
L’Abaceria s’enderrocarà al 
gener i s’aixecarà de Setmana 
Santa del 2020 fi ns al 2022
Els comerciants de l’entorn accepten postposar dos mesos l’inici d’obres per 
la campanya de Nadal i Mercats ofereix un pla de dinamització continuat 

Albert Balanzà

E l calendari d’obra d’enderroc i construcció de l’Abace-
ria, més de 50 dies després que s’hagi estrenat el mer-
cat provisional al passeig de Sant Joan, sembla que 
ara sí ha quedat defi nitivament pactat i ben travat, un 
cop l’Institut de Mercats, el Districte i les associaci-

ons de comerciants de l’entorn han tancat aquest dijous una 
proposta defi nitiva. L’enderroc, a punt per escometre’s des 
del 20 de juliol, quan l’espai va quedar buit però es va deixar 
passar la Festa Major per evitar molèsties, no es farà tampoc 
aquesta tardor sinó que s’executarà just després de Reis, en 
aquest cas per deixar passar la campanya comercial de Nadal.

Aquesta conclusió central, que ja s’havia apuntat en una 
anterior reunió però que aquest dijous va ser ratifi cada per 
unanimitat dels comerciants de l’entorn, fi xa la resta del ca-
lendari: Mercats preveu 24 setmanes -entre gener i juliol de 
2019- per enderrocar l’interior i les parades exteriors en una 

primera fase i abordar la façana i la delicada teulada d’ami-
ant en una segona fase. 

Entre el juliol de 2019 i la Setmana Santa de 2020 hi haurà 
una aturada per adjudicar el projecte executiu defi nitiu, que 
s’ha endarrerit perquè el Col·legi d’Arquitectes va impugnar el 
concurs aquest passat febrer. Per Setmana Santa es reactiva-
rà el comptador previst de 24-30 mesos d’obra total, i s’arri-
barà així a l’estrena l’any 2022. Tot aquest temps els comerci-
ants traçaran un pla de dinamització amb Mercats. Pàgina 3 L’entrada de la carpa del mercat. Foto: Marc Vilajosana

Joaquim Arandes: 
“La venda ambulant 
no és prioritària 
per a la Urbana per 
voluntat de Colau” 
L’intendent de Gràcia es jubila 
després de 43 anys al cos P4

Entre el juliol de 2019 i 
l’abril de 2020 hi haurà una 
aturada per adjudicar el 
projecte executiu defi nitiu

Casa Seat projecta 
als Jardinets dues 
plantes d’exposició, 
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i bar-restaurant 
L’espai de restauració, autoritzat 
perquè el pla d’usos el permet P6
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L’Ateneu 
Llibertari posa 
en marxa classes 
de català gratis

Ple en un acte 
amb les mares 
d’Altsasu i dones 
represaliades 

Amb un cartell cridaner 
ple de lemes amb errades 
ortogràfi ques, l’Ateneu 
Llibertari del carrer 
Alzina ha anunciat l’inici 
de classes de català gratis 
cada dimarts a les 19 
hores. Més informació 
a catalagratisagracia@
riseup.net. 

Bel Pozueta, una de 
les mares d’Altsasu, va 
encapçalar dijous l’acte 
de dones represaliades a 
Lluïsos. Hi eren Montse 
Bassa, germana de la 
consellera empresonada 
Dolors Bassa, i Tamara 
Carrasco, del CDR-Vilade-
cans, per videoconferència.

Lluïsos de Gràcia 
projecta dos 
documentals 
sobre el Procés
Amb l’objectiu de 
“mantenir la memòria 
viva dels fets ocorreguts 
fa un any a Catalunya”, 
Lluïsos de Gràcia ha 
programat el pròxim 19 de 
setembre el documental 
20-S i el pròxim 26 de 
setembre El primer dia 
d’octubre, elaborats per 
MediaPro i La Directa, 
respectivament. Totes 
dues projeccions es faran 
al teatre a les 19.30 hores i 
l’entrada serà gratuïta fi ns 
a omplir l’aforament.

el repor

Diada de paraules, frases i 
poemes per Pompeu Fabra

A. V.

L’activista Dolors Lázaro va 
protagonitzar dilluns la Diada 
2018 a Gràcia llegint el mani-

fest en el que va incloure paraules 
del fi lòleg: “No tenim un estret na-
cionalisme. Vivim de cara al món 
i si volem la plena sobirania per 

al nostre poble és per millorar la 
qualitat dels nostres conciuta-
dans i per obtenir que Catalunya, 
intensament civilitzada, pugui 
oferir una efectiva col·laboració 
en l’obra de millorament i pro-
grés de la humanitat”.

En un acte presentat per Oriol 
Hosta, president del G6, a la 
Biblioteca Jaume Fuster, que va Dolors Lázaro. Foto: J.M. Contel

servir per homenatjar la fi gura del 
lingüista, la convocatòria es va di-
vidir en tres parts. La primera va 
estar dedicada a les paraules que 
apareixen al diccionari Pompeu 
Fabra més vinculades a l’actuali-
tat com ara: llibertat, exili, pres, 
injustícia, llaç, demagògia, refe-
rèndum, dignitat, opressió, dret 
o autodeterminació.

La segona part es va dedicar a 
les frases que han passat a la histò-
ria i que es poden vincular al mo-
ment històric que viu Catalunya: 
“Sempre sembla impossible fi ns 
que es fa”, de Nelson Mandela; “La 
violencia és l’últim recurs de l’in-

competent”, d’Isaac Asimov; i mol-
tes altres de Pompeu Fabra, Kofi  
Annan, Lluís Companys, Francesc 
Macià, o Pau Casals. Els poemes 
van ser els protagonistes de la ter-
cera part. Els representants de les 
entitats van triar textos d’Àngel 
Guimerà, Maria Aurèlia Campany 
o Vicent Andrés Estellés.

L’endemà els col·lectius graci-
encs, com cada any, es van despla-
çar de manera unitària a l’ofrena 
fl oral de Rafael Casanova i a la tar-
da es van agrupar entre els trams 
21 a 25 durant la manifestació a 
l’avinguda Diagonal, a l’altura dels 
Jardinets. •

Ardanuy tanca etapa 
com a president de 
Gràcia i se suma a les 
primàries de Graupera 
El regidor no adscrit ultima la candidatura i la voluntat de 
ser el primer candidat de Demòcrates a la llista del periodista

Albert Balanzà

Vuit mesos falten per a 
les pròximes eleccions 
municipals i els prota-
gonistes locals, sobre-
tot els que tenen res-

ponsabilitats tant al Districte 
com a l’Ajuntament, han comen-
çat a moure peces en clau de fu-
tur. El president de Gràcia i actu-
al regidor no adscrit al consistori, 
Gerard Ardanuy, ha comunicat al 
seu partit, Demòcrates, la volun-
tat de presentar-se a les primàri-
es que impulsa el periodista Jordi 
Graupera, i ha estat recolzat in-
ternament per iniciar el procedi-
ment que ofi cialment farà públic 
a principis d’octubre.

Ardanuy, que va militar 20 anys 
a Unió i va ser president i regidor 
de l’Eixample, va iniciar l’actual 
mandat municipal com a presi-
dent del districte de Gràcia dins 
del grup Demòcrata fins que va 
passar a ser regidor no adscrit el 
març de 2017. “La meva etapa com 
a president de Gràcia s’ha acabat i 
m’agradaria seguir en política sent 
el primer candidat de Demòcrates 
a la llista Graupera”, ha explicat a 
l’Independent.

Ardanuy i Graupera, que van 
compartir escenari de mane-
ra inesperada a la plaça Joanic 
el passat dia 2 en la festa per la 
República solidària -el periodis-

ta va convidar el regidor a pujar 
i prendre la paraula-, han man-
tingut ja diversos contactes que 
situarien l’actual regidor no ads-
crit en un lloc possible de sortida 
com el número quatre d’una llis-
ta independentista sense ERC ni 
el PDeCAT ni la CUP. Demòcrates 
desvincula així el possible acord 
municipal amb Graupera amb 
el pacte que manté amb ERC al 
Parlament.

“Graupera té preeminència i 
està ben posicionat de ciutat cap 
enfora i jo puc cobrir la ciutat cap 
endins”, ha explicat Ardanuy ad-
duint la seva trajectòria vital, pro-
fessional i política a l’Eixample, 
Gràcia, Sant Martí i Nou Barris. 
En aquest mandat, el regidor 
no adscrit ha facilitat l’aprova-
ció inicial de la modificació del 
Pla General de Vallcarca i man-
té posicions diferenciades dels 
seus antics companys de viatge 
del PDeCAT com el tramvia per la 
Diagonal o la recollida de brossa 
porta a porta.•

Gerard Ardanuy (centre), amb Jordi Graupera en un acte a Joanic. Foto: Cedida

El ple extraordinari, després 
de l’audiència pública de 
dijous. Els grups municipals han 
pactat aquest dijous els temps 
d’intervenció del ple extraordinari 
que va impulsar el PSC abans de 
l’estiu amb el suport de PDeCAT, 
ERC, PP i C’s, i que es farà després 
de l’audiència pública. Els grups 
proposants tindran set minuts 
i el govern i la CUP cinc. 

Tots dos dirigents 
van compartir 
escenari en la festa 
de la República 
solidària a Joanic 
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L’Abaceria s’enderrocarà al 
gener i s’aixecarà de Setmana 
Santa del 2020 fi ns al 2022
El calendari correrà administrativament entre juliol de 2019 i l’abril de 
2020 per adjudicar el projecte executiu però res no es mourà a l’obra

A.B. / S.M.

La vella Abaceria cria pols des 
del 20 de juliol, quan es va es-
trenar el mercat provisional 
del passeig de Sant Joan amb 
els paradistes reinstal·lats, i 

se sotmet puntualment al control 
de plagues i d’accessos. Així s’es-
tarà fi ns al gener de 2019, un cop 
l’Institut de Mercats, el Districte i 
les associacions de paradistes de 
l’entorn han pactat aquest dijous 
que les obres d’enderroc no s’exe-
cutaran la primera quinzena de 
novembre, com era possible, sinó 

Una de les parades de fruita de la carpa de l’Abaceria, aquest dijous. Foto: Marc Vilajosana

la primera quinzena de gener, just 
després de Reis, per la voluntat dels 
comerciants de passar la campanya 
de Nadal sense molèsties.

