
L’Any Fabra arriba fi nalment: 
un acte central, una mostra i 
una placa a l’antiga casa natal 
Districte i Generalitat pacten un ampli programa d’actes amb la participació 
del Taller d’Història, de l’Orfeò i del Consorci de Normalització Lingüística

L’edifi ci on hi havia l’antic casalot on va néixer Pompeu Fabra, a Mare de Déu de la Salut 32 Foto: Albert Vilardaga

Albert Balanzà

Amb un retard preocupant 
i certa sorpresa pel pro-
tagonisme de Badalona 
com a capital de l’acte 
inaugural (allà hi va viu-

re Pompeu Fabra), Gràcia s’ha po-
sat finalment les piles per l’Any 
Fabra i ja té perfi lat un ampli pro-
grama d’actes per honorar un del 
seus fi lls més il·lustres, nascut al 
carrer Mare de Déu de la Salut 32, 
i normalitzador del català mo-
dern quan es compleixen 150 anys 
del seu naixement. El Districte 
de Gràcia i la direcció de Política 
Lingüística de la Generalitat han 

explicat aquesta setmana final-
ment el desplegament d’actes en-
tre els quals destaquen aquesta 
tardor un dels actes acadèmics 
centrals de la programació, coin-
cidint amb l’arribada de la mos-
tra itinerant que només es veurà 
a l’IEC, a l’Arts Santa Mònica i a la 
biblioteca Jaume Fuster, i la col-
locació d’una placa recordatori a 
la casa natal del lingüista.

Fabra, que compta a Gràcia 
amb un monument a Lesseps, un 
espai dels Jardinets i una avingu-
da, també serà homenatjat en la 
programació per entitats com el 
Taller d’Història, l’Orfeò Gracienc 
i el Consorci de Normalització 
Lingüística. Pàgina 18

La desafectació de Rambla 
de Prat farà afl orar un bloc 
sencer d’habitatge públic
El projecte manté els 112 pisos desafectats i l’ampliació de la placeta 
Anna Frank però tornarà a passar per aprovació i exposició pública. P4

L’espectacle ‘És 
Festa Major’ de 
La Trinca tancarà 
el Bicentenari 
el 27 de maig
La cloenda recupera el concert 
suspès dels Sírex i Mustang. P6

Setmanari gratuït
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Els nuclis de l’1-O a 
les escoles organitzen 
una diada memorial
Els centres de votació de l’Univers, Jujol, Vedruna, Siracusa, 
Sedeta, Secretari Coloma i Pau Casals reviuran els fets dissabte 

Albert Balanzà

Els milers de veïns que l’1 
d’octubre, ara fa sis me-
sos, van acompanyar les 
urnes amb un cap de set-
mana ple d’activitats a les 

escoles, en tant que centres de vo-
tació, s’han organitzat aquesta set-
mana per retrobar-se dissabte en 
una diada memorial d’aquella sac-
sejada social. A Gràcia l’1 d’octubre 
es va viure amb inquietud, amb vi-
sites constants dels Mossos d’Es-
quadra a punts com la Sedeta, el 
Reina Violant o l’Univers i el sobre-
vol de l’helicòpter del Cos Nacional 
de Policia. Però el record és festiu. 
No hi va haver cap incident.

És per això que almenys set 
col·lectius de Gràcia, pertanyents 
als nuclis de votació de les es-
coles L’Univers, Jujol, Vedruna, 
Siracusa, Sedeta, Secretari Coloma 
i Pau Casals han resposta a una 
proposta del CDR de Gràcia i han 
treballat un programa d’activitats 
per “recuperar el contacte amb 
el barri”, tal com apunten fonts 
del col·lectiu de l’Univers. “Volem 
convidar els veïns a reviure aquell 
dia”, afegeixen. No tothom s’ha in-
tegrat en els Comitès de Defensa 
de la República o participa set-
manalment en les concentracions 
d’Òmnium a la plaça de la Vila.

El CDR de Gràcia va fer una crida 
diumenge passat a totes les escoles 
i centres de votació de la Vila per 
organitzar activitats tant dissabte 

7 com diumenge 8 per “fer palès 
l’incompliment del mandat demo-
cràtic i l’escalada repressiva”. Ara 
mateix, en un cap de setmana amb 
un munt de convocatòries festives 
(Fem Mercat a Vallcarca, la Diada 
de les Colles de Cultura, el tall men-
sual del carrer Gran, la Diada de la 
Independència...), s’ha confi rmat la 
concentració de la diada el dissab-
te 7 amb xerrades, dinars populars 
i actuacions musicals. L’Univers 
farà les seves activitats a la plaça 
John Lennon i Jujol ho farà a Sant 
Miquel, Vedruna farà els actes al 
carrer Pérez Galdós i la resta dins 
dels centres de votació. •

Les cues al centre de votació del Serrat i Bonastre, a tocar de la plaça Lesseps. Foto: Àlex Gutiérrez

Festa a Revolució. El nucli de 
l’1-O a l’Univers ha organitzat 
una xerrada a les 11 del matí amb 
dos activistes locals, l’exdiputat 
David Fernàndez i el politòleg 
Jordi Muñoz. A la Sedeta hi 
haurà una paella i un taller de 
xapes, i un recital de poesia 
a Jujol. Tot acabarà amb una 
festa a plaça Revolució (18h).

Breus

Miguel Raposo, 
nou president del 
Partit Popular 
a Gràcia

Pocs mesos després de 
ser designat secretari 
d’organització del partit 
a la demarcació de 
Barcelona, el conseller 
del PP de Gràcia, Miguel 
Raposo, ha estat triat 
com a nou president en 
substitució de Rafael 
Gonzàlez, al càrrec des del 
2013. Raposo ja havia estat 
president local de Nuevas 
Generaciones.

Vuit col·lectius 
locals apadrinen 
un nou llibre de 
Dolors Marín
L’Ateneu Llibertari, 
el Banc Expropiat, la 
llibreria Taifa, l’editorial 
Aldarull, l’Assemblea 
l’Oca, Rosa de Foc, 
la Nova Usurpada i 
l’Assemblea Groga 
s’han coordinat aquest 
divendres (19h) per 
apadrinar el nou llibre 
de Dolors Marín sobre 
les pioneres en la lluita 
pels drets civils. El volum, 
titulat Espiritistes i 
lliurepensadores (Angle, 
2018), dóna espai a 
referents locals com 
Amalia Domingo, Teresa 
Claramunt i Ángeles 
López de Ayala. 

Quines són les vostres prioritats?
Treballarem el pla Vallcarca i par-
larem amb tothom. Aquest és un 
dels canvis que vull introduir a 
curt termini. També ens amoïna 
el tema dels carrils bici, que es fan 
sense escoltar els veïns, i també 
els assentaments, i això ho hem 
de tractar amb cura.

Acabeu de fer un vídeo amb algu-
nes inexactituds sobre Vallcarca. 
Creus que a Vallcarca ara tothom 
voldrà parlar amb vosaltres? 
Jo espero que sí.

Quines prioritats teniu al nucli 
històric?
Estem treballant Travessera de 
Dalt, i ens vam abstenir perquè 
vull tenir més informació. Anirem 
avançant.

Ciutadans no havia tingut mai re-
presentació. Com veus les pròxi-
mes eleccions? 
El més important és que Ciutadans 
existeixi a Gràcia. Falta encara 
però volem ampliar representació.

Et preocupa que Gràcia sigui un ter-

Jordi Bea (C’s): “M’estimula que Gràcia 
sigui un territori amb fort vot sobiranista ”
El nou conseller ‘taronja’, que substitueix Luis Calonge, centra 
les seves prioritats en Vallcarca, els carrils bici i els assentaments

A. B.

Jordi Bea (Barcelona, 1959) és 
el nou portaveu del grup de 
Ciutadans al Districte en substitu-
ció de Luis Calonge. També és co-
ordinador del partit a Gràcia. 

Què ha passat amb Calonge?
Els partits, com les empreses, es 
basen en la confi ança, i en aquest 
cas el partit va decidir fer un pas 
endavant i una manera de fer les 
coses diferents.

Jordi Bea, nou conseller de Ciutadans, la setmana passada a Vallcarca Foto: A. B.

ritori amb fort vot sobiranista?
No, al contrari: m’estimula.

En alguns plens heu fet sortir molt 
de tant en tant el debat lingüístic.
No tinc cap problema amb les llen-

gües. Qualsevol persona hauria de 
dominar català, castellà i anglès. 

Et molesta que hi hagi una pan-
carta pels presos al Districte?
No, però no la trobo necessària. • 
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Breus

Confl icte laboral 
a un bar vegetarià 
de Travessera 
de Gràcia
Marc Elizalde

Una treballadora acomi-
adada del bar vegeta-
rià Quinoa, al 203 de la 

Travessera de Gràcia, ha em-
près mesures legals i sindicals 
per denunciar el propietari de 
l’establiment, que regenta tam-
bé un altre local al carrer Aragó. 
L’afectada denuncia “contractes 
que no refl ecteixen el total d’ho-
res treballades, categories labo-
rals per sota de la feina desen-
volupada, impagament d’hores 
extraordinàries i nocturnitat i 
vacances no remunerades”, a la 
vegada que emfatitza “la con-
tradicció entre apostar per una 
alimentació lliure d’explotació 
animal i, mentrestant, explotar 
persones”. No ha estat possible 
tenir la versió del propietari. El 
sindicat CNT, que s’ha mobilit-
zat per defensar l’acomiadada, 
n’exigeix la “readmissió imme-
diata, així com la correcta con-
tractació de tota la plantilla”.•

Obres al punt 
verd okupat i 
assentaments 
nous a Vallcarca 

El futur punt verd de 
l’avinguda Vallcarca 71 ja 
està en obres després de 
ser desallotjat un assen-
tament que hi havia des 
del desembre. El veïnat ha 
registrat casos a Gomis 84 
i Esteve Terrades 51.

La desafectació de 
Rambla de Prat farà 
afl orar un bloc sencer 
d’habitatge públic
El projecte, quatre anys després de fer-se públic, repensa 
el nou edifi ci i manté en tot cas l’ampliació d’Anna Frank

A.B.

Gràcia comptarà en el 
futur pròxim amb un 
bloc sencer d’habitat-
ge públic al nucli his-
tòric de la Vila, una ve-

lla aspiració en un districte on 
els percentatges en aquest àm-
bit són els més baixos de la ciu-
tat. Concretament serà al núme-
ro 12bis de la Travessia de Sant 
Antoni, a tocar de la placeta Anna 
Frank i el CAT, on ara hi ha un al-
tre edifi ci que s’ha d’enderrocar.

El nou bloc, més estret i alt i 
amb nova entrada per la place-
ta, és la gran variació del projec-
te de desafectació dels habitatges 
encara afectats per l’allargament 
de Rambla de Prat cap endins del 
nucli històric. Aquest projecte, 
anunciat ara fa quatre anys pel 
Districte, es modifi ca ara per con-
vertir el bloc sencer en una oferta 
d’habitatge públic que abans no-
més es preveia de manera parcial. 

L’Ajuntament ha interpretat 
aquest canvi com una modifi cació 
substancial del projecte que ja es-
tava aprovat i, per tant, ara s’hau-
rà de tornar a passar per aprovació 
inicial -previsiblement al maig- i 
per exposició pública i aprovació 
defi nitiva. El Districte farà una re-

L’edifi ci que anirà a terra i servirà per aixecar, més estret, el bloc d’habitatge públic, a la plaça Anna Frank. Foto: A. Vilardaga

unió amb els veïns a fi nals d’abril 
per explicar aquests canvis. El re-
gidor de Gràcia, Eloi Badia, ha ex-
plicat part d’aquests detalls a pre-
guntes dels veïns en l’audiència 
pública d’aquest dimecres.

En qualsevol cas, el que no can-
via són els eixos principals del pro-
jecte: la desafectació de 112 habi-
tatges que, si s’hagués perllongat 

la Ramla de Prat cap endins de la 
Vila, haurien anat a terra. Encara 
el 2009 aquesta idea no estava des-
cartada per l’Ajuntament (vegeu 
L’Independent núm. 530). També 
quedaran desafectats un total de 
quinze locals. 

