
El Park Güell 
activa una entrada 
exclusiva per a 
Gaudir + i el 2019 
ja només vendrà 
tiquets online
P4

L’Abaceria provisional 
ja té data ofi cial 
d’obertura: entre el 
17 i el 19 de juliol
P5

La reactivació immobiliària 
assetja els casalots no inclosos 
en el catàleg arquitectònic 
Els promotors obtenen permís per enderrocar una antiga casa okupada al 
carrer Repartidor de Vallcarca i la reivindicada fi nca de Balcells 26 a la Salut

El casalot del carrer Repartidor amb Baixada de la Glòria. Foto: A. B.

Albert Balanzà

E l catàleg del patrimoni arquitectònic de Barcelona, 
una eina que va ser pionera a l’Estat espanyol quan 
es va elaborar un primer document ofi cial a princi-
pis dels anys 60, no conté totes les edifi cacions que 
aparentment tenen un valor per la presència exter-

na almenys d’elements ornamentals que li augurarien un 
mínim valor de protecció. Hi ha casos que no gaudeixen ni 
del més baix dels nivells de protecció, el C o el D, i els promo-
tors immobiliaris, en plena fase de reactivació, han trobat 
aquí una escletxa per enderrocar i aixecar nous projectes. 

Aquest mes de juny, amb un sorprenent retard respecte 
de l’habitual publicació ofi cial cada tres mesos a la Gaseta 
Municipal, l’Ajuntament de Barcelona ha fet pública l’auto-
rització d’enderroc i permís d’edifi cació de la reivindicada 
fi nca del carrer Balcells 26, un casalot del barri de la Salut 
-datat el 1905- que el juliol de 2016 va ser motiu d’una cam-

panya veïnal per salvar-lo i posteriorment ha estat okupat 
sota el nom de Torre Marika. “No hi havia cap possibilitat 
de catalogar-lo”, han apuntat fonts municipals. El permís 
d’enderroc es va atorgar el maig de 2017 i el de construcció 
l’agost de 2017, però fi ns ara no s’ha conegut l’autorització 
pels canals de transparència municipal. 

També aquest és el cas del casalot del carrer Repartidor 
24, a Vallcarca, antigament okupat com Kasa Nostra fi ns 
l’any passat, on una promoció immobiliària ja hi ha co-
mençat a enderrocar parets, sostres i una part de l’en-
trada. Pàgina 3

Sabor de 
Gràcia, a la 
plaça del Folk
Els guanyadors dels concursos 
Desconnecta i DMJ també hi 
tocaran per Festa Major P15

La fi nca de la Salut no es pot salvar 
perquè l’Ajuntament no ha trobat 
cap possibilitat de catalogar-la
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El PP de Gràcia 
dóna suport a 
Pablo Casado a 
les primàries 
El president de la 
junta local del Partit 
Popular i conseller 
de districte, Miguel 
Raposo, ha anunciat 
aquesta setmana el 
suport a Pablo Casado 
en el procés d’eleccions 
primàries que la formació 
conservadora ha engegat 
a nivell estatal. “El meu 
partit té una oportunitat 
única d’afrontar una 
regeneració que li 
permeti recuperar els 
seus valors i fer tornar 
la il·lusió als afi liats”, ha 
apuntat Raposo en un 
missatge al seu compte 
de Facebook. 

Albert Balanzà

El ple del dimecres 4 de ju-
liol serà llarg i dens, com 
acostumen a ser les últi-
mes convocatòries, que no 
han fet més que guanyar 

múscul des que es van separar de 
les audiències públiques i a mesu-
ra que s’acosten les eleccions d’aquí 
a onze mesos. La junta de porta-
veus del districte així ho ha cons-
tatat aquest dimarts amb un ordre 
del dia en el qual els grups munici-
pals hi han encabit gairebé totes les 
qüestions de debat central al dis-
tricte, des de la dinamització del 
comerç de Travessera de Dalt fi ns 
a la pacifi cació de les places a l’es-
tiu passant per un pla de xoc con-
tra l’augment de gent que dorm al 
carrer i arribant a demanar llistats 
de cases okupades i assentaments.

El PDeCat, com a principal grup 
de l’oposició, és qui demana el pla 
de xoc contra el sensellarisme un 
cop el recompte municipal anual, 
fet aquest maig, ha constatat un 
creixement dels 29 casos de l’any 
passat fi ns a 52 als cinc barris gra-
ciencs. També els nacionalistes ins-
ten el govern a explicar les mesu-
res que s’executaran a les places 
per fer compatible l’oci amb el des-
cans i afegeixen una petició per re-
formar la placeta Manuel Torrente, 
a tocar del carrer Alzina. 

ERC, per la seva banda, seguint 
les últimes dades de dèfi cit de les 

Dens ple de juliol amb 
comerç, pobresa, 
okupes i assentaments 
com a temes principals 
Govern i oposició debatran tres declaracions de suport al 
poble gitano, als refugiats i contra l’explotació a Huelva

escoles bressol (un 52% de deman-
da desatesa) vol un pla de treball 
per als propers 12 mesos, i també en 
el sector jove demana espais d’estu-
di als barris on no hi ha biblioteca.

La CUP segueix en la línia de re-
cuperar espais municipals de ges-
tió externa, en aquest cas, els cen-
tres esportius, un cop constatat que 
aquests centres també reben una 
compensació econòmica per tenir 
preus rebaixats als aturats, i que la 
mesura permetria subrogar fi ns a 
61 treballadors. També l’esquerra 
independentista demana que s’atu-
rin els partits de la Roja al Camp de 
l’Àliga i recuperar la ludoteca que 
dóna servei a la Sedeta i a l’escola 
Rius i Taulet.

Entre els grups municipals res-
tants, PSC i C’s coincideixen a de-
manar un llistat d’assentaments 
que els socialistes amplien també 
a cases okupades. El PSC també 
demana, seguint el que es va apro-
var en comissió a Barcelona, que es 
presenti un pla de dinamització del 
comerç de Travessera de Dalt amb 
l’objectiu de crear una zona espe-
cífi ca reconeguda en el pla d’usos. 
Finalment el PP insta a convocar 
una reunió de veïns, comerciants 
i Districte per debatre les afectaci-
ons de les obres de l’Abaceria.

Els grups també han presentat 
declaracions institucionals de 
suport al poble gitano (BCN En 
Comú), als refugiats (PSC) i con-
tra l’explotació laboral i sexual a 
Huelva (CUP). •

L’últim ple del districte, en una imatge general Foto: A. V.

Desokupa fa 
fora els okupes 
del gimnàs del 
mercat de Lesseps 

Un grup de treballadors 
de l’empresa Desokupa 
van entrar dilluns a la 
nit al gimnàs que hi ha 
a les plantes superiors 
del mercat de Lesseps, 
a la part superior del 
carrer Verdi, i van fer 
fora el col·lectiu que el 27 
de maig s’hi va establir. 
L’acció es va fer després 
que la propietat autoritzés 
Desokupa perquè els 
okupes havien bloquejat la 
sortida d’emergència del 
pàrquing. 

Declaracions institucionals. Suport al poble 
gitano (BCN En Comú), Explotació laboral i 
sexual a Huelva (CUP) i Aquarius (PSC)

PDeCAT: Pla de xoc contra el sensellarisme, 
mesures a places i reforma Manuel Torrente

ERC: Espais d’estudi a Grassot, Salut, Coll i 
Penitents, pla reducció dèfi cit escola bressol

CUP: Fi als partits d’Espanya a l’Àliga, pla 
centres esportius municipals a gestió directa

PP: Reunió per obres Abaceria
PSC: Creació zona específi ca comerç Travessera 

de Dalt i llista de pisos okupats i assentaments
C’s: Llistat assentaments i pla antigrafi ts

Les principals iniciatives

i que va tenir com a convidats 
els malauradament traspassats 
Patrícia Gabancho i Jaume Botey 
o els actualment empresonats 
Jordi Cuixart i Jordi Sànchez. 

En aquesta segona ocasió, que 
centrarà tots els actes a la plaça 
del Nord, l’inici dels actes serà 
aquest dimecres 4 de juliol amb 
una primera convocatòria titula-
da La Vila que tenim, la Vila que vo-
lem. Els ponents seran represen-
tants del Moviment Popular de 

Gràcia, de l’Assemblea de Dones 
Feministes, de l’Ofi cina d’Habi-
tatge, de la Xarxa de Cures i de 
la plataforma Gràcia Participa-
Rebost Solidari. 

El cicle s’allargarà durant tot el 
mes de juliol, fi ns al dia 25, i pre-
veu tocar com en l’anterior edició 
tota mena de temàtiques. En l’an-
terior edició els temes abordats 
van ser la cultura, la religió o la 
immigració. Totes les xerrades es 
faran a les 19 hores. •

Tornen els Dimecres per la Democràcia
La Taula d’Entitats pel Referèndum ressuscita el cicle de debats a la plaça del Nord els dimecres de juliol

A. B.

La Taula d’Entitats de Gràcia 
pel Referèndum no s’arron-
sa i enguany tornarà a orga-

nitzar per segon any consecu-
tiu el cicle de xerrades Dimecres 
per la Democràcia -rebatejat ara 
com a Dimecres per la Llibertat-, 
que ja es va programar l’any pas-
sat en escenaris com l’Envelat del 
Bicentenari o la plaça del Nord 

Roger Español, als Dilluns de 
plaça de la Vila. El saxo dels 
Soweto, que l’1-O va perdre un ull 
per l’impacte d’una pilota de goma, 
s’ha sumat a la 36a convocatòria 
pels presos amb El Cant dels Ocells. 
També ha sonat Lladres que entreu 
per Almansa o No serem moguts.
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Gràcia perdrà dos 
casalots històrics a la 
Salut i a Vallcarca en 
favor de nou habitatge
L’actual Torre Marika, a Balcells 26, té els permisos per 
anar a terra i l’antiga Kasa Nostra ja s’està enderrocant 

Albert Balanzà

Ni el casalot històric de 
Balcells 26, reivindicat 
l’any 2016 pel s veïns en 
el marc d’una campa-
nya per salvar aquesta 

fi nca del 1905, ni el de Repartidor 
24, okupat fi ns l’any passat com 
a Kasa Nostra, se salvaran de la 
piqueta per la intermediació del 
catàleg del patrimoni arquitectò-
nic de Barcelona. Ni un ni l’altre 
tenen el grau mínim de protecció 
que evitaria que l’Ajuntament de 
Barcelona hagués donat els permi-
sos d’enderrocament i de nova edi-
fi cació que ja estan en vigor i per-
meten activar les obres.

El cas més avançat és el del ca-
salot de Vallcarca, que fa un pa-
rell de setmanes, des de mitjans 
de juny, és l’escenari d’obres d’en-
derroc que afecten sostres i pa-
rets i també l’entrada de la fi nca, 
tal com han confirmat els boti-
guers i els moviments socials de 
la zona. L’antiga Kasa Nostra va 
ser desallotjada l’any passat i el 
carrer Repartidor, un dels paral-
lels que van a parar a la Baixada 
de la Glòria, sumarà amb aques-
ta futura promoció immobiliària 
la segona operació de nou habi-
tatge en pocs mesos, a l’espera de 
les imminents iniciatives públi-
ques i privades que es concreta-
ran en els terrenys propers del pla 
Vallcarca.

