
El gratacel que s’aixecarà a Can 
Morera i la reforma de l’ermita 
de la Salut ja té llicència d’obres
El projecte fi nal tindrà vuit plantes per Travessera i cinc per Mare 
de Déu de la Salut, amb tres soterranis per a aparcament i trasters

Cantonada Travessera de Dalt amb carrer Escorial, el solar de l’antiga Can Morera, al costat de l’ermita de la Salut. Foto: Albert Vilardaga

Albert Balanzà

Una de les llargues històries de transformació 
d’un espai al districte, amb anades i vingudes 
constants i aturades i represes, la transforma-
ció de l’últim solar de Travessera de Dalt en un 
bloc de pisos de nou plantes i la reforma de l’er-

mita de la Salut, ha arrencat aquesta setmana la proba-
ble marxa defi nitiva. L’Ajuntament, dos anys després de 
l’aprovació defi nitiva del nou pla tancat el juliol de 2015 
per Buildingcenter -fi lial de Caixabank- ha lliurat aquest 
dimarts la llicència d’obres als promotors perquè iniciïn 
els moviments de terres quan creguin convenient.

La degradació de l’antiga fi nca on hi havia hagut fi ns al 
2011 la masia de Can Morera, ha anat in crescendo en els 
últims temps, perquè de fet el projecte amb el suport de 
l’Ajuntament es remunta al juny de 2004 i el solar només ha 
fet que acumular brossa i fi ns i tot una okupació a l’ermi-
ta, però un pacte entre l’Arquebisbat i Caixabank va salvar 
el temple el 2013 i els pisos ara ja tenen via lliure. Pàgina 4

El Jove Teatre Regina i 
l’escola Llongueres, salvats 
d’una operació immobiliària
La fundadora de l’escola i propietària atura amb els mestres una 
iniciativa dels hereus per vendre el bloc i tancar els dos espais. P3

El festival Píndoles 
es muda al Castell 
de Montjuïc i deixa 
la programació 
infantil a Gràcia
Nascut el 2015 a l’alberg 
del Coll, Lluïsos serà ara 
l’única seu local. P14

Setmanari gratuït
Número 710. 11 de maig de 2018 ISSN - 1695-4793



L’Independent de Gràcia
11 de maig de 2018

2 Política
Aprovada la placa a 
Pompeu Fabra i el 
canvi de nom a les 
‘santes’ de Can Trilla
L’escola Gràcia vota a favor de dir-se Teixidores de Gràcia 
i el consell escolar del Secretari Coloma avala el rebateig

Albert Balanzà

La comissió de nomenclà-
tor de Gràcia d’aquest di-
jous ha anunciat l’aprova-
ció per part de la comissió 
de memòria històrica de 

Barcelona de la col·locació de la 
placa en honor a Pompeu Fabra a 
l’edifi ci del carrer Mare de Déu de 
la Salut 32, lloc on hi havia el ca-
salot on el fi lòleg va viure des del 
seu naixement i fi ns que va tenir 
dos anys. Aquest és el primer re-
sultat efectiu de les iniciatives de 
l’Any Fabra al districte, a partir 
en aquest cas dels contactes que 
el Districte ha fet amb la comuni-
tat de veïns de l’edifi ci. Es dóna el 
cas que el propietari de la fi nca, 
segons han apuntat els tècnics del 
districte, ha rebut amb molt bons 
ulls la proposta de placa per la 
seva vinculació i la de Fabra amb 
Badalona.

En un altre àmbit, més tècnic, 
la comissió de nomenclàtor tam-
bé ha aprovat elevar a la ponèn-
cia de Barcelona la redefi nició dels 
noms dels carrers Santa Àgata, 
Santa Rosa i Santa Magdalena, a 
més del carrer Badia, tots perta-
nyents a l’àmbit d’urbanització 
de l’antiga masia de Can Trilla, i 
que històricament es van anome-
nar així quan en realitat feien re-
ferència a la família dels Trilla. 
Així els noms que es proposa-

ran seran Àgata Badia (en lloc de 
Santa Àgata), Rosa Puigrodon (en 
lloc de Santa Rosa), Magdalena 
Escarabatxeras ( en lloc de Santa 
Magdalena) i Joan Badia (en lloc 
de Badia).

Finalment la comissió local, 
quinze dies després de la col-
locació de la placa del nou pas-
satge d’Isabel Vicente a la via pe-
atonal que connecta Bailèn amb 
Quevedo per l’escola L’Univers, ha 
debatut i plantejarà una protesta 
pels canvis imposats en el text 
d’acompanyament a la placa i de-
cidits unilateralment a Barcelona. 
Des de Gràcia s’havia proposat 
inscriure una referència al caràc-
ter d’“obrera i lluitadora antifei-
xista” i fi nalment la ponència de 
ciutat va optar per posar “activista 
veïnal i comunista”.

D’altra banda, l’escola Gràcia 
del carrer Encarnació ha votat ba-
tejar-se oficialment com a escola 
Teixidores de Gràcia (descartant 
opcions com Bafec i Llibertat), 
i el consell escolar del Secretari 
Coloma ha aprovat el canvi de nom 
en la línia del canvi al carrer. •

Color defi nitiu de la façana del Districte en una imatge difosa pel regidor

La façana del Districte ja deixa 
entreveure el nou color blau. La 
seu del Districte, a plaça de la Vila, 
ha començat a deixar veure entre 
bastides el nou color blau que lluïrà 
en la façana renovada, després del 
mural del Bicentenari que hi havia 
des del mes de maig passat. Una 
piulada del regidor, Eloi Badia, ha 
servit per fer públic la tonalitat 
de blau, similar a l’històric.

El consell rector 
de Ràdio Gràcia fa 
un grup de treball 
per un nou model
Una taula de debat serà el 
marc que des d’ara i fi ns a 
l’estiu analitzarà el model 
de gestió de Ràdio Gràcia 
per reimpulsar l’emissora 
en la línia dels treballs que 
va iniciar el PSC quan va 
estar al govern del districte 
en aquest mandat. Així ho 
han acordat els membres 
del consell rector, reunit 
aquest dimarts, que 
preveuen contactar amb 
responsables d’altres 
emissores i parlar amb 
experts. 

El nucli de l’1-O a 
Siracusa desafi a 
les multes per la 
llei mordassa

El nucli de l’escola 
Siracusa que va organitzar 
l’1-O ha convocat aquest 
dissabte una acció contra 
les multes que van patir 
dos dels seus membres el 
passat 7 d’abril en aplicació 
de la llei mordassa i quan 
estaven arranjant amb 
elements de color groc la 
façana malmesa del casal 
d’avis. En l’anomenada 
Declaració de Siracusa 
que han difós aquesta 
setmana, el grup de 
Siracusa condemna l’excés 
de zel “i l’animadversió 
demostrada” per part 
de la Guàrdia Urbana en 
l’aplicació de les sancions.

Breus

Gràcia protestarà 
pel canvi a BCN 
del text a la placa 
d’Isabel Vicente
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El Jove Teatre Regina i 
l’escola Joan Llongueres 
se salven d’una operació 
immobiliària pels pèls
La propietària i els mestres aturen una iniciativa dels 
hereus per vendre el bloc i tancar els dos espais

Albert Vilardaga

El Jove Teatre Regina i l’escola 
de música Joan Llongueres 
han estat a punt de passar 
a la història. Un canvi d’ad-
ministradors de la fi nca, tal 

com va avançar L’Independent (ve-
geu núm. 704), ha posat en perill la 
continuïtat tant de l’escola com del 
teatre, una decisió que fi nalment 
s’ha vist aturada gràcies a la pres-
sió exercida pels mestres, les famí-
lies i l’Ajuntament, que han fet re-
accionar la propietària de la fi nca, 
la senyora Núria Trias.

A principis del mes d’abril, els 
nous administradors, la neboda de 
Trias i el seu marit, van comunicar 
a la direcció de l’escola la decisió de 
vendre l’edifi ci i fi nalitzar l’activitat 
actual el pròxim 30 de juny. “Va ser 
un moment molt dur, som 30 pro-
fessors i més de 350 alumnes, i per 
molts de nosaltres aquesta escola 
forma part de la història de la nos-
tra vida”, explica l’Eugènia Arús, di-
rectora de l’escola.

Davant d’aquesta decisió, els 
professors, amb el suport de les 
famílies, van posar-se en contacte 
amb l’Ajuntament per fer-los veure 
la possibilitat que el districte per-
dria dos equipaments de cop, i tam-
bé amb la senyora Trias: “A l’Ajun-
tament els va preocupar molt la 
situació i de seguida ens van mos-
trar el seu suport, i amb la senyora 

L’edifi ci del carrer Séneca s’ha salvat d’una operació immobiliària. Foto: A. V

Trias ens va costar molt poder ex-
plicar-li la situació, però quan ho va 
saber tot va canviar”, explica Arús.

Fa tres anys, l’escola va passar 
un moment crític, l’anterior direc-
ció no va treballar en la direcció 
adequada i això va fer que la histò-
rica escola, per on han passat alum-
nes com Aurora Bertrana, no fos 
sostenible. Aleshores el paper de la 
neboda de la senyora Trias i del seu 
marit va ser important i van haver 
de fer una injecció econòmica per 
salvar l’escola: “És una inversió que 
ja han recuperat, i l’escola torna a 
ser sostenible”, diu Arús.

Finalment la història ha acabat 
bé per als interessos de l’escola i del 
teatre. La senyora Trias ha decidit 
atorgar els poders a uns nous ad-
ministradors que no tenen interès 
a vendre l’edifi ci i que s’han com-
promès a treballar de la mà amb la 
direcció de l’escola de cara les prò-
ximes decisions on el centre es pu-
gui veure afectat. Les dues perso-
nes que han estat administradors 
fi ns ara recorreran una decisió que 
no consideren correcta, però, per 
ara, els professors i les famílies 
respiren tranquils, perquè l’escola 
obrirà el curs vinent. “Sense el su-
port de les famílies no ho hauríem 
aconseguit”, reconeix Arús.

La pròxima setmana s’obriran 
les matriculacions del pròxim curs 
per als alumnes que aquest any han 
estat inscrits, i a principis de juny 
per a tots els nous alumnes.• 

Breus

En marxa els cursos d’estiu. 
L’escola ja pot oferir la seva oferta 
d’estiu habitual, el Casal de Teatre 
Musical amb Dagoll Dagom 
destinat a nois i noies de 8 a 20 
anys que se celebrarà del 25 de 
juny al 6 de juliol, i el 48è Curs 
Internacional d’estiu Dalcroze, 
per a mestres i professionals 
de les arts escèniques, que 
es farà del 9 al 13 de juliol.

crònica 
blava

Els Castellers no 
completen el nou 
3d8 a la Salut

Carles León

Dissabte 5 de maig es va ce-
lebrar la Diada Castellera 
de La Salut, actuació em-

marcada dins la II Mostra d’En-
titats del barri gracienc. Hi vam 
participar els Castellers de la 
Vila de Gràcia, acompanyats 
dels Castellers de Terrassa i 
els Castellers d’Esplugues. En 
una jornada condicionada per 
la inestabilitat meteorològica i 
l’amenaça de pluja constant, a 
les 18h de la tarda vam iniciar 
l’actuació amb un pd4 d’entra-
da reclamant la llibertat dels 
presos polítics. En primera 
ronda, vam alçar el cinquè 5d7 
d’enguany, un castell que per-
met seguir rodant castellers, 
realitzat sense cap complicació. 
En segona ronda, la construcció 
escollida va ser el 4d8, tercer de 
l’any i que va destacar per una 
execució molt solvent i ferma 
en tot moment. Finalment, en 
tercera i última ronda, l’estrena 
del dia, el 3d8, que tot i mostrar 
bones mides en el moment de 
bastir-se, un seguit d’indecisi-
ons en el toc de l’aleta, va con-
dicionar el castell per acabar 
cedint en el moment de la des-
carregada. Feina pendent per 
aconseguir descarregar un dels 
dos castells bàsics de vuit. Cal 
mencionar la celebració l’ende-
mà de la setena edició de la cur-
sa Els 10 blaus, que va comptar 
amb uns 500 corredors.•

Foto: Montserrat Torres
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A.B.

