
El Park Güell segueix creixent 
per sobre dels tres milions 
de visitants de pagament
El recinte, que en cinc anys ha sumat mig milió de tiquets més anuals, 
estrena amb crítiques de les escoles la nova peatonalització de l’entorn

Albert Balanzà

En constant repensament 
per la multiplicitat d’ac-
tors que hi concorren, el 
Park Güell entra en la rec-
ta fi nal de l’estiu amb noves 

dades d’assistència que constaten 
la consolidació dels tres milions 
llargs de visitants de pagament. 
Concretament 3.135.263 persones 
van pagar entrada per accedir a la 
zona monumental del recinte du-
rant l’any 2018, una xifra que supo-
sa un lleuger increment respecte 
de les xifres últimes que es van fa-
cilitar des de l’Ajuntament el 2017: 
3.120.906 tiquets venuts. Aquesta 
nova xifra superior als tres mili-

ons s’allunya de nou, ni que sigui 
per 14.357 tiquets més, d’aquells 
2.598.732 visitants de pagament de 
l’any 2014, quan es va poder dispo-
sar per primera vegada d’una xifra 
d’any total. El sistema va arrencar 
el 25 d’octubre de 2013 i aquell any 
va registrar 333.843 primers visi-
tants de pagament.

D’altra banda, en l’àmbit sensible 
de la mobilitat, el pla integral d’ac-
tuacions ha començat a repercutir 
d’una manera diferent des del pas-
sat dijous amb el primer dia d’es-
cola i primeres queixes dels pares i 
mares per la manca de comunica-
ció de l’estrena del nou sistema de 
regulació mitjançant senyals i can-
vis de sentit que al gener es millo-
rarà amb pilones. Pàgina 3Els visitants del Park Güell fan cua per accedir a la plaça de la Natura aquest dijous Foto: Albert Vilardaga

Els mercats de 
Lesseps i de l’Estrella 
tindran sistemes 
de comptatge i de 
gestió d’aforament
Els sensors diferenciaran 
clients nous o habituals i també 
visitants locals o estrangers P6

BComú assumirà 
Educació, Habitatge 
i Urbanisme i el 
PSC, seguretat, 
comerç i esports
El bipartit tanca l’estructura de 
carteres que s’haurà de ratifi car 
en la comissió de govern local P2

Gràcia 
Llegeix 
diu adéu
El festival literari no aconsegueix 
recuperar suports i ja no farà la 
quarta edició aquesta tardor P14

Setmanari gratuït
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El PDeCAT 
inicia el procés 
participatiu 
Encarem el Futur

“Debatem què volem ser i 
cap a on volem anar”. Sota 
aquesta idea expressada 
per la portaveu del grup 
municipal a Gràcia, Sílvia 
Mayor, el PDeCAT ha 
arrencat aquest dilluns 
les sessions del procés 
participatiu Encarem 
el Futur. El procés es 
tancarà a fi nals de 
setembre i tres relators, 
entre els quals a BCN hi 
ha Mayor, i s’elevarà a la 
direcció del partit.

La CUP reimpulsa 
la presència a 
Gràcia amb una 
assemblea
L’assemblea de la CUP, 
que en aquest mandat ha 
quedat fora del Districte i 
de l’Ajuntament pels mals 
resultats electorals, ha 
programat dimecres 25 a 
La Torna (Sant Pere Màrtir 
37, 19.30h) una assemblea 
oberta per presentar el 
projecte Vector, de caire 
comarcal, que servirà per 
reimpulsar el projecte de 
l’esquerra independentista 
a nivell local. El debat, 
segons els cupaires. té com 
a tres punts principals 
“lluitar per una ciutat 
que sigui punta de llança 
republicana, garant dels 
drets socials i motor 
feminista”.

BComú assumeix les 
principals carteres del 
cartipàs: Educació, 
Urbanisme i Habitatge
El PSC, si dijous es ratifi ca l’acord, es quedarà Seguretat, 
Comerç i Esports com a responsabilitats de relleu a Gràcia 

Albert Balanzà

La negociació del cartipàs 
de Gràcia ha estat llarga 
aquest cop, amb tot l’estiu 
pel mig i amb les pretensi-
ons d’uns i altres que han 

ajornat l’acord gairebé al límit del 
ple del 2 d’octubre. L’estructura 
principal no s’ha acabat de tan-
car fi ns aquest dijous a la tarda, 
quan BComú i el PSC han donat 
per bo el repartiment que atorga a 
nivell local les carteres principals 
als comuns: Educació, Urbanisme 
i Habitatge. Els socialistes locals 
assumiran responsabilitats simi-
lars a les que tenen a nivell de ciu-
tat i que a Gràcia també tenen cer-
ta sensibilitat: Seguretat, Comerç 
i Esports. Tot plegat s’ha de rati-
fi car dijous vinent en la comissió 
de govern local. 

Seguint aquesta estructura, 
també avalada pels grups mu-
nicipals a l’Ajuntament, els cinc 
consellers de BComú es reparti-
ran nominalment les carteres de 
la següent manera: el portaveu 
del grup, Jordi Farriol, concen-
trarà els afers d’urbanisme sense 
cap altra responsabilitat afegida; 
el conseller Yusef Quadura s’en-
carregarà d’Habitatge, Polítiques 
Socials, Medi Ambient, Drets 
Civils i Solidaritat; la consellera 
Cristina Pardo, que ja va exercir 
de consellera de cultura durant 

Els consellers i les conselleres del Districte en la darrera sessió plenària. Foto: Albert Balanzà

la Festa Major, sumarà Educació 
i envelliment actiu; la consellera 
Àngels Tomàs governarà sobre 
Salut, memòria històrica, femi-
nismes i nomenclàtor, i la conse-
llera (i consellera tècnica) Judith 
Calàbria es quedarà Participació.

Els dos consellers del PSC a 
Gràcia, Alberto Lacasta i Mercè 
Saltor es repartiran, respec-
tivament, Seguretat, Comerç, 
Joventut i Infància d’una banda, 
i Esports, Gent gran i Diversitat 
funcional, de l’altra. •

Les eleccions estatals no 
afectaran la dinàmica local. 
Els comicis sobrevinguts del 
10-N han caigut sense massa 
inquietud al Districte, no només 
perquè hi haurà tan sols una 
setmana de campanya sinó 
perquè no hi ha encara cap 
òrgan de participació engegat. 

A. B.
 

Els Mossos d’Esquadra han tor-
nat a actuar aquesta setmana, 
dimecres de matinada, a Gràcia 

en el desallotjament d’una casa 
okupada, concretament contra Ka 
La Kastanya, a Torrent de les Flors 
144. Els fets han succeït a partir de 
les 5.50 del matí i per tot el barri 

s’han sentit petards mentre mitja 
dotzena de persones resistien dins 
de la casa. Dues fi nalment han es-
tat detingudes.

L’assemblea de Ka La Kastanya, 
ben connectada amb altres col-
lectius de la Vila com La Nova 
Usurpada i l’Ofi cina d’Habitatge, 
és hereva directa de Ka La Trava, 
la casa de Travessera de Gràcia 
154 que va ser desallotjadada el 

18 d’octubre de 2018 perquè s’hi 
aixequessin pisos i que encara 
és un solar. Aquell episodi va ser 
particularment cruent perquè 
va anar seguida dos mesos des-
prés per la mort de la Sindy, una 
de les integrants de La Jahnela, el 
bloc okupat limítrof; l’assemblea 
va responsabilitzar d’aquest fet 
la pressió immobiliària i policial. 
En els darrers mesos, l’assemblea 

Els Mossos posen fi  a 11 
mesos de Ka La Kastanya 
La manifestació posterior es salda amb dues detencions i càrregues

també va reokupar puntualment 
el solar de Ka La Trava per fer-hi 
activitats mentre també impulsava 
iniciatives des de Ka La Kastanya. 

“Tornarem a okupar”, ha dit l’as-
semblea. La manifestació posteri-
or s’ha saldat amb dues detencions 
més i càrregues policials.•

Protesta a Fontana dimecres pel desallotjament de Ka La Kastanya. Foto: A.V.
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El Park Güell segueix 
creixent en visitants 
superant de nou els 
tres milions anuals
L’espai tanca l’exercici 2018 amb 3.135.263 tiquets venuts

Albert Balanzà

E l Park Güell ha consolidat 
en cinc anys una afl uència 
de més de tres milions de 
persones que estan dispo-
sades a pagar per visitar 

la zona monumental, restringi-
da des del 25 d’octubre de 2013, i 
aquest 2018 s’ha tancat amb xifres 
que superen novament tots els an-
teriors registres. Si bé és cert que 
l’Ajuntament calcula que al vol-
tant del recinte hi ha una massa 
total que gira aproximadament 
sobre els nou milions de perso-
nes anuals, les úniques dades fi -
ables són les dels tiquets venuts, 
que des del 2014 com a primer any 
complet, sempre han anat a l’alça: 

Guàrdia Urbana, però ha generat 
fortes crítiques de les escoles per 
la manca de comunicació ofi cial 
de la posada en marxa el 12 de se-
tembre.

L’escola Reina Elisenda, en una 
carta, critica la “certa descoordi-
nació entre la Secretaria Tècnica 
del Park i els estaments encarre-
gats de dur a terme les actuaci-
ons, de manera que s’han gene-
rat problemes d’accés i una certa 
desinformació ja que la senyalit-
zació no era la correcta”. En una 
reunió aquesta setmana, alguns 
pares han demanat que es pugui 
accedir amb vehicle també a la 
sortida de l’escola. •

La nova parada de taxis, a la Rambla Mercedes. Foto: Albert Vilardaga

Reconeixement al World Travel 
Market. La fi ra de referència 
per a la indústria turística, que 
se celebra cada any a Londres, 
ha seleccionat enguany el Park 
Güell en la categoria de bones 
pràctiques en el sector i lideratge 
en turisme responsable, sobretot 
a nivell de transparència i 
informació a través de xarxes i 
aplicacions. De moment hi ha 
14 fi nalistes als premis que es 
lliuraran el 6 de novembre.

2.598.732 (2014), 2.761.439 (2015), 
2.958.901 (2016), 3.120.906 (2017) 
i els nous 3.135.263 (2018). 