L’altre cas és el de Balcells 26, 
un casalot encara més sensible a 
la voluntat popular perquè el ju-
liol de 2016 va ser motiu d’una 
campanya concreta sota el lema 
Salvem Balcells 26, que va reco-
llir fi rmes entre el veïnat i va ob-
tenir cert ressò fins i tot en els 
mitjans generalistes. El casalot, 
que se situa per sota del carrer 
Camèlies, amb porta principal per 
Camèlies i porta secundària per 
Passeig d’Amunt, està okupat des 
del novembre de 2017 sota el nom 
de Torre Marika i encara aquesta 
setmana hi havia inquilins.

Però la Gaseta Municipal de 
Barcelona ha publicat aquest mes 
de juny, amb un cert endarreri-
ment, els permisos de llicències 
d’obres majors, tant pel que fa a 
l’enderroc del casalot (autoritzat el 
maig 2017) com pel que fa a la cons-
trucció d’un edifi ci de planta soter-
rani, planta baixa i tres plantes en 
un espai per a un total de set habi-
tatges (autoritzat l’agost de 2017). 

Fonts municipals han explicat 
que la campanya del 2016 per sal-
var Balcells 26 va fer aturar pro-
visionalment la petició d’enderroc 
però fi nalment l’Ajuntament no va 
trobar cap possibilitat de catalo-
gar la fi nca, que tampoc estava in-
tegrada en el catàleg ofi cial. “Als 
anys 80 s’havien fet obres de re-
modelació integral que l’havien 
modificat tot; Patrimoni va dir 
que no, que no es podia catalo-
gar”, apunten.• 

Breus

Segon intent per 
obrir la piscina de 
la Creueta del Coll 
per fuites d’aigüa
La piscina del Parc 
de la Creueta del Coll 
s’està reomplint entre 
aquest dijous i divendres 
després que els tècnics 
recomanessin l’ajornament 
de l’inici de la temporada 
d’estiu el passat diumenge 
per unes fuites d’aigua 
que s’hi van detectar. 
Aquesta setmana els 
tècnics municipals han 
hagut de revisar tot el 
sistema i han fet un segon 
intent de reomplir l’espai 
per comprovar el seu 
funcionament correcte 
i obrir defi nitivament la 
temporada de bany.

Més setge a habitatges i 
equipaments okupats. Després 
de salvar el passat mes de març la 
primera data de desallotjament, 
l’Armadillo del carrer Sant Salvador 
té nova data: el 13 de juliol. També 
el Banc Expropiat, ara a l’antic CAP 
Quevedo, s’ha manifestat aquest 
dijous per evitar l’amenaça vigent 
de desallotjament. Una trentena 
d’activistes s’han concentrat davant 
la Seguretat Social de Pare Claret. 

La nova àrea de 
jocs de Sol pretén 
donar nous 
usos a la plaça

Aquesta setmana ha 
començat la instal·lació 
de l’àrea de jocs infantils 
a la plaça del Sol que té 
com a objectiu donar 
nous usos a la plaça i 
minvar les molèsties que 
provoca el soroll degut 
a les aglomeracions 
de persones a la zona, 
especialment durant la 
nit. L’àrea de jocs ocuparà 
una superfície de 75 
metres quadrats i entrarà 
en funcionament a partir 
del 2 de juliol.

Vistes de Balcells 26 des del Passeig d’Amunt. Foto: A. B.
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El Park Güell activa una entrada 
exclusiva per a Gaudir + i el 2019 
ja només vendrà tiquets online
La plataforma, que pretenia facilitar l’accés de barcelonins i resta de públic 
sense dret de pas veïnal, només ha sumat en quatre anys 111.600 peticions

A. Vilardaga / A. Balanzà

La primera reunió de la nova 
etapa del grup d’impuls i 
seguiment del Park Güell, 
que ha de donar validació a 
les mesures municipals del 

Pla Estratègic impulsat des de la 
tardor-hivern d’enguany per va-
lor total de 24,9 milions d’euros, 
s’ha convocat aquest dijous amb 
l’anunci per part de l’Ajuntament 
de la posada en marxa dels sis 
nous accessos exclusius al recin-
te per als inscrits a la plataforma 
Gaudir + i amb l’eliminació a par-
tir del 2019 de la venda presencial 
d’entrades a les taquilles.

Quan gairebé han passat cinc 
anys de l’estrena de l’accés regulat 
de pagament a la zona monumental 
i amb un cert alentiment respecte 
de les presentacions ofi cials del pla 
fetes entre novembre i gener d’en-
guany, l’Ajuntament ha volgut co-
mençar a canviar el pinyol de l’ac-
cés regulat amb la potenciació de 
l’experiment Gaudir +, una plata-
forma d’inscripció que mai no ha 
acabat de funcionar -111.600 ins-
crits- i que pretenia inicialment 
encabir els barcelonins i resta de 
catalans que no tenen el carnet 
identifi catiu dels veïns dels barris 
limítrofs, els quals sí que sempre 
s’han pogut acollir al dret de pas. 
Fonts municipals apunten que els 

Breus

La històrica porta 
del Martin’s ja es 
reforma per al 
centre d’estètica

La clínica de cirurgia 
plàstica i estètica que 
obrirà on havia estat 
la històrica discoteca 
Martin’s (vegeu número 
696), als Jardinets, ha 
començat a canviar 
elements signifi catius de 
l’antic temple gai, com 
la porta negra d’accés. 
Mantenint els forjats però 
canviant el color de la 
porta, la remodelació se 
centra en l’interior i en la 
primera planta del número 
132, tocant a Casa Fuster.

L’escola Reina 
Violant estrena 
un pàrquing 
de patinets
L’escola Reina Violant s’ha 
adaptat a la proliferació 
de patinets en l’assistència 
dels alumnes al centre 
i, amb la iniciativa d’un 
pare, ha instal·lat en 
aquestes últimes setmanes 
de curs un aparcament 
específi c. “Estalviem espai 
i els podem deixar ben 
endreçats”, diu el centre.

Amb el Gaudir+ els visitants podran entrar per la cua dels veïns només amb l’empremta dactilar. Foto: Albert Vilardaga.

turistes no s’acullen a aquest siste-
ma, que s’activa set dies després de 
la petició inicial, ja que la mitjana 
d’estada d’aquests turistes a la ciu-
tat és entre 4 i 6 dies.Ara el plan-
tejament és facilitar l’accés a par-
tir d’un lector digital que permetrà 
l’accés sense que aquest visitant no 
veïnal hagi de demanar expressa-
ment entrada.

El sistema d’entrada al Park 
Güell també es modifi carà per a 
la resta de visitants, majoritàri-
ament turistes, almenys pel que 

fa a aquells que encara s’acosta-
ven a treure entrades físicament a 
les guixetes que hi ha en els acces-
sos principals. En els dos últims 

La venda per 
internet l’any 
2017 ha fregat el 
78% del total

anys la progressió de la venda 
per internet ha passat del 50,8% 
l’any 2015, al 67,11% l’any 2016 i el 
77,87% l’any 2017, l’any que ja es 
van superar per primera vegada 
els tres milions de visitants amb 
entrada de pagament. A partir de 
2019 les entrades que no es ven-
guin online només es podran ad-
quirir des dels caixes automàtics 
instal·lats a les parades de metro 
de Vallcarca i de Lesseps. La in-
tenció municipal és reduir visi-
tants a l’entorn del recinte.•
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Veïns i autoritats del 
Districte de Gràcia i de 
la direcció general de 
Política Lingüística van 
descobrir divendres 
passat la placa en 
homenatge a Pompeu 
Fabra a la casa on va 
néixer el 20 de febrer de 
1868, al carrer Mare de 
Déu de la Salut 32. L’acte, 
sota un sol espaterrant, 
va comptar amb la glossa 
que va fer l’escriptor i veí 
del barri Joan Josep Isern, 
i amb els parlaments de 
les autoritats. Fabra hi 
va viure allà fi ns als dos 
anys, i després encara va 
residir a Gràcia al carrer 
Gran i a l’actual Pla d’en 
Salmeron.

Descoberta la 
placa en honor a 
Pompeu Fabra a la 
casa on va néixer

Breus

El Mercat de l’Abaceria està en la última fase al passeig de Sant Joan. Foto: A. V.

A. B./ J. F.

El mercat provisional de 
l’Abaceria, que s’està ai-
xecant ja en última fase al 
passeig de Sant Joan entre 
Indústria i Pare Claret, ja 

té data defi nitiva d’obertura, un 
cop el Districte va anunciar en el 
passat consell de barri de Grassot 
del 5 de juny (vegeu L’Independent 
núm. 714) que l’estrena es faria 
“passat Sant Joan”. Serà fi nalment 
entre el 17 i el 19 de juliol, tal com 
està informant l’Ajuntament de 
Barcelona als veïns que fan aques-
ta consulta a partir del servei de 
Bústia Ciutadana. El Districte i els 
paradistes de l’Abaceria preveuen 
aprofitar el dilluns 16 per fer el 
trasllat defi nitiu.

El tancament del calendari 
d’execució del mercat provisio-
nal, no obstant això, no donarà pas 
immediat a l’obra de reforma del 

L’Abaceria provisional del passeig 
de Sant Joan ja té data ofi cial per 
obrir: entre el 17 i el 19 de juliol
Districte i paradistes preveuen aprofi tar el dilluns 16 per fer el trasllat defi nitiu des 
del mercat de Travessera, que no arrencarà les obres de reforma fi ns al setembre

Els comerciants de l’entorn, per 
la seva banda, segueixen treballant 
en el marc d’una comissió de segui-
ment sobre els efectes que tindran 
unes obres de reforma previstes 
per a un termini de 24-30 mesos. 
També en aquest marc de debat 
s’ha substanciat la proposta de 
Mobilitat de fer un canvi de sentit a 
Travessera de Gràcia des de Bailèn 
fi ns a Torrent de l’Olla per atenu-
ar l’entrada de camions i de tràn-
sit per un pas més ample que el del 
carrer Gran. Alhora Mobilitat tam-
bé vol provar de tallar almenys en 
la primera fase d’obres -uns sis me-
sos- l’eix central de Travessera. •

mercat original de Travessera de 
Gràcia, que desplaçarà el seu ini-
ci al setembre per evitar caure de 
ple amb la Festa Major. Almenys 
es farà alhora l’enderroc men-
tre corre el calendari del projec-

te executiu. “Tenim ja un projec-
te d’enderroc per treure uralita i 
marquesines en mal estat, rebai-
xar terreny i treure parades”, va 
apuntar el 5 de juny el director de 
Mercats, Pere Sirvent.

L’Ajuntament 
ratifi ca la data a 
través del servei de 
Bústia Ciutadana 
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El tram del carrer Camèlies, davant del camp de l’Europa, en obres. Foto: A. V.

A. B.

L’estiu d’obres públiques a 
la xarxa viària principal i 
secundària de Gràcia, com 
passa quan arriben aques-
tes dates a tota la ciutat, 

tindrà enguany com a principals 
àmbits d’afectació la remodelació 
ja en marxa des de fa setmanes de 
l’avinguda Príncep d’Astúries i el 
carrer Camèlies, a la qual s’afegirà 
a partir de la setmana que ve l’àrea 
d’esbarjo per a gossos al sud de la 
plaça Alfons Comín. 

