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Pas endavant veïnal a Vallcarca:
5 entitats fan una federació per
gestionar Can Carol i el Consolat
Associacions de patrimoni i gestió cultural locals presentaran un projecte
d’autogestió i memòria històrica en el concurs dels nous equipaments

Albert Balanzà
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L’ediﬁci Can Carol, en plena fase de reformes, vist des del carrer Cambrils. Foto: A.Vilardaga

n marxa des de l’abril la reforma estructural i salvació in extremis de Can Carol
i encara aturada la remodelació de l’antic Consolat
-Casa Junyer-Canals-, els veïns organitzats de Vallcarca segueixen
de prop l’activació del concurs de
gestió dels dos equipaments amb
l’objectiu de presentar-s’hi a través
d’una federació de col·lectius que
garanteixi un projecte de barri.
De moment la nova Federació
d’Entitats Amigues de Can Carol
i Consolat (FEACCC) està formada per l’Observatori de Vallcarca,
el Grup d’Estudis Coll-Vallcarca,

l’Associació de Veïns Som Barri,
l’Associació ECOS-Antic Forn i l’Associació de Festes Alternatives de
Vallcarca. Amb un projecte ja redactat de quaranta pàgines, la nova
plataforma agrupa especialistes en
patrimoni i gestió cultural que defensaran per als dos equipaments
un model de gestió cívica basat en
l’autogestió i la memòria històrica.
“Vindran dos mil veïns nous
i Can Carol ha de difondre continguts del que és i ha estat
Vallcarca”, apunta un dels portaveus de la nova Federació, David
Castellet. El concurs està previst
d’activar-se al novembre i adjudicar gestió cap a Sant Jordi. La inauguració de Can Carol s’apunta
cap al setembre de 2020. Pàgina 3
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Endavant, CGT
i COS debaten
sobre la llei
Aragonès

La secció local
d’Endavant ha organitzat
dimecres que ve una
taula rodona sobre
l¡’anomenada llei
Aragonès per “destapar
les maniobres” que, al seu
parer, faran “empitjorar
les condicions materials
de vida”. A l’acte, que
es farà a l’ateneu
La Barraqueta de la
plaça Raspall (19h),
hi participaran Maria
Rovira (Endavant-CUP),
Arnau Rodellar (CGT)
i Joan batlle (Xarxa de
Cures-COS).

L’Oﬁcina d’Atenció
al Ciutadà, amb
serveis mínims
per obres
L’OAC de Gràcia, a plaça
de la Vila, engega aquest
dilluns els serveis mínims
d’atenció al públic ﬁns
al 4 de novembre per la
rehabilitació de l’espai.
Només s’atendrà amb
cita prèvia els tràmits
de llicències d’obres i
activitats, via pública,
registre i informació
general, targeta rosa,
acreditacions d’accés
del veïnat al Pak Güell i
denúncies d’infraccions
administratives.

Política
Badia detalla el pla de
motos i Pi i Margall com
a primeres concrecions
del futur Pla d’Actuació
“Entenc el dol d’ERC, ara més proactiva que amb Bosch;
era un error prioritzar el desgast del govern”, diu el regidor

Albert Balanzà
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ràcia compta des d’aquest
mandat amb una nova
eina de debat i d’ampliﬁcació dels pròpòsits del
nou govern i del president del districte en relació a les
prioritats que es desplegaran en els
propers mesos en el Pla d’Actuació:
el cicle que ha programat l’Ateneu
Roig ﬁns al novembre i que es va
iniciar aquest dimarts amb el regidor de Gràcia, Eloi Badia.
Badia, que la setmana passada,
en el primer ple executiu del mandat, ja va avançar els quatre àmbits prioritaris d’acció (habitatge,
salut, educació i esports), ha baixat aquesta setmana a un nivell de
detall més concret els grans ﬂaixos
ﬁns ara coneguts amb dues principals iniciatives que seran calendaritzades com a prioritàries: el pla de
motos i la reforma de Pi i Margall.
En l’àmbit de l’espai públic i relacionant-lo amb la qualitat de l’aire
i l’emergència climàtica, Badia va
concretar la proposta electoral de
crear una àrea verda per a motos
i alliberar voreres (vegeu número
756). “Tenim un sobrant i té sentit
fer entrar les motos en el projecte
d’una zona blava més barata fora
de calçada i més cara en calçada,
així com pensar en una zona de residents”, va apuntar advertit pel
moderador que Gràcia només disposa de la meitat de places senya-

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

Canvis en l’estructura tècnica.
El nou mandat no només
registra canvis de cares polítics
sinó tècnics: Pilar Miràs, nova
gerent, ja ha substituït Pere
Camps; l’històric director de
serveis, Josep Maria Raya, es
jubila al gener; també la tècnica
de Vallcarca, Merche Avilés,
marxa a Sants; i ﬁns i tot hi
haurà relleu en el departament
de Premsa: Mariona Sòria
tanca una etapa de nou anys.

litzades en relació al parc total de
motocicletes que hi ha al districte.
Sobre una de les grans reformes
viàries ja debatudes en el mandat
passat en un procés participatiu, Pi
i Margall, el regidor va apuntar que
ja s’està en fase de redacció del projecte executiu amb alguna modiﬁcació que també passarà pel debat
veïnal: “es genera un efecte corba a
l’avinguda perquè no sembli un túnel, cosa que sempre indueix a un
augment de la velocitat”.
Encara hi va haver temps per
parlar de pactes prioritaris, sobretot per als temes d’habitatge, i
Badia va triar ERC. “Entenc el dol
per perdre l’alcaldia, però ara la
veig més proactiva; era un error
prioritzar el desgast del govern”.

•

El grup de Valls vol pactar
habitatge i medi ambient
“Som oposició però estenem la mà al govern”, diu Daura
A.B.

L

a partida del Pla d’Actuació
del Districte no arrencarà en
la fase de negociació entre els
grups municipals ﬁns al novembre, però després del tret de sortida sobre grans conceptes que va
llançar la setmaan al ple el regidor,
Eloi Badia, el grup municipal de

BCN pel Canvi ha estat el primer a
dir-hi la seva en forma de mà estesa. El portaveu i únic conseller del
grup de Manuel Valls al districte
ha assegurat que està “molt amatent” a la possibilitat d’incorporar
la visió pròpia en el document de
mandat i que vol ser-ne “part implicada” per incorporar sobretot
temes d’habitatge i medi ambient.
“Creiem que si el PAD compta amb

suports més enllà del govern, des
del primer moment, en sortirem
guanyant”, ha apuntat Daura.
El grup de Valls, que no es vol
quedar en aquest mandat almenys a Gràcia amb el simbolisme d’haver ofert simplement els
seus vots per investir Ada Colau,
ha demanat “generositat i valentia” al govern de BCN En Comí i
PSC a Gràcia i ha admès el seu

El portaveu de BCN pel Canvi, Jordi Daura, al ple. Foto: A.V.

caràcter de força d’oposició però
alhora ha aﬁrmat que també vol
“estendre la mà al govern per
als grans pactes de districte”. En

aquest sentit, al marge del PAD,
el grup de Valls anuncia que en el
proper ple ja presentarà algunes
iniciatives.
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Cinc entitats de
Vallcarca activen una
federació per gestionar
Can Carol i el Consolat
El projecte planteja un model de gestió cívica basat
en l’autogestió i en la memòria històrica del barri

Les obres per salvar Can Carol es van engegar el passat abril. Foto: A.V.