La placeta Anna Frank serà la 
principal beneficiada d’aquesta 
desafectació i eixamplament per 

l’efecte d’enderroc i aixecament 
del nou edifi ci. L’ampliació de l’es-
pai situarà l’arbrat actual al centre 
i la rampa es traslladarà al peu del 
pati de l’escola bressol Enxaneta, 
que quan es va construir en el 
mandat 2007-2011 ja va donar pis-
tes de la marxa enrere de la faça-
na que es fa ara en aplicació parci-
al del Pla General Metropolità.•

el report

The Tile Hunter té un local al carrer Massens. Foto: Paula Erill

Rajoles per 
preservar 
la memòria 
històrica
En un local del carrer Massens es 
guarden algunes de les 27.000 rajoles

Paula Erill / Albert Vilardaga

The Tile Hunter és un projecte, 
impulsat pel Joel Cánovas, que 
té com a objectiu recollir rajo-

les hidràuliques que la gent aban-
dona o llença per tal de conservar 
la cultura i la història. “Vaig comen-
çar a agafar rajoles fa 4 anys amb 
un amic, caminant per Gràcia. Ens 
feia pena que la gent les tirés i vam 
pensar en fer marcs”, explica el Joel. 
La idea original ha anat a més, i a 
dia d’avui ja compta amb 27.000 ra-
joles distribuïdes en 1.700 models 
diferents. Algunes d’elles, les tenen 
emmagatzemades en un local del 
carrer Massens. 

A partir de la viralització que 
va tenir el projecte van pensar en 
fer un pas més amb la creació de la 
Gimcana Tilecrossing. Un diumen-
ge el mes, amaguen 5 rajoles pel 
barri, les 11 primeres edicions s’han 

fet pels carrers de Gràcia, i a través 
de les xarxes socials donen pistes 
de com trobar-les. Els guanyadors 
s’emporten una rajola com a premi.

Actualment tenen en marxa una 
campanya de crowdfunding per tal 
de seguir creixent i poder fi nançar 

les despeses del projecte que són 
sobretot dedicades a l’organització 
d’iniciatives de recerca i rescat, la 
catalogació a nivell històric, artís-
tic, tècnic i científi c de les rajoles, 
i la divulgació de les dades obtin-
gudes.•
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Treure les motos de 
les voreres del carrer 
Carolines era una de les 
demandes de Casa Vicens 
al Districte per millorar 
l’accés dels visitants a 
la casa museu -i evitar 
molèsties als veïns per 
possibles col·lapses. La 
mesura ha arribat ara un 
cop superats els 100 dies 
d’obertura de l’espai, que 
rep una mitjana de 323 
persones diàries, amb la 
col·locació d’un senyal de 
prohibit aparcar motos 
a prop de la cantonada 
muntanya amb el carrer 
Gran. Carolines també ha 
estat tallat dimarts per 
obres d’asfaltatge després 
de fer-se una connexió de 
telefòn per a Casa Vicens. 

Senyals prohibint 
aparcar motos 
milloren l’accés 
a Casa Vicens 

Breus

Punt d’aparcament de bicicletes a Joanic. Foto: A. V.

A. B.

Oberta la veda de les san-
cions contra les mo-
tos mal aparcades (i 
no només a les set fa-
ses previstes per la 

Guàrdia Urbana sinó també en 
carrers com Bailén o Martínez 
de la Rosa) i el desplegament de 
300 nous aparcaments de bici-
cletes, el Districte insistirà a par-
tir d’aquest cap de setmana en 
la promoció d’aquest últim mit-
jà de transport com a alternativa 
als vehicles motoritzats per des-
plaçar-se pels barris de Gràcia. La 
diada mensual de pacifi cació del 
carrer Gran al trànsit se centra-
rà aquest dissabte en la bicicleta i 
servirà per presentar l’edició d’un 
mapa de vies ciclables de Gràcia.

L’anomenat mapa ciclable de 
Gràcia explica la normativa per 
a bicis, vianants i vehicles a mo-

Gràcia estrena un mapa de vies 
ciclables amb aparcaments 
i comerços especialitzats
La publicació, que es distribuïrà dissabte en la jornada de pacifi cació del carrer Gran, s’avança 
dient que els carrils bici previstos a Pi i Margall i avinguda Vallcarca sud estan “en construcció”

presa també s’incorpora al mapa 
carrils bici previstos però encara 
inexistents com el de Pi i Margall 
o el de l’avinguda Vallcarca sud.

El mapa també inclou no no-
més les estacions del Bicing sinó 
també les estacions de bicicletes 
elèctriques, de les quals actual-
ment només n’hi ha tres al nucli 
històric, totes en els pàrquings so-
terrats de Gal·la Placídia, Siracusa 
i Torrent de l’Olla, i dues més als 
límits del carrer Marina i avin-
guda Diagonal amb passeig de 
Gràcia.

Potser la novetat més impor-
tant del mapa és la incorporació 
de comerços especialitzats, molts 
dels quals també participaran 
aquest dissabte en la jornada de 
pacifi cació del carrer Gran per do-
nar a conèixer la seva oferta en 
últims models, bicicletes de càr-
rega o serveis de missatgeria. El 
Districte també s’ha adherit a la 
campanya 30 dies amb bici.•

tor i inclou els carrils bici exis-
tents i les direccions de combi-
nació en alguns casos (pujar per 
Marina i baixar per Sardenya), 

i afegeix els nous carrils d’Este-
ve Terrades o avinguda Vallcarca 
nord, aquest últim envoltat de po-
lèmica veïnal. Però amb certa sor-
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El xou ‘És Festa Major’ 
de La Trinca tancarà el 
Bicentenari el 27 de maig
Una cantata, el concert suspès el 17-A dels Sírex i els Mustang i la 
presentació del cartell de la Festa major 2019, altres actes destacats 

Albert Balanzà

H an passat onze mesos 
des que el 2 de maig 
de 2017 el president 
Carles Puigdemont va 
inaugurar l’Envelat del 

Bicentenari als Jardinets, amb un 
acte previ al Palau Robert. I des-
prés d’uns mesos d’actes menys 
vistosos des dels dies estrictes de 
les festes a l’agost, la Fundació 
Festa Major ja ho té tot a punt 
per a la traca fi nal. Tal com esta-
va anunciat el cap de setmana del 
25, 26 i 27 de maig l’edició dels 200 
anys de la Festa Major de Gràcia 
s’acabarà, aprofitant alguns ac-
tes que es van haver de suspendre 
pels atemptats del 17-A, i donarà 
entrada a l’edició 2019 amb la pre-
sentació del cartell de la pròxima 
edició.

La presidenta de la Fundació 
Festa Major, Carla Carbonell, ha 
explicat aquest dilluns a la comis-
sió de cultura el programa de clo-
enda, que se centrarà a la plaça 
de la Vila, amb la majoria d’actes 

ra del Bicentenari a la sala d’actes 
del Districte. Dissabte 26 el matí 
arrencarà amb un taller d’elabo-
ració de guarnits i al vespre, a 
les 21.30 hores, es recuperarà el 
concert dels Sírex i els Mustang 
que estava previst el 17 d’agost. 
Diumenge 27 hi haurà un vermut 
fester amb photocall al migdia, a 
les 17 hores arrencarà el cercavi-
la de tancament encapçalat amb 
els Ministrers de la Vila de Gràcia 
i les colles de cultura popular en-
tre Can Musons i plaça de la Vila, 
i a les 18 hores començarà l’es-
pectacle fi nal Gran diada de Festa 
Major, centrada en les peces del 
disc de La Trinca És Festa Major 
amb la Cobla Orquestra dels 
Lluïsos de Taradell i l’orquestrina 
Tarasca Folk. També aquest acte 
s’havia d’haver fet el 20 d’agost.

Festa Major de Primavera. La co-
incidència de dates però sobretot 
de lloc, plaça de la Vila, entre els 
actes ofi cials i els previstos pels 
moviments socials en la recupe-
rada Festa Major de Primavera, 
obligarà a moure dates a aquest 
últims al 10-13 de maig.•

a plaça o a l’interior del Districte. 
La façana del Districte, que s’està 
sotmetent a una reforma després 
d’eliminar precisament el mural 
del Bicentenari, ja estarà a punt.

Divendres 25 arrencarà a les 
18. 30 hores el programa final 
amb la cantata Canta un conte, 
que l’Orfeó Gracienc ha preparat 
amb escoles de la Vila i tot seguit 
hi haurà l’acte ofi cial de clausu-

La plaça del Folk, on s’havia de fer l’espectacle de la Trinca a l’agost. Foto:A. B.

Societat

A. B.

Un total de 25 entitats de la Salut, algunes de 
les quals amb acció a tota la Vila, ja tenen a 
punt la segona mostra d’entitats que va ar-
rencar l’any passat com una prova de la di-
namització que s’ha generat al barri a par-

tir del procés participatiu de l’espai d’equipaments 
Quiró. Enguany la data triada és el 5 de maig a la pla-
ça Sanllehy, en lloc de l’Espai Quiró, i en el programa 
d’actes destaca la diada castellera, amb els Castellers 
de la Vila de Gràcia, els Castellers de Terrassa i els 
Castellers d’ESplugues (18 hores) i la votació per triar 

el nou logotip que dona-
rà nom al pla comunitari 
sota el nom de Salutem-
accions comunitàries de 
la Salut, el nou nom que 
agrupa i cohesiona totes 
les entitats del barri.

La diada engegarà a 
les 11 del matí amb les 
batucades del barri i els 
gegants de les escoles, 

amb la participació de Batucargol, Centre d’acollida 
Gaudí i AMPA Rius i Taulet. Tot seguit es presentarà 
el projecte Veïnes per Veïnes, a càrrec d’Hèlia Dones, i 
durant tot el matí hi ha previst el quiosc de jocs, el ta-
ller Fes-ta el teu timbal de Batucargol, el taller de tite-
lles de Teixint Connexions i un photocall impulsat pel 
Refugi d’Obreres que ajudarà a construir un àlbum del 
barri. També Hèlia farà l’exposició Dones Supervivents. 

Cap al migdia hi haurà actuacions musicals amb 
Micu y los Mutantes i un dinar popular a càrrec dels
guanyadors del concurs de paelles de la festa ma-
jor de La Salut, la comissió de festes de la salut del 
Carrer Verdi. A mitja tarda, la colla de sardanes del 
Casal Cardener donarà pas a la diada castellera, que 
actuarà com a colofó de la mostra. •

La mostra d’entitats 
de la Salut 2018 ja té 
suport de 25 entitats
Serà el 5 de maig a plaça Sanllehy

Imatge de l’edició 2017 de la mostra d’entitats Foto: Cedida

Enguany la 
plaça Sanllehy 
agafa el relleu 
de l’Espai Quiró

El Protocol Festiu incorpora 
l’Aliga de Gràcia. La comissió del 
protocol ha aprovat la reforma 
del text elaborat ara fa deu anys 
incorporant l’Àliga de Gràcia 
(vegeu núm. 702) com a nova 
fi gura del seguici festiu local. El 
cost, 14.000 euros, serà assumit 
pel Districte. Al protocol també 
s’hi ha introduït l’Home dels 
Nassos o la bèstia Atzeries.
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veus des de l’aula

En el dia a dia de 
qualsevol grup de 
treball existeixen 
les mecàniques i 
les dinàmiques, 

dos conceptes que ens ajuden 
a assolir un objectiu concret. 
Les mecàniques a una classe, 
a la feina o a l’esport ens con-
viden a seguir un camí esta-
blert del qual només sortim si 
és necessari i se’ns dona per-
mís. Altrament dites normes o 
regles, les mecàniques delimi-
ten el nostre comportament i 
interacció amb l’entorn. Les 
dinàmiques, per altra banda, 
defineixen el nostre compor-
tament i determinen la mane-
ra d’interactuar-hi. 

Tradicionalment les me-
càniques i les dinàmiques 
a l’aula són conegudes per 
tothom i proporcionen a una 
part de l’alumnat la formació 
necessària, però també pot 
provocar l’abandonament i la 
desmotivació d’altres.

A La Salle Gràcia pensem 
que la motivació de l’alum-
nat és clau en l’aprenentatge i 
el desenvolupament personal 

i redefinim les mecàniques i 
les dinàmiques d’aula perquè 
agafin caire de joc. Això és el 
que anomenem gamificació 
o ludificació.

Busquem una motivació es-
pecial per optimitzar el ren-
diment de tot l’alumnat. La 
gamificació transforma el 
sistema tradicional en un joc. 
Les mecàniques i les dinàmi-
ques lúdiques conviden a una 
participació activa freqüent, 
només s’avaluen les aportaci-
ons positives, només se suma. 
Un alumne que participa és 
un alumne que avança, prac-
ticant, qüestionant-se con-
ceptes o ajudant a la resta.

