
Jordi Fàbregas: “El CAT ha 
estat una banda d’agitació 
folk i això s’ha estès arreu”

“Estem cuinant un concert 
commemoratiu pels 25 
anys; de moment el 18-O 
ho celebrem amb tothom 
amb qui hem treballat”

“La música tradicional es 
repensa a cada moment; 
l’última tendència és 
mesclar sons i estètica de 
dansa contemporània ” 

Pàgina 14 i editorial
El director del CAT, Jordi Fàbregas, amb una foto històrica i el logo del CAT, a la plaça Anna Frank Foto: Silvia Manzanera

Àlex Cano: “Vull ser 
el que més cops hagi 
vestit l’escapulada”
El ‘capi’ Cano arriba als 300 partits defensant la 
samarreta de l’Europa, a 9 del podi i a 83 del rècord. 
Entrevista i Opinió convidada d’Àlex Delmàs

Badia anuncia al ple 
que nomenclàtor ha 
acceptat eliminar  
Secretari Coloma i 
Príncep d’Astúries
La ponència de ciutat ha 
dit sí aquest dimarts a 
les dues propostes. P2

Setmanari gratuït
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Apunts 
del ple

Política
Badia anuncia al ple que 
nomenclàtor ha acceptat 
treure Secretari Coloma 
i Príncep d’Astúries 
L’oposició força una taula sobre la Rambla Verda de 
Vallcarca i dotació pressupostària per al dipòsit pluvial

Albert Balanzà

Amb sobredosi de diri-
gents de ciutat a prime-
ra fi la (Carles Agustí, del 
PDeCAT; Jordi Coronas, 
ERC; Xavier Mulleras, 

PP; i el repetidor Koldo Blanco, 
de C’s), l’avantpenúltim ple ordi-
nari del mandat ha centrat la di-
alèctica política en el pla d’equi-
paments com a mesura de govern 
ja anunciada, la discussió previsi-
ble sobre les places i fi ns i tot amb 
un anunci del regidor, Eloi Badia: 
la ponència de nomenclàtor de 
Barcelona ha acceptat el canvi de 
nom tant de Secretari Coloma per 
Pau Alsina, recolzat per un 65% 
de vots a favor en la consulta que 
es va fer el 2017, com la recupe-
ració de Riera de Cassoles en lloc 
de Príncep d’Astúries, suportada 
per les 5.356 fi rmes de la recolli-
da popular.

L’anunci del regidor, després 
que la ponència de ciutat acceptés 
aquest dimarts les dues propos-
tes, obre un període de tramitació 
que es podria tancar entre els di-
ferents passos d’aprovació i el pe-
ríode d’al·legacions veïnals abans 
que s’acabi l’any, segons fonts 
municipals. Menys clar, proba-
blement ja dins del 2019, és la col-
locació física de les noves plaques 
de Pau Alsina a Secretari Coloma 

i de Riera de Cassoles a Príncep 
d’Astúries, tenint en compte a 
més que en aquest últim cas la 
reforma urbanística estarà em-
pantanegada fi ns al març de 2019.

Ok al pla d’equipaments. Per la 
seva banda, el pla d’equipaments, 
tan reivindicat per ERC i arrosse-
gat almenys des del mandat pas-
sat, ha passat pel ple amb un do-
cument de 70 pàgines repartit a 
l’auditori i entre crítiques dels 
partits. ERC ha criticat que la ne-
gociació central es fes a l’estiu i 
PDeCAT ha demanat concreció 
per l’escola de música. “Al Coll 
sí, a la Vila ja hi ha entitats que 
ho fan”, ha dit la portaveu Berta 
Clemente. Els grups han criticat 
que el document no passés per 
votació.

L’oposició també ha apretat 
perquè s’obrí de manera imme-
diata el debat sobre la Rambla 
Verda de Vallcarca, un cop s’ha 
desencallat políticament la part 
de modifi cació del PGM a la part 
de propietat pública. El ple ha 
aprovat, en aquest sentit, una pro-
posició del PDeCAT per crear una 
taula de periodicitat bimensual 
sobre la Rambla Verda i una altra 
proposta de C’s per dotar pressu-
postàriament el dipòsit pluvial. 
El govern ha acceptat convocar 
la taula deixant la periodicitat a 
la dinàmica de la mateixa.•

Els regidors adscrits (ERC, PP i C’s) i Carles Agustí (PdCat) a les primeres fi les. Foto: AB

Nou calendari de consells de 
barri. El Districte ha comunicat 
la nova tanda de consells de 
barri per aquest trimestre amb 
inici el pròxim 7 de novembre a 
Vallcarca i els Penitents, seguint 
el 22 de novembre a la Salut, el 28 
de novembre al Coll i l’endemà 
29 de novembre a Vila de Gràcia. 
L’últim serà el 12 de desembre a 
Camp d’en Grassot Gràcia Nova.

El Districte haurà
de consultar de 
nou per la mitgera 
de Dones del 36
El ple ha aprovat que 
el Districte organitzi 
una nova consulta per 
decidir la paret mitgera 
de Dones del 36, un cop 
es tombés la guanyadora 
seleccionada i una segona 
proposta amb grafi ts. 
El govern ha advertit 
que l’actual idea de la 
miliciana està recolzada 
pel consell de dones amb 
la frase Jo vull la pau però 
no vull l’oblit. “No és lloc 
per pintar una arma”, ha 
dit el portaveu del PSC. 
“La imatge de la miliciana 
m’agrada”, ha afegit el 
portaveu de C’s amb 
sorpresa dels assistents.

La CUP adverteix 
que hi va haver 
agressions a 
Festa Major
El grup municipal de la 
CUP ha aportat dades 
sobre les dues agressions 
sexuals que es van 
denunciar per Festa Major 
i que Mossos va assegurar 
que no constaven perquè 
no hi havia denúncia, tot 
i que van motivar fi ns i 
tot una concentració de 
rebuig. “Una agressió 
es va derivar al Clínic i 
al cas de Siracusa es va 
retirar la denuncia”, ha 
apuntat el portaveu Quim 
Serra, que ha demanat 
al govern per què es van 
derivar o si s’està incitant 
a retirar denúncies. “No 
s’han pogut confi rmar”, 
ha respost el regidor Eloi 
Badia.

missivitat dels últims anys perquè 
“ara vol vendre”. 

La decisió, comunicada fa uns 
dies als inquilins, s’ha executat 
en forma de desallotjament sen-
se previ avís amb una actuació de 
la Brimo on hi ha hagut moments 
de tensió. De fet, la presència po-
licial s’ha fet visible poc després 
del migdia quan agents de segu-
retat ciutadana s’han presentat a 
la porta del immoble i davant de 
les primeres mostres de protesta 
han avisat la Brimo, que en la seva 
actuació ha enretirat amb alguna 

empenta la cinquantena de mani-
festants que s’hi han concentrat.

El desallotjament de Mont-
many 3 posa fi  a un espai històric 
on hi havia ja una segona gene-
ració dels primers okupes que hi 
van entrar, joves estudiants vin-
culats a la CNT, a fi nals dels anys 
noranta. A l’immoble, segons ex-
pliquen fonts dels moviments so-
cials, també hi va viure en Roger 
Albert, el jove llibertari assassinat 
per un grup de neonazis durant la 
Festa Major de 2004 amb un gani-
vet de caça.•

Adéu a Montmany 3, històrica casa okupa
L’espai, on hi va viure Roger Albert, el jove assassinat per nazis el 2004, sempre va estar activat com a habitatge

Albert Balanzà

Agents de la Brigada Mòbil 
dels Mossos d’Esquadra han 
desallotjat aquest dimecres 

la històrica casa okupada del nú-
mero 3 del carrer Montmany, un 
espai que des de fa dues dècades 
almenys havia funcionat com a 
habitatge lluny dels focus i llistes 
ofi cials. Fonts dels moviments so-
cials vinculats històricament a la 
casa han explicat que el propieta-
ri ha decidit posar fi  a la certa per- Manifestants davant els Mossos d’Esquadra, aquest dimecres. Foto: Iru Moner
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El Districte defensa 
que el soroll s’ha 
reduït a Sol en quatre 
decibels de mitjana 
Els veïns tanquen la temporada d’estiu veient “insufi cient” 
el descens i tement la retirada de la Guàrdia Urbana

Albert Balanzà

El pla de pacifi cació de pla-
ces es continua veient mig 
ple o mig buit segons l’òp-
tica del Districte i dels ve-
ïns. El regidor de Gràcia, 

Eloi Badia, aprofi tant la interven-
ció central de què disposa en el ple 
i contestant el front que cinc par-
tits i les plataformes veïnals de Sol, 
Virreina, Nord i Diamant han for-
mat, ha volgut donar alguna dada:  
hi ha hagut una reducció del soroll 
en totes les franges del dia “però 
especialment a la franja nocturna 
(entre les 23h i les 7 h) de fi ns a 
quatre decibels de mitjana”.

Aquest, segons Badia, és un dels 
elements clau de la bona direcció 
que ha agafat el pla de pacifi cació 
en els tres anys que ha estat assu-
mit amb noves mesures pel nou 
govern, i en el qual també es vol 
destacar des de la institució el ca-
lendari d’activitats a l’espai públic  
amb els tallers de jocs de maig a 
setembre (“un creixement del 
70% d’hores i 13.078 participants”, 
ha apuntat) i l’augment del servei 
de Guàrdia Urbana amb 3.648 ho-
res de feina a peu de plaça. L’àrea 
de jocs infantils, l’eliminació de la 
passarel·la sobre la rampa d’accés 
al pàrquing, les jardineres i més 
papereres són altres mesures.

Però l’estiu s’ha acabat i el pre-
mi, segons el Districte, són aquests 

Fotografi a feta per un veí de la plaça del Sol plena de gent . Foto: Arxiu

quatre decibels de mitjana menys 
en el soroll ambiental que els ve-
ïns han contraatacat amb sonòme-
tres fi ns i tot de projectes europeus 
com Making Sense.

La visió dels veïns, que curiosa-
ment són els que donen xifres, pre-
cisa que és cert que s’hagi reduït el 
soroll, de 78 a 74 decibels, “insufi ci-
ent i lluny encara dels 60 decibels 
que remarca la Unió Europea”, 
apunta una de lesportaveus dels 
veïns organitzats. “Amb la plaça 
buida estem a 68 decibels , un cop 
ha actuat la Guàrdia Urbana, i amb 
la plaça plena no baixem dels 72-
73”, completa aquesta font.

El temor dels veïns és el fi nal 
de l’estiu, que no té per què sig-
nifi car un buidatge de la plaça i 
que sí signifi ca la fi nalització de 
les mesures de reforç policial i so-
cial. La comparació de les dades, 
segons aquests veïns, s’ha de fer 
quan s’hagi acabat aquesta pre-
sència policial, justament aquest 
mes d’octubre. “Tot el que no es 
compari quan hi sigui o no hi si-
gui la policia és artifi cial, i estem 
lluny de solucionar el problema”, 
conclouen.

De moment, en el ple d’aques-
ta setmana, el PDeCAT, ERC, PSC, 
PP i C’s han forçat la convocatòria 
d’un ple extraordinària per trac-
tar la problemàtica de les places, 
no només de Sol, sinó dels casos 
que s’estan amplifi cant sobretot a 
Nord i Virreina.•

Arrenca la taula a Nord i Poble 
Romaní vol mediadors. Les 
taules ciutadanes de les places 
s’han ampliat enguany a la plaça 
del Nord amb la primera reunió 
de dinamització la passada 
setmana amb la intervenció 
dels mediadors. Justament 
aquesta fi gura és la que demanen 
els veïns de Poble Romaní 
en el seu debat particular. 

Breus

Immobiliàries 
de luxe ja venen 
pisos a tocar del 
pla Vallcarca

Quan encara està calent 
l’acord politic per tirar 
endavant el pla Vallcarca 
de reordenació del barri 
en la part de propietat 
pública i quan els 
moviment socials han fet 
un primer acord sobre 
una part de la promoció 
privada, les immobiliàries 
de luxe han començat 
a comercialitzar una 
primera promoció al 
carrer Mare de Déu del 
Coll 100, a tocar de la 
pedrera. Es tracta de vuit 
unitats amb un preu top 
de 670.000, preus mitjans 
de mig milió i mínims 
d’uns habitació per 
350.000 euros.

Les creadores 
de Minerva 
descobriran la 
Gràcia literària
Les creadores del Projecte 
Minerva s’encarregaran de 
l’itinerari, el proper 3 de 
novembre, que recorrerà 
els espais de la Vila que 
han estat font d’inspiració 
d’artistes i creadores, en 
una proposta que pretén 
recuperar la memòria 
històrica de la lluita de les 
dones. Les inscripcions ja 
són obertes a la biblioteca 
Vila de Gràcia. 
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A. B.