Albert Balanzà
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an Carol i l’antic Consolat
de Dinamarca -rebatejat com a Casa JunyerCanals- obriran portes
en aquest mandat com a
nous equipaments de Vallcarca i
com a primers símptomes clars
de reconstrucció del barri, després de dues dècades de planiﬁcació, propostes i contrapropostes.
Can Carol seguirà un model de
casal de barri i el Consolat apunta cap a centre cívic. El calendari
apunta en el primer cas, que està
en obres des de ﬁnals d’abril, a una
obertura en plena Festa Major de

setembre de 2020; en el segon cas,
no hi ha data.
Després de quedar clara en la
planificació el model d’equipament i la distribució interior, amb
apostes per les sales polivalents i
espais per a tallers, i també descartades grans ambicions de barri
com el Museu del Còmic i encara
en dubte la possibilitat d’una barra freda a Can Carol, els veïns organitzats han fet un pas endavant
amb la coordinació de cinc entitats que es presentaran al concurs
de gestió sota el nom uniﬁcat de
Federació d’Entitats Amigues de
Can Carol i Consolat (FEACCC).
Els implicats són l’Observatori de
Vallcarca, el Grup d’Estudis Coll-

Vallcarca, l’Associació de Veïns Som
Barri, l’Associació ECOS-Antic Forn
i l’Associació de Festes Alternatives
de Vallcarca, si bé també hi ha hagut contactes amb l’Associació de
Veïns Gràcia Nord-Vallcarca.
Un document de quaranta pàgines és ara el que sosté la voluntat
de la nova federació de veïns per
fer valer la seva experiència com
a associacions vinculades al patrimoni i a la gestió cultural per tal
que el concurs s’acabi decantant
per uns plecs tècnics de gestió cívica, tal com a Barcelona ja ha passat
en espais com l’Ateneu L’Harmonia
de Sant Andreu. Aquest model de
gestió prioritza entitats arrelades
a l’entorn de l’equipament.
Un dels portaveus de la nova
FEACCC, David Castellet, ha explicat que el projecte que presentaran aspira a la gestió dels dos espais a partir d’una iniciativa basada
en l’autogestió oberta a la contractació d’altres col·lectius especíﬁcs de Vallcarca i en la difusió de
la memòria històrica del barri.
“Vindran dos mil veïns nous a viure a Vallcarca i Can Carol ha de difondre continguts del que és i ha
estat Vallcarca”, apunta.
El temor central de la federació
d’entitats s’argumenta en la possible “rèplica”, segons Castellet,
d’un altre equipament qualsevol
de ciutat a Vallcarca. “Per exemple, hi ha previst un taller de cuina amb una aula equipada, doncs
el més lògic seria que una coope-

Som Barri proposa
un primer nom per
batejar l’institut
nou de Vallcarca:
Uri Caballero
rativa de cuina de Vallcarca assumís aquesta oferta”, afegeix.
El calendari és una altra de les
preocupacions del veïnat organitzat, just en un moment que s’han
activat aquest setembre les licitacions dels projectes executius d’urbanitzacions de zones verdes com la
plaça de la Farigola, a tocar de Can
Carol. “Tot apunta que pot coincidir la inauguració de l’equipament
amb l’inici d’obres de la zona verda, el setembre de 2020”, adverteix
Castellet. De moment els plecs es
preveu que estiguin llestos aquest
octubre i l’adjudicació es faci al
març perquè entre Sant Jordi i el
setembre el nou gestor ja pugui treballar en la programació del primer
trimestre de Can Carol.
D’altra banda, l’Associació
de Veïns Som Barri ha anunciat aquesta setmana a través del
programa Sota el Pont, de Ràdio
Gràcia, que una de les propostes
per batejar el futur institut de
Vallcarca serà Uri Caballero, en
honor al músic i referent veïnal
mort ara fa sis anys.
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Torre Deutsche ja
promociona els
30 apartaments i
els 4 àtics de luxe

“Habitatges exclusius
i plens de reﬁnament”.
Amb aquestes paraules
es presenta la nova
web de promoció dels
30 apartaments i els 4
àtics de luxe que s’estan
construint a Passeig
de Gràcia 111, a l’antiga
Torre Deutsche dels
Jardinets. Mandarin
Oriental, tal com ja
s’havia anunciat,
gestionarà els serveis del
projecte de KKH Group i
els habitatges es lliuraran
a partir de 2021. Amb un
cert retard també va el
projecte limítrof de Casa
Seat, a Passeig de Gràcia
109, que havia d’estrenarse aquest 2019.

El bloc de l’ermita
de la Salut inicia
obres i posa preus
a 600.000 euros
La promoció Residencial
Travessera de Dalt, el
bloc on hi ha l’ermita de
la Salut, ha posat xifres
aquesta setmana a la
promoció de 22 habitatges
que s’aixecarà en els
terrenys de l’antiga masia
de Can Morera. Els preus
oscil·len entre 500.000 i
600.000 euros i els pisos
s’entregaran el 2022.

•

Gràcia segueix preocupada per l’habitatge
L’Enquesta de Serveis torna a registrar al districte el major nombre de no creients de la ciutat i d’ideologia d’esquerres
S. M.

L

a Vila de Gràcia i el Camp d’en
Grassot són els dos territoris de Barcelona més preocupats per l’accés a l’habitatge, amb
puntes del 25,1% i del 19,4%, que
deixen en segon pla el tomb de la
resta de la ciutat cap a la sensació
creixent d’inseguretat. Vallcarca,
el Coll i la Salut, amb un 14,2%
també situa la mateixa problemàtica com l’afer més greu que té ara
Barcelona. En conseqüència lògi-

ca, la principal demanda que fan
els habitants d’aquests tres àmbits
a l’Ajuntament és facilitar l’accés
a l’habitatge (20,5%, 15,2% i 12,4%,
respectivament).
Com ja és habitual, els veïns de
Gràcia, després dels de les Corts i
de Sarrià-Sant Gervasi, són els que
estan més satisfets de viure al seu
districte, amb un 8,2 sobre 10, sobretot per la tranquil·litat i la familiaritat que s’hi respira. Com
a problemes estrictes del barri, la Vila de Gràcia i Camp d’en
Grassot segueixen triant l’habitat-

Pisos en venda i de lloguer, a la Vila. Foto: A. V.

ge, mentre que Vallcarca opta per
la neteja, i justament la principal
demanda per solucionar a nivell
local seria la neteja.
Gràcia també destaca entre la
resta de districtes, com ja ha passat altres vegades, per ser el territori amb més agnòstics o no creients de la ciutat, amb un 58,8%. i
perquè els seus veïns són els que
s’acosten més a una ideologia
d’extrema esquerra, amb un 2,5
respecte del 0 que seria l’extrema
esquerra i el 10 que seria l’extrema dreta.

•
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El cartell del Dia
de les Persones
amb Discapitat,
creat a la Vila

Societat
El Park Güell tanca l’accés
a les Tres Creus i hi posarà
agents cívics al desembre
per impedir el pas
Els vigilants es desplegaran els set dies de la setmana i l’estructura de pedra només
serà accessible “de manera puntual” per a activitats de caire social, cultural o popular

El Dia Internacional de les
Persones amb Discapacitat
ja té nova imatge després
que la Fundació Ludàlia
i la consultora be shared
-totes dues amb seu a
Gràcia- hagin guanyat el
premi del concurs que
ha organitzat per segon
cop l’Institut Municipal
de Persones amb
Discapacitat. El disseny
s’ha centrat en la persona i
la felicitat.

