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Adéu a Ca La Trava i al casalot
de Balcells 26, que seran noves
promocions immobiliàries
L’ediﬁci de Travessera de Gràcia sucumbeix en un tens desallotjament
dels Mossos després del trencament de negociacions amb el Districte

Albert Balanzà

L

a Ca La Trava ja no existeix, La Jahnela aguanta. També
aquesta setmana, amb menys soroll, s’ha començat a
enderrocar el reivindicat (i també okupat ﬁns al setembre passat) casalot de Balcells 26, conegut com la
Torre Marika. Agents antiavalots dels Mossos d’Esquadra han desallotjat aquest dijous, gairebé de matinada, la casa
okupada per famílies desnonades i col·lectius socials de la
Travessera de Gràcia 154, sobre la qual pesava un procediment penal obert amb ordre de desallotjament des del març
de l’any passat. La casa del número 156, afectada per un procediment civil i també habitada per famílies desnonades, segueix dempeus i en negociació oberta sobre el seu futur, si bé
el propietari -La Llave de Oro- és el mateix en els dos blocs i
l’objectiu d’enderrocar i construir nous pisos és comú.
Amb escenes de tensió i amb dos detinguts de Ca La Trava
per resistència a l’autoritat, s’ha saldat una de les operacions

policials més complexes contra el moviment okupa a Gràcia
des dels temps de Kan Titella o la Kasa de la Muntanya l’any
2001. En ple nucli històric, en la trama més tupida de carrers
i a quatre passes de la plaça de la Vila, la resistència dels veïns
que hi vivien s’ha concentrat a llançar coets des del terrat i
a lligar-se a bidons de ciment per alentir el desallotjament.
Més moments de brega s’han viscut a peu de carrer, quan la
policia ha dispersat a empentes les primeres manifestacions
pacíﬁques a Torrent de l’Olla amb Travessera, que ja formaven un tap circulatori notable a primera hora del matí.
L’operació policial arriba en un moment que el Districte
i els veïns dels dos blocs, principalment tres famílies a La
Jahnela i una família a Ca La Trava, amb el suport de l’Oﬁcina
d’Habitatge, havien tancat en desacord una oferta de reallotjament a través dels serveis socials que no oferia garanties a
tots els afectats, ja que una de les famílies -justament la que
vivia a Ca La Trava- no està inscrita en el llistat de la taula
d’emergències. El Districte assegura que espera recuperar la
negociació amb La Jahnela. Pàgines 3 i 5.

Capçalera de la ‘mani’ per Ca La Trava, a Torrijos dijous. Foto: S. M.
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Breus

Òmnium porta
al Coll l’exposició
censurada a ARCO
sobre els presos

La secció local
d’Òmnium, amb el
col·lectiu Birres per la
República, ha inaugurat
aquest dimecres al centre
cívic El Coll-La Bruguera
l’exposició censurada a
la ﬁra ARCO de Madrid
sobre els presos polítics,
obra de Santiago Sierra
i que s’ha convertit en
itinerant per Catalunya.
La presidenta d’ÒmniumGràcia, Helena Vicente,
ha presidit l’acte.

Lluïsos recorda
Jordi Cuixart un
any després de
l’empresonament

El bar Perdem el Nord
de Lluïsos de Gràcia ha
recordat Jordi Cuixart,
veí del carrer Verdi, amb
un rètol a la taula on
habitualment s’asseia,
quan es compleix un any
del seu empresonament
primer a Estremera i
ara a Lledoners pels
fets del 20 de setembre.
“T’esperem ben aviat”,
apunta el rètol.

Política
BCN En Comú retocarà
el seu grup municipal
almenys amb una baixa
després de les eleccions
Soro, Calàbria i Tomàs es mostren disposats a seguir,
mentre que Duñach anuncia que plega i Furriols dubta

Albert Balanzà

A

mb el regidor Eloi Badia
mig acomiadant-se en
actes públics o en respostes a l’última entrevista de l’Independent
(vegeu núm. 720), el grup municipal de BCN En Comú, amb cinc seients de disset en el consell local,
ha començat també a set mesos
de les pròximes eleccions municipals a manifestar les voluntats
individuals de continuïtat en el
proper mandat.
Fetes les consultes als cinc consellers i conselleres queda clar que
el nucli dur del grup, el portaveu
minicipal, Robert Soro, i la consellera tècnica Judith Calàbria, repetirà; sempre i quan les eleccions
primàries de l’assemblea de Gràcia
En Comú ho validi. Soro ha assegurat que es tornarà a presentar per
“ser present” en el proper mandat
en projectes iniciats com Vallcarca.
“Val la pena que algú ja sàpiga com
funciona la casa des del principi”,
ha apuntat. Calàbria ha apuntat
cap al sí aquesta setmana. “En funció dels resultats de les eleccions sí
que m’hi presentaré”, ha dit.
També amb un punt de suspens
però decantant-se ﬁnalment cap
al sí hi ha la consellera d’Esports,
Àngels Tomàs, que representa també l’espai d’EUiA al grup.

“Hi ha temes com memòria o feminisme que m’agradaria seguir
portant”, ha explicat a preguntes
d’aquest setmanari.
Però qui ha estat més clara a
l’hora d’expressar el seu no a repetir ha estat la consellera d’educació i cultura, Marta Duñach,
que ha admès un cert cansament
en la dedicació de les carteres
més complexes i amb més agenda de l’executiu local. “Ja no tinc
tota l’energia que hauria de tenir
amb 67 anys, i plantejar-me quatre anys més em fa dir que no”, ha
apuntat. Segons Duñach, el nou
mandat serà el moment que el
grup municipal pot aproﬁtar per
“donar pas a gent jove” posant un
altre conseller en el seu lloc.
Finalment la consellera de solidaritat i comerç, Clara Furriols, no
s’ha volgut inclinar encara per cap
opció en el sentit que està madurant què fer. “Sincerament encara
no ho he decidit i no ho faré ﬁns al
darrer moment”, ha conclòs.
Els canvis al grup municipal de
BCN En Comú avançaran en parallel als que també executarà el grup
del PDeCAT, que a ﬁnals de juny
ja va anunciar que canviaria entre bona part dels seus cinc consellers, inclosa la portaveu, Berta
Clemente, i el conseller dedicat a
temes de comerç Esteve Suñé. La
consellera Silvia Mayor medita encara si seguirà.

•

Calàbria, Furriols, Duñach, Tomàs i Soro, el grup municipal de BComú, al ple. Foto: A. V.

Acte del regidor per reivindicar
aigua i energia públiques.
L’assemblea de Gràcia En Comú ha
tornat a triar la plaça del Diamant
per fer un vermut-míting amb el
regidor Eloi Badia com a ponent
central, tenint en compte que les
seves responsabilitats al govern
en Aigua i Energia. Badia parlarà
del “dret a l’energia”, un cop una
empresa municipal ha iniciat la
competència a les privades.

El ple extraordinari de places, el 5-N
L’AVV de plaça del Nord presenta una nova queixa per excés de soroll per Festa Major amb rècords de 104 decibels
A. B.

E

l president del Districte,
Gerard Ardanuy, ha proposat aquesta setmana als
grups municipals impulsors del
ple extraordinari sobre paciﬁcació de places, PDeCAT, ERC, PSC,
PP i C’s, la data del dilluns 5 de
novembre a les 19 hores com a
possible per celebrar el segon
debat especíﬁc forçat per la majoria dels grups de l’oposició en
els últims tres mesos. Primer va

ser abans de l’estiu el ple extraordinari per la recalendarització d’inversions, que es va celebrar ﬁnalment el 20 de setembre,
i ara ha estat la polèmica convivència a les places entre usuaris
i veïns, amb la idea d’un nou ple
que els grups municipals i representants de les places de Virreina,
Sol, Diamant i Nord van pactar en
una trobada el passat 2 d’octubre.
La data fixada arriba després
que divendres els grups impulsors
entressin la sol·licitud de ple extraordinari un cop el govern i la CUP

Virreina, una de les places crítiques amb el Districte. Foto: Albert Vilardaga

no recolzessin una declaració en el
ple de dijous.
La brega política coincideix, a
més a més, amb la nova queixa
administrativa que aquesta setmana han presentat l’Associació de
Veïns i Veïnes de la plaça del Nord
i Carrers Adjacents denunciant límits de ﬁns a 104 decibels de soroll a les dues de la matinada en
els concerts que el Casal Tres Lliris
van celebrar a la plaça durant el
cap de setmana de Festa Major, un
cop han disposat de les dades del
sonòmetre municipal.

•

Societat
El doble bloc okupat de
Travessera de Gràcia
comença a sucumbir a
la pressió immobiliària
El trencament de negociacions amb el Districte precipita
el desallotjament de Ca La Trava i deixa dèbil La Jahnela

Albert Balanzà

E

l pulmó dels moviments socials del nucli històric de
Gràcia en els dos últims
anys, el doble bloc okupat
només amb tres mesos de
diferència l’any 2016 a la Travessera
de Gràcia 154 i 156, ha començat a
sucumbir aquest dijous a la pressió
immobiliària, que ha tirat endavant
el desallotjament que es podia haver aturat en una negociació amb el
Districte que es va trencar el passat
21 de setembre. Aquell dia, en una
reunió al Districte, el Districte va
presentar un acord als moviments
socials (Oficina d’Habitatge, La
Jahnela i Obra Social) que aquests
no van acceptar perquè, al seu parer, no s’oferien prou garanties de
reallotjament a una de les quatre
famílies -justament la de Ca La
Trava- que no estava en el llistat de
la taula d’emergències municipal.
El Districte tampoc havia trobat
la via per satisfer els veïns dels dos
blocs okupats amb una compra i
conversió en habitatge públic “perquè els serveis jurídics municipals
no hi veien prou base tractant-se
d’un ediﬁci que calia enderrocar i
construir i que, per tant, no donava resposta a l’emergència social”.
L’acord del Districte amb la propietat, La Llave de Oro, sobre quatre
pisos en règim de protecció oﬁcial,
va quedar en un calaix.

