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Districte i Festa Major faran un
pla per augmentar el 2020 la
vigilància als carrers guarnits
Mossos rebaixa el vincle de les agressions sexuals amb Gràcia però
manté oberta la investigació sobre tres dels cinc casos registrats

Albert Balanzà

L
La façana ennegrida de Llibertat, lloc on va cremar el guarnit de Festa Major, aquesta setmana Foto: A.B.

a Festa Major de Gràcia 2019
s’ha tancat enguany amb una
nova sensació d’inquietud
per part dels festers davant
la diﬁcultat d’impedir greus
incidents que malmeten el delicat equilibri que cada any es construeix amb molts esforços i que
aquest cop ha trontollat sobretot
per l’incendi provocat de l’Atlàntida del carrer Llibertat, la protesta
i destrossa de la reserva índia de la
plaça del Nord i les agressions sexuals -tres o cinc, segons les fontsque encara s’estan investigant.
La postfesta, després de les tones
de solidaritat amb els carrers i per-

sones agredides, tot just comença a
gestionar-se aquests dies i el comitè de direcció de la Fundació Festa
Major es reunirà després de la
Diada. Però Fundació i Districte ja
han començat a esbossar els grans
eixos d’un nou pla per augmentar
la vigilància als carrers guarnits en
un procés de debat en el qual també hi participaran les comissions
de carrers i els cossos de seguretat.
Tot i que encara falten onze mesos
per a la Festa Major 2020, la idea és
explicar el plantejament a tots els
agents implicats a principis d’octubre i iniciar les sessions de treball a
ﬁnals d’octubre per tancar un document al febrer.
Segueix a la pàgina 3 i editorial
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Breus

La paret mitgera
de Dones del 36,
a la ﬁ, arrenca les
obres de reforma

Aquesta setmana s’ha
enllestit el treball
previ d’aixecament de
la bastida que servirà
per reformar la paret
mitgera de la plaça de
les Dones del 36 on hi
apareixerà la imatge
icònica de la Guerra Civil
de la miliciana Marina
Ginestà. L’obra, que va
anar precedida en el
passat mandat d’una
consulta popular amb un
resultat no vinculant -que
es va descartar-, estava
prevista des del maig i en
tot cas abans de l’estiu.
La reforma, d’acord amb
els veïns de l’immoble
on es fa, també suposarà
l’obertura d’algunes
ﬁnestres a la paret.

El grup de Valls
portarà al ple
iniciar un pla
contra l’incivisme
BxCanvi, el grup municipal
de Manuel Valls a Gràcia,
ha estat el primer a
difondre les iniciatives
que portarà al plenari
d’octubre, amb un
cridaner pla integral per
la convivència i el descans
veïnal, que ja portava
al programa electoral.
L’argumentari es justiﬁca
en els últims episodis de
“delinqüència i baralles”.

Política
La Diada a Gràcia tria els
40 anys d’ajuntaments
democràtics fent balanç
amb 15 personalitats
L’acte de la vigília de l’11-S a la biblioteca Jaume Fuster
descarta enguany el manifest per construir un missatge coral

Albert Balanzà

L

a celebració de la Diada
a Gràcia arriba puntual
com cada 10 de setembre,
un dia abans dels actes
d’abast nacional, amb un
acte a la biblioteca Jaume Fuster
que aquesta vegada es basarà en
la commemoració dels 40 anys de
la recuperació dels ajuntaments
democràtics. De fet, aquest divendres la mateixa biblioteca ha inaugurat una exposició commemorativa sota el títol Barcelona, 1979.
La democràcia des dels barris.
El tema de la Diada a Gràcia,
no obstant això, no es desplegarà de la mateixa manera que sempre s’ha fet en aquest acte organitzat pel grup d’entitats històriques
G-6, que agrupa la Fundació Festa
Major, la Federació de Colles de
Sant Medir, el Centre, el Cercle,
l’Orfeò i Lluïsos de Gràcia.
L’estructura, a diferència d’altres
anys, que pivotava sobretot al voltant d’un manifest llegit per una
personalitat, aquest cop es construïrà amb les aportacions d’una
quinzena de convidats que passaran per l’escenari de la sala d’actes a expressar “quin era el seu
anhel fa quaranta anys i què és el
que pensen ara sobre allò, a més de
llançar un desig de futur”, apunta
Ramon Botet, en nom del G-6.
Els temes sobre els quals s’acabarà enllaçant una mena de ma-

Assistents graciencs a la manifestació de l’11 de setembre de l’any passat concentrats a Jardinets. Foto: ANC Gràcia

L’ANC i les entitats locals es
concentraran als trams 3 i 4 de
la manifestació. Com cada any
la columna de Gràcia assistirà
uniﬁcada en diversos trams de la
concentració multitudinària de
la Diada a Barcelona. Enguany els
trams locals seran els números
3 i 4, que corresponen al ramal
de l’avinguda Maria Cristina que
desembocarà a la plaça Espanya.

nifest no estan tancats però els
primers convidats confirmats
apunten a una presència de reﬂexions sobre dona, llengua, participació o mitjans de comunicació,
per exemple. També pujaran a títol
personal els portaveus dels grups
municipals, als quals se’ls demanarà que projectin un desig sobre
la ciutat del futur.
La Diada a Gràcia es completarà aquest 10 de setembre al vespre
amb l’ofrena ﬂoral al monument de
Pompeu Fabra, a tocar de la biblioteca, L’endemà, a les 9.30 hores,
les entitats de Gràcia han quedat a
BRuc amb Ronda de Sant Pere per
fer l’ofrena a Rafael Casanova, on
s’hi atansaran al darrera de la bandera de Gràcia.
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L’Ateneu Roig arrenca el
curs amb un cicle polític
President, regidor i partits, convidats a partir del 8 d’octubre
Redacció

L

’Ateneu Cultural Roig del carrer Torrent d’en Vidalet 32
està treballant en la primera
cita del curs polític, que a efectes pràctics no començarà ﬁns a
l’octubre amb el primer ple, amb
un cicle de cinc sessions de debat a les quals estan convidats el

president i el regidor del districte, Ferran Mascarell i Eloi Badia,
i tots els grups municipals amb
representació al districte.
El plantejament del cicle, que
ha ﬁxat la primera sessió de debat
el 8 d’octubre, és centrar el debat
“sobre els aspectes que més afecten a la quotidianitat de la societat del Districte i apropar l’Ajuntament a la gent”, segons ha apuntat

el responsable del cicle a l’Ateneu,
Pep Ferreras. En aquesta primera sessió, moderada pel director
de L’Independent, Albert Balanzà,
el regidor, Eloi Badia, i els grups
municipals abordaran la participació ciutadana en els cinc barris de Gràcia. Les tres següents
dates, 15, 22 i 29 d’octubre, tractaran amb el conseller de govern
responsable, les polítiques lo-

Intervenció de Ferran Mascarell, escollit president del Districte al juliol. Foto: A.B.

cals en habitatge, salut i cultura.
L’última sessió, amb el president
del districte, Ferran Mascarell, el
5 de novembre, servirà per deba-

tre l’abast i limitacions de la capacitat de decisió del districte de
Gràcia i l’encaix municipal, nacional, estatal i europeu.
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Societat
Districte i Festa Major
treballaran un pla per
augmentar la vigilància
als carrers guarnits
L’eix Torrent de l’Olla, com a punt d’evacuació dels visitants,
és el punt crític per evitar casos com l’incendi de Llibertat

Veïns de Plaça del Nord refent el guarnit malmès. Foto: AVV Pl. del Nord

Albert Balanzà
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na de les primeres línies apuntades per al nou
pla, segons ha explicat a
l’Independent el regidor
de Gràcia, Eloi Badia, és
l’augment de vigilància sobretot
a l’eix de Torrent de l’Olla durant
les hores posteriors al tancament
d’activitats de nit i d’evacuació
dels assistents. Ara mateix, en el
contacte informal que ha mantingut Badia amb la presidenta
de la Fundació Festa Major, Carla
Carbonell, s’ha apuntat la possibilitat de retocar el dispositiu d’evacuació que arrenca a plaça de la

Vila amb Travessera de Gràcia i fa
tirar avall els visitants per Torrent
de l’Olla ﬁns a Siracusa, on es desvien perquè vagin cap a Joanic.
En aquest eix, malgrat estar tallat al trànsit en les hores de major aﬂuència, s’acumula la majoria
de públic des que s’acaba la festa
ﬁns que també tanquen els bars,
i és justament aquí on es van produir els desperfectes materials més
greus enguany: l’incendi provocat
de la portalada del guarnit del carrer Llibertat, que va afectar sobretot un bar i un pis de la comunitat
de veïns de Torrent de l’Olla 26, els
quals encara no han pogut tornar a
la ﬁnca. Van ser els mateixos veïns
qui van facilitar el reallotjament i

ara les asseguradores de cada afectat -inclosa la dels festers per l’incendi del guarnit- ja treballen perquè tot torni a la normalitat.
La idea de retocar el protocol d’evacuació, sobretot en el
punt crític de Torrent de l’Olla/
Siracusa, segons Carbonell, sorgeix del fet que l’evacuació talla
les entrades de tots els carrers
guarnits però res impedeix que
alguns visitants s’escapin del gir
per Siracusa i segueixen avall, i
Llibertat, per exemple, no té l’accés tallat. “O no deixem tirar avall
ningú o posem dos vigilants que
tallin l’accés a Llibertat”, apunta.
“El protocol està estructurat i controlat, però això no vol dir que no
hi hagi punts de millora”, afegeix.
Complementàriament a aquests
moviments, les comissions de carrers ja debaten altres mesures a
prendre a partir de la primera reunió que es va fer de manera reactiva el dia 20. En aquella reunió, a
la qual no es va convidar de principi el comitè directiu, 21 carrers -hi
faltaven Perla, Perill i Mozart- van
aprovar la concentració solidària a
Llibertat amb Torrent de l’Olla i la
penjada de pancartes amb el lema
Estem cremats el guarnit no es toca,
es va donar llibertat d’assistència a
la concentració contra les agressions masclistes i es va descartar suspendre la festa els dos últims dies.
Festers destacats de Verdi,
Progrés i Llibertat com Sergi Font,
Ramon Ortiz o Ferran Pons han va-

Mossos rebaixa
la vinculació amb
les festes dels tres
casos d’agressions
sexuals denunciats
lorat un replantejament del dispositiu de seguretat que inclogui més
vigilància policial i més pressupost
de l’organització en aquesta línia.
“Dos agents per carrer, 24 carrers,
48 agents”, apunta Font. “Cal remar
tots a una en qüestió de mínims i
de seguretat”, afegeix Ortiz. “Tant
posar dos agents per carrer com limitar el pas de nit es pot valorar si
hi ha consens”, afegeix Pons.
D’altra banda, Mossos d’Esquadra han rebaixat en les últimes
hores la vinculació amb Gràcia de
les tres agressions sexuals denunciades oficialment i prefereixen
parlar d’una investigació oberta
pels tres casos “a Barcelona”, amb
la idea de matisar que dos dels
tres casos van posar èmfasi en el
fet que les víctimes venien de les
festes però que van ser agredides
lluny dels espais de festa, concretament a la Vall d’Hebron, al pont
de Vallcarca i al Passeig de Sant
Joan amb Indústria. L’Assemblea
Feminista, que aquest dijous s’ha
reunit per analitzar els fets, manté que es tracta de cinc casos.
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Vedruna trasllada
pedra a pedra i
salva la històrica
façana del centre

A.B.