A diferència d’altres anys, 
aquesta dada de 2018 no va acom-
panyada de cap altre element de-
sagregat, segons la informació 
facilitada per l’empresa pública 
B:SM, gestora del recinte. Però 
en els últims debats del pla inte-
gral l’Ajuntament sempre adver-
teix que aquestes xifres tendei-
xen a incrementar-se almenys un 
5% cada any per l’augment del 
turisme a la ciutat. La resposta 
per equilibrar l’ús social del Park 
Güell ha estat fi ns ara la simpli-
ficació dels tràmits per obtenir 
la targeta Gaudir + i amplifica-
ció dels avantatges i la posada 
en marxa del nou bus llançadora 

des del carrer Praga per evitar vi-
sitants sense entrada (i que utilit-
zen el 35% dels turistes amb en-
trada).

Un altre gran problema és la 
mobilitat a l’entorn, que des del 
passat dijous ha estrenat el nou 
sistema de pacifi cació amb rètols 
que canvien el sentit novament 
dels carrers Marianao (ara de pu-
jada) i Larrard (ara de baixada) i 
que situen la parada de taxis a la 
Rambla Mercedes. La nova illa pa-
cifi cada entre 11 hores i 20 hores, 
a la qual els residents hi accedi-
ran amb una targeta que abaixarà 
les futures pilones, està custodia-
da per agents cívics i agents de la 

Breus

Set actes a Gràcia 
per la Setmana 
Europea de la 
Mobilitat

La majoria dels actes 
locals de la Setmana 
Europea de la Mobilitat 
es concentren aquest 
divendres amb el 
repartiment de plantes de 
maduixes de la plataforma 
Ideas for Change (vegeu 
L’Independent anterior) 
a la plaça de la Vila i a 
l’escola Sagrada Família 
(Sardenya 343) en el marc 
del Park (ing) Day i també 
amb els tallers de música 
i dansa que es faran a la 
plaça Trilla o l’activitat La 
Fontana surt al carrer, al 
Torrent de l’Olla.

Dinar i concert 
completaran 
el Fem Mercat 
de Vallcarca
La vuitena edició del 
Fem Mercat de Vallcarca, 
que es fa aquest dissabte 
entre les 10 h i les 16 h, 
tindrà com a eix principal 
el mercat agroecològic, 
que s’acompanyarà d’un 
taller d’estampació, una 
botiga gratis, una parada 
de compostatge, un espai 
infantil i ràdio en viu, a 
més de la xerrada Consum 
agroecològic a Barcelona. 
La convocatòria es 
completarà aquest cop 
amb un dinar popular 
(vegà) i un concert 
d’Amrita Dinamita.
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Guillem Roma, 
cap de cartell del 
Desconnecta 2019 
de bandes joves

El concurs Desconnecta 
de bandes musicals joves 
ha anunciat aqueata 
setmana que el cantant 
Guillem Roma serà el 
cap de cartell a la fi nal, 
en què el guanyador hi 
actuarà com a teloner. 
El concurs presentarà 
els semifi nalistes el 2 
d’octubre a Lluïsos amb 
una xerrada amb Gemma 
Recoder (Canet Rock) 
i el periodista Jordi 
Bianciotto.

El projecte de 
dones Minerva 
programa la ruta 
de les creadores
El grup de creadores 
Minerva ha programat 
aquest 28 de setembre una 
nova ruta de descoberta 
dels tallers on treballen 
algunes de les seves 
integrants. L’anomenada 
Ruta de les Creadores, que 
ja s’ha fet en anteriors 
ocasions, toca aquest 
cop els tallers de la joiera 
Elsa Inzunza, la creativa 
tèxtil Mònica Noguero, 
l’enquadernadora 
Begoña Cabero i 
l’escultora Victòria Ibars. 
Més info: minerva@
creadoresdegracia.cat

A.B.
 

El conseller d’Educació del 
Govern, Josep Bargalló, ha 
presentat aquest dimecres 

a l’escola Montseny el programa 
Steam d’implantació del sistema 
combinatiu de matèries com ci-
ència, tecnologia, enginyeria, art 
i matemàtiques, del qual el centre 
educatiu en forma part, i s’ha tro-
bat amb la reivindicació de l’asso-
ciació de famílies en favor de la 

millora de l’escola pública i con-
tra l’anomenada Llei Aragonès de 
privatització d’alguns serveis. 

Bargalló, que ha anat acompa-
nyat pel conseller de Polítiques 
Digitals, Jordi Puigneró, i la di-
rectora de Societat Digital, Joana 
Barbany, ha rebut de mans de l’AFA 
un document de set punts amb re-
clamacions més concretes com la 
construcció en el termini previst 
de l’institut de Vallcarca, la intro-
ducció a l’escola de l’educació afec-
tivo-sexual, els recursos per fer el 

centre més accessible i inclusiu en 
general per a “necessitats educa-
tives especials i diversitats cultu-
rals” i fi ns i tot un forn elèctric que 
substitueixi el vell forn de gas per 
fer els àpats del menjador “més sa-
ludables”.

Fonts de pares i veïns també 
han constatat que la visita ofi ci-
al ha anat precedida per la inter-
venció de la brigada de neteja per 
esborrar pintades com Volem l’Ins-
titut Vallcarca o Bargalló menys re-
tallades i més afl uixar el taló. • Els consellers Bargalló i Puigneró, dimecres a l’escola Montseny. Foto: Cedida

El Govern presenta el programa Steam 
a l’escola Montseny entre reivindicacions
L’AFA reclama l’institut, fer el centre més inclusiu i accessible 
i la introducció a l’escola de l’educació afectivo-sexual

A. B. 

No ha commogut la 
crònica negra local 
tant com l’assassinat 
en un hort del carrer 
Legalitat de la pros-

tituta Carmen Broto, amant 
de l’empresari Julio Muñoz 
Ramonet (1949), o l’agressió 
sexual i assassinat més recent 
al carrer Robí de Maria de los 
Ángeles Chiván (1999). Però el 
llibre 100 anys. 100 fotos. Gràcia 
1897-1997 el tria com el fet i la 
imatge més important de 1919. 
El dia 5 de setembre d’aquell 
any, al carrer Santa Tecla 5, 
entre Còrsega i Bonavista, un 
grup d’acció anarquista va co-
sir a trets el comissari Manuel 
Bravo Portillo. Eren els temps 
on a la Barcelona de l’època era 
fàcil portar pistola i on encara 
era més fàcil agafar-se la justí-
cia per la pròpia mà. En aquest 
context, ni les forces policials 
se cenyien sempre a la legalitat 
ni els ciutadans eren sempre 
obedients. Són els coneguts 
temps del pistolerisme.

El personatge, Manuel 
Bravo Portillo, havia nascut 
a les Filipines el 1876 i des de 
1908 exercia com a policia a 
Barcelona i no li va tremolar el 
pols durant la Setmana Tràgica 
a l’hora de prendre mesures 
expeditives contra les revoltes 
populars que protestaven per 
la mobilització de reservistes 
per ser enviats al Marroc. Bravo 
Portillo va tenir premi en aquell 
moment i es va convertir en el 
comissari més jove de l’Estat.

Ben relacionat amb el capità 
general de Catalunya, Joaquín 
Milans del Bosch i amb les for-

el repor

El número 5 del carrer Santa Tecla on van tenir lloc els fets fa 100 anys . Foto: A. V.

100 anys de l’assassinat del 
comissari Bravo Portillo

Un grup d’acció anarquista va cosir a trets un 5 de setembre al carrer Santa Tecla el 
dirigent policial que va perseguir sindicalistes i que va fer d’espia per als alemanys

ces vives de la patronal, Bravo 
Portillo va teixir durant aquells 
anys una xarxa de relacions que 
seria reconeguda fi ns al punt 
que Alemanya va fi txar-lo com a 
espia durant la Primera Guerra 
Mundial. A escala local la seva 
especialitat va ser fer front al 
sindicalisme. Fins que el juny 
de 1918 el periòdic Solidaritat 
Obrera va publicar unes cartes 
que demostraven la seva activi-
tat a favor dels alemanys. Va fer 
un breu pas per la presó.

El febrer de 1919 la vaga de la 
Canadenca va recrudir la tensió 
entre bàndols i Bravo Portillo, 
tècnicament apartat de la poli-
cia, es va alinear amb l’ala més 
dura de la repressió contra el 
moviment obrer col·laborant 
amb l’anomenada Banda Negra, 
un grup que va ordenar la cri-
da, cerca i mort contra set sin-
dicalistes sota recompensa de 
25.000 pessetes per barba. Si el 
gener de 1918 aquesta mena de 
grupuscles ja havien estat vin-
culats a l’assassinat del profes-
sor Josep Albert Barret i Moner, 
el 17 de juliol de 1919 li va tocar 
al president del ram de l’aigua, 
Pau Sabater El Tero. Tornant 
de l’estiu, un 5 de setembre, en 
un dia que sembla que Bravo 
Portillo anava cap a Gràcia en 
tramvia a veure una amant, dos 
pistolers el van atrapar a la por-
ta del 5 de Santa Tecla. Va per-
dre en el tiroteig.•

El cap policial va 
liderar l’ala dura 
de la repressió 
contra els obrers
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A.B.

Els dos mercats petits de 
Gràcia, Lesseps i l’Estre-
lla, els quals no han es-
tat sotmesos a cap gran 
projecte de remodelació 

com va passar amb la Llibertat 
o com ha entrat l’Abaceria en els 
darrers mesos, van avançant poc 
a poc amb projectes de renova-
ció interior -com va ser el cas de 
Lesseps l’any passat- o de millora 
tecnològica, com en tots dos casos 
s’abordarà enguany amb la repre-
sa del curs. 

L’Institut de Mercats ha obert, 
en aquest sentit una licitació, ja 
en fase tancada de presentació 
d’ofertes, per a la instal·lació, po-
sada en funcionament, mante-
niment i explotació de dades de 
sistemes de gestió d’aforaments 
i de compta-persones. El plante-
jament no només té a veure amb 

hi haurà la capacitat de conèixer 
la freqüència de repetició de tots 
aquests clients. 

L’objectiu, segons els detalls de 
la contractació, és conèixer el nú-
mero de persones de forma di-

Els mercats de Lesseps i de l’Estrella 
tindran sistemes de comptatge 
i de gestió d’aforament
El nou sistema de control permetrà analitzar i diferenciar clients 
nous o habituals i també clients locals o estrangers

El mercat de Lesseps, sense entrar en grans reformes, va fent millores. Foto: A.V.

els dos mercats graciencs sinó 
també amb el mercat de Galvany 
(Sant Gervasi) i amb el mercat de 
la Sagrada Família.