Contenidors tombats a la porta de l’antic Banc Expropiat, aquest dijous. Foto: S. M.

Incidents greus a la
manifestació del vespre. Enmig
d’una forta presència policial,
mig miler de manifestants
han protestat als carrers pel
desallotjament de Ca La Trava.
A mitja manifestació un grup
ha provocat greus desperfectes
a llocs emblemàtics com el
Carrefour Bio on hi havia
abans el Banc Expropiat.

Aquest dijous, en compliment
d’aquest desacord i de la ﬁnalització de la via penal en el cas de Ca
La Trava, mitja dotzena de furgonetes plenes d’agents antiavalots dels
Mossos d’Esquadra han desallotjat
la casa del número 154. No hi han
faltat escenes de tensió després que
a quarts de set del matí la policia
hagi rebentat la porta i els veïns hagin llançat coets des del terrat; dos
veïns esperaven lligats a bidons de
ciment, i han estat detinguts per resistència a l’autoritat. Al carrer els
Mossos han clavat alguna empenta
als concentrats davant de la biblioteca per impedir el tap de trànsit
a Torrent de l’Olla. Al vespre una
manifestació d’un mig miler llarg
de persones han recorregut els carrers de la Vila i s’han registrat alguns incidents a l’alçada de l’antic
Banc Expropiat, desallotjat el maig
de 2016 i rellevat com a centre neuràlgic dels moviments socials per
Ca La Trava i La Jahnela.
Justament La Jahnela, no afectada per un procediment penal com
Ca La Trava però sí per un procediment civil obert, ha patit un tall
d’aigua com a conseqüència de la
intervenció policial, i ara esdevé la
baula més feble del doble bloc okupat, ja que forma part del mateix
projecte immobiliari que vol enderrocar les dues ﬁnques per aixecarhi una nova promoció, ja amb la façana enretirada, com l’Ajuntament
recull en el seu pla general.

•
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Breus

Arrenquen les
obres a les escales
de Sant Josep de
la Muntanya

El proper dilluns 22
d’octubre s’engeguen
les obres de millora de
les escalas mecàniques
de l’avinguda Santuari
de Sant Josep de la
Muntanya, entre el
passatge Mercedes i
la rambla Mercedes.
Els treballs, previstos
ﬁns al 9 de novembre,
són conseqüència de
l’auditoria realitzada
per l’Ajuntament l’estiu
passat. El resultat va ser
un expedient a l’empresa
responsable dels ascensors
i escales mecàniques que
hi ha als barris del nord.
L’alternativa per desplaçars’hi és el bus 116.

Ràdio Gràcia
estrena emissió
online amb ‘Sota
El Pont Magazín’
L’emissora municipal
Ràdio Gràcia, al 107.7
FM, ha estrenat aquest
dimecres en proves el
servei d’emissió online
a través de l’adreça
collavall.cat. El primer
programa triat és Sota
El Pont Magazín, l’espai
d’actualitat vallcarquina
que impulsen els
moviments socials del
barri i que s’emet cada 15
dies dimecres a les 19 h.
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Breus

Gats de Gràcia
celebra dissabte
la Festa del Gat a
plaça del Diamant

Societat
Els comerciants de l’entorn de
l’Abaceria es mobilitzaran contra
el Districte per la manca de suport
El nou mercat retalla cinc mesos d’obres eliminant una planta soterrània però perd el
centre de distribució de mercaderies previst, una aposta pel repartiment d’última milla

La cinquena Festa del Gat
arriba aquest dissabte a
la plaça del Diamant amb
la companyia L’Invisible
Titelles de Mont-roig del
Camp com a convidats
especials i l’espectacle
Wonderwool de Bigolis
Teatre com a principals
atraccions. Entre les 11
del matí i les 9 del vespre
se succeiran actuacions,
una exposició fotogràﬁca
i un ﬁ de festa amb Dj
Miau.

L’hospital Delfos
s’integra al grup
HM i es rebateja
com a HM Delfos
L’hospital Delfos de
l’avinguda Vallcarca
ha culminat aquesta
setmana el procés
d’integració al grup HM
amb el canvi de nom
del centre, que ara es
dirà HM Delfos. HM
Hospitales ja va acostarse a Delfos el gener amb
una ampliació de capital
i ara invertirà entre 2018
i 2019 uns 30 milions
d’euros per a la millora
de les instal·lacions i
l’adquisició de nova
tecnologia.

A. B.

E

l Districte va arrencar la
setmana amb una bona
notícia de comerç fent quadrar un cercle que es preveia impossible en l’inici del debat sobre la reforma del
mercat de l’Abaceria: la voluntat
dels paradistes i la dels veïns organitzats a l’entorn de la plataforma Gràcia On Vas.
Amb l’eliminació de la tercera
planta soterrània del projecte inicial, la futura Abaceria reduirà cinc
mesos d’obres (de 26 a 21 a comptar
a partir del gener de 2020), cosa que
satisfà els paradistes. Amb el repartiment de la planta baixa, hi ha un
“espai d’autoservei de 750 metres
quadrats i 350 metres quadrats
d’espai per a cooperatives: l’Ajuntament interpreta l’autoservei com a
súper i Gràcia On vas subratlla que
la concessió està oberta (“Tot està
per fer i tot és possible”, diu Toni
Ramon, de Gràcia On vas). El gran
canvi, però és l’eliminació del centre de distribució de mercaderies
que, segons l’Ajuntament, reduïrà
el trànsit d’accés al mercat, però es
perdrà realment l’opció de convertir l’Abaceria en un espai de repartiment d’última milla amb vehicle
no contaminant.
Però encara faltava una tercera
pota, la dels comerciants de l’entorn de l’ara mercat tancat, que
no estan precisament tan contents
com els paradistes que des del juliol despatxen en el mercat provisional del passeig de Sant Joan i que
aquest dimecres han dit prou als
intents de negociació del Districte.
La cosa es va començar a escalfar aquest setembre quan la pro-

El mercat de l’Abaceria, a l’espera de la reforma, amb les persianes abaixades. Foto: Albert Vilardaga

No hi ha diners al Districte
per pagar un tall de carrer.
No a més llum, no a un patge
reials (sí a la tarima), no a pintar
les persianes del mercat amb un
mural de graﬁt, no a treure els
cotxes que ara aparquen en la
càrrega i descàrrega de Puigmartí.
Només sí a un tros de guarnit
de Nadal. El Districte diu als
botiguers que no hi ha diners ni
per tallar el carrer i fer una festa.

posta de màxims que portaven els
botiguers per revitalitzar l’entorn
mentre no comencin o durin les
obres es va derivar a la negociació
amb un nou dinamitzador. Però
després de dues reunions, el no a
propostes dels comerciants s’acumula i és cada cop més majoritari,
i els comerciants iniciaran protestes el pròxim dissabte 27 d’octubre,
amb una de les poques activitats
que sí que ha acceptat promoure
el Districte: un mercat de fusta infantil. Hi ha la idea de sortir tots els
comerciants amb samarretes negres i un lema en base a la frase
més repetida dels últims mesos:
“El mercat s’ha convertit en un cementiri”, diuen els botiguers.

•

La placeta Manuel Torrente engega
obres per millorar el drenatge interior
Els tubs d’absorció de la zona d’estada estan embussats

A. B.

L

a placeta Manuel Torrente
Flores, l’espai del carrer
Alzina -entre Providència
i Tres Senyores- dedicat al
propietari de la finca de
l’àmbit del Torrent de les Flors,
engegarà obres dilluns 22 d’octubre i pel període aproximat d’un
mes per revisar el drenatge de la
zona d’estada, que està totalment
embussat.
Anunciades des d’abans de

l’estiu pel Districte i concretada
la data dijous passat en el ple, la
placeta s’arranjarà amb diverses
reixes de recollida d’aigües i noves canalitzacions soterrades que
tenen com a objectiu millorar el
sanejament de la plaça.
També aquesta zona d’estada,
històricament problemàtica perquè ja es va frenar dècades enrere l’aixecament del reivindicat casal de joves (per això hi ha quatre
columnes que no suporten res), es
pavimentarà de formigó amb pigment de color “per tal de minvar els

problemes de neteja que genera el
paviment de sauló actual”, segons
han apuntat fonts municipals.
Amb un únic accés des del carrer Alzina, la placeta té una superfície aproximada de 840 metres quadrats i es caracteritza per
estar formada per dos espais diferenciats pels seus usos: jocs infantils al fons de la plaça i zona d’estada a l’entrada.
L’espai públic es troba situat damunt d’un aparcament privat (que no suportava el pes d’un
equipament) i té un espai central

La placeta Manuel Torrente començarà les obres dilluns. Foto: A.V.

pavimentat amb sauló amb problemes de drenatge, que amb el
temps s’ha comprovat que no pot
desaiguar l’aigua de la pluja perquè els tubs de drenatge estan sa-

turats i no poden absorbir l’aigua.
Així, en diferents períodes de pluges, es formen grans bassals a la
plaça que diﬁculten l’accés del veïnat als jocs infantils.