El MUHBA estrena la mostra
‘Barcelona Flaixbac’ sense
l’estàtua de la Victòria. El
Museu d’Història, amb presència
al Park Güell a travñés de la
Casa del Guarda, ha estrenat
aquesta setmana la mostra
de cent objectes de la història
contemporània de la ciutat on
inicialment s’hi comptava amb
la peça que ﬁns al 2011 havia
presidit la cruïlla entre passeig
de Gràcia i Diagonal. A la seu
de Casa Padellàs, no hi cabia.

Isabel Coixet es
mulla a favor
de les Casetes
d’Encarnació
La directora de cinema
Isabel Coixet s’ha
posicionat aquesta
setmana, a través del seu
compte d’instagram, a
favor la conservació de
les Casetes d’Encarnació,
actualment pendents de
la modiﬁcació del PGM
perquè com a equipament
tingui més facilitat de
blindatge en la negociació
oberta entre propietaris
i Ajuntament. “Aquest
arbre és el més bonic de
Barcelona. Gràcies als
veïns de Gràcia s’ha aturat
la seva destrucció. Per
quant de temps?”, ha dit
Coixet, afegint el compte
de Salvem L’Alzina.

El Turó de les Tres Creus, amb gent al capdamunt, quan s’hi podia entrar. Foto: A. V.
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l Park Güell, sense fer massa soroll, està prohibint
l’accés des d’aquest estiu
al Turó de les Tres Creus,
un dels espais d’accés gratuït més massiﬁcats del recinte i
que des de fa cinc anys planteja
dubtes entre tècnics i polítics de

l’Ajuntament sobre la conveniència de regular-lo per una qüestió de
seguretat, a banda de la forta concurrència de turistes. El desembre
de 2017, per exemple, en una sessió
del pla estratègic es va apuntar la
necessitat de regulació de l’espai
“en moments d’alta ocupació”.
El Turó de les Tres Creus, als
qual s’hi accedeix sobretot per
l’entrada últimament reformada

de la Baixada de la Glòria, també
té una forta aﬂuència dels visitants
de pagament de la zona monumental perquè des de dalt del turó de
pedra gaudinià s’hi pot veure una
gran vista de la ciutat. En els últims anys, però, els tècnics municipals han plantejat el seu tancament per l’afluència massiva de
visitants, el despreniment de pedres i l’alta accidentalitat provocada per caigudes.
Amb aquest escenari, l’Ajuntament ha decidit actuar encara
amb més contundència i en l’últim butlletí que distribueix la secretaria del Park Güell ja explicita que aquest desembre que ve
els agents cívics que estan destinats des del setembre a informar
de les limitacions d’accés dels ta-

xis a l’entrada del carrer Olot es
desplaçaran al Turó de les Tres
Creus. “Disposarem d’una parella d’agents cívics de dilluns a diumenge en horari d’11 del matí ﬁns
a les 16.30 hores de la tarda amb
l’objectiu d’informar als visitants
que no es pot accedir al cim”, han
explicat fonts municipals a l’Independent.
De la mateixa manera que els
tècnics descarten que el Turó de
les Tres Creus entri en un sistema
regulat de pagament, com el que
està activat des de l’octubre de
2013 a la Sala Hipòstil·la, a la plaça de la Natura o a l’escalinata del
drac, sí que s’obren a la possibilitat
que el pas es reactivi “de manera
puntual” per a activitats de caire
social, cultural o popular.

•

el repor

La caça del senglar ha
començat a Gràcia
Una brigada contractada per l’Ajuntament
elimina 29 exemplars en dues batudes
A. B.

L

a matança del porc és una
tradició rural a Catalunya
que s’ha anat perdent arreu
del territori, amb algunes excepcions, com a conseqüència
dels necessaris controls sanitaris cada vegada més estrictes. Al
seu torn, el cosí germà del porc

domèstic, el senglar, s’ha convertit en un fenomen urbà cada cop
més habitual a la part alta de la
ciutat i ja als barris del nord de
Gràcia: ja no és estrany trobar un
grup que baixa des de Collserola
per la part alta de la plaça
Alfons Comín, enﬁla per Esteve
Terrades, es deixa veure pel Parc
Sanitari Pere Virgili i s’acaba
passejant per la plaça Lesseps.

Dos exemplars de senglar, en zona urbana. Foto: Cedida

Perquè aquests episodis no es
consolidin l’Ajuntament ha contractat aquest 2019 una empresa
que es dedica a capturar el mà-

xim nombre d’exemplars de senglar, i només aquest juliol ja se’n
van fer dues batudes a Gràcia.
“Se’ls aplica una dosi d’anestèsia

i posteriorment una injecció”,
va detallar-ne el sacriﬁci la setmana passada al ple el portaveu de seguretat de l’equip de
govern, Alberto Lacasta (PSC).
Les dues batudes, amb data
de 8 de juliol i de 22 de juliol, es van saldar, respectivament, amb l’eliminació de 16 i
13 exeplars. No és un resultat
espectacular, 29 exemplars, si
es calcula, com apuntava l’argumentari de la pregunta del
grup municipal de Ciutadans,
que al Parc de Collserola hi ha
un excedent de 1.500 exemplars, segons estadístiques oﬁcials de 2018. “L’alcaldessa en
l’anterior mandat es va comprometre a solucionar el problema”, deia la pregunta de C’s.
Ja està en marxa.

•
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Adéu a la Torreta d’Escorial, de
restaurant de referència a pisos
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“No recordo res”,
diu al judici la noia
que va llençar el
bebé pel celobert

El casalot, tancat des de fa un any, s’havia posat a la venda per prop d’un milió
d’euros amb llicència de restauració i va esquivar la suspensió de llicències

A. B.

L

a Torreta d’Escorial, una
ﬁnca de 149 anys sense catalogació com, per exemple,
la veïna torratxa del carrer
Balcells 26 que es va enderrocar a principis d’any i que ja és
una obra en marxa de tres plantes
i àtic, ha començat a anar a terra aquesta setmana davant la sorpresa dels veïns i d’algun lament
a les xarxes socials.
Fonts municipals han detallat que el futur de la ﬁnca, amb
la seva majestuosa escalinata,
un cop els operaris que hi treballen a cop de maça l’hagin reduït
a runa, serà una nova promoció
de 8-10 pisos arran de façana de
carrer. Aquesta setmana els treballs s’han accelerat després que
els primers dies d’octubre es cobrís la façana amb unes lones que
ja feien presagiar les tasques de
desenrunament.
El casalot, tancat des de fa un
any, s’havia posat a la venda per
900.000 euros en els principals

La Torreta d’Escorial, en plena fase d’enderrocament aquesta setmana . Foto: A.B.

portals immobiliaris encara amb
la llicència de restauració que
conservava de l’establiment que
en els últims temps li havia donat

solera entre el veïnat com a lloc
especialitzat en calçots, arrossos
o cargols. Sota el nom La Torreta
de l’Escorial, el restaurant atre-

ia entre setmana un públic divers de menú i el cap de setmana
l’ambient es tornava més familiar. Alguns veïns han recordat que
anys enrere la ﬁnca també havia
acollit una escola bressol privada
anomenada Sol Solet.
Però la torreta anirà a terra perquè no la protegeix cap mena de
catalogació arquitectònica en el
patrimoni municipal i perquè els
impulsors de la promoció immobiliària hana esquivat la suspensió
de llicències decretada a ﬁnals de
l’any passat: el comunicat d’enderroc i de llicència de construcció és
anterior.
L’Ajuntament, Patrimoni i
Paisatge Urbà, no obstant això,
han tingut un petit marge de negociació amb la propietat per conservar alguns elements de la torreta:
el propietari ha accedit a replicar
l’estructura similar original de
planta baixa, amb la porta centrada i els dos ﬁnestrals a banda i
banda. També la façana tornarà a
reubicar les carpinteries originals
i els forjats que en tot cas, primer
s’enderrocaran.