L a reforma de l’avinguda 
Príncep d’Astúries, amb el 
carrer aixecat des del mes 
de maig, ja té a punt la ter-
cera fase de reforma, que 

suposarà el trasllat dels treballs 
a les voreres i la ubicació del 
trànsit al centre del vial. Així ho 
ha comunicat aquest dimarts el 
Districte en una reunió amb els 
veïns en el marc de la comissió de 
seguiment de les obres.

Els treballs, que es van inici-
ar després que el Districte elimi-
nés al març ja el carril de baixada 
-d’estacionament i de circulació- 
que toca a façana fent baixar con-
tenidors i pintant espais per a mo-
tos, van aixecar calçada al maig 
començant per la banda de pujada 
i centrant-se en el subsòl i la ma-
teixa operació s’ha fet fi ns ara a la 
banda de baixada. 

A principis de novembre ar-
renca aquesta tercera fase amb 
un punt de retard que el Districte 
prefereix subratllar com a “re-
ajustament” perquè les fases 
d’obra s’han acabat solapant 
per problemes amb la ubicació 
de les istal·lacions del subsòl. 
L’encavalcament de fases, segons 
fonts municipals, s’ha executat 
“per garantir que acomplim la 
fi ta de fi nalitzar a març de 2019, 
tal com estava previst.

La reforma de Príncep d’Astúri-
es, quan estigui acabada, suposarà 
un canvi sensible en la mobilitat de 
la zona, que en els últims anys ha 
estat motiu de denúncia per part 
dels veïns per la velocitat dels ve-
hicles, els accidents de trànsit cor-
responents i la manca d’espais de 
pas i d’estada. La mesura més des-
tacada és la pèrdua d’un carril de 
pujada en la majoria del recorre-

programa d’usos del nou Parc 
Anna Piferrer, l’espai que inicial-
ment havia d’acollir l’IES Vallcarca 
i que el Tribunal Suprem va tom-
bar per voluntat d’uns veïns. 

En un moment que ja avança 
el tràmit per aixecar l’institut als 
jardins Comas i Llaberia, en plena 
avinguda Vallcarca, el solar d’An-
na Piferrer encara llueix el mur 
reivindicatiu que la comunitat 
educativa va estampar just el dia 

que un veí els va alertar que allà 
no s’hi aixecaria cap escola. Però 
la voluntat de la comunitat educa-
tiva va convèncer el Districte i el 
procés participatiu es traduïrà en 
un avantprojecte. El primer, però, 
que veuran els veïns seran els car-
rets d’enquestes que complemen-
taran els debats que es faran. El 
resultat fi nal, en tot cas, serà un 
parc obert a tocar de l’avinguda 
Vallcarca.•

La reforma de Príncep d’Astúries 
afronta l’última fase d’ampliar 
voreres i torna el trànsit al centre 
El Districte inicia a principis de novembre la reurbanització amb un cert 
solapament d’execucions per garantir l’obra acabada a març de 2019

Escoles, AFA i Districte arrenquen el 
debat sobre el futur parc Anna Piferrer
Un procés participatiu donarà pas a un avantprojecte sobre els 
nous usos de l’espai que inicialment havia d’acollir IES Vallcarca

gut; en el tram fi nal d’arribada a la 
plaça Lesseps, hi haurà dos carrils 
de pujada per evitar l’obturació de 
la parada de l’autobús.

En la resta del trajecte entre 
Lesseps i la plaça Gal·la Placídia 
s’haurà de normalitzar un recor-
regut d’un carril per banda amb 
les voreres de 4,5 metres que 
ara es començaran a enllestir. 
Aquesta amplada de voreres, una 
de les principals reivindicacions 
del barri per ubicar bancs, pape-
reres i nou arbrat, anirà acompa-
nyada del creixement signifi catiu 
de passos de vianants i la pacifi -
cació consegüent de l’avinguda. 
Col·lateralment a la reforma, tam-
bé s’executarà el canvi de sentit 
al carrer Vallirana, per evitar el 
trànsit de pas des de Torrent de 
l’Olla-carrer Gran-Carolines.•

L’avinguda Príncep d’Astúries, amb la banda de Sarrià esventrada, aquesta setmana Foto: Albert Vilardaga

Casa Vicens prepara el primer 
aniversari i un pla educatiu
Atenta als moviments de reforma 
de Príncep d’Astúries, Casa Vicens 
arriba les properes setmanes al 
primer aniversari d’obertura com 
a casa museu. El pont de l’1 de 
novembre de 2017 es van fer les 
primeres visites i el 16 va obrir. La 
direcció ja treballa en l’aniversari 
i prepara un pla educatiu.

A. B.

L es escoles Sagarra, Pare 
Poveda i Galatea, amb les 
seves corresponents as-
sociacions de famílies, i el 
Districte engeguen aquest 

dijous un primer contacte d’anàli-
si de campanya i de desplegament 
del procés participatiu que aques-
ta tardor es farà per defi nir el nou Mural que reivindica l’institut de Vallcarca. Foto: Arxiu

Breus

El comediant de 
l’1-O, pregoner 
del festival 
Gràcia Riu

El comediant Jordi 
Pessarodona, famós pel 
seu processament arran 
dels fets de l’1-O quan es 
va acostar a la Guàrdia 
Civil amb un nas de 
pallasso, serà el pregoner 
del tercer festival Gràcia 
Riu, que arrenca el dia 18 
a les 19h al centre cívic El 
Coll-La Bruguera. Fins al 
dia 28 hi haurà activitats 
a onze equipaments del 
districte. 

Obertes les 
inscripcions al 
concurs Districte 
Musical Jove’18
La setena edició del 
concurs Districte 
Musical Jove 2018, 
dirigit a menors de 30 
anys, ha obert les seves 
inscripcions fi ns el 31 
d’octubre. El DMJ és 
un programa de treball 
conjunt entre el Casal de 
Joves del Coll, el Centre 
Cívic La Sedeta i l’Espai 
Jove La Fontana i pretén 
promoure i donar suport 
a la creació musical 
entre el jovent de Gràcia. 
Els guanyadors de les 
edicions anteriors són: 
Blackfeet, The Sastres 
Band i Brusch. 
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Cesca Sancho (AV Park Güell): 
“L’Ajuntament fa propostes sense 
els veïns; ells, que surten del poble”
“La Línia 9 s’espera per al 2024 però jo ja no faig cas de les dates; tot està subjecte 
a massa condicionants, i aquí sempre som els últims”, apunta la dirigent veïnal

Albert Balanzà

C esca Sancho (Bar ce lo na, 
1955) és la presidenta de 
l’Associació de Veïns Park 
Güell-La Salut-Sanllehy, 
un espai frontera entre 

la Salut i el Guinardó amb el Park 
Güell, la L9, l’illa Quiró d’equipa-
ments, la plaça Sanllehy, el camp 
de l’Europa...

Teniu molts fronts oberts, però el 
més immediat és agradable: el dia 
18 feu un homenatge a Pompeu 
Fabra amb els veïns de l’avinguda 
Pompeu Fabra. 
Hem fet reunions per totes les es-
cales i la resposta ha estat positi-
va. En Joan Josep Isern, també veí, 
va tenir un paper molt important 
en la documentació prèvia. Vam vi-
sitar totes les institucions. Farem 
una expo amb els orígens del car-
rer, tenim fotos antigues de les cal-

La presidenta de l’AVV Park Güell, a l’Hort Quiró, dilluns passat. Foto: A. Balanzà

çotades que es feien... Ho fem per 
veure’ns les cares sobretot.

El barri canvia, però sobretot te-
niu pros i contres de frontera. 

Som un barri que teníem un pulmó 
verd com el Park Güell, on hi fl o-
rien les mimoses i de nit es veien 
cuques de llum. Teníem la munta-
nya pelada, que ara està arbrada...

Hi ha un intent de recuperar el 
Park Güell. Hi som a temps?
Hi ha tres milions de persones que 
entren a la zona de pagament del 
parc i tres més que van pul·lulant 
pels voltants. Hem perdut gairebé 
tots els comerços que hi havia a 
la zona en benefi ci dels suvenirs. 
Estem perdent el nord.

Com heu vist les primeres concre-
cions en mobilitat?
Ens van vendre el bus llançadora 
com a proposta a estudiar i l’en-
demà ja l’anunciaven en roda de 
premsa. Ara li donem encara vol-
tes a la pacifi cació del barri per-
què els taxis es quedin al períme-
tre. A veure què passa. Però tenim 
la sensació general que l’Ajunta-
ment fa propostes des d’un des-
patx prescindint dels veïns. Per 
exemple, no van escoltar la idea 
de tancar els jardins Menéndez y 
Pelayo; i ho fan ells, que van sor-
tir del poble! 

T’agrada la plaça Sanllehy com ha 
quedat?
De moment és una plaça provisi-
onal, encara que hi ha rates, men-
tre no es reobri l’obra de la Línia 
9. Van dir el 2024, però jo ja no faig 
cas de les dates. Tot està subjecte 
a massa condicionants, i aquí sem-
pre som els últims. Han de treu-
re vuit bigues i tornar a fer entrar 
la màquina i fer els 24 metres per 
acabar el forat.

Hi ha retard amb l’illa Quiró?
El projecte havia de començar el 
2017 i ens diuen que falten permi-
sos de la Generalitat. Ara diuen se-
gon trimestre de 2019 per comen-
çar les obres. De moment anem 

plantant calçots a l’hort que hem 
muntat... Serien 18 mesos d’arran-
jament i esperem que ens convo-
quin per triar el projecte defi nitiu. 
Cal precisar encara el percentatge 
d’habitatge per a joves i gent gran, 
per exemple. 

Com a veïns, per què creieu que 
no s’omple el Nou Sardenya? Què 
passa amb l’Europa i Gràcia?
No sé si està prou arrelat i obert 
al barri. Ens passa també a l’asso-
ciació, que som un grup però que 
sempre cal buscar accions i estra-
tègies per atraure la gent.•

“A l’illa Quiró 
encara cal precisar 
el repartiment de 
pisos dotacionals”
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Redacció

L ’escola d’adults de l’ACIDH, un dels projectes 
principals de l’entitat del carrer Siracusa, que tre-
balla amb persones amb intel·ligència límit, ha 

visitat aquest dilluns la redacció de l’Independent al 
carrer Perla 31 i en el marc del projecte que una vin-
tena d’alumnes estan fent al voltant dels mitjans de 
comunicació. En la trobada els alumnes han volgut 
esbrinar en un debat viu amb el director del setma-
nari, Albert Balanzà, el procés d’elaboració de l’In-
dependent, el seu fi nançament, la seva línia editori-
al i la relació dels mitjans amb els poders polítics i 
econòmics. L’escola d’adults de l’ACIDH farà 25 anys 
l’any que ve.•

L’escola d’adults 
de l’ACIDH visita 
l’Independent
Els alumnes treballen un projecte 
sobre mitjans de comunicació

Els alumnes de l’escola d’adults de l’ACIDH, dilluns. Foto: A. B.

L’Espai País Valencià 
consolida la festa de 
Moros i Cristians a Gràcia
“Volem continuar introduint les festes valencianes a Catalunya 
perquè es puguen conèixer més”, apunten els organitzadors

Els Moros i Cristians a la plaça Revolució, l’any passat, sense vestir. Foto: Cedida

A. B.

Fa dos anys l’Espai País 
Valencià va estrenar l’expe-
riència de la festa de Moros 
i Cristians a Gràcia i va aca-
bar fent l’anomenada entra-

eta amb 300 persones pels carrers 
Astúries i Verdi i fi ns a la plaça de 
la Vila. Enguany, hi tornen amb un 
programa més complet, però que 
culminarà d’una manera encara 
més multitudinària el pròxim 20 
d’octubre a les 19 hores amb el des-
plegament de diferents esquadres 
a la confluència del carrer Gran 
amb Travessera de Gràcia, girant 
per Torrent de l’Olla i entrant a la 
plaça de la Vila. Abans hi haurà una 
paella popular.

La consolidació de la festa de 
Moros i Cristians a Gràcia, tenint en 
compte que l’Espai País Valencià ja 
dinamitza a peu de carrer les falles 
a l’abril, rebrà el suport de valenci-
ans vinguts d’Ibi i de Castalla, amb 

el suport d’un autobús ple amb 60 
persones i amb la col·laboració de 
80 músics. I naturalment amb els 
vestits impactants de moros i cris-
tians. “Tornem a fer-ho perquè la 
primera vegada l’èxit ens va des-
bordar i perquè voem continuar 
introduint les festes valencianes a 

Catalunya perquè es puguen conèi-
xer més”, apunta Hèctor Payà, en 
nom de l’organització.