El nou sistema integral de comp-
tatge i de gestió d’aforament, cons-
tarà d’una sèrie de sensors que 
comptabilitzaran el pas dels visi-
tants pels diferents espais, a més 
de “la monitorització dels dispo-
sitius mòbils del mercat diferen-
ciant entre clients nous i clients 
habituals, clients locals i clients 
estrangers”, segons especifica el 
plec tècnic de condicions. També 

El servei, segons 
els plecs tècnics, 
ha d’estar 
instal·lat el proper 
1 de novembre

lat el projecte a una voluntat me-
rament estadística, més enllà de 
l’increment de la seguretat o de la 
voluntat de controlar l’aforament 
en cas d’acumulació.

El cost d’instal·lació i posada en 
funcionament tant del servei de 
compta-persones com del servei 
de gestió d’aforaments, que es farà 
a través de sensors Wi-Fi, s’ha de 
produir durant l’exercici 2019 i es 
preveu que es desplegui almenys 
fi ns al desembre de 2022 en aques-
ta contractació. La feina més im-
mediata, en tot cas, es desplega-
rà aquestes setmanes perquè els 
plecs tècnics especifi quen que el 
servei ha d’estar en funcionament 
l’1 de novembre.

Aquests plecs també especifi -
quen el cost total anual del ser-
vei que, pel que fa als casos de 
Lesseps i l’Estrella, representa 
unes quantitats de 28.000 i 21.000 
euros totals per als quatre anys 
del contracte.•

ària o el número de persones de 
qualsevol local o zona en temps 
real i també “conèixer les accions 
de cada visitant, i en quina direc-
ció es mouen”. Fonts consultades 
per aquest setmanari han vincu-
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13a edició del torneig Vila 
de Gràcia de bàsquet 
Onze anys després de la darrera edició, els clubs de bàsquet graciencs s’han unit sota la Plataforma 
Bàsquet Gràcia per recuperar el Torneig Vila de Gràcia que es va celebrar els dies 13, 14 i 15 
principalment en el pavelló Josep Comellas però també al poliesportiu Josep Maria de Sagarra a 
Penitents. Els jugadors i jugadores de l’equip sènior dels Lluïsos de Gràcia, Vedruna Gràcia, Bàsquet 
Claret, Safa Claror, CB Coll i CB Pedagogium van contribuir a fer que el torneig fos un èxit i els 
organitzadors ja estan pensant en preparar una nova edició l’any vinent. Fotografi es: Xavier Sendra.
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Breus

El Centre, El Cercle 
i Lluïsos guanyen 
el Vila de Gràcia 
de tennis taula

En la 21a edició del torneig 
Vila de Gràcia celebrat al 
Josep Comellas va comptar 
amb la participació del 
Club Ariel, El Cercle, El 
Centre i els Lluïsos de 
Gràcia. En la categoria A, 
el campió va ser El Centre, 
per davant dels Lluïsos. El 
Cercle es va imposar en la 
categoria B, mentre que 
El Cercle va quedar segon. 
En la tercera categoria, 
els Lluïsos van guanyar i 
El Cercle va ser segon. Els 
participants van destacar 
el bon ambient i la bona 
relació entre entitats.

Raquel Caballero, 
campiona 
d’Espanya 
infantil de tennis
La jugadora del Club 
Tennis La Salut s’ha 
proclamat campiona amb 
el combinat català en el 
campionat d’Espanya per 
comunitats autonòmiques 
disputat a Villena 
(Alacant). Caballero, i 
les seves companyes, 
Anna Ortiz i Alice Ferlito 
van derrotar a Astúries, 
Galícia, Canàries i la 
Comunitat Valenciana a la 
fi nal. L’equip de veterans 
de pàdel ha aconseguit 
mantenir la categoria entre 
els vuit millors d’Espanya.

L’Europa torna a 
encallar-se en el tram 
inicial de la temporada
Tres empats i una derrota és el balanç actual, l’any passat 
la primera victòria va arribar a la cinquena jornada

Albert Vilardaga

P er segona temporada con-
secutiva, l ’Europa co-
mença la temporada dei-
xant-se massa punts que 
després pot trobar a faltar. 

Aquest any el balanç inicial és de 
tres empats (Terrassa, Granollers 
i Vilassar de Mar) i una derro-
ta (Vilafranca), o el que és el ma-
teix, tres punts de dotze possibles. 
Si ve és cert que les sensacions de 
l’equip són bones, i que el joc està 
sent més atractiu que en tempora-
des anteriors, els escapulats han 
de començar a sumar de tres en 
tres per no veure’s a contracor-
rent tota la temporada per inten-
tar aconseguir l’objectiu de lluitar 
pel playoff. 

L’inici de la temporada passa-
da encara va ser pitjor, l’equip va 
sumar dos empats (Martinenc i 
Figueres) i dues derrotes (Prat i 
San Cristóbal), va aconseguir la 
primera victòria (1 a 0 contra el 
Santboià) en la cinquena jornada 
i va anar seguida de dues victòries 
més de forma consecutiva.

Una altra dinàmica habitual en 
les últimes temporades és que a 
l’Europa li costa molt aconseguir 
les victòries contra els equips aca-
bats d’ascendir. Aquest any els 
equips nouvinguts a la categoria 
són el Vilassar de Mar, el Manresa 
i l’Igualada, i el primer enfronta-
ment va acabar en empat. La tem-
porada passada, contra els equips 
que s’estrenaven a la categoria, 
Grama, San Cristóbal i Martinenc, 
els escapulats només van aconse-

guir una victòria i tres empats, sis 
punts de divuit possibles.

L’Europa disputa diumenge la 
cinquena jornada de lliga contra el 
Figueres, un rival que encara ha co-
mençat molt pitjor la lliga que els 
escapulats, ja que només suma un 
punt i ocupa l’últim lloc de la clas-
sifi cació empatat amb el Peralada. 
Els dos precedents de la temporada 
passada van acabar amb el mateix 
resultat, el d’empat a zero.

Una de les principals novetats 
a l’onze inicial pot ser la incorpo-
ració del davanter, Jordi Martínez, 
màxim golejador de l’equip la tem-
porada passada amb 10 gols, i que 
la setmana passada va reaparèixer 
poc més de 20 minuts després de 
superar una lesió muscular. •

El Femení A comença amb mal 
peu la lliga. L’equip de Francesc 
Güells va debutar a la Primera 
Divisió Nacional Femenina amb 
una derrota sorprenent i dolorosa 
contra el fi lial de l’Espanyol (0-
7) en un partit on les escapulades 
van baixar els braços massa 
aviat. Aquest cap de setmana, 
el Femení A buscarà passar 
pàgina i refer-se d’aquest mal 
inici al camp del Sant Gabriel.

Jordi Cano celebrant el gol de l’Europa que semblava defi nitiu en el partit contra el Vilassar. Foto: Àngel Garreta

Resultats
FUTBOL
Tercera Divisió - Grup 5
Jornada 4
CE Europa 2 - 2 UE Vilassar de Mar
1. CF Pobla de Mafumet ...12 punts.
15. CE Europa ..................... 3 punts.
Jornada 5
22/9 (16:30h) Figueres - CE Europa

Segona Catalana - Grup 2
Jornada 2
CE Europa B 3 - 1 Premià CE
1. CCD Turó de la Peira ....12 punts.
4. CE Europa B ................... 4 punts.
Jornada 3
21/9 (17:30h) CE Europa B - CP 
Sarrià

Primera Nacional Femenina
Jornada 1
CE Europa 0 - 7 RCD Espanyol B
1. RCD Espanyol B .............. 3 punts.
14. CE Europa ..................... 0 punts.
Jornada 2
22/9 CD Sant Gabriel - CE Europa

BÀSQUET
Torneig Vila de Gràcia
Competició masculina - Grup 1
Semifi nals
UE Claret 33 - 38 Lluïsos de Gràcia
Vedruna Gràcia 73 - 48 Safa Claror
Final
Lluïsos de Gràcia 58 - 47 Vedruna 
Gràcia
Tercer i quart lloc
UE Claret 57 - 40 Safa Claror

Competició masculina - Grup 2
Partit 1
CB Pedagogium 32 - 48 CB Coll
Partit 2
Vedruna Gràcia B 43 - 46 CB 
Pedagogium
Partit 3
CB Coll - Vedruna Gràcia B

Competició femenina - Grup 1
Partit 1
Lluïsos de Gràcia 56 - 51 Safa 
Claror
Partit 2
Lluïsos de Gràcia 53 - 39 Vedruna 
Gràcia
Partit 3
Safa Claror 38 - 34 Vedruna Gràcia

Competició femenina - Grup 2
Partit 1
CB Coll 55 - 47 CB Pedagogium

Partit 2
UE Claret 49 - 21 CB Coll
Partit 3
CB Pedagogium 9 - 78 UE Claret

WATERPOLO
Lliga Premaat Masculina
Jornada 1
28/9 (18h) Waterpolo Navarra - CN 
Catalunya

Lliga Premaat Femenina
Jornada 1
5/10 (12:45h) CN Catalunya - CN 
Sant Andreu

FUTBOL SALA
Divisió d’Honor Catalana (G2)
Jornada 31
5/10 (16h) BarnaSants FS Club - 
Gràcia FS 

HANDBOL
Quarta Catalana (Grup A)
Jornada 1
6/10 Handbol Claret - La Garriga B

TENNIS TAULA
Segona Divisió Nacional (G4)
Jornada 1
28/9 (17h) Lluïsos de Gràcia - 
Badalona

Segona Divisió Nacional (G5)
Jornada 1
29/9 (11h) Lluïsos de Gràcia B - 
CTT Barcelona Alusport
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La Plataforma Bàsquet Gràcia, 
orgullosa de la reedició del torneig
Lluïsos es van proclamar campions del grup 1 tant en categoria masculina com 
femenina, mentre que el Coll va guanyar el grup 2 masculí i el Claret el grup 2 femení

Lluïsos i Vedruna van protagonitzar la fi nal masculina del grup 1. Foto: P. B. Gràcia

A. V

Tal com va passar més de 
deu anys enrere, el pavelló 
Josep Comellas va tornar-
se a omplir de bàsquet gra-
cienc com anteriorment 

havien fet el pavelló de la plaça del 
Nord o la pista de la Creueta del 
Coll. El recuperat Vila de Gràcia, 
una de les principals iniciatives de 
la Plataforma Bàsquet Gràcia, va 
ser un gran encert: “estem molt 
contents de com va anar tot, te-
níem moltes ganes de recuperar 
aquest torneig i tot ha sortit molt 
bé”, explica el Xavi Sendra, un dels 
membres de la Plataforma. 