L ’Independent de Gràcia, jun-
tament amb el setmanari La 
Directa, serà un dels casos 

exposats aquest cap de setmana 
en el marc del projecte Barr Al 
Aman i de les jornades que sota 
el títol Formation en modèles éco-
nomiques alternatifs et bonne gou-
vernance des médias tindran lloc 

a Tunis fins aquest dissabte. El 
president de l’Associació Cultural 
L’Independent de Gràcia, Jordi 
Fortuny, hi pronuncia una con-
ferència que explica el model de 
premsa local que defensa el set-
manari tant a nivell informatiu 
com d’organització i estructura 
de finançament, sobretot arran 
de la conversió el 2014 de la pu-
blicació en principal projecte de 
l’associació cultural que la sosté. 

Fortuny explicarà concretament 
el model de l’Independent en l’or-
dre del dia de divendres a la tar-
da que porta per títol Durabilité et 
Indépendance. Un regard d’un point 
de vue local. La sessió que explica-
rà el model de La Directa anirà a 
càrrec de l’activista gracienc, peri-
odista i exdiputat al Parlament de 
Catalunya, David Fernàndez.

L’Independent de Gràcia farà 
18 anys aquest agost, almenys des 

L’Independent, a Tunis en 
unes jornades de premsa
El projecte Barr Al Aman, fi nançat per la Unió Europea, 
s’interessa pels models econòmics alternatius als mitjans

Un dels debats sobre models econòmics alternatius als mitjans . Foto: J. F.

que va iniciar la seva periodicitat 
mensual fi ns al 2003, i ja és la de-
gana de la premsa gracienca i únic 

setmanari d’informació local de 
periodicitat setmanal del pla de 
Barcelona.•

Breus

Nova jornada de 
comerç al carrer a 
Vallcarca, Grassot 
i Vila de Gràcia
Després de la jornada de 
pacifi cació del carrer Gran, 
amb la trobada gegantera 
com a fet destacat, aquest 
cap de setmana toca una 
nova jornada de comerç al 
carrer a Vallcarca, Camp 
d’en Grassot i el nucli 
històric de Gràcia, amb 
centenars d’establiments 
que trauran la seva oferta 
a peu de vorera. L’edició de 
primavera de la jornada 
del comerç al carrer 
-també hi ha l’edició de 
tardor- tallarà les vies 
principals des de les 8 del 
matí a les deu del vespre.

L’hotel 1882, 
premi Rethink a 
experiències de 
sostenibilitat

L’hotel 1882, l’establiment 
gestionat pel grup Izaka 
que obrirà portes l’1 de 
novembre a l’espai de 
l’antiga fàbrica Henkel, 
ha rebut aquest dimarts 
el premi Rethink a la 
millor experiència de 
creixement, innovació i 
sostenibilitats, juntament 
amb altres candidats com 
el Golden Tulip o el Mas 
Montbrió Belvedere. El 
premi està organitzat pel 
grup Habitat Futura.

El nou gratacel de Travessera 
de Dalt tindrà 22 habitatges en 
vuit plantes amb soterranis 
per a aparcaments i trasters
Els veïns insisteixen que la rehabilitació de l’ermita, prevista en la reforma, 
és urgent també a l’interior per frenar la degradació dels últims anys

Albert Balanzà

El  n o u  g r a t a c e l  d e 
Travessera de Dalt 97-99 
cantonada Escorial i la re-
habilitació de l’ermita de 
la Salut, un projecte ur-

banístic que remunta el seu pri-
mer intent d’aprovació municipal 
al juny de 2004, sembla que ara sí 
que va de debò: aquest dimarts 
l’Ajuntament ha lliurat la llicència 
d’obres que permetrà executar el 
pla que Buildingcenter -filial de 
Caixabank- va presentar el 2016 i 
que va ser aprovat pel consistori 
en els diferents tràmits previstos 
entre febrer i juny. 

Després de dos anys més d’en-
darreriments en un espai que ha so-
fert com a fets més greus l’enderroc 
de l’antiga masia de Can Morera el 
2011 o l’okupació de l’ermita el 2012, 
a més de l’anul·lació del primer pro-
jecte per desistiment de l’aleshores 
empresa propietària, Vertix, aques-
ta nova fase representa l’arrencada 
del projecte defi nitiu amb algunes 
petites variacions fi nals. 

Si les grans línies del projec-
te últim del 2016 presentaven un 
doble bloc de nou plantes per 
Travessera i quatre per Mare de 
Déu de la Salut, amb dues plan-
tes de soterrani, ara la llicència 
d’obres ha autoritzat un edifi ci de 
dos cossos amb vuit plantes per 
Travessera i cinc per Mare de Déu 
de la Salut, amb tres soterranis. El 
projecte, fortament verticalitzat 
perquè es manté la idea del passa-
dís interior que ha de deixar res-

Façana de l’ermita de la Salut, al carrer Mare de Déu de la Salut, pendent de l’esperada reforma. Foto: Albert Vilardaga

pirar l’ermita de la Salut deguda-
ment rehabilitada, contempla un 
total de 22 habitatges, 24 places 
d’aparcament i 22 trasters.

Els veïns històricament organit-
zats per salvaguardar sobretot la 
part de l’ermita, sobre la qual van 
aconseguir arrencar un acord el de-
sembre de 2013 entre l’Arquebisbat 
i Caixabank, han insistit que la re-
forma ha de garantir també l’ade-
quació interna i la cessió de la ges-
tió a l’Arquebisbat. Elisa Castells, 
en aquest sentit, remarca que en 
els enderrocs “es va perdre l’escala 
que pujava al cor” i recorda que el 
pla de 2016 també preveu recons-
truir el campanar d’espandanya.•

Juny 2004. S’aprova un pla de 
millora urbanística per aixecar un 
bloc de nou plantes a Can Morera

Febrer 2011. Vertix enderroca 
la masia i deixa l’ermita com 
a únic element dempeus

Maig-desembre 2012. L’ermita és 
okupada, Vertix ven a Caixabank i 
aquesta pacta amb l’Arquebisbat
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La promoció immobiliària 
que s’ha aixecat en els 
últims mesos al solar que 
durant anys va ser el solar 
okupat per l’Assemblea 
de Festes Alternatives 
i després una pista de 
petanca, a Torrent de 
l’Olla 70, s’ha començat 
a comercialitzar amb 
dúplex que arriben als 
590.000 euros per 90 
metres quadrats totals. 
També hi ha pisos 
ofertats més petits, de 
56 metres quadrats, a 
377.000 euros. El projecte 
té sis apartaments de 
dues habitacions, aquests 
més barats, i dos dúplex, 
els més cars.

Els pisos de l’antic 
solar okupat de 
Torrent de l’Olla, 
cap als 600.000 €

Breus

La memòria d’en Camp d’en 
Grassot, a les xarxes socials

Jaume Brunet crea un projecte per compartir el patrimoni de l’‘Eixample de Gràcia’

Silvia Manzanera 

D os anys de feina i més de 
500 fotografi es després, 
el projecte ‘Camp d’en 
Grassot i Gràcia Nova. 
Patrimoni i Història’ ja 

mira cap al futur: recollir tots els 
continguts (imatges i textos) que 
s’han publicat durant aquest temps 
a Facebook i Instagram i crear una 
pàgina web perquè estigui dispo-
nible el 2019. La intenció del seu 
creador Jaume Brunet és compar-
tir la història del barri on viu des 
del 2010, però en un context digital 
molt més ampli perquè pugui arri-
bar a més públic. A l’actualitat, tots 
dos perfi ls compten amb prop d’un 
miler de seguidors. L’objectiu del 
projecte és evident: posar en valor 
i compartir la història, el patrimo-
ni i la memòria d’aquesta zona de 
Gràcia, alhora que reivindicar el fet 

gracienc del barri. “Sovint algunes 
persones creuen erròniament que 
Gràcia s’acaba a Bailèn, Joanic o 
Escorial. El Camp d’en Grassot i 

Gràcia Nova és un territori de la 
històrica Vila de Gràcia i des de 
1984 forma part del Districte de 
Gràcia, en la darrera divisió admi-

nistrativa de la ciutat i atenent a 
criteris històrics. No és un barri de 
l’Eixample com moltes persones 
creuen sinó que és l’eixample de 
Gràcia, allà on Gràcia va créixer”, 
assegura Brunet. Ell creu que el 
seu barri no estava gaire ben re-
presentat a Internet, per això la 
seva tasca era centrar-se en les 
xarxes socials. I cita quins són els 
seus referents analògics: “l’Anto-
nio González Moreno-Navarro, en 
una sèrie d’excel·lents llibres so-
bre el Camp d’en Grassot i sobre el 
Passeig de Sant Joan, la col·lecció 
de llibres sobre Gràcia La Font de 
l’Atzavara del Taller d’Història de 
Gràcia així com altres llibres d’en 
Josep M. Contel”. Moltes de les 
fotografi es provenen dels arxius i 
hemeroteques en línia, de prem-
sa o de l’aportació “molt preuada” 
dels veïns. Cada imatge s’acompa-
nya d’una mini-investigació feta 
per Brunet.•

el repor

Enderroc de la xemeneia de La Sedeta el maig de 1978. Font: Pepe Encinas. Tele/Exprés
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Comerciants de Joanic 
rebutgen que el Districte 
no els deixi fer Festa Major
Fundació i govern addueixen, en els preparatius de l’edició 2019, que 
és una “anomalia” dels últims anys que discrimina peticions similars

Albert Balanzà

L a Festa Major del Bicentenari 
està a punt de passar a la his-
tòria, després d’un any com-
plet de calendari festiu ex-
clusiu que s’acabarà el cap 

de setmana del 25 al 27 de maig, 
però els preparatius de l’edició de 
l’agost 2019 ja estan en marxa i co-
mencen a registrar-se primeres di-
fi cultats. No només a la plaça del 
Nord, on els veïns volen renegociar 
la ubicació de les festes alternatives 
del Casal Popular Tres Lliris, sinó 
també a la plaça Joanic.

En aquest últim emplaçament 
l’associació de comerciants fa qua-
tre anys que es fa càrrec de la co-
ordinació de les activitats, que 
acumulen iniciatives en favor dels 
animals d’adopció o també els 
mítings posteriors a les mobilit-
zacions de l’Assemblea Nacional 
Catalana. El Districte i la Fundació 
Festa Major són del parer que 
aquesta fórmula és una “anomalia”, 
tenint en compte que la resta de 
places tenen una organització di-
recta per part de la Fundació i que 
el Districte ha de denegar peticions 
de comerciants que volen seguir 
els passos de Joanic per fer festa i, 
de passada, fer una mica de caixa. 
“Les places o bé són del Districte 
o són espais guarnits”, apunta la 
Fundació Festa Major, que té pre-

conseqüència dels atemptats, vam 
arribar a un compromís per aquest 
any amb els grups que van haver de 
suspendre actuacions i ara ens tro-
bem que els haurem de dir que no”, 
apunten fonts dels comerciants.