La festa de Moros i Cristians del 
dia 20 anirà precedida per una xer-
rada a la Violeta el divendres 18 i un 
concert de la música de la festa a 
l’Aliança del Poblenou el dia 26. •
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‘Anaïs sota les voltes’
La Jana, una jove barcelonina, arriba a Ciutadella a les acaballes del 2005 per prendre possessió de la 
casa familiar on solia passar els estius quan era petita i que no ha visitat des de fa anys. Té la intenció de 
quedar-s’hi fi ns que enllesteixi la recerca sobre la vida i obra de l’escriptora francoamericana, d’origen 
català, Anaïs Nin, que l’editorial per a la qual treballa li ha encarregat. Aquest és el punt de partida de 
la darrera novel·la de l’escriptora gracienca Maria Vilanova, després de Cendra viva i Entre dos fi lls.

Maria Vilanova i Vila-Abadal és doctora en Filosofi a i 
Ciències de l’Educació per la Universitat de Barcelona 
i llicenciada en Filologia Anglesa per la mateixa uni-
versitat. Ha participat en projectes educatius a Bolívia, 
el Nepal i Rwanda. L’experiència en aquest darrer país 
l’ha recollida en el llibre Un agost a Rwanda (1999). El 
2007 guanya el tercer premi del Concurs de Narrativa 
Breu, Dones, de l’Ajuntament de Palafrugell, amb el con-
te La mare se’ns ha llunat. El 2008 obté el segon premi 
del Concurs de Narrativa Literària Mercè Rodoreda de 
l’Ajuntament de Molins de Rei, amb el conte Funcionària 
de carrera. Ha publicat London is London, Petites histò-
ries al replà de l’escala, El món per un forat (XX Premi 
de Narrativa Ciutat de Manlleu), Cendra viva i Entre dos 
fi lls. El 2017 queda fi nalista al Premi Narrativa Illa de 
Menorca amb el conte A l’ombra del ginjoler.  

biografía

H e arribat a Son Saura, una de les 
platges que més m’agraden de 
l’illa, per una carretera plena de 
sots. Llarga, inacabable, plena 
d’algues que fan del paisatge una 

visió semblant al que m’imagino que és la 
capa de Mart: un territori on les passeja-
des esdevenen una seqüència allargassada 
a càmera lenta; on els peus se t’endinsen en 
una massa tova i relliscosa i on cada passa 
triga com a mínim deu segons a atrapar la 
següent. Caminar per la vora de l’aigua, en-
fonsant-te en el tou d’herbots, et fa sentir 
astronauta sense escafandre. A poc a poc, 
tens temps de contemplar un mar blau tur-
quesa, poc profund i, si et gires, gaudeixes 
de pinedes ben verges de construccions hu-
manes. L’únic signe de la mà de l’home és 
una torre de fusta de salvament. En aques-
ta època, però, no hi ha ningú que vigili. 
Tampoc no hi ha ningú que es banyi. De fet, 
no hi ha ningú. Jo, tota sola en una platja 
menorquina! Quin luxe! Suposo que a l’es-
tiu no és el mateix. Ben segur que la nete-
gen de punta a punta i es pobla d’ombrel·les 
i de nens amb pales i galledes que no foten 
cap cas dels crits dels pares que els manen 
sortir de l’aigua i que els adverteixen que 
no hi haurà gelat, si no obeeixen. I segur 
que la mainada, que sap que els pares no 
compliran l’amenaça, es continua banyant 
tan tranquil•lament mentre els progeni-
tors segueixen esgargamellant-se, sense 
cap èxit. Crits que substitueixen la pau i el 
silenci sepulcral del que gaudeixo en aquest 
moment. Just el que em calia després de la 
trucada de la tia Lourdes.

(...)

M’he pres el dia lliure. Avui és dijous, dia 
de bingo, i la Catalina i la Magdalena m’han 
vingut a cercar perquè vagi amb elles a les 
instal•lacions per a la gent gran.«T’has de 
distreure, no pot ser que visquis tot es dia 
enfonyada.» No m’hi he pogut negar, i això 
que els he fet veure que jo, de jubilada, no 
en soc. Però res a fer-hi: «molts avis hi duen 
es nets, tu seràs sa nostra neta.» Em sembla 
que en tota la meva vida només he anat una 
vegada al Bingo. Va ser a Londres, acom-
panyant la Sarah qui va fer una línia i va 
guanyar una tetera de llauna i un paquet 
de bosses de te Tetley. M’instrueixen que 
a l’esplai no es pot anomenar el joc pel seu 
nom —és un centre social— i que si faig lí-
nia he de cridar «retxa» i si faig Bingo he de 
cridar «premi». Espero no haver de cridar 
res. Quina vergonya!

Entrem a la sala on totes les taules ja es-
tan preses pels jugadors. Caps blancs, lilo-
sos ―color de vídua― o sense pèl. S’han 
girat tots de cop, i m’han anat seguint amb 

la mirada fi ns que ens hem assegut a la nos-
tra taula. Ja ens guardaven les cadires un 
matrimoni d’aspecte pagesívol, que és l’en-
carregat d’arribar-hi dues hores abans per 
reservar lloc. Veig que la Catalina diu a la 
de la taula més propera —xiuxiuejant per-
què jo no ho senti— «sí, s’al·lota és fi a de sa 
catalana…», «quina catalana? N’hi ha per-
tot, de catalans, a Ciutadella!», li contesta 
amb un to de veu que fa que la Magdalena 
es giri i li indiqui que l’abaixi, mentre m’as-
senyala. Jo dissimulo. La Catalina arros-
sega la cadira i s’acosta a la veïna de taula. 
Ara sí que s’esplaia en les explicacions. Tant 
s’allarguen els detalls d’aquell estiu, que el 
president de l’esplai —que és qui canta els 
números— les fa callar amb un «sssssshhh-
hh» força empixonat.

(...)

Mentre condueixo, em pregunto si l’Ana-
ïs hauria suportat de viure en una illa. És 
més dur del que em pensava. Els turis-
tes que venen a passar uns dies a Menorca 
s’enduen el sol marcat a la pell i els bar-
celonins que hi tenen una casa de disseny 
munten sopars de germanor amb molta 
«xerinola» les nits d’estiu. Però no saben 
com és un dia rere l’altre de tramuntana, 
xaloc, llevant o gregal, de pluja o de fred 
viu. O de carrers deserts quan es fa fosc, tot 
just la tarda comença; o de la brevetat de 
quaranta quilòmetres en línia recta sobre 
el mapa per anar d’un cap a l’altre. O de no 
tenir més remei que agafar un vaixell o un 
avió per anar al metge, si la cosa és greu. 
O de no poder escapar-se, quan vols, dels 
espadats de l’illa. No és tan idíl•lic com ho 
pinten, ni de lluny! Si jo, que en puc marxar 
quan vulgui, a voltes m’hi sento presone-
ra, com ho viuen els que són d’aquí? Potser, 
però, aquesta opressió no la noten. És casa 
seva i és cert que la felicitat no depèn de la 
geografi a del lloc on som, sinó com vivim el 
que vivim allà on sigui que ho vivim. I tor-
no a topar amb el lema de l’Anaïs: «Les co-
ses no les veiem com són, sinó com som.» 
Ella mateixa reconeixia que hi havia dues 
dones dintre seu: una, desesperada i per-
plexa que sentia que s’ofegava; i una altra 
que saltava a l’escenari per dissimular les 
seves veritables emocions que no eren res 
més que mostres de debilitat, impotència i 
desesperació. El que desitjava era transme-
tre un espectacle farcit d’interès, curiositat 
i d’entusiasme. I crec que ho va aconseguir, 
almenys en els seus escrits. Però, com era 
ella, en realitat? Tant se val! L’Anaïs es mos-
trava com volia ser captada per l’ull de l’es-
pectador —o del lector. És lògic, doncs, que  
també volgués veure el que l’envoltava com 
li venia de gust.
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Cano: “Vull ser el que més 
cops hagi vestit l’escapulada”
El ‘Capi’ Cano va celebrar diumenge el partit número 300, es troba a 
només 9 del podi i a 83 del rècord absolut, un objectiu que vol assolir

Opinió convidada

En Cannobius, sempre al meu equip!

Encara recordo el moment que va entrar per 
la porta del vestidor. Com a capità, jo tenia 
el costum de donar la benvinguda a tot-
hom i facilitar-los l’adaptació. I com acos-
tuma a passar, la primera impressió no 

va ser la bona. L’Alex Cano va arribar tal i com és. 
Desacomplexat, alegre i amb l’atreviment d’un jove. 
Haig de reconèixer que vaig pensar: “Aquest nano 
està molt verd!”... en un pensament que ell mateix 
va encarregar-se de canviar-me ben aviat. Això sí, 
des del primer moment em va demostrar un respec-
te enorme; un respecte que ha mantingut per sem-
pre i és mutu. 

Poc a poc, vaig anar coneixent al veritable Alex 
Cano i em va enganxar. Vaig descobrir el que real-
ment és: un jugadoràs i una persona amb un gran 
cor. Vam compartir hores i hores de vestidor, un 
munt de viatges, discussions al camp, abraçades car-
regades de sentiment, rialles a les xerrades tècni-

ques, mirades de complicitat, victòries importants, 
moments no agradables.... En defi nitiva, hem com-
partit un fragment de vida. De fet, sempre he pensat 
que la complicitat que teníem als córners i a les faltes 
laterals era una extensió de tota la resta.

No li he dit mai però encara recordo les seves llà-
grimes a la meva roda de premsa de comiat. Plorava 
com una criatura perquè l’Alex té la bondat i l’estima 
d’un nen. Ell és senzillament així....com es mostra a 
tothom, com és al camp. Una d’aquelles persones per 
les que ho donaries tot. 

Que com és a la gespa? És un central completíssim. 
Ràpid, fort, imponent en el joc aeri que, a més, es de-
senvolupa molt bé si ha de tirar amb pilota cap enda-
vant. I amb molt gol! Però no m’estranya perquè amb 
el peu tant gran que té arriba a tot! 

Però per mi, la millor qualitat d’en Cano és la 
confi ança! La confi ança en ell, en l’equip, en els 
companys.... Estic segur que això va tenir molt a 

veure amb que connectéssim tant. És una de les 
persones amb més confi ança i més sensacions po-
sitives que he conegut mai. Això, que pot semblar 
una tonteria, no ho és en absolut. Jo sempre li he 
donat una importància capital perquè crec és una 
qualitat bàsica l’esport de nivell. És d’aquelles ca-
racterístiques que un sempre ha de tenir perquè es 
contagia i multiplica.

Ara ha arribat als 300. Personalment estic molt 
content que fos precisament ell qui agafés el testimo-
ni de la capitania i ara estic tan content com ell de 
que hagi assolit aquesta meritòria xifra. Jo he vestit 
l’escapulada en 235 ocasions i sé el que costa arribar 
a uns registres com aquests. Té un mèrit extraordi-
nari! En Cannobius és un central com no n’hi ha en el 
Futbol Català, un gran europeista, un gran capità, un 
gran company....un dels meus, un dels nostres, sens 
dubte sempre al meu equip!!!!

Sempre Endavant! Moltes Felicitats amic

Àlex Delmàs, excapità històric del C.E. Europa

Albert Vilardaga

À
lex Cano, el ‘Capi’ Cano va 
celebrar diumenge el par-
tit número 300 defensant 
la samarreta de l’Europa. 
Cano ja s’ha convertit en 

una llegenda del club i només el 
superen tres jugadors en nombre 
de partits jugats amb l’escapulada: 
Pep Rovira (309), Carles Capella 
(363) i Ventura Gómez (383). 

Que signifi ca arribar als 300 par-
tits amb la samarreta de l’Europa?
És un honor, una satisfacció molt 
gran poder defensar aquesta sa-
marreta durant 300 partits. És una 
xifra que es diu de pressa, però són 
10 anys. Em sento molt orgullós, 
no me’n penedeixo de res, i per mi 
és un honor poder defensar la sa-
marreta de l’Europa durant tants 
partits.