El sistema es basa en la 
col•lecció de recompenses i 
en l’adquisició d’experiència 
per tal de pujar de nivell se-
gons la progressió de cadas-
cú. Aquesta progressió guia 
l’alumne a l’èxit personal i a 
l’obtenció de concessions o 
privilegis que poden fer servir 
durant una classe o examen. 
Les dinàmiques són les que 
pateixen un canvi més impor-
tant: poden ser individuals 

o grupals, cosa que facilita 
l’aprenentatge cooperatiu, un 
dels trets més importants de 
l’educació actual a les escoles 
de La Salle. Fer problemes o 
treballs voluntaris per repas-
sar, ampliar conceptes i mè-
todes, o presentar o exposar 
una part de la teoria propor-
cionen ritme a la classe, pro-
mou la iniciativa de l’alumnat 
i el situa com a protagonista 
del seu aprenentatge. Jocs de 
rol que requereixen tota l’ac-
tivitat necessària per avançar: 
la diferència entre practicar 
uns exercicis amb l’únic ob-
jectiu d’obtenir un resultat, 
resoldre un misteri o viure 
una aventura és considerable, 
l’alumnat ho agraeix i entén 
que el treball en equip és ne-
cessari, augmentant la parti-
cipació. L’aventura o el miste-
ri faciliten l’adquisició de rols, 
la representació d’un perso-
natge que interactua amb els 
companys i amb el professor. 
Aquests rols proporcionen un 
vincle lúdic entre l’alumnat i 
l’ensenyant, així com amb el 
propi aprenentatge.

El joc fomenta la resolució 
de reptes individuals i grupals, 
la cerca de la millor estratègia 
per escapar d’una situació de 
bloqueig i el repartiment de 
tasques en què cadascú adop-
ta el seu rol i desenvolupa les 
seves capacitats. 

Jugar permet treballar el 
control de les emocions assu-
mint victòries i derrotes, una 
derrota que en realitat és una 
victòria ja que la participació 
en el joc ja es veu recompen-
sada. De retruc, l’alumnat 
experimenta emocions allu-
nyades de l’aula tradicional, 
desenvolupant així la seva 

Aprenentatge gamifi cat: jugues?

intel·ligència emocional. 
No es pretén promoure una 
competició, més aviat el con-
trari, es busca que l’alumnat 
cooperi amb els companys 
d’equip i fins i tot amb altres 
equips, si és necessari.

Des de La Salle Gràcia 
no perdem de vista l’objectiu 
final, que és fer tot allò que 
calgui perquè cada alumne 
millori en la seva formació 
acadèmica i personal.

Pau Martínez 
Cap de departament Científic 

Tecnològic, La Salle Gràcia
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El DiR Lesseps 
obrirà a mitjans 
de juny gràcies al 
microfi nançament

Els Premis 
Vila de Gràcia 
es lliuraran 
el 26 d’abril

El nou DiR de Travessera 
de Dalt, a tocar de la 
plaça Lesseps, ja té data 
d’obertura defi nitiva, a 
mitjans de juny, segons 
fonts de l’empresa, 
després d’aconseguir 
440.000 euros en 
microfi nançament a 
través de la plataforma 
Crowdcube.

Els XXIII Premis Vila 
de Gràcia celebraran el 
pròxim 26 d’abril un nou 
lliurament dels premis 
anuals i de trajectòria 
individual i col·lectiva en 
un acte que es farà al CAT 
a les 19.30 hores. Aquest 
29 de març s’ha tancat el 
termini de presentació de 
candidatures. 

Imatge de la campanya promocional de l’Independent de Badalona. Foto: Cedida

Silvia Manzanera

Uun any després de la cons-
titució de l’Associació 
Cultural l’Independent de 
Badalona, sorgit de l’im-
puls de la cooperativa gra-

cienca DbCoop, el proper 20 d’abril 
veurà la llum el seu projecte princi-
pal: el setmanari L’Independent de 
Badalona. Agermanat amb Gràcia 
en els principis de periodisme de 
proximitat independent i crític, la 
publicació pretén sumar un nou 
mitjà de premsa escrita en una ciu-
tat de 210.000 habitants amb molta 
riquesa i diversitat social i cultural. 

Així, el setmanari es repartirà 
també tots els divendres als punts 
de distribució repartits als dife-
rents barris de la ciutat i tindrà una 
tirada de 8.500 exemplars setma-
nals. El periodista Javi Torres està 
al capdavant de la redacció, que 
compta amb dues persones més, 
a banda dels col·laboradors i altres 
professionals que ja s’han mostrat 
interessats en donar suport a la pu-
blicació. Torres, amb molta experi-

L’Independent de Badalona 
sortirà al carrer el 20 d’abril
El setmanari, que seguirà el model d’associació cultural de Gràcia i l’aposta per un 
periodisme de proximitat rigorós i plural, ha activat aquesta setmana la versió digital 

ència en mitjans locals i coneixedor 
del Barcelonès després del seu pas 
per Diari de Sant Adrià i Televisió de 
Badalona, defensa el projecte i con-
fi a en el suport i bona rebuda que 
tindrà una publicació com l’Inde-
pendent a la ciutat: “Tot just hem 
fet una campanya de difusió i espe-
rem que en els propers mesos s’hi 
sumi més gent al projecte”. 

Tot i que la versió impresa no 
sortirà fi ns al 20 d’abril, l’edició di-
gital i les xarxes socials ja funcio-
nen des de dimarts, i l’equip de re-
dacció ja treballa a ple rendiment 
per omplir-la de continguts. “De te-
mes no en falten”, assegura el di-
rector, “i esperem cobrir tots els 
barris i donar veu a tots els sectors 
i col·lectius. També treballem per 

treure a la llum temàtiques que 
fi ns ara no estan sortint a l’agen-
da informativa”. 

Pel que fa a l’estructura de les 
seccions, tot i que l’estil i disseny 
s’inspiren en l’edició gracienca, el 
nou setmanari ha incorporat al-
guns canvis. Cada setmana obriran 
amb un tema d’actualitat “potent” i 
“d’impacte”, un reportatge o entre-
vista a les primeres pàgines a mode 
de Tema de la Setmana. Després 
tractaran altres notícies d’actuali-
tat amb informacions més “institu-
cionals” per encetar més endavant 
les seccions Conviure, amb peces 
de societat, Cultures (“amb plural, 
per incloure les diferents realitats 
d’altres comunitats), opinió, eco-
nomia, esports i la contra. L’última 
pàgina tindrà sempre una entre-
vista; el nom de la secció és “a peu 
de carrer”. La festa de presentació 
serà el 19 d’abril al Centre Cultural 
L’Escorxador, al barri de la Salut. 
“Volíem defugir de les inaugura-
cions convencionals així que serà 
un acte informal amb companys de 
professió i alguna sorpresa”, apunta 
Javi Torres.•
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J.M. Planas: “Es fa una 
gran feina tot i la manca 
d’infraestructures”
El gracienc és seleccionador català de minibàsquet i va donar 
les primeres passes entrenant al Vedruna i La Salle Gràcia

Albert Vilardaga

El Josep Maria Planas ha ar-
ribat fa pocs dies de Sant 
Fernando (Cadis) on ha 
aconseguit el 4t lloc al 
Campionat d’Espanya de mi-

nibàsquet amb la selecció catalana 
masculina. Fa més de 10 anys que 
dirigeix aquest combinat i com a 
gracienc recorda amb nostàlgia els 
seus inicis.

 Quina valoració fas del campionat?
 A nivell competitiu no hem asso-
lit l’objectiu que volíem, ja que ens 
havíem proposat aconseguir una 
medalla i no ha pogut ser. La com-
petència cada vegada és més forta 
i ara intentarem seguir treballant 
per ser un punt més competitius.

 Quina és la teva vinculació amb el 
bàsquet gracienc?
Sóc nascut a Gràcia, vaig estudiar al 
Vedruna, i allà vaig dirigir un dels 
meus primers equips. Recordo pas-
sar-m’ho molt bé i cometre molts 
errors, però en vaig aprendre molt. 
Després vaig començar a La Salle 
Gràcia, el 2000 va ser un any molt 
especial, ja que amb els dos equips 
que entrenava a La Salle vam acon-
seguir ser campions d’infantil nivell 
A i júnior nivell B. 

 Què et vas emportar d’aquesta eta-
pa?
Van ser 7 anys, dels 18 als 25. Vaig co-
nèixer la que avui en dia és la meva 
dona i tinc molts amics d’aquella 

Planas donant instruccions als seus jugadors durant el campionat Foto: FCBQ

Resultats
FUTBOL
Tercera Divisió
Jornada 32
FC Ascó 1 - 1 CE Europa
1. Espanyol B...................... 79 punts
7. Europa ............................49 punts
Jornada 33
08/04 (12:00h) CE Europa - EC 
Granollers

Segona Divisió Nacional 
Femenina
Jornada 24
CE Europa 1 - 2 CD Sant Gabriel
1. FC Barcelona B ............. 57 punts.
6. Europa ..........................40 punts.
Jornada 25
15/04 (12:00h) CE Seagull - CE 
Europa

BÀSQUET
Copa Catalunya Masculina (G2)
Jornada 21
Vedruna Gràcia 91 - 81 CB 
Santfeliuenc
1. SESE ........................................ 17-4
11. Vedruna Gràcia .................... 8-13
Jornada 22
08/04 (18:00h) CE Sant Nicolau - 
Vedruna Gràcia

Primera Catalana Masculina (G1) 
Jornada 23
Safa Claror 58 - 65 CB IPSI
Lluïsos de Gràcia 74 - 62 AB El 
Vendrell A
1. CB Ripollet .............................23-0
2. Lluïsos de Gràcia ................... 19-4
11. Safa Claror ............................ 9-14
Jornada 24
08/04 (18:15h) Sferic Terrassa - 
Safa Claror 08/04 (19:30h) Lluïsos 
de Gràcia - CB Ripollet 

Primera Catalana Masculina (G2)
Jornada 23
UE Claret 105 - 58 BC Tecla Sala
1. AESE ....................................... 19-3
8. UE Claret ............................... 12-11
Jornada 24
07/04 (19:30h) Sedis Hidrology - 
UE Claret

Primera Catalana Femenina (G1)
Jornada 23
SAMA Vilanova 58 - 56 Lluïsos de 
Gràcia
CB IPSI - Safa Claror (ajornat)
1. Joventut Les Corts B ............. 19-4
7. Lluïsos de Gràcia.................. 12-11
12. Safa Claror ..........................10-12
Jornada 24
08/04 (19:00h) Reus Deportiu - 
Lluïsos de Gràcia
07/04 (18:00h) Safa Claror - 
Manyanet Reus

WATERPOLO
Lliga Premaat
Jornada 20
Canarias Echeyde 4 - 11 CN 
Catalunya
1. CN Atlètic Barceloneta ........60 p.
9. CN Catalunya ........................15 p.
Jornada 21
14/04 (18:00h) CN Catalunya - CN 
Atlètic Barceloneta

Primera Divisió Femenina
Jornada 15
CN Catalunya 11 - 9 WP 98.02
1. CN Catalunya ........................36 p.
2. Concepción-Ciudad Lineal . 34 p.
Jornada 16
07/04 (17:00h) CDN Boadilla - CN 
Catalunya

FUTBOL SALA
Divisió d’Honor Catalana
Jornada 19
Gràcia FS 4 - 5 Futsal Rosario 
Central
1. FS Santpedor ........................ 41 p.
3. Gràcia FS ............................... 33 p.
Jornada 20
07/04 (17:45h) FS Montbui - Gràcia 
FS

ESCACS
Nacional - Divisió d’Honor
Ronda 9
Barberà 6 - 4 CE Tres Peons
1. Colon Sabadell Chessy ......60,5 p.
7. CE Tres Peons ....................... 44 p.
Ronda 10
07/04 CE Tres Peons - Sant Josep

Breus

El CN Catalunya 
inaugura el 
local social 
Jesús Rollán 

Divendres 6 d’abril a 
les 19 hores tindrà lloc 
l’acte d’homenatge 
del CN Catalunya a 
l’exwaterpolista del club 
Jesús Rollán, amb el 
nomenament de la sala 
social del club com a 
Local Social Jesús Rollán. 
A les fi les del Cata, el 
porter va aixecar la Copa 
d’Europa l’any 1995, entre 
altres títols, i a nivell de 
seleccions va aconseguir 
la plata als Jocs Olímpics 
a Barcelona 92 i l’or 4 anys 
més tard a Atlanta. Rollán 
va morir l’any 2006, 
víctima d’una depressió.

Exposició al CE 
Gràcia pels 50 
anys de les Coves 
Meravelles
Per commemorar el 50è 
aniversari des que un 
grup d’espeleòlegs del 
Club Excursionista de 
Gracia van descobrir 
les Coves Meravelles a 
Benifallet, s’ha inaugurat 
una exposició fotogràfi ca 
al club per repassar la seva 
història. L’exposició es 
podrà visitar cada tarda, 
de dilluns a divendres, 
de les 18h a les 21:30h, 
a la seu del CE Gràcia 
(passatge Mulet, número 
4), fi ns el 30 de juny. 

Claret i Kostka classifi cats 
pels quarts de fi nal de la Copa 
Colegial. Els llops van derrotar 
el Palcam per 59 a 51, amb una 
gran actuació de Gerard Florensa 
i Pau-Robert Álvarez, i esperen 
rival als quarts de fi nal. El Kostka 
va superar les Dominiques de 
forma contundent, 67 a 28 amb 
Judit Ortiz i Claudia Soriano com 
a jugadores més destacades.