Es dóna la circumstància que 
diumenge, justament a la plaça 
Joanic, la Fundació Festa Major 
té previst fer una nova edició de 
l’històric Aplec de la Sardana, 
també amb la tradicional cargola-
da que els últims anys ha patroci-
nat Sanmiguel. Enguany les cobles 
convidades, en horari d’11 a 17 ho-
res, són La Principal del Llobregat, 
Sant Jordi Ciutat de Barcelona i 
Jovenívola de Sabadell. •

vist fer una programació centrada 
en les danses del món.

Sigui com vulgui, els comerci-
ants han iniciat una recollida de 
fi rmes i aquest dissabte tenen pre-
vist penjar pancartes de protesta 
contra el veto. “L’any passat, com a 

Els comerciants han iniciat una campanya de recollida de fi rmes. Foto: Cedida

Societat

A. B.

La Festa Major de Primavera, que per segon any or-
ganitzaran entitats socials i col·lectius alternatius 
de la Vila, com el Moviment Popular o l’Ofi cina 
d’Habitatge però també la colla de diables La Vella 
o els Castellers de la Vila de Gràcia, no ha demanat 

permís per ocupar la via pública com ja va succeir l’any 
passat en la primera edició. Així ho han apuntat els orga-
nitzadors en el manifest (vegeu pàgina 12): “I com sem-
pre, sense demanar disculpes per existir, amb la fermesa 
de la legitimitat de la gent, sense permisos de jutges, po-

licies amb porra ni excel-
lentíssims”. “És una peti-
ta llicència poètica però sí 
que és així, no demanem 
permís per realitzar la fes-
ta”, han apuntat fonts de 
l’organització. Enguany 
la festa, tot i moure’s de 
dia -del cap de setmana 
del 25-27 al del 10-13 pel 
fi nal del Bicentenari-, se 

segueix fent a la plaça de la Vila, a la porta del Districte. 
Els últims detalls de programació han servit per confi r-
mar els grups que actuaran en els concerts de dissabte, 
Rumba i Son i Tupica, i per veure els primers cartells del 
‘cercaimmobiliàries’, l’activitat més polèmica, que es farà 
dissabte a les 16.30 hores per sumar-se a les 18.00 hores 
a la manifestació BCN no està en venda als Jardinets.•

La Festa Major de 
Primavera, de nou 
no demana permís
El ‘cercaimmobiliàries’, punt 
polèmic de la programació 

Enguany a la 
plaça hi haurà 
una programació 
centrada en les 
danses del món

L’organització 
se suma a la 
marxa BCN no 
està en venda 
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Breus

Els jugadors del 
Barça, Egurrola 
i Álvarez, visiten 
l’hoquei Claret

Els nens i nenes de 
l’hoquei Claret van rebre 
el dissabte una visita molt 
especial, la dels jugadors 
de la primera plantilla del 
Barça, Aitor Egurrola i 
Pablo Álvarez. Els capità 
del primer equip i el 
golejador argentí van 
estar una estona jugant 
amb els més petits del 
club, que s’ho van passar 
d’allò més bé compartint 
pista amb dos referents 
de l’hoquei. Després, 
Egurrola i Álvarez, van 
estar fi rmant fotografi es 
dedicades per a tots els 
jugadors.

Jornada decisiva 
per l’aspiració 
d’ascens del 
Gràcia FS
A falta de només tres 
jornades, el Gràcia FS 
ocupa la 3a posició, a un 
sol punt del Futsal Rosario 
Central que seria el primer 
equip que aconseguiria 
l’ascens. Els graciencs 
juguen aquesta semtana 
contra el Màgic Sants 
Futsal, el desè classifi cat, 
i el Futsal Rosario Central 
s’enfronta al Santpedor, el 
líder. En cas d’aconseguir 
la victòria, els graciencs 
podrien posar-se líders a 
dues jornades pel fi nal.

El Vedruna aconsegueix 
la permanència en 
l’última jornada de lliga
Els de Sunyol Costa derroten el CEB Girona per 75 a 70 
en un partit que es va decidir en els últims minuts

Albert Vilardaga

E l Vedruna Gràcia ha acon-
seguit la permanència a 
Copa Catalunya, la màxima 
categoria del bàsquet cata-
là, l’any de l’ascens. Aquest 

fet de per si ja acostuma a ser un 
èxit, però encara ho és més si tenim 
en compte que els verds han patit 
nombroses baixes des de principi 
de temporada, que l’equip estava 
enfonsat, en una dinàmica negati-
va de resultats que no feia presa-
giar res de bo, però el conjunt de 
Sunyol Costa no es va rendir i ha fet 
uns dos últims mesos de competi-
ció pràcticament perfectes.

Els verds van ser capaços d’en-
cadenar sis victòries consecu-
tives, la qual cosa els hi va per-
metre entrar a les dues últimes 
jornades amb opcions de salvar-
se sense haver de dependre de ter-
cers equips. La setmana passada 
no van poder seguir la ratxa a la 
pista del Sant Quirze, però a l’últi-
ma jornada de lliga i amb tot obert, 
els de Sunyol Costa no van fallar i 
van derrotar el CEB Girona per 75 
a 70 en un partit que no va quedar 
decidit fi ns a l’últim minut.Una 
jornada més, el jugador més des-
tacat va ser Francesc Pascal, au-
tor de 27 punts en 28 minuts, molt 
ben acompanyat del pivot Luis 
González, 15 punts i 16 rebots, i 
de l’aler, Bernat Traveria, que va 
anotar 12 punts. Amb aquesta vic-
tòria, la setena en vuit partits, els 
verds van certifi car una perma-
nència que semblava impossible 

només un parell de mesos enrere. 
La temporada vinent podria tor-
nar a haver-hi dos equips graci-
encs disputant la Copa Catalunya 
si els Lluïsos de Gràcia aconse-
gueixen recuperar la categoria 
que van perdre la temporada 
passada. De moment el conjunt 
de Carles Rofes acabarà la lliga 
en segona posició i jugarà contra 
els segons classifi cats dels altres 
grups per aconseguir una posició 
a la fi nal a quatre de la categoria.

La temporada passada hi ha-
via dos equips disputant la Copa 
Catalunya els Lluïsos de Gràcia 
en categoria masculina i el Safa 
Claror en la femenina.•

Els jugadors i el cos tècnic del Vedruna Gràcia, celebrant la permanència. Foto: Cedida

Josep Maria Planas no seguirà 
amb la selecció mini. El tècnic 
gracienc ha anunciat per les xarxes 
socials que no seguirà al capdavant 
de la selecció mini masculina de 
bàsquet. Després de més de 10 
anys al capdavant del combinat 
català, a partir d’ara buscarà noves 
experiències. Planas ha rebut 
mostres d’agraïment per part de 
famílies, entrenadors i jugadors.

Resultats
FUTBOL
Tercera Divisió
Jornada 37
CE Europa 2 - 2 FC Vilafranca
1. Espanyol B...................... 87 punts
7. Europa ............................ 57 punts
Jornada 38
12/05 (20:00h) Vilassar de Mar - CE 
Europa

Lliga Nacional Juvenil
Jornada 32
CE Europa 3 - 0 UE Llagostera
1. Barça B ............................71 punts
5. Europa ............................ 59 punts
Jornada 33
12/05 (16:00h) Jabac i Terrassa - 
CE Europa

BÀSQUET
Copa Catalunya Masculina (G2)
Jornada 26
Vedruna Gràcia 75 - 70 CEB Girona 
Citylift
1. SESE ........................................ 22-4
9. Vedruna Gràcia ....................12-14

Primera Catalana Masculina (G1) 
Jornada 28
Barberà B 76 - 70 Safa Claror
Lluïsos de Gràcia 71 - 45 Els 
Monjos BC
1. CB Ripollet ............................. 26-2
2. Lluïsos de Gràcia ................... 24-4
12. Safa Claror ......................... 10-18
Jornada 29
13/05 (12:45h) Safa Claror - La 
Salle Manresa
12/05 (16:00h) CB Tarragona - 
Lluïsos de Gràcia

Primera Catalana Masculina (G2)
Jornada 28
Bàsquet Sant Boi 62 - 56 UE Claret
1. AESE ....................................... 23-5
8. UE Claret .............................. 14-14
Jornada 29
13/05 (12:30h) UE Claret - CB La 
Palma

Primera Catalana Femenina (G1)
Jornada 28
CB Morell 58 - 50 Lluïsos de Gràcia
Safa Claror 64 - 43 Reus Deportiu
1. Joventut Les Corts B ............. 23-5
8. Lluïsos de Gràcia ................ 14-14
11. Safa Claror ...........................12-16
Jornada 29
12/05 (20:00h) Lluïsos de Gràcia - 
CB Cornellà
12/05 (19:30h) Depimés Escola Pia 
Àguiles - Safa Claror

WATERPOLO
Lliga Premaat
Jornada 21
CN Sant Andreu 13 - 7 CN 
Catalunya
1. CN Atlètic Barceloneta ........64 p.
9. CN Catalunya ........................15 p.

Primera Divisió Femenina
Jornada 17
UE Horta 7 - 7 CN Catalunya
1. Concepción-Ciudad Lineal ..40 p.
3. CN Catalunya........................ 37 p.

FUTBOL SALA
Divisió d’Honor Catalana
Jornada 23
Gràcia FS 8 - 5 CFS Eixample
1. FS Santpedor ........................ 47 p.
4. Gràcia FS ............................... 42 p.
Jornada 24
12/05 (16:00h) Màgic Sants Futsal 
A - Gràcia FS

ESCACS
Nacional - Divisió d’Honor
Ronda 11
Sant Andreu 8 - 2 CE Tres Peons
1. Colon Sabadell Chessy ...... 73,5 p.
7. CE Tres Peons .................... 48,5 p.
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L’Europa acomiada 
l’any al camp del cuer
El Vilassar guanya a primera volta al Nou Sardenya, i Raillo 
buscarà acabar la temporada en el podi de màxims golejadors

Raillo, màxim golejador escapulat de la temporada. Foto: Àngel Garreta

A. V.

La temporada 17/18 arriba al 
punt i fi nal per l’Europa i serà 
el moment per treure conclu-
sions. A nivell esportiu l’equip 
ha rendit a un gran nivell, 

després d’un any on es va certifi car 
la permanència en l’última jornada, 
aquesta temporada s’ha lluitat fi ns 
fa una setmana per les posicions de 
playoff, però la sensació general de 
l’afi cionat no deixa de ser agredol-
ça, ja que al llarg de la temporada 
l’equip ha anat perdent molt poten-
cial, amb la sortida de Javi Navarro, 
Dani Pujol o Xavi Civil, i fi ns i tot la 
marxa precipitada del tècnic, Joan 
Esteva. Tot plegat fa pensar fi ns on 
hauria pogut arribar aquest equip 
sense tantes baixes.