T’agradaria convertir-te en el ju-
gador que més cops ha defensat 
la samarreta escapulada?
Sí, la veritat és que sí. Des de fa uns 
anys és un dels meus objectius, i 
convertir-me en el jugador amb 
més partits jugats al club doncs és 
una oportunitat per ser recordat i 
tant de bo ho aconsegueixi. A l’Eu-
ropa em sento com a casa meva, 
és un club a què estimo i em sento 
identifi cat i que forma part de la 
meva vida. 

ofensiu, amb molta velocitat, amb 
un equip jove. M’agradaria agra-
ir als quatre la confi ança que han 
tingut sempre amb mi, quan sents 
que algú confi a amb tu de veritat, 
el teu rendiment és millor i vas 
amb ell a totes.

El teu antecessor a la capitania 
va ser una altra llegenda del club, 
l’Àlex Delmàs.
L’Àlex és un gran amic, és una re-
ferència total, un ídol per mi tant 
dins com fora el camp. Som molt 
amics, tenim una relació diària, 
una gran confi ança. Tot el que va 
ensenyar i em va inculcar ho he in-
tentat transmetre jo després com 
a capità. És un exemple a seguir 
en tot.

La fascitis plantar està oblidada? 
Sí, va ser una lesió molt dolorosa i 
molt llarga, va començar al gener, 
no vaig parar perquè l’equip estava 
competint, però la lesió va empit-
jorar. L’estiu m’ha anat bé per des-
cansar, i ara ja està tot bé i no tinc 
cap molèstia.

Sóu quatre centrals, dos més ex-
perimentats i dos més joves. 
Quina relació hi ha amb els joves?
L’Oumar i l’Adri són dos centrals 
amb molta projecció, que segur 
que juguen molts anys a Tercera 
Divisió, sempre escolten els con-
sells que els hi donem i intenten 
aprendre. Tenir companys així és 

Quan vas entrar al vestuari l’estiu 
del 2009 t’ho podies imaginar?
Era inimaginable, recordo el de-
but amb victòria contra l’Ampos-
ta per 2 a 1, però era impossible 
imaginar llavors que estaria tant 
temps aquí.

En els 300 partits has tingut 4 en-
trenadors (Dólera, Poch, Esteve i 
Vilajoana), amb què et quedes?
Amb el que he estat més temps és 
amb el Pedro Dólera, és el que em 
va portar aquí, i puc dir que he 

crescut amb ell com a futbolista, 
només puc estar-li agraït de tot el 
que em va ensenyar i de la confi -
ança. L’Albert Poch va insistir molt 
en el fet que juguéssim en curt, 
amb el joc de combinació, em va 
fer millor jugador. El Joan Esteva 
va ser una barreja dels dos, va ser 
una persona amb molta ambició, 
molt humil, i l’any i mig que va es-
tar aquí va aconseguir molts bons 
resultats. Amb el David Vilajoana 
acabem de començar, però està 
proposant un estil de joc molt 

d’agrair, per la seva atenció en tot 
el que els hi diem. Sempre donen 
la cara i ens estan demostrant que 
es pot confi ar en ells.

Content amb les sensacions de 
l’equip fi ns ara?
Venim en molt bona línia, crec que 
la imatge contra el Llagostera és 
molt bona, i més tenint en comp-
te que és un equip que quasi segur 
jugarà el playoff. L’equip ha d’estar 
orgullós de la feina feta, ho vam 
fer tot per intentar guanyar, però 
al temps afegit, el xut de falta va 
anar a l’escaire i no vam poder fer-
hi res, coses del futbol.

Quin partit ens espera contra el 
Granollers aquest diumenge?
El Granollers ja ens va sorprendre 
en pretemporada, ens van mar-
car 3 gols amb una gran propos-
ta de joc. Pel que he vist i sé, és un 
equip a tenir molt en compte i que 
situo al fi nal entre els 8 primers. 
Haurem de vigilar de ben a prop el 
Sergi Pastells, ex de l’Europa, que 
ja porta 3 gols.•

“A l’Europa em 
sento com a casa, 
forma part de la 
meva vida”, explica

El ‘Capi’ Cano celebrant el gol contra el Llagostera. Foto: Àngel Garreta
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Resultats
FUTBOL
Tercera Divisió
Jornada 9
CE Europa 2 - 3 UE Llagostera
1. AE Prat ............................21 punts
10. CE Europa .....................11 punts
Jornada 10
14/10 (12:00h) EC Granollers - CE 
Europa

2a Divisió Nacional Femenina
Jornada 4
FC Mallorca 0 - 3 CE Europa
1. CE Seagull ......................12 punts.
12. CE Europa ..................... 3 punts.
Jornada 5
14/10 CE Europa - CF Pallejà

BÀSQUET
Copa Catalunya Masculina (G1)
Jornada 2
Lluïsos de Gràcia 69 - 63 CB 
Cerdanyola
Vedruna Gràcia 55 - 61 CB Lliçà 
d’amunt
1. CB Roser ................................... 2-0
4. Lluïsos de Gràcia .................... 2-0
14. Vedruna Gràcia ..................... 0-2
Jornada 3
14/10 (18h) CB Grup Barna - 
Lluïsos de Gràcia
13/10 (18:45h) CEB Girona - 
Vedruna Gràcia

Primera Catalana Masculina (G2)
Jornada 2
CN Tàrrega 71 - 56 Safa Claror
1. CN Sabadell .............................. 2-0
13. Safa Claror ............................. 0-1
Jornada 3

13/10 (18h) Safa Claror - CB Navàs

Primera Catalana Masculina (G3)
Jornada 2
CB Cabrera 52 - 70 UE Claret
Lluïsos de Gràcia B 47 - 54 CB 
Cerdanyola B
1. UE Claret .................................. 2-0
10. Lluïsos de Gràcia B ............... 0-2
Jornada 3
14/10 (12:30h) UE Claret - Lluïsos 
de Gràcia B

Primera Catalana Femenina (G1)
Jornada 4
Lluïsos de Gràcia 60 - 53 CB Nou 
Esplugues
1. Lluïsos de Gràcia .....................4-0
Jornada 5
14/10 (18:00h) Lliçà d’Amunt - 
Lluïsos de Gràcia

Primera Catalana Femenina (G2)
Jornada 4
Safa Claror 92 - 56 GEIEG 
UniGirona B
1. CB Valls .....................................4-0
6. Safa Claror ............................... 3-1
Jornada 5
14/10 (18:45h) Barça CBS B - Safa 
Claror

WATERPOLO
Lliga Premaat
Jornada 1
CN Mataró 8 - 7 CN Catalunya
1. CN Sant Andreu............... 3 punts
9. CN Catalunya .................. 0 punts
Jornada 2
13/10 (18h) CN Catalunya - CN 
Terrassa

Primera Divisió Femenina
Jornada 1

20/10 (18:30h) CW Dos Hermanas - 
CN Catalunya

FUTBOL SALA
Tercera Divisió Nacional (G1)
Jornada 3
Gràcia FS 3 - 4 Studi Barcelona
1. FS Ripollet ........................ 9 punts
12. Gràcia FS .......................... 1 punt
Jornada 3
14/10 (20:00h) AEFS Arrels - 
Gràcia FS

HANDBOL
Quarta Catalana (Grup B)
Jornada 1
Espanyol SD 23 - 19 Handbol Claret
1. GEIEG B ............................ 2 punts
11. Handbol Claret .............. 0 punts
Jornada 2
14/10 Handbol Claret - Handbol 
Vilabreix

El Josep Comellas porta 
sort als Lluïsos de Gràcia
Els blaus van celebrar un berenar d’estrena per a tothom i els 
sèniors A han guanyat els tres partits disputats a la seva nova casa

Salt inicial del partit entre els Lluïsos de Gràcia A i el CB Cerdanyola A. Foto: Cedida

A. V

Una de les principals nove-
tats d’aquesta temporada 
pels equips dels Lluïsos 
de Gràcia és que tres 
equips sèniors (dos mas-

culins i un femení) han canviat la 
seva casa habitual per traslladar-se 
al poliesportiu Josep Comellas per 
complir amb les obligacions de la 
Federació Catalana.

L’estrena la va fer el 23 de setem-
bre l’equip femení, amb una victò-
ria contra l’AE Minguella per 66 a 
45, però el passat cap de setmana, 
els blaus van voler aprofi tar l’ini-
ci de temporada dels equips mas-
culins per celebrar un berenar per 
a tots els assistents i la celebració 
per primera vegada a la història de 
tres partits com a locals lluny de la 
plaça del Nord.

L’estrena dels sèniors A, tant 
masculí com femení, no pot ser 
millor. L’equip que entrena Carles 
Rofes ha començat guanyant els 
dos primers partits en el retorn a 

Copa Catalunya, va derrotar el CB 
Cerdanyola per 69 a 63 en el seu 
debut al Comellas, i aquest cap de 
setmana s’enfronta al Grup Barna, 
un rival de la part baixa. A Primera 
Catalana Femenina, el conjunt de 
Gerard Sánchez s’ha col•locat lí-
der amb 4 victòries en 4 partits, i 
aquest cap de setmana visiten el 
Lliçà d’Amunt.

El sènior B masculí, entrenat 
pel Jonathan Vicente, està patint 
l’exigència d’una competició com 
la 1a Catalana en la seva tempora-
da de debut. El segon equip blau 
encara no ha pogut estrenar el ca-
seller de victòries, i va ser l’úni-
ca nota negativa de l’estrena del 
Comellas, després de caure per 47 
a 54 contra el CB Cerdanyola B.•

A. V.

Del 4 al 7 d’octubre, La Seu d’Urgell i Andorra La Vella 
van ser la seu d’una nova edició dels Jocs Special 
Olympics que se celebren un cop cada quatre anys. 

Sota el sostre esportiu de l’ACIDH, Gràcia va estar repre-
sentada amb 63 esportistes i 10 tècnics, que van partici-
par en les categories de bàsquet, futbol i handbol.

Dels quatre equips que van participar dels Lluïsos de 
Gràcia - ACIDH, un va aconseguir penjar-se la medalla 
d’or, dos la de plata i un va aconseguir un quart lloc. En 
futbol, l’Europa - ACIDH va aconseguir un or, una plata 
i una quarta posició, i en handbol, el Claret - ACIDH es 
va penjar la medalla de plata.

En aquesta edició dels Jocs Special Olympics hi van 
participar 1.750 esportistes d’arreu del món, acompa-
nyats dels seus entrenadors, més de 400 tècnics, 80 per-
sones de l’organització, i més de 700 voluntaris/aries.•

Sis medalles als Jocs 
Special Olymics
2 ors i 4 plates en les disciplines 
de bàsquet, futbol i handbol

L’Handbol Claret - ACIDH es va penjar la plata. Foto: Cedida.
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Editorial

El CAT, el cau dels ‘gracs’

Dijous que ve 18 d’octubre de 2018 és el dia que ha triat el Centre 
Artesà Tradicionàrius per celebrar els 25 anys de la seva transfor-
mació i estructuració com a espai de música tradicional gestionat 

per l’Associació TRAM. L’any 1993 va ser particularment prolífi c en el 
naixement i consolidació a Gràcia d’iniciatives que eren embrionàries 
en aquell moment; el Tradicionàrius, de fet, ja feia cinc anys que cor-
ria en el marc del que fi ns ara havia estat el centre cívic l’Artesà. Però 
va ser la voluntat tossuda i incontornable de la gent del CAT, i dels su-
ports de Pep Fornés des del centre cívic i de Xavier Valls des de la re-
gidoria del districte, el que va fer possible la progressió i la projecció 
com a punt de referència de l’espai de la Travessia de Sant Antoni ar-
reu de Catalunya i dels Països Catalans. Ho recorda aquesta setmana 
el seu director, Jordi Fàbregas, quan en aquests inicis tothom els veia 
com “una banda d’agitació folk” i a la vista està que aquella banda ha 
conquerit gairebé tot el territori que s’ha proposat.