època. Va ser una etapa on vaig en-
trenar molt bons jugadors i vaig co-
nèixer molt bona gent.

Com valores els resultats actuals 
dels sèniors a Gràcia?
Tenint en compte la zona geogrà-
fi ca i la manca d’infraestructures, 
els resultats són molt bons, perquè 
es treballa molt bé. Amb les instal-
lacions que hi ha no és gens fàcil i té 
un mèrit brutal.

El bàsquet base també juga un pa-
per important perquè funcionin els 
sèniors?
És bàsic que els sèniors es nodrei-
xin de la base. En el cas del Vedruna 
tenim l’exemple de l’Albert Martín 
que va començar a l’escola, i gent 
com aquesta ha de ser l’exemple 
a seguir, la identifi cació de club és 
molt important. A Lluïsos també 
es treballa molt bé i té molt mèrit 
tenir fer un sènior con el 70% dels 
jugadors siguin de la casa i puguin 
estar competint a la zona alta de 1a 
Catalana. Parlo dels casos que més 
conec, però segur que al Safa, al 
Claret o al Pedagogium també es fa 
bona feina.•

“Els sèniors s’han 
de nodrir de la base 
per aconseguir la 
identifi cació de 
club”, destaca
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L’Europa apura les 
opcions de ser al playoff
Els escapulats reben diumenge el Granollers (12 h) a quatre 
punts de la promoció d’ascens a sis jornades pel fi nal de lliga

El primer equip de l’Europa entrenant-se al Nou Sardenya. Foto: Albert Vilardaga

A. V

Ultims 18 punts en joc a 
Tercera Catalana, que ja 
té campió, l’Espanyol B, 
i dos equips virtualment 
classificats pel playoff, 

L’Hospitalet i el Sant Andreu. La 
quarta plaça és la més sol·licitada, 
ara mateix l’ocupa el Terrassa amb 
53 punts, 4 més que l’Europa que 
és un dels aspirants a aquesta po-
sició de privilegi.

En aquesta recta fi nal d’infart, 
els de Joan Esteva hauran de mi-
llorar els registres dels últims dos 
mesos on els escapulats només 
han sumat una victòria, contra 
el campió que estava invicte, cinc 
empats i dues derrotes, o el que 
és el mateix, 8 punts dels 24 pos-
sibles.

En l’últim partit de lliga, al 
camp de l’Ascó, un rival directe, 
els escapulats es van presentar 
amb la baixa dels dos capitans, els 
dos centrals titulars, Cano (lesió) 
i Alberto (sanció), però l’equip va 

mostrar la seva cara més lluitado-
ra, i a deu minuts pel fi nal Raillo va 
provocar un penal després d’una 
jugada personal. El killer escapu-
lat va fer el 0 a 1, però poc va du-
rar l’alegria, quan a cinc minuts 
per la conclusió, el davanter de 
l’Ascó, Cheikh, va enviar la pilota 
al fons de la xarxa després d’una 

rematada de cap a plaer des de 
l’àrea petita.

Pel partit contra el Granollers, 
que lluita per evitar el descens, el 
tècnic Joan Esteva recuperarà a 
Alberto i estarà pendent de l’evo-
lució de Cano, que pateix una fas-
citis plantar i serà dubte fi ns a úl-
tima hora.•

Esports

A. V. / P. E.

El canvi de marca esportiva ha suposat pels 
equips de l’Europa una renovació de les equi-
pacions que ha portat cua al llarg de la tempo-
rada. Diversos pares i mares de jugadors que 
ja han rebut la roba Umbro han decidit donar 

les equipacions antigues a diferents associacions de 
l’Àfrica, sobretot al Senegal i Gàmbia. “Nosaltres n’hem 
enviat unes 15 a Gàmbia, a través de la ONG Abaraka 
Bake”, explica la Cristina, la mare d’un jugador de l’es-
cola escapulada. “En el nostre cas, la idea va sorgir del 
grup on entrena el meu fi ll, amb el canvi d’equipació 
vam pensar que el millor que podíem fer amb l’antiga 
era donar-la i jo que personalment coneixia aquesta 
associació, em vaig posar en contacte amb ells”, expli-
ca la Cristina. •

L’equipació de 
l’Europa viatja de 
Gràcia a l’Àfrica
Amb l’Associació Abaraka Bake

Les equipacions de l’Europa han arribat a l’Àfrica. Foto: Cedida
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El Bicentenari de la Festa Major suma i segueix

BICENTENARI

Quan el president de la Generalitat de Catalunya Carles 
Puigdemont va obrir el Bicentenari de la Festa Major de 
Gràcia, el passat 2 de maig del 2017, poc es podia pensar 
de com aquesta celebració, acabaria anant com l’hem 
viscut. Els atemptats del mes d’agost en plena celebració 
de la festa, aixi com els esdeveniments viscuts a partir 
del mes de setembre relacionats amb l’auto govern de 
Catalunya, i que han condicionat alguns dels actes 
previstos inicialment, que es van haver de canviar de 
data, algun d’aquest ja s’ha celebrat i uns altres està 
previst de fer-ho pròximament.

En el repàs de les diferents activitats realitzades entre 
el mes d’octubre del 2017 i el mes d’abril del 2018, cal 
ressenyar, que a banda dels concursos de pintura ràpida 
i fotografia, el Cant de la Sibil·la o el carnaval entre altres 
que es van celebrar com és habitual cada any, amb la 
distinció que en l’edició d’enguany, es va donar un major 
relleu a cadascuna d’aquestes activitats.

Entre el 25 i 28 de gener, l’exposició “Guarnir el món 
de Festa – Espai urbà, espai humà” així com un tast de 
l’exposició “L’art de Guarnir el carrer” ambientada en 
parts dels guarniments del 2017, van estar presents en 
el certamen ‘Som Cultura’ celebrat a Sant Andreu de 
Palomar.

Cal destacar també la medalla d’or atorgada a la Fundació 
Festa Major de Gràcia per la Federació de Colles de Sant 
Medir i la participació dels festers de la festa major en la 
desfilada de colles de Sant Medir, el 3 de març, pel carrer 
Gran, convidats per la federació del Sant Medir. Finalment 
el 3 d’abril es va inaugurar a la seu de la Fundació Festa 
Major de Gràcia, l’exposició ‘Festers, un any fent Festa’ 
una mostra que vol apropar la feina i activitats que fan 
els festers de la festa durant tot l’any a totes aquelles 
persones que estiguin interessades a descobrir les 
bambolines de la festa.

Una altra de les activitats que s’han celebrat aquests 
mesos, és el Cicle de Conferències del Bicentenari, 
pensat com un espai d’estudi i reflexió a l’entorn les festes 
populars i, concretament, entorn la Festa Major de Gràcia, 
amb les següents conferències:
-Els valors de la festa, una visió antropològica, a càrrec 
de Josep Fornes, el 18 novembre.
-L’art efimer dels guarniments, a càrrec de Josep Maña, el 
27 de novembre.
-La festa major en l’evolució del territori de Gràcia, a 
càrrec de Josep Maria Contel, el 15 gener.
-Els guarniments: gènesi, desenvolupament i actualitat, a 
càrrec de Bettina Schaefer, el 29 gener.
-Influència de la Festa i l’espai urbà en l’ecosistema de la 
ciutat, a càrrec de Manuel Delgado, el 12 febrer.
-Els balls de festa, a càrrec de Montserrat Garrich, el 12 
de març.
-L’estructura de l’associacionisme, a càrrec de Carme 
Jiménez, el 26 de març.
-I el carrer tornava a fer festa. Gegants, nans i altres 
entremesos nascuts en democràcia, a càrrec d’Amadeu 
Carbó, el 9 d’abril.
-La Psicologia de la Festa i els seus agents, a càrrec de 
Bertha Georgina Flores, el 30 d’abril.
Cal esmentar també que en aquest periode la Festa Major 
de Gràcia ha estat reconeguda amb el Premi Nacional de 
Cultura del CONCA 2018.

Festers, un any fent festa!

L’exposició que es va inaugurar el dia 3 d’abril a Can Musons és la darrera que ens deixa 
el Bicentenari de la Festa Major de Gràcia. Com a epíleg d’aquest any, aquesta exposició 
ens mostra que la Festa Major, amb tots els seus valors i les seves grandeses, no seria 
res sense la gent que hi ha darrera. Encara que soni tòpic, la festa és festa perquè és de 
i per la gent. No es podia acabar aquest any de celebracions sense fer un homenatge als 
artífex de la festa. 

L’objectiu d’aquesta exposició és subratllar allò que per quotidià passa desapercebut o 
sense importància. Qui visiti l’exposició veurà que la festa major gracienca es prepara 
durant tot l’any i que els festers passen per tot el cicle festiu de l’any organitzant 
activitats per recollir fons per a poder realitzar els guarnits i la festa major de l’any 
següent. Aquesta realitat òbvia per a qualsevol persona vinculada amb la festa és poc 
explicada i conseqüentment poc coneguda per la majoria de la ciutadania. Fer difusió 
d’aquesta realitat posa en valor la figura del fester i fa redimensionar la festa com a 
quelcom més que set dies de música i gresca. Quan descobreixes aquesta realitat 
te’n adones que la Festa Major de Gràcia és un escenari importantíssim de cohesió 
social i un patrimoni social i cultural que cal preservar ja que d’ell en depèn la identitat 
gracienca. 

La proposta expositiva és molt visual i contemporània. Una lectura simple passarà per 
sobre els àmbits que reprodueixen petits sets escenogràfics i l’ajudarà a dimensionar 
el treball anual dels festers. Una lectura més profunda i reflexiva descobrirà en els 
objectes exposats i en els actes organitzats pels festers una manera d’entendre la vida 
i l’espai públic de la societat gracienca. Veurà i entendrà que gràcies a la “necessitat” 
de cobrir les despeses que es generen de l’activitat de la festa major, els festers ocupen 
i s’ocupen del seu espai urbà dinamitzant-lo durant tot l’any des de la base creant 
espais de trobada veïnal que fan que Gràcia mantingui l’esperit de Vila malgrat estar 
dins de Barcelona. Com a conclusió d’aquesta visita es pot descobrir la vitrina central 

Ara bé en aquest període també es recuperà el Correfoc 
de la Festa Major, ajornat el mes d’agost i que es va 
celebrar el 19 d’octubre per diferents carrers i places de 
la vila. També el 28 d’octubre es va presentar al Centre 
Cultural La Violeta, el llibre ‘L’etern efímer’ de Josep 
Maria Contel i Josep Fornes, que per una banda analitza 
la festa des d’una basant antropològica i per l’altra des 
del punt històric del territori, la festa, els guarniments i 
els seus festers.

Sempre s’ha dit que els guarniments de la festa major 
són l’essència d’aquesta. Els guarniments són elements 
efímers i quan aquesta acaba aquests es destrueixen. 
Aprofitant el Bicentenari alguns d’aquests guarniments 
tingueren una segona oportunitat, en formar part durant 
unes setmanes del paisatge quotidià dels diferents 
mercats de Gràcia, en els quals també es realitzaren 
diferents activitats.

on s’exposen els diferents premis i distincions que s’han concedit tant a la festa com 
a Fundació a través dels anys. Com a final del recorregut, el visitant pot comprendre 
per què aquesta festa és tan especial i ha rebut tants premis. I això es respon amb 
l’exposició: perquè més enllà de la festa hi ha un veïnat actiu que s’estima el territori i 
que es manté actiu durant tot l’any amb l’objectiu de fer festa major.

L’exposició ‘Festers, un any fent festa!’ es podrà visitar a l’espai Cultural Albert Musons 
(c/Alzina, 9) de dilluns a divendres de 17 a 21h. Amb l’objectiu de difondre el missatge 
poc conegut d’aquesta exposició es pretén fer durar el muntatge expositiu fins a festa 
major que és quan puja el pic de visitants de l’espai.