•

A. B.

L

a noia que va llençar el seu
bebé pel celobert el passat 12 de juny de 2018 en
un bloc de pisos del carrer
Roger de Flor, entre Còrsega i
Rosselló, ha assegurat aquesta
setmana en el judici en què se
l’acusa d’assassinat que “no recorda res”. En tot cas, l’acusada
ha assumit l’autoria dels fets.
Els Mossos d’Esquadra van
detenir la noia, de 18 anys, quan
van anar al lloc dels fets cap
a les deu del matí alertats per
una veïna de l’immoble i van
trobar ja l’infant sense vida. La
nena encara portava el cordó
umbilical quan algú va llançarla pel celobert i la veïna es va
pensar en un primer moment
que era una nina. L’acusada ha
passat els últims 18 mesos en
presó preventiva.

•
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Neix el festival En el
nom del porc de la
mà de la Barraqueta
La trobada tindrà lloc el 19
d’octubre a Raspall i els beneﬁcis
seran per a ‘Controlades’

La cafeteria Cadí, punt
de trobada al barri de
la Salut, es traspassa
La Pepi i l’Antonio, puntals del local de Mare de Déu de
Montserrat, van agafar les regnes de l’antiga pastisseria el 1998

Silvia Manzanera

A

mb l’objectiu de denunciar les injustícies globals a través de la música i la cultura popular, la
Barraqueta i la cervesa artesana Kusfollin -projecte nascut a la Vila- s’han aliat per impulsar En el nom
del porc, festival que tindrà lloc el proper dissabte 19
d’octubre a la plaça Raspall. Tots dos projectes ja havien col·laborat abans (a la ﬁra de cervesa artesana de
Gràcia) i s’han animat ara a organitzar una jornada reivindicativa aproﬁtant recursos propis. “La idea és que
sigui un festival del barri i per al barri, per això totes les
persones que hi participem tenim vincles amb la Vila”,
explica Roger Cisa, un dels organitzadors. Part dels beneﬁcis del festival aniran destinats al grup de suport
Controlades -per la seva vinculació amb la Barraquetai la resta serviran per cobrir les despeses de l’esdeveniment. El nom del festival també és el nom de la cervesa
artesana que s’ha elaborat per a l’ocasió.
Segons han explicat els organitzadors, el festival pretén ser “una denúncia directa a l’anacrònica institució
de l’església catòlica i per extensió a totes aquelles institucions religioses, les quals, en Nom de déu segueixen cometent injustícies contra la humanitat”. El festival -que es farà a la plaça del Raspall de les dotze del
migdia a la una de la nit- arrencarà amb Beermut, un
espectacle d’improvisació a càrrec del grup de teatre
crític Nòmades, on els temes que es van tractant són
suggerits pel públic. A les dues hi ha prevista la paella
solidària a càrrec del grup de suport Controlades, i a
partir de les cinc tindran lloc els concerts que s’allargaran ﬁns a l’1.30 h amb l’actuació de diferents artistes i
bandes locals de hip hop, soul o funk, també amb un to
reivindicatiu. A més, durant tot el dia s’estarà rostint
un porc sencer a la brasa que es servirà a l’hora de sopar; també hi haurà opció vegana. Per la seva part, els
Diables de Tiana faran vàries intervencions amb pirotècnica durant la recta ﬁnal del festival.

•

L’Antonio i la Pepi, ànima de la cafeteria Cadí que aquest divendres canvia d’amos . Foto: A. B.

Albert Balanzà

D

ivendres serà l’últim dia
i la clientela passa aquest
dimecres al migdia amb
cara més aviat trista les
últimes hores de compartir espai de trobada amb la parella
que n’ha portat les regnes en els
últims 21 anys, la Pepi i l’Antonio,
l’Antonio i la Pepi, ella més a la barra i ell més a l’interior, hereus tots
dos d’aquella antiga pastisseria
que el 1962 va muntar la senyora
Clotilde Aribau i que va ser l’origen de l’actual cafeteria Cadí. Ell hi
va entrar com a aprenent de pastisser i ella, de dependenta. Ara fa
43 anys. El 1998 ja eren els amos.
Avui la cafeteria Cadí, al carrer
Mare de Déu de Montserrat 14, a
tocar de la plaça Sanllehy i encara en territori de Gràcia, no és un
lloc de barri qualsevol: a la barra
hi ha els plànols del futur Espai

Hi podrien haver
turistes de camí
cap al Park Güell
però hi ha sobretot
la gent del barri
Quiró, on ara hi ha provisionalment el Quirhort i la Pepi informa
que, mentre durin les obres que
han de començar el 2020, la gent
de l’hort anirà a la Font del carbó.
A la cafeteria Cadí hi podrien
haver turistes de camí cap al Park
Güell o afeccionats de l’Europa si
fos dia de partit, però aquí sobretot hi ha la gent del barri. “Si has
de triar un punt de distribució de
L’Independent en aquesta banda
de la Salut, un és el CAP d’aquí al
costat i l’altre és la cafeteria Cadí”,
va dir fa un temps la presidenta de

l’Associació de Veïns Park Güell-La
Salut-Sanllehy a aquest periodista.
La pregunta: per què plegueu?
“Ho agafa una parella jove, que volen obrir tot el dia i fer més restaurant”, explica la Pepi, que argumenta el traspàs, pensat en els
últims tres anys, en el mal que ja li
fan les cames amb 63 anys. A l’Antonio encara li queda corda, però
entre aixecar-se cada dia a les 5 del
matí per preparar les pastes de
l’esmorzar i cobrar el lloguer, de
moment ara tria la segona opció.
I la gent del barri no ha paït encara el canvi imminent: l’Emilia,
que hi ve cada dia a esmorzar i a
dinar; la Carme, la Pilar, la Isabel,
la Liberty i la Irma, que fan barrila
en una taula, no se’n saben avenir.
“Els nous ja haurien d’estar aquí
fent traspàs”, diuen remugant.
I la segona pregunta: Pepi, i ara
què? “Vull aprendre a nedar”. Sona
bé. Malgrat tot, llarga vida a la cafeteria Cadí.

•

Documents
‘Un any a la Cerdanya’
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La vida a l’alta muntanya es regeix per la natura i per les estacions de l’any, que determinen el dia
a dia de la gent i la seva manera de ser. ‘Un any a la Cerdanya’ (Edicions 62) és una crònica de les
vivències, les persones i els records d’un temps en aquell indret, on l’escriptor i periodista Rafael
Vallbona ha trobat el seu país literari. En episodis breus, Vallbona ofereix una crònica sentimental
de la Cerdanya, des d’aquells bells estius de la infantesa a la ﬁra dels cavalls, la festa de l’estany,
l’aplec de la Xicoia, la neu protectora o els colors de la vall d’Eina. I també altres records més
antics que han marcat la vall. Un any, una època, la vida feta de relacions humanes i connexió amb la
natura conformen la sinopsi d’una obra que es publica dos anys després de ‘La casa de la frotera’.