Finalment, el conjunt escapulat 
acabarà la temporada entre la 7a i la 
9a plaça, en funció del resultat que 
s’aconsegueixi en la visita al camp 
del Vilassar de Mar, un equip que fa 
més d’un mes que ha perdut la ca-
tegoria, que només ha guanyat tres 

partits aquesta temporada, i que 
l’última vegada que va sortir d’un 
partit sumant els tres punts va ser 
en la visita al Nou Sardenya a fi nals 
del 2017, on es van imposar per 1 a 
3 en un molt mal partit dels esca-
pulats.

Un dels al·licients del partit és 
saber si Raillo podrà acabar la lli-

ga en el podi de màxims goleja-
dors. Començarà la jornada se-
gon, a tres gols de Pedro Manzi, de 
L’Hospitalet, i empatat amb Sergi 
Arranz, de l’Horta. Per darrere, 
Alejandro Poves, del Prat, i Cheikh 
Saad, de l’Ascó, són els immediats 
perseguidors amb un gol menys que 
el davanter escapulat. •

A. V.

Diverses famílies de l’Europa han posat de ma-
nifest que fa setmanes que els seus fi lls i fi lles 
no poden dutxar-se amb aigua calenta als ves-
tidors del camp de l’Àliga. Fa cinc setmanes es 
va espatllar la caldera, i des de llavors, els nens 

i nenes no han tingut cap altre remei que no dutxar-se 
a la instal·lació o dutxar-se amb aigua freda. Les famíli-
es han expressat el seu malestar al club, però aquest ha 
passat la pilota a la Fundació Marcet, com a gestors de 

la instal·lació.
Des de la Fundació 

Marcet asseguren que 
són coneixedors de la si-
tuació, que estan treba-
llant per a solucionar-ho, 
i que si no ho han fet fi ns 
ara, és perquè primer van 
intentar reparar la calde-
ra actual, i com que no 
va ser possible, han ha-

gut de desenvolupar un projecte ACS (Aigües Calentes 
Sanitàries) amb l’Ajuntament, i això suposa diversos 
tràmits burocràtics que han endarrerit la solució del 
problema.

Avui dia el projecte està aprovat, la caldera que està 
prevista que s’instal·li duplicarà la capacitat calorífi ca 
de l’anterior, i asseguren que com a molt tard la setma-
na vinent la instal·laran.•

Cinc setmanes 
sense aigua calenta 
al camp de l’Àliga
Marcet assegura que la setmana 
vinent estarà arreglat el problema

Instal·laran 
una caldera 
més potent 
que l’anterior

Esports
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Editorial

Ple obert fi ns a la matinada

Dijous passat va tornar a succeir: el ple del districte es va iniciar a dos 
quarts de set de la tarda i va acabar a quarts de dotze, amb una sola 
persona a la sala encara aguantant la xapa dels representants po-

lítics, inasequibles al desaliento, que es diria en altres temps. Hi havia 
també dos o tres tècnics del districte a la platea en un banc lateral, algun 
agent de paisà de la Guàrdia Urbana i ja havien marxat els veïns de la pla-
ça del Nord, que havien aguantat estoicament el seu torn d’intervenció, 
cap a les onze. Només quedava el president de la secció local d’ERC com 
a públic. Hi acostumem a ser, però aquest cop no: de res serveix advertir, 
des de fa 18 anys, que el dia de tancament del principal mitjà de comuni-
cació local de Gràcia no és el millor dia per fer un ple amb periodicitat bi-
mensual. Us vam seguir per streaming.

Us felicitem, fi lls. Tot el que es volia remeiar al fi nal des del passat 
mandat, quan l’aleshores presidenta del districte, Isabel Ribas, i grups 
com la CUP van liderar la separació entre les sessions del ple i de l’audièn-
cia pública -el torn de precs i preguntes de tota la vida-, ha tornat a anar 
pel pedregar, i així estem: als plens ja no ve ningú normal, és a dir, ningú 
que no pertanyi al pinyol de Gràcia, als 500 que van a tot, i no als 120.000 
que integren el nostre territori. Aquesta és ara mateix la representativi-
tat participativa del màxim òrgan de debat de Gràcia. És cert: s’han fet 
esforços per ampliar la participació: penjar cartells pel carrer, fer difusió 
per xarxes socials, avançar mitja hora l’inici... Però la gent normal ve una 
vegada, sobretot si es tracta un tema del seu estricte interès, i s’espanta: 
ni conciliació ni res que se li assembli. Sis hores de rollo. Per cert, com els 
cracs de Barcelona, que comencen els divendres a les deu del matí i a les 
quatre de la tarda encara estan llargant. Tan tranquils.

El pitjor de tot, consultats els protagonistes i els que han d’arreglar 
aquest despropòsit, és que no hi ha cap previsió d’esmena. Fins i tot el regi-
dor va fer un balanç positiu amb dades de l’audiència pública separada del 
ple a principis d’aquest any. Les excuses són que set grups municipals uti-
litzen lògicament més temps que els clàssics cinc d’abans, que les parts del 
ple (mesures de govern, preguntes, precs...) es distribueixen equitativa-
ment entre aquests grups, i que els temps d’intervenció estan ajustats més 
que quan el ple es feia amb l’audiència. Però hem tornat a la situació ante-
rior, i ara el ple dura tant com abans el ple i l’audiència junts. Cinc o sis ho-
res, pel cap baix. I ells, a la seva bola. I la vida, a fora, segueix.•

“Que no se’ns torni a colar”. Així acaba un comunicat que ha 
llançat el Banc Expropiat sobre l’accés del periodista Nando 
Cruz i difusió sense permís d’activitats que l’entitat ha fet a 
la plaça John Lennon i als Blokes Fantasma. És comprensi-

ble la inquietud de l’entitat quan es fan fotografi es de cares (regla que 
cal complir en aquests ambients: la policia les demana). Però, sabent la 
feina que fa Cruz de popularització dels altres escenaris de la ciutat, no 
s’entén l’excés de zel de l’Expropiat. Calma, ni permís ni fotos de cares.

El
depen-

dent

Cartes al director

Agraïment 

Va ser a partir de saber de la feina 
d’en Josep Maria Rueda (1946-1996) 
a l’Ajuntament de Barcelona que vaig 
conèixer la psicologia comunitària. La 
xarxa social que s’estableix entre veïns, 
veïnes i associacions preserva i fomenta 
la salut mental. Així, quan la meva ami-
ga Margarita Witt, veïna de La Salut i a 
qui vaig conèixer a l’Institut Gestalt em 
va proposar col·laborar en la gestació i 
naixement de la revista La Salut de Gràcia 
no vaig dubtar. Dintre del marc del Pla de 
Desenvolupament Comunitari ofereix un 
mitjà informatiu en paper, amb l’objectiu 
de teixir i enfortir vincles entre veïns i veï-
nes, serveis i entitats del barri de La Salut. 
Amb esforç vam treure els primers núme-
ros, el 0 i l’1, el segon semestre de 2013. En 
2014 va començar a ser regular. I fi ns avui, 
en què l’esforç i la feina de formigueta de 
l’equip coordinador i de col·laboradors 
s’ha vist reconeguda amb el Premi Vila de 
Gràcia 2017 a la millor actuació comunicati-
va. L’empenta de la Georgina Rosell, tècni-
ca del Pla, ha contribuït de forma impor-
tant a la consolidació.
La casualitat –diuen que no n’hi ha- va fer 
que el lliurament coincidís amb en Pep 
Fornés (premi a la millor tasca en defen-
sa dels valors cívics 2017), amic de joven-
tut, quan vam estrenar la democràcia i 
l’esclat d’iniciatives culturals, materialit-
zada en aquest cas en la creació dels Equips 
de Cultura Popular. A mi em van enredar, 
primer, per als Bastoners de Gràcia, i més 
tard, per a la Diabòlica de Gràcia.
Vaig néixer a Gràcia, però fa anys que 
ja no hi visc. Resideixo a L’Hospitalet 
de Llobregat, i vull continuar vincula-
da al meu barri, amb la revista La Salut 
de Gràcia, i amb el Club Excursionista de 
Gràcia. A l’acte de lliurament va resso-
nar la impactant notícia de la sentèn-
cia de l’agressió sexual perpetrada per 
l’autodenominada Manada. Aquest pre-
mi va per a totes les dones –i homes-, que 
dia rere dia lluiten per trencar les ràncies 
creences sobre la condició de la dona.

Rosa Maria Miró, Equip coordinador de La 
Salut de Gràcia

Ull de 
dona

Conxa Garcia

A La Independent un article d’Eulà-
lia Lledó em recordava la mort de 
la creadora de la Kinsey Milhone, la 

Sue Grafton, el passat desembre. És una 
escriptora nord-americana de sèrie ne-
gra. Va crear el personatge d’una detec-
tiva privada en una sèrie de novel·les que 
segueixen l’alfabet. El 1982 començava 
amb l’A i, amb la seva mort, no llegirem 
mai la corresponent a la Z. La Sue neix el 
1940 a Louisville (Kentucky), és llicencia-
da en llengua i literatura anglesa. Abans 

de The Kinsey Millhone Alphabet Series va 
publicar dues novel·les, va treballar com a 
periodista, actriu i guionista i com adap-
tadora per al cine i la televisió. Publica un 
llibre a l’any. Treballa a Hollywood quinze 
anys, i era completament contrària a ven-
dre’n els drets al cinema o a la televisió. 
La sèrie va néixer quan una Grafton in-
dignadíssima amb un marit de qui s’esta-
va separant va decidir que era força més 
pràctic i menys perillós matar-lo a la fi c-
ció que a la realitat (A, d’Adulteri). Kinsey 
Millhone exerceix a Califòrnia i és un per-
sonatge a qui veiem evolucionar. Viu en 
un petit cau amb quatre coses imprescin-
dibles i el seu vestuari és minso i pràctic. 
Els personatges que l’envolten són plens 
d’humanitat; té una relació ambivalent i 
peculiar amb el footing o la feina domès-
tica. Alhora les novel·les de la Grafton ens 
mostren com es viu als EUA reals.•

Sue Grafton

Va decidir que era 
més pràctic i menys 
perillós matar el seu 
marit a la fi cció
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Amb la 
col·laboració:

Què en 
penseu 
que 
processin 
mestres per 
‘adoctrinar’ 
l’alumnat? Enric Trepat 

veí

És totalment injust. Vaig anar a una 
escola religiosa i vaig tenir la sort 
que no ens van parlar mai de Franco 
ni de la Falange, però sí que tenia 
amics que ho vivien. Ara tot això no 
es fa, no es va en contra d’aquells 
que pensen diferent. 

Manolita Domínguez 
veïna

Crec que no està bé. Pobre gent, 
pobres professors que els hi estan 
fent pagar per coses que no han fet. 
Estic en contra totalment i a prop, 
d’alguna manera, dels professors. 

Xevi Mir 
cuiner

Em sembla una mica exagerat. Veig 
un sentiment venjatiu en els pro-
cessos judicials arran del procés. I 
no sóc independentista. Si es por-
ten aquests temes a Luxemburg o 
Bèlgica s’acabaran desestimant per-
què és tot absurd, però ara tenen a 
una pobre gent tancada a la presó.