Una trentena de representants 
de botiguers de Travessera, Tor-
rijos, Puigmartí i Mare de Déu dels 
Desemparats han ratifi cat la pro-
posta del gener i així ha quedat 
concretat ja tot el calendari d’obra 
d’enderroc i construcció del nou 
mercat. Aquest divendres s’obren 
les propostes d’enderroc i en quin-
ze dies ja hi haurà un adjudicatari, 
el qual haurà de treballar en 24 me-
sos, de gener a juliol de 2019, per ti-
rar a terra en primer lloc l’interior i 

Una nova etapa amb millors perspectives. Una nova situació que “ja 
tocava”. Així és com valoren els paradistes de l’Abaceria els primers 
50 dies al mercat de Sant Joan, que es van complir dissabte passat. 
Si bé és cert que queden alguns serrells per millorar, sobretot pel 
que fa a les parades de l’exterior amb manca de llum, l’anàlisi ge-
neral d’aquest mes i mig és positiu. “Estem molt contents, venim 
a treballar amb altres ànims i molta il·lusió, només queda rematar 
alguns arranjaments al passeig i més llum a les parades exteriors”, 
afi rma Maribel Ampolla, presidenta dels paradistes. El canvi a la 
carpa ha comportat una actua-
lització dels horaris. “Abans en-
tràvem a les 7 i no hi havia nin-
gú, i per la tarda ara obrim a les 
5, i és perfecte per conciliar amb 
les famílies que venen de l’esco-
la”, assegura Ampolla. Aquest 
fet, a més de les millores evi-
dents d’un equipament de nova 
construcció, ha incrementat la 
clientela: “És evident que les persones molt gran no es desplacen 
però hem mantingut la major part dels clients de tota la vida i a més 
n’hem guanyat de nous”. Pel que fa al futur mercat, Ampolla assegu-
ra que “de moment ni hi pensen”.
També l’Associació de Veïns del Passeig de Sant Joan, per boca d’un 
dels seus portaveus, Lluís Castañeda, per la seva banda, ha fet la 
seva anàlisi particular, en el sentit que “ara arriba l’hora de la veri-
tat” amb l’arrencada de tota l’activitat del setembre. Els veïns, des-
prés de trobar-se amb alguns talls de llum en el procés de construc-
ció del mercat, ara focalitzen la queixa en la pèrdua d’aparcament. 

50 dies de l’Abaceria provisional: bona 
perspectiva i alguna queixa veïnal

les parades exteriors i en segon lloc 
la façana i la delicada teulada d’ami-
ant. L’espai es tancarà i es minimit-
zarà l’impacte exterior amb plafons 
decoratius. Mobilitat encara ha de 
decidir, en funció de l’afectació, si 
farà entrar els camions d’enderroc 
des de passeig de Sant Joan en con-
tra direcció fi ns a Torrent de l’Olla.

El calendari correrà administra-
tivament però res es mourà a la pe-
dra entre juliol de 2019 i Setmana 
Santa de 2020. El motiu ha estat la 
impugnació del concurs que el pas-
sat febrer va fer el Col·legi d’Arqui-
tectes, fet que endarrerirà l’adjudi-
cació del projecte executiu defi nitiu 

fi ns a fi nals de 2019. L’Ajuntament 
calcula que el comptador de la cons-
trucció, que preveu un total de 24-
30 mesos (inclòs enderroc), s’acti-
varà doncs l’abril de 2020 i així li 
quedaran un mínim de 18-24 mesos 
de marge al naixement i estrena de 
la nova Abaceria, l’any 2022.

Durant tot aquest temps, l’Ins-
titut de Mercats i els paradistes de 
l’entorn activaran un pla de dina-
mització sobre el qual ja hi ha una 
primera reunió convocada la setma-
na que ve amb algunes idees com 
una fi ra de Nadal, setmanes temàti-
ques o parades d’artesans. •

El canvi d’horaris 
ha sumat clientela 
i els paradistes ni 
pensen en el retorn
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Joaquim Arandes: “La venda 
ambulant no és prioritària per a 
la Urbana per voluntat de Colau”
L’intendent de Gràcia es jubila després de 43 anys al cos -set al districte- destacant 
el valor de “la tropa” i criticant episodis “desagradables” com el cas Rosa Peral

Breus

‘Com si fos ahir’, 
de rodatge al 
Botafumeiro del 
carrer Gran

La sèrie de TV3 Com si 
fos ahir ha rodat aquesta 
setmana escenes dels nous 
episodis al restaurant 
Botafumeiro del carrer 
Gran. Olalla Moreno (Cati) 
i Jordi Rico (Quim) hi han 
estat presents.

explicitat fonts del cos a aquest 
setmanari a partir de les explica-
cions que el regidor de Gràcia, Eloi 
Badia, va donar en roda de premsa 
i en la qual no només va destacar 
aquestes dues possibles agressions 
sexuals greus sinó que va detallar 
nou casos d’intervencions i 17 as-
sesoraments, a més de 1.970 sensi-
bilitzacions, des de l’estand ubicat 
a la plaça Revolució en el marc de 
la campanya Gràcia Antimasclista.

Mossos no ha descartat que 
aquestes agressions es produïssin 

però han apuntat que en qualse-
vol cas l’activitat policial “no en té 
constància” i s’ha d’activar a partir 
d’una denúncia dels fets. 

Les dues possibles agressions 
sexuals van motivar en plena 
Festa Major una concentració de 
rebuig a plaça de la Vila impul-
sada pel col·lectiu Feministes de 
Gràcia. Les mateixes fonts polici-
als han circumscrit en tot cas les 
explicacions del regidor de Gràcia 
a la dinàmica que va generar el 
punt lila.•

No consten agressions sexuals a Festa Major 
Mossos d’Esquadra evita iniciar una investigació dels dos fets apuntats pel Districte perquè no hi ha denúncia

A. B.

Els Mossos d’Esquadra no 
tenen engegada cap línia 
d’investigació relativa a les 
dues possibles agressions 
sexuals que es van apun-

tar des del Districte en el balanç 
de Festa Major perquè en aquest 
mes i mig que ha transcorregt no 
s’ha presentat cap denúncia ni 
cap evidència que posi en marxa 
el mecanisme policial. Així ho han Punt lila a la plaça de la Vila a la Festa Major d’enguany. Foto: CVG

Nord, Virreina i 
Diamant faran 
accions contra el 
soroll i incivisme
Veïns i comerciants de les 
places del Nord, Virreina 
i Diamant s’han reunit 
aquest dimecres per 
primer cop per coordinar 
accions de protesta contra 
les problemàtiques de 
soroll i incivisme que 
pateixen malgrat el pla 
de pacifi cació activat des 
del Districte en els últims 
mandats. La presidenta de 
l’AVV Plaça del Nord, Anna 
Tolosa, entitat impulsora 
de la trobada, ha explicat 
que els contactes s’han 
ampliat ja a plaça Rovira 
i que hi haurà noves 
reunions amb tots aquells 
espais que s’hi vulguin 
sumar. “Busquem unitat 
d’acció i per això hem 
plantejat accions sonores 
i fi ns i tot talls de trànsit 
al carrer Gran; cal 
apretar ara que s’acaba el 
mandat”, ha apuntat.

Albert Balanzà

J oaquim Arandes (Bar ce lo-
na, 1955) és l’intendent de 
Gràcia de la Guàrdia Ur-
bana des del 2011 i es jubila-
rà el febrer després de pas-

sar tota una vida al cos, 43 anys. 
Electricista de professió i llicenciat 
en geografi a física, Arandes va en-
trar amb 20 anys i s’ha especialit-
zat en toponímia i policia de proxi-
mitat. Mil agents han rebut el seu 
aprenentatge.

 
Tota una vida a la Guàrdia Urbana. 
Com decideixes fer-te policia?
El meu tiet era al cos, des de la pro-
moció de 1955. Vaig entrar al me-
tro i quan vaig acabar la mili espe-
rava que em truquessin. No va ser 
així. Un dia passejant vaig veure 
un agent de trànsit i se’m va acu-
dir demanar informació a les ofi -
cines. Era el novembre de 1975. No 
hi havia molta gent. A la fi txa van 
posar: “parece buen chico, va bien 
arreglado, pero le hemos pregun-
tado por un familiar suyo que tra-
baja aquí y nos ha dicho que no se 
hablan”. El 2 de juliol feia el meu 
primer servei: vigilar els entrena-
ments de les 24 hores de Montjuïc, 
nou hores sense relleu i sense as-
seure’m! Terrorífi c...
 
Què et passa pel cap aquests dies?
Avui he anat al Gòtic a recordar 
vells temps. M’agafa nostàlgia. 
Crec que no és cert que plegui. 
La sensació és difícil... Hi he estat 
tants anys i m’ha agradat tant... És 
el millor que he fet a la vida, a ni-
vell professional.

Quants agents has ensenyat?
Jo sóc de la promoció 42, i des de 
la 47 fi ns a la 62 he ensenyat topo-
nímia. Potser un miler d’agents. 

L’intendent de Gràcia, Joaquim Arandes, després de l’entrevista. Foto: A. Balanzà

Encara em recorden alguns els 
plànols muts que els posava... Ara 
van tots amb la PDA.

El millor que t’ha passat i el pitjor.
El millor, les Olimpíades. Era l’en-
carregat dels recorreguts. Va ser 
una sensació magnífi ca, també per 
la col·laboració ciutadana. El pitjor, 
quan no vaig poder sortir d’inten-
dent major. Vaig treure bona nota, 
però hi va haver una estratègia es-
tranya que em va agafar fora de 
joc. Em va quedar una empremta. 
Potser del mal tràngol vaig tenir 
càncer de colon. El vaig superar.

Ser policia mai està ben vist?
No hi estic d’acord. La ciutadania 
ens estima, però hi ha gent que no 
ens pot veure, i més ara amb els 
fets que van passar l’1 d’octubre. 

Hi va haver 1 d’octubre amb el CNP 
i també 17-A amb Mossos i Urbana.
Tothom s’hi va abocar. Aquell dia 
pujava al lliurament dels premis 
de Festa Major. Vaig sentir sirenes 
quan arribava als Jardinets i em 
van trucar del Districte. Vam aca-

bar amb la meva moto, carregant 
de paquet el regidor Badia, per arri-
bar al gabinet de crisi a Barcelona.

Com es viu dins del cos casos com 
el cas Rosa Peral o el 4-F?
D’una manera desagradable, sobre-
tot això d’aquesta agent. Van fer un 
crim amb premeditació, mal gust, 
i va en contra de la imatge del cos. 
Amb aquell fet desgraciat de la casa 
okupada, la gent va estar amb no-
saltres. Tenim la millor nota de fa 
anys, un 6,2. Els Mossos estan a 6,4.

“He trucat mil vegades a la 
Guàrdia Urbana, i no vénen”. Com 
li fas entendre a un veí que no pots 
atendre totes les trucades?
Hi ha una explicació. Cal priorit-
zar. S’ha d’entendre. Hem obert 
una ofi cina de coses que es poden 
solucionar per telèfon. També hi 
ha una altra frase, quan hi ha un 
embús de trànsit: “Ah, hi ha un 
guàrdia urbà, ara ho entenc”.

Vas arribar a Gràcia el 2011 amb 
els veïns del Poble-sec demanant 
a l’alcalde que no te n’anessis. 

Vam agafar confi ança, com a Sants 
abans. El problema del carrer Blai. 
Intentàvem que ens veiessin. M’hi 
preocupava i no volien que marxés. 
A Sants també ho van demanar en 
una audiència. M’omple de goig.
 
Sempre dius que Gràcia no és un 
districte amb alta activitat delicti-
va. Quins són els problemes?
Som dels més baixos però últi-
mament estem pujant per efecte 
de la zona turística: Ciutat Vella, 
Eixample, puja per Gran de Gràcia, 
Lesseps i Park Güell. Aquest és el 
mapa de la deliqüència. Park Güell, 
amb al venda ambulant, és un pro-
blema. Som 4 i ells 100.

I és evident que per a aquest go-
vern no hi ha una prioritat en això.
No, i ho vull raonar perquè se 
m’entengui bé: l’alcaldessa va par-
lar en el seu programa electoral de 
despenalitzar la venda ambulant. 
Això va quedar escrit i en la cons-
ciència de molts, i aquí s’ha origi-
nat la passivitat en aquest tema. I 
que consti que no és mala alcaldes-
sa per a mi.