SUPLEMENT 04 BICENTENARI



L’Independent de Gràcia
6 d’abril de 2018

11Opinió

Editorial

Justícia i memòria per Fabra

L ’any 2012 Gràcia va recuperar el monument a Pompeu Fabra a la 
plaça Lesseps i des d’aleshores la Diada Nacional se celebra allà 
o dins de la biblioteca Jaume Fuster. El 1993, en el 125è aniversa-
ri del naixement, als Jardinets es va col·locar l’obra de Josep Clarà 
La lectura, dedicada també al fi lòleg. També el barri de la Salut 

té la seva avinguda Pompeu Fabra. Però poca gent reivindica aquest veí 
il·lustre, nascut en els temps de la Gràcia independent i amb un pare 
que va ser alcalde en dues ocasions d’aquella vila veïna de Barcelona. 
Fins i tot entre la Gràcia del pinyol només el malaurat historiador Eloi 
Babiano va fer campanya en el seu dia per ressituar Fabra en el lloc que 
li correspon a Gràcia. L’oblit institucional, quan ja fa tres mesos que ha 
arrencat l’Any Fabra a tot Catalunya ha estat insultant, ridícul, impro-
pi d’uns governs que no es-
catimen memòria històrica 
per a altres qüestions d’abast 
més llunyà. Cada vegada que 
s’ha recordat que l’Any Fabra 
estava en marxa i que Fabra 
era fi ll de Gràcia, a més d’un 
li hauria hagut de caure la 
cara de vergonya. A nosaltres 
ens en feia. La inauguració de 
l’Any Fabra va ser a Badalona, 
lloc on va viure el fi lòleg durant bona part de la seva trajectòria, i ara les 
seves despulles descansen a Prada de Confl ent. Amb retard, però, sem-
bla que la programació d’actes de relleu ha arribat a Gràcia. Tindrem 
Any Fabra. I a Mare de Déu de la Salut 32, un edifi ci ara modern d’obra 
vista que es va aixecar en el lloc on va néixer en un casalot el normalit-
zador de la llengua catalana, hi haurà una placa en homenatge. Tot serà 
poc per compensar la feina titànica que ha representat pel país la feina 
de Fabra. Tot serà massa poc, però som a temps de corregir i celebrar 
els 150 anys del seu naixement com cal.•

Els passavolants han detectat aquests dies que la façana del 
Districte està tapada per una bastida que ja ha fet desaparèi-
xer el mural que hi havia des de la Festa Major. Però a les en-
titats del pinyol no es parla de res més i s’interpreta com una 

pífi a monumental que el Districte hagi decidit fer obres ara que ve el bon 
temps i s’acumulen més actes de carrer que necessiten el suport de la 
balconada. Però com serà la nova façana? De color blau, com abans, però 
una mica més intens, diuen fonts municipals. La idea era reformar i recu-
perar al màxim la idea original, però inicialment la façana era marró, i el 
pinyol consultat ha dit que ni hablar de canviar el blau, com la bandera.

El
depen-

dent

Cartes al director

Puigdemont ha de 
ser alliberat
El govern legítim de la República espan-
yola de 1931 va ser esclafat el 1939 pel cop 
d’estat feixista de Franco. Després de 40 
anys de dictadura, el franquisme va donar 
pas a una transició a la democràcia que va 
mantenir les mateixes estructures d’Estat 
i econòmiques. Dues petites mostres acla-
ridores: El Partit Popular, en el govern ac-
tualment, no ha condemnat el franquisme. 
L’Estat espanyol permet i subvenciona la 
Fundació Francisco Franco que difon l’obra 
de Franco. Us imagineu que el partit en el 
govern d’Alemanya no volgués condem-
nar el nazisme? Catalunya, després de 40 
anys d’esforços, s’ha cansat d’intentar 
modernitzar Espanya i fer-la plurinacio-
nal. El 2006 Catalunya va intentar actua-
litzar la seva constitució regional amb un 
text aprovat pel Parlament català, retallat 
pel Parlament espanyol i fi nalment apro-
vat en referèndum legal per la població de 
Catalunya. Però el Tribunal Constitucional 
va retallar encara més el tímid text. El go-
vern català, veient que hi havia manifesta-
cions pacífi ques de milions de persones des 
de 2010, va reclamar poder celebrar un re-
ferèndum perquè la població decidís si se-
guir a Espanya o independitzar-se. ha bus-
cat negociar el referèndum políticament 
amb Madrid, però sempre s’han negat, 
emparant-se en una Constitució aprovada 
el 1978 sota l’amenaça de l’estament mili-
tar. Davant d’això i sent només el 15% de la 
població espanyola, Catalunya ha defensat 
el dret al referèndum d’autodeterminació. 
Malgrat Puigdemont va mantenir sem-
pre l’oferta de negociar, l’Estat espanyol 
no va voler i el govern català va celebrar 
un referèndum en el que la població va re-
bre una violència policial extrema. Havent 
guanyat el referèndum, Puigdemont va 
exiliar-se a Bèlgica preveient que no tin-
dria un judici just per part d’un govern que 
es nega a voler resoldre el confl icte polí-
ticament. Es vol jutjar a Puigdemont per 
rebel·lió, fi gura legal que exigeix que hi 
hagi hagut violència. Alemanya, no sigueu 
còmplices d’un govern que es vesteix de 
democràtic però no ho és realment.
Jordi Oriola Folch 

Ull de 
dona

Conxa Garcia

Ja vaig tractar el tema de l’aigua en 
aquesta columna després que s’acon-
seguí una gran victòria per a la demo-

cràcia, la societat civil i per als gairebé 
dos milions de ciutadans que van signar 
la Iniciativa Ciutadana Europea sobre el 
Dret a l’Aigua, aprovada el 2015. La po-
sició del Parlament Europeu és clara: la 
Comissió està obligada a implementar 
el dret humà a l’aigua i al sanejament a 
Europa mitjançant eines legislatives efi -
caces. L’Aigua es defi neix com element 

indispensable per a la vida i la dignitat 
humana, que no pot ser tractat com una 
mercaderia. Per tant, els serveis d’aigua 
han de ser exclosos de tots els acords 
comercials com ara el TTIP i l’econo-
mia de mercat. El ple de l’Ajuntament de 
Barcelona ha de votar properament per 
aprovar la consulta ciutadana per muni-
cipalitzar l’aigua. La pressió de la ciuta-
dania ha estat efi caç i crucial a Europa i 
també ho ha d’estar a la nostra ciutat. La 
gestió de l’aigua ha de romandre lluny 
dels interessos privats o comercials. Els 
serveis públics de l’aigua es regeixen per 
paràmetres d’efi càcia social, ambiental 
i econòmica alhora que han de promou-
re la participació i el control social i una 
gestió transparent. Volem serveis pú-
blics gestionats públicament, on l’objec-
tiu no sigui generar dividends sinó mi-
llorar el servei.•

El dret a l’aigua

Els serveis públics de 
l’aigua es regeixen en 
clau d’efi càcia social, 
ambiental i econòmica
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Amb la 
col·laboració:

L’oblit a Gràcia ha 
estat insultant, ridícul, 
impropi de governs 
amb memòria

Què en 
penseu 
de les 
activitats 
programades 
a les 
escoles per 
commemorar 
l’1 d’octubre? 

Meritxell Navarro 
Estudiant

Crec que la programació d’aques-
tes activitats són positives. S’ha de 
mantenir la consciència dels fets 
que van ocórrer l’1 d’octubre per-
què no es tornin a cometre els ma-
teixos errors. 

Camila Carranza
Estudiant

Crec que tots tenim dret a la opinió 
i el fet que els ciutadans comme-
morin els fets que van passar em 
sembla innovador i experimental, 
una forma molt digne d’educar els 
nens del futur. 

Irene Vecilla
Estudiant

Està molt bé que les escoles que 
van participar en l’1 d’octubre facin 
activitats perquè no ha de caure en 
l’oblit el que va passar i està bé re-
frescar la memòria perquè avui en 
dia ens n’oblidem de tot molt ràpid.

Dani Bayona 
Estudiant

No en tenia ni idea, però qualsevol 
manifestació pacífi ca i organitzada 
per recordar els fets que van passar 
l’1 d’octubre em sembla perfecte. 

per Paula Erill
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Fal·làcies, incompliments, 
manca de transparència... (I)

S i tanques la porta a tots els errors, deixes fora la 
veritat (Tagore) La gestió actual dels responsa-
bles del CE Europa està presidida, entre altres, 
per la fal-làcia, els incompliments, la no accepta-
ció de l’error, la manca de transparència i un cert 

sectarisme envers uns determinats socis. Aquest article 
està motivat per:

1.El contingut d’una resposta institucional rebu-
da (15/03/2018), sense cap autocríta signifi cativa i 

negant evidències, davant d’una demanda escrita per-
sonal realitzada fa temps (26/12/2017) adreçada a de-
terminats òrgans de govern del club, on fi guraven una 
sèrie de demandes i aclariments sobre determinades 
gestions realitzades per la junta, amb una intencionali-
tat constructiva de diàleg positiu i de generar compli-
citats. Per què tant de temps per respondre a pesar de 
demanar-lo una segona vegada?

2.Les reiterades inexactes informacions o descon-
textualitzant fets del passat recent realitzades per 

membres signifi catius de l’actual junta, a determinats 
mitjans de comunicació, per tal de generar dubtes en-
vers la gestió dels anteriors gestors del club qüestio-
nant la seva dignitat personal i professional. Actituds 
aquestes no alineades amb cap intencionalitat integra-
dora i constructiva i mereixedores, per la seva reite-
ració, d’una resposta pública.En la recent història del 
club, cap altra junta ha fet ús d’aquesta estratègia fent 
responsable de les situacions o difi cultats trobades a 
la gestió de les anteriors, malgrat haver d’entomar re-
alitats tangibles d’extrema difi cultat que posaven en 
perill fi ns i tot la viabilitat del club, encara que alguns 
membres de l’actual formaven, en alguns dels casos, 
part d’aquelles.

3.Negació o simplement difi cultats per publicar en 
els mitjans de comunicació del club un escrit o 

comunicat d’un soci adreçat a la resta de socis si no 
compta amb el vistiplau de la junta directiva.Això és 
sectarisme... Per contra, aquesta sí que els ha fet servir 
en diferents ocassions per desqualifi car o generar dub-
tes envers als antics directius del club.
D’altra banda, he estat respectuós a deixar passar un 

temps prudencial de gestió dels nous responsables del 
club perquè ningú atribueixi aquest escrit a l’oportunis-
me o precipitació en la valoració, insisteixo, a pesar de les 

reiterades provocacions públiques d’alguns directius.
Sempre hi ha confl ictes, no tracteu d’evitar-los… sinó 

d’entendre’ls (Lin Yutang). No corregir un error és el ve-
ritable error i aquests a l’hora són oportunitats de crei-
xement: no tot es culpa dels altres, això ja no és creïble a 
aquestes alçades. Alguna responsabilitat ha de tenir en la 
situació l’actual junta directiva desprès de més d’un any 
de gestió, màxima quan alguns components d’aquesta 
formaven part de les anteriors on es van generar deter-
minats problemes amb conseqüències econòmiques Ells 
tenen l’obligació de generar complicitats entre tots els 
sòcies.

Nomes generant empaties universals entre nosaltres 
podrem ser, com a institució, més grans i més potents. 
Reconèixer que algunes coses no s’estan fent bé és un pas 
necessari per solucionar difi cultats i integrar altres visi-
ons o alternatives que, analitzades des d’una perspecti-
va constructiva, poden contribuir a millorar la gestió. La 
manca d’autocrítica i de transparència, el silenci inten-
cionat i el menyspreu envers a determinats socis són er-
rors institucionals importants que poden generar efectes 
col·laterals amb possibles afectacions pel futur del Club.

(Continuarà) •

Arturo Ramírez, soci número 135 del Club Esportiu Europa

L’Europa, amb la samarreta groga. Foto: Arxiu

La 
setmana

Immisericordes

Carles Camps

Moltes són les característiques del 
feixisme, des de les més evidents 
i barroeres del puny i la pisto-

la fi ns a les més legalistes i refi nades, i 
això fa que molts que ni s’ho pensen o 
que ho dissimulen en siguin, de feixis-
tes. ¿Exemples actuals? Per donar i per 
vendre; només s’ha de repassar la llista 
de polítics, funcionaris i periodistes es-
panyolistes. Potser sí que no en són tots, 
però hi són tots. Els hereus del fran-
quisme ja s’han preocupat de situar-los.

A la qüestió del feixisme, s’hi han de-
dicat milers de pàgines de refl exió, so-
bre la base fonamental i fonamentada 
que els partits d’aquesta mena d’ideo-
logia, encara que públicament no s’hi 
reconeguin, vehiculen en moments de 
crisi del model capitalista la defensa 
dels interessos de les oligarquies eco-
nòmiques i empresarials, que se senten 
amenaçades pels potencials moviments 
alliberadors, i ho fan per mitjà de polí-
tiques demagògiques i populistes, amb 
l’apel·lació a les pors i a les emocions 
més primàries i irracionals per fer que 
la gent, el poble, pres d’inseguretat in-
duïda, es lliuri acríticament a les fal-
ses promeses de seguretat i benestar, 
que acabaran defraudades pels matei-
xos interessos reals que el feixisme de-
fensa: els oligàrquics. “L’home és l’únic 
animal que ensopega dues vegades en 
la mateixa pedra”, repeteix la saviesa 
popular, una saviesa popular que està 
esdevenint “ignorància populista” a la 
vista del rebrot de l’extrema dreta a tot 
Europa.