A molts jugadors i jugadores els 
va fer il·lusió retrobar-se amb ca-
res conegudes de jugadors d’altres 
equips, que en el seu dia van ser 
companys o companyes d’equip, o 
fi ns i tot que no ho han estat mai, 
però el simple fet de viure a Gràcia 
a fet que coincideixin sovint amb 
el pas dels anys, i aquest fet es veia 
palès amb les abraçades entre ells 
en arribar a la instal·lació. 

En l’àmbit esportiu, els quatre 
vencedors van ser els Lluïsos de 
Gràcia, que es van imposar en el 
grup 1 tant masculí com femení, el 
Bàsquet Claret, que va guanyar el 
grup 2 femení i el CB Coll que va 
ser el campió del grup 2 masculí. 
L’equip blau femení va ser el pri-
mer a proclamar-se campió des-
prés de derrotar el Safa Claror el 
divendres i el Vedruna Gràcia el 

dissabte. L’equip masculí va gua-
nyar al Bàsquet Claret el dissabte 
en un partit disputat al pavelló de 
Penitents, i al Vedruna Gràcia a la 
fi nal en un partit de molt nivell. En 
el grup 2 masculí, el vencedor va 
ser el CB Coll, que va guanyar els 
partits contra el Pedagogium i el 
Vedruna Gràcia. El grup 2 femení 
va ser el més desigual i les vencedo-
res van ser el Bàsquet Claret.

Breus

El CN Catalunya 
cau derrotat als 
quarts de fi nal de 
la Copa Catalunya

El primer equip femení del 
Club Natació Catalunya no 
ha pogut donar la sorpresa 
i el passat dijous va caure 
eliminat de la Copa 
Catalunya de waterpolo 
en caure derrotat contra 
el CN Mataró per 21 a 8, 
en un partit que les locals 
van dominar de principi 
a fi . En la ronda anterior, 
les gracienques havien 
eliminat a l’AE Santa 
Eulàlia. El debut del ‘Cata’ 
a la màxima categoria del 
waterpolo estatal setze 
anys després serà el 5 
d’octubre contra el CN Sant 
Andreu, a la piscina de 
Can Toda. El primer equip 
masculí debuta a la piscina 
del Waterpolo Navarra.

La Plataforma Bàsquet Gràcia 
va voler tenir un reconeixe-
ment per a tots els clubs parti-
cipants que van contribuir a fer 
que aquesta onzena edició fos 
un èxit, i també van voler home-
natjar a la família Comellas amb 
el premi Històrics del Bàsquet de 
Gràcia, per reconèixer la tasca 
feta pel Josep Comellas Pepis pel 
CB Pedagogium i per molts entre-
nadors de tot Catalunya.

Des del divendres a la tarda, di-
versos consellers del Districte de 
tots els partits polítics van fer acte 
de presència al pavelló del carrer 
Neptú, i molts d’ells van mostrar 
el seu suport a aquesta iniciativa a 
través de les xarxes socials.•

La Plataforma va 
donar el premi 
Històrics del 
Bàsquet a Gràcia 
a Josep Comellas
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Editorial

Gràcia ja no llegeix?

A ra fa quatre anys va sorprendre tothom l’empenta amb què va ar-
rencar el festival de literatura Gràcia Llegeix: en primer lloc per 
la unió de diferents sensibilitats al voltant de una idea que pre-

tenia relligar l’ànima local de la Vila amb l’ànima de ciutat i de país 
que també el districte ha estat capaç d’acollir i de propulsar en tant 
que marca reconeguda; en segon lloc perquè, coneixent els impul-
sors, no calien grans pressupostos per alinear escriptors de renom, 
equipaments locals i la tupida xarxa de llibreries que es mouen sem-
pre inquietes entre els carrerons de Gràcia. Aquella primera edició, 
per exemple, va tenir com a convidats d’impacte el fi scal de delictes 
d’odi, Miguel Ángel Aguilar, i escriptors amb trajectòria com Pedro 
Zarraluki o Rafael Vallbona, 
i es van fer homenatges a 
Pompeu Fabra, Joan Perucho 
i Jesús Moncada, i el que és 
més important, el sector lli-
breter va viure el festival com 
un rellançament.

També és cert que la sego-
na edició va quedar commo-
cionada, com tota la socie-
tat catalana, pels fets de l’1 
d’octubre, i que tot el sector cultural va quedar paralitzat. El Gràcia 
Llegeix del 2017 va ser estrany, tot i els noms destacats de Sergio Vera, 
David Caño i Alexis Ravelo, i l’acord amab el món llibreter per culmi-
nar el festival amb una fi ra de tardor. L’any passat, ja amb Sebastià 
Benassar com a alma mater en solitari al pont de comandament, el 
festival va patir pels pressupostos i va sobreviure ja repensant la seva 
viabilitat. Aquest any ha estat el de l’apagada defi nitiva.

Quan diu adéu un festival literari cal pensar què ha fallat en els or-
ganitzadors i quines perspectives s’han dimensionat malament, però 
sobretot tots i cadascun de nosaltres hem de pensar en què no hem 
contribuït prou perquè sobrevisqui aquesta iniciativa i quines portes 
no hem obert prou. Perquè estem segurs que Gràcia es mereixia un 
festival Gràcia Llegeix, i que avui tots som una mica més pobres de co-
neixement sense aquesta celebració.•

Spòiler! Els amics de TimeOut ja trigaven a dedicar un núme-
ro especial a Gràcia, de la mateixa manera que ja n’han fet en 
els últims anys a Horta o a l’Hospitalet de Llobregat. Ja és al 
forn un número que conté entrevistes, història diversa, llocs 

secrets, comerços de referència i una ruta imperdible. No només hi ajuda 
que el coordinador de les pàgines, Andreu Gomila, visqui a Gràcia, sinó 
que també hi han posat mans Josep Maria Contel i gent de L’Independent. 

El
depen-

dent

Ull de 
dona

Conxa Garcia

Divendres 27, a les 18 hores, ens con-
voca la Vaga Mundial pel Clima, 
amb el suport de més de 300 or-

ganitzacions, als Jardinets de Gràcia. 
La manifestació anirà cap a la Pl. 
Catalunya. És un dels molts actes que 
es faran al voltant d’aquesta convocatò-
ria. El Manifest ens explica les diferents 
alertes sobre el deteriorament de molts 
dels ecosistemes, tan terrestres com 
marins, i l’extinció d’un milió d’espèci-
es d’animals i plantes, tot per l’amenaça 

de l’activitat humana. S’està a prop d’un 
punt de no retorn front al canvi climà-
tic a causa d’un model de producció i 
consum inapropiat, que posa en risc la 
nostra supervivència. Les organitzaci-
ons signants demanen que es declari im-
mediatament l’emergència climàtica i es 
prenguin mesures concretes per reduir 
ràpidament a zero les emissions de ga-
sos d’efecte hivernacle, segons l’establert 
per la ciència i sota criteris de justícia 
climàtica. Evitar que la temperatura glo-
bal pugi per sobre de 1,5º ha de ser una 
prioritat de la humanitat. Institucions, 
estats i empreses han de respondre a la 
demanda d’un nou model econòmic so-
cioecològic que no faci perillar la super-
vivència de la vida tal i com la coneixem. 
Activem-nos, en defensa del futur, d’un 
planeta viu i d’un món just!•

27-s als Jardinets!

Evitar que la 
temperatura global 
pugi per sobre de 1,5º 
ha de ser prioritari
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Amb la 
col·laboració:

Quan un festival diu 
adéu, hem de pensar 
en què hem fallat i no 
hem contribuït prou

Cartes al director

P. Sánchez, el gran 
forat negre
Davant un problema, cal saber si el subjec-
te el percep com a tal, si vol resoldre’l, si ho 
comprèn i si té la capacitació per a solucio-
nar-lo. En aquest moment, després de la 
presentació del seu “programa comú pro-
gressista”, ens ha demostrat, per enèsima 
vegada, que no percep el problema català, 
o no vol resoldre’l, o no ho comprèn, o no té 
la capacitació per a resoldre-ho.
La història ens ha ensenyat que l’estat es-
panyol només percep i està capacitat per a 
perpetuar i maximitzar el seu poder centra-
litzador, són un forat negre que tot ho ab-
sorbeix i destrueix tot el que els és diferent.
I la mostra de la seva major falsedat la ma-
nifesten amb la repetició del seu mantra 
que el problema català és de convivència, i 
així ens menystenen i ridiculitzen; fórmula 
repetida pels seus escuders Ábalos, Borrell, 
Calvo, Celaá, etc; i, d’aquesta manera tan-
quen el seu cercle “virtuós”, ja que solucio-
nen la seva dissonància cognitiva poten-
ciant el seu atavisme.

Amadeu Palliser

Irresponsables 
L’anunci per part del PSOE de convocar no-
ves eleccions generals el proper novem-
bre és una pèssima notícia que demostra 
la manca de responsabilitat i respecte de 
la política espanyola vers els ciutadans. No 
han estat capaços de posar-se d’acord, de 
posar sobre la taula de forma normalitzada 
la qüestió catalana i ens han marejat amb 
debats i declaracions estèrils durant mesos. 
Mentrestant ningú governa, no s’aplica 
cap mesura, no s’aprova cap llei, la situa-
ció de les persones no millora i els proble-
mes s’accentuen. El desgovern generalitzat 
a Espanya i Catalunya ens passarà factura. 
Una nova campanya electoral, més prope-
ses que no es compliran. Que deixin de fer 
tant de cas a les estadístiques electorals i 
comencin a fer la seva feina. És indignant 
tot plegat. 

Manel R.

Programació
Ràdio Gràcia 2019

hora dilluns dimarts dimecres dijous divendres

16 a
17 h

17 a
18 h

18 a
19 h

19 a
19.30 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

Espai Solidari 1 El bon menjar

Pop Go

de Gràcia
Tot hi cap Teatrí de Butxaca Cultura, agenda i 

Les tardes a Gràcia 6

temes Centre Cívic El Coll 5

Infogràcia Esports Ones de dones 2 Teatrí de Butxaca La tarda és nostraTot hi cap

Infogràcia Esports
The Beatles

Pop Go
The Beatles

Gracienques 2Tertúlia Política 3 Música i Geografia

Música i Geografia

Sota el pont 4

Tertúlia Política 3

Sota el pont 4

19.30
 a 20 h

Infogràcia
Comerç i
Entitats

Gracienques2

20 a
21 h

Infogràcia Gracienques2 Temps de Música,
Temps d’Espectacle

Infogràcia esportsSortides amb Gràcia
“Properament”

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.
3 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.
4 Programa quinzenal. Es combina amb la Tertúlia Política.
5 Continuació del Plenari i de l’Audiència Pública quan s’emeten en directe.
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Marcar gols amb 
cracks de merceria

C rits de “gool!” s’estan escoltant sovint 
a Gràcia. I no és la tele, tampoc gent 
jugant a pilota al carrer, si no que 
surt de les emocions de nens i nenes 
que juguen a futbol botons. Aquest 

joc que es jugava a mitjans del segle passat 
ha tornat i avui dia és habitual veure els tau-
lers de botons en activitats organitzades pel 
Districte de Gràcia.