Fins a l’octubre tenim les places 
com a punt calent: sabem qui ven 
les llaunes a la plaça del Sol. És 
cert? Per què no s’actua?
Almenys en les places hem acon-
seguit augmentar els agents. Els 
informes són positius. Tenim de-
tectats llocs de llauners, i quan 
surten els descomissem. No po-
dem entrar dins, només a inspec-
cionar. Pots precintar un establi-
ment però no una propietat. Ara, 
en tot cas, no ho posen en locals 
sinó en vehicles. 

Un consell per al teu relleu.
El més important és estar amb la 
tropa, ajudar-los; si tu els ajudes, 
ells estaran amb tu a mort.•
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Casa Seat, en primer terme, encara amb la lona gegant que la cobreix. Foto: A. V.

A. B.

El gran projecte de trans-
formació comercial i resi-
dencial dels Jardinets, que 
preveu la fl agship de Seat i 
la torre residencial de luxe 

gestionada pel grup Mandarín, es 
comença a concretar en els docu-
ments ofi cials que està tramitant 
l’Ajuntament de Barcelona i que en 
aquests primers dies de setembre 
tenen a veure amb la sol·licitud de 
llicència ambiental de Casa Seat, 
que s’ubicarà a la cantonada del 
passeig de Gràcia amb l’avinguda 
Diagonal i que obrirà el 2019.

En un moment que internament 
ja es treballa a bon ritme tant en 
l’estructura del número 109 del pas-
seig de Gràcia, on una gran lona 
detalla que s’hi ubicarà Casa Seat, 
com en el numero 111, on abans de 
l’estiu es va completar l’enorme 
bastida per afrontar la reconver-

Casa Seat projecta als Jardinets 
dues plantes d’exposició, sala 
d’esdeveniments i bar-restaurant 
L’espai de restauració ja ha estat autoritzat perquè el pla d’usos aclareix que 
l’edifi ci és en una zona perimetral on s’hi permeten tres llicències d’aquest tipus

tural de Barcelona” i oferir als visi-
tants “idees sobre una experiència 
de marca innovadora”. Baixant al 
nivell de concreció, l’obertura al pú-
blic de Casa Seat preveu un horari 
extens “diürn, de vespre i nocturn”, 
segons es recull en la sol·licitud de 
llicència ambiental, amb espai de 
treball per a 98 persones. 

Tal com s’entra per les portes del 
xamfrà de la plaça del Cinc d’Oros, 
els visitants tobaran a banda i ban-
da diverses zones d’exposició amb 
vehicles i sofàs i al fons a mà es-
querra hi haurà el bar-restaurant. 
Aquest juliol, de fet, l’espai de res-
tauració ja va ser autoritzat per 
l’Ajuntament -i així consta en els 
antecedents de la nova sol·licitud- 
perquè el pla d’usos aclareix que 
passeig de Gràcia 109 és una zona 
perimetral on hi caben tres locals 
de restauració en un radi de 50 me-
tres (i n’hi ha dos actualment). El 
bar-restaurant ocuparà 95 metres 
quadrats.•

sió de la Torre Deutsche en apar-
taments que arribaran a tenir 500 
metres quadrats, Casa Seat ha pre-
sentat un projecte que preveu una 
planta soterrani amb un espai per 
a esdeveniments, una planta baixa 
amb bar-restaurant i zona d’expo-

sició, una primera planta amb més 
exposició i una segona planta per a 
ofi cines tancades al públic.

Casa Seat va anunciar el ju-
liol de 2017 el seu aterratge als 
Jardinets amb la voluntat d’esde-
venir “un referent en la vida cul-

Nova campanya 
per reclamar al 
Parlament el futur 
IES Vallcarca

S.M.

L ’inici del curs escolar a 
Gràcia, que compta amb 
12.169 matrícules, 177 més 

que el curs anterior, s’ha viscut 
sense incidències rellevants, tot 
i que el període de preinscrip-
ció va posar en evidència -una 
cop més- la manca de places a 
l’escola pública, segons va de-
nunciar la comunitat educati-
va. Un altre focus del curs serà 
l’IES Vallcarca. La Coordinadora 
d’AMPAs de Gràcia i la FAPAC 
tornaran a donar suport a 
l’Ajuntament en una campanya 
per obtenir una rolució parla-
mentària que insti la Generalitat 
a incloure als pressupostos la 
construcció i posada en marxa 
de l’institut. La comunitat edu-
cativa de Vallcarca també porta-
rà a terme accions entre el veï-
nat per explicar la necessitat de 
tenir un institut al barri “perquè 
doni resposta i continuïtat als 
canvis pedagògics ja introduits 
a les escoles”, segons explica 
Albert Peña, de l’AMPA de l’esco-
la Montseny.•
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Documents
‘Caída libre’
Aquesta és la història de tres dones en estat crític: Ángela, Carolina i Luisa, les circumstàncies personals 
de les quals les posaran contra la paret però sabran superar-les de forma valenta i col·laborant entre elles 
per aconseguir recuperar el somriure. Una novel·la situada a Gràcia, guanyadora del Premi Internacional 
de Narrativa Marta de Mont Marçal 2018, escrita per la gracienca Neus Arqué. La novel·la, publicada 
aquesta setmana per Rocaeditorial, es presentarà el proper 20 de setembre a la Casa del Llibre.

Neus Arqué és autora de les novel·les Un hombre de 
pago, Una mujer como tú i Todo tiene un precio, tam-
bé ha escrit diferents manuals de comunicació i l’as-
saig Vive 50, plantejava en clau autobiogràfi a la crisi 
dels cinquanta, tema que repren a Caída libre de la mà 
de l’Ángela, la protagonista. És professora especialitza-
da en Gestió de la visibilitat. Li interessa especialment 
el tema la invisibilitat de les dones i dels escriptors. 

biografía

S on las ocho de la mañana del último 
jueves de marzo en Barcelona. Tres 
mujeres caminan a paso rápido por 
el paseo de Gracia. No se conocen. 
La primera corre para no perder el 

autobús. Por la acera opuesta bajan las otras 
dos, aunque ninguna llegará hasta la plaza 
de Cataluña. Una entra en un edifi cio de ofi -
cinas y la otra en un bar con la terraza aún 
desierta. 

Amanece apenas. La humedad todavía no 
impregna la ciudad. Los escaparates de las 
tiendas de lujo ofrecen vestidos de cóctel y 
café prémium en cápsulas de color lila. El 
bus turístico, rebosante de pasajeros rusos 
sentados a cuerpo gentil en la planta superi-
or, inicia la primera ruta roja del día. 

Si alguien —un ángel, una vidente, una 
inteligencia artifi cial— dijera a esas tres 
mujeres que a partir de ese momento sus vi-
das se cruzarán de forma inextricable, que 
todos los planes que han hecho para esa jor-
nada son parte de otro plan, mayor y más os-
curo, donde deberán apostárselo todo a una 
carta, no le creerían. 

Pero ese jueves de marzo todavía no lo 
saben. 

Parte 1 

«¡Estás guapísima!» 
Parapetado tras un iPad, el nuevo editor 

júnior, ansioso por hacer amigos, la miraba 
como si aquella mujer alta y esbelta, con ga-
fas de montura negra que le daban un aire 
intelectual, fuera Venus renacida. 

Ángela había entrado en la sala medio so-
focada y a la carrera. Por culpa del autobús 
llegaba tarde. ¡Lo que le faltaba! Se había 
autoinvitado a la reunión del comité edito-
rial, cuya convocatoria no recibió. «Un des-
piste», se excusó la secretaria sin disimular 
el carácter piadoso de la mentira. ¿De ver-
dad creían que podían prescindir de ella así 
como así? Se sentó en la primera silla dispo-
nible y sonrió de ofi cio. Ni el halago le había 
cambiado el humor. 

Aquella reunión señalaba el inicio de la 
primavera. Entre muebles de ofi cina funci-
onales de color gris y un cuadro abstracto a 
juego que a Ángela siempre le había pareci-
do horrendo, los responsables de los diver-
sos sellos ponían cara de póquer, mientras 
Jorge Bauzá, el omnipotente consejero dele-
gado, los arengaba. Ángela se esforzaba por 
esconder su angustia. Las ventas globales 
de la editorial habían disminuido un quince 
por ciento, pero el bajón de su catálogo era 
mayor. En pantalla se veía bien claro: la suya 
era la línea que se precipitaba hacia el eje 
horizontal de la tabla. 

Vestida con un traje pantalón azul marino 
y perfectamente maquillada, Ángela sobre-
salía, por altura y por edad, entre su admi-
rador y otros dos editores júnior que se pa-
saron la mitad de la reunión navegando en 
sus tabletas en búsqueda de aliento comer-
cial. ¿Dónde estaba el suyo? Cada vez más, 
los lectores de ensayo tendían a «consumir» 
(así se decía ahora) la información en línea 
y gratis; por lo tanto, sus títulos eran enla-
zados y «consumidos», pero no adquiridos. 
Ángela escondió su frustración tras las gafas 
y optó por el silencio. Los colegas jóvenes, en 

cambio, vibraban con lo que denominaban 
«inteligencia colectiva». 

Para el consejero delegado la inteligen-
cia colectiva era mala o buena según las 
ventas. Jorge Bauzá era un hombre robus-
to. Cabellos oscuros, ojos oscuros, humor 
oscuro y ninguna experiencia previa en el 
sector. Entró en Ediciones de Abril cuando 
fue comprada por sus nuevos propietarios, 
que lo fi charon para relanzar la vetusta casa 
y para garantizar que, 14 un trimestre sí y 
otro también, el catálogo diera benefi cios. 
En teoría, era Ricardo Correa, hijo del fun-
dador y director editorial, quien tomaba las 
decisiones, pero Bauzá había impuesto la ley 
del Excel: el que venda, bien; si no, puerta. 
Ángela no se fi aba. Sí, educado era. Se había 
interesado por ella cuando Marc tuvo el in-
farto, pero no acudió al funeral. Con el tiem-
po, mientras ponía en orden la memoria de 
aquellos días fríos, Ángela recordó que a la 
misma hora estaba convocada la entrega de 
uno de los premios de la casa. Su jefe había 
preferido el cóctel al responso. 

Media hora después de terminado el co-
mité, Bauzá la llamó a su despacho, frente a 
aquellos ventanales con unas vistas fantásti-
cas sobre el centro de la ciudad. 

—Ángela, tenemos que hablar de tus ven-
tas. 

Sacaba pecho con sus iniciales bordadas 
en la camisa a medida. A pesar de que era un 
tipo corpulento, no se le veía a gusto tratan-
do con mujeres altas. Ángela se sentó, bien 
erguida, frente a él. El botón de los panta-
lones se le clavaba en el estómago. Maldita 
barriga. Con la menopausia su cintura se ha-
bía transformado en un fl otador. Quería re-
procharle que la hubiese ninguneado, pero 
no se sentía con fuerza sufi ciente. 

—Vamos fatal, Ángela. Un sesenta y cin-
co por ciento por detrás de las previsiones. 
Estos son los dos bombazos en no fi cción 
ahora mismo. —Bauzá le mostró un infor-
me trufado de números, como motas de pol-
vo sobre un lienzo blanco—. Y ninguno es 
nuestro. No podemos permitirnos más pér-
didas. ¿Qué se te ocurre? 