•
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El casalot històric de Balcells 26
ja va a terra perquè s’aixequi un
bloc de pisos de tres plantes

5

Breus

Llaç rosa gegant
als Jardinets per
celebrar el Dia del
Càncer de Mama

Els inquilins okupes de Torre Marika, que han habitat l’espai en
l’últim any, van ser desallotjats a ﬁnals de setembre

Albert Balanzà

B

alcells 26, l’històric casalot
del barri de la Salut, per
sota del carrer Camèlies
i amb entrada també pel
Passeig d’Amunt 25, que
ara fa dos anys va centrar una
campanya reivindicativa de salvació del patrimoni local, ha començat a anar a terra aquesta setmana per la força de les màquines. De
fet, l’enderroc estava autoritzat
amb el permís municipal des del
maig de 2017 i la promoció també
tenia permís de construcció d’un
ediﬁci de tres plantes i set habitatges des de l’agost de l’any passat, però el procés per desallotjar
els okupes que hi van entrar ara fa
un any no es va acabar ﬁns a ﬁnals
d’aquest setembre.
“Ens van desallotjar per últim
cop fa cosa d’un mes; ningú hi va
tornar i l’ediﬁci ja estava buit”, han

Obres a l’històric ediﬁci del carrer Balcells, aquesta setmana. Foto: Cedida

explicat a l’Independent fonts dels
okupes de Torre Marika, que així
es va anomenar la casa en aquest
últim any de vida. “Ens sap greu,
era preciós! L’especulació ha tor-

nat a guanyar!”, han conclòs les
mateixes fonts.
L’enderrocament de Balcells 26
ha estat possible perquè l’Ajuntament va frenar l’operació immo-

biliària quan els veïns van iniciar
la campanya Salvem Balcells 26
però ﬁnalment no va trobar cap
possibilitat de catalogar la ﬁnca,
que tampoc estava integrada en el
catàleg oﬁcial. “Als anys 80 s’havien fet obres de remodelació integral que l’havien modiﬁcat tot;
Patrimoni va dir que no, que no
es podia catalogar”, van apuntar
fonts municipals el juny de 2018
(vegeu núm. 717).
El solar que en els pròxims dies
en quedarà donarà pas a la construcció d’un ediﬁci de planta soterrani, planta baixa i tres plantes en un espai per a un total de
set habitatges dins d’una promoció immobiliària de la qual encara no se’n coneixen els detalls.
Per la seva banda, el col·lectiu okupa de Torre Marika s’ha dispersat en diferents projectes, si bé
manté actiu el compte a Twitter
@LaTorreMarika per fer difusió
okupaLGTB.

•

El centre mèdic Clinicum
dels Jardinets ha desplegat
aquesta setmana,
concretament des de
dimarts a la tarda, i ﬁns
divendres, Dia Mundial
del Càncer de Mama, un
llaç rosa gegant a tota la
seva façana, en solidaritat
amb les dones que
pateixen aquesta malaltia.
El centre, a més a més,
ofereix aquest divendres
cent mamograﬁes
gratuïtes a dones que
vulguin aproﬁtar la diada.
L’acció del llaç es va fer
l’any passat per primera
vegada per advertir que
una de cada vuit dones
pateixen càncer de mama.
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La guerra de
gimnasos s’amplia
al camp de la boxa
El DiR respon a l’obertura de
Brooklyn Fit al carrer Gran

Societat
Els creadors de Hawkers
aterren amb l’e-commerce
de Neon Coco a Gràcia
La nova marca, amb seu central d’oﬁcines al carrer Gran,
obre un portal-botiga de moda juvenil femenina

A. B.

El DIR llueix la pancarta del seu nou espai de boxa. Foto: A. B.

Redacció

L

’obertura múltiple de gimnasos a Gràcia, amb
l’aterratge en els últims mesos de nous DiR a
Travessera de Dalt i Vallcarca, l’Snap Fitness a
Lesseps i el McFit ja fent obres al mercat de Lesseps,
s’ha ampliat al camp especíﬁc de la boxa al carrer
Gran no només amb l’obertura aquest setembre de
la cadena Brooklyn Fit Boxing, amb seus a Badalona,
Castelldefels i sobretot amb molta oferta a Madrid,
sinó amb la resposta del DiR Gràcia aquesta setmana
anunciant amb una pancarta l’ampliació de l’oferta del seu gimnàs del carrer Gran a l’oferta Jambox,
que ja compta amb un centre a Gran Via amb Pau
Claris.

•

A

lejandro Moreno i Pablo
Sánchez, dos dels quatre
fundadors de l’starup alacantina Hawkers, que en
els últims anys s’ha disparat en el sector de les ulleres de sol
per al públic jove, acaben d’aterrar
a Gràcia amb un nou projecte sota
el braç lligat a l’e-commerce i sota
el nom de Neon Coco. Aquesta setmana la marca, amb seu central al
número 15 del carrer Gran, a tocar
dels Jardinets, ha estrenat el seu
nou portal de venda centrat en la
moda juvenil femenina.
Moreno i Sánchez van activar
la nova marca al gener en el sector del lloguer d’automòbils i vehicles de motor lleugers i aquests
dies han ampliat l’objecte social
al comerç de peces de roba tèxtils. Amb aquests dos àmbits,
Neon Coco busca convertir-se en
un referente de les consumidores

Les oﬁcines de Neon Coco s’han instal·lat al carrer Gran . Foto: A.V.

de moda més joves, amb una forquilla de preus assequible, amb
canvis de catàleg continus i una
velocitat de lliurament i devolució que els permeti competir amb
Amazon. La inversió inicial, segons un comunicat de la marca,
és de 300.000 euros.

La botiga online ha obert amb
150 referències i promet crear
col·leccions cada setmana per un
temps limitat. El target són les
dones de 16 a 25 años, amb moda
a partir de 9 euros. El pla d’empresa preveu facturar 20 milions
en sis mesos.

•

Documents
‘La ciencia a la luz
del misterio’

L’Independent de Gràcia
19 d’octubre de 2018

Aquesta és la darrera proposta de l’escriptor i músic gracienc Víctor Nubla. A ‘La ciencia a la
luz del misterio’ (Turner Minor), l’autor de Cómo caza un dromedario escriu sobre mol·luscs de
500 anys, el primer fonògraf de l’Antiguitat, l’educació musical dels infants o el descobriment de
la penicil·lina. Amb la ﬁlosoﬁa, la música, la ciència i la tecnologia com a ﬁls conductors, i una
veu única, Nubla torna a provocar a les ments curioses amb el seu nou exercici literari.

fascina poder escuchar voces de los conﬁnes del planeta, idiomas que no conozco,
músicas extrañas... pero cuando, moviendo el dial, paso por una zona donde no
hay ninguna emisora sintonizada, vuelve a
asaltarme el pasado remoto: ese ruido en el
altavoz que parece estar friéndose es la radiación del fondo de microondas. La radio
ha captado lo que se conoce como el eco del
big bang, la radiación que sigue expandiéndose por el universo desde la explosión
primordial. Puedo oírla ahora, en mi casa,
con la radio de onda corta. Es un concierto noise de hace trece mil millones de años.
Concluyo que lo que está lejos, tarde o temprano, se acercará. Sólo necesita tiempo.
Ya no nos parecerá tan antiguo cuando nos
alcance, me digo. Así acaban llegando hasta
aquí los cometas y los aerolitos, viajeros extraviados que, cautivos de la poderosa masa
de nuestro Sol, erran por el sistema hasta
hacerse añicos.
Me levanto de la mesa, ha estado bien meditar sobre estas cosas pero tengo tareas inaplazables: barrer la casa y limpiarla bien,
porque espero invitados a cenar. Con una
escoba y una pala, empiezo mi labor, recogiendo el polvo del suelo. También tengo un
paño húmedo para retirar el que se acumula
sobre los muebles y los objetos. Procede en
su mayor parte de la desintegración de meteoritos en la atmósfera y del roce con ella
de las largas colas de los cometas. Son miles de millones de partículas resultantes del
desmenuzamiento de esos objetos minerales
que, hasta topar con nuestra atmósfera, se
movían por el espacio con la soledad del que
nunca se detiene. ¡Y lo estoy recogiendo con
una escoba! El espacio exterior viene a ser
como el solar de delante de casa, el universo se mete en mi vida también en forma de
polvo doméstico. Me paso la vida recogiendo
sus restos, cosa que procuro hacer mientras
sintonizo en la radio el eco de su estallido
original. Lo más sorprendente de todo esto
es que la aparición de la vida en el planeta
puede deberse a las condritas carbonáceas, que constituyen la base de los meteoritos más comunes, que habrían transportado
determinados materiales orgánicos, como
nucleobases, y contribuido a la formación
del ADN y el ARN. ¿Qué estoy barriendo?
¿El origen de la vida? Me apresuro a vaciar
todo el polvo de la pala en una maceta del
patio. ¡Quién sabe! En cualquier caso, hoy
me siento tan próximo a todo aquello que a
veces me parece tan lejano. Soy parte de un
universo que es tiempo, y estoy forzado a
establecer con él un diálogo al que tampoco puedo aportar demasiado, tal vez porque
soy humano.

biografía

Víctor Nubla és escriptor i compositor. Ha publicat una
quinzena de llibres entre narrativa, assaig i poesia, entre
els quals destaquen Cómo caza un dromedario (Blackie
Books), El regal de Gliese (Les Males Herbes), traduït al castellà posteriorment: El regalo de Gliese (Aristas
Martínez), Les investigacions del cap Pendergast (Les
Males Herbes), El viaje secreto de Elidan Marau a través del
mar de leche (Incorpore) i La ciencia a la luz del misterio
(Turner). Ha estat codirector de la revista Marabunta i
col·laborador de l’Independent de Gràcia.

