 
contingut especialíssim, salvant les formalitats autonòmi-
ques i estatals a través de les quals va néixer, però que tam-
poc eren una condició necessària per a la seva existència, tal 
com va succeir, recordem-ho bé, en el cas de les consultes 
populars sobre la independència de Catalunya, nascudes a 
Arenys de Munt, el 2009, o com en altres llocs del món on a 
manca de parlaments regionals existeixen equivalents repre-
sentatius sigui a escala local o general en forma de consells 
cívics i socials o unió de partits polítics, entre d’altres.

 La llei del referèndum va constituir i constitueix un exer-
cici limitat de sobirania, per estrictament entrar a valorar 
i regular només, de forma el més restrictiva possible, la ne-
cessitat de resoldre un dubte col·lectiu sobre el futur polític 
de Catalunya. Aquest exercici és de detall pel que fa a la con-
vocatòria, celebració i execució del resultat del referèndum 
d’autodeterminació, i en cap cas, és un exercici sense límits 
de la sobirania que s’ha volgut atorgar ella mateixa, en una 
primera i necessària expressió d’autodeterminació, per altra 
banda indubtable, atès el resultats electorals del 27 de setem-
bre de 2015, i que no té cap relació ni contingut respecte del 
que substancialment li correspon al Parlament també com 
a cambra de l’estat de les autonomies espanyoles, tot i que la 
coincidència no deixa d’ésser complexa.

 Tot i així, per no ésser estrictament necessari, el mecanis-
me per permetre el dret a l’autodeterminació de Catalunya, 
no va voler innovar en cap altre ordre, com el reglamenta-
ri de la càmera o altres opcions de regulació de les potestats 
executives, i es va restringir, atès l’ordenament internaci-
onal, a allò acuradament necessari que permetés l’exercici 
del dret d’autodeterminació, per mitjà d’una pregunta clara 
i precisa i una data pública i notòria, a fi  que un cop realit-
zat l’escrutini ja pogués emergir, ara si, la plena sobirania, 
que de forma provisional, per a millor explicació del procés 
referendari endegat, seria el que contenia la Llei 20/2017, de 
transitorietat jurídica i fundacional de la república.

Per a aquesta llei el dret imperant resta intacte i preval, 
sense cap mena de dubte. Cap disposició legal ni reglamen-
tària vigent ha quedat afectada ni passivament ni activa-
ment, llevat que impedissin de forma frontal l’exercici del 
dret fonamental d’autodeterminació, el qual per la seva na-

turalesa social ha quedat salvat en la major part dels casos, 
llevat, està clar, dels supòsits que provenien d’interlocutòri-
es judicials contràries, en general, a aquesta visió majorità-
ria, de tipus pacífi ca i normalitzadora. No cal amagar, com 
crec que no ha succeït mai ja que la llei va ésser àmpliament 
divulgada i discutida culminant amb la seva publicació als 
diaris ofi cials, que l’acatament parlamentari català, només 
per a aquesta llei, es referia a la seva pròpia i incipient volun-
tat d’autodeterminació, la qual no es podia perfeccionar fi ns 
que el resultat de la convocatòria electoral conclogués, fet 
que per altra banda, resta pendent d’ésser satisfactòriament 
acomplert, d’acord al previst legalment, però que raons cir-
cumstancials majors, al marge d’aquesta, en mediatitzen el 
seu desenvolupament íntegre.

Per tot el que s’ha exposat, es pot derivar que el text de la 
sentència d’anul·lació de la llei del referèndum d’autodeter-
minació de Catalunya no sols té clares defi ciències jurídiques 
al no entrar amb detall en els fonaments i principis d’aquest 
dret universal, tot sortint per la tangent al descriure l’evi-
dència que la Constitució del 1978 no regula aquesta facultat 
dels drets dels pobles, si no que ignora el propi text de la llei, 
ja que entén la unilateralitat com arbitrarietat tot ignorant, 
de forma conscient, que el seu valor precisament passa pel 
resultat d’una consulta electoral vinculant, segons la qual la 
població espanyola (en sentit administratiu) del territori ca-
talà, és efectivament la que pot atorgar el mandat democrà-
tic per dirimir un confl icte institucional i polític que passa 
per l’autogovern i la representació política.