Ángela estaba helada: la amenaza reptaba 
tras el tono cordial. Se comió la rabia. «No 
podemos permitirnos más pérdidas, pero tú 
bien que te llevas una prima sustanciosa.» 

—Jorge, ¡caray! Las reseñas de las tres 
últimas novedades han sido excelentes —se 
defendió quitándose las gafas y mirándolo a 
los ojos. 

Una veterana como ella no se achantaba 
tan fácilmente. No solo de ventas vivía un 
sello: era necesaria una línea editorial fi rme 
que ubicara al lector, construir catálogo. 

Lo sé. —Bauzá blandió un puñado de 
reseñas impresas; no se le pasaba una—. 
Seamos sinceros: ¿a quién le importan hoy 
los suplementos culturales? ¿Qué vas a ha-
cer, Ángela? Si no llegamos a objetivos, ten-
dremos que plantearnos qué hacemos con 
tu sello. 

Ángela maldijo el botón que se le clavaba 
en el estómago. Necesitaba tiempo, un as en 
la manga. Bauzá se equivocaba si pensaba 
que iba a quedarse cruzada de brazos mien-
tras él le hacía luz de gas. 

«Estás guapísima». El piropo del editor jú-
nior resonaba en su cabeza. «Ya lo veo, ya —
pensó con rabia cuando salió de aquel des-
pacho—. Guapísima y colgando de un hilo.» Fo
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Breus

El Femení del 
CN Catalunya, 
sotscampió del 
Turbo Cup 2018

L’equip que entrena Gabi 
Egedi va disputar el 
torneig Turbo Cup 2018 
a la piscina municipal de 
Montjuïc i va aconseguir la 
medalla de plata. A la fase 
de grups, les gracienques 
van derrotar la UE Horta 
(8-5) i el CN Sabadell (7-6), 
i van caure contra el CN 
Sant Feliu (2-8). Les rivals 
a la fi nal van tornar a ser 
les del Baix Llobregat, que 
no van deixar cap opció al 
‘Cata’ i les gracienques van 
caure per 1 a 11.

Xavi Martínez, 
segon classifi cat 
al VII Circuit de 
Ràpides de tardor
El jugador del Club 
d’escacs Tres Peons, 
Xavi Martínez va quedar 
en segona posició en el 
VII Circuit de Ràpides 
de tardor que es va 
celebrar al club. Hi van 
participar un total de 54 
jugadors i la modalitat 
de joc van ser partides 
de 5 minuts i 8 rondes. 
El Xavi Martínez, que té 
el títol de MF (Mestre 
de la FIDE), va ser l’únic 
jugador capaç de fer 
taules contra el campió 
fi nal del torneig, que va 
ser l’Albert Ezquerro, del 
Club d’Escacs Montmeló.

Vedruna i Lluïsos 
es veuran les cares 
a Copa Catalunya
El partit de la primera volta serà el 16/12 al pavelló Josep 
Comellas, i el de la segona, el 28/04 al Josep Mª de Sagarra

Albert Vilardaga

La màxima categoria del bàs-
quet català, Copa Catalunya, 
comptarà enguany amb la 
participació de dos equips 
graciencs masculins, el 

Vedruna Gràcia i els Lluïsos de 
Gràcia, que van aconseguir l’ascens 
des de Primera Catalana només un 
any més tard de perdre la catego-
ria. Tots dos equips han quedat en-
quadrats en el grup 1 i debutaran 
el dia 29 a la tarda, fora de casa, els 
verds visitaran la pista del Càmping 
Bianya Roser, un dels candidats a 
ocupar la part alta de la classifi ca-
ció, i els blaus viatjaran fi ns a Artés.

Per poder gaudir del primer 
derbi gracienc caldrà esperar fi ns 
a la jornada 11, que es disputarà el 
16 de desembre, i la seva seu serà 
el pavelló Josep Comellas, on els 
blaus s’estrenaran jugant com a lo-
cals aquesta temporada. El derbi 
de la segona volta serà a la jornada 
24, i es disputarà el 28 d’abril al po-
liesportiu Josep Maria de Sagarra.

A Primera Catalana mascu-
lina també hi competiran dos 
equips graciencs, el Safa Claror i 
el Bàsquet Claret. En aquest cas, 
els dos conjunts no es trobaran a 
la lliga, ja que han quedat empa-
rellats en grups diferents, el Safa 
competirà en el grup 2, i el Claret 
ho farà en el 3, on es veurà les ca-
res amb el sènior B dels Lluïsos de 
Gràcia. Una situació semblant a 
la que viuran els primers equips 
del CB Coll i el CB Pedagogium a 
Tercera Catalana, que no es veuran 
les cares entre ells, però els del Coll 

El sènior A dels Lluïsos preparant-se pel retorn a Copa Catalunya. Foto: @BasquetLldG.

Triplistes blaus. El passat 
diumenge, dos jugadors del 
sènior B dels Lluïsos de Gràcia, 
Nil Crespo i el Roger Puig, van 
participar al concurs Se Busca 
Triplista, que organitza la Lliga 
ACB. Tots dos es van quedar a les 
portes de la última ronda i van 
acabar classifi cats en 13è i 16è lloc 
d’un total de 100 participants.

competiran contra el sènior C del 
Vedruna Gràcia, i el Pedagogium 
ho farà contra el Safa Claror B i el 
Bàsquet Claret B.

Els màxims representants gra-
ciencs del bàsquet femení seran els 
Lluïsos de Gràcia i el Safa Claror, 
tots dos competiran a Primera 
Catalana, però en grups diferents. 
Tots dos equips donaran el tret de 
sortida de la temporada aquest cap 
de setmana, el conjunt de la pla-
ça del Nord, entrenat per Gerard 
Sánchez, s’estrena a Granollers el 
dissabte a la tarda, mentre que les 
taronges visitaran la pista de la JET 
de Terrassa el diumenge.

A Segona Catalana femenina hi 
competiran el Vedruna Gràcia i el 
Bàsquet Claret, que va aconseguir 
l’ascens la temporada passada. 
Les verdes, entrenades pel Roger 
Cucala ho faran al grup 3 i debuten 
el dilluns a la tarda, a casa, con-
tra el Sant Josep, mentre que el 
Claret competirà al grup 4 i visi-
ta diumenge la pista del Premià de 
Dalt en la primera jornada. El sèni-
or femení del Pedagogium compe-
tirà al grup 4 de Tercera Catalana, 
mentre que el primer equip feme-
ní del CB Coll ho farà a la catego-
ria Sots 25.•

Safa Claror, 
Bàsquet Claret, 
Pedagogium i Coll 
ja coneixen els 
rivals de la lliga
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A. V.

L’Europa va viure un onze de setembre gloriós des-
prés d’aconseguir la primera victòria de la tem-
porada contra el Santboià gràcies a un gol d’Ig-
nasi Varona als instants fi nals de partit. Amb la 
tranquil·litat d’haver aconseguit la primera vic-

tòria de la temporada després de cinc jornades, els es-
capulats buscaran seguir sumant de tres en tres en la 
visita de diumenge, a les 5 de la tarda, al camp del Reus 
B, que actualment ocupa la vuitena posició a la lliga amb 
7 punts, dos més que l’Europa.

Sumar els tres punts donaria oxigen al conjunt de 
Vilajoana, i evitaria la pressió de veure’s a la part baixa 
de la classifi cació. A més a més, els graciencs estaran 
pràcticament un mes sense jugar al Nou Sardenya, ja 
que la setmana vinent descansen (el nombre d’equips 
a la lliga és imparell), i la següent visiten el camp del 
Terrassa.•

Que cada dia sigui 
onze de setembre
Els escapulats aconsegueixen la 
primera victòria de la temporada

El gol de Varona, clau per sumar els 3 punts . Foto: À. Garreta

el repor

El nedador del CNC David Sullà amb el certifi cat per creuar l’Estret. Foto: Cedida

Creuar l’Estret 
per donar vida 

David Sullà neda 15,2 km per fi nançar la Fundació Pauets

Marc Vilajosana

De l’Illa de las Palomas, a 
Punta Tarifa, fins a Punta 
Cires, al nord del Marroc. 

En total, 15,2 kilòmetres nedats 
en 4 hores i 9 minuts. Aquesta és 
la fi ta que va aconseguir el pas-
sat diumenge 9 David Sullà, ne-
dador gracienc del Club Natació 
Catalunya (CNC), amb un propò-
sit solidari: recaptar fons per a la 
Unitat de Neonatologia de l’Hos-
pital de Sant Pau (UCIN).

Sullà ha aconseguit recaptar 
1.460 € per a la Fundació Pauets. 
Aquesta fundació està formada 
per pares i mares -la majoria de 
Gràcia- que han tingut als seus 
fi lls ingressats a la UCIN, i tam-
bé per personal sanitari de la uni-
tat. El 2017 la UCIN va ingressar 
295 nadons, ja fos per naixements 
prematurs, per difi cultats respi-
ratòries, per infeccions o per re-
querir una cirurgia. 

David Sullà va nedar acompa-
nyat pel seu equip, Neda el Món, 
conformat per ell mateix, Joan 
Aguiló, Aleix Bacardit i Alfredo 
Jode. “Va ser una mica precipitat 
tot, ja que vam haver d’avançar la 
data pel temps, però al fi nal va anar 
tot bé”, confessa el David, que va es-
tar entrenant durant sis mesos per 
aquesta travessia.

No és el primer cop que David 
Sullà i Neda el Món neden per 
causes solidàries. L’any passat 
l’equip va recaptar 6.010 € -sobre-
passant l’objectiu fi nal- pel pro-
jecte Compta amb Mi, un equip 
de suport a infants que pateixen 
malalties incurables a Catalunya i 
que necessiten atenció especialit-
zada en cures pal·liatives.• 
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Editorial

Abaceria: quatre anys i 55 dies

Com una condemna a la qual tothom ja s’hi ha acostumat i que dei-
xa ridículament curta aquella previsió que va ser una portada de 
l’Independent que molts van qualifi car d’exagerada (“Abaceria 

2020”, dèiem), el mercat central de Gràcia ha conegut aquesta setmana 
el calendari defi nitiu de l’enderroc i nova construcció que ha d’obrir 
un nou temps que ara es fa difícil d’imaginar. Any 2022. Com seran les 
dinàmiques comercials d’aquí a quatre anys? Com es farà la distribu-
ció a l’engròs i al detall? Com haurà canviat la mentalitat del ciuta-
dà per implantar noves tendències de mobilitat? Tot això ho veurem 
quan s’estreni la nova Abaceria, d’aquí a quatre anys, en un espai que 
des del passat 20 de juliol cria pols i que començarà a ser enderrocat 
el gener de 2019.

La complexa realitat de la tramitació legal ha confi rmat l’últimíssim 
endarreriment, amb uns dirigents polítics que no havien estat consci-
ents fi ns ara de la distància que hi ha entre les promeses i les execu-
cions, i amb una escrupolosa vigilància tècnica que va dur el Col·legi 
d’Arquitectes a impugnar el concurs del mercat. Resultat: entre el ju-
liol de 2019, quan ja s’haurà acabat l’enderroc, i la Setmana Santa de 
2020, quan s’ha de començar a executar la construcció, no es mourà 
res a la vista dels veïns, només els papers del projecte executiu defi ni-
tiu als despatxos.