L’avinguda, plenament empan-
tanegada i amb únic sentit descen-
dent, afronta des d’aquest 15 de 
juliol la fase 2 per asfaltar la calça-
da del cantó Llobregat i activar el 

Les obres de Camèlies, 
Príncep d’Astúries i l’àrea 
de gossos de Comín, 
protagonistes de l’estiu
Maignon, Nil Fabra i Cardener seran els principals 
carrers secundaris en reforma, mentre els jardins de 
Menéndez y Pelayo enllesteixen últims detalls 

sentit ascedent, i a meitats d’agost 
s’executarà la cruïlla amb Guillem 
Tell. Hi haurà obres, de fet, fi ns al 
16 de març de 2019 i, tal com aquest 
setmanari explicava la setmana 
passada, es canviarà el sentit de 
Vallirana per reduir el trànsit que 
ve des de Carolines.

A Camèlies tota la reforma ini-
ciada a fi nals de 2017, que amplia 
voreres -sobretot davant del Camp 
de l’Europa-, redueix carrils i eli-
mina tot l’aparcament, només està 
pendent de la vorera nord, amb 
la implantació del nou carril bici. 
Aquesta tasca pendent s’executarà 
des d’ara fi ns al 3 de setembre.

Pel que fa a la nova àrea de gossos 
de la plaça Alfons Comín, que dona-
rà servei als veïns que ara porten els 
animals a Vallcarca, l’única fase de 

les obres al sud de la plaça s’inicia-
ran la setmana que ve, 2 de juliol, i 
duraran fi ns al 30 de setembre.

Les reformes en carrers se-
cundaris se centren en el tram 
que faltava del carrer Maignon, 
un cop el tram que arriba als jar-
dins Menéndez y Pelayo s’enllesti-
rà aquesta mateixa setmana amb 
els jardins (i amb la decisió inicial 
de no tancar-los de nit). Maignon 
ampliarà voreres i eliminarà tot 
l’aparcament en uns treballs que 
s’allargaran fi ns al 27 de desem-
bre. Nil Fabra, entre el carrer Gran 
i Torrent de l’Olla, s’incorporarà a 
les obres d’estiu amb una petita ac-
ció de reasfaltat que es farà entre 
els dies 12 i 17 de juliol. Cardener, 
en procés de ser plataforma úni-
ca, també en obres des del passat 

• Avinguda Príncep d’Astúries. Final: 16 de 
març de 2019

• Carrer Camèlies. Final: 3 de setembre
• Àrea gossos Comín. Final: 30 de setembre
• Carrer Maignon (Verdi-Mare de Déu Coll). 

Final: 27 de desembre
• Carrer Nil Fabra. Final: 17 de juliol
• Carrer Cardener. Final: 21 de novembre
• Claveguera Trav. Gràcia. Final: 3 d’agost
• Ascensor metro Vallcarca. Final: 12 d’abril 

del 2019

Les obres de l’estiu 2018

febrer, ha programat treballs fi ns 
al 21 de novembre que consistei-
xen a anar avançant en els trams 
Massens-Rabassa (juny-juliol), 
Rabassa-Torrent de les Flors (ju-
liol-agost) i Torrent de les Flors-
Sors (agost-octubre).

D’altra banda, altres petites 
obres al districte són la pavimen-

tació del carrer Miquel i Badia 
-que s’acaba la setmana que ve-, la 
rehabilitació fi ns a l’agost d’una 
claveguera entre Travessera de 
Gràcia i Sant Gabriel (tocant Gal·la 
Placídia) i els treballs en marxa 
que hi ha per instal·lar el nou as-
censor del metro Vallcarca fi ns a 
l’abril de 2019.•
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L’Europa comença una 
campanya per omplir 
el Nou Sardenya
El club ha posat en marxa un abonament a un preu de 
50 euros per gaudir dels 20 partits de lliga a l’estadi

Albert Vilardaga

S om com tu! És el nom de 
l’ambiciosa campanya que 
ha engegat l’Europa amb 
l’objectiu d’omplir el Nou 
Sardenya en els partit de 

lliga de la temporada 2018/2019. Es 
tracta d’una campanya d’abonats 
que per 50 euros l’any, o el que és 
el mateix, 2,5 euros per partit, tin-
dran accés als 20 partits de lliga de 
l’Europa al Nou Sardenya i al tro-
feu Vila de Gràcia. 

Aquest abonament és diferent al 
carnet habitual de soci i no té exac-
tament els mateixos drets polítics. 
L’abonament està pensat perquè la 
gent jove, o bé amb menys recursos 
econòmics puguin gaudir de l’equip 
durant la temporada a un preu as-
sequible, és el mateix preu per a 
qualsevol persona major de 14 anys 
(els menors d’aquesta edat ja no pa-
guen entrada), i no inclou els par-
tits de Copa Catalunya ni els pos-
sibles partits de playoff en cas que 
l’equip es classifi qui. L’abonament 
no dóna drets polítics, és a dir, no 
dóna dret a votar ni a assistir a as-
semblees, ni es pot fer servir per a 
aplicar descomptes a la botiga ni 
promocions paral·leles, sinó el que 
pretén és enganxar nous seguidors 
a l’Europa a un preu de mitjana de 
2,5 euros el partit.

Les persones interessades po-
dran donar-se d’alta d’aquest abo-
nament o renovar el carnet de soci 
a partir del 4 de juliol a les ofi ci-
nes del club, en horari de tarda. El 
carnet de soci manté els preus i les 
condicions d’anys anteriors, i tots 
aquells que decideixin renovar-

lo entre el 4 de juliol i el 3 d’agost 
rebran un descompte del 15% del 
total de la quota. A més a més, 
aquest any, per renovar el carnet 
de soci o donar-se d’alta abans del 
3 d’agost, el club donarà un obse-
qui d’una samarreta blanca d’ani-
mació amb l’escut de l’Europa, 
l’escapulari dibuixat com si fos de 
pintura amb les lletres de l’himne 
“portem amb orgull el blau esca-
pulari” al seu interior completant 
la forma de V. Tots aquells interes-
sats també la poden comprar per 6 
euros cada una.

També es manté el carnet de su-
port del futbol femení, pel qual per 
20 euros, es podrà gaudir de tots el 
partits del primer equip femení. •

Varona a la fruiteria Àngel Rolando del Mercat de l’Estrella per promocionar en nou abonament. Foto: Àngel Garreta

Confi rmats els primer amistosos 
de pretemporada. El nou Europa 
de Vilajoana s’estrenarà el 22 de 
juliol al camp del Sants, el dia 
28 visitarà Palamós, i el debut 
a casa en pretemporada serà l’1 
d’agost contra el Granollers. El 
dia 4 jugarà contra l’Horta, el 8 
contra la FE Grama i l’11 contra 
el Castelldefels. El 15 serà el 
Trofeu Vila de Gràcia contra un 
rival encara per determinar.

Albert Vilardaga
 

Les festes del Camp d’en Grassot 
i Gràcia Nova portaran dife-
rents esports al carrer el pro-

per cap de setmana. Dissabte a 
primera hora, el CEM Claror or-
ganitza la 9a Milla Camp d’en 

Grassot, d’inscripció gratuïta i di-
rigida a tots els públics, des dels 
més petits als més grans. Pels més 
petits (nascuts del 2012 al 2016) 
hi ha prevista una cursa adapta-
da de 100 metres; els nascuts en-
tre 2009 i 2011 hi haurà una cursa 
de 430 metres; els nascuts entre 
2005 i 2008, una de 804 metres, 

i a partir dels nascuts l’any 2004 
faran la Milla normal amb inici i 
fi nal al xamfrà de Roger de Flor i 
Indústria.

També al matí, a partir de les 
11h, però al pati de La Sedeta, hi 
ha programat un torneig de 4 
contra 4 de futbol sala i de volei-
bol, organitzat per GDCA Joves i 

La Milla, volei o criquet, 
a les festes de Grassot
El dissabte hi ha la 9a edició de la cursa del CEM Claror, tornejos 
al pati de La Sedeta i tallers esportius al carrer Pare Claret 

Les gimnastes de La Salle Gràcia a la porta del Nou Congost, a Manresa. Foto: Cedida

APC Gràcia, i a partir de les 5 de 
la tarda, un taller de criquet. El 
mateix dia, però al carrer Pare 
Claret, entre el passeig de Sant 
Joan i Nàpols, l’Europa organit-

zarà diversos tallers de futbol du-
rant el matí, i la secció d’handbol 
del Claret, té previstes diferents 
activitats que es faran al carrer al 
llarg de tot el dia.•

Breus

L’Ajuntament 
recula i permet la 
instal·lació d’una 
pantalla a l’Àliga

En una primera instància, 
l’Ajuntament va denegar 
el permís per tornar a 
instal·lar una pantalla 
gegant al camp de l’Àliga 
per seguir el partit de 
vuitens de fi nal entre 
Espanya i Rússia, al·legant 
que aquest partit no 
entrava dins l’acord 
inicial. La plataforma 
Barcelona con la Selección, 
promotors de la iniciativa, 
va amenaçar de prendre 
mesures legals, i el 
consistori es va fer enrere 
i va donar el vistiplau per 
la instal·lació de nou d’una 
pantalla gegant al camp 
de l’Àliga per diumenge. 
Està previst que si la 
selecció espanyola segueix 
superant rondes, es 
repeteixi el muntatge per 
poder seguir cada partit 
fi ns a una hipotètica fi nal.

Campionat social 
de frontó al CN 
Catalunya, els 
dies 7 i 8 de juliol
Els dies 7 i 8 de juliol, el 
CN Catalunya celebra el 
tradicional Campionat 
Social de Frontó. Les 
persones interessades 
tenen temps fi ns al dia 5 
per inscriure’s, i ho han de 
fet a la recepció del club, 
indicant a la modalitat on 
estan interessats a jugar, 
individual o per parelles.
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El Claret i el Safa aposten 
per la continuïtat
Els dos entrenadors han fet només dos canvis en les seves 
plantilles per encarar una nova temporada a Primera Catalana

El Safa Claror en el partit contra el Els Monjos de la temporada 17/18. Foto: A. V.

A. V

Quan les coses surten bé, 
més val no tocar masses 
peces, o com a mínim 
això és el que pensen els 
entrenadors del Bàsquet 

Claret i del Safa Claror, Xavi Marín 
i Bernat Devant, que després d’ha-
ver aconseguit els objectius que es 
van plantejar al començament de 
la temporada passada han decidit 
renovar la confi ança en la majoria 
dels seus jugadors.

En el cas del Claret, continu-
aran 9 jugadors (Pere Carrión, 
Cesc Peret, Marc Perapoch, Edgar 
Paradell, Xavi Pueyo, Alex Reina, 
Isra Fernández, Christian Sainz i 
Oriol Gebelli), hi haurà una baixa, 
la de Bruno Ibánez, i s’incorporen 
a la plantilla dos jugadors provi-
nents del Círcol de Badalona que 
han jugat aquest últim any a Copa 
Catalunya, Filip Ramírez i Oriol 
Carreras.

Al Safa Claror, el tècnic, Bernat 
Devant, ha renovat a 10 jugadors 
(Carles Reynals, Albert Cantero, 

Dani Céster, Víctor Carretero, 
Rodrigo Pascual, Arnau Carrillo, 
Adrián Martínez, Sergi López, 
Juli Antolí i Víctor Guerrero), ha 
demostrat confi ança amb la gent 
de la casa amb l’ascens de Roger 
Creus i Gerard Castel, que la tem-
porada passada estaven a la plan-
tilla del sènior B, i només ha pa-
tit les baixes voluntàries de dos 

jugadors, Víctor Gabassa i Miquel 
Cànovas.