Com he dit, ja hi ha una ingent bibli-
ografi a sobre aquest assumpte —recor-
do, per exemple, de la meva joventut, 
el treball cabdal de Nicos Poulantzas 
titulat Feixisme i dictadura— i, en con-
seqüència, no sóc qui per afegir-hi cap 
anàlisi que hi aporti res que no s’hagi 
dit molt millor que no pas ho faria jo. 
Només vull remarcar un aspecte d’àm-
bit moral que identifi ca els feixistes: la 
falta de pietat. L’acarnissament. El fei-
xisme té molt de psicopatia. O dit d’una 
altra manera: el feixisme s’adapta com 
l’anell al dit en ments psicopàtiques. 
Immisericordes.•
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Lluís Ricart, ànima de 
l’Independent de Barberà

E l Lluís Ricart i Riu ens ha deixat. Periodista amb 
una llarga trajectòria en el camp de la informació 
local tant en ràdio com en premsa escrita, era el 
director de l’Independent de Barberà i el passat 
dia 28 de març, amb 65 anys, el seu cor va deixar 

de bategar.
Vaig conèixer el Lluís fa més de deu anys, en el marc 

del projecte de l’Independent de Barberà, que juntament 
amb el de Sant Adrià, eren els germans petits del de l’In-
dependent de Gràcia. Quan hi vaig arribar, de seguida 
m’hi vaig sentir ben integrada gràcies a la manera fami-
liar de fer del Lluís. Amb la crisi, Barberà va passar de 
ser una publicació setmanal a sortir al carrer només una 
vegada al mes. L’Independent de Sant Adrià va acabar de-
sapareixent perquè eren temps difícils i sobretot, perquè 
a Sant Adrià no hi havia un tossut Lluís Ricart que posés 
l’energia necessària per defensar aquesta publicació sen-
zilla i propera a la gent. 

El Lluís era un gran defensor del periodisme indepen-
dent i de proximitat que va fer créixer l’Independent de 
Barberà, adaptant-lo en el disseny o en el format cada ve-
gada que va creure-ho convenient per tal d’acostar-lo a 
la realitat local i social; al cap i a la fi , en Lluís no defugia 
mai aquest objectiu. I així va ser com va passar d’estar 
imprès en rotativa, com un diari, a tenir format de revis-
ta, i així també, va néixer la pàgina web independentbar-
bera.cat, l’espai de referència informativa de Barberà del 
Vallès amb contingut també comarcal, on els ciutadans i 
ciutadanes poden consultar el dia a dia sense haver d’es-
perar la revista. En Lluís s’estimava la seva feina i inspi-
rava aquesta energia als qui treballàvem al seu costat. I 
s’estimava l’Independent de Barberà i el va saber cuidar i 
fer créixer malgrat els entrebancs que va anar trobant al 
llarg dels anys.

Va ser un home molt implicat en la vida política, so-
bretot en la municipal a Barberà del Vallès. En la qüestió 
nacional no coincidíem gaire, perquè teníem maneres 
de veure la política força diferents, però conversàvem i 
compartíem visions, sempre des del respecte, i era enri-
quidor. 

Podria defi nir el Lluís com una persona inquieta, intel-
ligent, lluitadora, d’esperit crític, tossut, i molts altres ad-
jectius positius, perquè ha deixat empremta. Però per mi, 
el més important, és que era amic dels seus amics, entre 
els quals m’hi compto. Sempre trobava el moment per es-
coltar-te i ajudar-te, o et convidava a casa seva per parlar 

de feina al voltant d’una paella cuinada per ell mateix, 
perquè també era un bon cuiner. Recordo, com a anècdo-
ta, que alguna vegada havíem tancat l’Independent a les 4 
de la matinada esperant que acabés d’escriure un article 
o que trobés la imatge adequada per il·lustrar-lo, però no 
et podies enfadar amb ell perquè sempre trobava la ma-
nera de disculpar-se, de fer-te sentir peça important de 
l’Independent i de traslladar-te el seu rigor i entusiasme 
per la feina ben feta.

Però ara el Lluís ja no hi és. I només puc dir: quina sort 
haver-te conegut, Lluís, i haver coincidit amb tu en l’espai 
i el temps.•

Maria Vilarnau, treballadora d’arts gràfi ques

Lluís Ricart, editor de L’Independent de Barberà. Foto: Arxiu

S’estimava la seva feina i 
inspirava aquesta energia als 
qui treballàvem al seu costat. 
I s’estimava el setmanari i el 
va saber cuidar i fer créixer 
malgrat els entrebancs que 
va trobar al llarg dels anys

La 
setmana

Passatge d’Isabel Vicente

Carina Bellver

La nostra ciutat no és neutra. És sexu-
ada i sexista. L’espai públic és mas-
culí, de propietat patriarcal. N’en 

parlen abastament grans teòriques com 
la Dolores Hayden o la Jane Darke, que 
denuncien que l’entramat urbà de les 
nostres ciutats ha estat planifi cat tradi-
cionalment pels homes. Per tant, només 
respon a les necessitats masculines. Un 
model poc adaptat a les necessitats quo-
tidianes, a les tasques de cura i que no-
més valora allò que és productiu, fi ns al 
punt que el món femení ja té assumit, 
sense adonar-se, que les seves mancan-
ces no s’han tingut, tradicionalment, 
mai en compte. I que aquesta exclusió 

de la mirada femenina en les decisions 
urbanístiques l’ha condemnat al món 
privat de la llar. 

Per acabar-ho d’abonar, els carrers de 
la nostra ciutat, com totes les grans urbs, 
tenen majoritàriament nom d’home. 
Segons l’ajuntament, el nombre total de 
noms femenins en el nomenclàtor barce-
loní no arriba al 7%. Una discriminació 
que incideix en els referents socials de la 
ciutadania de la nostra metròpolis. Per 
això celebro que, després d’esperar més 
de 3 anys, el proper dijous 12 d’abril s’in-
auguri el Passatge d’Isabel Vicente, un pe-
tit carrer que connecta Bailèn i Quevedo 
a l’escola l’Univers i que reconeix la fi gu-
ra d’aquesta treballadora de la fàbrica de 
La Sedeta, incansable lluitadora antifran-
quista que va treballar per l’alliberament 
de la classe obrera. Un carreró petit per a 
una donassa. Al març, també es va inau-
gurar la Plaça Maria Mullerat, al Coll, pio-
nera en l’àmbit de l’educació de mainada 
amb discapacitats psíquiques. Uns reco-
neixements que van més enllà de la seves 
fi gures. Es tracta de tot un triomf per re-
tornar als carrers el nom de grans dones 
com elles, que van treballar per a aconse-
guir un món més just.•

El món femení ja té 
assumit que les seves 
mancances no s’han 
tingut mai en compte
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Gràcia – Verges, un viatge 
d’anada i tornada 
La Setmana Santa està plena d’activitats cíviques i religioses que tenen lloc arreu del país. 
‘Gràcia – Verges, un viatge d’anada i tornada’ mostra, a mode de reportatge gràfi c, algunes 
d’aquestes celebracions. Un viatge, fet de la mà de la càmera de Josep Maria Contel, que comença 
amb l’entrada de rams a Gràcia i el seu periple pels carrers i places de Verges, on la Dansa de 
la Mort de vestigis medievals ens retorna de nou a la Vila en plena celebració Pasqual.
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Exposicions
Fins al 9 d’abril
Exposició Gelem Gelem. L’exposició de 
Sílvia Ariza (membre de l’Agrupació Foto-
Cine Cerdanyola-Ripollet) relata amb 
imatges un projecte personal que consis-
teix en la descoberta de la vida quotidiana 
dels diferents col•lectius gitanos d’arrel 
catalana.

Fins al 30 d’abril
Exposició Apel•les Mestres, artista com-
plet i home polièdric. Esbart Català de 
Dansaires presenta aquest acte que cons-
ta de catorze apartats, disset plafons, 
que repassen les principals facetes artís-
tiques i íntimes d’Apel•les Mestres: di-
buixant, il•lustrador, músic, cançoner, 
col•leccionista, amic, tertulià, dramaturg, 
bibliòman, dissenyador gràfi c, folklorista, 
fi gurinista, jardiner i viatger. S’il•lustren 
amb dibuixos, fotografi es, retrats, carica-
tures i citacions d’Apel•les Mestres i altres 
autors.
La Violeta de Gràcia (Maspons, 6)

Fins al 18 d’abril
Exposició Fotografi a digital amb el mòbil 
sobre la dona treballadora. Presentació 
de fotografi es realitzades pels alumnes 
del Taller de Fotografi a Digital amb el 
Mòbil.
CC La Sedeta (Sicília, 321)

Exposició Taller de fotografi a digital amb 
el mòbil. Presentació de les fotografi es 
originals dels participants en el taller. 
CC La Sedeta (Sicília, 321)

Fins al 3 de maig
Exposició Músiques de l’antiguitat – 
CaixaFòrum. Aquest és un viatge per la 
música de l’antiguitat que revela el seu 
rol com a legitimadora del poder, com 
a complement d’allò sagrat i com a font 
d’efectes màgics, més enllà del plaer es-
tètic d’escoltar. Un trajecte per un llarg 
període històric, que també va veure el 
naixement del músic professional i d’una 
indústria instrumental difosa per tot el 
Mediterrani, des del Pròxim Orient fi ns a 
la Gàl•lia.
CC La Sedeta (Sicília, 321)

Fins al 31 de maig
Exposició Refugiats, una mirada huma-
na. Els alumnes de l’Escola Pàlcam han 
elaborat una fi nestra al món on hi han re-
fl ectit el seu desig i la seva esperança per 
tal d’assolir un món més just. Per tal de 
fer possible l’exposició, s’ha comptat amb
la col·laboració de voluntaris catalans 
al camps de refugiats, Jan Reig, Helena 
Meix, Ulrich Escola, l’ACNUR, professorat 
universitari, fotoperiodistes particulars i 
el diari Ara.
La Violeta de Gràcia (Maspons, 6)

Actes
Divendres 6 d’abril
Espectacle: #FontanaFridays d’abril! (GT 
Sport de la PS4 + Concert de l’IES Vila de 
Gràcia). 
Espai Jove La Fontana (Gran de Gràcia, 
190 – 192), a les 18h

Xerrada: “No som superheroïnes ni su-
perherois, som mares i pares!”
Vil·la Urània (Via Augusta, 98), a les 17h 

Esport: Tai-txi al Banc Expropiat.
Ateneu Llibertari (Quevedo, 13), a les 18h

Clown: MaMuShKas. Creació i interpreta-
ció de Pablo Vega.
L’Antic Forn de Vallcarca (Cambrils, 10), a 
les 20.30 h

Concert: La Rateta ja no escombra l’es-
caleta presenta nou disc Problemes 
Europeus. 
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 21h

Concert: No es moco de pavo.
Alfa en viu (Gran de Gràcia, 36), a les 21h

Presentació: Llibre Espiritistes i lliure-
pensadors, de Dolors Marín.
Ateneu Llibertari (Quevedo, 13), a les 19h

Dissabte 7 d’abril
Taller: On tens el cap? Jornada de salut 
emocional i associativa. 
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190 – 192), a les 10h

Espectacle familiar: El bosc com balla, a 
càrrec de la Companyia CAL Teatre. 
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 17.30h

Espectacle: Festa #BiciGràcia per Abril bi-
cis mil. 
Gran de Gràcia, 1, a les 16h 

Taller: Jam d’improvisació (taller d’im-
provisació + jam guiada).
Spai Tragant Dansa (Reig i bonet, 23), a 
les 17h

Diumenge 8 d’abril
Cursa: Trail Park Güell, organitzada 
per Chiprunning i la Guàrdia Urbana de 
Barcelona.
Ctra Carmel, 9, a les 8.45h 

Espectacle: Cercavila a la Plaça de 
la Vila per la Diada Castellera de la 
Independència (La Revolta de les Quintes 
2018).
Plaça de la Vila de Gràcia, a les 11h

Espectacle: Diada de la Independència 
amb les Colles convidades: Castellers de 
Sant Cugat, Castellers de la Vila de Gràcia 
i Minyons de Terrassa. 
Plaça de la Revolució, a les 12h

Espectacle familiar: Marina i el somni de 
volar a càrrec de la Companyia de dansa 
Núria Serra. 
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 17.30h 

Improvisació + paisatges sonors: 
Yamagishi & Hyvärinen + Turing Tarpit.
L’Antic Forn de Vallcarca (Cambrils, 10), a 
les 19.30 h

Concert: Barcelona bluegrass jam. 
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant 
Miquel, 59), a les 21.30h 

Dilluns 9 d’abril
Xerrada: Gràcia a través dels llibres, a 
càrrec de Josep Maria Contel. 
Bibl. Vila de Gràcia (Torrent de l’Olla, 
104), a les 19h 