La conclusió dels comerciants, tant dels que contents obren la para-
da cada dia al mercat provisional que ja ha complert 55 dies com dels 
que inquiets viuen el dia a dia incert de l’entorn del vell mercat, és que 
ja no ve d’aquí. Els primers ni hi pensen, en el retorn, i els segons cre-
uen que l’enderroc pot començar després de la campanya de Nadal. 
Mes amunt mes avall... L’Abaceria, en tot cas, afronta fi nalment una 
tremenda injustícia, la de ser l’últim dels grans mercats de Barcelona 
a reformar-se, deixat sempre a la cua dels interessos polítics. Després 
d’exhibir una paciència infi nita, sembla que l’hora arriba.•

Les Festes Llibertàries de Vallcarca han fet enguany un salt 
qualitatiu abduint els pregoners del Bicentenari de la Festa 
Major de Gràcia Agnès Busquets i Roger de Gràcia que, al rit-
me de Rick Astley, van defensar divendres passat que graci-

encs i vallcarquins tenen en comú que són “upper Diagonal” i que mi-
llor “together forever”, com diria en Rick. Va ser divendres i no dijous, 
tal com publicàvem -sempre rigorosos- perquè tancada edició va caure 
la del pulpo i vam veure passar en Roger corrents cap a casa per davant 
de la redacció. Al pregó, en tot cas, els vallcarquins van sortir vence-
dors. “Ens falta el vostre esperit de lluita, el vostre coratge, els vostres 
pebrots”, va dir la Buzzquets. 

El
depen-

dent

Cartes al director

10 anys de crisi estafa 
Dissabte 15 de Setembre, més de 50 or-
ganitzacions socials catalanes, represen-
tants de diversos col·lectius perjudicats per 
la crisi fi nancera, entre els quals es troba 
Ecologistes en Acció Catalunya, sortiran al 
carrer en el marc d’una Campanya global 
amb més de 100 accions en els cinc conti-
nents. Al vespre, davant de la Delegació de 
la Comissió Europea al Passeig de Gràcia, 
començarà un recorregut reivindicatiu 
amb aturades simbòliques a les seus de les 
empreses i organismes amb responsabili-
tats per la crisi fi nancera, i que s’oposen a 
la reforma que necessitem per posar les fi -
nances al servei del planeta i la societat.
A Espanya, la banca està negant-se a retor-
nar els diners dels rescats bancaris i a con-
tribuir de manera justa al manteniment 
de les pensions i els serveis públics. Estem 
contra el xantatge de la banca al Govern 
espanyol per evitar la taxa bancària de 
transaccions fi nanceres. Estem, en gene-
ral, a favor d’un control democràtic últim 
sobre el sistema fi nancer, amb una trans-
parència sobre les decisions polítiques que 
afecten el sector bancari: ara mateix les 
institucions polítiques estan sotmeses a 
ingerència maliciosa de la gran banca sis-
tèmica o entitats “massa gran per caure” 
posant els seus interessos per davant de 
l’interès públic i la fi nalitat del fi nança-
ment de l’economia productiva. Cal, a més 
a més, una major diversitat al sistema fi -
nancer espanyol, amb més pes de la banca 
ètica i cooperativa; i reconsiderar la idea 
d’una banca pública.
Ecologistes en Acció Catalunya

Fe d’errates. En el número 722, en el re-
cull de fotos de Festa Major, una frase de 
l’entradeta afi rmava que “El pregó feminista 
d’Elena Carreras, el record a les víctimes dels 
atemptats del 17-A, el guarnit amb el vaixell 
Piolín de Sant Pere Màrtir, l’estrena festera 
de la Casa Vicens i de l’Àliga... i dues possi-
bles agressions sexuals en investigació van 
completar una gran edició Bicentenari + 1”. 
Òbviament, dues possibles agressions sexuals 
no serveixen per completar una gran edició. 
Error. Demanem disculpes.

Ull de 
dona

Conxa Garcia

Us recomano l’exposició de l’Arxiu 
Fotogràfi c de Barcelona que, amb 
el títol Des del terrat, es pot veure 

fi ns a fi nals d’octubre i on podem gau-
dir d’una mostra de l’obra de la fotògra-
fa barcelonina Carme García Padrosa 
(Barcelona 1915-2015). Trobareu unes 
seixanta fotografi es en blanc i negre, 
que formen part del llegat que va fer a 
la nostra ciutat de més de nou mil imat-
ges. Aquesta mostra ens permet veure 
els seus retrats de la vida quotidiana 

del barri Gòtic, als voltants dels carrers 
d’Avinyó i Carabassa. Moltes d’aquestes 
fotografi es estan fetes des del terrat de 
casa seva, on tenia el seu estudi. Des del 
terrat baixava a les cases veïnes per cap-
tar escenes d’interior, per sortir després 
pels carrers de Barcelona, també d’altres 
ciutats. No fa diferències entre espai pú-
blic, semipúblic i privat; entre el viatge 
i l’espai domèstic. Per a ella l’important 
és la vida que succeeix en tots aquests 
espais com un continuum. Una obra 
molt humana i de gran qualitat. Era fo-
tògrafa amateur des dels anys trenta, va 
guanyar alguns concursos dels pocs que 
es va presentar, no va fer gaire res per 
donar-se a conèixer. És una de les pione-
res de la fotografi a del segle XX.•

Carme García

No fa diferències entre 
espai públic, semipúblic 
i privat; entre el viatge 
i l’espai domèstic 
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Opinió convidada

Més sobre Travessera de Dalt

Com be diuen des de la Plataforma Gràcia On Vas?, 
cal recordar que el Pla d’Usos del Districte de 
Gràcia, va ser el resultat d’un procés participa-
tiu, però malauradament sense la mateixa aten-
ció a totes les bandes. L’Associació de Comerciants 

de Travessera de Dalt, que engloba 56 comerços de la 
Travessera i rodalies, va participar a totes les reunions in-
formatives que li afectaven, defensant sempre la zona que 
es proposava inicialment per la Travessera de Dalt, ZE-3 
Ronda del Mig, zona genèrica o d’expansió, desprès de 
que l’equip tècnic de l’Ajuntament de Barcelona hagués fet 
un diagnòstic de les diferents zones, és a dir, zona sense 
cap limitació de densitat o distància pels establiments de 
concurrència pública. Cal recordar que als tallers partici-
patius dels barris del nord, on s’inclou la Travessera, van 
participar 22 persones i al taller de comerç, 24, tenint en 
compte que dins d’aquests números s’incloïen represen-
tants de la nostra Associació. Al mes d’abril del 2015, l’As-
sociació de Comerciants de Travessera de Dalt, va posar 
en coneixement de l’Ajuntament i de la pròpia Plataforma 
Gràcia On Vas?, que a un dels resums que va fer la plata-
forma després d’aquestes reunions, s’havia inclòs, per er-
ror, la Travessera a la zona de restricció, quan no s’havia 
parlat a cap reunió ni s’havia justifi cat tècnicament el can-
vi de qualifi cació de la zona. Presumptament era una erra-
da que s’havia de solucionar.

En el plenari del Districte en el que es va aprovar inicial-
ment el Pla d’Usos, la Travessera de Dalt continuava estant 
com a ZE3-Ronda del Mig, zona genèrica o d’expansió. La 
plataforma Gràcia on Vas? va demanar a la seva interven-
ció la inclusió a la zona de contenció. Si bé la plataforma 
representa una part de la ciutadania, és clar que no a tota. 
Ni tant sols sabem si entre els seus participants hi ha ve-
ïns i veïnes del nostre carrer. El Pla d’Usos es va aprovar al 
consell municipal, incloent la Travessera de Dalt a la zona 
de contenció. Als comerciants no se’ns va fer cas. 

Des de l’Associació de Comerciants de la Travessera de 
Dalt defensem el comerç de proximitat, la diversitat i la 
qualitat del mateix que, ara per ara, estem perdent. La 
riquesa comercial s’aconsegueix fent una zona atracti-
va i comercialment rentable. El nostre objectiu és que la 

Travessera de Dalt deixi de ser una via ràpida i sigui un 
carrer més humà on la gent del barri s’estigui, passegi, faci 
vida al barri i per suposat compri a les botigues. Entenem 
els establiments de pública concurrència, no només bars 
o restaurants, sinó forns amb degustació, gelateries, etc... 
com a dinamitzadors d’aquesta vida de barri i no les boti-
gues de conveniència, sobre les quals no hi ha límit i que 
estan substituint a les nostres botigues tradicionals. Val a 
dir que vam defensar també l’eixamplament de les vore-
res, però no perquè es convertissin en aparcaments de mo-
tos, proliferant les de lloguer, o via ràpida per bicis o pati-
nets elèctrics, sinó per aprofi tar-les amb serveis pel barri, 
tal i com es va pensar en el planejament inicial.•

Associació de Comerciants de Travessera de Dalt

Gràcia On Vas representa una 
part de la ciutadania, no tota, i 
als comerciants no se’ns va fer 
cas en la reforma del pla d’usos

La 
setmana

El primer cop

Valentina Baratti

L’onada de calor d’aquest any em va do-
nar l’oportunitat de repensar radical-
ment els últims dies de vacances. Amb 

gest heroic vaig prémer el botó de com-
pra d’un bitllet per anar a Israel. Destí 
complicat, inusual al mes d’agost. Però 
em vaig sentir vacunada contra la calor, i 
una setmana després ja estava asseguda 
a l’avió en direcció a Tel Aviv. Encara que 
no és del meu viatge que vull parlar, sinó 
de l’aventura que em va tocar viure a la 
tornada. Perquè us vull explicar l’experi-
ència de la dona que em va donar allotja-
ment. Amb ella no hi havia manera de co-
municar-me, perquè parlava rus i hebreu, 
dos idiomes per a mi totalment desco-
neguts. Encara així, al llarg dels dies em 
vaig apuntar totes les paraules hebreu 
que podia, per mantenir un mínim de 
conversa. D’aquesta manera, carregades 
les dues de paciència i de ganes de conèi-
xer-nos, havíem instaurat un llenguatge 
totalment nostre. Per exemple, el carre-
gador del mòbil era el tuctuc, paraula in-
ventada, però assimilada a la nostra ru-
tina. El dia abans de la meva tornada em 
va dir que venia amb mi, que era la seva 
última oportunitat per veure Barcelona. 
Em va explicar que feia vint-i-dos anys 
que no sortia del seu país i des de fa molt 
temps tenia el desig de conèixer la ciu-
tat i recórrer les empremtes de Gaudí. La 
notícia em va sorprendre una mica i vaig 
intentar assumir el paper d’amfi triona 
el millor que vaig poder. L’inesperat és el 
millor que em podria passar: cinc dies de 
turisme amb ella em van regalar l’entusi-
asme d’una persona que mira la realitat 
per primera vegada. Em va encomanar ir-
remeiablement la seva emoció i les seves 
llàgrimes en veure la Basílica de Santa 
Maria del Mar. I jo també ho vaig veure 
tot per primera vegada en molts anys.•
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Exposicions
Fins al 26 de setembre
Exposició ‘Navigare’. Presentació de les 
pintures de Rafael Romero basades en el 
mar i allò que el caracteritza: els vaixells, 
les aus migratòries o els nadadors. Bibl. 
Jaume Fuster (Pl. Lesseps, 20)