 L’alt tribunal espanyol, tot i la seva dilatada experiència 
amb casos certament difícils, cau en el parany d’entrar a 
valorar jurídicament el procediment, certament acciden-
tat, que va permetre l’aprovació d’aquesta llei tant diferent 
a les demés. El Parlament de Catalunya és l’actor d’aquest 
procés, tot i que no tenia que ésser necessàriament el punt 
de sortida del dret fonamental d’autodeterminació de 
Catalunya, però políticament es va voler que fos així, tot 
generant una tensió, entenc que volgudament pedagògica i 
informativa, per al conjunt de la població catalana, i també 
espanyola. Així, si la formació de la voluntat de la càmera, 
sense cap oposició de les seves minories o de queixes dels 
seus diputats, hagués estat totalment escrupolosa, sembla 
que la seva sobirania no seria tant discutible, fet que implí-
citament reconeix i admet el TC, com des de la proximitat, 
en general, va succeir, i per això hi ha els diaris de sessions 
per demostrar-ho. •

Els diaris, des que es 
van convertir en eines al 
servei d’un o altre poder, 
han perdut lectors

La sentència d’anul·lació 
de la llei del referèndum 
d’autodeterminació de Catalunya 
té clares defi ciències jurídiques
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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 d’octubre
Se celebra la Segona Edició del Cicle d’Hu-
mor Gràcia Riu! amb espectacles de tot 
tipus als diferents barris de Gràcia. A La 
Violeta es podrà gaudir el 19 d’octubre de 
l’exposició Més de 30 anys de versots a 
Gràcia amb una producció conjunta de La 
Fina Sansalvador i La Violeta de Gràcia. 
La Violeta (Maspons, 6). 

Fins al 31 d’octubre
Exposició The very best of, amb l’apar-
ticipació del Màster de Fotografi a i 
Disseny d’Elisava, Escola Universitària de 
Barcelona, Grisart i l’Institut d’Estudis 
Fotogràfi cs de Catalunya. 
Lluïsos de Gràcia (Pl del Nord, 10)

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)

Fins al 3 de novembre
La galeria d’art Contemporani Espai B 
de Gràcia inaugura l’exposició Ladies 
and Gentleman we are fl oating on Space 
d’Eduard Novellas. Una refl exió sobre la 
contraposició entre el poder masculí i fe-
mení. 
Espai B (Torrent de l’Olla, 158).

Fins al 5 de novembre
El CC El Coll-La Bruguera presenta 100 
anys dels invents del TBO on s’exposa-
ran els diversos invents dels dibuixants 
que van il·lustrar la revista d’historie-
tes que enguany ha complert 100 anys. 
Inauguració: 20 d’octubre a les 19 h.
El CC El Coll-La Bruguera (Aldea, 15).

Fins al 17 de novembre
La galeria H20 inaugura DOCfi eld 2017: 
Núria Martinez Seguer. Città, una expo-
sició que presenta un conjunt d’imatges 
que prenen el carrer com a escenari prin-
cipal. Segons l’artista, el títol de Città és 
un tribut al neorealisme italià. Temps i 
espais se’ns presenten fragmentats, visua-
litzant-se per la fràgil línia entre la fi cció i 
el documental. 
Galeria H20 (Verdi, 152).

Fins al 31 de desembre
Exposició fotogràfi ca Click gratuïta i 
oberta a tots els públics. Un taller a càrrec 
del servei de l’Aquí T’Escoltem, juntament 
amb la fotògrafa Clara Antón. A l’exposi-
ció es poden visualitzar fotografi es que 
resumeixen refl exions de nois i noies a 
partir de paraules i frases que se’ls plan-
tejaven. 
Centre per a Famílies amb Adolescents 
(Sant Antoni Maria Claret, 64-78).

Fins al 14 de gener
Es presenta a la Biblioteca Jaume Fuster 
l’exposició: L’Avenç 40 + 10. Història, cul-

tura i memòria amb motiu del 40 aniver-
sari de la revista L’Avenç, i dels 10 anys 
que fa que l’editorial Els Llibres de l’Avenç 
edita literatura i assaigs. Biblioteca 
Jaume Fuster (Pl. Lesseps, 20).

Actes
Divendres 27 d’octubre
Concert: Stu Larsen + Tim Hart. 
CAT (Pl. Anna Frank, s/n), a les 21 h

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

Concert: Mane Ferret & Carlitos Lage.
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant 
Miquel, 59), a les 22 h

Concert: Antojete. 
Alfa (Gran de Gràcia, 36), a les 22.00 h

Concert: Albert Bello & Daniel John 
Martin. 
BCN Pipa Club (Santa Eulàlia, 21), a les 23 h

Pànic a la Fontana! Una castanyada 
de por: Fontana Fridays: Decorem La 
Fontana! 
La Fontana (Gran de Gràcia, 190), a les 18 h

Concert: The Sastres Band + Lírica de 
Trobadors + banda sorpresa. 
La Fontana (Gran de Gràcia, 190), a les 22 h

Xerrada: Presentació literària 100, el te-
beo, a càrrec de Joan Anton Sánchez, de 
Diminuta Editorial i Jordi Manzanares, 
autor del llibre. 
CC El Coll (Aldea, 15), a les 19.30 h

Dissabte 28 d’octubre
LEM’17: Dj De La Muerte. 
Bar Grøg (Torrent de l’Olla, 134), a les 
12.30 h