El Claret va acabar la tempora-
da a mitja taula, mentre que el Safa 
va haver de jugar la promoció de 
descens per mantenir la categoria. 
De cara la temporada 18/19, tots 
dos entrenadors es plantegen do-
nar un pas més i millorar els resul-
tats aconseguits l’any anterior. •

A. V.

El tècnic, Xavi Bayod havia de ser el nou entrenador 
del sènior masculí del Vedruna Gràcia i agafar el 
relleu de Sunyol Costa (vegeu L’Independent núm. 

714) a la banqueta dels verds en la segona temporada a 
Copa Catalunya. Finalment però, la història ha fet un gir 
inesperat, i no serà Bayod qui es faci càrrec de l’equip. 
Des del club asseguren que les dues parts no han acabat 
d’encaixar en el plantejament de l’equip, i Bayod mar-
xa amb paraules d’agraïment pel club en la seva curta 
estada.

Es desconeix qui ocuparà la banqueta dels graciencs 
la temporada vinent, el club està buscant un relleu de 
garanties per competir a la màxima categoria del bàs-
quet català. La marxa de jugadors claus en la temporada 
anterior, com Francesc Pascal, Luis González o Ignasi 
Juni, i la difi cultat a l’hora d’incorporar nous jugadors, 
pot ser un motiu que hagi precipitat la decisió.•

Bayod i el Vedruna 
separen els camins
El tècnic no dirigirà el sènior i 
des del club busquen el relleu

Xavi Bayod durant la seva etapa al CB Esplugues. Foto: Cedida.
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Editorial

Res a veure amb l’esport

El Camp de l’Àliga, a la plaça Alfons Comín, acollirà aquest diumenge 
la retransmissió d’un segon partit de la Roja al Mundial de Rússia 
en pantalla gran, justament contra l’amfi triona, i amb tota probabi-

litat la mitja grada disponible perquè el públic hi tingui certa visibilitat 
quedarà plena amb les 1.500 persones que el gestor de l’equipament, la 
Fundació Marcet, hi permet entrar sota autorització de l’Ajuntament. 
El permís atorgat per al primer partit contra Portugal s’ha renovat mal-
grat que els tècnics del districte van desaconsellar la repetició de l’expe-
riència pel simple fet que hi va haver gent que es va quedar fora i que la 
previsió d’eliminatòries amb rivals més interessants podria atraure més 
públic i es feia necessari buscar un espai més gran. Detall en el qual cal 
insistir: l’entrada al camp de l’Àliga no permet trepitjar la gespa artifi ci-
al, en mal estat i amb cap pre-
visió de recanvi, i tot ha de que-
dar plegat i recollit perquè els 
usuaris –entre els quals el Club 
Esportiu Europa- no vegin trun-
cada la seva activitat habitual.

Com ja es podia preveure, 
l’opinió dels tècnics –d’una lò-
gica fl agrant– no ha servit de 
res en la típica tempesta d’estiu 
amb què els partits polítics re-
corden dia a dia que el que més els preocupa són els problemes reals de 
la gent. Com ja es podia preveure, a primera fi la de les grades del primer 
(i també segurament d’aquest segon partit), se situaran alguns repre-
sentants polítics que faran moltes gesticulacions espontànies en funció 
dels vots que puguin recollir, i altres dirigents polítics no hi assistiran 
però faran moltes declaracions altisonants demostrant una gran capaci-
tat d’anàlisi futbolística. També s’apuntaran al xou antiesportiu alguns 
mitjans de comunicació apuntalant el valor de l’interès general d’estar 
allà i no estar en un altre lloc buscant notícies. I així la Roja anirà pas-
sant (o no) eliminatòries. Felicitats a tots.•

El Mundial es viu amb passió als carrers de Gràcia, no no-
més amb la Roja en la retransmissió per pantalla que es 
va fer al Camp de l’Àliga. Dimecres, a la redacció de l’In-
dependent, gairebé vam sentir en directe l’eliminatòria 

Alemanya-Corea del Sud i Mèxic-Suècia. Paret amb paret de la redac-
ció hi ha els amics de la tortilleria La Antigua de México i allò era una 
festa a cada gol de Corea contra Alemanya. Si Corea guanyava, Mèxic 
passava, i els mexicans ja havien perdut el seu partit. Dos gols core-
ans van desbordar l’eufòria, i els de la tortilleria van acabar amb càn-
tics originals: “Hermano coreano, ya eres mejicano!”. 

El
depen-

dent

Ull de 
dona

Conxa Garcia

Refl exionem sobre una idea provoca-
dora que planteja l’economista fe-
minista Cristina Carrasco i que ens 

posa deures a moltes persones: diu que 
potser hauríem d’elaborar una llei (llei de 
la cura co-responsable) en què no es po-
gués delegar els treballs de cura i domès-
tics en ningú. Tots hauríem de ser res-
ponsables del nostre espai domèstic, que 
hauria de ser compartit per igual entre 
homes i dones. Una llei de coresponsabi-

litat per igual en tot tipus de treball sense 
distinció de sexes. I, per descomptat, sen-
se possibilitat de delegar o pagar aquesta 
funció a ningú. Si  els homes fan seus els 
treballs de cura en l’àmbit privado-do-
mèstic, estaran des-feminitzant aquests 
treballs i això veritablement suposa un 
atac frontal al patriarcat, tot convertint 
qualsevol tipus de treball (remunerat o 
no) en digne i igualment valorat sense 
discriminació de sexes. La realitat és que 
som interdependents i totes les perso-
nes hem d’acceptar aquesta doble funció. 
Aquesta presa de consciència els ha de 
fer veure que el model masculí no és ge-
neralitzable, no és el model a seguir, per-
què si les dones assumissin la llibertat de 
participació en el món laboral, qui tindria 
cura de la vida? Déu n’hi do!•

Cura co-reponsable

Cristina Carrasco 
refl exiona sobre no 
delegar els treballs 
de cura per llei

El Districte va 
desaconsellar repetir: 
calia buscar un 
espai més gran

Cartes al director

Educació i Intel·ligència 
Artifi cial 
Tots els centres catalans han endegat un 
nou sistema d’educació anomenat per 
competències. Sota aquesta novetat els 
docents han d’avaluar més les habilitats 
dels alumnes que no pas la memoritza-
ció de coneixements. Molts professors ja 
s’estan queixant que això implicarà una 
baixada del nivell en l’ensenyament, que 
amb tanta complicació no s’estan impar-
tint millor els coneixements sinó idio-
titzant els nostres alumnes. En canvi els 
partidaris de l’educació per competències 
diuen que els escolars faran servir més les 
seves intel·ligències múltiples de mane-
ra integral, però ¿què és la intel·ligència? 
Ningú es posa d’acord tot i que fa pocs 
dies l’investigador en cap de Microsoft en 
Intel·ligència Artifi cial, Daniel Goldstein, 
va declarar a premsa el següent, que els 
programes d’intel·ligència artifi cial sols 
són intel·ligents quan disposen de mol-
tíssimes dades memoritzades en el sis-
tema. És a dir, sense un gran volum de 
coneixements adquirits un cervell ciber-
nètic, com també humà, no pot esdeve-
nir intel·ligent. O explicat d’una altra ma-
nera, un cap amb pocs coneixements no 
pot prendre massa decisions correctes. 
Aquest evidència invalidaria l’educació 
per competències que està endegant el 
Departament d’Ensenyament en totes les 
escoles catalanes, tot i que amb un agreu-
jant, no hi ha cap experiència prèvia que 
asseguri que els nostres fi lls aprendran 
més i millor amb aquesta estratègia. 

David Rabadà, professor de Ciències 
Geològiques
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Amb la 
col·laboració:

Què en 
penseu 
del soroll a 
les places 
malgrat les 
mesures 
preventives 
que posa el 
Districte?

Irene Ferré 
veïna

Crec que hauríem de buscar altres 
mesures per evitar confl ictes. Per 
exemple, que els bars tinguessin ha-
bilitades unes zones que evitessin 
el soroll extern pels veïns i que per-
metessin que la gent seguís gaudint 
de Gràcia. 

Elisenda Roig 
veïna

Crec que tenim un problema seriós 
amb el soroll a les nits. La gent no 
n’és conscient i potser si ho fossin 
més es podria solucionar l’escàn-
dol que no deixa dormir el veïnat. 
L’ideal seria tenir més vigilància i 
control policial perquè es complis-
sin les normes de convivència. 

Rubén Alcalde 
Actor

Penso que és un tema que s’hauria 
de regular. La gent entre setmana 
vol descansar i encara que és un bar-
ri amb molt caliu, després de sopar, 
s’hauria de baixar una mica el so-
roll. És complicat combinar descans 
i festa. 

Mireia López 
veïna

Crec que no hi ha tant de soroll com 
alguns diuen. És un barri tranquil i 
és veritat que hi ha places on es con-
centra més la gent i això molesta, 
però tampoc s’ha de generalitzar al 
conjunt del districte.

per Paula Erill
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La 

setmana

Ui, el que ve ara

Lluís Bou

Quan es posi en marxa el Consell 
de la República, si com es preveu 
Alemanya no extradeix el presi-

dent Carles Puigdemont, ho veurem tot 
diferent. La majoria de les anàlisis que 
s’estan fent aquests dies no servirà de 
gaire. Començarà a funcionar llavors 
una cogovernança des de l’exili, que no té 
precedents històrics. El president Torra 
serà el president de la gestió, com el pri-
mer ministre a França, però l’estratègia 
es marcarà de forma concertada amb 
Puigdemont.

No hi ha precedents d’una presidència 
a l’exili que segueixi tenint un pes gover-
namental dins del territori. A Espanya va 
existir un govern de la Segona República 
a l’exili a Mèxic i a París, però no va te-
nir cap incidència operativa a l’interior. 
El cas més semblant al del Consell de la 
República català va ser el del Govern de 
Filipines a l’exili d’Emilio Aguinaldo, que 
el 1897 es va establir a Hong Kong, i que 
va tornar victoriós un any després.

La constitució del Consell de la 
República culminarà el fracàs de l’Ope-
ració 155 que va impulsar el PP amb el 
suport de Cs i del PSOE. A Madrid ja és 
evident. L’Operació 155, centrada en la in-
tervenció de la Generalitat i la convoca-
tòria de les eleccions forçades, pensava 
formar un govern unionista, en principi 
presidit per Ines Arrimadas, que hauria 
tingut el suport dels tres partits. Però no 
ho va aconseguir i ha estat un dels de-
sencadenants de la fi  política de Mariano 
Rajoy i de la caiguda en desgràcia de 
Ciutadans.

L’independentisme no va aconseguir 
implementar la República a l’octubre, 
perquè els dirigents polítics van témer un 
bany de sang, i van frenar. Però amb la 
creació del Consell de la República, si la 
Justícia d’Schleswig-Holstein actua a fa-
vor de Puigdemont, comença una segona 
partida. Ui, el que ve ara.•

Opinió convidada

Història oblidada de l’Abaceria

Poc es coneix de Sant Eloi, patró dels orfebres i ofi -
cis metal·lúrguics, deia el fundador de l’hospital Saint 
Eligius, el dia de la seva inauguració a la inoblidable sè-

rie St Elsewhere, coneguda aquí com A Cor Obert. I tenia raó, 
perquè en el cas de l’Abaceria Central -un mercat deixat de 
la mà dels incompetents de la nostra política municipal-, la 
seva història i els seus orígens han quedat oblidats al calaix 
del temps, com la seva data d’inauguració, després de mol-
tes vicissituds, un 20 de desembre de 1892, segons recull el 
Diario de Barcelona de 21 de desembre de 1892. “Ayer maña-
na quedó abierta al público la Abacería Central, que se ha es-
tablecido en la calle Travesera de Gracia, bajo la razón social 
de J.Torrents, Serra y Compañía.” Cal dir que el mateix diari 
parlava de recances per part d’alguna gent de la Vila, i és 
que hi ha provincianismes graciencs que vénen de lluny, per 
l’obertura del nou mercat. Va ser per aquest fet que el dia 
de la inauguració es va ordenar la vigilància als voltants del 
nou mercat per evitar possibles confl ictes. En qualsevol cas, 
per a la història ha quedat el fi nal de la crònica del Diario de 
Barcelona que de manera eloqüent explica: “Nada ocurrió, 
empero, y la inauguración se efectuó con el mayor regocijo.”