L

’enretirada de la façana històrica de l’escola Vedruna, un vestigi del
1862 en ple carrer Gran la
pèrdua del qual havia generat
certa inquietud, és un fet des
d’abans d’aquest estiu en línia
del gran projecte de reforma
del centre. Però aquest juliol la numeració de les pedres
de la façana va obrir alguns
interrogants esperançadors
-des del punt de vista historicista- sobre el futur deﬁnitiu
d’uns treballs que representaran un salt modernitzador en
les instal·lacions i que urbanísticament suposaran per a
Gràcia guanyar la primera illa
de cases enretirada, segons
les indicacions del vell Pla
General Metropolità de 1976
(vegeu L’Independent número 722).
El resultat d’aquestes obres de
façana principal s’ha concretat aquests dies amb el trasllat
i reconstrucció de l’arc i dels
ﬁnestrals a l’entrada posterior
del complex educatiu en una
maniobra que no desentona
amb la resta de cases del carrer Pérez Galdós. Aquest detall no estava explicitat en el
projecte d’ampliació de l’escola Vedruna, que data de maig
de 2017 i que avança a pas
ferm ara mateix amb l’aixecament de la nova façana principal en aquest tram de la part
alta del carrer Gran, entre
Betlem i Maurici Serrahima.
La previsió inicial de la direcció va és que tota la reforma
estarà acabada per engegar
l’oferta ampliada a cicles formatius el curs 2019-2020.

•
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Societat

Perro Pachingo, Arrels de Gràcia,
Ramon Aragall i el pregó de Patrícia
Bargalló, a les festes de setembre

Festes
Majors

Principals
actes de les
festes majors
de setembre

Vallcarca, per primer cop amb un programa unitari d’activitats, arrenca reivindicant
“viure a la Rambla Verda” i contrastant fonamentalisme i llibertat al primer Vomitòrium
VALLCARCA
6 de setembre
19.00 h Gimcana autònoma. Pl.
Uri Caballero (Argentera 4)
Albert Balanzà

L

a festes majors de setembre,
les de Vallcarca, la Salut i
del carrer Argentona, no tenen res a veure amb la Festa
Major de Gràcia. Cadascuna
amb el seu punt d’autogestió de
primera escala, a Vallcarca s’acaben donant passos en el llarg camí
del retrobament i reconstrucció
del barri, a la Salut es fa comunitat en punts allunyats com l’espai
Quirhort, la Rambla Mercedes o el
tram de dalt de Verdi, i a Argentona
s’hi reitera un món apart.
Els primers a arrencar han estat
els de Vallcarca aquesta setmana,
amb una sessió de cinema passada
per aigua i un debat per reivindicar “viure a la Rambla Verda”, un
dels grans temes del mandat. Però
les festes són per desbarrar amb les
paraules i enguany el Vomitòrium
ha estat el punt de trobada per
contrastar el fonamentalisme i la
llibertat amb les fórmules més inversemblants. Amb els apunts musicals de Joan Colomo, per exemple, l’exregidora de BCN En Comú
Gala Pin ha demanat “evitar la incomoditat entre la política oﬁcial,

L’exregidora i activista veïnal, Gala Pin, dimecres al Vomitòrium. Foto: A. B.

els moviments socials i la cultura”.
L’exportaveu de la CUP a Barcelona,
Xavier Monge, ha tirat pel dret carregant contra “la banda de tarats”
de les patrulles ciutadanes. La
Mercè de l’escola Montseny ha demanat “acabar amb el fonamentalisme hetero” i la Ingrid de la CGT
ha defensat “adoctrinar a les escoles” perquè els infants es dotin “dels
mitjans intel·lectuals per rebel·larse”. Però faltava el xouman Roger

Pelàez, que ha acabat citant el talmut per comparar Déu amb José
Luis Moreno i els seus maldecaps
amb atracadors del seu domicili en
una pirueta que ha acabat tocant
(la cara) a Toni Soler. Millor veure
el vídeo del Vomitòrium per entendre-ho, quan estigui penjat.
Les festes a Vallcarca tindran a
més a més el correfoc de divendres
i el concert de reiunificació dels
Perro Pachingo (de nou Pelàez)

com a plats forts, a més òbviament
de la tradicional cursa de carretons. No obstant això, el més destacat del programa de Vallcarca
té forma simbòlica: per primer
cop, entre la infinitat de cartells
de programacions diverses de tots
els col·lectius, s’ha fet un programa unitari de totes les activitats,
cosa que inclou des de l’Associació
Vallcarca-Riera-Viaducte, les Festes
Llibertàries, l’Ateneu, l’Antic Forn o
els Autònoms.
A la Salut el toc de festa és més
endreçat i tradicional, amb el pregó
de l’actriu Patrícia Bargalló (El Cor
de la ciutat, Merlí) i enguany inclou
un concert de Ramon Aragall, una
de les cares de Dorian, en la seva
faceta en solitari. L’escalada de la
Glòria (vegeu Esports) també serà
un dels punts de la programació
més concorreguts.
Al carrer Argentona, ﬁnalment,
enguany també hi haurà una
aposta per la rumba per atraure
no només els veïns sinó els passavolants seguidors dels Arrels de
Gràcia, que de nou aquesta passada Festa Major de Gràcia s’han
fet un fart de tocar per carrers i
places. Però les festes de setembre són diferents.

•

Perro Pachingo: “La
rumba et fa sentir
lleuger i idiota; millor
que feixuc i responsable”

R

oger Pelàez (La Roca, 1972)
és l’home que fa de tot
a l’underground català.
Va entrar a Budellam amb 16
anys i ara que en té 47 milita a
Zombi Pujol, fa monòlegs sota
el títol Precinti’m l’esfínter o
Mandonguilles de Frenillo, i
ara fa tornar Perro Pachingo, el
seu grup de rumba.
Per què torna Perro Pachingo?
Torna perquè som cinc persones
que riuen molt assajant i que feia
temps que no es veien. Però el
motiu principal és que ens ho van
demanar els del Sugar Il·legal Fest
de Vic. De fet, ens ho va demanar
en Pep de la Guixa. No hi ha cançons noves però n’hi ha que no
s’han sentit gaire perquè no surten a la maqueta.

7 de setembre
09.30 h - 19 h Comerç al carrer.
Avinguda Vallcarca
10.o0 h Ruta memòria històrica de Vallcarca. Inici: Parròquia
Mare de Déu del Coll
22.00 h Concert amb Perro
Pachingo, Have you seen Jenny,
Ansia, DJ Tache sin Mechero
i Mikonia. Pl. Uri Caballero
(Argentera 4)
22.00 h Concert amb The
Prismàtiks, The Cane Peelers i
MDM Dj’s. Placeta Bolívar
8 de setembre
14.00 h Paella unitària vegana.
Carrer Argentera
18.18 h Cursa de carretons.
C/ Gustavo A. Becquer
22.00 h Cinema: El acorazado Potemkin. Plaça Pastora
Domingo (Cambrils 4)

LA SALUT
6 de setembre
17.30 h Cercavila. Rambla
Mercedes

l’entrevista

A. B.

22.00 h Correfocs. Sortida:
Espai Casita Blanca

En un tema dèieu que la rumba
dóna esperança, et treu la tos o
et cura la SIDA. És el més terapèutic dels pals que toques?
Qualsevol música que et fagi feliç t’alleuja sistematicament una
estona. Si cura no ho sé i tampoc
em vull fotre en follons com el
Pàmies aquell que diu que cura
el càncer amb aiguarràs. Suposo
que vol dir que si escoltes rumba
amb molta fe anarco-tolstoiana et
sents lleuger i idiota, que a vegades és millor o més agradable que
sentir-se feixuc i responsable.
Perro Pachingo va sortir de l’aﬁció teva al Gato i al Peret. Quina
empremta creus que n’ha quedat
d’ells a la memòria social?
De la meva aﬁció i de la resta de
la gent de la banda. Molta gent
paia o gitana els escolta encara
i els té de referent. Però també
trobo important que la rumba si-

Qualsevol cosa que diguis valdrà
per d’aquí 100 anys igualment.
Ara es fan llibres del punk i del
hardcore que ha passat a la història local. A La Roca aguanteu.
Aguantem perquè a la Roca ens
avorrim més que a altres llocs.

Roger Pelàez. Foto: Cedida.

gui una cosa viva i que segueixi.
Arrels de Gràcia, La Yumi Gipsy
Band o Miliu Calabuch van fent
coses i val la pena parar la orella.
La maqueta del 2002 es deia
‘Contra les mòmies mutants de
la Generalitat’. Actualitat?
El títol feia referència a que semblava que en Maragall fotria fora
en Pujol. Nosaltres portàvem des
dels 8 anys esperant veure ensorrat el socialpujolisme. Però l’alternativa tampoc ens feia ni mica
de gràcia. Tot és actualitat perquè
en aquest país no passa mai res.

I ara, per acabar, uns minuts
de propaganda del nou disc de
Zombi Pujol. Comenceu els bolos
la setmana que ve...
Mediocritat & Putamerdisme és un
disc on hi hem posat un disc que
voliem llençar a les escombraries en una cara i unes cançons noves extraordinàries a l’altra. Som
quatre iaios rockejant com si no
s’haguessin adonat que ja els ha
passat el moment. Anirem a Vic,
Premià, Canovelles, Sant Cugat,
Can Marigó i el Rocksound. El
Buenavista Social Punk nostrat.
Sovint toqueu temes d’altres
grups vostres. A Vallcarca tocareu
‘No tenir farlopa no em fa por’?
Sentireu Peret, el Gato, El Noi i els
Clash. I un himne de Vallcarca: La
Mort, de L’Arròs. També la fan les
The Muriel Finsters. Si voleu sentir la cançó de la Farlopa, veniu a
veure els Zombi Pujol; us la cantarem a cau d’orella.

•

20.00 h Pregó amb Patrícia
Bargalló, actriu. Carrer Verdi
amb Baixada de la Glòria
23.00 h Concert amb Ramon
Aragall. Rambla Mercedes
7 de setembre
10.30 h Escalada de la glòria.
Baixada de la Glòria
13.00 h Vermut amb swing amb
BCNSwing. Espai Quirhort
8 de setembre
12.00 h Missa en honor a la
Mare de Déu de la Salut.
C/Clavell 6

CARRER ARGENTONA
6 de setembre
23.30 h Nit de rumba amb La
Internacional del Raval i Arrels
de Gràcia.
11 de setembre
17.00 h Karaoke. Tancament de
Festa Major.