Dimarts 10 d’abril

Taller: Molt per Aprendre Aula Digital, 
Internet Nivell I. 
Bibl. Vila de Gràcia (Torrent de l’Olla, 
104), a les 16h 

Concert: Sweet gipsy swing night.
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant 
Miquel, 59), a les 21.40h 

Dimecres 11 d’abril
Xerrada: “Anarquia relacional” amb 
WUWEI. 
Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a les 19h

Concert: Loqueterroting Jam Session/
Micro obert. 
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant 
Miquel, 59), a les 21h

Dijous 12 d’abril
Concert: Eva Fort + Open Mic Night. 
Alfa (Gran de Gràcia, 36), a les 21.45 h

Concert: La Taverna del CAT amb Jaume 
Arnella i Jordi Fàbregas. 
CAT (Trav. de Sant Antoni, 6), a les 21.30h 

Divendres 13 d’abril 
Espectacle: #FontanaFridays d’abril! 
(Partidets de Ping-pong).
Espai Jove La Fontana (Gran de Gràcia, 
190 – 192), a les 18h 

Concert: Que no s’aturi de CATFOLK + 
Marcians de Senyor dels llamps. 
CAT (Plaça Anna Frank, s/n), a les 21h 

Si 
voleu publi-

car els vostres ac-
tes en aquesta agen-
da, envieu un correu 
electrònic a redaccio

@independent.cat

Entitats

Amb el suport de

‘Barcelona’, representació de l’obra 
de Pere Riera, al Centre 
Mercè de Haro dirigeix l’adaptació de l’obra escrita per Pere Riera sobre els 
bombardegos que va patir la ciutat el 1938. Una obra colpidora i ambiciosa 
que el grup de teatre del Centre ha adaptat i escorçat però sense perdre la 
seva essència. Un projecte de molts mesos que el grup ja tenia moltes ganes 
d’estrenar. Aquesta setmana han estat els darrers assajos generals de l’obra, 
com mostra la fotografi a feta per Josep M. Contel aquest dimecres.

Divendres 6 i dissabte 7 d’abril a les 22 h i diumenge 
8 a les 18 h al Centre (Ros de Olano, 9)

Divendres 6 d’abril
Espectacle: Màgia groga, en suport dels 
familiars dels presos polítics. 
Lluïsos (Pl. del Nord, 10), a les 12h 

Salts: 6 mesos des de l’octubre cata-
là. Amb Laia Altarriba (Diari Jornada) i 
Guillem Martínez (CTXT). Modera Sato 
Díaz.
Ateneu Roig (Torrent d’en Vidalet, 32-
34), a les 19 h 

Dissabte 7 d’abril
Vermut antirrepressiu en solidaritat 
amb les companyes identifi cades a la 
vaga 8M.
Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a les 12h

Paella vegana mensual de l’Ateneu.
Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a les 14h

Dimarts 10 d’abril
Inauguració: Plaça Maria Mullerat. 

CC El Coll La Bruguera (Aldea, 15), a les 
12h

Dimecres 11 d’abril
Exposició: Apel•les Mestres, artista 
complet i home polièdric. 
La Violeta (Maspons, 6), a les 18.30

Xerrada i debat obert sobre Anarquia re-
lacional amb Wuwei. 
Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a les 19 h

Divendres 13 d’abril 
Teatre: “Histèriques” de la Companyia 
Ramona De Van Der Bürg. 
Lluïsos de Gràcia (Pl. del Nord, 10), a les 
21h

Recomanem
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18 Cultura

Breus

Catfolkin i El 
Senyor dels 
Llamps a la 
Primavera Folk
S.M.

El duet format per Magalí 
Sare i Sebastià Gris han 
obert aquest dimecres la 

17a edició de La Taverna del 
CAT amb la seva proposta d’es-
tàndards de jazz, temes de pop 
i música popular dels. La pro-
gramació del cicle Primavera 
Folk del CAT inclou també l’ac-
tuació el proper 13 d’abril dels 
Catfolkin, que presenten el seu 
primer disc Que no s’aturi, i del 
Senyor dels Llamps, que torna 
a escena amb un disc carregat 
d’històries fresques, divertides 
i poc convencionals amanides 
amb el seu característic llen-
guatge sense fi ltres ple d’hu-
mor i d’ironia, que han ano-
menat Marcians. I el 20 d’abril 
serà el torn de Los Hermanos 
Cubero, que també faran pre-
sentació discogràfi ca; Quique 
dibuja la tristeza, on els ger-
mans -acompanyats del con-
trabaixista Oriol Aguilar i del 
violinista Jaime Blanco- han 
volgut fer front a les adveris-
tats que et depara la vida.

Marc Grau Jr 
porta ‘Summer 
Wildfi re’ al Bar 
Viu dissabte
Marc Grau Jr presenta 
aquest dissabte al Bar 
Viu del carrer de la Perla 
26 el seu primer disc en 
solitari Summer Wildfi re 
a partir de les 19 hores. 
Fill del guitarrista Marc 
Grau, Grau Jr suma més 
de deu anys de carrera 
amb formacions d’èxit 
estatal com Los Rotos i 
darrerament també forma 
part del projecte Pares. Ha 
col·laborat a ‘Història de 
una banda’ de El Último de 
la Fila posant guitarres.

A. Balanzà / S. Manzanera

L ’Any Fabra se celebrarà fi -
nalment a Gràcia amb tots 
els honors en el 150è ani-
versari del naixement del 
lingüista al carrer de la 

Mare de Déu de la Salut 32, a to-
car de la Travessera de Dalt amb 
el carrer Escorial, en un casalot 
que ja no existeix. El Fabra gra-
cienc, des que el passat gener es 
van presentar els actes que impul-
sa la Generalitat però que tenen 
un fort caràcter d’organització de 
base, no havia tingut fi ns ara cap 
concreció en el calendari. 

Però en les últimes setmanes, 
també per certa pressió mediàtica, 
el Districte i la direcció de Política 
Lingüística han perfi lat un ampli 
programa d’activitats que inclou-
ran principalment un acte cen-
tral de l’Any Fabra, en els dies que 
la biblioteca Jaume Fuster acu-
lli l’exposició itinerant que tam-
bé es podrà veure a l’IEC i a l’Arts 
Santa Mònica. Fonts de Política 
Lingüística han apuntat que la 
mostra es podrà veure a Gràcia en-
tre fi nals d’octubre i fi nals d’any. 
“El que sí que hem descartat és 
l’acte de cloenda”, han apuntat 
fonts del districte per problemes 
de capacitat de les sales locals.

També hi ha acord entre institu-
cions per col·locar una placa d’ho-
menatge a Pompeu Fabra a la fa-
çana de l’edifi ci del número 32, un 
bloc modern però que servirà per 
recordar l’espai on hi havia el ca-

L’Any Fabra agafa relleu 
a Gràcia amb un acte 
central, una mostra i 
una placa a la casa natal 
Els grans actes es concentraran a la tardor a la Jaume Fuster

L’escultura dedicada a Pompeu Fabra, a la plaça Lesseps, a tocar de la biblioteca Jaume Fuster. Foto: Cedida

salot on va néixer. “Hi ha plaques 
a tot arreu i és una llàstima que 
no n’hi hagi a Gràcia”, han apun-
tat fonts del govern. El Districte 
està en procés de contactar amb 
el propietari de la fi nca. Fabra ja 
té, d’altra banda, una avinguda a la 
Salut, i dos monuments a Lesseps 
i als Jardinets.

En el programa d’actes també 
hi ha previstes una ruta gracien-
ca de la petjada de Fabra, a càrrec 
del Consorci de Normalització, 
un cicle de conferències a càrrec 
de l’Orfeó i també del CNL, i un 
acte acadèmic a càrrec del Taller 
d’Història.• 

La fi gura del pare de Fabra. 
Josep Fabra i Roca, pare del 
fi lòleg, era l’alcalde de la Gràcia 
independent de Barcelona quan 
va esclatar el 1870 la Revolta de 
les Quintes, que ha commemorat 
dimecres la revolta contra el 
reclutament forçós dels joves per 
combatre a les guerres colonials. 
El Taller d’Història vol abordar 
el paper del pare de Fabra.
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Joan Millaret

A l’església de Sant Joan Baptista de Gràcia (Plaça 
de la Virreina) s’ha fet una intervenció artística, 
a mode d’instal·lació, per part de Jordi Corbera 

Simón, astrofísic de professió, però a qui també li inte-
ressa tot allò relacionat amb el món de l’art, com s’ha 
pogut contemplar a les exposicions que ha fet en diver-
sos llocs de Catalunya, on relaciona la idea d’espai físic 
amb la pintura. Ho fa comparant imatges fotogràfi ques 
de diferents llocs del món, rius, camps, ciutats, boscos, 
captades a través de satèl·lits que permeten obtenir ins-
tantànies singulars i úniques, amb quadres dels prin-
cipals pintors avantguardistes, com Klimt, Kandinsky, 
Klee, Miró, Mondrian o Pollock. Ell mateix senyala que 
“l’art no expressa el que és visible, més aviat fa visible 
un món de sensacions i emocions que el cromatisme i 
el contrast potencien”. Corbera assisteix regularment 

al taller que té a Gràcia 
l’artista brasiler Daniel 
Chust Peters, que sol 
treballar el concepte de 
taller com espai vital a 
través de l’escultura, la 
fotografi a i el vídeo do-
cumental.

La instal·lació con-
sisteix en incorporar 
40 peces de dimensions 
petites en dos dels tres 
esglaons centrals de ma-

nera ascendent que condueixen a l’altar. Cadascuna 
està col·locada entre esglaó i esglaó. En totes elles apa-
reix fotografi ada damunt un suport de fusta la façana 
de l’església, on es veu el rosetó sencer i la porta frontal 
fragmentada, dividides per una franja de color negre. 
Totes elles estan pintades en diferents colors que donen 
ritme i moviment a la composició. El fet de que la instal-
lació consti de 40 peces no és gratuït, ja que fa referèn-
cia a la tradició cristiana del temps pasqual, que va des 
del diumenge de Resurrecció fi ns el dia de l’Ascensió, 
que són 40 dies. La Pasqua marca la fi  de la Setmana 
Santa, commemorant-se la mort i crucifi xió de Crist.

L’església de Sant Joan va ser construïda l’any 1884 i 
és d’estil eclèctic. Va patir dos incendis, el primer l’any 
1898 amb motiu de la Setmana Tràgica, i el segon du-
rant la Guerra Civil, i encara que l’edifi ci va quedar 
molt malmès, la capella del Santíssim, obra de Francesc 
Berenguer, deixeble d’Antoni Gaudí, va poder sobre-
viure. Aquest oratori va ser construït l’any 1905, on 
destaca sobretot les cúpules recobertes de trencadís. 
Anteriorment també hi havia un nombre important 
d’escultures de marbre representant uns àngels que 
van desaparèixer.•

Jordi Corbera, intervenció 
a l’església de Sant Joan

crítica 
d’art

“La cançó d’autor ha 
perdut una generació”

El músic Marco Rubiol engega nou projecte personal 
i presentarà el seu primer disc ‘Y a ti, nada, gracias 

por todo’ el proper dimarts 10 d’abril al Cara B.

Silvia Manzanera 

E l cantautor de Calaf 
Marco Rubiol fi nalment 
ha fet realitat el seu 
somni i, carregat amb 
la seva guitarra i unes 

lletres introspectives i senti-
mentals, va fent camí “molt fe-
liç però sense cap expectativa”. 
Només la de connectar amb el 
públic i sentir-se segur del seu 
moment musical i vital. La pre-
sentació de ‘Y a ti, nada, graci-
as por todo’ tindrà lloc al Cara 
B (Torrent de les Flors, 36), el 
proper dimarts a les 22 h.

Com ha estat el camí fi ns a arri-
bar al disc? Què t’ha calgut per 
fer el pas?
Havia estat durant molts anys 
membre de grups però tenia un 
buit musical i moltes ganes de ti-
rar un projecte personal propi. I 
fa cosa d’un any i mig vaig sentir 
que era el moment òptim. Vaig 
pensar allò de “o ara o mai”. I ara 
ja no hi ha volta enrere. 

I vas decidir fer un disc. Com ha 
estat aquest procés? 
Aquesta comprensió que la vida 
s’acaba em va obligar a fer el 
salt. Em sentia preparat. I te-
nia algunes cançons composa-
des per al disc i necessitat algú 
de confi ança que s’ho mirés amb 
carinyo. I vaig anar a buscar el 
Miquel Coll, un productor amic 
amb qui havia coincidit a Ayvalà. 

Havia estat molts anys en un 
registre de mestissatge i festa 
major i feia el pas a un estil to-
talment antagònic i per això ne-
cessitava un acompanyament. 
Va entendre ràpid què volia 
aconseguir amb el disc. 