L

’hivern és blanc, la primavera verda
i l’estiu groc; la tardor és l’espectacle de la natura en mil colors. Entre
Osseja, Palau, Vilallobent i Queixans,
el pi roig, les boixedes i les rouredes tenyeixen la mirada de vermells, ocres, marrons,
i una paleta de verds que van guanyant intensitat gairebé ﬁns al negre a mesura que
deixeu la plana i us endinseu cap als serrats i el coll de Pradelles. En aquest vagareig cromàtic hi ha un moment, inexorable
i fatal, que els ulls cremen i tots els sentits
s’enterboleixen, embotits de les mil tonalitats de la natura calma d’aquest diumenge
tardoral solitari i boirós. És un estat hipnòtic, una nostàlgia profunda que busca
en l’ànima un tapís grogós de fulles mortes
que li faci de jaç.
En aquest sopor de paraules vagues, segueixo el camí vell de Nervols ﬁns a Osseja.
Passo sota la via del Tren Groc, enﬁlo cap
a l’església i la plaça de Sant Pere i davallo
ﬁns al llac, on hi ha la zona esportiva, l’estany i una àrea de pícnic amb una altiva arbreda que ja està tota pelada. En aquesta
època, el lloc convida a no despertar.
De Palau a Age el camí és pla i ample. No
fa gaires anys un munt de senyals i rètols
indicaven, amb l’habitual violència verbal
de les fronteres, que estava rotundament
prohibit continuar endavant, que s’entrava
en un altre país i que no hi seríem benvinguts. Aquella interdicció va existir en realitat, tot i que ara em sembli un somni més
d’aquesta letargia tardoral i errabunda.
Però en un temps desaparegut va ser cruenta i repressiva. I va marcar la vida de la
gent i els va enquadrar en francesos i espanyols, que en la Cerdanya és tan ridícul com
dividir la societat entre aﬁcionats a esquiar
o a patinar.
Des que vagarejo per aquesta frontera, no recordo ningú que fes cas d’aquella
mena d’amenaces ridícules. I tampoc no
recordo haver vist mai una patrulla de gendarmes o de guàrdies civils barrant el pas
o detenint algú per haver creuat clandestinament la frontera un diumenge al matí.
Hauria fet avergonyir els colors de tardor.
Tampoc cap conegut m’havia advertit mai
d’un hipotètic perill de creuar a França
il•legalment. Només era un altre vestigi
d’una existència remota que algú va viure
un dia, i que ara semblava una llegenda extreta del túnel del temps.
Però els resultats d’aquella divisió hi
són: hi ha francesos i espanyols. I també hi
ha habitants de la frontera, ànimes en les
quals el record a penes opera. Són ﬂâneurs
d’una Europa sense rumb ni objectius que

han fundat en aquests llocs que ningú no
reclama.
Passo el riu la Vanera per un pont de pedra i entro a Vilallobent. La carretereta local que du a les Pereres llisca a mitja alçada
i permet gaudir d’una vista excel•lent de la
plana. A la banda esquerra, turons amunt,
hi ha una de les paletes de colors més admirables de la tardor pirinenca. A la banda dreta, els prats dalladors temperen una
mica la tempesta de sensacions que trasbalsa.
Al fons, amagat, el ritme dringadís del
Segre s’endú la ment per viaranys indòmits, records d’infantesa de quan acaronàvem entre els dits xops la polpa ﬁna i
sucosa d’una pera rodona i dolça. Llavors
Puigcerdà era un lloc mític, un nom en una
etiqueta que ens menava a indrets màgics i
perduts entre valls frondoses i altres muntanyes. Ara, els cavalls que pasturen mentre esperen la ﬁra i l’església romànica de
Sant Esteve són els únics senyals que ens
retornen als que érem, i el cartell que anuncia un xalet en venda (475.000 euros) ens
porta al que som: “Amb l’abandonament del
treball del camp i el boom de la construcció, aquells terrenys càlids que ocupaven
els horts a la Cerdanya es van anar venent
per constuir-hi habitatges”, explica Isidre
Soler, xef del restaurant Tram-Tram de
Sarrià, i ﬁll de l’última família que conrea
la pera de Puigcerdà.
Només els Soler conreen la pera de
Puigcerdà per comercialitzar-la. Són a penes cinc hectàrees a Sant Martí d’Aravó, a
tocar de l’elitista club de golf, contra milers
de xalets per tota la plana. De color verd
clar i pell ﬁna, i una to vermell quan li toca
el sol, la varietat Doyenné du Comice és una
pera de polpa delicada, sucosa i molt dolça,
qualitat que li és atorgada pel clima de la
Cerdanya, sobretot pels contrastos de temperatura entre el dia i la nit. Avui, però, tret
d’algun perer extraviat enmig d’un hort
i d’aquesta família, la que va ser la fruita
preferida del tsar Nicolau II es bat en retirada. El món d’ahir que desapareix.
I la tardor tampoc no trigarà a desaparèixer, colgada sota la neu. La cridòria alegre i acolorida dels esquiadors farà oblidar
de pressa aquests dies de tristor amable
i sensorial. Les famílies demanaran ànec
amb peres als restaurants de la vall i les
àvies comentaran el baix contingut en sucre i l’aportació d’aigua, ﬁbra i potassi, i
que són molt recomanables per als diabètics. I al camí de les Pereres, el vent haurà escampat les darreres fulles i els arbres
hauran perdut els colors i els cavalls hauran anat a ﬁra.
Les hores de sol de la plana cerdana ja no
necessiten envermellir les pereres.

biografía

Rafael Vallbona (Gràcia, 1960) és escriptor i periodista. Autor de més de cinquanta llibres de tota mena entre novel·les, no ﬁcció, poemaris i llibres de viatges;
alguns dels quals han estat traduïts, i altres han estat
premiats amb l’Amat Piniella i el Néstor Luján de novella històrica, l’Ernest Udina de periodisme, el Columna
jove i el Ramon Muntaner de novel·la juvenil, el Ferran
Canyameres de novel·la negra, el Cadaqués a Rosa
Leveroni o els Jocs Florals de Barcelona de poesia, entre
d’altres. Col·laborador habitual a premsa, ràdio i televisió, és també professor a la Facultat de Comunicació
Blanquerna. Viu al Maresme. Amb la novel·la La casa de
la frontera (2017) va guanyar el Premi BBVA Sant Joan.

Foto: Adriana Pujol
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Breus

El Gràcia FS
debuta a casa
després d’una
gran estrena

Esports
Un Europa històric
i en bona dinàmica
rep el Santfeliuenc
Els escapulats han encadenat dues golejades, l’última
contra el Sants per 0 a 7, la major de la història fora de casa

El primer equip del Gràcia
FS no podia tenir una
millor posada en escena
aquesta temporada. En
el partit de la primera
jornada, l’equip que
entrena l’Albert Higueras
no va deixar cap opció al
Barnasants i van guanyar
per 0 a 6, gràcies als tres
gols de Ferran Lorenzo,
i als de Marc Lou, Àlex
Vázquez i Ricky Murillo.
El debut a casa serà
diumenge al migdia,
contra l’Eixample FS, que
també va guanyar el seu
primer partit, per 6 a 2.