Concert: Victor Puertas & The Mellow 
Tones. 
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 12.30 h

Xerrada: VII Fòrum Anual Empreses i 
Drets Humans d’Amnistia Internacional 
Catalunya, encapçalat per Marco 
Aparicio, doctor en Dret Públic per la UAB 
i professor de Dret Constitucional a la 
Universitat de Girona. 
Espai Jove La Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 9.30 h

Concert: Luis de Arquer.
El teatre més petit del món (Encarnació, 
25), a les 21 h

LEM 2017: Warp Trio. 
BCN Pipa Club (Santa Eulàlia, 21), a les 22 h

Micro-obert: Tintoreria la Viuda. 
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant 
Miquel, 59), a les 22 h

Concert: Víctor Puertas & The Mellow 
Tones. 
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 12.30 h

Diumenge 29 d’octubre
Concert: Shine. 
Barcelona Pipa Club (Santa Eulàlia, 21), a 
les 22.30 h

Munt de Monts’17: Aquí no hi ha ningú, 

espectacle familiar amb la companyia de 
circ Desastrosus Cirkus. 
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 12 h

Dilluns 30 d’octubre
Xerrada: La cursa espacial en el cinema i 
la literatura, a càrrec de Jordi José, doc-
tor en física i catedràtic de la UPC. 
Bibl. Vila de Gràcia (Torrent de l’Olla, 
104), a les 19 h

Dimarts 31 d’octubre
Teatre: Samhain, la nit dels morts. 
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant 
Miquel, 59), a les 22.00 h

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

Concert: Nit d’ànimes amb Djmamayé.
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant 
Miquel, 59), a les 00.00 h

Concert: Castaween amb The New 
Zombies. 
Espai Jove La Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 20 h

Dimecres 1 de novembre
Concert: Loqueterroting Jam Session. 
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant 
Miquel, 59), a les 21.00 h

Dijous 2 de novembre
Xerrada: Construint veïnatge, a càrrec de 
JIWAR Gràcia. 
Bibl. Vila de Gràcia (Torrent de l’Olla, 
104), a les 19 h

Concert: Theodore + Sergi Boal. 
CAT (Plaça Anna Frank, s/n), a les 21 h

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

Entitats

Amb el suport de

100 anys de revolució russa a l’Ateneu Roig 
Per commemorar l’aniversari de la revolució d’octubre de 1917, l’Ateneu Roig 
proposa un cicle dedicat al cinema rus, que clou aquest divendres amb la 
masterclas “El Cinema Que Va Sorgir Després de la Revolució. Una Panoràmica 
Pel Cinema Soviètic”, impartida per Raúl Ruiz. Amb visionat comentat 
d’escenes de cinema soviètic del mut fi ns al fi nal de l’URSS. Entrada gratuïta.
Divendres 27 d’octubre a les 19 h a l’Ateneu Roig (Torrent d’en Vidalet, 32)

Recomanem

Divendres 27 d’octubre
Festival Màgicus’17: VII Festival de Màgia 
Jove de Barcelona.
Lluïsos de Gràcia (Pl. Del Nord, 10) du-
rant tot el dia.

Festa de la Castanyada!
CC El Coll (Aldea, 15), a les 17 h

Dissabte 28 d’octubre
Teatre: Les farses de Txèkhov, represen-
tació dirigida per Albert Capel i Glòria 
Matamala a càrrec del grup Dinàmics. 
Sessió també diumenge.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 18 h

Cafè teatre Gràcia Riu! Una nit impro-
visada, a càrrec dels alumnes de l’ITC 
(Impro Training Center Barcelona).
La Violeta (Maspons, 6), a les 20 h 

Diumenge 29 d’octubre
Titelles: La rateta que escombrava l’es-
caleta. 

Lluïsos (Pl. Del Nord), a les 12 i a les 18 h

Dilluns 30 d’octubre
Club de Lectura. Lluïsos de Gràcia (Pl. 
Del Nord, 10), a les 19.30 h

Dimarts 31 d’octubre 
5è aniversari de la Violea i castanyada
Tallers infantils i taller de panellets obert 
a tothom. Titelles (‘El Pepitu Campanar, 
l’Agustinet i la castanyera’). A partir de 
les 19 h repartiran castanyes i moscatell.
La Violeta (Maspons, 6), a partir de les 
17.30 h 

Nit d’ànimes. 
CC El Coll (Aldea, 15), a partir de les 20 h
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Festival In-Edit a la Sedeta. 
El cicle dedicat al documental 
musical estrena enguany la secció 
Km. 0, que busca exhibir històries 
properes i d’autors locals, i ho faran a 
quatre centres cívics de la ciutat, entre 
ells La Sedeta. El 27 d’octubre a les 19.30 
l’equipament gracienc projectarà ‘The 
Miracle Boy - Steven Munar & The Tea 
Servants’, dirigit per Nando Caballero.