Societat
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L’homenatge a Vallmitjana s’ajorna
per unes obres a la casa on va viure
Protegim L’illa reprograma la ‘soirée’ per al dissabte 9 de novembre al migdia

A. B.

L

’anomenada soirée Juli Vallmitjana, l’homenatge de la
plataforma Protegim L’illa
al dramaturg que més es va
interessar pel món dels gitanos i que va tenir el taller familiar d’orfebreria al carrer Astúries
4, s’ha ajornat dos mesos per l’inici amb retard d’unes obres justament a un dels punts on s’havia
de fer la ruta de celebració, a la
Rambla de Prat 9.
La plataforma, que en els últims
mesos s’ha donat a conèixer per la
batalla contra el Districte per impedir la ubicació sense consens
d’un bloc d’habitatge social a l’illa
interior d’Astúries-Jaén, va anunciar aquest juliol (vegeu núm. 763)
aquest acte de reaﬁrmació de la
memòria cultural en el lloc que va
ser punt de trobada d’artistes com
Nonell, Gargallo o Picasso.
Però divendres passat alguns
dels seus integrants es van trobar amb unes obres en un dels
punts d’aturada de la ruta que estan organitzant els veïns amb la
col·laboració d’artistes de renom

Rètol reivindicatiu del lloc on era el taller Vallmitjana, posat pels veïns . Foto: A.B.

com Pepa Arenós o Manel Barceló.
Les obres de Rambla de Prat
9 són una canalització privada
de caràcter urgent que havia de

començar el 19 d’agost i acabar
aquesta setmana, però que s’han
endarrerit ﬁns ara i que duraran
almenys quatre setmanes. És per

això que aquesta setmana la plataforma Protegim L’illa, de comú
acord amb els actors i actrius participants, ha decidit traslladar la
soirée inicialment prevista per a
aquest diumenge 8 a la tarda-vespre al dissabte 9 de novembre al
migdia. L’endarreriment també
s’ha hagut d’ubicar en aquesta
data a mig termini perquè l’agenda dels participants o el difícil encaix de festes i ponts dels propers
mesos no comportessin un deslluïment de l’acte.
La reprogramació no afecta, en
qualsevol cas, els preparatius de
la jornada perquè els artistes que
executaran la ruta Vallmitjana,
que unirà l’antiga seu del taller
d’orfebreria del carrer Astúries 4
amb la Rambla de Prat, on també
hi ha les carotes de Gargallo a la façana del cine Bosque (antic Teatre
del Bosc), ja ho tenen tot a punt
per a una iniciativa que es traduïrà en una mena de peça de teatre
al carrer amb un convit a la interactuació del públic passavolant.
La ruta Vallmitjana s’acabarà amb
el retorn al punt de partida d’Astúries 4 per part de tots els participants.

•
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Breus

Nova assemblea
dels veïns del
Canela després
d’un estiu intens
El col·lectiu d’Afectats
per la discoteca Canela
(exKGB) d’Alegre de Dalt
han convocat dilluns 9
(20h, escola Pau Casals)
una segona assemblea
després de la trobada
veïnal del juliol i després
que, al seu parer, no hagin
funcionat les mesures de
contenció que la discoteca
ha intentat implementar
elevant el límit d’edat
i apujant el preu de
l’entrada. Aquest estiu hi
ha hagut almenys quatre
detencions per baralles.

L’Aula d’extensió
universitària obre
les inscripcions
La programació del primer
trimestre constarà de sis
xerrades (el curs complet
de 18) i les inscripcions
són els dies 12, 13, 16 i 17 de
setembre a La Violeta.

Societat
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Teixint Connexions
tanca etapa per
centrar-se en el
projecte Reperkutim
La plataforma d’entitats ja no
impulsarà la festa solidària per la
Marató després de sis edicions

Miguelitos es queda la
gestió de l’emblemàtic
restaurant Bilbao
L’espai de cuina de mercat del carrer Aribau arriba a un acord
amb la família Valls-Déu i ja reforma el local del carrer Perill

S.M.

L

’anunci a través de les xarxes socials del tancament
d’etapa de Teixint Connexions no ha estat cap sorpresa tenint en compte els avisos que s’havien fet
durant l’estiu avançant canvis a partir de setembre: “el
futur de Teixint Connexions passa per Reperkutim”,
el grup de batucada impulsat fa un any i que ha anat
incrementant la seva activitat i col·laboració amb d’altres entitats i projectes, com s’ha posat de manifest
durant la passada Festa Major de Gràcia. I així es va
conﬁrmar el matí de dilluns amb un clar “tanquem la
paradeta”, “però no del tot”. Després d’una etapa de set
anys de xarxa associativa l’entitat se centrarà a partir
d’ara en “el creixement i consolidació del projecte inclusiu Reperkutim” i en el desenvolupament d’altres
propostes socials paral·leles “amb mirada de ciutat i
en col·laboració” amb PIDES Barcelona, l’associació
sense ànim de lucre amb seu a Gràcia que, juntament
amb l’Espai La Tregua desenvolupa diferents projectes socials que tenen l’art com a principal eina del desenvolupament comunitari. El portaveu de Teixint
Connexions i impulsor de Reperkutim no ha volgut fer
cap declaració a l’Independent.
Aquest canvi de direcció de Teixint afectarà de forma directe a la festa solidària de la Marató de TV3,
ja que deixaran de liderar-la després de sis edicions.
després L’efecte directe d’aquest canvi de direcció de
Teixint Nascuda l’any 2013 al carrer de la Llibertat
amb l’objectiu de ser un punt de trobada i connexió
del teixit associatiu de Gràcia i amb la particpació de
vuit entitats, la iniciativa ha anat creixent cada any
sumant noves adhesions i canviant l’espai, primer a
la plaça de la Vila, després a Poble Romaní i l’últim al
carrer Gran, on han tingut lloc les dues darreres edicions. i després al carrer Gran. L’any passat la festa va
reunir una seixantena d’entitats i col·lectius i va iniciar la col·laboració amb Gràcia Solidària.

•

L’emblemàtic Bilbao es reforma per obrir a la tardor a mans del Miguelitos. Foto: A.B.

A.B.

J

a ha passat un any i tres
mesos des que l’emblemàtic restaurant Bilbao del
carrer Perill va tancar portes i els seus amos de sempre, en Pere Valls i la Carme Déu,
van començar a negociar un futur
per a un espai que ja no estaria
en mans de la família. La Carme
Déu ho expressava de manera diàfana en aquestes pàgines: “no hi
ha relleu a la família però volem
mantenir l’esperit del restaurant,
i també el nom”. El Pere es jubilava ﬁnalment als 82 anys, després
de 63 anys de trajectòria ininterrompuda, seguint la linia de la seva
mare i de la seva àvia als fogons,
amb el suport de diversos xefs al
llarg dels temps com, per exemple,
Jordi Olivet en els últims 20 anys.
En aquests quinze mesos es va
remoure al principi l’interior del

Els clients de tota la
vida no hi trobaran
les vigues de fusta
però sí els dos
espais de menjar
local però no ha estat ﬁns aquests
dies de ﬁnals d’agost i setembre
que es treball amb un objectiu
perquè el Bilbao ja té nous amos i
data de reobertura: els propietaris del restaurant Miguelitos del
carrer Aribau 162 s’han quedat la
gestió de l’històric espai del carrer Perill on es veien com a clients
habituals la infanta Cristina o
Javier Bardem i tenen previst engegar els renovats fogons aquesta tardor.
Per fer-ho, i en la línia del que
va expressar Carme Déu ara fa un

temps, el projecte compta amb
una part de l’equip que ara mateix està en marxa a Miguelitos
i que en anteriors etapes va formar part del Bilbao. “Hi vaig estar
set anys i sé perfectament que al
Bilbao s’hi han de tornar a fer especialitats de sempre com el tartar
o la cua de bou”, explica a preguntes de L’Independent. Almenys tres
persones de Miguelitos arrencaran
el Bilbao en una data que encara
no s’ha fet oﬁcial però que caurà
amb tota probabilitat entre octubre i novembre.
L’equip d’operaris que ara mateix treballa a l’interior del Bilbao
també subscriuen aquest timing
-possiblement amb més coneixement de causa- perquè el local del
carrer Perill s’ha hagut de sotmetre a una forta remodelació que
s’adeqüi als nous reglaments de seguretat. Quan un client de tota la
vida entri al nou Bilbao, per exemple, ja no hi trobarà les vigues de
fusta del sostre ni la tribuna on
s’hi encabien algunes taules en
la sala de l’entrada, però sí que es
mantindran els dos espais de menjar i també s’està reformant a fons
tot el soterrani.
Les fonts consultades per
aquest setmanari també han explicat que la gestió del Bilbao a mans
de Miguelitos no suposarà una rèplica de la carta que ara mateix
funciona al carrer Aribau, marcada per la cuina de mercat amb
la tortilla rota com a plat estrella,
però que hi haurà coincidències
que lliguen les dues tradicions, tenint en compte que els dos negocis
són o han estat referents amb plats
similars com els tartars o la cua
de bou. D’aquí ha vingut possiblement l’acord que la família VallsDéu ha tancat perquè Miguelitos
sigui el designat per mantenir l’esperit del mític restaurant.

•

Documents
Festa Major 19: retorn al podi
de Progrés, Mozart i Travessia
L’Independent de Gràcia
6 de setembre de 2019

Malgrat l’incivisme que no s’atura, els actes vandàlics i les agressions masclistes que s’han viscut a
la Vila durant els dies d’agost, la Festa Major de Gràcia 2019 també serà recordada per la tornada al
podi de carrers els decorats dels quals sempre pretenen llocs destacats al concurs: Progrés número 1,
ﬁnalment, just en l’any que celebrava 80 festes ininterrompudes; Mozart, molt a prop, de nou original
i sorprenent; i Travessia Sant Antoni, recuperant la glòria amb una història molt ben explicada. A
més dels festers i les festeres, enguany també han estat protagonistes indiscutibles les pregoneres,
jugadores de l’acidH-Lluïsos de Gràcia i medallistes dels Special Olimpics. Fotograﬁes: Josep M. Contel

A independent.cat
podreu trobar els
vídeos de la Festa
Major 2019
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Breus

Jordi Gascón es
penja la plata a
l’Europeu juvenil
de waterpolo

El waterpolista del CN
Catalunya, Jordi Gascón,
ha disputat l’Europeu
juvenil de waterpolo a
Tbilissi (Geòrgia) on va
aconseguir penjar-se
la medalla de plata. El
combinat espanyol va
caure per 6 a 10 en una
ﬁnal contra Itàlia que
es va decidir a la segona
meitat. La jugadora del
‘Cata’, Martina Terré,
està disputant aquesta
setmana l’Europeu
juvenil femení a la
ciutat grega de Volos, i
el primer equip masculí
ha quedat eliminat de la
Copa Catalunya.