Foto: Maria Vadell

V

iajo hacia atrás en el tiempo cuando miro el ﬁrmamento estrellado
de una noche sin luna: ¡Cuántas
de esas luminarias pueden haberse extinguido ya, aunque todavía
sean visibles desde la Tierra! Se encuentran
tan lejos que las vemos tal como eran hace
muchísimo tiempo. Cuando miro el cielo
nocturno veo el pasado. La NASA detecta
el estallido de una galaxia y resulta ser un
hecho pretérito que contemplo en diferido
desde mi propio presente. Nos deleitamos
con el brillo de las estrellas lejanas, aunque
su fulgor es antiguo. No hay tiempo real.
Cuando me miro al espejo, aquel que veo
reﬂejado soy yo, pero unos nanosegundos
antes; ese es el tiempo que la luz ha tardado en recorrer la distancia que me separa
del espejo. ¡El famoso encuentro con un yo
anterior! Reﬂexiono sobre lo longevo. En
2013 encontraron un bivalvo en Islandia que
llevaba vivo 507 años. No vivió ni un año
más, porque para poder hacer el cálculo tuvieron que matarlo. Estoy acostumbrado
a multiplicar la edad de los perros por siete para ver su equivalencia humana pero,
¿por cuánto tendría que multiplicar la mía
para encontrar mi equivalencia bivalva?
Me dijeron que una mosca vive un día. Debe
de ser un día intensísimo, toda una vida.
Supongo que mi vida entera debe de ser un
día de alguien que, desde luego, no tiene
forma humana. Los humanos tenemos una
esperanza de vida más o menos similar a la
del águila real, unos ochenta años (donde
sea que humanos y águilas puedan vivir en
paz). Las tortugas nos sobreviven y se han
encontrado esponjas en la Antártida que alcanzan los diez mil años. Levanto un vaso,
brindo por el no-tiempo real y pienso en lo
largo que puede parecer lo fugaz. La prueba
está en mi mano. Para mis sentidos, estoy
sosteniendo un sólido que contiene un líquido, pero si viviera tanto como una esponja
de la Antártida podría ver cómo el vidrio se
va derramando lentamente, porque se trata
de un sólido que se trabaja a altas temperaturas para que se comporte como un líquido
pero, en realidad, al enfriarlo bruscamente adquiere tal viscosidad que las moléculas
que lo forman no vuelven a alcanzar jamás
el estado sólido. Lo que está dentro del vaso
y yo vamos más o menos a la misma velocidad. El vaso no, porque al igual que los vitrales de las catedrales, mostrará un mayor
grosor en su base con el paso de los siglos.
No hay tiempo real. Por lo que respecta al
Tiempo, todo acaba siendo también una cuestión de proporciones.
Por ejemplo, no hace mucho que recuperé mi aﬁción a la radio de onda corta. Me
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Breus

L’Handbol Claret
aconsegueix la
primera victòria
de la temporada

Esports
Lluïsos i Vedruna
tenen inicis oposats
a Copa Catalunya
Els blaus han començat amb tres victòries l’any del seu
retorn, mentre que els verds encara no coneixen el triomf

La primera victòria dels
claretians a la al grup B de
la 4a Catalana va arribar
a la segona jornada, en
el debut a casa, contra
l’Handbol Vilabreix (3014). Després d’una derrota
contra la inaugurada
secció de l’Espanyol,
l’Handbol Claret va
demostrar perquè la
temporada passada va
ser la millor defensa de la
categoria i no van donar
cap opció al conjunt
gironí. Els graciencs
miraran d’aconseguir la
segona victòria diumenge
a la pista del Sant Celoni.

El Femení del CN
Catalunya debuta
a la piscina del
Dos Hermanas
El Femení del ‘Cata’
comença la nova
temporada dissabte a 2/4
de 7 a la piscina del Dos
Hermanas de Sevilla. El
conjunt de Gabor Egedi
va fer un gran any la
temporada anterior, es
va quedar a les portes
de disputar la promoció
d’ascens a la màxima
categoria del waterpolo
estatal, un objectiu que
buscaran aconseguir
aquesta temporada.

Resultats
FUTBOL
Tercera Divisió
Jornada 10
EC Granollers 0 - 0 CE Europa
1. UE Llagostera ................ 22 punts
13. CE Europa .....................12 punts
Jornada 11
21/10 (12:00h) CE Europa Fundació Esportiva Grama

Albert Vilardaga

E

l començament de temporada a la màxima categoria
del bàsquet català està sent
molt diferent pels Lluïsos
de Gràcia i pel Vedruna
Gràcia. L’equip de la plaça del
Nord, entrenat pel Carles Rofes, va
aconseguir l’ascens la temporada
passada després d’un any brillant
on es van proclamar campions de
Primera Catalana, i estan aconseguint allargar la bona dinàmica de
resultats aquest principi de temporada. Fins ara sumen tres victòries
en les tres primeres jornades, dues
d’elles fora de casa (Artés i Grup
Barna) i una a la seva nova casa,
el Josep Comellas (Cerdanyola), i
lideren la classiﬁcació juntament
amb el CEB Girona i el CB Lliça
d’Amunt. L’experiència a la categoria de jugadors com Víctor Pla,
els germans Cesc i Oriol Pla, o la
del pivot David Capellas, sumat al
talent del jove, Marcos Abrines,
està resultant clau pel bon inici
dels blaus, que aquest diumenge
reben l’UE Horta a 3/4 de 6 amb
l’objectiu de seguir una setmana
més invictes.
L’altra cara de la moneda aquest
inici de temporada és el Vedruna
Gràcia. Un equip que es va trobar
amb baixes de jugadors importants respecte a la temporada passada, i un canvi d’entrenador sobtat a mig estiu. El nou tècnic, David
Torrescusa, encara està acabant
d’engreixar la maquinària verda i
després de patir tres derrotes, es-

Jornada 5
CE Europa 2 - 0 CF Pallejà
1. CE Seagull ......................15 punts.
7. CE Europa ....................... 6 punts.
Jornada 6
21/10 AEM - CE Europa

Adriana Baeza torna a les pistes
10 mesos i 19 dies després. La
jugadora del júnior del Vedruna
Gràcia va tornar a les pistes
després de superar una greu lesió
de genoll que la va obligar a passar
pel quiròfan la temporada passada.
Amb la lesió ja oblidada, Baeza
ha tornat a les pistes amb una
actitud valenta i amb la intenció
d’ajudar el seu equip al màxim.

BÀSQUET

Primera Catalana Masculina (G3)

Primera Catalana Femenina (G2)

Copa Catalunya Masculina (G1)

Jornada 3
UE Claret 60 - 48 Lluïsos de Gràcia
B
1. UE Claret ..................................3-0
12. Lluïsos de Gràcia B................0-3
Jornada 4
21/10 (17:45h) Lima Horta Bàsquet
A - UE Claret
21/10 (16:00h) Lluïsos de Gràcia B Sant Gervasi

Jornada 5
Barça CBS B 45 - 72 Safa Claror
1. CB Valls .....................................5-0
4. Safa Claror ............................... 4-1
Jornada 6
20/10 (18:00h) Safa Claror Bàsquet Ateneu Montserrat

Jornada 3
Grup Barna 63 - 80 Lluïsos de Gràcia
CEB Girona 83 - 50 Vedruna Gràcia
1. CEB Girona ..............................3-0
2. Lluïsos de Gràcia.....................3-0
14. Vedruna Gràcia .....................0-3
Jornada 4
21/10 (17:45h) Lluïsos de Gràcia UE Horta
21/10 (19:30h) Vedruna Gràcia - CB
Artés

Primera Catalana Masculina (G2)
2a Divisió Nacional Femenina

Els Lluïsos de Gràcia van derrotar el Grup Barna per 63 a 80 en l’últim partit disputat. Foto: Albert Vilardaga

Jornada 3
Safa Claror 58 - 78 CB Navàs
1. CB Navàs...................................3-0
14. Safa Claror ............................. 0-2
Jornada 4
21/10 (9.15h) AEC Collblanc
Torrassa - Safa Claror

Primera Catalana Femenina (G1)
Jornada 5
Lliçà d’Amunt 64 - 49 Lluïsos de
Gràcia
1. Manyanet Reus ........................ 4-1
3. Lluïsos de Gràcia .................... 4-1
Jornada 6
21/10 (19:30h) Lluïsos de Gràcia Manyanet Reus

WATERPOLO
Lliga Premaat
Jornada 2
CN Catalunya 10 - 17 CN Terrassa
1. Quadis CN Mataró .......... 6 punts
9. CN Catalunya .................. 0 punts
Jornada 3
20/10 (18h) Tenerife Echeyde - CN
Catalunya

Primera Divisió Femenina
Jornada 1

peren poder aconseguir la primera victòria aquest diumenge a 2/4
de 8 del vespre, contra l’Artés, al
Josep Maria de Sagarra.
Els màxims representants femenins del bàsquet gracienc són
els Lluïsos de Gràcia i el Safa
Claror, que disputen la Primera
Catalana. Tots dos han començat la lliga amb bones sensacions,
ocupen la part alta de la classiﬁcació amb un balanç de 4 victòries per només 1 derrota, i intentaran seguir la bona dinàmica de
joc i resultats aquest cap de setmana, contra el Manyanet Reus i
el Bàsquet Ateneu Montserrat.

•

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 .......................12 punts
14. Gràcia FS .......................... 1 punt
Jornada 4
25/10 (20:00h) AEFS Arrels Gràcia FS

HANDBOL
Quarta Catalana (Grup B)
Jornada 2
Handbol Claret 30 - 14 H.Vilabreix
1. SD Espanyol ..................... 4 punts
5. Handbol Claret ................ 2 punts
Jornada 3
21/10 La Salle Sant Celoni Handbol Claret

Esports
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L’Europa ﬁtxa ‘Fode’ per
reforçar la davantera
Els graciencs reben la FE Grama amb l’objectiu de guanyar després
d’un empat i que Vilajoana demanés contudència a l’àrea rival

Campions sub10 i
subcampions sub14
Paper destacat del Tres Peons al
Campionat de Catalunya d’escacs

A. V

L

’empat a zero de l’últim partit contra el Granollers i sobretot les dures paraules del
tècnic, David Vilajoana, on
va reclamar als seus jugadors contundència a l’àrea contrària ha encès els senyals d’alerta al
primer equip de l’Europa per mirar de tornar al camí de la victòria
com més aviat millor. Fins a ﬁnal
de temporada, el tècnic escapulat
sumarà més polvora a la davantera després que el club hagi arribat a
un acord amb l’Espanyol per la cessió de Bangaly Diakhaby Fode ﬁns
a ﬁnal de temporada, un jove de 19
anys, que es caracteritza per la seva
potència física, velocitat, i que pot
ocupar les tres posicions d’atac.
El rival d’aquest diumenge a
les 12h és la FE Grama, que actualment ocupa la penúltima posició amb 7 punts. Malgrat ocupar
llocs de descens, el tècnic escapulat ja va avisar en declaracions a
l’InfoGràcia-Esports que és un

Jugadors i tècnics del Tres Peons presents al campionat. Foto: Cedida

A. V.

T
‘Fode’ ja s’ha exercitat amb els seus companys. Foto: Àngel Garreta

equip “fet per estar a dalt, amb un
pressupost important, i que tard
o d’hora despertarà, esperem que
no sigui aquest diumenge”. La FE
Grama suma quatre ascensos de
forma consecutiva i el club colomenc ja ha avisat que no volen
quedar-se aquí.
Un dels objectius de l’Europa,
si vol apropar-se a les posicions

de playoff, haurà de ser convertir el Nou Sardenya en un fortí i
deixar que volin els mínims punts
possibles. Fins ara no ha estat
així, els escapulats han disputat
quatre partits a l’estadi i només
han estat capaços de guanyar-ne
un (Santboià), empatar-ne un altre (Martinenc) i n’han perdut dos
(Prat i Llagostera).