Però, aquest joc que emociona a petits i 
grans, que és i d’on surt? El futbol botons 
sorgeix a la segona dècada dels segle XX, es 
desconeix qui el va inventar i es cataloga 
dins la categoria de jocs tradicionals o popu-
lars. En èpoques fosques, com a la postguer-
ra dels anys 40 i 50 agafa molta volada, doncs 
els infants no tenen accés a jocs i joguines a 
causa de la situació econòmica extrema. La 
solució va ser fabricar-se els seus propis jocs 
amb els elements que tenien a mà i el botó 
-molt present a Catalunya per la potent in-
dustria tèxtil-, es converteix en el protago-
nista de diferents jocs, sent el futbol botons 
el més important.

Va ser fàcil tirar mà del cosidor de la mare 
o l’avia i confeccionar un equip d’11 jugadors 
o millor dit botons, simulant ser futbolistes 
i fent servir un botó de camisa com a pilota. 
Amb un “camp de futbol” amb mig del camp, 
punt de penal i corners dibuixat a terra amb 
guix o be damunt d’una fusta vella, es van 
col·locar dos equips amb intenció de fer un 
partit memorable. El porter el botós més 
gran, defensant una porteria feta amb una 
caixa de cartró o unes fustes, els jugadors de 
camp de diferents mesures i col·locats uns 
com a defenses i altres com a atacants. Es 
van crear regles i normes de joc extretes del 
futbol i adaptades als botons i a partir d’allí 
es van fer partits un darrera l’altre.

La tècnica de joc es senzilla: es tracta 
d’utilitzar un últim botó anomenat “tirador” 
que pinça els jugadors de camp per fer-los 
avançar  i que aquests impactin amb la pilo-
ta. L’habilitat s’adquireix tot jugant, sembla 
complicat inicialment, però, amb un parell 
de partides ja es domina la tècnica.

I vet aquí que una cosa tan senzilla i hu-
mil com uns botons i una fusta es conver-
teixen en un joc d’èxit, que estava present a 
moltes escoles de Barcelona, al carrer i a las 
llars. Molta gent guardava el seu equip com 
un tresor i va ser habitual que els seus cracks 
eren dotats de nom propi. Botons que lluïen 
noms tan il·lustres com Ramallets, Gonzalvo, 
Kubala, Cesar o Gallego entre d’altres, i amb 
tots ells sobre el “terreny de joc” feien gols de 
cracks per l’esquadra, emulant les grans ci-
tes del camp de Les Corts o del recent estre-
nat Camp Nou.

 A partir de la dècades dels 60, el joc de bo-
tons queda a les llars particulars passant de 
pares a fi lls o d’avis a nets, però, va desapa-
reixent degut a la irrupció dels jocs i jogui-
nes de plàstic. El camió de colors, els trens a 
corda o elèctrics, les bicicletes o la nina úl-
tim model,  enlluernen a una societat que vol 
sortir de la penúria i  la postguerra. Aquells 
jocs inventats passant a  considerar-se jocs 
de pobres. Aquells que el van jugar, però, el 
transmeten de forma verbal.

A dia d’avui el futbol botons és un joc re-
cuperat i adaptat al segle XXI, amb taulers 
i botons de dimensions considerables, que 
té un reglament establert i ofi cial, amb una 
federació i clubs que disputen lligues, copes 
i una Lliga de Campions en la que els mi-
llors es disputen la copa i el prestigi. Hi ha 
sis associacions en la que es juga i que es-
tan obertes a nous socis, que s’agrupen en 
una federació de Catalunya, que tot just ara 
està a punt de ser acceptada a la Federació 
Internacional de Futbol Taula.

I el futbol botons a nivell internacio-
nal? Doncs encara que pugui semblar es-
trany, el futbol botons existeix a molts pa-
ïsos de l’est d’Europa com Rússia, Polònia, 
Geòrgia i Hongria entre d’altres. També a 
Amèrica: Uruguai, Argentina o Brasil dispo-
sen d’equips federats i com diuen a Brasil, 
el “futebol de botao” es ven a botigues de jo-
guines i botigues especialitzades. A Brasil és 
esport ofi cial, com a Hongria i per tant no 
es d’estranyar que futbolistes tan coneguts 
com Pelé, Ronaldinho, Dani Alves o Neymar 
JR hagin jugat a futbol botons, també Kubala 
en la seva època hi va jugar i feia partits amb 
un jugador del Barça, Josep Maria Allué, des-
conegut per a molts, perquè com ell mateix 
deia: “els bons estaven sobre la gespa i jo a la 
banqueta”.

Un joc de pobres, creat a Catalunya, fruït 
del cosidor d’una avia anònima, sorgit de la 
ment i la imaginació de nens anònims que 
avui són avis; va trencar fronteres i en l’actu-
alitat el podem gaudir tot jugant. Activitats 
com el Juguem a les Places o la Festa Infantil 
de l’Esport a Gràcia que se celebrarà el pro-
per dia 5 d’octubre, mantenen el futbol bo-
tons entre les seves activitats, perquè és 
habitual veure nens i joves, també mares 
o tietes jugant i divertir-se tot fent passes, 
xuts, barreres i gols amb botons que podem 
considerar cracks de merceria. Però, amb 
fair play, avisant abans de xutar, per tenir 
temps de col·locar el porter al seu lloc i tot 
dient: A gol!•

Enric Albaladejo, manager de Button Maker

Nens i nenes juguen a futbol botons. Foto: Button Maker

Un joc de ‘pobres’, creat a 
Catalunya, fruït del cosidor 
d’una àvia anònima, sorgit 
de la ment i la imaginació de 
nens anònims que avui són 
avis; avui el podem gaudir 
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L’Independent no es fa responsable ni té per què compartir les opinions expressades a la secció d’opinió del setmanari

Opinió convidadaOpinió convidada
Jordi Margarit

De festers i festeres, 
com de veïns i veïnes

A menys que el propòsit -que ningú gosi dir- sigui li-
quidar de manera defi nitiva l’esperit del que enca-
ra queda de la Festa Major de Gràcia. Perquè com 
és evident, i només cal observar el programa ofi ci-
al o les informacions des dels mitjans de comuni-

cació de masses, la Festa Major de Gràcia és, a efectes ofi ci-
als, la Festa Gràcia o les Festes de Gràcia. I ja se sap que qui 
perd els orígens, i el nom n’és un, perd la identitat.

Però és clar, quan hom sent una estona abans de l’entre-
ga de premis els millors guarniments el 17 d’agost de 2019, 
alguns festers cantant i cridant “alcohol, alcohol, hemos ve-
nido a emborracharnos, lo demás nos da igual” o des de les 
institucions hem d’escoltar coses com que el gruix més im-
portant de la festa és a les hores diürnes i que per tant el 
que ha passat no és més que un parell o tres d’incidències, 
quan tothom sap que els problemes de convivència són a 
les nits i matinades, la mateixa hora que funcionen les bar-
res a tot gas, la mateixa que hi va haver l’incendi el carrer 
de la Llibertat amb Torrent de l’Olla, és aleshores que un se 
n’adona que res és perquè sí. Com el canvi de nom de Festa 
Major de Gràcia pel de festes de Gràcia o la Festa Gràcia, 
com el girar la Festa Major d’esquena els veïns de Gràcia, 
fi ns i tot aquells que hi han viscut tota la vida, o com el fet 
que després de 200 anys calguin rètols que demanin respec-
te pels guarniments. Perquè els guarniments no s’han fet 
respectar gràcies al model imposat de festa. Una festa amb 
arrels cristianes, encara que no agradi d’escoltar, perquè la 
història de Gràcia s’escriu des de l’advocació a la Mare de 
Déu, sent la seva data de celebració el 15 d’agost. Però mai 
unes festes d’estiu de Barcelona al barri de Gràcia com des 
de l’Ajuntament fa anys que s’imposa. 

I és aleshores quan cal demanar responsabilitats els or-
ganitzadors ofi cials, els poders públics -els mateixos que 
subvencionen la Fundació- i evidentment els festers i fes-
teres que, més enllà dels guarniments, són els encarregats 
d’elaborar les programacions els diferents carrers i places. 
Unes propostes que lluny d’acostar la Festa Major a la gent 
del barri, només es poden entendre des de la necessitat de 
massifi car la festa, i el barri, a canvi que de fer bona caixa 
cada nit gràcies a la venda d’alcohol destil·lat i per destil-
lar. Unes responsabilitats que si se assumissin, segura-
ment no caldria parlar d’augmentar la seguretat pública 
i la neteja, amb l’elevat cost que això suposa, més del que 

ara assumim tots els graciencs. Com tampoc caldria asso-
ciar una festa bicentenària a actes delictius com agressi-
ons sexuals o la crema de guarniments, amb el que supo-
sa d’afectació per a les persones afectades i per als veïns 
d’immobles adjacents que res tenen a veure amb cap guar-
niment de cap carrer. 

La solució està a les mans dels gestors i en uns festers 
i festeres que tot i creure’s ser el centre de la festa enten-
guessin que el barri hi ha veïns i veïnes que no tenen per 
què aguantar la massifi cació i el soroll a canvi que unes bar-
res de bar funcionin fi ns altes hores de la matinada perquè 
cal fer diners per no entrar en dèfi cits. A menys, és clar, que 
les subvencions públiques i els contractes que es fan no ser-
veixin per fi nançar l’anima de la Festa Major que diuen al-
guns, els guarniments. •

El carrer Progrés recull el primer premi del concurs de guarnits. Foto: A.V.