El Tres Peons
celebra la 13a
edició de l’Obert
Vila de Gràcia
Divendres comença una
nova edició de l’Obert Vila
de Gràcia que organitza
el Club d’Escacs Tres
Peons. El torneig es
disputa pel Sistema Suís
Fide a nou rondes, i els
dies de joc seran cada
divendres ﬁns 20 de
desembre, amb l’excepció
de l’1 de novembre i el 6
de desembre. El campió
guanyarà 250 euros; el
segon classiﬁcat, 150; el
tercer, 80; i el quart, 60.
Tots ells també guanyaran
un trofeu.

Resultats
FUTBOL
Tercera Divisió - Grup 5
Jornada 7
UE Sants 0 - CE Europa
1. CF Pobla de Mafumet ...21 punts.
10. CE Europa ..................... 9 punts.
Jornada 8
13/10 (12h) CE Europa - FC
Santfeliuenc

Primera Nacional Femenina
Jornada 4
CE Europa 3 - 1 AD Son Sardina
1. RCD Espanyol B ............ 10 punts.
8. CE Europa....................... 6 punts.
Jornada 5
13/10 (17h) CF Pallejà - CE Europa

Albert Vilardaga

L

’Europa ha alçat el vol i de
quina manera. Després d’un
mal inici de temporada on
l’equip va estar cinc jornades
sense guanyar, dos empats i
tres derrotes, les últimes dues setmanes, el conjunt de Vilajoana ha
encadenat dues victòries, més concretament dues golejades, la primera un 4 a 0 contra el Cerdanyola, i la
setmana passada un 0 a 7 contra el
Sants, que va suposar la major golejada fora de casa de tota la història en partit oﬁcial, superant l’1 a 7
aconseguit al camp de la Gramenet
la temporada 2013/2014 i un altre 1
a 7 al camp de l’Horta la temporada 1957/1958.
Onze gols a favor i cap en contra
en els últims dos partits, poques
pegues se li poden posar als últims
180 minuts jugats pels escapulats,
que d’una banda han recuperat la
solidesa defensiva que havia fallat
en les primeres jornades, i per altra, el trident de davant format per
David Jiménez, Jordi Martínez i
Jordi Cano han mostrat tota la
seva pólvora. Tant el pitxitxi de
la temporada passada, Martínez,
com l’extrem, Jiménez, un dels jugadors destacats fa dues temporades, van estrenar el seu caseller
de gols el passat cap de setmana,
Cano segueix fent una exhibició
de velocitat en cada partit i s’ha
convertit en el tercer màxim golejador de la lliga amb quatre gols.
No es pot passar per alt en l’aspecte golejador les arribades des
de segona línia del migcampista,

BÀSQUET
Copa Catalunya Masculina (G1)
Jornada 2
UE Horta 69 - 73 Lluïsos de Gràcia
1. Lliçà d’Amunt.......................... 2-0.
4. Lluïsos de Gràcia ................... 2-0.
Jornada 3
13/10 (18h) Lluïsos de Gràcia - Sant
Gervasi

Els jugadors de l’Europa celebrant un dels gols de la setmana passada amb l’aﬁció desplaçada a Sants. Foto: Àngel Garreta

El Femení A també encadena
dues victòries. L’equip de Fran
Güells també ha passat pàgina de
les dues primeres jornades i ha
aconseguit dos triomfs consecutius,
contra el Balears (2-3), i el Son
Sardina (3-1). En la cinquena
jornada les escapulades visiten
el camp del Pallejà que suma un
punt menys que les escapulades a
la lliga. Els dos primers classiﬁcats
són l’Espanyol B i el Sant Gabriel,
els dos botxins de les escapulades.
Safa Claror 67 - 51 SA Natzaret
1. Joventut Les Corts ................. 2-0.
2. Safa Claror .............................. 2-0.
10. Lluïsos de Gràcia.................. 0-2.
Jornada 3
13/10 (17:45h) Banyoles - Lluïsos
de Gràcia
13/10 (12:45h) AESE - Safa Claror

Segona Catalana Femenina (G2)
Primera Catalana Masculina
Jornada 2
FC Martinenc B 70 - 74 UE Claret
Santfeliuenc 58 - 65 Vedruna Gràcia
Jornada 3
13/10 (12:30h) UE Claret - CB Salt B
12/10 (17:45h) Vedruna Gràcia - CB
Ramon Llull

Jornada 2
CB Ramon Llull 55 - 80 Vedruna
Gràcia
Jornada 3
12/10 (19:15h) Vedruna Gràcia Diagonal Mar Front Marítim

WATERPOLO
Lliga Premaat Masculina

Primera Catalana Femenina (G1)
Jornada 2
Lluïsos de Gràcia 44 - 48 CB
Granollers

Jornada 2
CN Barcelona 13 - 2 CN Catalunya
1. CN Atlètic Barceloneta .. 6 punts.
6. CN Catalunya ................. 3 punts.

Jornada 3
16/10 (20:45h) CN Catalunya - CN
Sant Andreu

Lliga Premaat Femenina
Jornada 1
CN Catalunya 6 - 10 CN Sant
Andreu
1. CN Mataró....................... 3 punts.
7. CN Catalunya.................. 0 punts.
Jornada 2
3/11 (12:45h) CN Catalunya - CDN
Boadilla

FUTBOL SALA
Divisió d’Honor Catalana (G2)
Jornada 1
BarnaSants FSC 0 - 6 Gràcia FS
1. Monistrol FS ................... 3 punts.
2. Gràcia FS ......................... 3 punts.
Jornada 2
13/10 (12:45h) Gràcia FS - Eixample

Ignasi Varona, que ha marcat tres
gols en aquests dos partits.La golejada contra el Cerdanyola també
va servir per l’estrena golejadora
d’una de les noves cares d’aquesta temporada, l’extrem, Kilian, que
va fer el 0 a 6 després de culminar
un contraatac.
El rival d’aquest diumenge porta una ratxa inversa a la dels graciencs. Els del Baix Llobregat van
començar molt bé la temporada
guanyant els dos primers partits
de la lliga, però ara encadenen
un mes, cinc partits sense conèixer la victòria, dos empats i tres
derrotes. La temporada passada,
l’Europa va ser capaç de treure
els sis punts possibles contra el
Santfeliuenc, 0 a 3 i 1 a 0.

•

HANDBOL
Quarta Catalana (Grup A)
Jornada 1
Handbol Claret 35 - 15 La Garriga B
1. AE Aula ............................ 2 punts.
2. Handbol Claret ............... 2 punts.
Jornada 2
13/10 (18:30h) Laietà Argentona Handbol Claret

TENNIS TAULA
Segona Divisió Nacional (G4)
Jornada 2
Tennis Taula Torelló 1 - 5 Lluïsos
de Gràcia
1. CTT Borges...................... 4 punts.
2. Lluïsos de Gràcia............ 4 punts.
Jornada 3
12/10 (17h) Lluïsos de Gràcia Reus

Esports
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el repor

El motor de Gràcia
L’Alejandro Julian és el creador del canal de Youtube,
Somos de Motor, que s’està convertint en una
tendència entre els amants dels automòbils