•

ossa de Mar va ser la seu del Campionat de Catalunya
d’escacs per equips que es va disputar del 12 al 14
d’octubre. El Club d’Escacs Tres Peons que va presentar tres equips, dos a la categoria sub10 i un en el sub14.
En la categoria sub10, l’equip A del Tres Peons, format
pel Pol Ortiz, l’Ivan Planella, l’Alejandro Cantero i l’Íñigo
Cantero, sortien com a favorits i van acabar fent bons els
pronòstics. Ple de victòries, 19,5 punts de 24 possibles i
es van coronar com a campions de Catalunya per segon
any consecutiu. L’equip B d’aquesta mateixa edat, format
pe l’Ívan Pizarro, el Nil Amorós, l’Anthony Poot i la Irene
Planella, van aconseguir quatre victòries i dues derrotes,
una dotzena plaça que millora el rànquing inicial del club.
En la categoria sub14, Llibert Céspedes, Gabriel Castro,
Aran Gasull i Biel Murias, van fer una gran actuació amb
quatre victòries, un empat i una derrota, i van acabar
aconseguint el subcampionat.

•
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Cartes al director
Editorial

25 anys del CAT

Quadratures impossibles

D

iu una cita britànica que la política crea estranys companys de
llit, i aquesta setmana, acabant-se com s’està acabant el mandat
i en l’hora de prendre algunes decisions, el Districte ha aconseguit una meritòria quadratura d’un cercle com el disseny deﬁnitiu
del mercat de l’Abaceria, posant d’acord i acontentant tant a la junta
del mercat com a la plataforma Gràcia On Vas. Però estirant la manta cap amunt se li han destapat els peus, i amb les arques municipals
més buides del que es podria esperar -quan encara falten dos mesos
sencers per acabar l’any- ha aconseguit emprenyar els comerciants
de l’entorn de l’Abaceria dient-los no a gairebé totes les propostes de
respiració assistida que han plantejat mentre duri l’espera i les obres
del nou mercat. Ni diners per tallar un carrer hi ha, diuen els comerciants, i el dissabte 27 hi haurà la primera manifestació de protesta
perquè, com diuen i es volen posar en una samarreta negra, el mercat
s’ha convertit en un cementiri.
Això ha passat la mateixa setmana que Gràcia ha tornat a ser notícia per un desallotjament amb posteriors incidents greus, amb Ca La
Trava passant a la història i La Jahnela quedant molt debilitada quan
el doble bloc okupat de Travessera de Gràcia havia heretat en els dos
últims anys la potència simbòlica que havia generat ﬁns al 2016 el
Banc Expropiat, ara enretirat de la primera línia dels moviments socials amb un petit espai de trobada al secundari carrer Quevedo. El desallotjament de Ca La Trava també ha posat a prova la incapacitat del
Districte i dels moviments socials de posar-se d’acord en la lletra petita d’unes propietats immobiliàries que abans que res són molt llamineres a l’especulació urbanística que torna a ressorgir.
La coincidència de les dates, doncs, ha volgut que ara mateix estiguin igual d’emprenyats amb el Districte dos col·lectius que ara fa
dos anys no es podien ni mirar a la cara, després dels fets del Banc
Expropiat: eñs comerciants de l’entorn de l’Abaceria i els moviments
socials del nucli històric de Gràcia. Realment la quadratura del cercle
és complexa, però tants equilibris acaben moltes vegades a terra.

•

L’experiència demostra que mai es comproven prou les informacions i, en temps de Twitter, ni els tuits dels amics i
coneguts donen a vegades l’exactitud desitjada. Per això,
quan aquesta setmana un columnista ens va rebotar una
info d’una botiga de Torrent de l’Olla que recollia aliments “solo para
españoles” ja pensàvem que teníem entre nosaltres la llibreria Europa
segona part. Però hi vam anar i el rètol deia: “recogida de alimentos
para españoles necesitados”. Com diria Ivà, poh fale...
El
dependent

de Gràcia
La Perla, 31, 08012 Barcelona
Tel. 93 217 44 10
redaccio@independent.cat

Ull de
dona

Greta Thunberg

Felicitats al Centre Artesà Tradicionàrius
per aquests 25 anys de promoció, difusió i
defensa aquí i arreu de la música tradicional. És d’agrair la passió i dedicació d’una
gent que ha treballat tants anys perquè
la cultura de la música folk tingui el reconeixement i els nivells que mereix. I això
no només s’ha vist amb la programació que
s’ha fet al mateix Centre. Això ha estat possible pel treball en xarxa de l’entitat amb la
resta d’entitats de la cultura popular i les
diferents associacions culturals i socials de
Gràcia. Tots plegats hauríem d’estar agraïts
per aquesta feina col·lectiva que ha tingut
un ressò fora de les fronteres de la Vila. En
els darrers anys s’han multiplicat les propostes i els festivals que tenien com a base
la música tradicional amb tots els seus registres i diversitat. Moltes gràcies, doncs,
per totes les edicions de la plaça del Folk
durant la Festa Major o per alguns concerts
memorables del festival Tradicionàrius. Per
molts anys més!
Elvira Bufort

Conxa Garcia

L

a Greta és una noia sueca de quinze anys i ha fet vaga davant del
Parlament: va deixar d’anar a l’escola durant la campanya electoral del seu
país. Va decidir que “si als polítics els
importa una merda el meu futur, a mi
tampoc no m’importa”. Protesta per la
ineﬁcàcia dels polítics per lluitar contra
el canvi climàtic, els efectes del qual es
noten a Suècia, on han arribat a l’estiu a
quaranta graus, amb els conseqüents incendis forestals. La Greta volia que l’es-

La llei l’obliga a anar
a escola però els pares
de la noia respecten
la seva decisió

L’habitatge, el problema
sense solució
És decebedor com el problema de
l’habitatge que es viu a Barcelona i patim
els que volem quedar-nos a Gràcia segueixi
empotjaran. És igual els canvis de color a la
“casa gran”. Això sembla que els hi resulti
massa gros per poder canviar alguna cosa.
Els lloguers són, directament, un insult.
Especulació, gentriﬁcació, desnonaments...
Els mateixos titulars però cap solució a la
vista. Què trist haver de plantejar-se marxar del teu barri, però quedar-s’hi és ja un
somni impossible.
Adrià Garcia

coltessin ja que encara no pot votar i ha
escrit uns fulls explicatius per explicar
les seves raons: “ Allò que fem o no, just
ara, afectarà tota la meva vida, i la vida
dels meus nens i dels meus néts. Potser
em preguntaran per què no vam fer res,
i per què aquells que sabien i podien denunciar-ho no ho vam fer”. La llei l’obliga
a anar a escola però els seus pares respecten la seva decisió. La seva conscienciació
els ha canviat la vida: el seu pare fa conferències i escriu articles sobre el tema i
sa mare, cantant d’òpera, ha renunciat a
volar en avió. S’interessà pel canvi climàtic a l’escola on “ens deien que canviaria
la nostra vida i que amenaçava el nostre
futur” i ella va llegir sobre el tema i pensava: “Si això és tan seriós, per què no en
parlem i tractem de solucionar-ho?”

•
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Opinió convidada

La
setmana

Associació Veïnal Vila de Gràcia. Comissió de salut
i JoSí Gràcia. Grup d’acompanyament

Una història
d’amor i foscor

Donem vida a
l’Atenció Primària

Valentina Baratti

E

stic llegint Una historia de amor y
oscuridad, d’Amos Oz. Un llibre sorprenent, intel·ligent i ple d’anècdotes sobre la infància de l’escriptor en
els anys quaranta. Un ambient auster
i envoltat només d’objectes necessaris.
En aquella època no existia allò més superﬂu, l’únic que abundava a casa seva
eren els llibres dels seus pares, de manera que el nen havia de arreglar-se com
podia, desenvolupant la seva imaginació al màxim. És així que una catifa es
transformava en un oceà ple de submarins enemics, o en un camp de batalla on
els soldats, fets d’escuradents i llumins,
es preparaven per al gran enfrontament.
Calia triar la millor estratègia, la tècni-