I l’amor és l’eix central, és clar.
És que tot passa per l’amor, què 
vols que et digui, sí. De totes ma-
neres tampoc no penso en un 
tema concret a l’hora de compo-
sar. Simplement tinc una melo-
dia que em matxaca el cap i tiro 
milles sense cap tipus de judici 
ni racionalització. Canto el que 
em surt, tal qual. Que sóc molt 
sentimental i retrospectiu? Sí, 
segurament, però és amb el que 
em trobo a gust i sóc feliç.

Creus que la cançó d’autor viu un 
bon moment?
No ho sé. Tampoc em veig a dins 
del circuit dels cantautors. Crec 
que és un gènere que sempre ha 
estat allà i estarà. Trobo que hi 
ha una generació que s’ha per-
dut aquet génere. Però mentre 
hi hagi algú que l’escolti estarà 
viu. 

Com serà el concert de Gràcia?
Estic gaudint més dels concerts 
del que m’esperava. Sempre li 
fi co molt d’esforç a tot el que faig 
però tampoc li dono moltes vol-
tes. Espero que, com sempre, si-
gui capaç de fer desconnectar la 
gent de l’exterior perquè puguin 
connectar amb l’interior i emo-
cionar-se.•

el repor

El cantautor Marco Rubiol en una imatge promocional. Foto: Alejandro Ardila

40 peces als 
esglaons 
centrals 
composen la 
instal·lació

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla 
del Prat,  15. Tel. 93 217 26 42.
• Ready Player One. 16, 19, 22. 
• Un pliegue en el tiempo. Ds, dg, 

15.50.
• Sin rodeos. Dv, dl, dm, dc, dj, 

16, 20.25. Ds, dg, 20.25.
• Cosas de la edad. 18, 22.20.
• Una razón brillante. 16.05, 

18.10, 20.15.
• María Magdalena. 22.20.
• Un sol interior. 16, 18.05, 20.10, 

22.15.
• El hijo de Bigfoot. Ds, dg, 17.
• Gorrión Rojo. Dv, dl, dm, dc, dj, 

16.10, 19.05, 22. Ds, dg, 19.05, 22.
• El aviso. 22.30.
• Peter Rabbit. Dv, dl, dm, dc, dj, 

18.10. Ds, dg, 16, 18.10.
• Tres anuncios en las afueras. 

Dv, dl, dm, dc, dj, 15.50, 20.15. 
Ds, dg, 20.15.

• Juego de ladrones. El atraco 
perfecto. 16, 19, 22.

• Campeones. 16.15, 19.10, 22.05.
• La forma del agua. Dv, ds, dg, 

dl, dm, dc, 15.50, 20.05, 22.30. 
Dj, 15.50, 22.15.

• La tribu. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 
18.15. Dj, 18.10.

• Julian Schnabel: A private por-
trait. Dj, 20.

Cinemes Girona. Girona, 177
• El Grufal. Ds, 16.30.
• Petzi i la mar salada. Dg, 12.
• El regal de la Molly monstre. 

Dg, 17.
• La casa junto al mar. Dv, 18, 22. 

Ds, 16. Dg, 21. Dl, 18, 20. Dm, 16, 
18, 20. Dc, 16, 20, 22. Dj, 16, 18.

• El Cairo confi dencial. Dv, 16, 22. 
Ds, 22. Dg, 21.30. Dl, dc, 20. Dm, 
dj, 16, 20. Dv, ds, dl, dm, 18. Dg, 
12, 19.30. Dc, dj, 18, 22.

• Cosas de la edad. Dv, 16. Dl, dm, 
17. Dc, dj, 17, 21.45. Dl, dm, dc, 
19.30.

• Invitación de boda – wajid. Dj, 
19.

• Carmen. Dc, 17.
• Sara & Aida. Ds, 20.
• Giselle. Dg, 17.
• Blessy. Dv, 20.15.
• Craft fi lm festival. Dv, 20. Ds, 

18, 20, 22. Dg, 19, 20.45.
• Off side fest. Dv, ds, 17, 19, 21. 

Dg, 17, 19.

Texas. Bailèn, 205. [VOS català. 
933487748 cinemestexas.cat]
• Sala 1: Suburbicon. 16, 18, 20. 

Capità fantàstic. 22.00. 
• Sala 2: Muchos hijos, un mono 

y un castillo. 16, 18, 20. El au-
tor. 22. 

• Sala 3: Wonder. 15.50, 18 i 20.10. 
El sacrifi ci d’un cèrvol sagrat. 
22.10. 

• Sala 4: El castell de vidre. 15.45, 
18, 20.15. Ds, dg, 18, 20.15. En re-
alitat mai vas estar aquí. 22.25. 

Texas nanos. En català i 3€.
• Trio i la recerca del santuari sa-

grat. Ds, dg, 16. 

Verdi. Verdi, 32. 
• La forma del agua. Dv, ds, dg, 

dl, dm, dj, 16.15, 22.15. Dc, 22.15
• Miss Dalí. 18.45.
• Lady Bird. 16.10, 20.25.
• El insulto. 18.10.
• C’est la vie. 22.20.
• Barbara. 11.30, 16.05, 18.15, 

20.25, 22.30.
• Un sol interior. Dv, dl, dm, dc, 

dj. 11.30, 16.10, 18.20, 20.25, 
22.30. Ds, dg, 16.10, 18.20, 20.25, 
22.30.

• Un hilo invisible. 16.
• La muerte de Stalin. Ds, dg, 

18.20.
• Tres anuncios en las afueras. 

Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 20.25, 
22.30. Dj, 22.30.

• La librería. Dv, dl, dc, dj, 18.20.
• Verano de una familia de Tokio. 

11.30.
• Inmersión. 11.30.
• El Grúfalo. Ds, dg, 11.30, 12.30.

• Peter Rabit. Ds, dg, 11.30.
• Tres estrellas in Munich. Dm, 

11.30, 18.
• Week-End. Dj, 20.15. 

Verdi Park. Torrijos, 49
• The Party. 16.30.
• La casa junto al mar. 18.
• El Cairo confi dencial. Ds, dg, 

20.15. Dm, 16. Dv, dl, dc, dj, 16, 
20.15.

• Yo, Tonya. 22.30.
• Marea humana. 18.15.
• Una razón brillante. 16.10, 18, 

20.50.
• Sin rodeos. 22.30.
• Verano de una familia de 

Tokio. 16, 18.10, 20.20.
• Inmersión. 20, 22.30.
• Call me by your name. 22.20.
• El Grúfalo. Ds, dg, 16, 17.10.
• Heartstone. Dm, 20.15.
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La torratxa

T.A.
Luis Ángel 
Fernández 
Hermana

E l bombardeig que sofrim amb 
l’Intel·ligència Artifi cial (IA) causa 
modorra. Total, es tracti de maqui-

netes o d’artefactes autònoms, volen 
substituir, més i millor, tot el que es 
mogui, ja sigui a la fàbrica, l’ofi cia, l’es-
table i, fi ns i tot, al dormitori. No hi ha 
res a fer. L’únic entreteniment que ens 
queda és apagar aquesta veu en el nos-
tre cervell, res artifi cial, que ens pre-
gunta: qui i amb què ens pagaran men-
tre l’AI es fa càrrec de la resta? O, com 
ha passat “sempre”, més llibertat signi-
fi ca més cadenes?

El 1992 vaig entrevistar Marvin 
Minsky (feu cop d’ull a la Viquipèdia), 
un dels pares de la IA. Les seves inves-
tigacions havien obert aquest territo-
ri més enllà de la ciència-fi cció. No era 
la primera vegada que ens vam veure, 
la qual cosa va facilitar que se li anés 
la llengua una mica més del normal. 
Minsky ja no estava tan segur de l’abast 
de la IA. Una cosa era l’espectacle 1 a 1, 
com ara els escacs o trastos tipus et poso 
aquí i m’escobres la casa, i una altra 
molt diferent l’1 contra tots: et poso aquí 
i, per exemple, escombres un carrer, la 
geografi a urbana de la qual és canviant, 
per on caminen simultàniament cente-
nars de vianants (i vehicles), i on el “mi-
ramiento” per als altres s’ha d’aprendre 
(nosaltres). No, aquí s’imposa, per ara, 
la TA (Tontera artifi cial). 

Des de fa molt anys, l’Institut d’In-
vestigació en Intel·ligència Artifi cial, 
que té la seu a la Universitat Autònoma 
de Bellaterra (UAB), ve investigant els 
sistemes experts, cada vegada més ex-
perts, sí, qualifi cats en molts casos com 
IA, clar, el que no deixa de ser una deno-
minació tan ambigua com “esport”, que 
pot incloure des de pujar les escales fi ns 
a un faixar-se amb un ós a pit descobert 
i després fugir en bicicleta. Els articles 
en els mitjans de comunicació que un 
llegeix dia sí dia ambé desprenen un tuf 
inexplicable de triomfalisme: l’AI ja ha 
arribat i millor que comencis a escorco-
llar cosetes a les quals pots dedicar-te a 
veure si aquí hi ha un treball remune-
rat. Aquest tractament mediàtic també 
pertany a la TA.•

Ricard ValentíPlaça Raspall

El Liceu s’omple per celebrar el 
dia mundial del poble romaní 

E l poble gitano torna a alçar la veu. Després d’anys 
de participar en actes tan rellevants com La Marató 
de TV3 o El Banc d’Aliments, el proper 8 d’abril ocu-
parà l’escenari del Liceu per fer una performance 
al ritme de rumba i fl amenc en celebració del Dia 

Internacional dels romanís. I és que la seva història i cul-
tura és molt més que el folklore al que sempre ha estat as-
sociat aquest grup. El 8 d’abril de l’any 1971 es va dur a ter-
me el Primer Congrés gitano a Londres. El mateix dia de 
l’any 1966 havien assassinat uns nens gitanos en un bosc 
de Birmingham, detonant pel qual es va generar aquest ac-
tivisme i l’origen de les diverses associacions i entitats ar-
reu d’Europa. Vaig entrar en aquesta mobilització el 2011 
amb el fi ll de Juan de Dios Ramírez Heredia perquè em va 
convidar a un Festival de la Plaça del Sol però, en veritat, 
em volia fer una prova per anar amb ells per Europa, visi-
tar camps de concentració, conèixer supervivents gitanos 
i fer xerrades d’antigitanisme. Heredia va ser el primer di-
putat gitano que va entrar al Parlament i que va fi rmar la 
Constitució espanyola. I no ha estat l’últim. Viag poder en-
trar al Parlament al 2013 per difondre el seu discurs. Els gi-
tanos de Catalunya som els únics que hem pogut entrar a 
un Parlament a parlar perquè les institucions catalanes vo-
len salvaguardar la nostra història i la nostra cultura.

El poble gitano està aportant riquesa, coneixement i 
història malgrat els anys de repressió que ha patit –que 

segueix patint– per molts indrets d’Europa, que aixequen 
partits polítics amb discursos feixistes. A manera de de-
núncia més que d’anècdota, un supervivent gitano em va 
parlar una vegada de l’existència “d’un holocaust no visi-
ble en contra dels gitanos”. Les diferents entitats han de-
mostrat la seva preocupació per aquesta cultura i aquesta 
llengua que poden mantenir a través de tallers de romanó 
i diverses activitats on s’informa de la necessitat de pren-
dre consciència. D’alguna manera, no s’allunya gaire de la 
realitat actual del poble català. Un poble que estima la seva 
diversitat i que és capaç d’entendre-la i d’estimar-la, és un 
poble culte. I un poble culte sempre guanya la corrupció 
del poder –de l’Estat autoritari– repressiu. 

Durant tota la setmana s’han fet diversos actes preci-
sament per visibilitzar aquesta lluita. A Gràcia, dimecres 
es va inaugurar l’exposició ‘Gelem, Gelem’ de Silvia Ariza, 
membre de l’Agrupació Foto-Cine Cerdanyola-Ripollet 
(AFOCER), i que es podrà veure al vestíbul del primer pis 
de La Violeta fi ns al 9 d’abril. L’exposició relata amb imat-
ges un projecte personal que consisteix en la descoberta de 
la vida quotidiana dels diferents col·lectius gitanos d’arrel 
catalana. Gelem gelem la va comprondre el romanès iugos-
lau Jarko Jovanovic a partir d’una cançó popular gitana 
dels països de l’Europa de l’Est. És una cançó trista que fa 
referència a la seva condició itinerant i les persecucions 
que han patit al llarg de la història.•

L’exposició ‘Gelem gelem’, que retrata la vida quotidiana de diferents col·lectius gitanos d’arrel catalana, a la Violeta fi ns el 9 d’abril. Foto: S.M.

de Gràciade Gràcia