Exposició Els guanyadors del XVIII 
Concurs de Pintura al Passeig de Sant 
Joan. L’Associació de Veïns i Amics del 
Passeig de Sant Joan organitza aquest 
Concurs-exposició en el marc de la Festa 
Major del Camp d’en Grassot.
CC La Sedeta (Sicília, 321)

Fins al 28 de setembre
Exposició Racons, llocs i indrets del Coll 
– Vallcarca i Rodalies. Mostra de dibuixos 
sobre diversos espais i indrets del barri, 
realitzats per Josep Callejon, veí del Coll, 
ex treballador de Bruguera i membre del 
Grup d’Estudis del Coll. 
CC El Coll – La Bruguera (Aldea, 15)

Exposició Una forma desobedient, de 
Vanja Bicok. La mostra a la seva mane-
ra parafraseja aquests impulsos de la so-
cietat. L’aparença és enganyosa i efíme-
ra, però és la que delimita un mateix. Ens 
aferrem a ella per salvar-nos de la boge-
ria. Per aquest motiu és imprescindible 
per a Vanja construir espais realístics. 
La forma en el quadre es desplaça assí-
duament i deixa un buit. Ella vol poblar 
aquesta vacuïtat, però la petjada ja ha fet 
metamorfosi
Galeria H2O (Verdi, 152)

Fins al 30 de setembre
Exposició Guarnir el món de festa. 
Recorregut per espais urbans on la festa 
els transforma en més humans en ciu-
tats com Barcelona, València, Lisboa o 
Medellín. A partir d’objectes, fotografi -
es i audiovisuals es mostra el sentiment 
d’aquells que fan i viuen la festa. 
La Violeta de Gràcia (Maspons, 6).

Fins al 31 de setembre
Exposició Col•lectiva d’estiu 2018. La 
mostra d’enguany commemora el 15è ani-
versari de la galeria. En aquesta hi parti-
cipen 21 artistes, la majoria dels quals han 
col·laborat amb la galeria durant aquests 
anys. 
Espai B (Torrent de l’Olla, 158).

Actes
Divendres 14 de setembre
Exercicis de motricitat i memòria. 
Parc de la Creueta del Coll (Pg Mare de 
Déu del Coll, 77), a les 12h

Activitat infantil: Jocs de taula dins el ci-
cle Juguem a les places. 
Plaça del Diamant, a les 18h

Xerrada: ‘Irvine Welsh conversa amb 
Kiko Amat’. 
Bibl. Jaume Fuster (Pl. Lesseps, 20), a les 
19h

Espectacle: El millor del Sr Bohigues. 
Teatreneu (Terol, 26), a les 20.30h

Concert: Rewind Cassetes.
Alfa Bar (Gran de Gràcia, 36), a les 22h

Espectacle: Impro Show Lover’s Night.
Teatreneu (Terol, 26), a les 23h

Dissabte 15 de setembre
Jornada: 10 anys de crisi, prenem el con-
trol de les fi nances! 
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 9.30h

Espectacle familiar: La llibreria màgica
Teatreneu (Terol, 26), a les 17h

Espectacle: Central Park West, a càrrec 
de la companyia Dinàmics Teatre. 
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 18h

Espectacle: Avua de la Cia Bool. 
Almeria Teatre (Sant Lluís, 64), a les 21h

Espectacle: Amor y efectos secundarios.
Teatreneu (Terol, 26), a les 22h

Concert: Pepe Colubi DJ set Reggae. 
Bar Viu (La Perla, 26), a les 23.30h

Concert: Djmamayé.
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant 
Miquel, 59), a les 23.45h

Diumenge 16 de setembre
Itinerari: Gràcia 1900. L’aparador burgès 
d’un barri obrer.
Museu d’Història de Gràcia (Olot, 7), a les 
10.30h.

Missa oberta al veïnat per la Verge de la 
Salut. Festa Major del barri de la Salut.
Club Tennis La Salut (Mare de Déu de la 
Salut, 75), a les 11h.

Espectacle familiar: El Patufet.
Teatreneu (Terol, 26), a les 16.30h.

Concert: Iago Augado Quartet, comprès 
dins del 28è Festival de l’Hora del Jazz – 
Memorial Tete Montoliu.
Plaça Vila de Gràcia, a les 17h.

Concert: Vigorous, comprès dins del 28è 
Festival de l’Hora del Jazz – Memorial 
Tete Montoliu.
Plaça Vila de Gràcia, a les 18h.

Taller infantil: El llibre boig, a càrrec de 
Gina Clotet.
Biblioteca Vallcarca i Els Penitents 
(Passeig Vall d’Hebron, 65-69), a les 18h.

Espectacle: L’illa del tresor.
Teatreneu (Terol, 26), a les 18h.

Dilluns 17 de setembre
Xerrada: Els primers tranvies de Gràcia, 
a càrrec de Josep Maria Contel, del Taller 
d’Història de Gràcia. Compresa dins del 
cicle L’Aventura de llegir.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 
l’Olla, 104), a les 19.30h

Dimarts 18 de setembre 
Taller: Autodefensa.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 10h.

Activitat: Market Place de pisos compar-
tits, dins del cicle Busques Pis.
Espai Jove La Fontana (Gran de Gràcia, 
190-192), a les 18h

Sessió informativa del Programa 
Cooperatives de Joves.
Espai Jove La Fontana (Gran de Gràcia, 
190-192), a les 18.30h

Monòleg: Sergio Sarrión.
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant 
Miquel, 59), a les 21.30h

Dimecres 19 de setembre
Trobada: Esmorzar de benvinguda del 
nou grup de l’Esplai per Famílies.
Centre Cívic El Coll-La Bruguera 
(Aldea,15), a les 10h

Grup de debat Aquí Parlem.
Centre per a Famílies amb Fills i Filles 
Adolescents (Sant Antoni Maria Claret, 
64-78), a les 18h

Xerrada: La novel·la pulp recuperada per 
66 rpm Edicions, a càrrec d’Alfred Crespo. 
Dins del cicle L’Aventura de llegir.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 
l’Olla, 104), a les 19.30h

Jam Session acústica/micro obert.
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant 
Miquel, 59), a les 21h

Dijous 20 de setembre
Formació per a noves activistes de l’Eco-
nomia Solidària a Barcelona. Organitza 
Pam a Pam.
Espai Jove La Fontana (Gran de Gràcia, 
190-192), a les 18.30h

Concert: Slupy.
Bar Viu (La Perla, 26), a les 21.30h.

Concert: Dijous de tranquis amb Míster 
Andreu DJ.
Bar Viu (La Perla, 26), a les 23h.

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

Mostra Internacional de Cinema Etnogràfi c 
La Violeta de Gràcia juntament amb el Taller d’Història de Gràcia Centre d’Estu-
dis i el CAOC-Cercle d’Agermanament Occitano-Català participen a la 8a Mostra 
Internacional de Cinema Etnogràfi c, que es va inaugurar el 12 de setembre amb la 
projecció de Fecas e Godilhs de Pèire Brun Lenga. La propera sessió està dedida als 
treballs de Jordi Margarit: Entre la pólvora i les emocions, L’arqueta dels Somnis i 
VerdiSomniS. I fi ns a fi nals de mes l’equipamen gracienc acull la mostra Guarnir el 
món de festa, exposició que es va inaugurar amb motiu del Bicentenari.

Dimecres 19 de setembre a les 20 h a la Violeta (Maspons, 6)

Divendres 14 de setembre
Presentació del número 3 de la revista 
Òrbites existencials.
Ateneu Llibertari de Gràcia (Alzina, 5), a 
les 19h

Dissabte 15 de setembre
Sortides Culturals: Dinar inici de tempo-
rada d’El Centre.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 12h

Teatre: Central Park West, a càrrec de la 
companyia Dinàmics Teatre. 
La Sedeta (Sicília, 321), a les 18h i diu-
menge 16 a les 18 h

Festa fi nal d’estiu a la Plaça del Diamant, 
amb sopar de carmanyola, begu-
da, cantada d’havaneres i ron cremat. 
Organitza: Nova Associació de Veïns, 
Veïnes i Comerciants de la Plaça del 
Diamant i Entorn.
Plaça del Diamant, a les 21h

Dijous 20 de setembre
Trobada-dinar d’extreballadors/es de 
l’Antiga Editorial Bruguera.
Alberg Mare de Déu de Montserrat 
(Passeig Mare de Déu del Coll, 41-51), a 
les 13h

Ball amb orquestra per a la gent gran.
Associació de Pensionistes i Jubilats de 
la Sedeta (Sicília, 321), a les 17h

Divendres 21 de setembre
Teatre: Jekyll i Hyde (musical).
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 22h.

Recomanem
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Silvia Manzanera

No és fàcil agafar el relleu 
d’un projecte en plena 
crisi. Mariona Campos 
es defineix com la mit-
jana de tres germans: 

la gran és la companyia La Trepa, 
que ja ha fet quatre dècades, i el pe-
tit és el Regina, que enguany com-
pleix els 30. I com sortir de port és 
molt fàcil que tornar-hi després de 
navegar amb aigües turbulentes, 
com apunta la directora de la sala 
gracienca, el teatre celebrarà l’efe-
mèride al maig, quan hagi acabat 
la temporada.

“Hi ha hagut moments que pen-
sava que no arribaríem als 30”, ex-
plica Mariona, que tot i les difi cul-
tats també assegura que enceten el 
curs molt il·lusionats i contents per 
formar part d’un projecte que està 
en una edat “interessant”. Així, la 
festa –encara per defi nir-ne els de-
talls- serà conjunta amb la compa-
nyia La Trepa, impulsora i ànima 
del teatre. “Ens agradaria que fos 
una celebració amb la implicació 
del districte, perquè, tot i que estem 
a la frontera, nosaltres ens sentim 
part de Gràcia”. Segons la directo-
ra, a la gent li encanta viure la mà-
gia del teatre, així que una proposta 
seria obrir les portes de la sala als 
clients i espectadors i fer-los partí-
cips de la celebració. 

El Jove Regina prepara 
una festa al maig pels 
30 anys del teatre i 
els 40 de La Trepa
“No ha estat gens fàcil agafar el relleu d’un projecte en 
plena crisi”, diu Mariona Campos, directora de la sala

Mariona Campos, directora del Regina i de la Cia La Trepa. Foto: Silvia Manzanera

La programació seguirà la lí-
nia dels darrers anys, amb l’aposta 
per al teatre familiar i adolescent 
com a eix principal. “Sempre hem 
fet teatre pensat per adolescents, 
però ara potser es fa més visible”, 
apunta Mariona. La novetat i el risc 
del Regina va ser començar a pro-
gramar les obres per als joves els 
caps de setmana, fora de l’horari 
escolar, i fer programació estable. 
Objectiu: educar un nou públic. “Jo 
ho he tingut molt fàcil, perquè m’he 
criat en un teatre. A la platja hi va 
la gent que sap nedar, i els que no 
es queden a casa. Potser el símil es 
pot aplicar al teatre”. Mariona con-
fessa que trobar l’equilibri no és fà-
cil però té clar que els infants i joves 
s’apropen al teatre amb històries 
que li són properes. 