L

a reforma de l’Atenció Primària a ﬁnals dels anys 80
va suposar un gran pas. Es va passar dels antics ambulatoris, on els metges hi treballaven 2,5 hores i les
infermeres els ajudaven bàsicament a passar les receptes, a tenir uns equips formats per professionals
a plena dedicació.
La implantació d’aquests nous equips va permetre iniciar
un treball en la cura i l’acompanyament en la malaltia, en la
promoció de la salut i en la prevenció, fet que va signiﬁcar
un gran impacte de millora de la salut de la població.
Malgrat aconseguir grans millores, el ﬁnançament de
l’Atenció Primària sempre ha estat molt per sota de les necessitats que li havien de permetre desenvolupar tota la
seva potencialitat. Va ser però a partir de les retallades del
2010 que l’asfíxia econòmica (13% del pressupost en salut
quan s’aconsella un 20% per tenir una AP de qualitat) l’ha
conduit a la greu situació actual: disminució de personal
(a Catalunya uns 3.000 professionals) i precarietat laboral,
que han obligat a molts professionals a migrar o a buscar
fora de l’Atenció Primària feines de millor qualitat, ﬁns al
punt que en l’actualitat hi ha diﬁcultats en la contractació
de nous professionals.
Aquesta escassetat de plantilles i la sobrecàrrega dels
professionals en actiu té un impacte negatiu en la qualitat
de l’atenció i per tant en la nostra salut:
Augmenten els dies d’espera per visita i disminueix la
seva durada. Per tant tenim menys temps perquè les nostres necessitats siguin escoltades i valorades, disminuint la qualitat de l’atenció. Augmenten les visites a serveis
d’urgències, les proves, les receptes de fàrmacs, les derivacions a especialistes i hospitals, que en molts casos no ajuden a millorar la salut.
La precarietat i la pèrdua de competències no sols està
debilitant l’Atenció Primària i precaritzant la nostra salut sinó que està posant en risc tot el Sistema Nacional de
Salut que no pot sobreviure sense una Atenció Primària
forta i ben desenvolupada
Hi ha molts interessos econòmics per reduir l’Atenció Primària a la mínima expressió i poder comercialitzar
amb la nostra salut a través de la medicalització de la vida,
per això hem de frenar, desemmascarar i combatre les polítiques sanitàries i els seus gestors que afavoreixen aquest
debilitament
Per aquestes i moltes altres raons el divendres 21 de setembre membres d’entitats ciutadanes i treballadores de
la sanitat ens vàrem trobar en un acte on es va destacar la
rellevància de l’Atenció Primària per la nostra salut, i la necessitat d’unir forces per evitar que continuï el seu desballestament. Aquest acte va ser el tret de sortida de la campanya «Donem vida a l’Atenció Primària»

Una catifa es
transformava en
un oceà ple de
submarins enemics

Hi ha molts interessos econòmics
per reduir l’Atenció Primària
a la mínima expressió i poder
comercialitzar amb la nostra salut a
través de la medicalització de la vida
Durant la campanya farem sentir la nostra veu per
aconseguir el teu suport, perquè per enfortir l’Atenció
Primària necessitem la suma de les forces de la població i
dels professionals de la salut. No podem permetre que la
nostra salut es converteixi en una mercaderia en mans de
mútues i entitats privades.
Per parlar-ne t’esperem el dia 22 de novembre a les 19
hores a la Violeta.

•

ca s’aﬁnava, l’enemic perdia terreny, tot
anava cap a la victòria ﬁnal. Fins que la
mare, cansada de tant desordre, acabava
per destruir el campament i retornava
els objectes la seva funció ordinària.
Llegir aquestes pàgines, i la manera
amb la qual l’autor ens situa en el seu
temps, em provoca una mena de nostàlgia per alguna cosa potser perduda
per sempre. No he nascut al temps de la
postguerra, però si puc visualitzar sense problema la sensació de recórrer a
la imaginació per construir un escenari
d’aventures i jocs a partir de la realitat
quotidiana. El que malauradament veig
molt sovint a les cases d’amics que tenen
ﬁlls petits, és l’omnipresència de pantalles que envaeixen el camp visual del
nen, impedint-lo de crear ell mateix les
històries més increïbles.
En lloc de comprar un joc fet per un
programador, deixem que siguin els infants els que inventen un espai que pertanyi al seu horitzó, i que les catifes de
les cases es converteixin en oceans.

•
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Agenda

Si
voleu publicar els vostres actes en aquesta agenda, envieu un correu
electrònic a redaccio
@independent.cat

Exposicions Actes
Fins al 21 d’octubre
Exposició Pompeu Fabra, una llengua
completa, amb motiu de la celebració de
l’Any Fabra, un reconeixement i reivindicació de la ﬁgura del lingüista i gramàtic 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 exposició 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 rodalies del Coll - Vallcarca, amb els dibuixos
realitzats per Josep Callejón, veí del barri 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, encara que no estiguin a prop de casa.
CC La sedeta (Sicília, 321)
Fins al 26 d’octubre
Exposició Còmics & Muntanya, on es podran 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 surrealistes o imatges entranyables des d’un gran
coneixement dels esports de muntanya,
l’escalada i l’alpinisme.
La Violeta (Maspons, 6)
Exposició: Mirades de joves refugiades.
From inside: through the refugees eyes
és la primera exposició que ha creat el
projecte From Inside. Es tracta d’un recull de fotograﬁes fetes per joves i adolescents refugiades que viuen a Polykastro,
Axyopolys i al camp de Nea Kavala, al
nord de Grècia que van decidir explicar
així el seu dia a dia.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia,
190)
Fins al 31 d’octubre
Exposició Vous les femmes, de Javier
Celemin, que proposa una lluminosa immersió, on les dones que descriu
Mario Vargas Llosa omplen els carrers de
Barcelona, un plató fotogràﬁc 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: maniﬁesto 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)

Recomanem

Divendres 19 d’octubre
2es festes de Moros i Cristians a la Vila
de Gràcia. Xerrada Que ve el Turc! Arrels
medievals i pervivències de les festes i
les danses de Moros i Cristians, de Raüs
Sanchis.
La Violeta (Maspons, 6), a les 19 h
Gràcia Riu! Espectacle: El pis. Companyia
Mag Maiky.
La Fontana (Gran de Gràcia, 190), a les
19.30 h
Concert Daniel Higienico Blues
Experience (Guitar duo.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 21 h
LEM 18: Simone Wiessenfels & Bert
Stephan.
Nota 79 (Vallirana, 79), a les 22 h
Cicle de concerts de tardor: Las Gafas de
Lennon.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 22 h
Gypsy jazz: Synga Trio.
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22.30 h
Dissabte 20 d’octubre
Qüestions Latents. Cosmos, matèria i naturalesa. Amb Antoni Prevosti Monclús.
Biblioteca Jaume Fuster (plaça Lesseps),
a les 12 h
2es Festes de Moros i Cristians. Dinar popular.
Casa València (Còrsega, 335), a les 14 h
Teatre: Eurohouse / Palmyra. De
Bertrand Lesca i Nasi Voutsas.
Teatre Lliure (Montseny, 47), a les 19 h
Gràcia Riu 2018. Espectacle de música
i humor Notes i ﬁlms , dins del Circuit
Barcelona Districte Cultural.
CC El Coll - La Bruguera (Aldea, 15), a les
19 h
2es Festes de Moros i Cristians: Entraeta.
Amb els Trabucaires de Gràcia, Grup
de danses La de la Panxa Pelà, La Colla
Borumballa, la Banda La Valenciana i
Filades de Castalla i d’Ibi.
Travessera de Gràcia amb Gran de Gràcia
ﬁns a la plaça de la Vila, a les 19 h

4t Barcelona Districte Cultural
El Barcelona Districte Cultural, el circuit estable d’espectacles professionals als
barris promogut per l’ICUB, tindrà lloc a Gràcia al centre cívic La Sedeta i al centre
cívic El Coll entre els mesos d’octubre i de desembre: oferirà humor, música,
documentals i espectacles familiars. Els espectacles Notes & Films de la companyia
Ensemble Una Cosa Rara (dissabte 20 a les 19 h al CC el Coll) i Ricky, el profesor de
tenis de La Mano Jueves (divendres 26 a les 20 h al CC La Sedeta), inclosos també
en la programació del cicle Gràcia Riu. La música anirà a càrrec d’Ascensa Furore
que presentarà Nit i aigua (dimecres 31 d’octubre a les 22 h al CC El Coll) i de les
Balkan Paradise Orchestra (divendres 30 de novembre a les 21 h al CC La Sedeta).
Dissabte 20 d’octubre a les 19 h al CC el Coll i divendres 26 a les 20 h a La Sedeta

del Festival Gràcia Riu. A càrrec de Claret
Clown. A partir de 4 anys.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps, 2022), a les 18 h
Dimecres 24 d’octubre
Curs smartphone: com utilitzar els nous
telèfons mòbils.
CC El Coll - La Bruguera (Aldea, 15), de 10
a 13 h
Club de lectura: 24 contes al dia. Paper de
vidre. Amb la presència de Mercè Ubach
(autora), Dolors Udina (traductora) i Tina
Vallès (Paper de vidre).
Atzavara Llibreria (Escorial, 94-100), a les
19.30 h

Divendres 19 d’octubre
Teatre: Barcelona, de Pere Riera.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 22 h, ds
a les 22 i dg a les 18 h

LEM 18: Annika Francke & Julián Elvira.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 21 h

Dissabte 20 d’octubre
V Festa del Gat. Espectacles, tallers artístics, ball i música. Espectacle: El follet,
el gat i el pastisser, Wonderwool (Bigolis
Teatre o el pallasso Manel Capellades.
Amb el suport de Teixint Conexions i
Montana Colors. Tanca la festa DJ Miau.
Plaça del Diamant, a partir de les 10.45 h

Espectacle: Amor y efectos secundarios.
Teatreneu (Terol, 26), a les 22 h
Diumenge 21 d’octubre
Espectacle: L’illa del tresor.
Teatreneu (Terol, 26), a les 18 h
Jam session: Soda Brazil.
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 21.30 h
Dimarts 23 d’octubre
Espectacle de clown: Sóc un pallasso, dins

Dijous 25 d’octubre
Festa de la Castanyada.
Centre Cívic El Coll - La Bruguera (Aldea,
15), a les 17 h
Divendres 26 d’octubre
Boscos plens de sorpreses! El so i el doblatge. Amb El Bosc de Haquivaqui
(Rasmus A Sivertsen, Noruega, 2016), i el
curt One, two, tree (Yulia Aronov, França,
2014). Activitat a càrrec de Drac Màgic.
CC El Coll - La Bruguera (Aldea, 15), a les
17.30 h

Entitats

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

LEm 18: MIS (Moviment d’Insurrecció
Sonora).
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 22 h

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

Diada 2018. La Malèﬁca del Coll. Amb la
Companyia General del Foc de Gavà, els
Mals Esperits d’Eivissa, els Ratpenats infernals de Malgrat de Mar.
Tabalada a la Creueta del Coll a plaça
Flandes, a les 19 h i correfoc infantil de
20 a 20.30 h El correfoc dels adults, també des de la plaça Flandes a les 20 h

Activitat familiar: itinerari de tardor per
Collserola. A càrrec de la Casa d’Oﬁcis de
Barris Sostenibles. Cal inscripció prèvia.
Informació a Bosc Turull
Trobada a l’estació de FGC Baixador de
Vallvidera, a les 11 h
Diumenge 21 d’octubre
Concert coral a càrrec de Coral Mare de
Déu del Coll de Barcelona, Pla del Bosc
de Canyelles, Cor juvenil Gaia d’Olot.
Parròquia de Sant Jordi (Viaducte de
Vallcarca, 7), a les 17 h
Dilluns 22 d’octubre
Taula rodona: Riure al teatre. Moderada
per Joseﬁna Altés.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 20 h
Amb el suport de
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Breus

Els Verdi acolliran
la XV Mostra de
Cine Espiritual
de Catalunya

Del 15 al 29 de novembre
els cinemes Verdi
acolliran les projeccions
de la XV Mostra de
Cinema Espiritual de
Catalunya las projeccions
de la XV Mostra de
Cinema Espiritual de
Catalunya. Durant
aquells dies, es podran
veure als Verdi Pak en
horari de tarda alguns
ﬁlms contemporanis que
tractin qüestions com ara
“el sentit de la vida i la
mort, la llibertat, l’amor
o la justícia des d’una
perspectiva transcendent”.