Francesc Xavier Valero 
veí

Tot ve de les votacions de l’1 d’octu-
bre. Aquests partits de dretes, entre 
d’altres, diuen que els adoctrinen 
perquè d’aquesta manera es crea un 
mal ambient. Estan inculcant que 
tot el que fan els catalans està mal 
fet, mentre van posant gent a la pre-
só per dir el que pensen. per Paula Erill
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Més cultura 
pedagògica

Josep A. Torralba

Fa uns dies vaig rebre la invitació 
per participar en la sessió d’un pro-
jecte que s’està duent a terme a di-

verses escoles i on es vol explicar tot el 
que comporta fer Festa Major a Gràcia. 
Vaig compartir l’experiència amb una 
classe de nens de 8 i 9 anys, de fora del 
districte, que estaven entusiasmats 
amb totes les experiències que estaven 
vivint. Això ho fa gent que, com és na-
tural, creu en aquest projecte i, fi ns el 
moment, el gestiona de manera total-
ment voluntària.

Sóc de l’opinió que aquest és un dels 
grans aspectes on anem força endarre-
rits i que hi haurem de posar fi l a l’agu-
lla en el temps més breu possible. La 
pedagogia ha de ser una de les princi-
pals preocupacions que hem d’entomar 
per aconseguir d’una manera ràpida i 
clara, no només amb l’ajuda dels pares, 
el fet de transmetre els orígens, les vi-
vències, les preocupacions, els valors i 
tot allò que engloba totes aquelles ac-
tivitats que formen part de les nostres 
tradicions i de la cultura popular en 
general. 

Com dirien els esportistes, hem de 
cuidar la base per recollir-ne els fruits. 
I més, si volem que totes aquestes tin-
guin un futur esperançador, on moltes 
generacions en gaudeixin participant 
i formant part de les Juntes que les 
dirigeixen, un dels grans dèfi cits que 
patim, i, el més important, perpetu-
ant-les. Crec que la millor manera és 
començar a dedicar esforços i recursos 
per ampliar i començar projectes com 
aquests.

El present som nosaltres, el futur 
són ells.•

Opinió convidada

Respecte, és tot el que 
demanem a les places

Són les cinc de la matinada del dilluns. Acaba de mar-
xar el darrer grup. Després de posar música rave 
han anat llançant una cadira de rodes contra diver-

sos indrets de la plaça del Nord. Uns quants s’han dirigit 
cap als aparcaments del carrer Alzina, potser per pintar 
o per pixar a les portalades.

Això és el que succeeix de dijous a dilluns en una pri-
mavera freda. El sentiment és de perplexitat. Què està 
passant? La plaça del Nord era de les més tranquil·les de 
Gràcia. Durant el dia és un exemple de convivència. De ma-
tinada es transforma. Diversos grups la fan seva impedint 
el descans. Tenen una cosa en comú: el consum d’alcohol i 
la utilització de petits altaveus.

Ens hem organitzat formant l’Associació de Veïns de la 
Plaça del Nord. Volem mantenir una certa qualitat de vida 
i que, en dies com avui, en què alguns hem d’anar a treba-
llar, no haguem de passar la nit en vetlla. Hem demanat 
l’ajut de les entitats de la plaça. També s’han fet socis. Som 
els primers interessats que els Lluïsos de Gràcia col·laborin 
a convèncer els seus joves de no perllongar les festes fi ns a 
la matinada a la plaça i a aconseguir que tinguin un polies-
portiu insonoritzat.

Alguns veïns sortim als balcons a escridassar quan no 
podem més. Hi ha qui baixa a intentar convèncer els del 
xivarri de tu a tu. Ens miren com si fóssim fantasmes sor-
tits d’un decorat. Algun polític ens ha recomanat que fem 
grups d’autodefensa. Hi ha qui pensa que s’hauria de con-
tractar seguretat privada.

Voldríem tenir interlocutors. Ens agradaria conèixer el 
regidor i reunir-nos amb ell. La Guàrdia Urbana ens diu 
que no té efectius. En mans de qui hem de deixar la segu-
retat pública? Exigim que hi hagi un tipus de guàrdia de 
proximitat, també a les nits i matinades. Des de les nostres 
fi nestres hem vist gent, sota els efectes de l’alcohol, bara-
llant-se, fi ns i tot linxaments, i evidentment tot això pot 
derivar en abusos i violència de gènere.

S’acosta l’estiu i ens preocupa la Festa Major. En els dar-
rers anys s’ha atorgat la plaça del Nord al grup alternatiu 
Els Tres Lliris sense consultar els veïns. Mentre els carrers 

de la Festa Major seguien un reglament estricte de tanca-
ment d’activitats i de soroll, a les places “alternatives” no 
hi ha hagut cap control. Soroll a dojo, a cops, de les 11 del 
matí a les 7 de la matinada. Igual amb la venda d’alcohol. 
Fa dos anys vam presentar denuncies i encara esperem 
resposta. L’Ajuntament podria subvencionar directament 
els grups alternatius i no tenir-nos als veïns com a “hostat-
ges”. No hauríem de veure’ns obligats a fugir o, si més no, 
podríem proposar un model de festa tranquil·la que acabés 
a les 12 de la nit.

Podríem donar-nos per vençuts, posar-nos taps a les ore-
lles, fer veure que no ho veiem. Però volem lluitar. Estem 
emprenyats per que cal respecte. A les 5.30 hem escoltat 
que han entrat al portal de casa. Han arrencat l’extintor de 
la paret i l’han deixat al mig de l’entrada. Falta una hora 
per anar treballar. La nostra no és una lluita d’uns petits 
burgesos particulars que haurien de prendre unes pasti-
lletes per dormir i ja està. Si perdem en l’intent de preser-
var la convivència, marxarem de Gràcia i de Barcelona. 
Aquests habitatges només serviran per fer-hi pisos turís-
tics i, aleshores, sí que les places de Gràcia s’hauran trans-
format defi nitivament en decorats.•

Associació de Veïns Plaça del Nord i Carrers Adjacents

Membres de l’associació de veïns de la plaça del Nord. Foto: Cedida
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Matxirul·lisme 
d’esquerres

Albert Balanzà

A l programa Kale Barraka de Ràdio 
Godella, País Valencià, l’altre dia 
van estrenar una secció sobre el poc 

analitzat matxirul·lisme d’esquerres, que 
engloba des dels mansplaining fi ns a les 
violacions i qualsevol manca de respecte 
envers les dones. És un concepte que cal 
retenir, seriosament, perquè una de les 
grans derrotes del debat generat arran de 
la sentència de la Manada és pensar que la 
violència masclista, les agressions, les vio-
lacions, els abusos són una guerra llunya-
na a qualsevol de nosaltres -com a execu-
tors o còmplices- perquè aquests episodis 
pertanyen a una classe social o ideologia o 
a uns orígens de classe o de religió.

Només a Gràcia acabem d’assistir al 
trencament de relacions entre dos col-
lectius -un de llibertari i un altre de femi-
nista- per un episodi que implicava dos 
dels seus membres, també un grup de 
música s’ha vist esquitxat en una situa-
ció poc aclarida, a les festes del Coll -des-
prés que l’any passat s’hi registrés un cas- 
s’ampliarà la campanya de tallers contra 
les agressions masclistes que ja es va fer a 
Grassot i per Festa Major de Gràcia i nos-
tres també són els casos de violadors de 
l’Eixample, del cúter i del mai aclarit as-
sassinat de Maria de los Ángeles Chiván. 

Hi continua havent massa verborrea, 
sobretot d’esquerres, i poca concreció de 
l’evolució dels sàpiens en aquest àmbit. 
Hi ha una difuminació fi ns i tot del que és 
adequat, pertinent, convenient en les rela-
cions i intencions que despleguem homes 
i dones per acostar-nos o separar-nos. No 
hem sabut trobar la tecla correcta de l’en-
tesa equilibrada ni hem sabut assumir 
l’educació que calia per posar-nos en la 
pell de l’altre. I això que pot acabar amb 
un fet gravíssim té repercussió en molts 
camps de la vida que es resumeixen en el 
respecte. De fet, no hi ha homes ni dones, 
hi ha persones, i sempre haurien de gua-
nyar els bons. No m’agradaria estar en la 
pell dels pares d’uns adolescents que són 
la baula més feble d’unes primeres gene-
racions que han cregut que el porno era la 
base de les relacions. De res serveixen les 
lliçons d’experts, ni si són d’esquerres.•

Opinió convidadaOpinió convidada
Assemblea Festa Major de Primavera de Gràcia

Festa Major de Primavera 
de Gràcia 2018

G racienques i graciencs, ja hi tornem a ser de 
nou!! Després de l’èxit assolit l’any passat repe-
tim l’experiència de la rauxa veïnal i us fem una 
crida a gaudir de la festa, a fer nostre altre cop 
l’espai públic i la cohesió gracienca. I per què? 

Doncs perquè sí, perquè ens dona la gana, perquè volem, 
perquè creiem que és vital auto-organitzar-nos i recupe-
rar els carrers i places pel veïnat, allò que és ben nostre 
i que alguns ens pretenen prendre per omplir-se les se-
ves miserables butxaques. I com sempre, sense demanar 
disculpes per existir, amb la fermesa de la legitimitat de 
la gent, sense permisos de jutges, policies amb porra ni 
excel·lentíssims. 

I a celebrar s’ha dit! Celebrem que Ens Quedem!! a la 
Vila, que els interessos del mercat immobiliari i la indús-
tria turística no tenen res a fer quan topen amb el dic de 
contenció de la resposta popular organitzada. Que la unió 
fa la força, ho sap tothom, i que no volem ni una sola ex-
pulsió més, cap desnonament ni cap més abús en el preu 
del lloguer. Celebrem que cada cop s’acosta més el dia que 
les immobiliàries i els especuladors marxaran per allà on 
han vingut.

I seguim celebrant! La tardor passada el nostre poble 
va quedar bocabadat davant l’evidència que el generalí-
simo és ben viu, i que la caspa que desprèn és tal que ni 
els feixistes d’ahir i d’avui donen a l’abast d’aspirar-la, ni 
tampoc cap sota les catifes del creuer d’en piolín. I com 
sempre el poble a salvar-se, a esdevenir subjecte impara-
ble de canvi davant la repressió més crua que les genera-
cions post 78 recordem. Celebrem que els carrers seran 
sempre nostres.

I encara celebrem més! Bye bye patriarcat. El movi-
ment feminista ha demostrat de nou la seva força aquest 
8 de març per dir prou a les desigualtats de gènere, a uns 
sous més baixos per la mateixa feina, a la violència estruc-
tural que ens classifi ca en funció del nostre sexe. Que NO 
ÉS NO. Que NO reproduirem més masclismes, ni micros 
ni macros.

Que ens volem lliures i vives!! I com sempre les dones a 
transformar la societat.

Celebrem que acaba l’era de la barba i la creu. I celebrem 
fi ns al fi nal! Que el poble prenem consciència i de mane-
ra exemplar la nostra gent gran es mobilitza en defensa 
dels drets socials. Que el sistema públic dona per assumir 

unes pensions dignes, això també ho sap tothom?, doncs sí, 
i també per la renda mínima i la cobertura dels drets més 
bàsics. Que els discursos de l’austeritat només perseguei-
xen l’objectiu d’engreixar els benefi cis d’entitats fi nanceres, 
transnacionals i grups empresarials. Ves per on, la mateixa 
fi nalitat que el pacte de Toledo i la reforma de les pensions 
de Rajoy del 2014... això fa ferum companyes... Celebrem 
que les nostres pensionistes són incombustibles, que el nou 
Centre de Dia arribarà a Gràcia i que les cuidadores no hau-
ran de carregar per si soles totes les tasques de cura.