A. V.

E

ls amants del motor no
es poden perdre el canal de Youtube, Somos de
Motor, creat per l’Alejandro Julian, veí de Gràcia
i un apassionat del món de l’automòbil pràcticament des que va
néixer: “sempre he tingut passió
pels cotxes, de petit agafava una
tapa d’olla i feia veure que conduïa, i després vaig col·leccionar
molts cotxes petits, ﬁns que vaig
poder conduir i des de llavors no
he parat”, explica el creador del
portal. Somos de Motor neix quan
Alejandro Julian, creador de Somos de Motor, amb el seu actual cotxe. Foto: Cedida
l’Alejandro busca per internet
informació sobre un Mercedes
nes, em va agafar tant per sorE230 “W124” que portava pel cap
presa que vaig haver de trucar
comprar-se, i veure que tota la
a la Guàrdia Urbana per avisarinformació que trobava estalos”, explica l’Alejandro.
va en altres idiomes, llavors és
Amb vocació de periodista,
quan decideix obrir un portal
l’Alejandro passeja pels carrers
de motor i apropar a la gent inde Gràcia, observa els cotxes
formació del món del motor de
dels veïns, ﬁns i tot n’ha fet altota mena, sobre cotxes clàsgun reportatge pel canal i els
sics, esportius, sobre trobades
propietaris n’han quedat molt
de motor que es fan arreu de
contents. Somos de Motor no és
Catalunya, i molts altres temes
el seu únic canal, també en té
un dels seus vídeos pel canal.
més, en total 85 vídeos variats
un altre, dedicat a Gràcia que
A banda del canal de Youtube,
pels amants de les quatre rodes.
porta per nom Gràcia i Més, i
Somos de Motor també té pàgina
L’Alejandro s’està obrint camí
malgrat que reconeix que no
de Facebook i Instagram, amb
de mica en mica en aquest món,
dóna l’abast i que li agradaria
l’objectiu de crear la xarxa més
el canal ja compta amb més de
poder dedicar-li més temps, s’hi
gran possible i de mica en mica
1.300 subscriptors i pràcticapoden trobar reportatges soho està aconseguint. Sense anar
ment 250.000 visualitzacions.
bre la Festa Major, la Biblioteca
més lluny, fa un any l’Alejandro
Amb un Iphone a la mà, un paVila de Gràcia o l’Escola Nou
va voler fer una trobada i es va
rell d’utensilis que s’ha comPatufet, “és un projecte que tinc
prat, hores i hores d’edició i una endur una sorpresa important:
una mica aturat perquè no tinc
“Vaig convocar per les xarxes
creativitat innata, l’Alejandro
temps per a tot, però m’agradauna quedada a Montjuïc, però
crea els seus vídeos des de fa
ria que d’alguna manera Gràcia
no tenia masses expectatives
dos anys, i cada vegada es troba
tingués una televisió pròpia”,
de què passaria, i vaig al·lucinar
més que el conviden a exposiciconclou l’Alejandro.
ons, carreres o ral·lis perquè faci quan vaig veure unes mil perso-

El canal té més de
1.300 subscriptors,
85 vídeos, i
quasi 250.000
visualitzacions

•

El Safa Claror i els Lluïsos de Gràcia són
la cara i la creu a Primera Catalana
Les taronjes han guanyat els dos primers partits de la
temporada mentre que les blaves encara no ho han pogut fer
A.V.

E

ls màxims representants femenins han començat la temporada de manera molt diferent. L’equip taronja, entrenat
per Josep Alemany, ha guanyat
els dos primers partits de lliga de forma clara, i aquesta jornada visita la pista de l’AESE de
L’Hospitalet que encara no coneix
la victòria. Malauradament, els
Lluïsos tampoc han pogut guanyar en les primeres jornades, i
en la propera jornada visiten la
difícil pista del Banyoles, que encara no ha perdut.

•

Els Lluïsos van caure l’última jornada contra el Granollers per 44 a 48. Foto: Cedida
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Cartes al director

Ull de
dona

Catalunya vol pactar
un referèndum
d’autodeterminació

Editorial

El mercat es mou

D

’aquí a dos mesos s’acaba la suspensió de llicències que ha impedit l’activació de projectes polèmics com les Casetes d’Encarnació (amb entrebancs burocràtics afegits) i que ha permès treballar amb més o menys tranquil·litat en el nou catàleg de patrimoni.
Però el mercat no ha parat de moure’s en el nou escenari de postcrisi
i en les últimes setmanes ha obert l’hotel Seventy a la galta Eixample
del carrer Còrsega/Torrent de l’Olla, s’estan promocionant els apartaments de superluxe de la Torre Deutsche, el bloc de la Travessera
de Dalt-ermita de la Salut ja està venent pisos i a la Salut hi ha promocions de 850.000 euros que els seus promotors aﬁrmen que no
responen a una oferta de luxe. Aquesta setmana també veiem com
la Torreta d’Escorial ja s’està enderrocant per fer-hi pisos, i l’Ajuntament ha pogut salvar alguns elements en una ﬁnca no catalogada. És
el mercat, amic, que deia
aquell.
Mentre tot això passa
i s’esmolen les eines de
més i més promocions,
l’Ajuntament prioritza la
recerca d’habitatge públic
per tot arreu sense tenir
cap majoria qualiﬁcada
per tirar-lo endavant i en
aquest mandat, en qualsevol cas, farà riure la possible progressió que
s’obtingui del 0,5% de parc públic que hi ha a tot el districte.
És cert que la suspensió de llicències pot ser prorrogada i que les
institucions tenen maneres de complicar la realitat abassegadora dels promotors immobiliaris, però tot plegat sembla una lluita més pròpia de David contra Goliat mentre l’Enquesta de Serveis
Municipals deixa ben clar quina és la principal preocupació almenys
dels ciutadans de Gràcia.
I no la inseguretat, estúpids.

La suspensió de
llicències es prorrogable,
però tot plegat sembla
David contra Goliat

•

La Fundació Arrels no ha facilitat enguany les dades segregades per districtes del recompte anual de persones que
dormen al carrer i paral·lelament el districte ha començat
a verbalitzar una realitat que fa temps que es detecta als
carrers secundaris i no tant secundaris: baixos ocupats per gent que
necessita un sostre. Esteve Terrades, Travessera de Dalt, Plaça de
Dones del 36, Montseny... Hi ha exemples clars que augmenta la població que dorm al ras o sota precari. Arrels, us necessitem.
El
dependent

Plaça de les dones
de Gràcia (2)

N’hi ha que se sorprenen que m’hagi tornat independentista perquè sóc veneçolana de naixement i vaig viure 17 anys a
Madrid. Vaig entendre la realitat catalana
quan vaig venir a viure a Barcelona fa un
any i mig. Aquí vaig sentir que el discurs
que havia escoltat a Madrid era esbiaixat,
ja que els mitjans de comunicació mostraven una realitat distorsionada, fent-li el joc
al poder de l’Estat. Em pregunto per què
tant la justícia espanyola, com els seus polítics no fan al·lusió al Pacte Internacional
de Drets Civils i Polítics, subscrit pel Regne
d’Espanya, en data del 27 d’abril de 1977, el
qual diu en la seva “Part I, Article 1: 1. Tots
els pobles tenen el dret de lliure determinació. 3. Els Estats part en el present Pacte
(...) promouran l’exercici del dret de lliure determinació, i respectaran aquest dret
d’acord amb les disposicions de la Carta
de les Nacions Unides “. Que les autoritats
d’Espanya considerin il·legal el referèndum
català d’autodeterminació, per no estar
contemplat dins de la Constitució espanyola, em sembla una inobservança dels pactes
i acords internacionals, que són lleis supranacionals. Així mateix el dret a votar, com
a ple exercici de democràcia mai hauria de
ser reprimit i menys de la manera tan brutal com ho van fer les forces policials aquell
1 d’octubre de 2017, quan la societat civil
van decidir exercir el dret a opinar sobre
una realitat que li és pròpia. Un referèndum
no és un acte criminal, el que és criminal és
enviar forces policials a pegar a la gent que
votava pacíﬁcament. Per a mi això és viure en una dictadura disfressada de democràcia.
Ana Rodríguez S.