Però el CAT no només ha estat una entitat de portes enfora o de por-
tes endins a Gràcia, i la foto que aquesta setmana acompanya l’entre-
vista a Fàbregas a les pàgines interiors és un bon exemple: en aques-
ta foto hi ha bona part dels anomenats gracs, el que vindrien a ser els 
graciencs més militants, irradiadors -mai resclosits- d’una manera de 
ser que ens ha permès defensar una idiosincràsia particular en el pla 
de Barcelona. N’hi ha hagut més de gracs, alguns ja no hi són (Eduard 
Delgado, Carles Valero; nosaltres hi afegiríem fi ns i tot en Joan Tur, 
fundador de Vilaweb Vila de Gràcia i de l’Independent), altres com en 
Fàbregas i Esteve León són en aquella foto, i a l’entorn, també còmplices 
i sospitosos habituals en algun moment de la banda, encara més noms 
com en Jordi Altarriba o Jordi Gasull. Sovint es diu que hi ha tres ma-
neres d’entrar a Gràcia: els Lluïsos, els Verdi i la Festa Major. És evident 
que n’hi ha una quarta almenys, que ha estat i és el Tradicionàrius; ells 
van modernitzar la plaça del Diamant com a punt de trobada, quan la 
plaça s’elevava tres o quatre esglaons respecte del carrer, ple de cotxes 
aparcats, i s’hi instal·lava un envelat. Ells van atraure els visitants quan 
encara no érem tots tan hípsters, i el teixit de connexions va començar 
a treballar des de Sa Pobla fi ns Arsèguel, amb Gràcia com a punt de con-
fl uència. Els gracs continuen sent imprescindibles. •

Diumenge se celebra una nova edició del Correbarri, la cur-
sa popular de 10 quilòmetres que enfronta als 10 districtes 
de Barcelona en un duel per establir quin és el més ràpid de 
la ciutat. Enguany, la samarreta dels graciencs participants 

serà de color blau, i la principal novetat és que cada barri porta escrit 
a l’esquena una frase commemorativa, la de Gràcia és: Barceloní, jo? Jo 
gracienc!. Aquest lema ja l’havia utilitzat la xarxa Gracianet anterior-
ment per fer les seves samarretes.

El
depen-

dent

Cartes al director

Comerciants de 
Travessera de Dalt 
i Festa Major
Pel que fa a la polèmica entre els veïns i els 
comerciants per la Festa Major que apa-
reix a la pàgina número 6 del passat 28 
de setembre, val a dir que l’Associació de 
Comerciants de Travessera de Dalt, que 
junt amb l’Ajuntament de Barcelona, es va 
encarregar de l’organització dels diferents 
actes, no ha rebut cap carta en la que se’ls 
acusi d’utilitzar l’espai “de manera incí-
vica “ i amb “una tarima desmesurada”. 
Consultades les diferents comunitats de 
veïns de Mossèn Batlle,  cap d’ella ens ha 
confi rmat la seva disconformitat amb els 
actes que es varen organitzar a la plaça i en-
tenem que és més una crítica a nivell indivi-
dual que col•lectiva. D’altra banda els actes 
i materials empleats, contaven amb la su-
pervisió i aprovació dels Serveis Tècnics de 
l’Ajuntament de Barcelona i per tant ente-
nem era del tot correctes. 

Virginia Espada Moreno, presidenta de l’As-
sociació Comerciants Travessera Dalt

Ull de 
dona

Conxa Garcia

Des del grup de dones que s’integren 
en el Projecte Minerva, de dones 
creadores gracienques, sorgit des 

del Consell de Dones de Gràcia després 
de les I Jornada de Dones de Gràcia, van 
posar en marxa el curs passat un labora-
tori escènic, que han anomenat Me Too. 
Aquesta feina les ha dut a fer represen-
tacions públiques del seu treball i ara en 
faran dues de la dramatúrgia que han 
creat i que dirigeix l’Alba Tor, amb el títol 
de Jo també, a la Universitat Ramon Llull, 

per a l’alumnat i professorat.  També es-
tan tancant continguts de les Rutes lite-
ràries de Gràcia. La primera la faran el 
dia 3 de novembre dins de la Biennal del 
Pensament.  Hi hauran dues rutes amb 
4 o 5 punts d’aturada cadascuna, amb 
una responsable Minerva a cadascuna 
que explicarà com les dones vinculades a 
Gràcia han estat d’importants tant a ni-
vell literari com per d’altres fets. Al punt 
de la Plaça de la Vila la Josefi na Altés par-
larà de la Revolta de les Quintes, dels lli-
bres Dones de Gràcia i Dones de Pes, del 
Consell de Dones, del Piad... El projecte 
de rutes literàries junt amb el ja conso-
lidat de Rutes pels Tallers de les dones 
creadores donen resposta als objectius 
del Projecte Minerva que va arrencar en 
aquella primera trobada de visibilitzar la 
feina creativa feta per dones al barri.•

Laboratori ‘Me too’

Estan tancant 
continguts de les Rutes 
literàries de Gràcia: 
la primera, el 3-N
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Així veu el veïnat la reforma 
de la Travessera de Dalt

LL’Associació de veïns i veïnes de la Travessera de Dalt 
també té coses a dir després de la fi nalització, ja fa un 
any, de les obres de remodelació d’una part del carrer. 

Han passat mesos i les defi ciències que han aparegut i les 
que ja venien des de l’inici continuen en el mateix punt 
per la manca de voluntat de l’Ajuntament en solucionar-
ho i ni tan sols amb ganes d’atendre com cal l’Associació.

El veïnat des del primer moment va veure com havia 
desaparegut una parada d’autobús del costat mar, en dei-
xen dues i algú no va calcular bé la distància perquè la 
parada davant el número 36 de Travessera de Dalt queda 
massa lluny de les de Lesseps, sobretot amb les línies 24 i 
D40. El manteniment de la neteja en general és defi cient, 
des de les boques d’entrada de la recollida d’escombrari-
es que es mantenen llardoses contínuament, passant per 
la mitjana del carrer on sota les plantes pots trobar de 
tot, fi ns a les mateixes voreres que necessiten més aigua 
quan no plou. Fa mesos una ambulància va arrancar un 
arbre deixant l’escocell buit, continuem sense arbre però 
sí que tenim un forat ple de brutícia.

El canvi de les parades del bus turístic per les obres ha 
acabat perjudicant el tram de la rampa del costat mun-
tanya per on ja circulaven els autobusos 24 i 32, ara D40. 
Actualment també hi circulen les dues companyes del 
bus turístic, fet que comporta un excés de trànsit per un 
lloc on s’havia pactat que havia de ser zona de pacifi cació 
i que a més, havent eliminat el senyal que prohibia girar 
els vehicles a la dreta des del carrer Ca l’Alegre de Dalt 
cap a Travessera de Dalt, s’ha donat l’opció a què circulin 
més cotxes. I tot això amb un paviment deplorable.

L’horari de càrrega i descarrega no acaba de funcionar, 
impedeix massa sovint la rapidesa de l’autobús i crea em-
bussos sobretot en hores punta.

El punt més negre i que ha perjudicat molt el veïnat és 
l’abús que en fan les bicicletes, les motos, patinets i d’al-
tres elements en la utilització de les voreres, que fa molt 
difícil la convivència de tots plegats. Les persones han 
perdut el seu espai que han de cedir contínuament, per 
no prendre mal. L’incivisme s’ha de combatre i l’Ajunta-
ment no ha complert els seus compromisos, ni trobant 

alternatives a l’aparcament de motos (ara circulen amb 
el motor encès, motorista inclòs entrant i sortint de les 
voreres), deixant taques de greix al paviment i aparcant a 
tocar dels bancs on seuen les persones, ni pel que fa a les 
bicicletes, més aviat sembla que els que fem nosa som els 
vianants, ja que sovint ens criden l’atenció perquè no po-
den circular a la seva velocitat.

Farts de tanta deixadesa, potser haurem d’emprendre 
accions contundents perquè a qui li pertoqui es posi les 
piles d’una vegada.•

Associació de veïns i veïnes de la Travessera de Dalt

El canvi de les parades del bus 
turístic per les obres ha acabat 
perjudicant el tram de la rampa del 
costat muntanya per on ja circulaven 
els autobusos 24 i 32, i ara D40

La 
setmana

La realitat i el 
Parlament

Lluís Bou

La trencadissa entre els grups inde-
pendentistes és un cop fort al procés 
independentista, però és un cop tan i 

tan fort que revoluciona el sistema insti-
tucional de Catalunya. 

Amb el pacte entre ERC i PSC a la 
Mesa del Parlament, que impedeix vo-
tar el president Carles Puigdemont i els 
presos de JxCat Jordi Sànchez, Jordi 
Turull i Josep Rull si no acaten les or-
dres del jutge Pablo Llarena, queda evi-
dent que la interferència judicial espa-
nyola està alterant les majories d’una 
cambra democràtica. 

El Parlament ja no representa l’ex-
pressió dels catalans i catalanes, perquè 
un jutge n’ha modifi cat la composició 

utilitzant una interpretació forçada de 
delicte de rebel·lió. I això cal recordar 
que no passa a cap país democràtic. Les 
votacions que s’hi facin a partir d’ara 
quedaran tenyides d’aquesta altera-
ció democràtica. La diputada de la CUP 
Maria Sirvent ho va dir molt encertada-
ment al ple.

Amb la decisió de JxCat de no voler 
suspendre els seus diputats exiliats o 
presos, i el pacte a la Mesa entre ERC i 
el PSC per no permetre’ls votar, han cai-
gut les caretes i s’ha vist la realitat del 
que fi ns ara havia anat trampejant el 
Parlament amagant-se en bardisses re-
glamentàries i guanyant temps. 

Però en realitat un jutge ja va impe-
dir l’elecció de Puigdemont, va impedir 
la de Sànchez i va empresonar Turull 
a mitja investidura. Polítics i diaris 
van fer els ulls grossos com si la cam-
bra tingués una vida democràtica, no 
intervinguda. Però no hi ha més cera 
que la que crema, i aquesta setmana 
a l’escenari hi aparegut la realitat del 
Parlament de Llarena.•

La interferència judicial 
espanyola està alterant 
les majories d’una 
cambra democràtica
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Exposicions
Fins al 21 d’octubre
Exposició Pompeu Fabra, una llengua 
completa, amb motiu de la celebració de 
l’Any Fabra, un reconeixement i reivin-
dicació de la fi gura del lingüista i gramà-
tic més rellevant de la cultura catalana. 
La mostra dóna a conèixer els aspectes 
més destacats de la trajectòria personal 
i professional d’aquest gracienc il·lustre. 
Una versió reduïda de la mateixa exposi-
ció es podrà veure els propers dies al CE 
Europa.
Biblioteca Jaume Fuster (plaça Lesseps, 
20-22)

Fins al 24 d’octubre
Exposicions Racons, llocs, indrets i roda-
lies del Coll - Vallcarca, amb els dibuixos 
realitzats per Josep Callejón, veí del bar-
ri i extreballador de la Bruguera. Amb 
aquesta exposició, Josep Callejón ofereix 
un recull de dibuixos dels “llocs bonics” 
d’el Coll - Vallcarca, el barri on va néixer i 
el que considera com el millor, tant per la 
seva ubicació, com per seva història i les 
seves gents. L’autor també vol transmetre 
que “llocs bonics” hi ha a tot arreu, enca-
ra que no estiguin a prop de casa.
CC La sedeta (Sicília, 321) 

Fins al 26 d’octubre 
Exposició Còmics & Muntanya, on es po-
dran veure els treballs de Xavi Mountain, 
Edu Català, Sergi Díez i Xavi Socías, uns 
escaladors que dibuixen amb bon humor 
i estils ben diferents situacions surrealis-
tes o imatges entranyables des d’un  gran 
coneixement dels esports de muntanya, 
l’escalada i l’alpinisme.
La Violeta (Maspons, 6)

Fins al 31 d’octubre 
Exposició Vous les femmes, de Javier 
Celemin, que proposa una llumino-
sa immersió, on les dones que descriu 
Mario Vargas Llosa omplen els carrers de 
Barcelona, un plató fotogràfi c diàfan. El 
fotògraf mostra el que la càmera registra, 
els seus protagonistes accepten el pacte, 
una relació de tan sols uns intants, on el 
moment és íntim i de proximitat. 
Galeria H2O (Verdi, 152)

Exposició permanent
Exposició Casa Vicens, la primera casa de 
Gaudí: manifi esto de su obra. La segona 
planta acull l´exposició permanent, on el 
visitant pot conèixer la història de més 
de 130 anys de la Casa Vicens, en el seu 
context social, cultural i artístic, així com 
el manifest imprescindible de l´obra del 
geni i la seva anticipació al modernisme.
Casa Vicens (Carolines, 18-24)

Actes
Dijous 11 d’octubre
Emocions. Amb Lucía Picazo. Xerrada-
taller sobre gestió de les emocions. Edat 
recomanada: 12-20 anys.
Biblioteca Jaume Fuster (plaça Lesseps, 
20-22), a les 19 h

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

Divendres 12 d’octubre 
Concert: Seicento is alive.
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant 
Miquel, 59), a les 19 h

LEM 2018: Encontre en l’Espai-Temps 
amb Christian Dergarabedian i Lluís 
Surós.
Gràcia Territori Sonor (Igualada, 10), a 
les 20 h