Per això al Regina va funcio-
nar molt bé la temporada passada 
Ningú et va dir que fos fàcil (copro-
ducció amb el GREC 2016), Paràsits. 
La història dels Pirates d’Edelweiss o 
La rebel·lió, adaptació del llibre de 
George Orwell. “Primer són les ver-
sions adaptades i després ja vol-
dran veure els clàssics”, assenyala. 
De tota manera, la directora i ac-
triu gracienca també assegura que 
abans el teatre per a joves era molt 
més arriscat. “Si programéssim ara 
El cercle de guix caucasià de Bertolt 
Brecht com va fer la meva mare al 
93 em dirien que això els nens no 
ho entenen”. • 

Humor per als adults. Tot i 
que el segell del Regina és la 
programació infantil i juvenil, el 
teatre també inclou un cartell per 
a públic adult. “L’oferta en general 
és molt gran així que nosaltres 
hem apostat per l’humor”, 
explica Mariona Campos, que 
confessa que li agraden molt els 
monologuistes (sobretot Godoy). 

Breus

Irvine Welsh 
conversa amb 
Kiko Amat a la 
Jaume Fuster

L’escriptor escocès Irvine 
Welsh visita aquest 
divendres la biblioteca 
Jaume Fuster, on 
mantindrà una conversa 
amb Kiko Amat sobre 
la seva darrera obra, Un 
polvo en condiciones, i 
sobre la seva trajectòria 
literària. L’autor de 
Trainspotting torna 
a situar la història a 
Edimburg, amb el delirant 
itinerari d’un taxista 
trafi cant de drogues, 
addicte al sexe i afi cionat 
actor de cinema porno. 
Altres novel·les de Welsh 
són Éxtasis, Escoria, 
Porno, Secretos de alcoba 
de los grandes chefs, Col 
recalentada o La vida sexual 
de las gemelas siamesas.

Recital de 
fotografi a, poesia 
i música al Jardí 
del Silenci
El Fòrum Cultural 
Odissea presentarà aquest 
divendres 14 de setembre 
Emocions, un recital de 
foto-poesia i música al 
Jardí del Silenci, que, 
després de la Festa Major, 
continua programant 
activitats de portes obertes. 
L’esdeveniment, d’una hora 
de durada, començarà a les 
set de la tarda.

formada per narradors professi-
onals i amateurs dedicats tant a 
l’àmbit infantil com adult. Martha 
Escudero, membre del grup, afi r-
ma que “la societat ha d’anar inte-
grant la narració com element de 
la seva cultura i no solament ho 
entengui com una activitat asso-
ciada als infants”. El preu es deter-
minarà amb el sistema de taqui-
lla inversa i així posar èmfasi en la 
necessitat de mantenir la cultura.

Fins desembre hi ha quatre ses-
sions programades (14/09, 19/10, 
16/11 i 14/12, a les 20.30). La pri-

Nou cicle de narració oral a l’Ateneu Roig
Veus al Roig pretén difondre la pràctica d’explicar contes com a via d’expressió cultural i artística

Laura Roig

L ’Ateneu Roig conjuntament 
amb l’Associació de Narradores 
i Narradors (ANIN) enceten 

Veus al Roig, un cicle de narra-
ció oral per adults. Un cop al mes, 
l’Ateneu comptarà amb tres narra-
dors diferents de l’associació que 
oferiran un espectacle creat exclu-
sivament per l’ocasió. La iniciati-
va pretén visibilitzar la narració 
oral com a via d’expressió artís-
tica. L’associació en qüestió està 

Des de fa un any, l’Associació de 
Narradores i Narradors té la seu 
social a l’Ateneu Roig després de 
marxar del Museu Etnològic, on 
hi eren des dels seus inicis. A par-
tir d’ara, amb aquest espai dispo-
nible al districte de Gràcia, enge-
guen un pla d’acció per treure’n el 
màxim rendiment amb activitats 
com Veus al Roig i, en un futur, 
narracions per a un públic infan-
til. Tots els diners recaptats durant 
les quatre actuacions programa-
des aniran destinats a cobrir des-
peses de l’Ateneu.•

mera estarà formada per tres nar-
radores, la Lídia Clua, la Monika 
Klose i la Sandra Rossi, i la seva te-
màtica central serà la fortalesa de 
la dona a partir de narracions so-
bre la superació i emancipació fe-
menina. També s’explicaran con-
tes tradicionals d’arreu i un relat 

de Mario Benedetti. Un dels punts 
remarcables dels espectacles 
d’aquesta associació és el fet de 
convertir un acte individual com 
és la narració en una producció 
col·lectiva. Així, a partir de treba-
llar conjuntament, els narradors 
fan grup i estan en bona sintonia. 

La primera sessió parlarà de la 
superació i emancipació femenina 
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La cantant Sabina Witt en una imatge promocional . Foto: Tristán Pérez Martín

Sabina Witt: “Sense 
música no hi ha vida, 
ni social ni cultural”

La cantant interpretarà el seu nou àlbum, Les Crisàlides, 
el diumenge 23 de setembre al Festival L’Hora del Jazz

Marc Vilajosana

Sabina Witt és una artista di-
ferent. Musica textos poè-
tics per convertir-los en jazz 

d’autor. Ha gravat quatre àlbums 
propis i pròximament publicarà 
el cinquè, Les Crisàlides, que in-
terpretarà a l’Hora del Jazz.

Què ens pots explicar de Les 
Crisàlides?
És un projecte que vaig comen-
çar a escriure fa més de dos anys. 
Per escriure la música m’he ba-
sat en dones poetesses de la his-
tòria. Ha estat un procés molt 
orgànic, ja fa molts anys que 
musico poesia i tenia alguns te-
mes ja preparats. La idea és do-
nar veu a aquestes dones silen-
ciades des d’una altra disciplina: 
no és un recital de poesia, sinó 
que és música. 

A Les Crisàlides, busques donar 
veu a poetesses de la història. 
Quines dones has escollit?
Ha estat el més complicat, per-
què hi ha tant de material que 
semblava infi nit. Les dones que 
he escollit les he ordenat crono-
lògicament. Començo amb Safo 
de Lesbos, una poetessa de l’Anti-
ga Grècia i he arribat fi ns a l’actu-
alitat, passant per Sei Shōnagon, 
Hildegard von Bingen, Emily 
Dickinson, Alfonsina Storni, 
Montserrat Abelló… La darre-
ra cançó del disc està dedicada 

a la meva fi lla, que estava a punt 
de néixer quan la vaig compondre.

Un dels missatges que vol posar 
en evidència el Festival és la pre-
carietat laboral dels músics.
Des de l’Associació de Músics 
de Jazz i Música Moderna de 
Catalunya (AMJM) estem llui-
tant perquè es regularitzi la situ-
ació des de la part institucional. 
No pot ser que vagis a tocar a un 
festival i allà t’obliguin a donar-te 
d’alta com a autònoma, pagar-te 
la seguretat social… I tot va a càr-
rec del músic. Sense música no hi 
ha vida, ni social ni cultural. És un 
element fonamental en la societat, 
i s’ha de protegir.

Com defi niries el teu estil musical?
Haver de definir-se a un mateix 

és una putada (Riu). El pitjor és 
que ningú ha estat capaç de de-
fi nir el que faig. El meu estil és 
una barreja de moltes infl uènci-
es. La meva formació acadèmica 
és el jazz, però he escoltat molta 
música clàssica, klezmer, tango... 
Suposo que podria denominar el 
meu estil com a Jazz d’autor.

De quina manera la poesia infl u-
eix en el teu art?
Llegir poesia és una cosa molt 
natural per mi: el meu pare és 
poeta i des de petita he estat en-
voltada de literatura. A més, em 
considero molt creativa musical-
ment, però a l’hora de crear lle-
tres sóc un desastre. Com que hi 
ha tants textos meravellosos a la 
literatura vaig voler convertir-los 
en música.•

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla 
del Prat,  15. Tel. 93 217 26 42.
• Predator (Atmos). 15.50, 18.05, 

20.20 i 22.30.
• Un océano entre nosotros. Dv, 

dl, dm, dc i dj, 15.50 i 20.10. Ds i 
dj, 20.10.

• Teen titans go! La película. Ds 
i dj, 16.

• Hotel Transilvania 3. Ds i dj, 18.
• Mentes poderosas. Dv, dl, dm, 

dc i dj, 18 i 22.15. Ds i dj, 22.15.
• Los increíbles 2. 16 i 19. 
• Megalodón. 22.
• Al aire, patos. Dv, ds, dj, dl, dm, 

dc i dj, 18.05. Ds i dj, 15.55.
• Mamma mia! Una y otra vez. 

Dv, dl, dm, dc i dj, 16.15 i 19.10. 
Ds i dj, 20.10.

• Un océano entre nosotros. Dv, 
dl, dm, dc i dj, 22.05. Ds i dj, 
22.25.

• Los futbolísimos. Ds i dj, 18.
• Yucatán. 16.10, 19.10 i 22.05.
• I love dogs. 15.50 i 20.
• El mejor verano de mi vida. 

22.20.
• Todos lo saben. 16.10, 19.05 i 22.
• Book club. 16, 18.05, 20.10 i 

22.15.
• La monja. 16, 18.05, 20.15 i 22.25.

Cinemes Girona. Girona, 177
• Testigo de otro mundo. Dv i ds, 

16.30, 20 i 22. Dg, 16.30 i 20. Dl i 
dm, 16.30, 18 i 20. Dc i dj, 16.30, 
18, 20 i 22.

• Una casa, la familia y un mila-
gro. Dv, ds, dc i dj, 18 i 22. Dg, dl 
i dm, 18. 

• Una casa, la familia y un mila-
gro (VOSC). Dv, dm, dc i dj, 16 i 
20. Ds i dg, 20. Dl, 16.

• La gaviota. Dv, ds, dg, dm i dc, 
18. (VOSE). Dv, ds i dj, 22. 

• Penelope. Dv i dl, 18. Ds, dg i 
dm, 20. 

• Iqbal i el superxip. Ds i dg, 16.

• Mary y la fl or de la bruja. Dv, dl, 
dm i dc, 16. Ds i dg, 16 i 18. 

• Aida. Dc, 18.30.
• Jonas Kaufmann bajo las estre-

llas. Dj, 17.
• LATcinema: Está todo bien. Dv, 

20.
• Baronesa. Dj, 20. 

Texas. Bailèn, 205. [VOS català. 
933487748 cinemestexas.cat]
• Homenatge a Harry Dean 

Stanton “Lucky”. 16, 18 i 20.
• Una raó brillant. 22.
• Miss Dalí. 18.
• El doctor de la felicitat. 15.50 

i 22.
• Beyond beyond. Ds i dg, 16.
• Les nines russes. Dv, dl, dm, dc i 

dj, 15.50 i 20.10. Ds i dg, 20.10.
• Una casa de bojos. 18 i 22.20.
 
Verdi. Verdi, 32. 
• La novia del desierto. Dv, ds, dg, 

dl, dm, dc i dj, 16 i 20.30.
• Todos lo saben. Dv, ds, dg, dl, dc 

i dj, 16, 17.30, 19.55 i 22.20. Dm, 
16, 17.50, 19.55 i 22.20.

• La gaviota. Dv, ds, dg, dl, dc i dj, 
18.25 i 22.25. Dm, 22.25.

• Hotel Salvación. Dv, ds, dg, dl, 
dm, dc i dj, 20.25.