La història del mercat de l’Abaceria Central, Abacería 
Central, en castellà, ja que la idea del nom venia perquè 
aquella instal·lació havia de ser un “centro de abaceros”, 
ve de molt lluny, concretament del 21 d’agost de 1889. I 
d’una sol·licitud presentada a l’Ajuntament de Gràcia a 
nom de Laureano Arroyo i Velasco, propietari dels ter-
renys on es volia instal·lar el futur mercat, un terrenys 
que segons l’historiador i polític Francesc Carreras i 
Candi eren procedents de l’antiga fàbrica Puigmartí i 
amb raó social de Francisco Puigmartí i Compañía. Però 
que segons documentació original trobada en arxius 
ofi cials només es parla del senyor Laureano Arroyo i 
Velasco com a propietari únic d’uns terrenys sense nom 
-ignorant la seva procedència- i del senyor José Serra 
i Clarós, notari i representant legal del propi senyor 
Arroyo i Velasco, en tot aquest projecte. 

L’acord marc va ser, bàsicament, que l’Ajuntament de 
Gràcia es comprometia a l’adquisició dels terrenys i les edi-
fi cacions previstes, i a canvi el propietari cedia, gratuïta-
ment, a l’Ajuntament, el terreny necessari per poder acabar 
de projectar la prolongació dels carrers de Torrijos, Mare 
de Déu dels Desemparats i Puigmartí. Essent el total del 
terreny al voltant dels 109.136 pams quadrats, aproxima-
dament, dels quals 37.032 eren reservats per la prolongació 
dels carrers.

Va ser en les sessions plenàries del 4 i 21 de setembre de 
1889 quan la sol·licitud va entrar en discussió, defi nitiva-
ment, a l’Ajuntament de Gràcia. L’11 d’octubre de 1889, des-
prés d’alguns canvis efectuats per part dels polítics de l’èpo-
ca, s’arriba a un acord en sessió plenària, per 16 vots a favor 
i 6 en contra, perquè el projecte de la creació d’un nou mer-
cat, amb millors condicions higièniques i sanitàries, tirés 
endavant a la Vila de Gràcia.

L’Abaceria Central hauria de substituir, amb el temps, el 
que s’instal·lava, de manera provisional, a la plaça d’Isa-
bel o Santa Isabel o, tenint en compte el fets polítics i soci-
als ocorreguts i viscuts de manera molt especial a la Vila 
de Gràcia, entre els anys 1868 i 1875, plaça de la Revolució. 
Entre altres causes perquè les parades que s’obrien cada 
matí havien de tancar a la tarda, els carrers del costat de la 
plaça s’omplien de venedors, col·lapsant el pas del veïns/nes 
i provocant problemes d’higiene i perquè el 1890 la vila de 
Gràcia ja comptava amb més de 45 mil habitants. Malgrat 
tots el entrebancs, fi ns i tot després de la seva inauguració, 
com denúncies veïnals de possibles defi ciències en la cons-
trucció de l’edifi ci, el fet que els venedors de la plaça d’Isa-
bel (Revolució) no volguessin renunciar a la parada o que 
els nous paradistes de la nova Abaceria denunciessin a la 
Corporació Municipal pels acords que va prendre en sessió 
de 19 de desembre de 1892, més altres circumstàncies adver-
ses, el mercat de l’Abaceria Central ja era una realitat.

La data fi nal de tota aquesta història va ser el 31 març 
de 1897. L’Ajuntament de Gràcia va decidir comprar tot 
l’edifi ci, a la societat propietària del mercat, convertint 
l’Abaceria Central en un mercat defi nitivament públic. 
Com a curiositat afegir que aquesta va ser l’última ses-
sió plenària que es va celebrar a l’Ajuntament de Gràcia, 
abans que la Vila quedés annexionada a la ciutat de 
Barcelona en virtut del Reial Decret de 20 d’abril de 1897. 
Ara, 2018, la història de l’Abaceria Central s’obre a un nou 
futur que caldrà esperar que sigui respectuós amb els 
seus orígens. Una història fi ns i tot personal: allà hi vaig 
aprendre el que era i és fer el compte de la vella. Una his-
tòria que malgrat la ignorància perpètua, demostrada 
fi ns ara, caldrà no oblidar. Ni que sigui perquè no ens fa-
cin la patota amb les reformes projectades.•

Jordi Margarit

La carpa del nou mercat provisional, a passeig de Sant Joan. Foto: A. V.

No hi ha precedents 
d’una presidència a 
l’exili que tingui pes 
governamental dins 
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Centre d’Estudis el Coll - Vallcarca

El Museu del Còmic i la 
Il·lustració no estarà a Gràcia

J a fa gairebé sis anys que el nostre grup, l’associ-
ació de veïns Pro – Vallcarca i d’altres entitats de 
Gràcia, en una reunió a la sala de les Pintures de 
la seu del districte amb els representants munici-
pals i tècnics, es va començar a demanar un lloc en 

el nostre barri per poder instal·lar el Museu del Còmic i 
la Il·lustració de Barcelona. Fins aleshores el Museu ha-
via estat en el Castell de Montjuïc fi ns que van començar 
les obres de remodelació d’aquest indret, començant així 
el peregrinatge de quasi les quatre-centes caixes, panels, 
carpetes i demés material que composen el patrimoni del 
Museu del Còmic i la Il·lustració de Barcelona, primer en 
un magatzem molt petit i amb no gaires bones condici-
ons, després va haver l’oferta d’un mecenes que no va re-
sultar tant mecenes, i des de ja fa tres anys que està en un 
altre magatzem soterrani del nostre barri cedit altruísti-
cament pels propietaris.

Per fi  tot aquest patrimoni cultural tindrà un lloc on es 
pugui exposar, fer tertúlies, conferències, visites guiades 
o documentades, tallers de dibuix, disseny, il·lustració, re-
paració i recuperació de tebeos que s’hagin pogut fer mal-
bé, en un edifi ci de tres plantes a Sant Cugat del Vallés, el 
qual s’està reorganitzant i actualitzant per tal de que totes 
aquestes tasques es puguin realitzar cap a fi nals d’aquest 
any o principis de l’any vinent.

Des de la nostra perspectiva estem molt contents i il-
lusionats de que en el nostre país podem gaudir d’aquest 
patrimoni gràcies a la iniciativa i disponibilitat de la famí-
lia Villanueva, grans col·leccionistes i amants de la cultu-
ra que ha representat el món dels tebeos no solament en el 
nostre país sinó a tot el món.

També s’ha de dir que gràcies a la manca de sensibilitat i 
d’altres mancances dels nostres representants municipals, 
en el nostre barri, districte i ciutat s’ha perdut l’oportuni-
tat de que en el Coll – Vallcarca, on hi va haver l’editorial 
Bruguera, la més important del món ja que dels seus tallers 
sortien cada mes quatre milions de tebeos en diferents col-
leccions, amb els millors dibuixants, que també dibuixaven 
per publicacions d’arreu del món, tingui un centre vinculat 
al còmic. També en aquest barri van néixer i viure grans di-
buixants, com els germans Blasco, l’Antoni García, l’Antoni 
Borrell, la Pepita Pardell, la Silvia Domingo, i no solament 
hem tingut l’Editorial Bruguera, també va haver la produc-
tora cinematogràfi ca Balet i Blai on es va fer la primera pel-
lícula de dibuixos animats en colors d’Europa, Garbancito 
de la Mancha. I seguint amb el cine d’animació també van 
estar ubicats els Estudis Macián que van fer, a banda de 
moltes més, la pel·lícula El Mago de los Sueños.

El Grup d’Estudis amb l’Associació de Veïns Pro – 

Vallcarca i d’altres entitats culturals, va encetar la reivindi-
cació de recuperar dos edifi cis emblemàtics condemnats a 
un progressiu deteriorament i abandonament; ens referim 
a Can Carol i a l’antic Consolat de Dinamarca, aquest darrer 
va estar cedit a la Diputació de Barcelona pels seus propie-
taris amb l’objectiu de que es convertís en un espai dedicat 
a la cultura, però la Diputació ho va dedicar com a magat-
zem de llibres i d’altres rampoines amb un total abandona-
ment, fi ns que amb el suport de més de quaranta entitats 
de tot el districte es va començar a pressionar per que Can 
Carol fos adquirit per l’Ajuntament i el Consolat cedit per la 
Diputació per tal de que en aquests indrets es pogués instal-
lar el Museu del Còmic. L’Ajuntament va adquirir Can Carol 
i va aconseguir la cessió del Consolat, però no d’un dia per 
l’altre i el que va seguir al seu ritme va ser el progressiu de-
teriorament de les dues fi nques.

De totes formes, per part del consistori municipal mai 
ha estat considerada la possibilitat de que el museu es po-
gués instal·lar al barri.•

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

Il·lustració de Can Carol del llibre del Centre d’Estudis. Autor: J. Callejón

Gràcies a la falta de sensibilitat i 
d’altres mancances dels nostres 
representants municipals el 
nostre barri, on hi va haver 
l’editorial Bruguera, ha 
perdut una gran oportunitat

La 
setmana

El Mundial

Silvia Manzanera

Si l’alternativa ha de ser La Manada, 
els Jocs Mediterranis o les batalles 
que es lliuren a Twitter entre intel-

lectuals diversos amb punts de vista an-
tagònics, benvingut sigui el Mundial. 
L’apunt fet pel dire durant el tancament 
de l’edició se’m fa força encertat. La vida 
vista amb el fi ltre dels titulars de la prem-
sa, dels talls de televisió o dels tertulians 
radiofònics fa fàstic. Estaria tot el dia de 
mal humor. Doncs sí, a aquestes alçades 
s’agraeix la distrecció que et proporcio-
na un grup de nois amb pentitats estra-
folaris i plens de tatuatges que corren (o 
no) darrera d’una pilota i que tenen en 
suspens tot un país al que representa; o 
almenys això sembla pels crits patriòtics 
que fa el comentarista de torn. I sí, amic 
Xavi, faig igual que aquelles progres que 
cauen en la crítica més fàcil i simplona de 

qualifi car el futbol d’opi del poble, com 
a poc. I ho faig perquè el meu company 
ha imitat el vídeo de la parella d’argen-
tins que corre per les xxss, encara que ell 
no s’ha fet una cartulina amb el calen-
dari dels partits perquè és molt modern 
i consulta el mòbil, i ha acaparat la tele i 
s’ha oblidat del temps compartit. Se’ns 
farà llarg, això. Més que l’agonia de saber 
com acabarà La casa del papel. Sort que 
tenim meravelloses alternatives per se-
guir informada d’algunes de les coses que 
passen. No em molesto en obrir diaris 
o mirar els telenotícies tenint el Polònia 
o No te metas en política (NTMEP), sig-
nat pels humoristes Facu Díaz i Miguel 
Maldonado, que es pot veure en Youtube 
i recuperar algunes joies, com l’entrevista 
al David Fernández o el programa dedicat 
a la memòria històrica. Això sí, seguidors 
de Ciudadanos i PP, abstenir-se. Potser no 
us farà gràcia.•