Silvia Manzanera

Projecte consolidat, públic 
fi delitzat i cinèfi ls recupe-
rats. Així valora la direc-
ció dels Texas els tres anys 
d’una proposta impulsa-

da per Ventura Pons i l’anterior 
equip dels Verdi a les antigues sa-
les del popular cinema del carrer 
Bailèn. Els números s’han anat 
incrementat any darrere any i el 
total suma més de 700.000 espec-
tadors. A més d’oferir cinema de 
reposició “de qualitat a tres euros 
i en versió original amb subtítols 
en català”, els Texas han apostat 
des de bon començament per es-
tablir col·laboracions amb entitats 
i comerços del barri i del distric-
te, així com pels esdeveniments i, 
sobretot, pels festivals de cinema. 
“La valoració que en fem d’aquests 
anys només pot ser positiva”, asse-
gura l’Àngels Gelabert, una de les 
responsables de la sala, “gràcies 
sobretot a la fi delitat i suport de la 
gent”. Segons Gelabert, en aquest 
temps han aconseguit guanyar-se 
un públic “que no estava acostu-
mat a la versió original” i han po-
gut recuperar “cinèfi ls” que havi-
en deixat d’anar al cinema. 

Els festivals, per la seva part, 
també són un dels pilars que en-
forteixen el projecte del Texas. 
Precisament, aquest dijous han 
inaugurat (amb actuació de ‘ma-
riachis’ inclosa) el festival interna-

Els cinemes Texas 
registren 700.000 
espectadors en 3 anys
Les sales del carrer Bailèn fi delitzen un públic de 
proximitat i aposten pels esdeveniments i festivals; 
el darrer, la trobada internacional de cinema mexicà, 
el FICG, que es podrà veure fi ns al 2 de novembre

cional de cine de Guadalajara Film 
Festival México. Aquesta trobada 
ofereix l’oportunitat de descobrir 
les darreres creacions del cinema 
mexicà. 

Amb la presència d’Iván Trujillo, 
director del festival, de Manuel 
Forcano, director de l’Institut 
Ramón Llull, i de Ventura Pons, els 
Texas han inaugurat aquest nou ci-
cle que esperen tingui bona accep-
tació entre el públic. “És cert que 
no estem tan acostumats al cine-
ma mexicà, però pot ser una molt 
bona oportunitat per descobrir al-
tres maneres de fer cinema”, clou 
Gelabert. •

Kepa Junkera 
presentarà ‘Fok’ 
al Tradicionàrius 
el 8 de febrer

El músic basc Kepa Junkera 
ha presentat aquest dime-
cres al CAT el seu darrer 

treball, una proposta inspirada 
en les experiències que ha anat 
vivint al llarg de la seva carrera 
a Catalunya. Junkera ha dedi-
cat els darrers mesos ha recór-
rer els Països Catalans gravant 
amb músics d’arrel. I l’element 
que ha trobat que uneix tots els 
territoris és el foc, i així va ti-
tular-se el doble disc, Fok, i així 
van fer-se unes fotos on el mú-
sic va cremar realment, sense 
photoshop ni trucs, una vella 
manxa i una vella pandereta. 
Junkera el presentarà el 8 de 
febrer a L’Auditori, en el marc 
del festival Tradicionàrius.

S.M.

Abraham Rivas, 
als concerts 
del Santa Àgata 
Sounds 
El cantant de Xàtiva 
Abraham Rivas és 
el protagonista dels 
concerts que sota el títol 
Santa Àgata Sounds es 
fan periòdicament en 
un pis d’aquest carrer. 
Despres dels concerts de 
Xerramequ i els Aborígens, 
VerdCel, Tomàs de los 
Santos, Petit o Carles 
Belda, el 4 de novembre 
a les 12.00 h serà el torn 
de Rivas. Per anar-hi, cal 
escriure per DM a 
@ambbicicleta. 

Breus

rà precisament a Gràcia. Mikael 
Darmanie (piano), Ju Young Lee 
(violoncel) i Josh Henderson (vio-
lí) conformen aquest trio a cavall de 
diferents gèneres, com per exemple 
la música de cambra i el rock. Warp 
Trio cerca els límits de les estruc-
tures formals i ho fa jugant amb 
l’eclecticisme, el ritme, l’energia, 
la improvisació, la utilització oca-
sional de l’electrònica; o amb col-
laboracions inèdites i la reinter-

Cloenda del LEM de luxe: 
Warp Trio al Pipa Club
S.M.