Opinió

Els guarniments no s’han fet 
respectar gràcies al model imposat de 
festa; una festa amb arrels cristianes, 
perquè la història de Gràcia s’escriu 
des de l’advocació a la Mare de Déu 

el bloc

Quotes: copagament 
encobert a l’educació

Carina Bellver

Arrenca un nou curs i, un any més, 
les famílies s’arremanguen i su-
fraguen de la seva butxaca l’in-

frafi nançament del sistema educatiu 
públic. El problema és que la gran ma-
joria no sap que s’està fent càrrec de 
conceptes que hauria de pagar l’admi-
nistració i ho fa a través de quotes opa-
ques que se’ls amaga que són voluntà-
ries. Un exemple d’això són les quotes 
de material i sortides, unes despeses 
que, malgrat no ser obligatòries, les fa-
mílies abonen com a peatge indispen-
sable per arrencar les classes. A Gràcia, 
aquests pagaments poden arribar als 
200 euros anuals, als quals se’ls ha de 
sumar la quota -també voluntària- de 
l’AMPA/AFA, que acaba servint, en 
moltes ocasions, per pagar vetlladors, 

bibliotecaris, professionals de suport 
i material que li pertocaria pagar a la 
Generalitat. Això fa cada escola públi-
ca tingui un preu diferent i, segons els 
experts, provoca desigualtats en les 
oportunitats de la mainada, ja que les 
escoles amb famílies de més poder ad-
quisitiu poden pagar per més i millors 
serveis que aquells centres amb famíli-
es més vulnerables. 

El més greu és que al govern, que 
coneix la realitat d’aquest copagament 
encobert, ja li està bé. Segons la Llei 
d’Educació, l’ensenyament públic ha de 
tendir a la gratuïtat però les quotes es 
van encarint any rere any per compen-
sar un pressupost prorrogat des de fa 
dos anys i que no ha aconseguit arribar 
als nivells d’inversió anteriors a les re-
tallades. Per fer-ho, caldrien 9 mil mili-
ons d’euros.•

L’ensenyament públic 
ha de tendir a la 
gratuïtat però les 
quotes es van encarint
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Exposicions
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 pin-
tura. “Tots tres aposten per un relat soci-
al, 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)

Fins al 28 de setembre
Exposició: Barcelona – Colòmbia, cami-
nant junts per la lectura. Experiències 
bibliotecàries que mostren com la cultu-
ra impacta positivament en la vida de la 
gent, ajudant i superant contexts de vio-
lència en favor de la pau.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 
l’Olla, 104)

Fe, pàtria i amor. Mostra sobre la història 
dels primers 150 anys del Centre Moral i 
Instructiu de Gràcia que proposa un re-
corregut per les diferents etapes viscu-
des durant aquests 150 anys per l’entitat, 
alhora que també és un testimoni gràfi c 
del moment i de com l’entitat ha anat evo-
lucionant al llarg dels anys en paral·lel a la 
societat. La Violeta (Maspons, 6)

Exposició Col·lectiva de fotografi a al Coll. 
El centre cívic El Coll La Bruguera in-
augura aquest divendres 6 de setembre, 
amb una guia comentada, una mostra de 
fotografi es sobre diversos espais i indrets 
del barri, realitzades per diferents veïns i 
veïnes del Coll.
CC El Coll La Bruguera (Aldea, 15)

Fins al 30 de setembre
Exposició fotogràfi ca L’infi nit de Lluís 
Rugama Espasa. Segons explica l’autor, 
“el món està arribant a la seva fi  i la gent 
es va morint a poc a poc. Als que enca-
ra sobreviuen els queden tan sols algu-
nes pertinences que arrosseguen amb 
ells mentre caminen perduts, nus… En un 

món que s’ha estavellat contra el seu in-
fi nit”. Aquest reportatge fotogràfi c es va 
dur a terme el 19 de maig del 2018 al Bosc 
de les creus, prop d’Òdena.
Espai la Fontana (Gran de Gràcia, 190)

Fins al 2 d’octubre
Concurs de pintura al Passeig de Sant 
Joan. Exposició dels guanyadors del XVIII 
Concurs de Pintura al Passeig de Sant 
Joan, secció afi cionats. L’exposició inclou 
obres dels artistes Unai Gómez (1r pre-
mi), Margarita Serraclara (2n premi) i 
Maria Mercè Pou (3r premi). L’Associació 
de Veïns i Amics del Passeig Sant Joan

Fins al 20 d’octubre
Exposicions Barcelona, 1979. La demo-
cràcia des dels barris’, a càrrec de l’Arxiu 
Municipal del Districte de Gràcia. Projecte 
que aplega tres exposicions, que es pre-
senten a tres districtes de la ciutat: Gràcia, 
Sants i Nou Barris, i que volen recordar-
nos el context i els primers passos que es 
van fer per convertir Barcelona en una ciu-
tat democràtica, cultural i moderna.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps, 20)

Fins al 30 d’octubre
Exposició fotogràfi ca de Jaume Cosialls 
Estructures i ànimes. El mercat provisio-
nal de l’Abaceria acull aquesta mostra fo-
togràfi ca des del passat juliol amb motiu 
del primer aniversari del seu trasllat al 
passeig de Sant Joan.
Passeig de Sant Joan 181

Actes
Divendres 20 de setembre
Minifesta Zuma per la pau. Taller de ma-
nualitats + classe oberta de zumba.
Plaça Laguna de Lanao, a les 17 h 

Concert: Ministrils del Camí Ral a la 
Mercè.
Seguici inaugural del Palau de la Virreina 
a Plaça Sant Jaume a les 18.45 h i toc d’ini-
ci a la plaça Sant Jaume a les 19.45 h

Concert: Malacara Blues Band. 
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 22 h

Dissabte 21 de setembre
Microscape kids: El misteri de Houdini.
Jove Teatre Regina (Sèneca, 22), a les 17 h 

Teatre infantil: La llibreria dels herois.
Teatreneu (Terol, 26), a les 17 h 

Mercè 2019. Visita guiada: Les essències 
de la Casa Vicens.
Casa Vicens (Carolines, 18-24) a les 19 h 

Espectacle: Lluita lliure contra la fam. 
L’entrada es paga amb aliments.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 20 h

Diumenge 22 de setembre
Festival l’Hora del Jazz. Jornada talent 
jove: Daniel Ferruz Quartet + Lluc Casares 
Quintent.
Plaça de la Vila, a les 17 i 18 h 

Bluegrass Slow Jam.
La Sonora de Gràcia (Riera Sant Miquel, 
59), a les 19 h

Dimarts 24 de setembre
Taller culinari: fem sucs de fruita. Casal 
infantil. També divendres 27
CC El Coll (Aldea, 15), a les 17.30h

Dimecres 25 de setembre
Micro obert. 
La Sonora de Gràcia (Riera Sant Miquel, 
59), a les 21 h

Dijous 26 de setembre
Aula de salut. Nutrició i esport. Amb 
Mireia Bargalló.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps), a 
les 19 h

Teatre: Qui ets?
Almeria Teatre (Sant Lluís, 64), a les 20 h

Teatre: Càsting Giulietta.
Teatre Lliure (Montseny, 47), a les 20 h

Divendres 27 de setembre
Inici de trimestre fent comèdia. Per a la 
gent gran.
CC El Coll La Bruguera (Aldea, 15), 18 h 

L’Aventura de llegir - Parlem amb...: 
Xerrada Richard Ford amb Anna Guitart.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps), a 
les 19 h 

Entitats

Divendres 20 de setembre
Concert Coral del Mar (música popular 
de la Patagònica argentina)
Orfeó Gracienc (Astúries, 83), a les 21 h

Projecció del fi lm Akha, a la fronte-
ra. Presentació i col·loqui amb Jacobo 
Sucari.
Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a les 20.30 h

Del 21 al 30 de setembre
Exposició Tot és en els llibres. Teresa 
Pàmies.
Ateneu Roig (Torrent d’en Vidalet, 34), a 
les 17 h

Dimecres 25 de setembre
Nit dels ratpenats. A càrrec de la 
Fundació World Nature. 
Aula Ambiental Bosc Turull (Turull, 2), a 
les 20.30 h

Dijous 26 de setembre
9a mostra internacional de cinema et-
nogràfi c: Lúltima festa en llibertat 
(Francisco Rojo, 1935).
La Violeta (Maspons, 6), a les 20 h

Divendres 27 de setembre
Exposició de pintura: Mirades de dona 
en diàleg.
Orfeó Gracienc (Astúries, 83), a les 19.30 h 

Veus al Roig: Rosa Pinyol, Arnau 
Vilardebò i Mercè Rubí.
Ateneu Roig (Torrent d’en Vidalet, 34), a 
les 20.30 h

Agenda
Si 

voleu publi-
car els vostres ac-

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

@independent.cat

Amb el suport de
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Els Texas celebren 
cinquè aniversari 
amb l’estrena 
de ‘Be Happy’

Els cinemes Texas han 
celebrat aquest dimarts 
cinc anys de trajectòria 
amb una festa compartida 
amb els espectadors, que 
van omplir les quatre 
sales amb un total de 540 
butaques. La pel·lícula 
sorpresa va ser Be Happy, 
l’últim fi lm del director 
català Ventura Pons, 
propietari dels recuperats 
cinemes del carrer Bailèn, 
o que s’estrenarà el proper 
divendres a diferents 
sales de la ciutat. Com 
en d’altres ocasions, el 
Texas va comptar amb la 
col·laboració de diferents 
comerços de Gràcia.

Joan Vall presenta 
‘Diari de bosc’, 
sobre l’escultor 
Xicu Cabanyes
El realitzador gracienc 
Joan Vall Karsunke 
va presentar el 
passat diumenge a la 
Filmoteca de Catalunya 
el documental Diari de 
bosc, protagonitzat per 
l’escultor Xicu Cabanyes, el 
creador del bosc de fi gures 
escultòriques eròtiques 
ubicat a Can Ginebreda, 
a Porqueres (Girona). 
L’artista també va ser 
present a l’acte.

Adeú per sempre 
a Gràcia Llegeix, el 
primer festival de 
literatura de la Vila
Els organitzadors no aconsegueixen recuperar suports 
i decideixen suspendre la iniciativa nascuda el 2016

Silvia Manzanera

Gràcia Llegeix no es tor-
narà a fer. La suspensió 
de l’any passat de la ter-
cera edició per manca 
de recursos econòmics 

ja feia preveure un futur incert 
per a un festival que va néixer el 
2016 amb una forta empenta per 
tal d’apropar els lectors de Gràcia 
i de Barcelona a la literatura. L’any 
de descans no ha servit per recu-
perar els suports necessaris per a 
la celebració d’una proposta que 
es va quedar sense el seu princi-
pal patrocinador (veure l’Indepen-
dent 724). Sebastià Bennasar, un 
dels màxims impulsors de la ini-
ciativa juntament amb el també 
escriptor Josep Camps i la jutges-
sa Míriam de Rosa, reconeixia que 
sense cap recurs, el festival repre-
sentava un alt cost personal i pro-
fessional als seus organitzadors. 