Se’ns farà llarg això. 
Més que l’agonia de 
saber com acaba 
‘La casa de papel’
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Exposicions
Fins al 29 de juny
Exposició Treballs i mostra de ta-
llers de ball. A càrrec de l’Associació de 
Pensionistes i Jubilats La Sedeta i del 
Centre Cívic La Sedeta. 
CC La Sedeta (Sicília, 321)

Els infants, les nostres vides. A càrrec 
d’AEIG Rudyard Kipling. Fotografi es de 
les realitats infantils arreu, en el marc del 
programa de l’Espai Jove la Fontana per 
celebrar el Dia Mundial de les Persones 
Refugiades, des d’una perspectiva crítica i 
amb la voluntat de donar espai a projec-
tes, entitats, col·lectius i artistes compro-
mesos amb la lluita solidària pels drets de 
les persones desplaçades i refugiades o en 
cerca de refugi. 
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190)

Exposició Genèric intencionat. Amb 
l’obra d’Elisenda Pipió Gelabert. 
Presentació a càrrec de Marta 
Pessarrodona. 
Fundació Felícia Fuster (Camps i Fabrés 
3-11 bxs 3a) de 17 a 19.30 h

Fins al 30 de juny 
Àngel García, una vida dedicada al dibuix. 
Àngel García, desparegut l’any passat, va 
ser un reconegut dibuixant de pel·lícules 
d’animació com ara Alegres vacaciones o 
Peraustrinia 2004. La mostra, organitzada 
dins del programa de la Festa Major del 
Coll, és un recull de la seva trajectòria. 
Centre Cívic El Coll - La Bruguera (Aldea, 
15)

Fins al 12 de juliol
Festa Major del Camp d’en Grassot: 
Exposició de fotografi es i mostra dels gra-
fi ttis realitzats a la Festa jove del Camp 
d’en Grassot 2017.
Centre Cívic La Sedeta (Sicília, 321)

Fins al 15 de juliol
Exposició Unitats de memòria. Gràcia i 
el seu arxiu. Es tracta d’una mostra que 
pretén explicar el paper clau que desen-
volupen els arxius com a promotors de 
la preservació de la memòria històrica, 
no tan sols la col·lectiva de tota la ciutat, 
sinó també la particular de la ciutadania 
i entitats que hi han donat els seus fons. 
Així mateix, també es posa èmfasi en les 
funcions que desenvolupen els arxius i els 
serveis que ofereixen a la ciutadania, amb 
la voluntat de mostrar la seva rellevància 
en el present, tot posant la mirada cap a 
un futur que comportarà l’adopció d’una 
nova manera de concebre la producció i 
conservació de documents.
Biblioteca Jaume Fuster (Pl. Lesseps)

Actes
Divendres 29 de juny 
Gimcana inclusiva. Memori i Joc Tomba 
els prejudicis. Pesca i creació d’un mural 
d’emocions. Activitats de caire lúdic per
sensibilitzar als infants a càrrec del 
Servei Prelaboral de Gràcia i el Servei de 
Rehabilitació de Joves.
Plaça de la Sedeta durant el matí 

Titelles: La Formiga Pipa. Cia La Closca. 
Adaptat per a nenes i nens amb discapaci-
tat auditiva. Espectacle gratuït.
CCLa Sedeta (Sicília, 321), a les 17.30 h

Cicle de concerts Barcelona i el jazz: 
Recordant Django Reinhardt. Biel 
Ballester Trio i Joan Aguiar.
Park Güell (Olot, 7), a les 22 h

FM Camp d’en Grassot: Concert amb 
Grassot Latin Combo.
Plaça de la Sedeta a les 18.30 h

Concerts: Alison Darwin i Lost Gecko.
Plaça de la Sedeta, a les 21 h

Espectacle: De vuelta y media, Jordi LP.
Jove Teatre Regina (Sèneca, 22), a les 
21.30 h  

Actuació Ball Country El Casalet.
Carrer Bailèn a les 18.30 h

Concert: Oriol Casals, Bolskan i Melting 
Stat + DJ David.
Carrer Bailèn, a les 20 h i a les 23.15 h 

Dissabte 30 de juny
Botigues al carrer. 
Passeig de Sant Joan davant del 
Monument a Anselm Clavé, de 10 a 22 h

Torneig Futbol Sala 4x4 i Voleibol 4x4. 
Pati Escola La Sedeta, a les 11 h 

Taller infantil dirigit pels Grassonets del 
Camp.
Plaça de la Sedeta, a les 11 h

Exhibició de Graffi  ti, amb els artistes con-
vidats d’art urbà Mario, Bru, Ada i Ana-
Plaça de la Sedeta durant tot el dia.

Primera trobada de BTS a Catalunya a 
càrrec de Han-A Association.
La Fontana (Gran de Gràcia, 190), a les 
17.30 h

Concert: Mi primer yo i Enterrats. Batalla 
de Pd Fructifer Sou i Pd Kivis.
Plaça de la Sedeta, de les 21 h a 1.00 h

Gran Ball Festa Major 2018. A càrrec de La 
Gramola 60’s 80’s i del Cridens-Tribut.
Carrer Grassot (entre Indústria i 
Còrsega), a les 22.30 h

Espectacle infantil: Capitán Galáktico.
Carrer Bailèn, a les 12 h

Vermut musical: Howling Moon Quartet.
Carrer Bailèn, a les 13 h

Bingo regal. Actuació musical. Botigues 
al carrer i jocs infantils. Organitza l’Asso-
ciació de Comerciants Nova Travessera -  
Claret de Baix.
Sant Antoni Maria Claret (entre Sicília i 
Sardenya), de les 17.30 h a 20.30 h

Actuació de grup d’Habaneres i sopar 
amb butifarrada.
Carrer Bailèn, a les 21.30 h

Cinema a la fresca. 
Sant Antoni Maria Claret (entre Passeig 
de Sant Joan i Nàpols), a les 22 h

Orquestra Aquarium.
Carrer Bailèn, a les 23 h

Diumenge 1 de juliol
Concert: Jove Orquestra Barcino.

Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 19 h 

Ball amb DJ de SwingCats.
Plaça de la Sedeta a les 19.30 i a les 21 h h

Concert: Three Cool Cats. 
Plaça de la Sedeta, a les 20 i a les 22.30 h

Concert: Los Eléctricos.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 22 h

Festa intergeneracional del projec-
te Radars. Davant monument Clavé. 
Xocolatada i actuacions musicals a càrrec 
e la Coral The Safi nats i el grup musical 
Jam Rumbera.
Passeig de Sant Joan a les 18 h

Ballada swing amb Maniac’s band & clas-
se oberta amb Swing Maniac’s-

Passeig de Sant Joan, a les 20.30 h

Concert: Band duck.
Passeig de Sant Joan, a les 22.15 h

Dimarts 3 de juliol
Tallers de modelatge Fons marí amb 
Argila Jumping Clay. + 6 anys.
Bibl. Vila de Gràcia (Torrent de l’Olla, 
104), a les 18 h

Dijous 5 de juliol
Viatges i cinema: Cinc pel·lícules per veu-
re abans d’anar al Japó.
Bibl. Jaume Fuster (Pl. Lesseps), a les 19 h

Taller d’estampació de teles o samarre-
tes. Inscripció prèvia. A partir de 10 anys.
Bibl. Cot i Miralpeix (Pg Vall d’Hebron, 
65-69), a les 18 h

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

Trobada castellera 
Camp d’en Grassot 
Aquest diumenge tindrà lloc en el 
marc de la Festa Major d’en Camp 
d’en Grassot, la tradicional diada 
castellera amb els Castellers de 
la Vila de Gràcia, els Castellers de 
Sabadell i els Castellers de Lleida. 
Al migdia hi ha programada 
una sardinada, i a la tarda, 
desguarniment del carrer i 
Gran Traca Fi de Festa a les 22 
h, després d’uns dies intensos 
d’activitats lúdiques i culturals als 
carrers i equipaments del barri.

Diumenge 1 de juliol a les 
12 h al carrer Indústrica 
(Roger de Flor - Nàpols)

Recomanem

Divendres 29 de juny
18è Concurs-exposició de pintu-
ra al Passeig de Sant Joan. Organitza 
Associació de veïns i amics del Passeig de 
Sant Joan.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 17 h

Presentació del llibre Nacionalistas con-
tra Anarquistas en la Cerdaña (1936-37). 
Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a les 19 h

Tabalada de les Colles de cultura de 
Gràcia.
Recorregut: Indústria entre Bailèn i pas-
satge Llavallol, a les 19.45 h

Dissabte 30 de juny
Cercavila de gegants, gegantons i co-
lles graelleres al Passeig de Sant Joan 
que ballaran a les estàtues del Passeig. 
La gengantona del Camp d’en Grassot la 
Bruixa Violeta convida a les altres colles-
Inici: Passeig de Sant Joan / Travessera 
de Gràcia fi ns al carrer Mallorca i tornar, 
a les 18 h

Visita guiada: La Sedeta de fàbrica a 
equipament. Més de 100 anys d’histò-
ria”, a càrrec de Carolina Chifoni, histo-
riadora. Organitza Associació d’Amics i 
Amigues de la Sedeta.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 17.30 h

Diumenge 1 de juliol
Pregó a càrrec d’Enric Bosch Moya. 
Secretari del Comitè de Direcció de la 
Fundació Festa Major de Gràcia.
Carrer Grassot (entre Indústria i 
Còrsega), a les 11.30 h 

Dimecres 4 de juliol
Cinema a la fresca: La llamada.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 21 h

 

Foto: Montserrat Torres
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Silvia Manzanera

E l museu del Còmic i la 
Il·lustració de Barcelona 
tindrà finalment una seu 
adequada per acollir les 400 
caixes i tot el material que 

ara s’acumula en un petit magat-
zem de l’avinguda Vallcarca. Però 
no es quedarà a Gràcia, tal i com 
demanaven les entitats d’un pro-
jecte que contemplava el barri com 
a epicentre de la cultura del dibuix 
amb una trajectòria històrica pro-
vada, sinó que s’instal·larà a Sant 
Cugat, gràcies a la iniciativa del 
col·leccionista Andreu Villanueva 
i la seva família. Bona i mala notí-
cia. “Vallcarca perd una oportuni-
tat única i la Vila, de nou, engoleix 
tot el moviment cultural”, assegura 
Francesc Ruestes, membre de l’as-
sociació de veïns Pro-Vallcarca, que 
juntament amb el Centre d’Estudis 
han liderat la lluita per un equipa-
ment al barri que fos un centre del 
còmic; Can Carol era la seva gran 
aposta. “És lamentable que els po-
lítics menystinguin el dibuix i no 
el considerin com a art de primer 
nivell”, afegeix Josep Callejón, del 
Centre d’Estudis Coll-Vallcarca. 