El dispostiu LEM 2017 s’acomi-
ada aquesta setmana amb una 
cloenda de luxe: el referent de 

l’underground novaiorquès Warp 
Trio actuarà dissabte a les 22 h al 
Pipa Club, un espai que s’incorpora 
a la història del LEM. A més, l’actu-
ació de la banda és l’única a tot l’es-
tat de la seva actual gira, que clou-

Els tres músics tancaran la gira europea a Gràcia. Foto: LEM

pretació de melodies del repertori 
clàssic. En ocasió de la gira europea 
que els durà al LEM, vindran acom-
panyats per un quart membre: el 
brillant bateria Rick Martínez. 

Però el fi nal de festa el posarà 
el gallec Javi Álvarez al Bar Groc 
(Torrent de l’Olla, 134). El músic, 
més conegut com Dj de la Muerte, 
és artesà del circuit-bending, és 
a dir, de la transformació d’apa-
rells electrònics de baix voltatge 

en instruments musicals o, si més 
no, sorollosos. Álvarez ha engegat 
multitud de projectes, com ara el 
Dúo Cobra, Fluzo o La Follable. En 

aquesta ocasió, farà de mestre/
monstre de cerimònies punxa-
discs a la festa de cloenda del LEM 
2017. •

Fotograma de ‘En el último trago’, fi lm inaugural del festival mexicà, dirigit per Jack Zagha. Foto: Cedida
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Vilardebò presenta l’obra 
88 infi nits, una barreja 
humor i mitologia grega
La sala Ruqueria Querubí del carrer La Perla rep 
l’espectacle els caps de setmana fi ns el 12 de novembre

Joan Millaret

Ja és als cinemes l’esperada adaptació de la novel-
la homònima d’Albert Sánchez Piñol, La pell fre-
da, de la mà del cineasta francès Xavier Gens, que 

ha comptat amb coproducció internacional, rodada 
amb actors britànics i espanyols, i parlada en anglès. 
L’acció es situa el 1914 quan un ofi cial atmosfèric (David 
Oakes) és destinat a un illot per substituir al seu pre-
decessor un cop ha transcorregut el període establert 
de 12 mesos. Però l’anterior ofi cial sembla desaparegut 
quan descobreixen un solitari i esquerp habitant en el 
far de l’illa, Gruner (Ray Stevenson), un home mig tras-
tocat que ha reforçat el far amb tota mena d’estaques i 
elements punxants.

La geografi a inquietant i misteriosa de l’indret la 
conforma una illa volcànica, erma, en un lloc remot 
de l’oceà Atlàntic. El nouvingut comença les seves in-
dagacions científi ques però es veu assetjat al vespre 
per uns monstres marins que surten del mar, resistint 
els embats unes tres nits abans de demanar conviure 
amb el faroner per salvaguardar la seva vida. 

Ambdós inquilins es dedicaran a repel·lir l’assalt in-
cessant dels atacants, enfrontant-se al setge perma-
nent d’uns éssers marins que volen apoderar-se de 
l’illa quan cau la nit, i ho fan com una rutina diària. 

La pell freda del títol al·ludeix al tacte d’aquests 
amfi bis, especialment pel que respecta a la criatura 
dona-peix que conviu en captivitat al far, Aneris (Aura 
Garrido), ensinistrada d’alguna manera per Gruner, 
que la tracta amb agressivitat i duresa, i l’utilitza per 
desfogar-se sexualment. Una criatura que d’altra ban-
da commou d’alguna forma al visitant, molt més re-
ceptiu i comprensiu envers ella, procliu a la tendresa 
i l’amabilitat, intuint-se un cert enamorament. Dos 
comportaments enfrontats que apunten una mica al 
desdoblament humà, entre la bestialitat de Gruner i la 
sensibilitat curiosa de l’ofi cial atmosfèric.

L’aïllament absolut durant mesos, lluny de les rutes 
marítimes, els manté reclosos en aquell tros de terra 
inert, impossibilitats d’escapar o de fugir. 

Més enllà de la superfície del relat fantàstic, un 
dels grans temes de fons és l’assumpte de l’alteritat, 
la percepció de l’altre. L’hostilitat i el rebuig envers 
aquests monstres, espècie de criatures prehistòri-
ques que contradiuen les teories darwinianes, gene-
ra un clima de guerra constant. En lloc d’explorar la 
convivència o la cohabitació, els illencs viuen instal-
lats en la por i el recel envers els assaltants, sensaci-
ons anàlogues a les que ens poden moure al rebuig 
als estrangers, els immigrants o els refugiats, fent 
bona una de les sentències de Piñol, “la por és el que 
mou el món”.•

‘La pell freda’: la por és 
el que mou el món 

crítica de 
cinema

Arnau Vilardebò amb una de les seves constel·lacions Foto: Cedida

Carlota Biel 

Un dia vaig descobrir que 
al cel hi havia moltes 
constel·lacions i que teni-
en una història mitològi-
ca al darrera. I per enten-

dre-ho, vaig haver de construir-les 
totes, les 88” explica l’actor Arnau 
Vilardebò mentre ensenya les pe-
tites i grans constel·lacions que 
té penjades a l’estudi. 88 infi nits, 
un espectacle d’humor amb rigor 
acadèmic que presenta a l’espai 
escènic Ruqueria Querubí (Perla, 
11) el 27 d’octubre. La funció trac-
ta les formes de les constel·lacions 
del cel i la història que guarden al 
darrera, a més de fer referència a 
la mitologia grega i als vells i nous 
coneixements astronòmics.