Amigues i amics, famílies, entitats, col·lectius, colles de 
cultura, grups de teatre, músics, infants, joves, ganàpies, 
grans, gent del nord i gent del sud, veïnes i veïns:

Visca la Vila de Gràcia i Visca la Festa Major de 
Primavera!!! 

Llibertat preses polítiques!!!•

L’Independent no es fa responsable ni té per què compartir les opinions expressades a la secció d’opinió del setmanari

Preparatius de la festa a la plaça de la Vila, aquest dijous. Foto: A.B.

I com sempre, sense demanar 
disculpes per existir, amb la 
fermesa de la legitimitat de la gent, 
sense permisos de jutges, policies 
amb porra ni excel·lentíssims
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Exposicions
Fins al 12 de maig
Exposició Imatges i racons variats. 
Exposició de pintures a l’oli de Carles 
Giraldos Cuevas. 
CC La Sedeta (Sicília, 321) 

Fins al 27 de maig
Exposició Fotografi a matemàtica. 
Exposició de fotografi es relacionades amb 
conceptes matemàtics, realitzades per 
alumnes de l’Institut La Sedeta. Aquestes 
fotografi es s’emmarquen en el Concurs 
de Fotografi a Matemàtica, organitzat per 
l’Associació de Barcelona per a l’Estu-
di i l’Aprenentatge de les Matemàtiques 
(ABEAM).
CC La Sedeta (Sicília, 321)

Fins al 29 de maig
Exposició Miguel Delibes. Cinco horas 
con Mario. Cincuenta años de historia. La 
Biblioteca Jaume Fuster acull una expo-
sició que commemora els cinquanta anys 
de la publicació de la novel•la. A través 
d’una extensa i variada documentació al 
voltant de l’obra, com ara correspondèn-
cia, manuscrits, crítiques o fotografi es, 
la mostra s’estructura en quatre secci-
ons temàtiques: les primeres passes de la 
novel•la; edicions i traduccions; llibres, 
articles i crítiques i adaptacions al teatre, 
el cinema i l’òpera.
Bibl. Jaume Fuster (Pl. Lesseps 20 – 22) 

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)

Fins l’1 de juny
Exposició Ella, els altres. Exposició de 
fotografi es i vídeos a càrrec d’Elisabet 
Mabres: “Una dona emmascarada s’ex-
posa en la densitat del Hong Kong més 
poblat. Interactua amb qui gosa mirar-la. 
Hi ha qui dissimula, hi ha qui la intueix, 
algú s’espanta o la rebutja… La màscara 
ha envellit i això la fa menys artifi ciosa. 
Protegida pel làtex facial, la dona s’exhi-
beix. Del carrer a l’interior, del dia a la nit. 
La ingerència de conèixer els “homes gà-
bia” la pertorba fi ns al punt de sotmetre’s 
a dominis i captiveris. Aconsegueix fu-
gir cap als nous verds territoris del Hong 
Kong desconegut, furonejant rastres de 
vides abandonades. Ara és ella qui escor-
colla. I els objectes trobats, de la Xina an-
cestral, li revelen la necessitat de dur al-
tres capteniments a Xangai. Res conclou, 
tot continua...”
Galeria H2O (Verdi, 152)

Fins al 2 de juny
Exposició Contaminants hormonals. 
Ecologistes en Acció presenta com la 
detecció de malalties causades per 
l´exposició a contaminants ambientals 
afecta a moltíssimes persones que viuen 
en països industrialitzats.
CC El Coll - La Bruguera (Aldea, 15)

Fins al 15 de juny
Exposició de pintura i dibuix de Pere 
Menéndez i Francisco García. 
CC La Sedeta (Sicília, 321)

Actes
Divendres 11 de maig 
Espectacle: La Fontana és cultura urbana.
Projecció del documental Gatra Project + 
micro obert de rap + concert. 
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190 – 192), a les 18h 

2a Festa Major de Primavera: xerrades, 
taller de pancartes, havaneres amb Pirats 
pel Mar i Karaoke reivindicatiu.
Plaça de la Vila a partir de les 18 h 

Projecció: Sense Cinema / Bla cinema, di-
rigida per Lamine Ammar – Khodja. 
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 19.30h 

Concert: Alice Phoebe Lou.
CAT (Trav. de Sant Antoni, 6), a les 20.30h

Dissabte 12 de maig
2a Festa Major de Primavera: cursa popu-
lar, matí de jocs, taller de castells amb els 
Castellers de la Vila, concert infantil, cer-
cavila per l’habitatge, diada de La Vella i 
concerts amb Rumba i Son, Tupica i PD’s.
Plaça de la Vila a partir de les 10 h 

Espectacle: Festa de la Primavera. 
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 10h 

Jornada de portes obertes d’EART: tallers 
oberts de la residència, intervencions, ac-
ció i instal·lació col·lectiva, activitat per 
a petits i grans o concert de l’escola de 
Música de Gràcia, entre d’altres.
EART (Torrijos, 68), d’11 a 14 i de 17 a 22 h 

Concert: Three Time Losers.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 12.30h 

Espectacle: Festival i concert de la di-
versitat, a càrrec del Grup de Treball de 
Diversitat Funcional del Consell de la 
Joventut de Barcelona.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia 190 
– 192), a les 16h 

Espectacle: Historias de cronopios y de 
tangos presentat per Sandra Rehder. 
La Violeta (Maspons, 6), a les 21h 

Concert: Magalí Sare presenta el seu pri-
mer disc Cançons d’amor i dimonis. 
CAT (Pl. Anna Frank, s/n), a les 21h

Diumenge 13 de maig
2a Festa Major de Primavera de la Vila de 
Gràcia: guerra d’aigua i sortija amb frui-
ta, dinar popular, jocs de tula, desguarnit i 
traca de fi  de festa.
Plaça de la Vila a partir de les 11 h

Dimarts 15 de maig
Xerrada: 1968, l’any que va sacsejar el 
món. El maig francès. 
Bibl. Vila de Gràcia (Torrent de l’Olla, 
104), a les 19h

Espectacle: Arpegis literaris. Poetes – Els 
Clàssics, a càrrec de Joan Massotkleiner i 
Anna Godoy. 
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 19.30h 

Dimecres 16 de maig
Taller: Introducció al processador de tex-
tos. Nivell II. 
Bibl. Vallcarca i els Penitens (Pg. Vall 
d’Hebron, 65 - 69), a les 16h

Espectacle: Recital de poemes al Racó po-
ètic a la Sedeta.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 19h 

Concert: Pau Benítez i Pau Vinyoles. 
CAT (Trav. de Sant Antoni, 6), a les 21.30h 

Dijous 17 de maig
Taller: Ruta de la Xocolata, dels orígens 
del cacau a la xocolata desfeta. 
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 10.45h 

Espectacle: Presentació del catàleg i del 
disc del Districte Musical Jove (DMJ). 
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia 190 
– 192), a les 18h 

Concert: Vocal Sampling. 
CAT (Pl. Anna Frank, s/n), a les 21h 

Divendres 18 de maig 
Projecció: Homeland, Iraq any zero (1a 
part), dirigida per Abbas Fahdel. 
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 18h
Concert: Alkinoos Ioannidis. 
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 21h 

Concert: Despit + EKO. 
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia 190 
– 192), a les 22h 

Agenda
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

NOSaltres, mostra de teatre inclusiu al Lliure
Aquesta setmana ha arrencat la mostra de teatre inclusiu NOSaltres i que 
es podrà veure al Teatre Lliure de Gràcia i Montjuïc fi ns al 22 de juny. La 
mostra està formada per 4 espectacles teatrals, 4 exposicions fotogràfi ques, 
projeccions cinematogràfi ques, aplicatius digitals i xerrades en torn de 
quatre eixos vertebrals: persones refugiades, persones amb diversitat 
funcional, persones sense sostre i persones amb diversitat sexual i afectiva. 
La programació completa es pot consultar a la web del Teatre Lliure. 
 
‘Històries d’Istanbul, a contrapeu’. Del 16 de maig al 
3 de juny al Teatre Lliure (Montseny, 47)

Divendres 11 de maig
Teatre: Conte amb mi.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 22h. 
Dissabte a les 22 h i diumenge a les 18 h

Dissabte 12 de maig
Teatre: Lluny de Nuuk de Pere Riera, 
a càrrec de la Companyia Vada Retro 
Teatre. 
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 18h i diu-
menge també

Diumenge 13 de maig 
62a edició del tradicional Aplec de la 
Sardana de Gràcia. 
Plaça Joanic a les 10.30 h 

Espectacle: La Cultura ens fa lliu-
res (Música, dansa, poesia i creació). 
Organitzat per Lluïsos de Gràcia. 
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190 – 192), a les 19h

Dilluns 14 de maig
Taller: Renova la teva roba. 
Lluïsos (Pl. del Nord, 10), a les 17h

Xerrada: Els cinemes de Gràcia. Amb 
Francesc Franco, del Taller d’Història.
Biblioteca Vila de Gràcia, a les 19 h

Dimecres 16 de maig
Presentació: Exposició Refugiats, una 
mirada humana. 
La Violeta (Maspons, 6), a les 16h

Dijous 17 de maig
Lliurament de premis dels concursos de 
foto i Instagram de Sant Medir. 
Espai Musons (Alzina, 7-9), a les 20h

Recomanem
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Breus

Ernest Bombí y 
los Corazones, 
guanyadors 
del Brot 2018

Joanna Chichelnitzky

Ernest Bombí y los Corazones 
van guanyar el primer pre-
mi del festival Brot 2018, la 

fi nal del qual es va celebrar dis-
sabte la Fontana. El jove músic 
explica que quan les pors i inse-
guretats van venir a veure’l, es 
va recolzar en les cançons per 
a canalitzar les emocions. Viu a 
Barcelona, la seva ciutat natal, 
on estudia un grau universita-
ri en Producció d’àudio i porta 
casi 2 anys preparant un con-
junt de cançons que formaran 
el seu proper treball, El cielo está 
en la tierra, segon disc que pre-
sentarà després de l’estiu junt 
amb la banda Los Corazones, 
cinc joves músics també de la 
ciutat comtal. Amb el seu pri-
mer grup Nadius, va guanyar 
l’Embrió 2015 i el Festival d’ac-
ció Jove 2016 entre altres con-
curs. I després d’iniciar el seu 
recorregut en solitari ara co-
mençarà a treure a la llum el 
nou projecte. 

Vada Retro 
estrena ‘Lluny de 
Nuuk’ a la Sedeta 
el cap de setmana
La companyia de teatre 
Vada Retro estrena obra 
aquest cap de setmana a 
la Sedeta, Lluny de Nuuk, 
de Pere Riera. Dirigida 
per Albert Capel, la peça 
presenta una família 
aparentment normal, en 
un dels dies més especials 
d’una llar: el casament de 
l’única fi lla. 

Silvia Manzanera

D esprés de la participació 
a la localitat italiana de 
Ferrara l’últim cap de set-
mana d’abril, el festival 
Píndoles no abaixa el rit-

me i comença el compte enrere per 
a la quarta edició, que se celebra-
rà els dies 8, 9 i 10 de juny. Nascut 
l’any 2015 a l’Alberg Mare de Déu 
del Coll, la proposta de microtea-
tre fora del teatre no ha deixat de 
créixer i enguany canvia l’escena-
ri del Coll pel Castell de Montjuïc, 
que cedirà espais interiors i exte-
riors. Pels organitzadors, comença 
així una col·laboració amb projec-
ció de futur amb l’ICUB.