Així, a finals d’any o princi-
pis del vinent, el periple viscut 
pel Museu del Còmic fi nalitzarà a 
Sant Cugat. Quan van començar les 
obres de remodelació del Castell 

Els documents del 
Museu del Còmic, ara a 
Vallcarca, es traslladen 
a la seu a Sant Cugat
Després de sis anys de lluita, les entitats lamenten 
que el projecte de Can Carol es descarti com a 
centre de referència del dibuix i la il·lustració

El centre cívic la Bruguera, testimoni del passat cultural del Coll. Foto: Arxiu

de Montjuïc, seu del còmic fi ns a 
aquell moment, tot el material va 
haver de ser traslladat a diversos 
magatzems fi ns que fa tres anys va 
acabar en un soterrani de Vallcarca 
cedit de forma desinteressada 
pels seus propietaris. La reivindi-
cació per trobar un lloc adequat 
a tot aquest patrimoni va comen-
çar fa sis anys, en l’època de Maite 
Fandos, quan les entitats van po-
sar sobre la taula el nom de l’antic 
Consolat de Dinamarca com a pos-
sible equipament. Més endavant, la 
proposta va posar el focus en Can 
Carol, també per la seva centrali-
tat i disposició. “Que estigui en una 
plaça és la millor connexió amb el 
carrer, seria una porta oberta a la 
ciutat”, explica Ruestes. Per aquest 
activista de Vallcarca, “hi manca vi-
sió de futur per part dels responsa-
bles polítics i d’interès real per la 
cultura”. Per Callejón, l’excusa de 
l’administració de no tenir com-
petències en museus no és vàlida. 
“Es podien haver buscat altres fór-
mules si hi hagués voluntat de tirar 
endavant aquest projecte”.• 

Un barri animat. Una altra de 
les propostes del Grup d’Estudis 
Coll Vallcarca per acollir el museu, 
i també desestimada, és l’edifi ci 
on va estar la productora Balet 
i Blai, on es va fer la primera 
pel·lícula de dibuixos animats en 
colors d’Europa, Garbancito de la 
Mancha. “El vincle del barri amb el 
còmic i la il·lustració no es queda 
només a l’Editorial Bruguera”. 

Breus

Els Verdi 
programen un 
cicle Ingmar 
Bergman al juliol

Amb motiu del centenariu 
del naixement del director 
Ingmar Bergman, els 
Verdi dedicaran els Dijous 
Imprescindibles al mestre 
suec amb un cicle especial 
que inclou alguns dels 
seus emblemàtics fi lms. 
Entre el 5 i el 26 de juliol, 
el multisales gracienc 
projectarà Fanny y 
Alexander (1982), Sonata 
de otoño (1978) o Gritos 
y susurros (1972). El 
cicle arrencarà amb una 
tarda dedicada a la de 
televisió Secretos de un 
matrimonio. A partir de 
les 16.30 h del 5 de juliol, 
es podran veure la totalitat 
dels episodis de la sèrie 
que va tenir una versió 
cinematogràfi ca reduïda 
premiada el 1975.

Primer congrés 
d’escriptors i 
lectors a l’Aula 
de Escritores
L’Aula de Escritores, 
les editorials Hijos del 
Hule i Cronos preparen 
pel proper 21 de juliol 
el primer Congrés, fi ra 
i trobada d’escriptors i 
lectors. Durant tota la 
jornada, la seu que l’entitat 
té a Sant Lluís acollirà 
l’activitat que aquests 
dies encara recull les 
inscripcions dels escriptors 
que vulguin participar. 

som, als nostres orígens, al nostre 
passat i fi ns i tot a la nostra llengua, 
sembla senzill.” El muntatge, estre-
nat al darrer cicle Fet a Mataró, es 
podrà veure a l’Almerioa Teatre del 
2 al 27 de juliol. 

Tractat de blanques és el text amb 
el qual Enric Nolla va guanyar el 
Premi Serra d’Or 2002, i que ja s’ha-
via pogut veure l’any 2001 a la Sala 
Beckett, dirigit per Magda Puyo i 
interpretat per Teresa Urroz. Cada 
nit, durant la vigília, en els llargs 
períodes d’hores extres que està 

obligada a complir a l’empresa, la 
protagonista relata l’experiència 
en forma d’instruccions per a una 
substituta i aprofi ta per recordar 
de forma sistemàtica tot allò que ha 
de fer per alliberar-se, tot l’esforç 
que ha de fer per ser part del seu 
nou món. A trenc d’alba, la immi-
nent visita del seu passat, aquella 
altra dona que ha deixat abandona-
da, se li fa present un altre cop, com 
en un petit instant de reconciliació 
amb si mateixa, abans de començar 
un altre dia de feina. •

El monòleg de Carme Pla sobre identitat
L’actriu estrena a l’Almeria ‘Tractat de blanques’, una refl exió sobre la immigració dirigida per Marc Molina

S.M.

La popular actriu Carme Pla in-
terpreta Tractat de Blanques, on 
una dona vol canviar per tal de 

ser acceptada pel seu entorn social. 
“El nostre personatge”, diu el direc-
tor Marc Molina, “intenta encaixar 
com sigui en el nou món on ha co-
mençat a viure. Però té un proble-
ma afegit: és negra. Aquest fet vi-
sual absolutament palpable aporta 
una difi cultat afegida en el seu in-
tent d’encaixar. Renunciar al que L’actriu Carme Pla, en una escena de l’obra. Foto: Nani Photo

La primera 
proposta del 
veïns va ser 
l’antic Consolat
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Ramon Casalé Soler

Aquesta és la tercera ocasió que el fotògraf italià 
establert a Barcelona Luca Pagliari exposa a la 
Galería H20 (Verdi, 152), on presenta No Show-a 

few accounts of obsession and failure. L’anterior mos-
tra va ser el 2014 amb Het Antwood (La resposta), on 
exhibia imatges extretes a partir “d’un treball d’autoco-
neixement i connexió” que estaven relacionades amb la 
seva part més íntima i emocional. 

Pagliari és doctor en Economia per la Universitat 
Luigi Bocconi de Milà, però anteriorment ja havia re-
alitzat estudis superiors d’àmbit humanístic. A ban-
da de dedicar-se a la fotografi a també és consultor 
artístic, comissari d’exposicions i docent en diferents 
universitats, entre elles la de l’IDEP-Universitat Abat 
Oliba de Barcelona, i actualment és el director i funda-
dor de Pheed.eu, organització europea dedicada a pro-
mocionar artistes des d’una òptica interdisciplinar. 
Els seus treballs fotogràfi cs s’han publicat a National 
Geographic, Harper’s, Yvorry Press, Pushkin Press, La 
Vanguardia i The New York Times. Una particularitat 
de les seves fotografi es es que poden confondre’s amb 
pintures, almenys a primer cop d’ull. Ell mateix senyala 
que “pinta amb la càmera”, i a més considera que en el 
seu treball pot haver-hi un nexe amb l’obra del pintor 

italià del segle XVIII Canaletto. El que fa l’artista és una 
mena de recull de les seves pròpies vivències, o el que 
és el mateix: una autobiografi a. Hi ha una gran dispari-
tat d’imatges d’on sorgeixen diversos relats alhora. En 
altres obres hi trobem paisatge urbà i rural, interiors, 
una espelma encesa de color vermell davant d’un fons 
gris, una nória, un telèfon públic, una mà oberta on es 
veu un escarabat, o inclús un cap femení sense ulls a 
mode de maniquí. Veritablement és difícil saber el sig-
nifi cat real en el seu conjunt, en canvi per separat sí que 
podem identifi car-les, però l’únic que sap veritablement 
el que signifi quen és el mateixa artista.

També hi ha una sèrie de fotografi es on es veuen 
peixos que naden per l’aigua, però a l’estar totes les 
imatges juntes tenen un altre motiu: estan nadant da-
munt d’una gran roca. El títol de l’exposició és indica-
tiu del que hom pot descobrir, ja que No show indica 
que no hi ha una exposició, sinó que és una altra cosa, 
simbolitza un “arquetip: el del paradoxal afany per 
transmetre l’experiència intransferible”.•

Recorreguts autobiogràfi cs

crítica 
d’art

Hi ha una gran disparitat 
d’imatges d’on sorgeixen 
diversos relats alhora

Sabor de Gràcia, Bifl ats 
i els guanyadors del 
Desconnecta i DMJ, 
a la Plaça del Folk 
Les bandes guanyadores de la passada edició del concurs 
organitzat per Lluïsos i el del Districte Musical Jove, per primer 
cop al cartell dels concerts de Festa Major a la Plaça del Sol

S.M.

Més noms i novetats al 
programa musical de 
la Festa Major d’en-
guany. El cartell de la 
Plaça del Folk, la pro-

posta que organitza cada any el 
Tradicionàrius a la plaça del Sol, 
inclou com a novetat les bandes 
guanyadores de la darrera edi-
ció dels concursos de grups jo-
ves Desconnecta -organitzat per 
Lluïsos-, amb Capromoscow, i 
Districte Musical Jove -que recent-
ment ha presentat un catàleg de 
bandes emergents-, amb Brush. A 
més, la Plaça del Folk tindrà mati-
nals amb els Cinc dits d’una mà, ta-
llers familiars amb els grups pro-
gramats i no fl ataran els concerts 
ball folk i punxa discos. 

Dijous 16 d’agost Sabor de 
Gràcia presentarà el disc Sabor a 
Peret, un homenatge al rei de la 
rumba, pare i creador de la rum-
ba catalana. Amb aquest espec-
tacle fan un recorregut pels seus 
èxits nacionals i internacionals 
com ara Borriquito, Una Lágrima 
cayó en la Arena, El Muerto Vivo o 
Gitana Hechicera. 

L’altre  grup avançat  pel 
Tradicionàrius aquesta setmana 
és Biflats, que presentaran a la 
plaça de Sol el 18 d’agost Catalan 
Fanfare! El grup es va idear exclu-
sivament per cobla, “però una co-
bla que trenca motlles, una cobla 

Sabor de Gràcia repeteixen a la Festa Major, enguany amb disc nou. Foto: Cedida

gamberra”. Biflats vol ensenyar 
al món les particularitats del so 
de la cobla amb el seu espectacle 
sense precedents que pretén fer 
ballar a tothom. En el seu primer 
disc, que ja sona a les ràdios de 
tot el món gràcies a formar part 
del World Music Charts Europe, 

proposen sons de cobla genuïns 
i nous. Amb un repertori de can-
çons pròpies, però també amb 
clàssics de la cultura popular ca-
talana, descriuen el seu imagina-
ri humorístico-rural. Donen la 
volta a les cançons en clau balla-
ble, les omple d’exotisme medi-
terrani en alguns casos, i, en d’al-
tres, les acosta al so dels Balcans, 
a l’estètica de les fanfàrries o les 
Brass Band de l’Europa de l’Est. 
Els Bifl ats arribaran a les festes 
de Gràcia estrenant nous temes a 
la plaça del Sol i un renovat es-
pectacle, dirigit pel dramaturg 
Martí Torras (La Pegatina, Love 
of Lesbian o Els Catarres).•

El mític grup de 
rumba presentarà 
el 16 d’agost 
‘Sabor a Peret’

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla 
del Prat,  15. Tel. 93 217 26 42.
• Jurassic World: El reino caído. 

Dv, ds, dg, dl, dm, 16.10, 19.10 i 
22.10.

• Colmillo Blanco. Dv, ds, dg, dl, 
dm, 16.05.

• El malvado zorro feroz. Dv, ds, 
dg, dl, dm, 18.00.

• El mundo es suyo. Dv, ds, dg, dl, 
dm, 20.10, 22.15.