Ràpides d’escacs
al Tres Peons
per començar
la temporada
Divendres a dos quarts de
nou del vespre comença
la temporada d’escacs
al Tres Peons amb el
primer torneig de ràpides.
Partides al ritme de
dos minuts més quatre
segons, vuit rondes i vàlid
per l’Elo català. És el
primer dels tres tornejos
que formen el Circuit
de Ràpides de Tardor, la
participació es gratuïta els
socis el Club i té un preu
de 6 euros per la resta de
jugadors.

Esports
D. Vilajoana: “Lluitarem
ﬁns al ﬁnal per acabar
jugant el playoff”
“A nivell d’identiﬁcació és important tenir jugadors que hagin
viscut Gràcia i visquin la família escapulada”, explica el tècnic

Estàs satisfet amb la pretemporada de l’equip?
Sí, crec que hem treballat molt i
hem fet una bona feina des del 25
de juliol ﬁns ara.

Albert Vilardaga

D

avid Vilajoana (Barcelona,
1969) ha començat la segona temporada al capdavant del primer equip de
l’Europa, després de dirigir anteriorment el ﬁlial escapulat, i ho fa amb l’optimisme que el
caracteritza.
Aquest any hi ha deu cares noves
respecte a la temporada passada,
satisfet amb la plantilla? Està tancada?
Estic molt content amb la plantilla
actual, mai la donem per tancada
del tot, però només canviarem alguna cosa si pensem que millora
molt el que hi ha actualment.
S’incorporen quatre jugadors del
segon equip o del juvenil, i l’any
passat també va ser així.
Sí, és la política que ens vam marcar quan vam arribar i ho demostrem amb fets. Crec que és important que la gent de la casa vegi que
si treballen, poden arribar a tenir
l’oportunitat d’estar amb el primer
equip.
És una plantilla amb molts jugadors vinculats a Gràcia i tres
retorns a l’Europa, què aporta
aquest fet?
A nivell d’identiﬁcació és important, tenir a jugadors que hagin
viscut Gràcia i que hagin viscut la
família escapulada, això et dóna
un plus d’identiﬁcació, de creure
en el projecte en què estàs.

El primer partit de lliga, contra el
Vilafranca, es va perdre de forma
cruel.
Penso que aquest partit no reﬂecteix la feina que hem fet durant la
pretemporada. Vam fer un partit molt bo en defensa i en l’única errada ens van marcar un gol,
en canvi nosaltres vam tenir dues
ocasions molt clares i no vam encertar. Crec que vam tenir un punt
de mala sort, però no puc retreure
res als jugadors, ni treball ni actitud.
David Vilajoana dirigint un dels entrenaments de pretemporada. Foto: CE Europa

L’equip femení encara la recta
ﬁnal de la pretemporada. L’equip
de Francesc Güells acaba aquest
cap de setmana els partits de
pretemporada amb un amistós
contra el Fontsanta. El següent cap
de setmana ja debutarà en el grup
3 de la Primera Divisió Nacional i
ho farà contra el ﬁlial de l’Espanyol
en un partit que es disputarà al
Nou Sardenya. L’últim precedent
és el trofeu Vila de Gràcia on les
escapulades van vèncer per 5 a 2.

Aquest cap de setmana és el debut
a casa contra el Terrassa, quin partit veurem?
El Terrassa és un molt bon equip
que fa anys que inverteixen diners per intentar tornar a Segona
B, haurem de fer molt bé les coses, penso que nosaltres serem un
equip molt difícil de guanyar al
llarg de la lliga, i mirarem d’estar
més encertats que l’altre dia.
Quin ha de ser l’objectiu de la
temporada, es pot pensar en el
playoﬀ ?
L’any passat ningú creia en nosaltres i vam lluitar per al playoff ﬁns
a les últimes jornades, aquest any
el club ha fet un esforç i jo sóc optimista, penso que lluitarem per
les places de playoff ﬁns a ﬁnal de
temporada.

•

L’Escalada de la Glòria,
a les festes de La Salut
La cursa popular comença a l’Espai Quiró i acaba al carrer Verdi
A. V

D

el 6 a l’11 de setembre se celebra la Festa Major de La Salut, i
aquest dissabte al matí se celebra la cursa popular Escalada de la
Glòria, organitzada per la Comissió
de Cultura i Cohesió Social de
Salutem - Accions comunitàries,
on hi participen diverses entitats i
serveis del barri, com la Comissió

de Festes de la Salut i el gimnàs
Holmes Place.
La cursa va estar anys sense ferse i ara en fa dos que es va recuperar i començarà a 2/4 d’11 des de
l’Espai Quiró. El recorregut que
seguirà serà: plaça Sanllehy, avinguda Pompeu Fabra, escales carretera Carmel, carrer Sant Josep
de Cottolengo, passatge Sagrada
Família, carrer Molist, Antequera,
Santa Elionor, Pare Jacint Alegre,

rambla Mercedes, avinguda Coll del
Portell, carrer Arnold Shrönberg,
Baixada de Briz, Medes, avinguda Vallcarca, Baixada de la Glòria,
Coll del Portell, Arnold Shrönberg i
Verdi. La cursa infantil i per equips
té un recorregut una mica més curt.
Aquesta activitat compta amb el
suport del Mercat de Lesseps que
repartirà un esmorzar, Batucargol
animarà amb una batucada, l’Associació de Comerciants de Vallcarca,

La cursa se celebra dissabte i es va recuperar fa dos anys. Foto: Montserrat Torres

La Miranda, Quirhort, l’Associació
de Veïns del Park Güell - La Salut
- Sanllehy, Ciberdona, l’Associació del Santuari de Sant Josep de
La Muntanya, el Centre de Serveis

Socials de La Salut, el Coll, Vallcarca
i Els Penitents, el Casal de Joves del
Coll, la Malèﬁca, Castellers de la Vila
de Gràcia, CB Coll, A Run de Terra,
Sant Medir i el Districte.

•

Esports
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Els clubs ultimen la preparació
del nou Vila de Gràcia de bàsquet
Els equips es dividiran en dos grups tant en categoria masculina com femenina en
funció del nivell de competició i es disputarà en format eliminatòria o triangular

A. V

O

nze anys després els
clubs de bàsquet reeditaran el Torneig Vila de
Gràcia els dies 13, 14 i 15
de setembre. Després
de la conﬁrmació dels sis equips
(Lluïsos, Vedruna, Claret, Safa
Claror, Coll i Pedagogium), aquest
mes d’agost ha servit per confeccionar un model de competició
que serveixi per cada un d’ells per
preparar el millor possible la temporada, tenint en compte les diferències de categoria en les que
competiran.
Finalment han decidit dividir
la competició en dos grups, tant
en categoria masculina com femenina, en funció del nivell dels
equips. En categoria masculina
el grup 1 està format pels Lluïsos,
el Vedruna, el Claret i el Safa, que
competiran entre ells en format
de semiﬁnals i ﬁnal. D’una banda
s’enfrontaran llops i blaus, i per altra, verds i taronges. El grup 2 està
format pel CB Coll, el Pedagogium

Lluïsos i Vedruna després del partit de la temporada passada. Foto: P. Bàsquet Gràcia

i el Vedruna B, que competiran entre ells en format de triangular.
En la categoria femenina, els
dos grups estan formats per tres
equips i jugaran en format de triangular tots contra tots. El grup 1
el formen els Lluïsos, el Safa Claror
i el Vedruna; i en el grup 2 competiran Coll, el Pedagogium i el Claret.
El nou Vila de Gràcia es celebrarà al pavelló Josep Comellas,

en total es disputaran tretze partits, el primer serà el divendres
a dos quarts de vuit del vespre,
Lluïsos i Safa Claror femení seran
els encarregats d’obrir la competició. L’horari dels partits de dissabte serà a partir de les onze ﬁns
a les dues i de quatre a deu de la
nit. Diumenge tindrà el mateix horari, però es preveu acabar abans
a la tarda.

D’altra banda, la secció de bàsquet
del Claret celebra dissabte per primera vegada una competició en
modalitat 3x3 al Pati Vell, un torneig amb un format molt especial,
que cada dia suma més adeptes i
que serà disciplina olímpica el proper estiu a Tòquio. Es competirà en
modalitats masculina i femenina i
en les categories mini, infantil, cadet, júnior i sènior. Els equips estaran formats per un mínim de tres
jugadors o jugadores i un màxim
de cinc, i el preu de la inscripció ha
estat de deu euros per cada integrant de l’equip.
Amb la inscripció al torneig,
els participants obtindran com
a premi una samarreta, una beguda i un berenar. L’organització
garanteix que cada equip jugarà
un mínim de tres partits, en categoria mini aquest mínim serà
de quatre partits, i tots els equips
que aconsegueixin proclamar-se
guanyadors s’emportaran diversos premis en funció de la categoria. En la categoria sènior, el
premi serà de 150 euros per a la
botiga 24 Segons.

•

Breus

Soriano i Alarcón
guanyen el bronze
a l’Europeu U16
de bàsquet

Les jugadores gracienques
han aconseguit el tercer
lloc en el Campionat
d’Europa disputat a Skopje
(Macedònia). El conjunt
entrenat pel català, Bernat
Canut, va derrotar amb
contundència a la fase de
grups a Bèlgica, Suècia
i Letònia. A les fases
eliminatòries van superar
amb claredat a Turquia i
Itàlia, però a les semiﬁnals
van caure contra Rússia.
En el partit pel bronze
van penjar-se la medalla
després de derrotar a
França. Soriano va anotar
5,1 punts i va robar 4,3
pilotes per partit, i Alarcón
va tenir unes mitjanes de
8,9 punts i 4,7 rebots.