Enguany, a més de la defi cièn-
cia de recursos, s’ hi suma el canvi 
de residència de Bennasar. La difi -
cultat de posar en marxa una nova 
edició del festival, que fins ara 
s’havia programat el novembre la 
primera edició i durant l’octubre 
el 2017, ha provocat que els seus 
organitzadors prenguin la decisió: 
“no tornarà mai més, en principi”, 
sentencia l’escriptor. També reco-
neix, a més de les mancances eco-

nòmiques, “una falta de múscul 
associatiu” per part de la direcció 
del festival. 

Des de la primera edició a fi nals 
de 2016 la iniciativa ha comptat 
amb el suport del Districte, que ha 
facilitat la cessió d’alguns espais, 
d’entitats locals com ara el Centre 
o el Taller d’Història, o dels llibre-
ters, participant i recolzant la fi ra 
que fan a l’octubre a la plaça de la 
Vila. Pel festival han passat nom-
brosos autors i el programa d’ac-
tivitats ha inclòs taules rodones, 
rutes literàries o tallers, a més de 
tenir en compte la diversitat de pú-
blic. També ha tingut sempre un 
eix principal a cada edició: el dis-
curs de l’odi i la discriminació cap 
a col·lectius socials i el treball de 
reinserció dels presos el primer 
any, i la promoció de la lectura 
entre adolescents i joves i la lec-
tura més enllà del sentit de la vis-
ta. Manuel de Pedrolo i Pompeu 
Fabra haurien estat protagonis-
tes l’any passat.•

Jornada d’intercanvi de llibres a la plaça de la Vila per Sant Jordi. Foto: A. Vilardaga

Arrenca el LEM 2019. Núria 
Andorra i Christiane Bopp seran 
les encarregades de donar el tret 
de sortida d’una nova edició de 
l’encontre internacional de música 
experimental de Gràcia. Ho faran 
dijous 26 de setembre als Texas 
(13h), després de la presentació 
ofi cial d’una cita cultural i musical 
que ja porta 24 edicions.

Els impulsors 
també al·leguen 
“falta de múscul 
associatiu” per 
part seva

Rodoreda. L’equip de set actors que 
interprenten més de vint dels per-
sonatges de la novel·la, vestits de 
l’època, van posar junt a l’estàtua 
de la Colometa i van baixar al refu-
gi antiaeri de la plaça del Diamant, 
en una visita que va comptar amb 
la col·laboració del Taller d’Histò-
ria de Gràcia. 

Produïda per la companyia 
Eòlia, nascuda “amb la voluntat de 
donar a llum projectes que promo-
guin la creació i el talent per sobre 
dels noms”, segons explica Josep 
Galindo, un dels seus membres, 
l’espectacle té un doble repte: inten-
tar ser fi del a l’esperit de l’obra a la 

vegada que donar un tractament vi-
sual contemporani al clàssic català. 
“La producció de la Plaça va néixer 
com un projecte escolar però quan 
vam tenir l’adaptació i vam veure 
com evolucionaven els assajos i el 
disseny de la producció vam com-
prendre que teníem entre mans un 
producte que tenia molta volada, 
així que vam programar funcions 
de nit per adults que vam confi r-
mar la qualitat del nostre especta-
cle. Les funcions, tot i fer-se en ho-
raris poc habituals, es van omplir, 
és a dir, que la pròrroga en horaris 
convencionals ens la vam guanyar a 
pols”, assegura Paco Mir. •

‘La plaça del Diamant’, de nou al teatre  
Actors i director de l’adaptació del clàssic de Rodoreda baixen al refugi antiaeri per promocionar-ne la reestrena 

S. M.

La versió de La plaça del Diamant 
de Paco Mir torna als escenaris 
a partir del 2 d’octubre i fi ns el 

3 de novembre, reforçada i avalada 
pel públic després de la seva estre-
na la temporada passada al Teatre 
Victòria: passen d’una única fun-
ció els dimarts a la responsabilitat 
d’omplir la sala del Poliorama de di-
jous a diumenge i dissabte dos cops. 
La presentació aquesta setmana del 
retorn del darrer projecte teatreal 
de Mi ha tingut un escenari espe-
cial, els propis del clàssic de Mercè Paco Mir i els actors de la Plaça del Diamant al refugi antiaeri. Foto: Fabian Acedres
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S.M.

Crític amb el poder no tole-
ra la connivència política i 
periodística que allunya la 
ciutadania dels seus repre-
sentats. Diu que ara escriu 

el que vol, i així ho ha deixat clar 
amb la seva darrera novel·la La mida 
dels nans, editada per Més Llibres. 
La història arrenca amb l’agressió 
que pateix el periodista d’investi-
gació Marc G. a casa seva per part 
de tres sicaris que el balden a cops 
sense cap motiu. La pregunta que 
es planteja és a qui ha perjudicat. 
Amb els escriptor Manuel Vázquez 
Moltalbán i Manuel Pedrolo sem-
pre presents, Márquez proposa un 
thriller de lluites polítiques pel po-
der i molta hipocresia. El 10 d’octu-
bre el presentarà a casa, a la Taifa. 

Periodisme, política i poder. Temes 
clàssics però inesgotables?
En la literatura en general, sí, però 
al nostre país malauradament pocs 
autors s’atreveixen a entrar-hi. 
Però jo ara, amb l’edat que tinc i tot 
el que he viscut, ja no tinc por. A la 
presentació durant la Setmana del 
llibre vaig sortir encaputxat com 
una manera de dir que estic fi ns al 
gorro; el periodisme ha de plantar-li 
cara al poder. Estem a una distància 
molt perillosa dels polítics, la ma-
joria dels quals mai baixa del cotxe 
ofi cial per trepitjar el carrer. 

Hi ha hagut cap fet de l’actualitat 
que en desencadenés la trama? 
Fa molts anys que vaig començar el 
llibre, inspirat pel primer tripartit 

Tuli Márquez: “Ara ja 
no tinc por de parlar del 
vincle que hi ha entre 
periodisme i poder” 
L’escriptor gracienc presenta a la Setmana del Llibre ‘La mida dels 
nans’, un thriller amb Montalbán i Pedrolo com a inspiradors

L’escriptor Tuli Márquez. Foto: Víctor Mallol

i el 3%. El vaig aparcar i l’any pas-
sat el vaig començar a reescriure. 
Un cas rutilant va ser quan es van 
carregar la Cifuentes, o el cas Pujol, 
tota una trama política i periodísti-
ca orquestrada per eliminar qualse-
vol rastre de convergència.

És allò de tothom ho sap però nin-
gú s’atreveix a explicar-ho .
Fem la comèdia de la llibertat d’ex-
pressió, que pots parlar i escriure 
del que vulguis, però els mitjans de 
comunicació grans no planten cara 
al poder. I les primeres espases de 
la literatura d’aquest país també 
obvien aquests temes.

Montalbán i Pedrolo com a refe-
rents clars. Va ser una premissa a 
l’hora de plantejar la història?

Sempre he llegit molt Montalbán 
i Marsé, i m’hi identifico amb 
Pedrolo, que tenia molt mal caràc-
ter, una mica com jo. Cadascú plan-
teja les novel·les com vol però m’en-
tristeix la realitat del meu país i que 
ningú en parli ara. 

Veus la Vila com a escenari d’una 
propera història?
Sí, de fet Gràcia ha estat l’escenari 
de moltes novel·les. Per a aquesta 
història em funcionava millor un 
teòric Raval. Però és cert que la Vila 
té alguna cosa de laberint. De fet, la 
meva propera novel·la, Les Voltes del 
Món, passa a Gràcia, al carrer Verdi.

I en quin projecte estàs treballant 
en aquests moments? 
La novel·la que tinc acabada vull 
que reposi un temps; la revisaré en 
uns mesos. És el mateix procés que 
vaig seguir amb La mida dels nans. 
I ara estic escrivint una obra de te-
atre sobre el referèndum. Crec en 
una república catalana però amb 
aquests polítics no anirem enlloc. 

Et funciona més el llenguatge del 
teatre per aquesta història? 
El teatre és molt més combatiu, 
sempre ha estat una eina de rei-
vindicació. Són més àcrates i an-
tisistema. Haig d’escriure des de 
la sinceritat i sovint no és agrada-
ble. Si escrius des de la impostura 
el resultat no és una novel·la digne. 
Sóc molt exigent, i també metòdic. 
Cada dia escric durant quatre hores 
a la biblioteca Vila de Gràcia; s’ha 
de fer ús dels espais públics no si-
gui que els eliminin perquè no els 
fem servir prou.•

S.M.

El CAT Tradicionàrius obre les portes a les Babel 
Nights Barcelona a partir d’aquest mes de setem-
bre com a programació regular de la casa, després 

d’haver acollit els concerts d’aquesta proposta des 
del passat mes de març. La novetat serà la incorpora-
ció d’una banda de música d’arrel catalana, per tal de 
donar a conèixer la cultura del país. Les propostes de 
world music seran les protagonistes de la nit i es podrà 
descobrir un grup local i un altre d’internacional. La 
idea és oferir una oportunitat pel públic de conèixer 
nous sons internacionals, de descobrir fusions artís-
tiques úniques i un punt de trobada entre artistes de 
diferents parts del món. Les Babel Nights són una fes-
ta mensual que se celebra a Barcelona, Amsterdam, 
París i ben aviat a d’altres ciutats d’Europa. La idea 
original sorgeix al Babel Sound Festivál d’Hungria, 
un dels millors festivals de músiques del món de l’est 
d’Europa. Una proposta que connecta les diferents 
cultures i valors creant un pont entre diferents disci-
plines artístiques.

Les sessions programades per aquesta tardor al CAT 
tindran lloc el 28 de setembre, el 26 d’octubre, el 23 de 
novembre i el 21 de desembre de 2019: Roger Andorrà 
(a la fotografi a) presentarà la versió més festiva del 
seu espectacle Electrogralla (folk fusió electrònica amb 
gralla) a la primera sessió; els búlgars Oratnitza amb 
Ethnobass, proposta de música tradicional búlgara fu-
sionada amb l’art contemporani; i la banda barceloni-
na Mamacity, formada per músics de diferents parts 
d’Amèrica del Sud i establerts a Barcelona. Els concerts 
acabaran amb una jam session de tots els grups.•

Babel Arts i el 
CAT s’uneixen per 
oferir les Babel 
Night Barcelona 
de la tardor
El cartell arrenca el dissabte 
28-S amb Roger Andorrà

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla 
del Prat,  15. Tel. 93 217 26 42.
• Ad Astra. 16, 19, 22. 
• Quién a hierro mata. 22.15.
• Los años más bellos de una 

vida. 16, 18.05, 20.10.
• A dos metros de ti. Dv, ds, dg, 

dl, dm, dc, 16.05, 19.05, 22.05. 
Dj, 16.05, 19.05.