Santiago Lorenzo
presenta la
seva darrera
novel·la a Taifa
L’escriptor basc
Santiago Lorenzo ha
presentat aquest dijous
a la llibreria Taifa la
seva darrera novel·la,
Los asquerosos (Blackie
Books), acompanyat de
Javier Pérez Andújar, qui
ha dit de Lorenzo: “És
un francotirador, entre
Quevedo i Landero. Un
gran escriptor, de talent i
honest”.

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla
del Prat, 15. Tel. 93 217 26 42.
• First Man - El primer hombre.
16.00, 19.00 i 22.00.
• La sombra de la ley. 16.15 i 22.05.
• Smallfoot. 15.50, 18.00.
• Cold war. Dv, dl, dm i dc, 16.10,
20.10 i 22.10. Ds, 20.15 i 22.15.
• Ha nacido una estrella. 16.00,
19.00 i 22.00.
• Ola de crímenes. 20.05.
• Christopher Robin. Dv, dl, dm i
dc, 18.05. Ds i dg, 15.50 i 18.05.
• Venom. 15.50, 20.00 i 22.25.
• El reino. 19.10.
• Johnny English. 18.10.
• Todos lo saben. 22.05.
• La buena esposa. 15.55, 18.05,
20.15 i 22.25.
• Escuela para fracasados. 16.05,
19.05 i 22.05.
• Slender Man. 16.05, 18.10, 20.15
i 22.20.

Cultura
L’Associació de
Llibreters posposa la
Fira d’octubre al Nadal
Amb la suspensió del festival Gràcia Llegeix, on participaven
el dissabte 20 d’octubre, el col·lectiu opta per traslladar la ﬁra
i concentrar les energies per la cita del desembre a Diamant

Silvia Manzanera

E

ls Llibreters de Gràcia han
decidit ﬁnalment suspendre la Fira programada per
aquest dissabte 20 d’octubre. La iniciativa s’emmarcava dins del programa del festival
Gràcia Llegeix, que enguany no celebrarà la tercera edició per manca de recursos (veure l’Independent 724). Tot i que en principi, els
llibreters no havien descartat seguir amb la proposta d’organitzar
la ﬁra de tardor, l’esforç “extra” que
suposa organitzar una altra esdeveniment al carrer ha forçat la decisió
de posposar-lo.
Així, per ara es manté en el calendari dels llibreters la Fira de
Nadal, que en els darrers anys s’ha
celebrat a la plaça del Diamant, per
les connexions literàries evidents
de l’espai. “En aquests moments
Ens representa un esforç massa
gran fer una ﬁra al carrer”, explica Cecilia Ricciarelli, portaveu dels
Llibreters de Gràcia. “De tota manera, hem de seguir insistint i treballant per poder tenir un segon
Sant Jordi”, afegeix la llibretera.
Per una altra banda, aquest dijous 18 d’octubre ha tingut lloc la
primera Nit de les Llibreries amb
una tímida representació dels establiments de la Vila, de la vinte-

Cinemes Girona. Girona, 177
• Tipitips. Dg, 16.30.
• El reverendo. 16.00.
• Testigo de otro mundo. Dg i dj,
20.00.
•¡A ganar! Dg, 18.00.
• Bocadillo. Ds, 16.30.
• Viaje al cuarto de una madre.
Dv, 16.00,18.00 i 22.00. Ds, 18.15,
20.00 i 22.00. Dg, 18.00 i 20.00.
Dl, 16.00i 18.00. Dm, 18.00. Dc i
dj, 18.00 i 22.00.
• El regne dels elfs. Ds i dg, 16.00.
• Un héroe singular. Dv, dl, dm, dc
i dj, 16.00. Dv i ds, 18.00 i 22.00.
Dg, dl i dc, 18.00. Dj, 22.00.
• Matar a Dios. Dm, 20.00.
• Gauguin. Ds i dl, 18.00.
• Black is Beltza. Dv, ds, dc i dj,
22.00. Dg, 20.00.
• La Bohème. Dm, 17.00.
• Aida. Dj, 17.00.
• Mudar la piel. Dc, 20.00.
• Sotabosc. Dc, 20.00.
• Paraula de Pass: Fajara +
Transeúntes. Dm, 20.00.
• Cocaine Prison. Dv, 20.00.

Els espais que s’han sumat a la Nit de les Llibreries aquest dijous, com ara Le Nuvole, han obert ﬁns les 23 h. Foto: S.M.

Jiwar i les artistes àrabs. El
projecte Xabaca (xarxa en àrab),
impulsat per Jiwar, Al Fanar i
NovAct, participa de nou a Ciutat
Oberta Biennal de Pensament
recolzant les artistes àrabs en
els seus contextos de creació.
De les 93 candidatures rebudes,
s’ha seleccionat l’escriptora
egípcia Sondos Shabayek i Alaa
Satir, dissenyadora gràﬁca
i il·lustradora sudanesa.
• King of Peking. Ds, 20.00.
• Capo e Croce, la ragioni dei pastori. DV, 20.00.
• L’Uomo con la lanterna. Ds,
20.00.
• Death by design. Dj, 19.00.
• Betza Naiz. Dm, 19.00.
• Ulu, un latido universal. Dc,
20.00.
Texas. Bailèn, 205. [VOS català.
933487748 cinemestexas.cat]
• Sala 1: Casi 40. 16.00, 18.00 i
20.00. Una raó brillant. 22.00.
• Sala 2: A la platja de Chesil.
15.55, 18.00 i 20.10. Homenatge
a Harry Dean Stanton: Lucky.
22.05.
• Sala 3: The party. 16.00,18.00 i
20.00. Ds i dg, 18.00 i 20.00. Les
estrelles de cinema no moren a
Liverpool. 22.00.
• Sala 4: The habit of beauty.
16.00 i 22.00. Miss Dalí. 18.00.
Texas Nanos
• Monky. Ds i dg, 16.00. Dg, 12.00
• Your name. Dg, 12.00.

• El bosc de Haquivaqui. Dg,
12.00.
Verdi. Verdi, 32.
• Ha nacido una estrella. 16.00,
18.00, 20.00 i 22.25. Dj, 16.00,
18.00 i 22.25.
• Una buena esposa. 16.00, 18.30,
20.35 i 22.35.
• Gauguin. Dv, ds, dg, dc i dj,
18.05.
• Climax. 20.30 i 22.30.
• El reino. 16.00, 20.05 i 22.30. Dj,
16.00 i 22.30.
• Petra. 16.00, 18.25, 20.30 i 22.30.
Dj, 16.00, 18.25 i 20.30.
• El escándalo Ted Kennedy.
18.05.
• La casa del reloj en la pared. Ds
i dg, 16.00.
• Smallfoot. Dv, dl, dm, dc i dj,
16.00.
• La dolce vita. Dj, 20.15.
• Caravaggio en cuerpo y alma. Dl
i dm, 18.15.
Verdi Park. Torrijos, 49
• First Man - El primer hombre.

na que s’han sumat a la iniciativa a tota la ciutat, en el marc de
la Ciutat Oberta Biennal de pensament. Les llibreries han pogut obrir ﬁns les onze de la nit i
organitzar diferents activitats.
Le Nuvole, al carrer Sant Lluís,
ha ofert un concert a càrrec de
Zaïre Ensemble i la projecció de
Capriccio all’italiana.
La Ciutat Oberta Biennal de pensament, organitzada per Barcelona
Cultura i que va arrencar el 15 d’octubre ﬁns al 21, consta de debats,
xerrades i performances amb l’objectiu de connectar el debat sobre
el paper de les ciutats amb els grans
reptes de la societat d’avui.

•

Dv, dl i dc. 11.30, 15.45, 19.50 i
22.30. Ds, dg, dm i dj, 15.45, 19.50
i 22.30.
• Todos lo saben. 16.00, 20.10 i
22.30 (excepte dm). Dm, 16.00 i
22.30.
• La sombra de la ley. 16.00, 18.20
i 22.30.
• Les distàncies. Ds i dg, 20.40 i
22.25. Dv, dl, dm, dc i dj, 18.20,
20.40 i 22.25.
• La casa del reloj en la pared.
17.50.
• Los increíbles 2. 18.25.
• El Papa Francisco - Un hombre
de palabra. 20.45.
• Climax. Dv, dl, dm, dc i dj, 16.00.
• La buena esposa. 11.30.
• Ha nacido una estrella. 11.30.
• Petra. Dv, dl, dm, dc i dj, 11.30.
• La Sociedad Literaria y el pastel
de piel de patata. Dm, 20.15.
• Caravaggio en cuerpo y alma.
Dm, 11.30.
•¡Vaya bichos! DS i dg, 11.30.
• Smallfoot. Ds i dg, 16.00. 11.30
i 18.20.