Opinió
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Cartes al director

Ull de
dona

Europa comença
als Pirineus

Editorial

Festa i responsabilitat

D

eu anys fa que un petit grup de carrers de Festa Major (Verdi,
Fraternitat, Llibertat) va engegar una modesta campanya per a la
protecció del guarnit i per la revalorització del fet més característic i que més esforç suposa per als festers de la Festa Major de Gràcia.
Deu anys després, i a la vista dels fets succeïts en aquesta edició, que cal
quantiﬁcar i qualitativitzar en la seva justa mesura, podem dir que han
tornat a passar coses que no són estranyes a la memòria de la festa ni a
la incapacitat de canvi cultural que obliga la massa a no respectar elements materials aliens. Si ho amanim tot plegat amb una bona dosi d’alcohol, ja tenim el còctel perfecte. Som així, de moment.
Els successos registrats, a més de l’altre gran àmbit d’impacte mediàtic com són les tres o cinc agressions sexuals registrades, tornen a obrir
el meló de propostes com el tancament de carrers guarnits de nit, que
ja va apuntar el Districte després de l’edició accidentada de 2016 (vegeu
L’Independent número 635), però que ara ja no subscriu. El Districte va
proposar en aquell moment que els controladors de pas unidireccional
que s’han generalitzat ja a la majoria de carrers assumissin també la tasca no només en horari d’activitats sinó també en la transició de matinada, quan els guarnits estan més exposats a atacs individuals molts cops
com a producte de la ingestió d’alcohol. Ara sembla que en un moviment
de consens previ intel·ligent Districte i Fundació han arribat a la conclusió
que és un bon moment per treballar de nou amb les comissions de carrers i els cossos policials per elaborar un nou pla
que augmenti la vigilància i millori l’evacuació dels espais de
festa, sobretot en l’eix crític del
Torrent de l’Olla.
El més normal en aquests
casos seria ser pessimista, perquè la majoria de visitants de
la Festa Major de Gràcia no tenen cap mena de consciència de l’esforç fester i encara Gràcia viu instal·lada en aquella imatge que l’Ajuntament va
promoure als anys 90 com a destí de nit i de borratxera, amb l’element
corregit i augmentat del turisme i la gentriﬁcació. Tots aquests elements
no ajuden a reconduir una Festa Major que ja fa molts anys que es reivindica familiar i diürna, però que es veu sobrepassada per l’allau de visitants nocturns i pel focus mediàtic irresponsable que no treurà -fora de
la setmana crítica- ni una sola línia sobre els moviments de correcció que
des d’aquest octubre a febrer treballaran els que sí que es preocupen perquè la Festa Major de Gràcia no mori d’èxit. La Festa Major, contra tots
els signes dels temps, està en creixement i retoc constant, i té encara una
llarga vida. Encara que haguem de canviar el producte principal del patrocinador, i a les barres en lloc de cervesa se serveixi aigua.

Hi ha una incapacitat
de canvi cultural que
obliga la massa a no
respectar el que és aliè

•

Al llarg dels darrers anys, no hem deixat
d’escoltar, des de les instàncies del poder
espanyol, la següent aﬁrmació: “El sobiranisme català vol construir nous Estats i
fronteres en el moment en que els processos d’integració en estructures supranacionals, com la Unió Europea palesament,
és el signe del temps”. Resulta colpidor
acarar aquestes aﬁrmacions amb la realitat de l’Estat espanyol i les seves estructures de poder, que nega informes de la ONU
sobre els presos polítics catalans, o que
menysté les decisions preses per organisme jurisdiccionals transfronterers, quan
això posa en qüestió la justícia pàtria. El
darrer cas ha estat la decisió per part del
Tribunal Suprem espanyol de negar a Oriol
Junqueras el dret a ser parlamentari, que
per accedir-hi calien tres condicions; sortir
escollit pels ciutadans, jurar o prometre la
Constitució de l’Estat que correspongués i
prendre possessió de l’acta de diputat.
Com que la llista de l’Oriol Junqueras havia
tret més d’un milió de vots, la primer part
quedava coberta. Per a la segona, el pres
encara no sentenciat va demanar permís al
Tribunal Suprem que el jutja per anar a jurar la Constitució espanyola al Parlament
espanyol, i complir així la segona de les
condicions. La resposta va ser no. Segons
els jutges, això posaria en irreversible perill
les ﬁnalitats del procés, ja que implicaria
d’entrada, la pèrdua del control jurisdiccional sobre la mesura cautelar que l’afecta
i això des de l’instant mateix que l’acusat
abandonés el territori espanyol, per tal
d’agafar l’acta de diputat europeu que, amb
tots els drets intactes, havia guanyat democràticament. El perill no és que deixés
d’estar sotmès a control judicial, sinó que
aquesta justícia estaria dictada en el marc
de la UE. Què els fa por? Que quedin paleses
la manca de garanties a l’Estat Espanyol?
Que arribat el cas se’l jutgi pels seus fets, i
no per les seves idees? Que els testimonis
de la ﬁscalia no puguin mentir? El recurs
retòric a la UE ha estat un argument llancívol contra l’independentisme català. Però
quan ha de fer-se efectiu, és l’Estat espanyol qui l’arracona.
Manuel Pérez Nespereira

Conxa Garcia

E

l 2017 es celebrà els 50 anys de la
pintora russa avantguardista Olga
Sacharoff (1889 -1967), que s’establí a Catalunya i morí a la nostra ciutat,
amb una exposició a Girona. Una artista adscrita a la denominada Escola de
París de la primera meitat del segle XX.
L’exposició mostrava els vincles de la pintora amb l’art català dels anys 1940 i 1950.
Les temàtiques més signiﬁcatives i recurrents en l’obra de Sacharoff: bodegons,
animals, ﬂors, retrats, paisatges, esce-

Sentia passió per les
ﬂors i els animals;
normal que li encantés
viure al Putxet
nes quotidianes, i sobretot la presència
de la ﬁgura de la dona com a eix central
del seu discurs artístic. Va utilitzar tota
mena de tècniques: oli, aquarel·la, pastel, collage o aiguafort. Va il·lustrar el llibre de Clementina Arderiu Sempre i ara.
L’anomenaven la russa del Putxet, on visqué des del 1940 ﬁns a la seva mort, i amb
el qual tenia una estreta relació. És normal que l’Olga, que sentia passió per les
ﬂors i els animals, li encantés viure al costat d’un parc, en un barri que semblava
un poblet, el centre del qual era un turó.
Va pintar-lo molts cops, un paisatge que
es veia des de la ﬁnestra de casa seva. El
va pintar un munt de vegades. El Putxet
seria a Olga Sacharoff el que la muntanya Sainte-Victoire per a Cezanne, que la
inﬂuí en la pintura de paisatges i ﬂors, ja
que ambdós estimaven pintar-los.
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Programació
Ràdio Gràcia 2019

Olga Sacharof

col·laboració:

hora

dilluns

dimarts

dimecres

dijous

divendres

16 a
17 h

La tarda és nostra

Temps de Música,
Temps d’Espectacle

Tot hi cap

Entrevistes
diverses

Cultura, agenda i
temes Centre Cívic El Coll 5

17 a
18 h

Espai Solidari 1

El bon menjar
de Gràcia

Tot hi cap

Teatrí de Butxaca

Cultura, agenda i
temes Centre Cívic El Coll 5
Les tardes a Gràcia 6

1

Programa quinzenal. La setmana que no n'hi ha es repeteix l'anterior.

2

Programes quinzenals. La setmana que no es fa es repeteix l'anterior.
La Tertúlia Política es fa cada 15 dies. El calendari de tertúlies polítiques es
concreta tenint en compte si hi ha Plenari o Audiència Pública.

3

4
5

Programa quinzenal. Es combina amb la Tertúlia Política.
Continuació del Plenari i de l’Audiència Pública quan s’emeten en directe.

18 a
19 h

Infogràcia Esports

Ones de dones 2

Tot hi cap

Teatrí de Butxaca

La tarda és nostra

19 a
19.30 h

Infogràcia Esports

Pop Go
The Beatles

Tertúlia Política 3

Música i Geografia

Gracienques 2

Música i Geografia

Gracienques2

Temps de Música,
Temps d’Espectacle

Infogràcia esports

Sota el pont 4

19.30
a 20 h

Infogràcia
Comerç i
Entitats

Pop Go
The Beatles

20 a
21 h

Infogràcia

Gracienques2

Tertúlia Política 3
Sota el pont 4

Sortides amb Gràcia
“Properament”
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Opinió convidada

el
bloc

Josep Maria Contel, historiador gracienc

Un dinar especial

Festers i festeres, l’essència
de la Festa Major de Gràcia

Albert Vilardaga

L

’11 de setembre de fa una pila d’anys
va començar sent l’excusa perfecta
per fer un bon dinar amb els amics
abans d’assistir a la diada. El que va començar sent un bon tiberi, perquè les
coses com són, som de bon paladar, s’ha
acabat convertint en una tradició anual on tothom fa esforços per ser-hi, i retrobar-nos ni que sigui un cop l’any. Als
primers anys anàvem de restaurant,
després uns valents es van proposar a
fer d’amﬁtrions, i malgrat que sempre
anem una mica tard a l’hora de decidir,
quan l’encarregat d’organitzar sempre
tots els àpats torni de vacances, segur
que ens cita a un lloc que valdrà la pena.
És el moment d’explicar com ha anat
l’estiu, tots són d’allò més variats, viatges a l’altra punta del món, uns per

Q

uan algú pregunta per l’essència de la Festa Major
de Gràcia, i que cal protegir, tothom pensa en els
guarnits. Les respostes són encertades, el tret diferencial de la festa són els seus guarniments, és
allò que la fa diferent de tantes altres, ara bé, això
no és així.
Els guarniments són construccions efímeres, producte
de la imaginació i del treball d’una munió de gent, dones
i homes de totes les edats que aporten el seu gra de sorra
per donar forma a un projecte col·lectiu anomenat guarnit.
Són els que anomenem festeres i festers, persones que
durant setmanes s’apleguen en els seus locals, tallers, cases veïnals o inclús en una capella, per donar forma a les
diferents peces que conﬁguraran el guarnit.
Les festeres i festers són l’essència del veïnat, és gent
que viu per la festa, i la festa són totes aquelles setmanes
en les quals les seves mans anònimes seran peça clau per
assolir un nou guarnit que sorprengui propis i estranys el
matí del 15 d’agost.
Una feina feixuga de moltes hores, de treball intens, de
voluntariat, de socialitzar l’entorn proper... Això si, sense
cobrar un euro, tot el contrari, cadascuna de les festeres
i festers, aportant cada any el seu treball durant les seves
hores d’oci, de festa, de relaxament, sense demanar res a
canvi.
La festa és important, sí, però no hi hauria festa sense les festeres i els festers, un col·lectiu en el que hi ha la
nena Carlota, l’Enric i el seu marit Sergi, la iaia Maria, el
Carlitos –que és un entremaliat, però que aprèn ràpid- el
matrimoni Bofarull, l’austríaca del segon, la francesa dels
papers, l’Helena i la seva dona Eleonor, l’avi Marull, Carlos
el Brasiler, l’avi Màxim, i m’aturo, és com l’ONU, hi som
tots, i de tot arreu. La festa està plena de festers i festeres
com ara el que compra cada mes una butlleta de loteria o
la que acabat el guarnit baixa síndria per a totes les guarnidores i guarnidors. La família festera és emotiva, tant
riu com s’emprenya, està feliç si guanya o crida “tongo” si
no va com pensava.
Les festeres i festers cada any fan la seva feina, cada any
celebren el premi, cada any sopen plegats, cada any prenen
el rom cremat. Però malgrat tot a la família festera també
hi ha dies de dolor, dies de traspàs, i si m’ho permeten tindre un record pel fester Enric Colomer, traspassat fa pocs
dies, una persona que ens quedarà en el nostre record, a
través del documental Sentir i guarnir 200 anys de Festa
Major de la Marta Alonso. Com ell, també ens ha deixat
l’Antonio Molla, dues persones que havien viscut per la festa, que havien fet la festa i que ara restaran en la memòria
col·lectiva com un dels pilars de la festa.