• Con amor, Simon. Dv, ds, dg, dl, 
dm, 15.50, 20.05, 22.20.

• Los 50 son los nuevos 30. Dv, 
ds, dg, dl, dm, 18.05.

• Tully. Dv, ds, dg, dl, dm, 16.05, 
18.10, 20.15 i 22.20.

• Casi 40. Dv, ds, dg, dl, dm, 
16.00, 18.05, 20.10 i 22.15.

• Sicario: El día del soldado. Dv, 
ds, dg, dl, dm, 16.15, 19.10, 22.05.

• En la playa de Chesil. Dv, ds, dg, 

dl, dm, 16.10, 19.15, 22.10.
• Luis y los alienígenas. Dv, ds, 

dg, dl, dm, 15.55, 18.00, 20.05.
• Campeones. Dv, ds, dg, dl, dm, 

22.10.
• Han Solo: Una historia de Star 

Wars. Dv, ds, dg, dl, dm, 16.00, 
19.00 i 22.00. 

Cinemes Girona. Girona, 177
• Luis i els alienígenes. Dv, ds, dg, 

dl, dm, dc dj, 17.00.
• Braguino. Dv, ds, dl, dm, dc, dj, 

19.00.
• Nadie nos mira. Dv, 16. Ds, 22. 

Dl, dm, dc, dj, 17.
• Formentera Lady. Dv, ds, dg, 

dc, dj, 16, 18, 20, 22. Dl, 18, 20. 
Dm, 16, 18, 20.

• Miss Kiet’s Children. Dj, 20.
• Granny’s dancing on the table. 

Dc, dj, 22.
• Petitet. Dv, 18. Ds, 20.30. Dg, 19. 

Dj, 20.
• Fathers (Mostra Fire! i Casa 

Asia). Dv, 20.

• Dad is pretty (Mostra Fire! i 
Casa Asia). Ds, 20.00.

• Oh Mammy Blue!. Dv, 22.30. 
Dg, 21.00. Dl, dm, dc, 20.00. Dj, 
22.00.

• Sanju. Dv, 22.30. Ds, 17.00, 
22.30. Dg, 16.00, 19.30. Dl, dj, 
19.00.

Texas. Bailèn, 205. [VOS català. 
933487748 cinemestexas.cat]

• SALA 1. Perdut. 16.00 i 20.10. 
Coses de l’edat. 18.00 i 22.00. 

• SALA 2. Terra Ferma. 15.50 i 
20.00. Estiu 1993. 18.00, 22.05. 

• SALA 3.The Florida Project. 
15.50, 18.00 i 20.10. Ds, dg, 18, 
20.10. A la platja sola de nit. 
22.15.

• SALA 4. Thi Mai, rumbo a 
Vietnam. 16.00, 18.00 i 20.00. 
Una mujer fantástica. 22.00.

Texas nanos. En català i 3€.
• Leo Da Vinci: Missió Mona Lisa. 

Ds, dg, 16.00.

Verdi. Verdi, 32. 
• Algo celosa. Dv, ds, dg, dl, dm, 

dc, dj, 16.00.
• 78/52 La escena que cambió el 

cine. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, dj, 
18.05, 19.55.

• Jurassic World: El Reino Caído. 
Dv, ds, dg, dl, dm, dc, dj, 17.40, 
21.45.

• Los perros. Dv, ds, dg, dl, dm, 
dc, dj, 16.00, 20.20, 22.10.

• El hombre que mató a Don 
Quijote. Dv, ds, dg, dl, dc i dj. 
17.50.

• Formentera Lady. Dv, ds, dg, dl, 
dm, dc, dj, 16.00, 18.30, 20.10, 
22.20.

• Nos vemos allá arriba. Dv, ds, 
dg, dl, dm, dc, dj, 16.15, 20.05, 
21.50.

• Tully. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, dj, 
16.30, 18.20, 20.10, 22.00.

• Munch 150. Dm, 18.00.

Verdi Park. Torrijos, 49
• El orden divino. Dv, ds, dg, dl, 

dm, dc, dj, 16.00, 20.15 i 22.30.
• Hereditary. Dv, ds, dg, dl, dm, 

dc, dj, 16.00, 17.50, 20.05, 22.05.
• Caras y lugares. Dv, ds, dg, dl, 

dm, dc, dj, 18.20.
• Marguerite Duras, París 1944. 

Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 16.00.
• El repostero de Berlín. Dv, ds, 

dg, dl, dc, 19.55, 22.05. Dm, dj, 
22.05.

• El tránsito. Dv, ds, dg, dl, dm, 
dc, 18.05.

• En tiempos de luz menguante. 
Dv, ds, dg, dl, dm, dc, dj, 20.05.

• Basada en hechos reales. Dv, 
ds, dg, dl, dm, dc, dj, 22.00.

• Sácame de dudas. Dm, 20.15.
• Secretos de un matrimonio. Dj, 

16.30.
• Munch 150. Dm, 11.30.
• El malvado zorro feroz. Dv, ds, 

dg, dl, dm, dc, dj, 16.30.
• La malvada guineu ferotge. Dv, 

ds, dg, dl, dm, dc, dj, 18.20.
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La torratxa

Messi
Luís Àngel Fernández
Hermana

Fa uns anys, una infermera, i malgrat 
tot amiga, em va dir que Messi pa-
tia d’un tipus de malaltia que només 

s’activava quan notava que la pilota li era 
propera, alguna cosa així com una inusu-
al capacitat d’enfocament neurobiològic. 
Tots sabíem que això devia succeir, que no 
eren gens normals aquells arravataments 
en què encadenava esdeveniments mai 
vistos i de manera persistent. Messi s’en-
testava sense aparent esforç a convertir el 
resultat de la seva passejada prop de la pi-
lota en una particular obra d’art. Si hi ha-
via patologia, no ens importava. Ni volíem 
que la tractessin. A més, els malalts érem 
nosaltres i Messi ens subministrava la 
droga que ens mantenia addictes a la seva 
inexplicable màgia.

Fa quatre anys, en ocasió de la vigília 
del mundial de futbol del Brasil, Messi 
va experimentar una metamorfosi. Va 
tombar la moneda: va deixar la cara i 
es va fi car a la creu. Leo va començar a 
caminar al camp. Com si estigués en un 
supermercat observant les prestatgeries 
i els preus dels productes. No li impor-
tava el partit. Com es tractava d’ell, no 
volíem ni veure, ni reconèixer els evi-
dents trets patològics del seu compor-
tament. El justifi càvem amb un “s’està 
reservant” per a la gran cita. És estrany, 
en ell i en nosaltres. Però no. Va arribar 
la Copa del Món i no va sortir del súper. 
Tot i així va arribar a la fi nal i la va per-
dre contra Alemanya fregant el miracle. 
Durant tot el torneig, els seus companys 
li enviaven la pilota i Messi o la torna-
va malament, o l’hi passava al contrari o 
l’enviava al fons de la porteria marcant 
un golàs incomprensible. Ell és així. Fa 
el mateix amb una llauna de tomàquet si 
se li cau al súper. Però el seu gest no can-
viava: seguia fascinat pels preus o... pel 
que hi havia a les prestatgeries.

Aquest any va entrar més tard al sú-
per. Just quan va arribar a Rússia. No 
dóna temps d’enviar-lo al hospital per-
què li treguin les prestatgeries dels ulls 
i, almenys, miri amb afecte als seus 
companys. Només queda temps per a 
un bon crit: “¡Tio, sal i recupera la cara 
de la teva moneda perquè tots t’estan 
esperant amb els claus per sacrifi car-te 
a la creu!” •

Marina Fernàndez TornéGràciencs a la contra

Ho deia Darwin, adaptar-se o morir. I Srdjan Skare 
-traduït al català, Sergi Tisores- n’és l’exemple viu. 
És el propietari del restaurant La Mostra, des de 
fa sis anys. En té cinquanta. Pel camí, s’ha colat en 
el vestit i la pell d’un munt d’homes: universitari, 

fugitiu de guerra, tenista, tauró de les fi nances. És la resili-
ència feta persona. 

Nadiu de Croàcia, guarda intacte el record del dia que sa 
mare el va trucar urgint-lo a tornar cap a casa. Era l’estiu del 
91, feia tercer d’Econòmiques i tenia pel davant una carre-
ra com a tenista. “Fill, has de marxar ara mateix, és a punt 
d’esclatar la guerra”, i li va entregar un sobre amb dos-mil 
marcs i les claus del cotxe. Sense dret de rèplica, ni temps de 
lamentar-se, Srdjan va fugir del Zagreb. Dues hores després 
tancaven la frontera. “Als 21 vaig sortir al món, sol, dins d’un 
600, amb un sobre amb diners, dues raquetes de tenis –que 
ara decoren el restaurant- i sense ser conscient dels perills 
de la vida. Perills que, gràcies a la gent bona que m’he trobat 
pel camí, no m’han arribat a fregar”. Després de tretze hores 
conduint va arribar a Dusseldorff, on vivia “un tiet tenista 
que em va salvar la vida” –al restaurant hi ha una foto seva, 
si voleu posar-li cara-. L’oncle va contactar amb un col•lega 
de Mallorca i hi va enviar en Srdjan, que va començar a gua-
nyar-se la vida com a professor de tenis. D’aquella època 
balear conserva un pòster de promoció d’un show que feia 
amb uns compatriotes balcànics per amenitzar nits d’hotel. 
També l’exhibeix al local, busqueu-lo. 

Mentre viatjava per Europa formant futures estrelles del 
tenis, va acabar la carrera i va aconseguir una beca per fer 
un MBA a Madrid. Nova mutació: de tenista a tauró fi nan-
cer. Amb aquest nou vestit, el 2001, va aterrar a Barcelona, 
on va treballar per Deloitte, General Motors, Opel i Deutsche 
Telecom. Tot rutllava: calers, amor, salut i estabilitat... La 
seva exdona –subratlla amb èmfasi el prefi x- volia un negoci 
i va ser llavors, el 2010, quan li va comprar el restaurant. Tot 
va esberlar-se dos anys després. Ella va decidir que n’estava 
tipa, del local i d’en Srdjan qui, sense dret a rèplica, va tor-
nar-se a transformar: de tauró fi nancer a restaurador –i a ex.

Exerceix l’ofi ci amb una fruïció delectable. El secret? “Un 
ha de saber-se conformar, mantenir l’equilibri entre modès-
tia i ostentació”, confessa. Obre només els migdies entre set-
mana; podria treballar més, però no vol. No s’imagina esllo-
mant-se nou hores al dia, “perquè això afectaria en la meva 
manera de tractar la clientela”. Una clientela fi del, per qui 
La Mostra és com el menjador de casa. La recepta Srdjan 
enganxa: “no vull ser hipòcrita, no m’agrada la hipocresia 
de la relació client-proveïdor, jo vull treballar amb alegria i 
ser honest”. I avisa que “el primer dia que passi sense poder 
somriure honestament i atendre amb afecte la gent, aquell 
dia, abandonaré”. Al client el mima fi ns al punt que escull el 
fi l musical en funció de qui entra al local. Entra un grup de 
dones jubilades. Somriu, ho té claríssim: “la llista dels croo-
ners”. You’re just too good to be true.... “sempre poso música 
de qualitat, cançons eternes”, diu. Eternes com Darwin.•

Srdjan, el gracienc mutant
Srdjan Skare, a l’interior del restaurant que regenta a la Riera Sant Miquel. Foto: M.F. T.