Jazz: Sergi Sirvent Trumpet Affairs.
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22.30 h

Dissabte 13 d’octubre
Espectacle familiar: El patufet.
Teatreneu (Terol, 26), a les 16.30 h

Teatre: Ningú és un zombi.
Jove Teatre Regina (Sèneca, 22), a les 
17.30 h

LEM 2018:  Jorge Martorell Loriente + 
Gemma Lloret. 
Nota 79 (Vallirana, 79), a les 22 h i a les 
23 h

Diumenge 14 d’octubre
LEM 2018: Àgape amb Maria Sevilla, Oriol 
Luna i Mancebía Postigo.
Almirall (Joaquim Costa, 33), a les 13 h

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

Dimarts 16 d’octubre
Munt de Mots: Mieditis. Contres de terror 
amb molt d’humor. Infantil + 4 anys. Amb 
Eugenia Manzanera.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 17.30 h

Espectacle infantil de titelles: Mestre 
Fabra, caçador de paraules. Amb Clara 
Soler.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps), a 
les 18 h

Conferència: L’hora del conte. Amb Joan 
Boher. 
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 
l’Olla, 104), a les 19 h

Presentació del llibre: Activo Positivo, de 
Mamem Tamayo.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 19 h

Jam de contes (laboratori creatiu). Grup 
Jam de Cuentos. 
Ateneu Rosa de Foc (Robí, 5), a les 20.30 h

Dimecres 17 d’octubre
Conferència: La memòria com a font crea-
dora. Amb Victoria Siedlecki.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 
l’Olla, 104), a les 19 h 

Conferència: Treball i immigració.
La societat europea necessita als immi-
grants. Els treballadors immigrants, ex-
plotats entre els explotats. El cercle vici-
ós papers-treball. Taula rodona amb la 
participació de Gaby Poblet, antropòloga 
social, i de representants del Sindicat de 
Venedors Ambulants de Barcelona. 
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 19 h

Tertúlia oberta del Club de Lectura de 
Ciència Ficció de la Biblioteca Jaume 
Fuster: Frankestein, 200 anys de la novel-
la de Mary Shelley.
CC El Col - La Bruguera (Aldea, 15), a les 
19.30 h

Teatre: París.
Almeria Teatre (Sant Lluís, 64), a les 20 h

Dijous 18 d’octubre 
Taller de risoteràpia per a la gent gran. A 
càrrec de Fundació Memora.
CC El Coll - La Bruguera (Aldea, 15), a les 
17.30 h 

Contes Tous. Amb Irma Borges. Infatil + 2 
anys. I conferència posterior: Què ens ex-
pliquen els objectes?
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 
l’Olla, 104), a les 18 h i a les 19 h

Xerrada: Música pels teus ulls. Chet 
Baker: somnis visuals amb una trompeta. 
Biblioteca M. Antonieta Cot i Miralpeix 
(Pg. Vall d’Hebron, 65-69), a les 19 h

Inauguració de l’exposició Les revistes 
d’humor de la postguerra a Catalunya. 

Amb la col·laboració del Museu del Còmic 
i de la Il·lustració de Barcelona. Taula ro-
dona a càrrec de Josep Mª Delhom i Jordi 
C. Teruel.
CC El Coll - La Bruguera (Aldea, 15), a les 
19.30

Divendres 19 d’octubre 
Concert Daniel Higienico Blues 
Experience (Guitar duo.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 21 h

Cicle de concerts de tardor: Las Gafas de 
Lennon.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 22 h

Dissabte 20 d’octubre
Contes: Soupernatural. Amb Jose Luis 
Mellado. 
La Casa de los Cuentos (Ramón y Cajal, 
36), a les 20h

Agenda
Si 

voleu publi-
car els vostres ac-

tes en aquesta agen-
da, envieu un correu 
electrònic a redaccio

@independent.cat

Entitats

Amb el suport de

Munt de Mots, 9è Festival de 
Narració Oral de Barcelona
Torna una nova edició del Munt de Mots dedicat a la difusió i impuls de la 
narració oral. Els contes tornaran a enviar durant una setmana diferents 
espais i equipaments de la ciutat. A Gràcia: la biblioteca Vila de Gràcia com 
centre d’interès en la narració oral acollirà diferents conferències, l’Ateneu 
Roig, l’Ateneu Rosa de Foc, la Casa dels Contes i la Ruqueria Querubí.

Del 15 al 20 d’octubre a diferents espais de la Vila

Dijous 11 d’octubre
Xerrada: contra la repressió de l’estat, 
la solidaritat dels pobles. Amb Jorge 
(Distrito 14), Pablo Hasél, Bàrbara (Som 
27 i més) i la Plataforma Pro-Amnistia. 
Espai Jove la Fontana, a les 18.30 h

Divendres 12 d’octubre
Recollida de material per a L’exposició 
commemorativa de l’1 d’octubre, 
Decoració del Castaween pel túnel del 
terror; projecció del documental 12 
d’octubre Cultura de l’Odi i Legitima 
Autodefensa (19 h).
La Fontana (Gran de Gràcia, 190), a par-
tir de les 17 h

Presentació: Sin techo. Lagarder Danciu.
Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a les 19 h

Dimarts 16 d’octubre
La Coral Cantiga al Festival Corearte.
Paranímf de la Universitat de Barcelona 

(Gran Via, 585), a les 20 h 

Cuentos a discreción. Paula Carballeira. 
Ateneu Roig (Torrent d’en Vidalet, 34), a 
les 20.30 h

Dimecres 17 d’octubre 
Presentació: Autoconstrucción. Por una 
autonomia del habitar. John F.C. Turner.
Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a les 19 h

Dijous 18 d’octubre 
Documental: La vida y no sus lamentos, 
Schmucler i Alain Derbez, i presenta-
ció del llibre La vida y no sus lamentos i 
Antes muerto. 
Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a les 19 h

Recomanem
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La Diputació de Barcelona fa costat a 
les persones consumidores en les seves 
reclamacions per clàusules abusives
• Fins ara s’han atès 4.618 famílies, de les quals 852 amb dret a justícia 
gratuïta i assessorades a l’efecte.
• De les 5.483 consultes generades, 4.788 (87% del total) eren per contractes 
afectats per una clàusula abusiva.
• Els convenis de col·laboració amb els Col·legis Professionals de l’Advocacia 
finalitzen el 31 de desembre de 2018.

Reportatge

La Diputació de Barcelona proporcio-
na atenció individualitzada i gratuïta 
a les persones consumidores en rela-
ció als litigis amb entitats fi nanceres 
per la inclusió de clàusules abusives 
en contractes hipotecaris. Aquest ser-
vei es va materialitzar el juliol de l’any 
passat amb la signatura de convenis de 
col·laboració amb els Col·legis Profes-
sionals de l’Advocacia (Barcelona, Sant 
Feliu de Llobregat, Manresa, Sabadell, 
Granollers, Mataró i Vic) i el suport 
dels Serveis Públics de Consum. L’acord 
fi nalitza el 31 de desembre de 2018.

Els ciutadans poden concertar les visi-
tes a qualsevol dels 77 punts d’atenció 
disponibles distribuïts per tota la de-
marcació de Barcelona. Els convenis 
preveuen el desplaçament d’un advocat 
a les dependències dels Serveis Públics 
de Consum de les comarques de Barce-
lona que, prèvia visita concertada, atén 
de forma individualitzada i gratuïta, les 
consultes dels consumidors. 

Les persones afectades reben un pri-
mer consell orientador d’un advocat 
especialista i informació sobre la con-
veniència d’acudir als tribunals o de re-
córrer a les vies alternatives de resolu-
ció de confl ictes, però no es redacta cap 

document ni es tramita cap assumpte. 
Aquest servei també assessora els ciu-
tadans respecte del dret a accedir a 
l’assistència jurídica gratuïta i de la do-
cumentació necessària per sol·licitar-la.
Des que es va iniciar aquest servei 
l’estiu de 2017, s’han atès 4.618 famílies 
que han generat 5.483 consultes, de les 
quals 4.788 han estat per contractes 
afectats per una clàusula abusiva, cosa 
que representa el 87 % de totes les con-
sultes. 852 famílies han pogut acollir-se 
al dret a justícia gratuïta i han estat as-
sessorades a l’efecte.

També hi ha hagut 2.903 consultes on 
el consumidor havia tingut un contacte 
previ amb el banc.

Suport als consumidors
Els acords amb els col·legis professio-
nals d’advocats se sumen a les accions 
de suport als consumidors que la Di-
putació de Barcelona impulsa des de fa 
mesos per acompanyar-los en les seves 
reclamacions per les clàusules abusives.

Per atendre aquestes consultes, la cor-
poració ha augmentat fi ns als 2 mi-
lions d’euros el pressupost destinat als 
Serveis Públics de Consum. També ha 
intensifi cat la formació específi ca en 

presencial a través de les Unitats Mòbils 
d’Informació al Consumidor (UMIC).

La Diputació de Barcelona ofereix tam-
bé consells i informació sobre els proto-
cols de les entitats bancàries, adreces de 
contacte, l’agenda d’accions formatives i 
un formulari de reclamació a través de 
la seva pàgina web (www.diba.cat/es/
web/consum/clausula-terra).

clàusules abusives als tècnics d’aquests 
Serveis (77 municipals i 7 comarcals) 
i s’han fet 150 xerrades i tallers arreu 
del territori que han comptat amb 
l’assistència de més de 8.000 persones.

A més, en els 224 municipis que no dis-
posen de Servei Públic de Consum pro-
pi, els ciutadans poden realitzar les se-
ves consultes directament i de manera 
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Silvia Manzanera

E l CAT (Centre Artesà Tra di-
cionàrius) celebrarà el pro-
per 18 d’octubre un quart de 
segle com a centre de refe-
rència i divulgació de la mú-

sica tradicional. I ho farà envoltat 
d’amics i col·laboradors que han 
contribuït a enfortir un projecte 
que, segons el seu portaveu, Jordi 
Fàbregas, té molts noms darrere.

Sovint no recordem que el CAT ha-
via estat un centre cívic, l’Arte-
sà. Com va ser aquell acord amb 
l’Ajuntament? 
Des del primer Tradicionàrius, 
l’any 1988, vam comptar amb  
l’Ajuntament i el centre cívic l’Arte-
sà. En aquell moment som un con-
glomerat de gent (entre gracs i fo-
rasters, Esteve León, Jordi Roure, 
Eduard Casals, Jaume Arnella, 
Toni Oró, Ferran Martínez, Lola 
Capdevila, Quim Soler, Isidre Tito 
Pelàez...). Desembarquem a Gràcia, 
on hi havia altres grups, i estàvem 
implicats a la Vila. En un moment 
ens va semblar que ens convenia 
presentar els nostres treballs amb 
regularitat i guanyar repercussió a. 
Vam venir a parlar amb el director 
del centre, en Pep Fornés aleshores. 
Ens vam quedar sorpresos perquè 
ens va dir que sí a tot. 

Quina va ser la llavor del ‘Tradi’? 
El Saraus de Primavera que es fe-
ien als jardins de l’antic Hospital 
de Barcelona als 80, organitzats per 
l’Orquestrina Galana, Tercet Treset 
i La Murga, però era només un cap 
de setmana. Aquella idea va origi-
nar la proposta de fer un festival 
més llarg. Ens inventem la paraula 
Tradicionàrius i amb la idea d’acon-
seguir un centre estable creem l’As-
sociació Cultural TRAM per poder 
fer-nos càrrec de la gestió. I l’any 
93 es va materialitzar amb aquest 
acord de conveni amb el Districte. 
Hem de recordar la bona predispo-
sició del regidor d’aquell moment, 
el Xavier Valls. 