JM Contel llegint la glosa a la seu del districte. Foto: Valentí Viñas

La festa és important, sí, però no hi
haura festa sense les festeres i els
festers, un col·lectiu on hi ha la nena
Carlota, l’Enric i el seu marit Sergi,
la iaia Maria, el Carlitos, que és un
entremaliat, o el matrimoni Bofarull
Per altra banda voldria acabar amb paraules de justícia.
Fa més de trenta anys, un president de carrer em deia: no
vull festeres a la meva junta, les dones ho emboliquen tot...
Uf, se’m posa la pell de gallina només recordar-ho. Quina
poca saviesa tenia. La veritat és que abans les dones només
servien el berenar de la canalla, i afortunadament avui les
dones són la festa, gràcies a les festeres el guarniment és
viu i cal dir-ho. Fa uns dies en una entrevista em van preguntar com seria la festa del futur, vaig dir que no ho sabia, però que sense cap mena de dubte seria més femenina. Si no em creuen, només cla mirar al voltant i passejar
pels carrers per opinar.
Per acabar, recordin, la Festa Major de Gràcia no existiria com a tal, sense les festeres i els festers.
Si volem preservar la nostra cultura i identitat cal que
cuidem a les nostres festeres i festers. Moltes gràcies.
[Glosa llegida per Josep M. Contel durant l’acte de reconeixement a les festeres i festers de la Festa Major de Gràcia el matí
del 16 d’agost a la sala de plens de l’Ajuntament de Gràcia].

•

A la que no ens
n’adonem ens posem
a parlar de la pilota
taronja, el nexe comú
Europa, d’altres han pujat muntanyes,
uns s’han posat panxa enlaire a la platja
i sempre n’hi ha algun que ha treballat.
D’explicar quins plans té cadascú per
aquest any, i a la que no ens n’adonem
ens posem a parlar de la pilota taronja, al cap i a la ﬁ el bàsquet ens ha unit a
tots i ha estat un nexe comú entre nosaltres, davant la mirada desaﬁant d’algun
que ja està avorrit del tema.
Després del sobretaula anem fent xino-xano cap a la diada, altres anys amb
molta il·lusió, aquest algun ja ha dit que
no hi baixaria. Cadascú que faci el que
vulgui, només faltaria, jo tinc ganes de
saber on dinarem, de veure amics que
alguns fa mesos que no veig. A més, en
aquestes trobades sempre hi ha algú que
dóna alguna notícia sorpresa, inesperada, i tinc la sensació que aquest cop no
serà una excepció.

•
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Vicenç Navarro i Betrián, Gracienc i amador del teatre

Viatjar no pot
ser sostenible

Un do de pit pels 150 anys

Silvia Manzanera

M

entre el debat de la gentriﬁcació i el turisme guanya titulars i
espais televisius (amb permís de
la inseguretat a Barcelona, la ciudad sin
ley, repeteixen incansables a telecinco),
qualsevol dels presents aproﬁtem la
mínima oportunitat per pirar ben lluny
i gentriﬁcar en una altre lloc, perquè
moltes vegades el capitalisme ens agrada. Però des que els pobres podem viatjar pel món la cosa s’ha posat fatal: més
de dues hores per entrar a la llibreria
Lello, a Porto, en una cua sorprenent
i plurilingüe provocada per l’atracció
que suposa l’ediﬁci -històric i preciós- i
per la suposada inspiració que va tenir
JK Rowling a l’hora de crear l’univers
Harry Potter. Prèvia entrada, esclar.
En aquell moment la nostra tendència

El 2017 l’aeroport de
Barcelona va registrar
47,2 milions de
passatgers. De rècord
natural a seguir la massa pateix una
petita sotragada, i decidim que ja n’hi
ha prou; preferim anar a fer una copa
de vi -que tampoc és exclusiu però sí
més satisfactori-, només amb l’oposició ferma de la ﬁlla adolescent que s’ha
quedat sense foto-postureig per a l’instagram. Malgrat que tot està a petar,
les imatges que ens queden de la ciutat
portuguesa són molt boniques; segurament farem una escapada en el futur.
Total, un vol de Ryanair i un airbnb
no gaire cèntric et surten més econòmics que sortir a sopar per la ciudad
sin ley. Impossible que viatjar així pugui ser sostenible. El 2017 l’aeroport de
Barcelona va registrar 47,2 milions de
passatgers. Va batre un rècord. Vueling
i Ryanair, capdavanteres. Les xifres
d’enguany van pel mateix camí. Però
qui s’hi pot resistir?

•

Escena de ‘Do de Pecho’, l’explosiva revista musical que el Centre ha estrenat dins dels actes del 150è aniversari de l’entitat. Foto: Cedida

A

l rovell de Gràcia s’està vivint durant aquest any
2019, per qui encara no ho sàpiga, una nova efemèride que consolida l’esperit del barri o d’aquell
poble que el 1897 encara independent s’integrava a la metròpoli barcelonina. El Centre Moral i
Instructiu de Gràcia -El Centre-, que junt amb altres entitats gracienques constitueix l’anomenat G-6 (entitats històriques de Gràcia), es troba a l’equador del seu 150è aniversari i per celebrar-ho ha volgut fer tot un “Do de pit” o com
diuen ells un “Do de Pecho”, i llençar la casa per la teulada
recuperant un gènere una mica oblidat dels espectacles habituals, un gènere important durant més d’una dècada tant
per l’entitat com per la Barcelona d’aquell Paralelo de llums
i colors, de la Bella Dorita, de Raquel Meyer, de l’Alady, Luis
Cuenca, La Maña, Amparo Moreno o Merche Mar, entre
molts altres, ens referim a la revista musical.
Aquest juny, fent parella amb la revetlla de Sant Joan, va
estrenar-se a El Centre, un espectacle fet especialment per
la celebració titulat Do de Pecho una explosiva revista musical, on participen més de 70 persones de totes les edats de
14 anys ﬁns a .... (respectem el secret), 27 canvis de vestuari,
quasi 400 vestits i plomes moltes plomes, amb el millor estil
d’El Molino.
Els amants de la revista clàssica trobaran una illa pels records, però l’encert de la direcció teatral, artística i de guió
ha volgut que les noves generacions trobin confort i distracció a l’espectacle, amb números de coneguts musicals, de
pel·lícules o cançons d’èxit actuals, tot combinat amb la participació del públic que acaba sent un més de l’espectacle.
Vaig descobrir en un dels anteriors números de l’Inde-

Els amants de la revista clàssica
trobaran una illa de records
però les noves generacions
també confort i distracció
pendent, un tastet d’imatges de l’espectacle, llum, color i
plomes, però el paper no pot reﬂectir el més important,
l’alegria, la satisfacció i especialment el bon gust de boca
amb el que surt, jo crec, tot el públic després d’uns 135 minuts d’immersió de balls, músiques i textes molineros.
Aquest Do de Pecho no és tan sols un espectacle, és una
mostra de la vida de les entitats del barri, els participants
han esmerçat hores i hores, es calculen més de 500 hores
d’assajos, voluntàries i voluntaris que han ajudat a cosir vestits, folrar barrets i americanes, construir els vanos de plomes, i tants elements que apareixen a l’espectacle. El Centre
amb els seus socis han fet cert i viu l’esperit gracienc, que veiem també reﬂectit a la Festa Major, als castells i a tota la resta d’entitats cíviques que mouen socialment Gràcia.
Per sort, a l’octubre El Centre tornarà a pujar Do de Pecho
a l’escenari, sis úniques representacions, dos caps de setmana que us farà possible esvair cabòries en un octubre que
no sabem que ens portarà, tot celebrant juntament amb El
Centre i Gràcia, la vida d’una entitat que arriba jove als 150
anys. Us aconsello que no us perdeu la oportunitat.

L’Independent no es fa responsable ni té per què compartir les opinions expressades a la secció d’opinió del setmanari
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Si
voleu publicar els vostres actes en aquesta agenda, envieu un correu
electrònic a redaccio
@independent.cat

Exposicions
Fins al 14 de setembre
Aquesta visita segueix diferents itineraris de diferents temàtiques que profunditzen en el coneixement del Park Güell i
la seva relació amb la ciutat. Les temàtiques van des de la història de cada ediﬁci
del parc al creixement de la ciutat vist des
del parc.
Museu d’Història de Barcelona - Park
Güell Casa del Guarda
Fins al 27 de setembre
DIS-CONFORMITATS. Joves artistes a la
Fundació - XIV Edició 2019. Exposició
de Carmen Dengra, amb el projecte Blur
Time, en gravat; d’Inés Schaikowski,
amb Gybride Heimat, escultura; i Simon
Contra, amb Com pintar la boira, en pintura. “Tots tres aposten per un relat social, que veu la persona en un marc d’una
societat orgànica en la qual la persona,
degut a circumstàncies alienes i externes
a la seva voluntat o situació personal, viu
en certa manera condicionada pel context
de l’època que li ha tocat viure”, com diu
Pilar Parcerisas, la comissària que ha fet
el seguiment de les obres.
Fundació Felícia Fuster (Camps i Fabrés, 11)
Visita guiada que Casa Vicens programa
des de novembre de 2018, Les essències
de la CAsa Vicens, tot un recorregut visual i olfactiu que permet al visitant descobrir amb tots els sentits la primera casa
de Gaudí. Els dijous en castellà, els dissabtes en anglès i els diumenges en català a
les 19 h.
Casa Vicens (Carolines, 18-24)
Fins al 28 de setembre
Fe, pàtria i amor. Mostra sobre la història
dels primers 150 anys del Centre Moral i
Instructiu de Gràcia que proposa un recorregut per les diferents etapes viscudes durant aquests 150 anys per l’entitat,
alhora que també és un testimoni gràﬁc
del moment i de com l’entitat ha anat evolucionant al llarg dels anys en paral·lel a la
societat. La Violeta (Maspons, 6)
Exposició Col·lectiva de fotograﬁa al Coll.
El centre cívic El Coll La Bruguera inaugura aquest divendres 6 de setembre,
amb una guia comentada, una mostra de
fotograﬁes sobre diversos espais i indrets
del barri, realitzades per diferents veïns i
veïnes del Coll.
CC El Coll La Bruguera (Aldea, 15)
Exposició permanent
Exposició Casa Vicens, la primera casa de
Gaudí: manifesto 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 congeni i la seva anticipació al modernisme.
Casa Vicens (Carolines, 18-24)

Carrer Argentona, a partir de les 18.30 h
Pregó de Festa Major a càrrec de l’actriu
Patrícia Bargalló.
Verdi / Baixada de la Glòria, a les 20 h

Recomanem

Open Mic Poe(tic) amb Julián Sánchez
Caramazana.
Espai Poètic (Pau Alsina, 42), a les 20 h

La Violeta inaugura la propera
setmana una nova edició de
la Mostra internacional de
cinema etnogràﬁc amb la
projecció i posterior debat dels
documentals realitzats per Josep
M. Contel Desmadre democrático
(1977) i El barri és una festa
(Crónica de la Festa Major 1978),
sobre la recuperació de la festa
major del Clot - Camp de l’Arpa.
Emmarcada en la mateixa
proposta s’inclou l’exposició 150
anys del Centre Moral de Gràcia,
que mostra un recorregut
emocional comparatiu del que
han estat aquests cent cinquanta
anys de teball associatiu a la Vila.