Cultura
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Annika Francke : “Tocar al LEM
és un regal, resulta terapèutic”
MIS (Moviment d’Insurrecció Sonora) presentarà l’espectacle ‘10siMIS’
en una sessió on també tocarà el duet d’instrumentistes de vent Annika
Francke & Julián Elvira. Aquest dissabte 20 a la Sedeta a les 21 h

Silvia Manzanera

“Composar de
forma col·lectiva en
directe requereix
molta concentració”

E

lla ve des de Basilea per tocar amb Julián Elvira per
primera vegada al LEM,
ja per la tercera setmana
d’aquesta 23na edició. Ell,
David G. Aparicio, és el director del
col·lectiu MIS (Moviment d’Insurrecció Sonora) creat amb Mireia
Tejero. Coincidiran dissabte en la
sessió doble que el festival presenta
a la Sedeta. I coincideixen en aquesta entrevista per explicar la seva visió de la música experimental.
Com sorgeixen els vostres darrers
projectes?
Annika Francke: al maig vaig coincidir en un bolo en una sessió doble on vaig veure tocar el Julián. I
no sempre és habitual que els músics s’escoltin els uns als altres.
Nosaltres ho vam fer i aquella mateixa nit vam decidir que havíem
de tocar junts. És una gran oportunitat per tots dos de sortir dels

Els músics David G. Aparicio dirigint MIS i Annika Francke. Foto: Cristian Vega

nostres àmbits i tocar en circuits
nous i en un espai com el LEM.
David G. Aparicio: El vam fundar
amb la Mireia Tejero, i la idea era
incorporar gent d’altres àmbits i
investigar altres formes de fer música. És un treball menys composi-

tiu que juga a veure què pot aportar cadascun dels membres. Aquí
el director és menys dominant.
D’on surt aquest interès per la música experimental?
A.F.: Jo m’ho pregunto cada ve-

gada que estic en un bolo. Quan
vaig començar a fer això no sabia
ni que hi havia una escena de jazz
free. Però per a mi és la forma més
natural de tocar.
D.G.A.: Les nostres fonts són John
Zorn, Frank Zappa, John Cage o
Walter Thompson. I amb el collectiu busques moure coses, investigar i experimentar.
Us sentiu més lliures en aquest format?
A.F.: Sí i no. No hi ha normes però
sí la exigència tècnica. Sé que hi ha
saxofonistes que saben més tècnica que jo. Però hi ha una part més
lliure, i a mi em surt més natural.

I tot inﬂueix en l’actuació i tot pot
canviar a l’escenari. Gaudeixes i
t’encomanes de l’energia del públic. És brutal. Per això tocar al
LEM resulta terapèutic.
D.G.A.: Requereix molta dedicació
quan estàs composant en directe.
I si la composició és col·lectiva has
d’estar hiperconcentrat. Es genera tensió en tot, i això no passa en
d’altres moments de la música. En
la improvisació has d’estar molt en
forma en tots els sentits. En aquests
concerts no pots anar a mig gas.
És la primera vegada que tocareu
al LEM? Què penseu de la trajectòria del festival i com a contribuït
a normalitzar la música d’avantguarda?
A.F.: Sí. Els he conegut fa poc i crec
que fan una feina excel·lent. Els
músics de jazz som raros. Porto
deu anys venint a Barcelona i he
vist com ha anat canviat l’escena de free jazz. I encara no hi ha
molts llocs dins d’aquest circuit.
Així que els agraeixo molt l’oportunitat que m’han donat És un regal per a mi.
D.G.A.: Sí amb Walter Thompson.
El mèrit del LEM és el d’insistir, no
defallir, perquè la feina contrària
és molta, i seguir insistint per normalitzar aquesta música.
Com serà el concert que heu preparat per dissabte?
A.F: La gent podrà veure com ens
trobem i com encaixen els nostres
instruments, el saxo i la ﬂauta.
D.G.A.: És una proposta nova on
ajuntem música i paraula amb
dues persones que inspiren molt,
els poetes Núria Martínez-Vernis i
Oriol Sauleda.
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Èric Lluent

La torratxa

Ediﬁcis alts i freds i blaus

Itziar
Joan Vall K.

A

ls despatxos d’ediﬁcis alts i freds i blaus es va decidir jugar a un joc que canviaria les nostres vides
per sempre. No cal ser dramàtics. De moments
que han trastocat generacions senceres i de manera molt més violenta que l’actual n’hi hagut al
llarg de tota la història. Però la vida que imaginava el 2008
la meva generació (nascuts als 80) res té a veure amb la vida
que tenim a 2018. El domini de l’art de saber improvisar
està bé per quan vas de viatge o surts de festa. Tanmateix,
la incertesa com a estat vital permanent ofereix girs certament novel·lescos a la teva insigniﬁcant existència, però,
ho vulguis o no, molesta com una mosca collonera una tarda d’agost. Cal reinventar-se, diuen. Quants cops a la vida
m’hauré de reinventar, senyor? Quan tingui 75 anys, també
em caldrà una reinvenció dictada des d’un ediﬁci alt i fred i
blau? De tant redisseny permanent que se’ns exigeix, al ﬁnal
hi haurà una màquina que serà més apta, més eﬁcient i més
eﬁcaç, més bella i més simpàtica que jo per fer el que se suposa que he vingut a fer en aquesta vida!
Tot plegat atabala. Llegeixo el darrer llibre de Yuval
Noah Harari, 21 lliçons per al segle XXI. Més enllà de la seva
defensa del neoliberalisme de les darreries del segle passat, a l’estil de Francis Fukuyama, els escenaris hipotètics que planteja per al futur proper em semblen alhora
interessants i esfereïdors. L’autor especula que en qüestió de poques dècades els algoritmes, el big data i la intelligència artiﬁcial revolucionaran cada aspecte de la nostra
vida, des de les relacions laborals, a les relacions sentimentals, els valors, l’estructura social, política i econòmica, tot, de dalt a baix. Alguns passatges del text arriben a
produir vertigen. Estem parlant d’un món nou que, fruit
del progrés tecnològic i la racionalitat, pot deixar els humans, literalment, fora de joc.
Les tesis de l’escriptor israelià em fan qüestionar el següent: som la darrera generació en què la humanitat és al
centre de l’evolució? Sembla que estem a dues o tres passes
de dissenyar un món en què els humans seran més aviat
una nosa, un fre a les capacitats de robots amb quocients
intel·lectuals mai abans imaginats. Mentre uns s’hi podran
adaptar i col·laborar productivament amb les màquines,
Harari també parla d’una nova classe social de milions de
persones sense un lloc en el mercat laboral, a qui anomena els irrellevants. Gent que, a diferència dels precaris i explotats propis de les societats que es van formar arran de
la Revolució Industrial, simplement serà innecessària per
al sistema. És quan s’introdueixen aquesta mena de conceptes que el rostre empal·lideix. Som conscients del que la
propera revolució, les bases de la qual estan ja assentades i
són ben visibles, pot suposar per a la humanitat i, especialment, per als irrellevants?

S

Típica imatge del skyline de Nova York. Foto: Cedida

La futurologia és sempre inexacta.
Qui sap com serà la societat d’aquí
a trenta o cinquanta anys. També
deien que la premsa en paper
desapareixeria i guaita què teniu a
les mans a 2018. El que és clar és que
vivim en un moment de fractura
Cal prendre consciència dels perills i oportunitats que
guarda aquest nou ordre mundial i participar activament
en aquest procés per tal de no deixar la presa de decisions
a les persones que habiten aquests ediﬁcis tan allunyats
de les nostres realitats. La futurologia és sempre inexacte.
Qui sap com serà la societat d’aquí trenta o cinquanta anys.
També deien que la premsa en paper desapareixeria i guaita què teniu a les mans a 2018. El que és clar és que vivim
en una moment de fractura, de canvi, de comiat a un ordre
mundial que es veu sobrepassat per una realitat similar a
una pel·lícula de ciència ﬁcció. Prenem consciència, i gaudim també. Gaudim d’un món encara vell, encara antic,
d’un món en què les emocions i els sentiments, l’art i la cultura, una abraçada, un somriure, un petó o un bon acudit
encara tenen rellevància. Gaudim de la nostra irreﬂexiva i
contradictòria humanitat abans que ens eclipsin les calculadores i exactes andròmines creades als despatxos d’ediﬁcis alts i freds i blaus.

•

empre he estat un seguidor de les
persones que fan la seva feina o
tasca diària amb passió desbordant. Ja fa unes setmanes vaig assistir
a l’estrena del ﬁlm de producció autòctona amb el ben curiós títol de Matar
a Dios. Es tractava d’una comèdia amb
l’adjectiu de “negra”, on quatre persones es trobaven en el conﬂicte d’elegir
qui era prescindible davant la petició
d’un Déu enfadat i ben particular que
havia aterrat al planeta per fer canvis
totalment radicals. En aquesta proposta dels directors Caye i Pintó em vaig
tornar a fascinar amb l’actuació de l’actriu Itziar Castro, de la que ja coneixia
mèrits anteriors. Aquí no va quedar la
cosa, ja que ella ha anat més enllà de la
pantalla quan la majoria dels dimarts
que han succeït després de l’estrena
ha anat acompanyat presencialment la
projecció del ﬁlm als Cinemes Girona

Ha estat una delícia
veure com al ﬁnal de la
projecció interactuava
amb el públic
del nostre barri. Ha estat una delícia
veure com ella al ﬁnal de la projecció es
passava a disposició del públic per interactuar responent tota mena de preguntes pels qui tenien curiositat per la
història que acabaven de veure.
Tot i tenir una agenda més que collada pels seus anar i tornar amb AVE
per atendre els seus altres compromisos, no ha faltat a aquesta cita, que en
un principi també van participar altres
membres de l’equip. I el resultat sempre ha estat espectacular, amb la seva
entrega i simpatia davant de 200 o 50
persones.
Alerta! Aquest proper dimarts 23
serà el darrer cop que podreu gaudir
d’aquesta proposta al cinema amb pantalla gran. Film + Itziar... Una gran proposta!
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