• Objetivo: Washington DC. Dv, 
ds, dg, dl, dm, 19.10, 22. Dc, 
16.10, 19.10, 22. Dj, 16.10, 22.

• Litus. Dv, ds, dg, dl, dm, 16.05, 
18.05. Dc, dj, 16.05, 20.05, 22.05.

• Manou. Dv, ds, dg, dl, dm, 
16.05, 18.05. Dc, dj, 18.05.

• Playmobil: La película. Dv, ds, 
dg, dl, dm, 16.05, 18.05. Dc, dj, 
18.05.

• Mascotas 2. 16.

• Érase una vez en...Hollywood. 
18, 21.20.

• Blinded by the Light. 16.15, 
19.15, 22.15.

• Dora y la ciudad perdida. 15.55.
• IT: Capítulo 2. 18.10, 21.25.
• Downton Abbey. 16.10, 19.10, 

22.10.

Cinemes Girona. Girona, 177
• ¿Qué hemos hecho para me-

recer esto?. Dv, ds, dg, dl, 18. 
Dc, 16.

• Barcelona 1714. Dv, dl, dc, 
17.30, 20, 22. Ds, 17.45, 20, 22. 
Dg, 17.45, 20. Dm, dj, 17.30, 20.

• Kikoriki: La llegenda del Drac 
Daurat. Ds, dg, dl, dm, 16.

• Los informes de Sarah y 
Saleem. Dv, ds, dl, dc dj, 17, 
19.30, 21.45. Dg, 17, 19.30. Dm, 
17.45, 20.

• Appendix. Ds, 20.
• El hotel a orillas del río. Dv, dg, 

dl, 20. Dm, dj, 17. Dc, 18.
• Auterretrato. Ds, dg, 22.15.
• Manou. Ds, dg, dl, dm, 16.

Texas. Bailèn, 205. [VOS català. 
933487748 cinemestexas.cat]
• Sala 1: Bohemian Rhapsody. 18, 

20.25. The party. 16, 22.35. 
• Sala 2: L’editor de llibres. 16, 18, 

20. La caiguda de l’imperi ame-
ricà. 22. 

• Sala 3: L’espia roja. 16, 20.25. El 
gorrión rojo. 18, 22.15. 

• Sala 4: L’última lliçó. 16, 18, 
20. Ds, dg, 18, 20. Bohemian 
Rhapsody. 22.

TEXAS NANOS: 
• El mejor verano de mi vida. 16.

Verdi. Verdi, 32. 
• Los años más bellos de una 

vida. Dv, dl, dc, dj, 16, 18.20, 
20.40. Ds, dg, 11.30, 16, 18.20, 
20.40. Dm, 11.30, 16, 20.40.

• Downton Abbey. Dv, dl, dc, dj, 
16, 17.45, 20.05, 22.25. Ds, dg, 
dm, 11.30, 16, 17.45, 20.05, 22.25.

• Ad Astra. Dv, dl, dc, dj, 16, 18.20, 
20,05, 22.30. Ds, dg, dm, 11.30, 
16, 18.20, 20.05, 22.30. 

• Litus. Dv, dl, dm, dc, 16, 17.45, 
19.30, 22.25. Ds, dg, 11.30, 16, 
17.45, 19.30, 22.25. Dj, 16, 17.45, 
22.25.

• Érase una vez en Hollywood. 
Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 16, 19, 
21.15, 22. Dj, 16, 19, 22.

• Hitler vs Picasso. Dm, 11.30, 
18.15.

• Renoir: admirado y denigrado. 
Dj, 20.15.

• Van Gogh. Dj, 22.15.
• Mascotas 2. Ds, dg, dm, 11.30.

Verdi Park. Torrijos, 49
• Hotel Bombay. 16.
• La biblioteca de los libros rec-

hazados. 18.20.
• El hotel a orillas del río. Dv, ds, 

dg, dl, dc, dj, 16, 20.15. Dm, 16.
• Midsommar. 22.05.
• El cocinero de los últimos de-

seos. Dv, ds, dg, dl, dj, 16, 20.20. 
Dm, dc, 16.

• Quien a hierro mata. Dv, ds, dg, 
dl, dm, dj, 18.20, 22.35. Dc, 22.35.

• Blinded by the light. 16, 18, 
20.15, 22.30.

• Dolor y gloria. 18.15.
• IT: Capítulo 2. 21.
• Litus. Dl, dc, dj, 11.30.
• Ad Astra. Dv, dl, dc, dj, 11.30.
• Downton Abbey. Dv, dl, dc, dj, 

11.30.
• Los años más bellos de una 

vida. Dv, dl, dc, dj, 11.30.
• Hitler vs Picasso. Dm, 20.30.
• Wonder Wheel. Dm, 20.15.
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Albert BalanzàMirada enfora

Plaza de Mayo, des de la balconada presidencial de la Casa Rosada. Foto: A.B.

Vam arribar a Buenos Aires un divendres preelec-
toral (preprimàries) d’agost canviant l’euro a 48 
pesos i en quatre dies, amb els resultats que van 
donar a l’oposició 15 punts d’avantatge, el nostre 
euro va revaluar-se fi ns als 62 pesos. Hi havia cues 

als bancs, nervis i els dòlars tornaven a sortir dels comp-
tes corrents. Perquè en la memòria dels portenys tothom 
recorda què va passar fa 18 anys. També hi vaig ser alesho-
res, el 2004, i el meu euro servia ja aleshores per asseure’m 
a taules que aquí no estarien al meu abast. De fet, tot allò ho 
recorda bé -i amb humor desdramatitzador- la pel·lícula que 
ara triomfa als cinemes d’allà i que ben aviat s’estrenarà a 
Europa, La Odisea de los Giles, amb Ricardo Darín. Un gil és 
com s’anomena un paio qualsevol a l’Argentina, el poble pla, 
i a la pel·lícula (spòiler!) guanyen els bons. En l’última esce-
na, un dels protagonistes s’està fent un mate i li ofereix un 
tastet a un dels dolents, prèvia refregada per l’entrecuix de 
la bombilla de xuclar. El que han estat dues hores de cinema 
d’emoció continguda esclata en aplaudiments i rialles. Però 
al carrer, a la sortida, torna la inquietud.

Buenos Aires és una gran ciutat i l’Argentina és un gran 
país, perquè d’atractius li’n sobren, perquè enlloc hi ha 
tants exemples de natura empetitint l’home (glaciars, cata-
rates, ciutats a la fi  del món en un entorn extrem) i les se-
ves gents són cultes i s’adonen perfectament d’on rauen els 
seus problemes. Diuen les estadístiques que els argentins 
no són feliços, però jo he vist detalls que fa temps que no 
detecto a la meva ciutat: he tornat a sentir la gent xiular pel 
carrer. Diuen que qui canta els seus mals espanta.

També vam arribar a Buenos Aires amb grans contes i lle-
gendes sobre la inseguretat: no canviïs diners al carrer, vés 
amb compte quan surtis del supermercat que no se’t tirin 
a sobre, ni se t’acudeixi badar pels voltants de la Boca, no 
agafi s el tren a Once... Els diaris allà també van plens d’his-
tòries que el dia a dia s’encarrega de desmentir si no vas cri-
dant pel carrer que ets turista o que ets un dòlar amb potes. 
Buenos Aires és una ciutat perfectament segura i caminable, 
amb barris de tota mena (des de San Telmo a Barrioparque, 
des de la Recoleta a Microcentro, des de Puerto Madero 
a Almagro, des de Palermo a la reserva Costanera Sur). 
Buenos Aires és una ciutat lluenta -molt més que fa 15 anys-, 
amb oferta per a totes les butxaques i amb propostes cultu-
rals que aquí fa molt de temps han deixat de ser gratuïtes 
(una classe de tango oberta al Centro Cultural Kirschner, lli-
bres a deu euros, cine a 2,5 euros, visites guiades de franc a la 
Casa Rosada o al Congreso...). Buenos Aires és una ciutat de 
memòria, amb l’impressionant Espacio Memòria, antic lloc 
de tortura durant la dictadura. Només sentireu aquests dies 
que l’Argentina torna a enfonsar-se, però nosaltres l’hem re-
trobada amb molt bona salut. •

En els dies de l’ensurt

Només sentireu dir que l’Argentina 
torna a enfonsar-se, però l’hem 
retrobada amb molt bona salut

La torratxa

L’amic Joan 
Silvia Manzanera 
 
 

Ara ja ha passat més d’un any des 
que el vam visitar a casa seva. 
Potser no fa tant però ara em re-

sulten massa llunyans els temps en què 
el Joan venia cada divendres a la Perla 
per agafar l’Independent i aprofi tàvem 
per fer-lo parlar, recordar i opinar de tot 
i de tots amb aquella saviesa modesta 
de persones cultes que han viscut molt. 
D’aquella visita, el boss en va fer un arti-
cle preciós tot descrivint una fotografi a 
d’ell amb l’Aurora, infatigable companya 
de vida, un dia de Sant Cristòfol de 1955. 
I el dire va escriure: en Joan Cervera és 
l’únic president que reconeixem a l’In-
dependent de Gràcia. I per això és el 
nostre president d’honor. Absolutament 
d’acord. 

Fa dies que mirem de tornar-hi. 
Tenim ganes de veure’ls, de saber que, 
encara que ja no passeja tan sovint pels 

carrers de Gràcia com abans, ni ens des-
cobreix fets i racons que només uns ulls 
desperts com els seus veuen, sí que bai-
xa de tant en tant a la barberia, i que ens 
segueix llegint. Ai, Joan, sort d’algú que 
ens vigila perquè ens estima. 

I és precisament en aquests dies quan 
una gracienca atenta i compromesa 
aprofi ta la porta oberta de la redacció 
(ho està sempre, literalment i metafòri-
cament; és el que té està a peu de carrer 
i que encara fa molta calor) per dir-nos 
que el Joan Cervera -a qui coneix de fa 
anys- es mereix un article, el reconeixe-
ment d’aquells a qui ell tant ha ajudat 
perquè no abandonéssim un projecte 
necessari malgrat els cops que la realitat 
ens propinava des de feia anys. Seguiu, 
seguiu fent aquesta feina, ens ha repetit 
mil cops el Joan. Tinc ganes de tornar-
ho a sentir de la seva veu.•

Ell és l’únic president 
que reconeixem a 
l’Independent de Gràcia, 
va escriure el ‘dire’

de Gràcia