Teatre: I tu, vols un hàmster?, d’Ana
Boﬁll.
Teatreneu (Terol, 26), a les 20.30 h
Concert: Adri, Alexis & Friends Vol. 3w/
Andrés Fajngold i Raquel Hervás.
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant
Mique, 59), a les 20.30 h
FM la Salut. Concert: Black Island +
Ramon Aragall + DJ Spacer.
Rambla Mercedes, a partir de les 20.30 h
Concert: Laguna + Ered + Motörhits.
Plaça de la Farigola, a partir de les 22 h
Concert: Irene Zugaza & Guadalupe
Mediavilla.
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22.30 h
Concert: orquestra Camaleón.
Verdi / Baixada de la Glòria, a les 23 h
Dissabte 7 de setembre
Cursa popular de la Glòria.
Inici a l’espai Quiró (av. Mare de Déu de
Montserrat, 5), a les 10.30 h
Espectacle familiar: Somnis.
Microteatre Barcelona (Bailèn, 194-196), a
les 10, 11.30 i 13 h
Tallers per a nens i nenes (organitzat per
l’Afa Montseny) + Ludoteca de l’spaghetti
+ Sonia Pintacares.
Plaça de la Farigola, a partir de les 11 h
Concert: Beats on Wheels.
Rambla Mercedes, a les 13 h
Vermut a ritme de swing amb classe oberta per a principiants a càrrec de
BCNSwing, ball amb Dj. Maria Durán, i
cervesa artesana de Monsieur Vélo (mecànics de bicicletes i cervesers del barri).
Espai Quirhort (Av. de la Mare de Déu de
Montserrat, 9), a les 13 h
Espectacles: Persons i Romeo i Julieta.
Plaça de la Farigola a les 13.30 h
Concert: Marion & Tahirou Drabo.
Plaça de la Farigola, a les 18 h
Recital Solidari Raúl Parra.
Espai Poètic (Pau Alsina, 42), a les 18.30 h
Teatre: Agència matrimonial: 7 d’amor.
Teatreneu (Terol, 26), a les 19 h
Concert: La revolució Guapachosa.
Rambla Mercedes, a les 20.30 h

Actes

Loqueterroting Jam Sessions.
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant
Miquel, 59), a les 22 h

Divendres 6 de setembre
FM la Salut: Espectacle musicactiva.
Amﬁteatre de la plaça Lesseps, a les 18.30 h

Concert: Orquestra Basarab +
Telewawachi Kilili + Bakanoa.
Plaça de la Farigola, a les 22 h

FM La Salut: Monòleg, sopar, grup de
rumba i festa de la rumba. Organitza
Organitza de veïns de carrer Argentona.

Concert: Combo Pacheco.
Rambla Mercedes, a les 23 h

9a Mostra
internacional de
cinema etnogràﬁc
a la Violeta

Dijous 12 de setembre a la
Violeta (Maspons, 6), a les 20 h

Diumenge 8 de setembre
Swing a la plaça.
Plaça de la Sedeta, a les 12 h
Festival l’Hora del Jazz: Connexions Trio
+ Payground.
Plaça de la Vila a les 13 h
Tardes de clàssica al Cafè Vienès: Trio de
piano.
Casa Fuster (Jardinets de Salvador
Espriu), a les 18 h
Concert: Tablao Sur + Kyabate.
Organitzat per l’Antic Forn de Vallcarca.
Solar del carrer Cambrils, a les 19 h
Concert: Barcelona Bluegrass Jam.
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant
Miquel, 59), a les 19.30 h
Cinema a la fresca: El acorazado
Potemkin. Pel·lícula musicada en direc-

te per The Burning Shore. Organitzat per
l’Antic Forn de Vallcarca.
Solar del carrer Cambrils / plaça de la
Pastora, a les 22.30 h
Dilluns 9 de setembre
Xerrada: El cementiri de Gràcia, entre
la llegenda i la realitat. Amb Josep M.
Contel (Taller d’Història de Gràcia).
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de
l’Olla, 104), a les 19 h
Dimarts 10 de setembre
Concert: L’Altre (micro obert còmics).
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant
Miquel, 59), a les 21.30 h
Dijous 12 de setembre
Cicle de cinema documental: El silencio de los otros (Almudena Carracedo i
Robert Bahar. 2018). Col·loqui posterior.
Plaça de la Fontana, a les 20.30 h

Entitats

Divendres 6 de setembre
Circuit de ràpides de tardor. Club d’escacs Tres Peons.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 20.30 h

Dimarts 10 de setembre
Celebració diada nacional de Catalunya.
Amb les entitats històriques de Gràcia
G6.
Biblioteca Jaume Fuster (Pl. Lesseps), a
les 19 h

Dissabte 7 de setembre
Vermut anticarcerari. Informació sobre
la vaga de fam a les presons amb Clivella. Dimecres 11 de setembre
Celebració de la diada nacional de
Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a les 12 h
Catalunya. Ofrena ﬂoral de les entitats
Concert: Eli Neira & Vara Cabaret Poètic. gracienques al monument de Rafael de
Ateneu Roig (Torrent d’en Vidalet, 34), a Casanova.
Bruc amb Roda Sant Pere, a les 9.30 h
les 19 h

Festa ﬁnal d’estiu: sopar de carmanyola 11-S. Fideuà solidària.
+ beguda. Cantada d’havaneres (Penjats El Centre (Ros de Olano, 9), a les 14.30 h
de l’Ham) + rom cremat. Organitza Nova Amb el suport de
Associació de veïns i veïnes i comerciants
de Plaça del Diamant i entorn.
Plaça del Diamant, a les 21 h
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Breus

C4Trío mostra al
CAT el ‘cuatro’,
instrument
icònic veneçolà
Foto: Alejandro González

C4 Trío, guanyadors del
Grammy Latino 2014
i el Premio EXIB 2019
(Expo Iberoamericana de
Música) com artista de
l’any, mostraran al CAT
el proper dimecres 18 de
setembre la seva peculiar
manera d’interpretar el
cuatro, l’instrument icònic
de Veneçuela. Jorge Gle,
Héctor Molina i Edward
Ramírez, juntament amb
Rodner Padilla, proposen
un viatge musical sense
fronteres que aborda
un repertori de la seva
pròpia autoria, amb
improvisacions que passen
pel jazz, el folk i la música
popular.

SwingCats
arrenca
temporada amb
una jam session
La primera Gràcia Swing
Jam de la temporada
tindrà lloc el proper dilluns
16 de setembre a les deu
de la nit a SwingCats, amb
una festa especial amb
música en viu que pretén
servir d’inauguració del
curs. L’escola del carrer
Torrijos convida els
músics a que porting el seu
intstrument i als ballarins
a participar de la sessió.

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla
del Prat, 15. Tel. 93 217 26 42.
• Angry Birds 2: La película. Dv,
ds, dg, dl, dm, dc, dj, 15.55.
• IT: Capítulo 2. Dv, ds, dg, dl, dm,
dc, dj, 16.30, 18, 20, 21.25.
• Playmobil: La película. Dv, ds,
dg, dl, dm, dc, dj, 16.05, 18.10.
• Padre no hay más que uno. Dv,
ds, dg, dl, dm, dc, dj, 20.15.
• Inﬁerno bajo el agua. Dv, ds,
dg, dl, dm, dc, dj, 22.15.
• Quién a hierro mata. Dv, ds, dg,
dl, dm, dc, dj, 16.10, 20.10, 22.20.
• Dora y la ciudad perdida. Dv,
ds, dg, dl, dm, dc, dj, 15.50, 18.
• Vivir dos veces. Dv, ds, dg, dl,
dm, dc, dj, 15.55, 18.05, 20.15,
22.25.
• Objetivo: Washington DC.
Dv, ds, dg, dl, dm, dc, dj, 16.10,

Cultura
El LEM 2019 creix
en concerts i suma
el CAT i dos nous
espais a la ciutat
El dispositiu arrenca el 26 de setembre al Texas amb el
duet inèdit format per Núria Andorrà i Christiane Bopp

Silvia Manzanera

Raúl Cantizano
(col·laborador de
El Niño de Elche)
presenta a la Sedeta
‘Guitar Surprise’

E

l 24è Encontre Inter nacio nal de Músiques Expe rimentals de Gràcia
– Barcelona, és a dir, el
Dispositiu LEM d’enguany,
començarà el proper dijous 26 de
setembre amb una actuació del
duet format per la percussionista
catalana Núria Andorrà i la trombonista francesa Christiane Bopp
als Cinemes Texas (13 h). Segons
la direcció del festival, Andorrà i
Bopp “són dues de les millors intèrprets del circuit europeu de
músiques improvisades”. El LEM
2019 augmenta el nombre d’actuacions en relació a l’any passat (un
30% més) i s’allarga ﬁns al 26 d’octubre a diferents espais del districte de Gràcia, però també s’estén a
la ciutat en indrets puntuals del
Raval, L’Esquerra de l’Eixample i
Sant Gervasi.
Enguany s’hi incorporen tres
nous escenaris: a Gràcia, el Centre
Artesà Tradicionàrius, la capella modernista del Col·legi Major
Ramon Llull, al recinte eixamplenc
de l’Escola Industrial, i La Rubia
Horiginal, al Raval, en el marc d’un
acord de col·laboració amb el cicle
Radial (organitzat per l’emissora
Dublab), una altra de les novetats.
Com en anteriors edicions el
19.10, 22.
• Érase una vez en...Hollywood.
Dv, ds, dg, dl, dm, dc, dj, 16,
18.30, 21.30.
• Mascotas 2. Dv, ds, dg, dl, dm,
dc, dj, 16.15, 19.15.
• Una íntima convicción. Dv, ds,
dg, dl, dm, dc, dj, 21.50.
• El rey león. Dv, ds, dg, dl, dm,
dc, dj, 19.05, 22.05.
Cinemes Girona. Girona, 177
• Ittymaani. Dg, 16.
• Hotel Bombai. Dv, ds, dc, dj,
17.30, 22. Dv, ds, dg, dl, dc, 19.45.
Dg, dl, dm, 17.30.
• Los silencios. Dj, 20.
• Kikoriki: La llegenda del Drac
Daurat. Dv, ds, dg, dl, dm, dc,
dj, 16.
• Ray & Liz. Dv, dg, dl, dm, dc,
dj, 20. Ds, 22. Dv, ds, dl, dm, dc,
dj, 16
• Una íntima convicción. Dv, ds,
dl, dm, dc, 18. Dv, dc, dj, 22.