Creus que el context del moment 
va propiciar la creació del CAT?
A fi nals dels 80 i fi ns el 92 hi havia 
a la ciutat un debat obert sobre el 
servei que feien els centres cívics 
i si en convenia l’especialització. 
A Sant Andreu va sortir la possi-
bilitat de fer una proposta de ges-
tió del centre cívic des de TRAM. 
Això volia dir traslladar-nos a Sant 

Fàbregas: “Hem estat 
una banda d’agitació 
folk i això s’ha estès 
a tot Catalunya”
El CAT celebra 25 anys com a difusors de la música tradicional

Inauguració del CAT el setembre de l’any 1993: d’esquerra a dreta, Quim Soler, Artur Blasco, Ramon Cardona, Jordi 
Fàbregas, Eduard Casals, Isidre Pelàez ‘Tito’, Lola Capdevila, Esteve León i Enric Montsant. Foto: Romà Salvador

La inventora de 
l’instrument 
de cristall de 
Bohèmia, al LEM

La 48 Open House 
incorpora Casa 
Vicens i elimina la 
seu del Districte

E l Dispositiu LEM 2018 
presenta, en un con-
cert únic a tot l’Estat, a 

la multiinstrumentista txeca 
Lenka Morávková, invento-
ra de l’Instrument de Cristall 
de Bohèmia, dissenyat per ella 
mateixa segons el model cre-
at pels germans Baschet l’any 
1952. Morávková, artista reco-
neguda en l’àmbit de les músi-
ques experimentals i amb una 
llarga trajectòria a Europa i 
Estats Units, actuarà a l’Au-
ditori Maier (MACBA) aquest 
dijous 11 d’octubre, a les deu 
de la nit. El projecte va néixer 
durant una estada de la músi-
ca d’origen txec. Saxofonista, 
Morávková és també artista 
sonora, compositora i pro-
ductora de música electrò-
nica. Actualment treballa, a 
la Universitat de Califòrnia-
Riverside, en l’aplicació de 
les teories acadèmiques més 
trencadores a la pràctica mu-
sical, caminant per la corda 
funambulesca que separa el so 
conceptual de la pista de ball. 
Malgrat una carrera relativa-
ment curta, la jove artista txe-
ca ha portat les seves perfor-
mances musicals a festivals 
especialitzats arreu d’Europa 
i els Estats Units. Intervenint 
i processant electrònica-
ment les capacitats acústi-
ques d’aquest instrument, 
juntament amb la seva veu, 
Morávková pretén dur a l’es-
pectador de viatge sonor i visu-
al a la frontera entre la banda 
sonora i el ritme trepidant. 

La 48 h Open House BCN, 
un festival enfocat a 
l’arquitectura que proposa 
un cap de setmana de 
portes obertes el 27 i 
28 d’octubre, manté a 
Gràcia el número de llocs 
d’interès, un total d’onze, 
però n’ha substituït 
alguns. Així, se sumen a 
la proposta, entre d’altres, 
Casa Vicens, Casa Galeria, 
Casa Vilaró o l’habitatge 
a l’edifi ci Roca Barallat i 
salten la seu del Districte, 
el Parc de la Creueta o els 
pisos de Cibeles.

Breus

S.M.

Andreu. Però es van decantar pel 
teatre. Els responsables polítics 
del moment ens van venir a dir 
que no els interessava que mar-
xéssim. I vam adaptar el projec-
te a l’estructura de l’Artesà. Es va 
acceptar l’acord i ens vam trobar 
aquí i visca, ja hi som. I al setem-
bre es va inaugurar. Llavors el nos-
tre mirall de funcionament era el 
Conservatori Occità de Tolouse. 
L’objectiu era mantenir una pre-
sència continuada a Gràcia i ober-
ta a Barcelona i al país. 

Ara seria més difícil? 
Pensem que la nostra feina segueix 
sent la mateixa, ser punt de troba-
da i difusió d’aquest tipus de músi-
ca. Els mitjans per aquesta difusió 
són prioritaris en l’espai cultural 
del país per impulsar un segment 
que mou creadors i públic, però que 
en el dia a dia costa que tingui pro-
jecció. Ara estem vivint unes èpo-
ques complicades però les institu-
cions saben quina feina estem fent, 
i el punt de partida és fàcil. 

La història del CAT és de lideratge, 
però també d’aliances: Sa Pobla, 
Arsèguel, la celebració dels 15 anys 
de l’Independent...
En 25 anys les circumstàncies han 
variat i també s’han eixamplat. 
Aquest sector parteix d’una posi-
ció molt estricte musicalment, la 
música d’arrel oberta i eclèctica, 
però a cada moment pot haver-hi 
un feedback diferent i no ens hem 
tancat mai a cap col·laboració. 
Sempre hem tingut ganes d’expan-

sió pel país i a més, donada la nos-
tra ubicació, hem col·laborat amb 
moltes entitats de la Vila. La idea 
sempre ha estat encomanar les 
ganes de programar i de moure el 
sector arreu. Ens deien que érem 
una banda d’agitació folk. Ara re-
alment per sort hi ha molts punts 
al territori que fan programació 
de música folk, i això també ens 
obliga a singularitzar les propos-
tes d’aquí. Entre tots normalitzem 
aquest espai cultural.

En quin moment es troba l’exten-
sió social de la música tradicional.
En la lluita per sortir als mitjans 
sembla que haguem perdut un 
llençol a cada bugada. Perdre el 
Rodasons, a la tv pública, va ser 
una pèrdua important. O la revis-
ta Folk, que ara és un portal. A la 
ràdio, amb l’excepció del programa 
de Jordi Roure a Ràdio 4 i el Festa a 
festa, és molt poc comparat amb la 
resta. Per sortir a la premsa s’han 
d’alinear els planetes. 

En els propers anys hi ha projec-
tes anunciats per ampliar la plaça 
Anna Frank. Com veieu aquest can-
vi de l’entorn? 
Quan fem actes a la plaça resulta 
un espai molt atapeït. Si el projecte 
tira endavant i l’edifi ci de Travessia 
Sant Antoni 12 va a terra, serà una 
millora pels veïns i pel CAT perquè 
guanyarà presència a la plaça.

L’any 2000, en una entrevista a l’In-
dependent, deies que calia repen-
sar la música folk. Avui també?

És una necessitat repensar-la a 
cada moment. La música, com es-
pai de creació, ha d’estar oberta als 
canvis del país. Cada moment té les 
seves modes i complicitats amb el 
que passa socialment i cultural-
ment al món. La música tradicio-
nal també fa barreges i absorbeix 
les innovacions del moment. Per 
exemple, ara hi ha una tendència 
de combinar sons amb estètica de 
dansa contemporània. La música 
tradicional és canviant.

Hi ha cap projecte del CAT que s’ha-
gi quedat al calaix?
El projecte de fonoteca mediateca. 
Havíem pensat crear un espai aquí 
amb ordinadors on qualsevol pogu-
és sentir algunes de les músiques 
de tanta i tanta gent de l’època dels 
vinils i cassetes fi ns al CD. El tre-
ball de digitalització ja està fet, però 
amb les obres i la situació de cri-
si s’ha quedat estancat. Potser al-
gun dia el reprendrem però s’haurà 
d’adaptar als nous temps.

Com serà la celebració dels 25?
Fem un acte obert al bar del CAT 
dijous 18, amb tota la gent amb qui 
hem estat treballant i col·laborant. 
Hi haurà tres pinzellades musi-
cals: el grup de polifonia catalana 
Tornaveus, Criatures, gralla i acor-
dió diatònic com a proposta esti-
lística innovadora, i el cantaufolk 
Marcel Marimon. Intentarem que 
els 25 anys també apareguin a tot 
arreu en properes accions i al pro-
per Tradicionàrius, on estem cui-
nant un concert commemoratiu.•
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Ramon Casalé 

La fotografi a és un recurs perfecte per plasmar els 
viatges que se solen fer,  ja que amb el transcurs del 
temps permet recordar-los, com si es tornés als ma-

teixos llocs visitats a través del pensament. Per això 
l’exposició de fotografi es de Conchi Martínez (Soria. 
1963) a la Galeria Art Deal (Llibertat, 44), dins del marc 
Revela’t 2018, serveix a l’espectador per endinsar-se 
en el món íntim de l’artista com és el món dels viat-
ges, mitjançant el projecte Quadern de Viatge, on recull 
“una col·lecció de fotografi es de viatge realitzades al 
llarg de diversos anys”, segons la mateixa artista. En un 
primer moment devia haver estat un llibre d’artista.

Conchi Martínez es va llicenciar en Matemàtiques 
per la Universitat de Barcelona i ha exercit la docència 
com a catedràtica de secundària durant una vintena 
d’anys. La seva formació dins del terreny de la foto-
grafi a prové de dos de les escoles més importants de 
la ciutat com són l’IFEC i l’IDEP,  on es va especialit-
zar en fotografi a d’autor i de reportatges, encara que 
també ha fet diversos tallers amb fotògrafs de prestigi 
com Joan Fontcuberta, Manel Esclusa, Paco Elvira o 
Martin Parr, entre altres. El 2007 li van concedir una 

beca de creació ar-
tística al MUSAC 
de Lleó, on s’hi va 
estar un any per 
fer un projecte que 
consistia en la pro-
ducció d’un treball 
relacionat amb 
la identitat, però 
sense fotografi ar 

la gent. El 2011 va guanyar el Premi Pass Photo, orga-
nitzat a Passanat i Beltall (Conca de Barberà), i l’any 
passat va obtenir el Primer Premi Eurostars Grand 
Marina de Fotografía, on el jurat va destacar la seva 
mirada sobre l’arquitectura gaudiniana, concreta-
ment la referent a la Casa Batlló. 

L’exposició d’Art Deal mostra una vintena de foto-
grafi es de petites dimensions, com si fossin extretes 
d’un llibre: El Quadern de viatges. Cadascuna d’elles 
està feta partint “de transferències d’imatge Polaroid” 
que l’artista ha acolorit a mà, el que juntament amb el 
paper rugós emprat, dona la sensació de que suggerei-
xin imatges antigues, de les que la pròpia artista se-
nyala que “tenen un cert aire kitsch”. Aquestes obres 
s’han realitzat en els diferents països que ha visitat a 
Europa, Amèrica, Àsia i Àfrica. En elles veiem escenes 
on predominen tant la vida quotidiana que desenvolu-
pen els seus habitants, com l’arquitectura, el paisatge 
o el retrat, però sempre des d’una òptica molt singu-
lar, on s’aprecia l’interès per transmetre a l’espectador 
el que veu realment al seu entorn, demostrant una 
gran sensibilitat i passió per la seva feina.•

Records de viatge

crítica 
d’art

Conchi Martínez 
demostra una 
gran sensibilitat i 
passió per la feina

el 
repor

Dues de les fotografi es de l’artista Nacho Carretero fetes amb mòbil . Foto: Silvia Manzanera

Un viatge amb iPhone 
pel cel i l’arquitectura

L’artista Nacho Carretero s’estrena a Las Cosas de 
Martínez amb l’exposició fotogràfi ca ¡Oh, Cielos!

Silvia Manzanera

El jove artista madrileny 
Nacho Martínez exposa des 
de fa anys digitalment al seu 

perfi l d’Instagram (@carretero-
molero), però acaba de fer, per 
primer cop, el salt al món físic. 
I ha estat a la galeria Las Cosas 
de Martínez, agitadors incansa-
bles de la cultura i l’art des del 
seu espai a Diluvi 5 (i també al 
virtual, amb els seus posts diver-
tidíssims). 

Oh Cielos és un viatge pel cel 
i l’arquitectura de diferents ciu-
tats, resultat dels múltiples vi-
atges de l’autor per ciutats com 
Madrid, Nova York, Bogotà o 
Ciutat de Mèxic. I Gràcia, és clar. 
Només entrar a la sala d’exposi-
cions de Las Cosas de Martínez 
et donen la benvinguda dues 
imatges: la torre del rellotge de 
la plaça de la Vila i al costat, la 
Puerta del Sol; fan una parella 

molt ben avinguda. Inés García, 
ànima de l’espai, explica que la 
mirada de Carrero és “una mira-
da de dissenyador gràfi c”, centra-
da en el perfil que damunt d’ell 
creen cornises, balcons, cúpules, 
xemeneies, anuncis... I amb l’úni-
ca arma d’un iPhone a la butxaca. 
El resultat és una “curiosa parado-
xa: un invent com l’smartphone, 
que tiranitza l’usuari obligant-lo 
a mirar al terra durant hores cada 
dia, demostra les possibilitats com 
aparell fotogràfi c fent que l’espec-
tador, a través del talent de l’ar-
tista, canviï l’enquadrament i miri 
cap a les altures”.

L’anècdota (significativa) de 
l’exposició és que Apple, amb 
un compte d’Instagram de vuit 
milions de seguidors, ha selecci-
onat quatre fotos de Carretero, 
tres de les quals es poden veure 
a la exposició de Las Cosas, que 
la mantindrà fi ns el 3 de novem-
bre. Segons la galeria, l’exposició 
demostra “expressió i art a partir 
d’imatges fetes i editades amb un 
quotidià smartphone”.