La representació mai és igual, 
durant l’espectacle Vilardebò de-
mana al públic que triï entre vuit o 
nou constel·lacions per a que ell els 
expliqui la seva història. “La grà-

cia és que la gent pot escollir quina 
constel·lació vol que expliqui i per 
tant l’espectacle es diferent cada 
cop” subratlla l’actor.

“Quan llegeixo la mitologia gre-
ga sempre hi trobo aquest punt 
d’humor. No crec que els grecs 

s’expliquessin aquestes històries 
com si fos una tragèdia. És un hu-
mor molt mediterrani. Quan he ac-
tuat fora, al Festival de Gales, per 
exemple, la gent reia igual que 
aquí”, explica Vilardebò. 

L’actor va començar a estu-
diar mitologia grega cap a l’any 
1990, quan per casualitat es va 
topar amb un llibre d’astrologia. 
“Encara que trobava moltes histo-
ries que m’agradaven, cap d’elles 
em feia vibrar. Un dia vaig desco-
brir, llegint d’astrologia, que això 
era la meva vocació”, conclou 
Vilardebò. •

Trajectòria amb premi. El 1993 
l’Associació d’Actors i Directors 
Professionals de Catalunya per 
la Marató de l’Espectacle el va 
recompensar amb el Premi d’Arts 
Escèniques. Un any després va 
rebre el guardó de Music Hall 
i Arts Parateatrals i al 1995 el 
Premi Sebastià Gasch. Les 13 
primeres edicions de la Marató de 
l’Espectacle el va premiar el 1996 
amb el Premi Especial de la Crítica.

En la representació 
el públic ha de 
triar entre vuit o 
nou constel·lacions 

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla 
del Prat,  15. Tel. 93 217 26 42.
• Theor: Ragnarok. 16, 19, 22.
• El muñeco de nieve. 15.55, 

20.05.
• Tadeo Jones 2. El secreto del 

rey Midas. 18.20.
• La piel. 22.30.
• La Lego Ninjago Película. 18.10.
• Geostrom. 15.55, 20.20, 22.30.
• Toc Toc. 16, 18.05, 20.10, 22.15.
• Blade Runner 2049. 16.30, 19, 

21.40.
• El tercer asesinato. 16.10, 19.05.
• La llamada. 20, 22.15.
• El secreto de Marrowbone. 

16.10, 19.05, 22.
• Operación cacahuete 2: Misión 

salvar el parque. Ds, dg, dc, 
15.55, 18.10. Dv, dl, dm, dj, 18.10.

• Annabelle: Creation. Ds, dg, dc, 
20.15, 22.30. Dv, dl, dm, dj, 15.55, 

20.15, 22.30.
• Kingsman: El círculo de oro. 

16.05.
• El tercer asesinato. 22.15.

Cinemes Girona. Girona, 177
• Kikoriki. Ds, 12, 16.
• El diari de la Florentina. Ds, 

dg, 16.
• El tercer asesinato. Dv, ds, dc, 

16, 18.15, 22. Dg, 16, 18.15, 20.30. 
Dl, 18.15, 20. Dm, 16, 18.15, 20. 
Dj, 16, 18.15, 20, 22.

• La pell freda. Dv, dc, dj, 18, 22. 
Dv, dj, 16, 20. Ds, dl, dm, dc, 18. 
Ds, dl, dm, dc, 18. Dg, 19.30. Dl, 
20. Dl, dm, 18. Dm, dc, 16.

• Els preciosos dies d’Aranjuez. 
Dv, dc, 16, 22. Ds, 20. Dg, 21.30. 
Dc, dj, 16.

• Fantasia. Dv, dl, dm, dc, dj, 
20.30. Ds, dg, 18.

• Creative control. Dv, dl, dc, dj, 
18.

• Casa Asia: Mamo. Ds, 20.
• Chakka Panja Dui. Dg, 17.

• Ulu. Dc, 20.
• Secret Superstar. Dv, ds, 22.30. 

Dg, 20.
• La diaspora. Dv, ds, 20.
• Carmen. Dc, 19.30.
• Angel Rielo. Ds, 22.30.