El canvi d’ubicació no és l’única 
novetat: el festival s’estrena com a 
coproductor en conjunt amb l’Ex-
cèntrica (Centre d’Arts escèniques 
de Santa Coloma de Gramenet) i el 
festival Passatge Insòlit. El resul-
tat és l’obra de microteatre Duel, 
que s’estrenarà al Píndoles i a la 
tardor es podrà tornar a veure al 
Passatge Insòlit. I a més, estrena 
en exclusiva La solitud de l’U, escri-
ta per Sergi Belbel i que va formar 
part del cicle de lectures dramatit-
zades En Procés del Teatre Lliure 
el febrer de 2018. 

Tot i el canvi de seu, l’essència 
de la proposta es manté: progra-
mar petites grans històries de 15 
minuts de durada en espais sin-

El Píndoles es muda al 
Castell de Montjuïc i 
deixa la programació 
infantil a Gràcia
‘La solitud de l’U’, de Sergi Belbel, presentada al cicle En 
Procés del Lliure, s’estrena al festival dirigida per Israel Solà

Imatge promocional de la peça ‘Aquest sol, hi és per a tots’? Foto: Cedida

gulars, col·locant el públic a tocar 
dels actors. Al llarg dels tres dies 
del festival es programaran 18 mi-
croespectacles diferents, a raó de 6 
al dia. Cada proposta es represen-
tarà quatre vegades, donant op-
ció al públic de veure-les totes, si 
ho vol. En total, doncs, es faran 72 
funcions. Són espectacles de cur-
ta durada interpretats per entre 1 
i 4 actors i per a un grup reduït de 
persones (20 persones per funció 
en cada espectacle).

La programació està formada 
per 14 obres de microteatre inè-
dites, que s’estrenen en exclusiva 
al festival, i 4 micropeces de tea-
tre d’altres disciplines (titelles, 
visual i multidisciplinar). Tots 
ells escrits, dirigits i interpre-
tats per professionals. En el cas 
de les microobres de text inèdi-
tes, i a excepció de Duel i La soli-
tud de l’U, una comissió d’experts 
formada pels dramaturgs Marc 
Rosich, Roger Ribó i Jacobo Julio 
(director del Cabanyal Íntim de 
València) ha escollit 12 propostes 
d’entre 170 textos.

El Píndoles pretén ser l’inici 
d’un projecte més gran: les obres 
estrenades entren a formar part 
del catàleg de la #GiraPíndoles, 
que al 2018 ja compta amb 48 pro-
postes. Durant tot l’any s’ofereix, 
a espais públics i privats, la possi-
bilitat de programar un especta-
cle itinerant de 3 microobres en 
espais singulars.• 

Racons de contes als Lluïsos. 
El Píndoles seguirà amb 
la seva aposta pel públic 
infantil. El 3 de juny a les
12h farà ‘Racons de contes’, 
que programa en col·laboració 
amb els Lluïsos. Es tracta 
d’un espectacle itinerant que 
engloba 3 microespectacles 
de teatre de l’objecte per 
diferents espais de l’entitat.

sen la Setmana d’Arquitectura 
2018, una iniciativa compartida 
que tindrà lloc en diferents esce-
naris de Barcelona del 10 al 20 de 
maig. A Gràcia, el programa pro-
posa una visita “diferent” al Park 
Güell a través de la mirada de les 
arquitectes Anna Ribas i Carme 
Hosta, autores dels projectes de 

Visita al Park Güell i 
una ruta per la Vila, a la 
Setmana de l’Arquitectura 
 
Les arquitectes responsables del 
conjunt monumental faran de guies

S.M.

El La Fundació Mies van der 
Rohe amb l’Ajuntament de 
Barcelona i el Col·legi d’Arqui-

tectes de Catalunya (COAC), en col-
laboració amb Barcelona Building 
Construmat i ArquinFAD, impul-

restauració dels pavellons d’ac-
cés i responsables de la conser-
vació i manteniment del conjunt 
monumental. Es tracta d’una acti-

La ruta inclou parada a la plaça Lesseps i la biblioteca Jaume Fuster. Foto: A.V.

vitat gratuïta amb inscripció prè-
via que tindrà lloc el 14 de maig 
a les 12 h. L’altra proposta és la 
ruta Gràcia, de la revolució soci-

al a la revolució urbana. Els orga-
nitzadors consideren que l’anti-
ga Vila de Gràcia es caracteritza 
per haver mantingut viva la seva 
identitat com a poble al llarg del 
temps. A aquest caràcter propi se 
li suma una xarxa d’equipaments 
i espais públics que aporten qua-
litat de vida als seus habitants. 
D’altra banda, la remodelació del 
Mercat de la Llibertat ha permès 
augmentar-ne els visitants, men-
tre que el mercat de l’Abaceria 
està a punt d’iniciar la seva refor-
ma integral. Aquest itinerari re-
corre el barri de la Vila de Gràcia 
tot passant per espais públics 
com la plaça Lesseps, la biblio-
teca Jaume Fuster i el Mercat de 
l’Abaceria Central. També és una 
activitat gratuïta amb inscripció 
prèvia i programada el 15 de maig 
a les 6 de la tarda. •
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El concert de la Patum 
al CAT celebra 25 
edicions amb nou 
director i peces del 1911 
L’actuació, programada per dijous 24 de maig, 
comptarà amb la Banda del Memorial Ricard Cuadra 
i la Big Band de l’Escola Municipal de Berga

La Banda del Memorial Ricard Cuadra al concert de l’any passat. Foto: Josep Tomàs 

S.M. 

El tradicional concert de 
Pa tum ‘Memorial Ricard 
Cuadra’ arribarà per Cor-
pus a la plaça de Sant Pere 
de Berga el 26 de maig i al 

Centre Artesà Tradicionàrius dos 
dies abans, dos concerts per posar 
en valor el talent berguedà que des 
de fa 21 edicions ha interpretat les 
músiques de la Patum a Berga i 25 
edicions al CAT. Gràcies a la inici-
ativa de Ricard Cuadra, el mateix 
any en què va recuperar les anti-
gues peces, el 1993, va ser el pri-
mer en què les músiques de La 
Patum van pujar a l’escenari de 
l’Artesà. Des d’aquell moment i 
fi ns el 2018, el C.A.T. ha acollit el 
concert de les músiques així com 
també d’altres activitats. 

La Banda del Memorial Ricard 
Cuadra de més de quaranta mú-
sics, que enguany estarà dirigida 
per Jesús Badia que substitueix a 
Sergi Cuenca, interpretarà peces 
escrites pel compositor i director 
Pepe Balasch. A la segona, inter-
pretarà un salt complet de Patum 
amb fi nal de Tirabols i algunes pe-
ces de la música de La Patum que 
l’any 1911 va arranjar Fernando 
Cobeño. El músic berguedà Jordi 
Sabata ha trobat aquests arran-
jaments a l’Arxiu Comarcal del 
Bages. Partitures que va escriure 
Fernando Cobeño escoltant uns 
enregistraments en uns cilindres 

de cera per tal que la Banda del 
Batalló de Caçadors de Reus po-
gués tocar La Patum. Tenint en 
compte que les peces de Joaquim 
Serra i Farriols (Quimserra) són 
de molts pocs anys abans, (la més 
antiga, Els Plens, del 1888) és poc 
probable que es trobin altres par-
titures més antigues que aquestes, 

a no ser que es trobessin les ori-
ginals de Joaquim Serra o alguna 
partitura del Ball de l’Àliga, única 
peça pròpia de La Patum de Berga 
més antiga que les del Quimserra; 
totes les altres són músiques po-
pulars no pas exclusives de Berga 
i les peces d’autor que es toquen 
són totes posteriors.

Aquest espectacle s’emmar-
ca dins de la programació de la 
Primavera Folk, que també inclou 
els proers concerts de la Magalí 
Sare (12/05), Alkinoos Ioannidis 
(18/05), la Meritxell Nedderman 
trio (25/05), Roger Andorrà 
(26/05), Arianna Savall i Petter 
Udland (01/06) Falsterbo (22/06), i 
el 17è cicle de concerts La Taverna 
del CAT.•

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla 
del Prat,  15. Tel. 93 217 26 42.
• Mi querida cofradía. 16.05 i 

18.05. Excepte dj, 20.20. 
• Noche de juegos. Dv, dl, dm i dc, 

16, 18.10 i 22.20. Ds i dg, 16.10 i 
22.20. Dj, 15.50, 17.55 i 22.20. 

• Leo Da Vinci: Misión Mona Lisa. 
Ds i dg, 16. 

• El cuaderno de Barro. Dj, 20. 
• María by Callas. 20.05. 
• #SexPact. 22.25. 
• La casa torcida. 20.10. Dv, dl, 

dm, dc i dj, 16.10. 
• Peter Rabbit. Ds i dg, 16.10. 
• Ready Player One. Dv, ds, dg, dl, 

dm, dc i dj, 19. 
• Gorrión Rojo. 22. 
• Mi familia del norte. 15.50, 

18.05, 20.20 i 22.30. 
• Sherlock Gnomes. 15.55, 17.50 

i 19.45. 

• La forma del agua. Dv, ds, dg, dl, 
dm, dc i dj, 22.10. 

• Una razón brillante. Dv, ds, dg, 
dl, dm, dc i dj, 15.55. 

• Isla de perros. Dv, ds, dg, dl, dm, 
dc i dj, 18. 

• Un lugar tranquilo. 22.30. 
• Campeones. Dv, ds, dg, dl, dm, 

dc i dj, 16.15, 19.10 i 22.05. 
• Vengadores Infi nity War. Dv, 

ds, dg, dl, dm, dc i dj, 16, 19 i 22. 

Cinemes Girona. Girona, 177
• Invitación de boda. Dv, dg, dl i 

dc, 19.45.
• Lou Andreas-Salomé. 18. Dv, 

dm, dc i dj, 16. 
• El león duerme esta noche. Dv, 

ds, dg i dl, 20. Dj, 22. 
• Niñato. Dv, ds, dg i dc, 16. Dj, 22. 
• Amante por un día. Dv, ds, dg, 

dl, dm, dc i dj, 18. Dv i ds, 22. 
• Doctrina el pecat original i la 

reinserció. Dv, ds, dg, dc i dj, 22. 
• Good of ice skate – bcn sports 

fi lm festival. Ds, 20. 

• La fábrica de nada. Dv, ds, dg, 
dl, dm i dc, 17.15 i 20.30. dj, 17. 

• El holandés errante. Dm, 19.30. 
• Carme Sansa diu i canta a 

Maria Aurèlia Capmany. Dj, 
20.30. 

• El caso de Cristo. Dj, 20. 
• Orange sunshine. Dm, 20. 

Texas. Bailèn, 205. [VOS català. 
933487748 cinemestexas.cat]
• Sala 1: Els arxius del pentàgon. 

15.50, 18 i 20.10. Muchos hijos, 
un mono y un castillo. 22.15. 

• Sala 2: Una mujer fantástica. 16, 
18 i 20. El autor. 22. 

• Sala 3: Un home anomenat ove. 
16, 18 i 20. El sacrifi ci d’un cèr-
vol sagrat. 22. 