Després de quatre anys a la 
Vila, Las Cosas de Martínez se-
gueix la seva aposta per la cre-
ació artística, mantenint un es-
pai comercial que acull l’obra de 
diferents artistes d’aquí i d’ar-
reu (“molts són de KmO”, com 
diu la responsable de la gale-
ria), amb l’organització d’expo-
sicions i amb tallers trimestrals 
de diferent temàtica. El més re-
cent, que ha començat ara i fi ns 
desembre, El canto de las sílabas, 
de poesia. “Riem moltíssim”, con-
clou García.•

Segons la galeria,  
“demostra art i 
expressió” amb 
imatges de mòbil

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla 
del Prat,  15. Tel. 93 217 26 42.
• Smallfoot. Dj (11), dv, ds, dg, dl, 

dm, dc, 15.50, 18, 20.10, 22.15.
• First Man. 16, 19, 22.
• La sombra de la ley.  16.15, 

19.10, 22.05.
• Cold War. 16.10, 18.10, 20.10, 

22.10.
• Ha nacido una estrella.  16, 19, 

22.
• Verom.  15.50, 20, 22.25.
• Ola de crímenes.  20.15, 22.25.
• Christopher Robin.  15.50, 

18.05.
• El reino. Dj (11), dv, ds, dg, dm, 

dc i dj, 19.05.
• Johnny English - De nuevo en 

acción.  18.10.
• Todos lo saben. Dj (11), dv, ds, 

dg, dm, dc i dj, 22.05.
• Book club. Dj (11), dv, ds, dg, dl, 

dm, 16.05.

Cinemes Girona. Girona, 177
• Testigo de otro mundo. Dl, dj, 

20.
• Viaje al cuarto de una madre. 

Dj (11), 17, 19, 22. Dv, 16, 18, 20. 
Ds, 18, 20, 22. Dg, 18, 20.30. Dl, 
dm, 16, 18. Dc, 16, 18, 22. Dj, 17, 
22.

• Un héroe singular. Dj (11), dv, 
dg, 16, 20. Ds, dl, dm, dc, dj, 16. 
Dj (11), dv, ds, dc, dj, 18, 22. Dg, 
dl, dm, 18.

• El reverendo. Dj (11), dv, ds, 20. 
Dg, dl, dm, dc, dj, 16. Dv, 22. 

• Matar a Dios. Dm, 20. 
• Gaugin. Dj (11), dv, ds, 16. Dj 

(11), dv, ds, dg, dl, dm, dc, dj, 18. 
• Black is Beltza. Dj (11), dv, ds, 

dc, dj, 22. Dg, 20. 
• Penélope. Dl, 20. 
• Mayerling. Dl, 20.15. 
• Mudar la piel. Dc, 20. 
• Tipitips. Ds, dg, 16.30. 
• Sotabosc. Dc, 20. 

• La librería + Ahora no puedo. 
Dm, 20. 

• Blockage. Ds, 20.
• Nel Mondo Gande E Terrible. 

Dc, 20.
• L’Accabadora. Dj, 20.
• Time to choose. Dj, 19.

Texas. Bailèn, 205. [VOS català. 
933487748 cinemestexas.cat]
• Sala 1: A la platja de Chesil. 

15.55, 18 i 20.10. Dg, 15.55, 18. 
Una raó brillant. 22.05. Canvi 
de reines. Dg, 20. Thelma. Dg, 
22. 

• Sala 2: The habit of beauty. 16, 
18 i 20. Lucky. 22. 

• Sala 3: Monky. Dv, ds, dg, 16. 
The party. 16, 18, 20. Dv, ds, dg, 
18, 20. Marguerite Duras. Paris 
1944. 22. 

• Sala 4: Miss Dalí. 18. Les es-
trelles de cinema no moren a 
Liverpool. 15.55, 22.

Verdi. Verdi, 32. 
• Gaugin.  16, 18.15. 
• La sombra de la ley. Dj (11), dv, 

ds, dg, dl, dc i dj, 16, 17.55, 20.15, 
22.30. Dm, 16, 20.05, 22.25.

• El reino.  16, 20.10, 22. 
• Climax. 22.30. 
• 22 de julio. 18.45. 
• Caras y lugares. Dj (11), dl, dm, 

dc i dj, 16. 
• Ha nacido una estella. 16, 17.40, 

20.05, 22.30. 
• El escándalo Ted Kennedy. 

18.25. 
• Les distàncies. Dj (11), 22.15, Dv, 

ds, dg, dl, dm, dc, 20.25, 22.15. 
Dj, 22.35.

• Quines bestioles!. Dv, ds, dg, 
16.

• Los inútiles. Dj (11), 20.15.
• Giulietta de los espíritus. Dj, 

20.15.
• El fascinante mundo de El 

Bosco. Dm, 18.15.

Verdi Park. Torrijos, 49
• Todos lo saben. Dj (11), dv, ds, 

dg, dl, dm, dc, 16, 20.10, 22.10. 
Dj, 16, 20.10, 22.30.

• Smallfoot. Dj (11), dl, dm, dc, 
dj, 11.30, 18.30, 20.35. Dv, ds, dg, 
11.30, 16, 17.50, 18.30, 20.35. 

• El Papa Francisco - Un hombre 
de palabra. Dj (11), dv, ds, dg, 
dl, dc, 11.30, 20.20. Dm, dj, 11.30. 

• Querido Fotogramas. Dj (11), dl, 
dm, dc, dj, 16. 

• Les distàncies. Dj (11), dl, dm, 
dc, dj, 17.30. 

• First Man. 11.30, 16, 19.40, 22.15. 
• La casa del reloj en la pared. 16, 

18.35, 22.25.
• El capitán. 22.35
• Ha nacido una estrella. 11.30.
• El fascinante mundo de El 

Bosco. Dm, 11.30. 
• ¡A ganar!. Dm, 20.15.
• Los Increíbles 2. 17.55.
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La globalització s’expressa de moltís-
simes formes. Si ens despistem, apa-
reixen totes de cop i en el mateix lloc. 

Qui l’odia, la culpa que ens està unifor-
mant. És cert, ho fa. Per això anem tots 
amb el mateix uniforme. És un llarg re-
corregut on la diversitat ens demana a 
crits que la salvem amb una miqueta 
d’imaginació. Tot just sortim al carrer, 
primer de tot rebem una bona bofetada 
globalitzadora. I d’aquí a més, ja no no 
ens podem escapar, ni que tanquem els 
ulls. Si ens mirem en el refl ex d’un apa-
rador, encara que sigui de passada, aquí 
estem, globalitzats de dalt a baix. Fins i 
tot l’aparador ens convida a incrementar 
la nostra intensitat globalitzadora, ja que 
ens la mostra en format perruqueria, ali-
mentació sana o tatuatges a l’engròs, per 
esmentar algunes de les seves facetes.

Girem cua i ja no ens avorreix veure’ns 
com xinesos de l’època de Mao: la vistosi-
tat del nostre uniforme ni tan sols depèn 
de la planta. Aquí és on es lliura una fe-
rotge guerra per encoratjar la imagina-
ció. No suportem la repetició dels texans i 
el vam atacar a mossegades o l’escurcem 
sense miraments pels altres. Els missat-
ges de les samarretes ens superen i les 
trenquem, o ens rebel·lem i ataquem al 
sistema, a l’església, o a la vida. Els pen-
tinats són petites obres d’art esculpides 
amb un prec implícit d’exhibició a qual-
sevol museu d’art contemporani. Les gor-
res s’han rendit a la marca de torn. I els 
tatuatges són tan densos i intricats que 
sabem que no tots són iguals, però tots 
són iguals en la difi cultat de desxifrar-los.

¿I les ulleres de sol? Abans tenien un 
aire de “només per pijos”. Ara arriben en 
successius al·luvions d’spam a preus ri-
dículs. Gràcies a la qual cosa gairebé tots 
semblem el mateix Guerrero del Antifaz.

Avui no necessitem saber d’on és la 
plataforma en línia que vam consultar 
per vestir-nos. Importa que ens provem 
la roba mitjançant exercicis virtuals que 
no porten enlloc. Les botigues de marca 
només compten com a fi tes turístics. Per 
això estan repetides en totes les ciutats 
del món. Alerta, que ara ve el salacot de 
Melania Trump. El que avisa, ja ni tan 
sols necessita ser sastre.•

La revolució són els pares

No, no és un fotograma del Cuirassat Potemkin, 
però podria ser-ho. El nadó de la fotografi a que 
sosté el Ricard és ell, l’any 1948, dins d’un cot-
xet soviètic -com el de la pel·lícula-, als exteri-
ors de l’Acadèmia d’Agricultura de Timiviazev, 

a Moscou. Allà va néixer i créixer. Era on vivien i estu-
diaven Enginyeria els seus progenitors, la Maritxu i el 
Miguel. Ell, de Renteria, ella, donostiarra. Tots dos, nens 
de Rússia; aquells a qui la Guerra Civil va manllevar la in-
fància, aquells abocats a un exili forçós, aquells a qui els 
seus pares comunistes van fer pujar a un vaixell rus per 
salvar-los la vida.

A la terra promesa, a la mare Rússia, hi havia sostre i 
menjar per a tots. I zero luxes. “Els pares feien torns per 
cuidar-me, la mare em donava el pit a classe. Quan van 
acabar la carrera, ja havia nascut la meva germana, la 
Ludmila, i vam mudar-nos a una casa-comuna que ens van 
assignar. A cada habitació hi vivia una família”. Mentre 
m’ho explica, al Ricard li agafa fred –enfi lem la tardor i 
som a l’ombra-. Reté intactes a la memòria les visites a 
casa del tiet Fernando –Fernando Claudín, històric del 
PCE-. “Tinc gravada la imatge d’un caserío amb vaques, no 
sé si era un quadre o una foto, potser només era la meva 
imaginació”. Sí que sap que és allà, dins d’aquell retall, que 
s’imaginava que desembarcaria quan la família va em-
prendre el retorn cap a Espanya. Era novembre del 56, feia 
tres anys i mig de la mort d’Stalin. El PC va organitzar la 
repatriació dels exiliats espanyols i va encomanar-los una 
missió: instaurar el socialisme a Espanya i derrocar el 
franquisme. “Els havien programat. El pare mai no va dub-
tar de tornar, tenia un sentiment de servei. Amb el temps 
s’adonaria que fer la revolució no és tan senzill”.

Van entrar a la Península per Castelló. “Jo tenia vuit 
anys, el pare va trobar feina a Barcelona i a mi em van dei-
xar vivint a Irún amb una autèntica desconeguda: la meva 
àvia. Va ser l’època més lliure de la meva vida”. A Euskadi 
va aprendre el castellà. “M’al·lucinava que a una apteka 
li diguessin farmàcia”. Mesos després arribaria a Gràcia, 
d’on ja no s’ha mogut. La inèrcia familiar el va empènyer 
a estudiar Enginyeria, “era, encara, un noi obedient”. Fins 
que dos esdeveniments van sacsejar-li la consciència: la 
primavera de Praga i el maig del 68 a París, la Sorbona. 
Va inundar-lo un mar de dubtes, “necessitava entendre, hi 
havia un munt de coses que no m’explicava. Sobretot, per 
què l’ésser humà, intel·ligent com és, pot arribar a fer tan-
tes barbaritats en lloc de dedicar-se a construir un món 
feliç”. Per això es va matricular a Filosofi a i Lletres, “com 
a instrument de comprensió del món”. “Va ser una època 
convulsa a casa, el pare no qüestionava absolutament res 
del règim soviètic. Jo, absolutament tot”.  La família del 
Ricard va estar sota vigilància policial fi ns que va morir 
Franco. “Un 1 de maig van detenir la meva germana, mili-

tant de les joventuts socialistes; després van venir a casa, a 
Pare Claret, i es van endur tots els meus llibres”. 

Durant els anys d’estudiant de lletres, d’activisme i de 
pantalons de campana, va conèixer la Núria. Eren com-
panys de facultat. Un dia, un altre 1 de maig, a ella la van 

enxampar els grisos i ell va córrer a socórrer-la. Em par-
la dels dies que van durar-li el mal i els blaus dels cops de 
porra amb un somriure entendridor. Ha plogut molt. Ara 
fa un any que han sigut avis. El Ricard va néixer a la uni-
versitat i allà segueix. Això sí, ja no mama. Fa trenta anys 
que és mestre de literatura russa a la UB, a la facultat de 
Filologia Eslava. El món, segueix sense entendre’l. I la re-
volució no ha arribat. Encara.•

Durant els anys d’estudiant de 
lletres, d’activisme i de pantalons 
de campana, va conèixer la Núria. 
Eren companys de facultat. Un 
dia, un altre 1 de maig, a ella 
la van enxampar els grisos i 
ell va córrer a socórrer-la

Ricard, amb una foto d’ell el 1948, a laplaça dela Vila Foto: M.F.

de Gràciade Gràcia