Cinemes Texas. Bailèn, 205. [VOS 
català. 933487748 www.cinemes-
texas.cat]
• SALA 1: Personal shopper. Dv, 

dl, dm, dc, dj, 16, 22. Ds, dg, 22. 
Festival FICG. 18, 22.

• SALA 2: El fundador. 15.55, 18, 
20.05. Moonlight. 22.10.

• SALA 3: Joana Biarnés, una en-
tre tots. 16, 22.30. El cas Sloane. 
18, 20.20.

• SALA 4: Sabates grosses. 16, 18, 
20. La teoria sueca de l’amor. 
22.

 TEXAS NANOS. En català i 3€.
• Savva, el cor del guerrer. 16.00.

Verdi. Verdi, 32. 
• Blade Runner 2049. 11.30, 16, 

19, 22.
• En cuerpo y alma. 16, 18.10, 

22.30.
• La suerte de Logan. 20.20.
• Handia. 16, 18.10, 20.20.
• Blade Runner reposición. 22.30.
• Nuestra vida en la Borgoña. 

11.30, 16, 18.10, 20.20, 22.30.
• Dunkerque. Dv, ds, dg, dl, dc, dj, 

16.15. Dm, 16.
• Estiu 1993. Dv, ds, dg, dl, dc, dj, 

18.20, 22.30. Dm, 22.30.
• La cordillera. Dv, ds, dg, dl, dc, 

dj, 20.15.
• Camina conmigo. Ds, dg, dc, 13.
• Converso. Ds, dg, dc, 11.30.
• El secreto de Marrowbone. 

11.30.
• El tercer asesinato. Dv, dl, dm, 

dj, 11.30.
• Tadeo Jones 2. Ds, dg, dc, 11.30.
• Gatos, un viaje de vuelta a casa. 

Ds, dg, dc, 12.35.
• Rembrandt. Dm, 17.45, 20.
• El silencio del mar. Dj, 20.15.

Verdi Park. Torrijos, 49
• Una mujer fantástica. Ds, dg, 

dc, 18.
• Camina conmigo. Dv, dl, dm, 

16, 18.
• El muñeco de nieve. Dv, ds, dg, 

dl, dc, dj, 19.50.
• Detroit. Dv, ds, dg, dl, dc, dj, 

22.10.
• El tercer asesinato. 16, 20.15, 

22.30.
• La Reina Victoria y Abdul. 

18.15.
• La piel fría. 16, 20.20.
• Madre! 18, 22.30.
• El secreto de Marrowbone. 16, 

18.10, 20.20, 22.30.
• Operación cacahuete 2. Ds, dg, 

dc, 16.
• La librería. Dc, 20.15.
• Aprendiendo a conducir. Dc, 

22.15.
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La torratxa

Lectura per a 
un espanyol 
Carles Camps

Qualsevol català amb una bibliote-
ca prou nodrida té tants o més lli-
bres en castellà que en català, a part 

dels d’altres llengües. Aquest és l’odi que 
sent per Espanya. ¿Quants espanyols de 
Catalunya poden dir el mateix a la inver-
sa? Menyspreen la cultura catalana, i al-
guns que se’n proclamen representatius 
així ho han manifestat en més d’una oca-
sió, fi ns al punt d’advocar per la submis-
sió de la llengua del país. I són aquests els 
que fan creure a la gent de bona fe espa-
nyola que nosaltres odiem tot el que sigui 
Espanya, cosa que no és gens certa. El que 
no suportem de l’Espanya centralista és 
la supèrbia, la imposició, el feixisme mai 
condemnat. Tot allò que sí que admet cer-
ta esquerra espanyola, si ho jutgem per 
l’actitud actual cap a Catalunya.

Mirin, tenim prou consciència de ser 
una cultura petita, però no per això me-
nor en els seus màxims noms, que un 
espanyol obert al saber coneix prou bé. 
Precisament, perquè la catalana és una 
cultura petita enmig de grans cultures, 
que admirem, entre elles l’espanyola, re-
clamem el dret a la supervivència, amb 
totes les eines necessàries, i no pas ex-
cloents, com és l’afermament territorial. 
¿Quin perjudici causa això a una cultura 
extensíssima com l’espanyola? ¿No veuen 
que estan perdent, enfront de l’anglès, 
tota partida com a llengua útil d’acompa-
nyament de les llengües minoritàries per 
culpa de la voluntat d’imposició? Deixin 
les ferides a l’autoestima històrica de ban-
da i practiquin la comprensió de l’altre. 
¿Per què gent que es considera il·lustrada 
vol escanyar una llengua que ha donat 
noms com Llull, March, Maragall, Foix, 
Riba, Espriu, Pla? Quin mal és que el cata-
là sigui una llengua ofi cial i acadèmica als 
seus territoris? ¿Per què no volen perme-
tre la vigència d’una cultura que ha donat 
aquests noms? Saben quin és per mi el 
més gran poeta de la literatura univer-
sal, si n’hagués de triar un? Juan Ramón 
Jiménez, sí, un poeta espanyol. Aquell 
Premi Nobel que no va voler per dignitat 
tornar de l’exili a l’Espanya vencedora, la 
d’encara. ¿Se n’adonen, de qui odia?•