La percussionista catalana Núria Andorrà, reclam del cartell d’enguany. Foto: Cedida

Soda Acústic i Nota 79, punts
consolidats. El local del carrer
Guilleries acollirà el concert de
la francesa Bérangère Maximim,
o dels britànics Mésange; i els
barcelonins Black Flower, format
per tres dels millors improvisadors
de l’escena comtal (Pablo Selnik,
Yexza Lara i Clara Lai), presentaran
la seva proposta al Nota 79.
• Azar. Ds, 20.
• El hotel a orillas del río. Dv, ds,
dc, 16, 18, 20, 22. Dg, dm, 16, 18,
20. Dl, 18, 20. Dj, 16, 18, 22.
Texas. Bailèn, 205. [VOS català.
933487748 cinemestexas.cat]
• Sala 1: L’espia vermella. 16, 18,
20. Lucky. 22.
• Sala 2: El meu veí Totoro. 16.
Ballant la vida. 18. Lucky. 20. El
viatge de Chichiro. 22.
• Sala 3: L’última lliçó. 16, 18, 20.
La caiguda de l’imperi americà. 22.
• Sala 4: El mejor verano de mi
vida. 16, 18, 20. Your name. 22.
TEXAS NANOS:
• El meu veí Totoro. 16.
Verdi. Verdi, 32.
• Érase una vez en Hollywood.
Dv, ds, dg, dl, dm, dc, dj, 16,
17.40, 19, 22.
• El cocinero de los últimos de-

seos. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, dj,
15.50, 18.10, 19.55, 22.30.
• Midsommar. Dv, ds, dg, dl, dm,
dc, dj, 22.15.
• El Rey León. Dv, ds, dg, dl, dm,
dc, dj, 15.50.
• El hotel a orillas del río. Dv,
ds, dg, dl, dm, dc, dj, 15.50, 18,
20.40.
• La virgen de agosto. Dv, ds, dg,
dl, dm, dc, 19.50.
• Una íntima convicción. Dv,
ds, dg, dc, 22.15. Dl, dm, 17.50,
22.15. Dj, 17.50.
• Anna. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, dj,
22.30.
• La biblioteca de los libros rechazados. Dv, ds, dg, dc, 20.30.
Dl, dm, dj, 15.50, 20.30.
• Los paraguas de Cherburgo. Dj,
20.15.
• Bajo el volcán. Dj, 22.15.
• Mia y el león blanco. Dv, ds, dg,
dc, 16, 17.55.

LEM manté convenis d’intercanvi de propostes amb diferents festivals d’Europa amb una idiosincràsia similar. Aquest any, a banda
dels festivals Signal (Sardenya) i
Intermediale (Polònia), el cartell
del LEM afegeix una proposta del
certamen d’Almeria Morada Sónica.
Pel que fa a la resta de músics
de l’edició d’enguany, destaca el sevillà Raúl Cantizano (Centre Cívic
La Sedeta, 25 d’octubre, 22 h), guitarrista amb una trajectòria a mig
camí entre el ﬂamenc, el rock, l’ambient i la improvisació, conegut per
les seves col·laboracions amb El
Niño de Elche i que al LEM presentarà l’espectacle Guitar Surprise,
El baile de las cuerdas; Anne Gillis
(Auditori del MACBA, 24 d’octubre),
artista de culte associada des de
mitjans dels 80 al moviment de la
música industrial; i Carlos Zíngaro
i Ulrich Mitzlaff (CAT, 11 d’octubre),
de Lisboa, dos històrics de l’escena
europea del jazz d’avantguarda.

•

Verdi Park. Torrijos, 49
• Hotel Bombay. Ds, dg, dc, 15.50,
18, 20.15, 22.30. Dv, dl, dm, dj,
18, 20.15, 22.30.
• Viento de libertad. Dv, ds, dg,
dl, dc, dj, 15.50, 18.10, 20.10,
22.30. Dm, 15.50, 18.10, 22.30.
• Quien a hierro mata. Ds, dg, dc,
18.10, 20.30, 22.30. Dv, dl, dm,
16, 18.10, 20.30, 22.30. Dj, 16,
18.10, 22.30.
• It capítulo 2. Dv, ds, dg, dl, dm,
dc, dj, 15.50, 18.55, 22.
• La casa de verano. Dv, dl, dm,
dj, 15.50.
• Érase una vez en Hollywood.
Dv, ds, dg, dl, dm, dc, dj, 11.30.
• El cocinero de los últimos deseos. Ds, dg, dl, dm, dc, dj, 11.30.
• Litus. Dm, 20.15.
• Angry Birds 2. La película. Dv,
ds, dg, dl, dm, dc, dj, 11.30.
• Mascotas 2. Ds, dg, dc, 16.20.
Dv, ds, dg, dl, dm, dc, dj, 11.30.

Cultura
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Connexions Trio: “El
més complicat al jazz
és trobar un so propi”

Celebratiu joc de Hollywood

L’Hora del Jazz - Memorial Tete Montoliu obre la 29a edició
diumenge amb l’actuació de trio format per Xavier Pié, Paco
Montañés i MACC, que inauguren els concerts a la plaça de la Vila

Q

S.M.

L

’Hora del Jazz torna aquest
diumenge al seu escenari
habitual, la plaça de la Vila,
amb el format de doble concert i amb el mateix esperit
que fa gairebé tres dècades: apropar la música jazz al públic. Els encarregats de donar el tret de sortida són Connexions Trio, projecte
format pel saxofonista tarragoní
Xavier Pié, Paco Montañés (bateria i percussió) i MACC a la guitarra; aquest últim en dona els detalls.
És la primera vegada que toques
a la plaça de la Vila en el marc de
l’Hora del Jazz. Creus que calen
més iniciatives amb aquest format per apropar el jazz al públic?
Totalment. Aquest festival és únic,
tant pel format com pel concepte.
Està impulsat i organitzat íntegrament per músics. Així que és un orgull poder pujar a l’escenari de la
plaça de la Vila de Gràcia. És important com a reconeixement del
treball de músic, perquè quan comences no saps mai com acabaràs.
I tocar en el mateix lloc que Clara
Luna o Andreu Zaragoza i Vicenç
Solsona, encara més orgull.
Perquè el camí no ha estat fàcil.
Doncs no, gens. El Xavi Pié i jo ja
som uns batallites, vam començar
als 80 i al 86 vam coincidir, i després
ens hem anat retrobant i consolidant el projecte. A la darrera etapa s’ha incorporat Paco Montañés;
teníem molt clar que no volíem un
bateria de jazz ni de rock a l’ús sinó
un músic atípic.
I què us aporta?
Ve d’una formació clàssica, és molt
peculiar. En el jazz el més difícil és

crítica de
cinema

Joan Millaret Valls
uan es compleixen 25 anys de la Palma d’or a
Canes per Pulp Fiction (1994), ens arriba la novena pel·lícula de Quentin Tarantino, Érase una
vez en... Hollywood. Es tracta d’una particular i encesa oda al cinema ambientada l’any 1969 en l’entorn de Hollywood, coprotagonitzada per una estrella de segona de la televisió, Rick Dalton (Leonardo
DiCaprio), i el seu inseparable amic, Cliff Booth
(Brad Pitt), que li fa de xofer i, també, de doble en les
seves escenes d’acció. Es tracta d’una història de ﬁcció cinemaníaca inspirada, en bona mesura, en l’estreta relació de Burt Reynolds i el seu doble de les escenes de risc, Hal Needman.
Rick Dalton i el seu doble viuen en un reduïda bossa de glamur feta d’èxits limitats, sempre a l’ombra
del cinema de gran format; món que es troba en plena transformació, tal com posa de manifest el productor de Rick,
Marvin Schwartz
(Al Pacino). El director de Reservoir
Dogs (1992) porta
a terme el que és,
sens dubte, la seva
aposta més metacinematogràﬁca,
un ﬁlm absolut de
cinema dins del
cinema. Tarantino fa el seu sentit homenatge a una
època crucial del cinema mostrant les seves cartes
conegudes, ja sigui la seva debilitat pel cinema impur
o la reivindicació entusiasta del paper dels dobles, la
cara B de Hollywood, com deixava palès a Death Proof
(2007).
Reescriu l’any cinematogràﬁc de 1969 a Los
Angeles amb nostàlgia i calidesa, omplint el seu monumental ﬁlm, prop de tres hores de durada, amb
divertides picades d’ullet, que abraça des de Bruce
Lee a Steve McQueen. Tarantino es fa ressò també
de la psicodèlia dels anys hippies i s’ocupa d’una de
les seves derives psicopàtiques, la secta liderada per
Charles Manson. Així la seva carta d’amor al cinema conté diverses històries creuades, unes extretes
de la pròpia mitologia del cinema i les altres inventades al seu caprici. I és que Tarantino proposa en
aquest ﬁlm celebratiu del cinema una nova ucronia
com plasmava a Malditos bastardos (2009). De carregar-se a Hitler en una missió especial ara torna a reinventar la història al seu gust i canviar per complert
el sentit de la macabra matança de Charles Manson
i la seva banda d’acòlites. Tarantino proposa així un
desenllaç alternatiu i festiu al salvatge assassinat
de la dona embarassada de Polanski, Sharon Tate
(Margot Robbie), i dels seus amics. Tot i les lloances
rebudes, l’espectacular i dilatat fresc cinematogràﬁc
de Tarantino té baixades d’interès i força moments
d’ensopiment. Però queda una vistosa excursió cinèﬁla als 60’ farcida de cites i referències múltiples.

Tarantino fa el seu
sentit homenatge a
una època crucial
del cinema

Imatge promocional de Connexions Trio, que obren diumenge el festival . Foto: Cedida

trobar un so propi. Amb el projecte
Connexions trio crec que hi ha molt
recorregut i futur.

els
concerts
a Gràcia

Enguany el festival reivindica el
paper de la dona i denuncia la precarietat laboral dels músics. Tant
poc s’ha avançat?
S’ha avançat molt poc. La movida
madrilenya va canviar una mica la
situació dels músics però a partir
del 2002 vam caure en la més absoluta precarietat, la mateixa que
hi ha en el sector cultural o de la
comunicació. Per això és tan important la feina de l’Associació de
Músics de Jazz de Catalunya.

Diumenge 8 de setembre
17 h Connexions Trio
18 h Playground

Com serà el concert de diumenge?
Un concert en petit format, de tu
a tu, amb un sonoritat especial i a
l’aire lliure; tocar al carrer és unasort. Encara és molt costós fer arribar el jazz al públic, continua sent
un element difícil perquè costa que
el reconeguin, fet que canviaria si
hi hagués una veritable aposta per
l’educació musical.

Diumenge 29 de setembre
17 h Sergi Felipe Trio
18 h Claroscuros

•

Diumenge 15 de setembre
17 h Elisabet Raspall -Benet
Palet Duet
18 h Joel Moreno Codinachs
Quartet
Diumenge 22 de setembre
17 h Daniel Ferruz Quartet
18 h Lluc Casares Quintet

Tots els concerts tenen lloc
a la Plaça de la Vila

•
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