• Sala 4: Un italià a Noruega. 16, 
18 i 20. Ds i dg, 18 i 20. Amor a la 
siciliana. 22. 

Verdi. Verdi, 32. 
•Maria by Callas. Dv, ds, dg, dl, 

dm, dc i dj, 11.30, 16, 18 i 20.20. 

• The Wall. Dv, ds, dg, dl, dm, dc i 
dj, 11.30, 16, 20.20 i 22.30. 

• El hilo invisible. 17.50. 
• Call me by your name. Dv, ds, 

dg, dl, dm, dc i dj, 22.05. 
• Roman J. Israel, Esq. Dv, ds, dg, 

dl, dm, dc i dj, 16 i 20.15. 
• Rebelde entre el centeno. Dv, 

ds, dg, dl, dm, dc i dj, 18.15 i 
22.30. 

• Mi familia del norte. Dv, ds, dg, 
dl, dm, dc i dj, 11.30, 16, 18.10, 
20.20 i 22.30. 

• Lou Andreas-Salomé. Dv, ds, dg, 
dl, dm, dc i dj, 16 i 18.10. 

• El insulto. Dv, ds, dg, dl, dm, dc 
i dj, 20.20. 

• Un lugar tranquilo. Dv, ds, dg, 
dl, dm, dc i dj, 22.30. 

• The Party. Dv, dl, dm, dc i dj, 
11.30. 

• Mi querida cofradía. Dv, dc i dj, 
11.30. 

• El Grúfal. Ds i dg, 11.30 i 12.30. 
• Sherlock Gnomes. Ds i dg, 11.30. 
• San Pedro y las Basílicas 

Papales de Roma. Dm, 11.30 i 
18. 

• Soñadores. Dj, 20.15. 

Verdi Park. Torrijos, 49
• La librería. Dv, ds, dg, dl, dm, dc 

i dj, 16.
• Un sol interior. Dv, ds, dg, dl, 

dm, dc i dj, 18.10 i 22.30. 
• Lady Bird. Dv, ds, dg, dl, dc i dj, 

20.15. 
• Mi querida cofradía. Dv, ds, dg, 

dl, dm, dc i dj, 16.15, 21 i 22.30. 
• Isla de perros. Dv, ds, dg, dl, dm, 

dc i dj, 18.15, 20.15 i 22.15. 
• La casa junto al mar. Dv, ds, dg, 

dl, dm, dc i dj, 16. 
• La forma del agua. Dv, ds, dg, dl, 

dm, dc i dj, 18. 
• Tres anuncios en las afueras. 

20.20. 
• El Cairo Confi dencial. Dv, ds, dg, 

dl, dm, dc i dj, 22.30. 
• Sherlock Gnomes. Dv, ds, dg, dl, 

dm, dc i dj, 16, 17.40 i 19.20. 
• Borg McEnroe. Dm, 20.15. 

Ramon Casalé

Al Centre Cívic Guinardó (Ronda del Guinardó, 
113) s’exposa una sèrie de pintures de MUGRAFF 
(Barcelona, 1991), amb el títol Caligrafi tti. De fet, el 

seu treball creatiu és més conegut pels seus murals de 
grans dimensions dins de l’apartat del streetart o l’art al 
carrer, també conegut com a grafi tti, un art que omple 
cada cop més les parets mitjaneres o les de quatre vents 
dels grans edifi cis de les principals ciutats del món. 

Malgrat les meves reserves respecte a aquest tipus 
de manifestació artística, haig de reconèixer que el tre-
ball que s’està fent des de fa anys en diversos espais ur-
bans ha fet canviar la meva percepció respecte a aques-
tes intervencions als murs o a altres llocs que, en els 
seus inicis eren considerades com a il·legals. L’aparició 
de determinats artistes relacionats amb el grafi tti a fi -
nals dels vuitanta del segle passat, cas dels novaiorque-
sos Keith Haring (1958-1990) i Jean-Michel Basquiat 
(1960-1988), encara que aquest últim era d’origen hai-
tià, va signifi car que el grafi tti despertés un gran inte-

rès en els cercles 
artístics més avant-
guardistes tant del 
continent americà 
com de l’ europeu, 
ja que s’endinsaven 
en aspecte socials 
i polítics. Cert que 
avui en dia perso-
natges com l’anglès 

Bansky o el barceloní Sixeart han permès que el grafi tti 
sigui protagonista a nivell mediàtic, sobretot per la qua-
litat i espectacularitat de les seves propostes. Seguidor 
d’aquest moviment urbà revolucionari i rebel, però 
que cada vegada és més formalista, sorgeix la fi gura de 
MUGRAFF, que veu l’art com una manera d’evadir-se 
de les seves expectatives. Els seus començaments pro-
venen de treballar en diversos llocs urbans des d’una 
perspectiva provocadora, però poc a poc s’ha anat allu-
nyant d’aquests supòsits, a base de rebre encàrrecs, 
dins del seu estil més personal.

La singularitat de les seves creacions es basa en la re-
presentació d’una tipografi a i una cal·ligrafi a que recor-
den el món aràbic, on les formes circulars esdevenen 
protagonistes. En aquests acrílics predomina la idea de 
mostrar una mena d’alfabet, amb lletres de diferents 
colors distribuïdes al mig d’un cercle, i que respecte a 
altres exposicions eren compartides amb personatges 
femenins. Com assenyala MUGRAFF, “beneït sigui el 
caos perquè és símptoma de llibertat”. No hi estic mas-
sa d’acord, ja que si el caos està relacionat amb l’atzar, 
amb allò indeterminat en contraposició a l’ordre, no 
ho veig en les seves obres, on crec que tot està molt ben 
dissenyat i estructurat.•

MUGRAFF, l’art del grafi tti

crítica 
d’art

La cal·ligrafi a de 
l’artista recorda el 
món aràbic, amb 
formes circulars

El músic Jordi 
Sabata ha trobat 
els arranjaments 
a l’Arxiu Comarcal 
del Bages 
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Èric LluentGràcia des de l’exili Èric

Quan la llibreria del barri 
és a 3.000 quilòmetres

L ’exili econòmic planteja contradiccions estructu-
rals que no es dilueixen fàcilment. Un d’aquests 
absurds és el de seguir considerant que casa no és 
pas on ets sinó d’on vens. El pis gracienc dels pa-
res, la bodega i el bar del carrer, la plaça i el mer-

cat. Molts graciencs estaríem d’acord en defi nir casa nos-
tra en aquests termes, sempre, això sí, amb algún afegitó 
personal. En el meu cas, hi incorporaria sense pensar-ho 
les tres llibreries de referència personal: Taifa, Memòria 
i Maite. Quan la llibreria del barri és a tres mil quilòme-
tres, l’exili se’t planta davant dels ulls encara més sovint. 

Durant una bona temporada, el llibreter del fl ea mar-
ket de Reykjavík, un home gras d’uns quaranta anys de 
nom Rúnar, amb un peculiar concepte del que és un preu 
rebaixat i unes idees polítiques delirants, em va fer pas-
sar l’enyorança de trepitjar alguna d’aquestes llibreri-

es, tot endossant-me la seva col·lecció de llibres sobre 
Islàndia en anglès, que ara està instalada al menjador del 
petit apartament on visc. Tan mateix, amb en Rúnar el 
tema de conversa no tenia gaire recorregut més enllà de 
l’illa. Que si Islàndia i el peix, que si els comunistes islan-
desos, que si les sagues islandeses, que si mira aquest lli-
bre editat pel Banc Central que fa anys el regalaven i ara 
te’l deixo per sis mil corones. En Rúnar és un bon paio, si 
mai esteu per Reykjavík, feu-li una visita, però va al que 
va. Té més de venedor que de llibreter. 

Te n’adones que la llibreria del barri és a tres mil quilò-
metres quan sents l’abscència del llibreter amb qui com-
parteixes context històric i geogràfi c, del llibreter que 
abans que acabis la frase per demanar referències sobre 
un tema en concret, ja mira a l’infi nit tot aclucant els 
ulls, recordant el nom d’un autor o un llibre que ni la cer-
ca més avançada de Google t’hagués suggerit mai. Saps 
que no ets a casa quan a les llibreries no ofereixen ni un 
sol llibre en la teva llengua. Saps que casa és molt lluny 
quan és gairebé impossible trobar títols sobre la Guerra 
Cívil, el franquisme, la Transició, la Guerra del Marroc, 
els fets de l’1 d’Octubre o la Segona República espanyola. 

És en aquest marc de desconnexió amb el niu que quan 
un aterra a la capital catalana, quasi instintivament, des-
prés de visitar la bodega i el bar del carrer (el primer és 
el primer), corre cap a les llibreries de confi ança per re-
trobar-se amb el llibreter que parla el teu idioma, en el 
sentit més ampli de l’expressió. Fer el viatge de tornada a 
Reykjavík amb un carregament de llibres que et conecten 
amb el teu barri, la teva ciutat, el teu temps i la teva his-
tòria és una petita victòria que ajuda a apaivagar l’angoi-
xa que sentim sovint els exiliats econòmics pel desig de 
tornar a casa. •

Sents l’absència del llibreter 
amb qui comparteixes context; 
a Reykjavík, en Runar és bon 
paio, però va al que va. Té més 
de venedor que de llibreter

La llibreria, racó personal de l’autor que considera com a casa. Foto: A.V.

La torratxa

8 mestres per 
a 8 mesos
Ernest Cauhé

Auna escola bressol de titularitat mu-
nicipal, la classe A, amb infants de 2 
anys, va començar el curs al setem-

bre amb la mestra 1. És una edat en què 
l’adult referencial té una importància 
cabdal per què les criatures es desenvolu-
pin amb seguretat. Ho expliquen tots els 
especialistes en educació infantil. Però 
aquesta mestra 1 ja va iniciar la feina 
amb data de caducitat. Va durar 3 setma-
nes perquè en realitat la plaça de tutora 
era de la mestra 2, que estava de baixa. 
Per sort totes dues tenien el suport de la 
mestra 3, una fi gura imprescindible en 
una aula amb 18 criatures de bolquer i 
xumet. Però en aterrar la mestra 2 va cal-
dre trobar una mestra 4 per fer les tardes 
perquè naturalment la mestra 2 tenia el 

deure d’atendre a la seva pròpia criatu-
ra. Una baixa en un altra classe, al cap de 
dos mesos va tornar-ho a remoure tot. Va 
entrar en joc la mestra 5, però amb el su-
port ocasional de la mestra 6, que també 
atenia a altres grups per hores. Poc des-
prés, una mestra 7 va substituir la mestra 
4 de les tardes perquè alguna cosa no de-
via quadrar. La mestra 2 però, en posar-se 
de baixa no va tenir substituta i la mestra 
7 va haver de convertir-se en referencia 
durant uns dies. Tot i que sembla que ara, 
al vuitè mes, que la mestra 7 de les tardes 
anirà a petar a una altra plaça del mateix 
centre, ja està tot lligat perquè sigui la 
mestra 8 qui faci la seva tasca. I les cria-
tures de l’1 al 18 potser no estan gaire se-
gures de qui les ha d’atendre però, tant se 
val, que amb tanta xifra potser fi ns i tot 
han après que l’administració no hi en-
tén de persones ni de personetes. Només 
n’entén, de xifres.•

Amb tanta xifra 
potser han après que 
l’administració no 
n’entén, de persones

de Gràciade Gràcia