• Promesa al amanecer. Dv, ds, 
dg, dl, dm, dc i dj, 16 i 22.05.

• La revolución silenciosa. Dv, ds, 
dg, dl, dm, dc i dj, 18.25.

• Les distàncies. Dv, ds, dg, dl, dc 
i dj, 16, 18, 20 i 22. Dm, 16, 18.25, 
20.10 i 22.

• Un oceáno entre nosotros. Dv, 
ds, dg, dl, dm i dc, 16, 18.10, 
20.15 i 22.25. Dj, 16, 18.10 i 22.25.

• Van Gogh: una nueva mirada. 
Dm, 18.15

• Carta de una desconocida. Dj, 
20.15.

Verdi Park. Torrijos, 49
• Dos mujeres. Dv, ds, dg, dl, dm, 

dc i dj, 19.40.
• Misión: Imposible-Fallout. Ds, 

dg, dm i dj, 21.50. Dv, dl i dc, 16 

i 21.50.
• El viaje de Nisha. Dv, ds, dg, dl, 

dc i dj, 16 i 20.15. Dm, 16.
• Revenge. Dv, ds, dg, dl, dm, dc i 

dj, 22.15.
• Caras y lugares. Dv, ds, dg, dl, 

dm, dc i dj, 18.15.
• Mamma mia! Ds i dg, 22.10. Dv, 

dl, dm, dc i dj, 16 i 22.10.
• La gaviota. Dv, dl, dm, dc i dj, 

11.30 i 16.00.
• La novia del desierto. Dv, dl, 

dm, dc i dj, 18.
• Happy End. Dv, dl, dm, dc i dj, 

22.
• Todos lo saben. Dv, ds, dg, dl, 

dm, dc i dj, 11.30.
• Los increíbles 2. Dv, dl, dm, dc i 

dj, 18 i 19.55. Ds i dg, 19.55.
• Quines Bestioles! Ds i dg, 11.30 

i 16. 
• Vaya bichos. Ds i dg, 17.45.
• Van Gogh: una nueva mirada. 

Dm, 11.30.
• El escándalo Ted Kennedy. Dm, 

20.15.

Ramon Casalé 

A l’espai Mecànic (Ventallat, 30) s’exhibeix 
l’obra fotogràfi ca de l’alemany Laurenz Berges 
(Cloppenburg, Baja Sajonia. 1966), a través d’una 

dotzena de fotografi es. És la primera vegada que el 
seu treball es veu a Barcelona, tot i que ha exposat al 
MOMA de Nova York, al Museu d’Art Modern de París o 
al Huis Marseille d’Amsterdam. Aquesta exposició for-
ma part del circuit del festival REVELA’T OFF 2018.

Berges es va formar a la Universitat d’Essen on va 
estudiar Disseny de la Comunicació, així com també 
a l’Acadèmia de Belles Arts de Düsseldorf amb Bernd 
Becher. Als 22 anys va ser assistent de la fotògrafa 
Evelyn Hofer. De fet, com a seguidor de l’anomenada 
Escola de Düsseldorf, s’interessa per la fotografi a do-
cumental contemporània. Per a ell allò més important 
és la llum, “que ha d’estar bé per a que la foto pugui 
convertir-se en una imatge”. 

Per tant, al que veiem a Black diamond, títol de l’ex-
posició, és una sèrie de fotografi es analògiques de 
gran format, on el concepte d’espai és essencial, tant 

si ho planteja des 
del seu propi inte-
rior com del seu 
exterior. Aquesta 
idea minimalista 
és fruit de la seva 
particular existèn-
cia, doncs al darre-
ra de cadascuna de 
les seves fotografi -

es hi ha una visió, podríem dir fi losòfi ca de la identi-
tat, on es percep “la crònica de l’absència a través d’un 
inventari de racons i de natures mortes”. Són imatges 
que a simple vista no tenen un signifi cat defi nit, ja que 
no tracta de mostrar-nos un paisatge rural o urbà, que 
visualment es pogués catalogar com atractiu, sinó el 
contrari, ja que són representacions d’una realitat que 
podem trobar-nos a qualsevol lloc de la ciutat, com 
per exemple: una fi nestra tancada, una porta de ferro, 
un túnel o un carrer buit. L’artista vol ensenyar-nos la 
idea del buit, de l’enyorança, de la nostàlgia i l’absèn-
cia. On és l’ésser humà? No es veu, però la seva pre-
sència es percep d’alguna manera, ja que és ell el que 
ha construït aquests elements.

Pel que fa a l’espai, comentar que per poder presen-
ciar qualsevol exposició s’ha de pagar una entrada de 3 
euros, menys per a socis i escoles amigues que és gratis. 
Els clients de la cafeteria també tenen descompte. És la 
primera vegada que em trobo que en una galeria d’art 
s’ha de pagar per visitar-la, encara que sigui amb un 
preu simbòlic. Considero que això no ens porta a cap 
lloc, ja que si la gent ja té dubtes i recances per a entrar 
a veure una exposició, amb aquesta condició encara 
serà pitjor.•

L’essència de la fotografi a 

crítica 
d’art

A ‘Black diamond’ 
veiem una sèrie 
d’imatges de 
gran format
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La torratxa

La vida a casa
Joan Vall 

Darrerament m’he trobat pel car-
rer a més d’un conegut que m’ha 
comentat les seves vacances. Sort 

els que tenen feina i veuen la diferèn-
cia. En més d’un cas ha resultat que no 
ha fet falta anar gaire lluny per gaudir 
i, la paraula màgica, “desconnectar”. 
Apropar-se a la muntanya a la provín-
cia de Lleida, al Delta de l’Ebre o a un 
poble de Saragossa pot ser tan gratifi -
cant i distret com Londres, El Cairo o 
Nova York. Molts tenen, jo no, la idea 
que si per fugir de la quotidianitat te’n 
vas a dues passes d’on vius o senzilla-
ment et quedes a casa la proposta és 
un fracàs. Aquí tenim una temperatura 
privilegiada. Generalment no acostuma 
a fer molta calor ni molt fred, i per això 
és ben normal passar molt de temps al 
carrer, fora de casa, fent activitats. A 
països on les temperatures baixen molt 
es força comú passar molt temps on 

vius, tenir distraccions i coses per fer 
en el lloc on normalment molta gent 
només s’està per menjar o dormir. Fer 
àlbums de segells, monedes, fotografi -
es familiars, cromos, retalls de premsa, 
o llegir, pintar, escriure, ordenar, desor-
denar, tocar l’armònica o escoltar mú-
sica són moltes de les coses que pots fer 
a casa aprofi tant el temps lliure diari o 
simplement esperant l’època de vacan-
ces per fer-ho. 

Moltes coses aparentment han pas-
sat de moda i és molt freqüent que es 
comenti que és cosa dels avis, de quan 
anaven al Mercat de Sant Antoni els 
diumenges i que l’era digital ha deixat 
de banda col·leccionar o guardar co-
ses. Doncs jo em resisteixo a oblidar els 
béns culturals que m’aporten els objec-
tes físics.•

Aquí tenim una 
temperatura ideal i és 
ben normal passar molt 
de temps al carrer 

Albert BenetAlberGràcia Escapulada

F a temps em van dir que algú de l’Ajuntament de 
Barcelona veu el camp de l’Europa com “un bolet al 
mig de la ciutat”. Aquest “bolet” o nyap anomenat 
Nou Sardenya ha envellit prematurament i malgrat 
les actuacions fetes els darrers anys, sembla evident 

que l’equipament necessita una remodelació integral. A ban-
da dels problemes estructurals (vegeu L’independent de la 
setmana passada), la gespa artifi cial està esgotant el seu ter-
mini de vida útil. Enguany s’han hagut d’apedaçar algunes 
zones del terreny de joc per tal de pal·liar el desgastat d’una 
catifa que té vuit anys i una sobreocupació constant.

En Pasqual Maragall va estrenar la primera gespa artifi -
cial de Barcelona, el 5 de maig del 1995 tot ballant una sar-
dana al Nou Sardenya uns dies abans dels comicis locals. La 
segona i la tercera generació de gespa artifi cial que va tenir 
l’Europa es van muntar a l’inici de les temporades 2002-03 i 
2010-11, sabent que al maig hi hauria eleccions. Ergo, si l’al-
caldessa Colau vol que els europeistes la votin el 2019 ja sap 
que els ha de prometre.

Aquest cop, però, em temo que l’Ajuntament de 
Barcelona arribarà tard i haurem d’esperar que la benin-
tencionada i complidora Núria Pi (ERC) tingui poder al 
consistori nou per a impulsar la reforma que l’equipament 
gracienc demana. Mai no és tard per a fer millores a casa!

Amb un any de retard va arribar la primera gespa na-
tural de la qual va disposar el club l’any 1927. En vistes a la 
temporada 1926-27, la Real Federación Española de Fútbol 
(RFEF) va obligar els clubs que participessin en el campi-
onat d’Espanya a plantar herba en els camps de terra dura 
que s’empraven fi ns aleshores. A la nostra ciutat, l’estadi de 
Les Corts va ser el primer camp que va inaugurar el “fi eld” 

verd amb un partit amistós jugat el dia de la Mercè del 1926 
(FC Barcelona, 4-Wiener AC, 2). Uns dies després, el 10 d’oc-
tubre, Sarrià va estrenar la seva herba en el primer partit 
del campionat català (RCD Espanyol, 2-FC Barcelona 3).

Els tercers vam ser nosaltres. El diumenge 25 de setem-
bre del 1927 el camp del Guinardó es va omplir de gom a 
gom per a assistir a l’estrena de l’herba i de la temporada 
futbolística al camp europeista. “Pot estar-ne ben satisfet 
l’Europa, car en el dia de la inauguració ha pogut mostrar 
un veritable camp d’herba, en millors condicions, potser, 
que els que s’han inaugurat fi ns ara”, va descriure la revis-
ta L’Esport català. La festa fou completa ja que les graciencs 
van derrotar el Barça (2-1) i en Cros va ser l’autor del pri-
mer gol “verd”. Aquella temporada, escapulats i blaugranes 
van acabar igualats a punts en el campionat de Catalunya i 
el títol es va haver de decidir a favor dels culers en un partit 
de desempat jugar a Les Corts (1-0). 

Dissortadament, l’herba del Guinardó va tenir una vida 
ben curta ja que la temporada 1931-32 va ser substituïda 
altra volta per la terra dura, quan l’Europa ja havia deixat 
de ser el llogater del camp. Encara que sembli impossible 
de creure, van haver de transcórrer tres dècades perquè el 
club tornés a disposar d’un terreny de gespa natural. La se-
gona herba es va inaugurar al vell Sardenya el 14 d’agost del 
1960 també amb un amistós contra el Barcelona. 

Dubto que el Barcelona torni a jugar mai més al camp de 
l’Europa amb motiu d’una inauguració de la gespa. Abans ho 
farà als Estats Units o a la Xina. Però tant me fa. Em confor-
maré si l’ajuntament ens torna a canviar la gespa abans no 
desaparegui del tot i només en quedi el cautxú negre. Verde 
que te quiero verde, diria el poeta... •

‘Verde que te quiero verde’
Vista panoràmica actual del Nou Sardenya i imatge de la inauguració de l’herba del Guinardó el 1927. Foto: Grup d’Història Ramon Vergés

de Gràcia