Èric LluentGràcia des de l’exili Èric

Carta al president d’Islàndia

E l passat 4 d’octubre, encara en xoc, recordant i re-
visant els vídeos de les càrregues policials del dia 
del referèndum, vaig escriure una carta al presi-
dent d’Islàndia, amb l’esperança d’aconseguir que 
es proposés com a mediador entre el govern català 

i el govern espanyol. Vint dies després, el to d’aquesta carta 
no seria el mateix i el reclam aniria cap a una altra direc-
ció. Amb totes les vies de diàleg tancades, amb la prepo-
tència del règim del 78 esmolant l’articulat del 155 i amb la 
policia encara al port esperant per entrar en acció, el que 
avui li demanaria seria que fos el primer en reconèixer 
la República Catalana, igual que ja ho va fer Islàndia el 22 
d’agost de 1991 convertint-se en el primer estat en reconèi-
xer Estònia. La carta, fi ns ara, no ha rebut resposta ofi cial 
i, en plena campanya electoral, els partits islandesos han 
evitat posicionar-se sobre el cas català. A continuació, po-
deu llegir la traducció al català del text que originalment es 
va publicar en islandès al mitjà digital Eyjan i, més tard, en 
castellà, a El Faro de Reykjavík.

Benvolgut president Guðni Thorlacius Jóhannesson,

Sóc un ciutadà català resident a Reykjavík. L’escric 
perquè estic realment preocupat per la seguretat dels 
ciutadans de Catalunya. Estic segur que vostè ha pogut 
veure com el passat 1 d’octubre més de mil persones van 
ser ferides per la policia espanyola mentre intentaven 
votar als seus col·legis electorals arreu de Catalunya. La 
violència que vam veure ens va transportar cinquanta 
anys enrere. El referèndum que es va celebrar fou prohi-
bit pel Tribunal Constitucional d’Espanya, però res jus-
tifi ca la violació de drets humans bàsics que va tenir lloc 
durant aquella jornada. Birgitta Jónsdóttir, diputada al 
Parlament islandés pel Partit Pirata, va ser-hi present 
com a observadora internacional i fou testimoni de la 
tragèdia d’aquell dia. Estic segur que ella podrà infor-
mar-lo de tot el que va succeir aquella jornada i sobre la 
humiliació que sentim des d’aleshores.

Les posicions polítiques del govern català i del go-
vern espanyol són absolutament antagòniques i aviat 
la situació a Catalunya pot ser realment perillosa. El 
govern espanyol ha decidit emprar la força, recolzant-
se en la legislació espanyola i el rei Felip VI, com a única 
via per afrontar el ‘problema català’. De mentres, més 
i més gent a Catalunya, tant unionistes com indepen-
dentistas, s’uneixen al moviment polític que reclama 
un referèndum vinculant. Ara mateix, sembla que no hi 
ha solució possible, però hauríem de tenir clar que els 
problemes polítics s’han de solucionar mitjançant la po-
lítica. La situació resta bloquejada, no hi ha diàleg i mi-
lions de ciutadans temen que en els propers dies el con-
fl icte pugui escalar cap a una nova fase de repressió.

Islàndia és una referència internacional pel que 
fa al seu sistema democràtic modern. Molta gent a 
Catalunya i a Espanya veu el seu país com un exemple 
de discussió política i participació, especialment des de 
2008. Per aquesta raó, i perquè crec que vostè podria ju-
gar un paper realment important en aquests moments 
difícils per a Catalunya, Espanya i Europa, m’agradaria 
demanar-li que es proposi com a mediador internacio-
nal entre el govern català i el govern espanyol. Una de-
claració per part seva el més aviat possible podria aju-
dar a calmar la situació i asseure al voltant d’una taula 
negociadora representants de les dues administracions 
per organitzar un referèndum pactat. La seva princi-
pal tasca com a president de la República d’Islàndia és 
representar els ciutadans islandesos. Tanmateix, essent 
president d’una nació moderna que va comptar amb un 
dels primers parlaments protodemocràtics del món, po-
dria ser un bon candidat per erigir-se com a represen-
tant de la democràcia moderna que tots volem per a les 
nostres societats del segle XXI.•

El president islandès Guðni Thorlacius al centre de la imatge. Cedida

Islàndia és una referència 
internacional pel que fa al seu 
sistema democràtic modern. 
Molta gent a Catalunya i Espanya 
veu el país com un exemple de 
discussió política i participació, 
especialment des de 2008