Conxa Garcia

Q

uant a la Festa Major, el director
d’aquest setmanari, en l’especial
FM, a portada, destacava “La festa
fa la revolució pendent... a la Festa Major
de Gràcia hi faltaven dones”. Hi parlava d’artistes i d’espais, tot ignorant, com
sempre, els 3 dies d’activitats que, des de
fa 10 anys, es fan a la Plaça Dones del 36,
amb bons concerts de la Big Mama, la
Silvia Martel o La rateta que escombrava
l’escaleta, i aquest 2019 un dia de propostes de denúncia de la violència contra les

Per festa major s’ha
dedicat un dia de
denúncia de la violència
contra les dones
dones amb accions que incloïen música,
ball, text i pintura de les Minerva i actuacions interessants com les de Shamrock
Vagabonds,Tribu Loba o La señorita Julia
y sus exs. Caldria plantejar-se que la feina
feta, a la Plaça i fora d’ella, per les dones i
artistes gracienques té alguna cosa a veure amb el fet que les dones es situessin “al
centre del programa”. Sabem que grups
graciencs han demanat la Plaça per fer
les seves activitats festeres, però si sabem
la història de la conquesta de la Plaça i la
seva ﬁnalitat, es comprendrà que és improcedent aquesta demanda. Qualsevol
grup de dones de Gràcia pot anar al
Consell de Dones i demanar per fer-hi activitats, o participar-hi en les que es fan.
De fet ja l’Assemblea Feminista de la Vila
de Gràcia n’ha organitzat algunes.

•
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Programació
Ràdio Gràcia 2019

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

ERC Gràcia

Hem salvat l’Alzina?

Un bon viatge, un
mal calendari
Albert Vilardaga

G

airebé fa un any, les alarmes s’encenien a la
Gràcia, unes alarmes que només els veïns i veïnes
de la Vila havien sabut veure i escoltar, i que el
govern havia ignorat o obviat.
Com sempre el veïnat va fer la feina, va mobilitzar-se, va apretar, va lluitar i va salvar l’Alzina. Les
màquines es van aturar, l’Alzina es va salvar, part de les
casetes i el jardí també però ara per culpa de la manca de
governança municipal ho podem perdre tot.
Avui, però, ens trobem en aquell punt on cal ser responsable i governar com no s’ha fet ﬁns ara, a risc de
perdre tota la feina feta. En aquest cas, governar vol dir
PACTAR.
Queda enrere la llicència concedida i el permís per tallar l’alzina que van rebre els propietaris, sempre sota la
supervisió i seguiment municipal, i les ganes de buscar
una solució a les reclamacions veïnals. En aquest procés
no podem obviar la voluntat dels veïns i veïnes però tampoc els drets i les ganes de trobar una entesa dels propietaris, uns propietaris que van accedir a canviar el projecte per salvar l’Alzina, a baixar ediﬁcabilitat per salvar
les casetes i a deixar el jardí d’ús públic pel gaudi veïnal,
unes concessions que sortien molt barates pel consistori i que permetien arribar més enllà de les reclamacions
inicials. Però durant el període preelectoral, el consistori
no va ser valent, va preferir la via de l’imposició i engegar
un procediment d’expropiació contra les casetes d’Encarnació, una expropiació valorada en gairebé 5 milions
d’euros i que amb tota seguretat costarà molt més, que
ja té un contenciós al damunt i on l’Ajuntament i tots plegats hi tenim més a perdre que guanyar.
L’expropiació es feia al·legant la necessitat de solars
per construir una escola bressol en la zona, cosa que sorprèn quan uns mesos abans diversos solars amb qualiﬁcació d’equipaments es convertien en dotacionals per
fer habitatge, “ja que no hi havia la necessitat de tant
espai per equipaments”..., i ara s’allibera el solar de les
Teixidores; potser la podríem haver posat allí?
Un altre punt que sorprèn és que l’Escola bressol proposada al carrer Encarnació acaba ocupant més espai
de jardí del que estaven disposats a cedir la propietat,
el qual a més quasi amb total seguretat acabarà tancat
al públic, però no l’havíem de salvar, no havia de ser pel
gaudi veïnal?

O

Les casetes d’Encarnació, motiu de debat veïnal i polític. Foto: AV

En l’aprovoació inicial vam fer
un vot de conﬁança i vam votar a
favor essent crítics i exposant els
arguments anteriors, però amb
la voluntat i conﬁança que servís
per arribar a una entesa entre
propietaris, Ajuntament i veïnat;
malauradament no ha estat així
En l’aprovació inicial vam fer un vot de conﬁança i
vam votar a favor essent crítics i exposant els arguments
anteriors, però amb la voluntat i conﬁança que servís per
arribar a una entesa entre propietaris, Ajuntament i veïnat; malauradament no ha estat així, el consistori no ha
fet la feina i tornem estar en el mateix desgovern que fa
uns mesos.
La pregunta que ens fem des d’ERC és, realment hem
salvat l’Alzina? o per culpa de no pactar quan toca, reconèixer els errors i arribar a un consens, ho perdrem
tot?

•

brir el Twitter com cada matí i
veure que un dels gurús de l’NBA,
Antoni Daimiel contesta a un dels
seus seguidors que segurament els dos
pitjors equips aquesta temporada a la
lliga nordamericana de bàsquet seran
els Charlotte Hornets i els Cleveland
Cavaliers. Doncs sí, a poc més d’un mes
de marxar a Nova York, ja amb les entrades comprades, ens hem assegurat
anar a veure dos partits, un d’ells al mític Madison Square Garden, on juguen
els New York Knicks i l’altre al modern
Barclays Center, on juguen els Brooklyn
Nets. Endevineu els rivals que tindran
els equips de Nova York? Efectivament,
els Hornets i els Cavaliers, i això sense
comptar que els Knicks podrien ser el
tercer pitjor equip molt tranquil·lament.

Tocarà esborrar
de la llista de coses
pendents: Anar a veure
un partit de l’NBA
En ﬁ, el calendari ho ha volgut així, però
aquest fet no ens treu gens la il·lusió de
fer aquest viatge, al contrari, això ha fet
que ens plantegem anar ﬁns a Filadèlﬁa a
veure els Sixers, però ja ho veurem.
A hores d’ara tinc aquella sensació que
encara queda molt de temps per preparar les coses, però al mateix temps sé que
el temps passarà volant. Aquí anem amb
pantalons curts i màniga curta, i tothom
ens diu que ja podem anar ben abrigats
que allà a l’hivern fa molt fred. Si fem cas
a tot el que ens han dit, tenim una llista de llocs que no ens podem perdre que
necessitaríem un mes, i en el fons sabem
que anirem una mica sobre la marxa,
perquè ja ens agrada així. Veurem com
anirà, estic convençut que bé, i en qualsevol cas tocarà esborrar de la llista de coses pendents a fer a la vida: Anar a veure
un partit de l’NBA. Feina feta.

•

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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Agenda

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

Exposicions
Fins al 18 d’octubre
Exposició Mirades de dona en diàleg.
Mostra de pintura de l’artista Eulàlia
Sayrach F. inaugurada el passat divendres 27 de setembre a l’Orfeó Gracienc.
L’exposició reuneix diversos retrats femenins a partir dels quals s’enceta una reﬂexió sobre la mirada que busca créixer i
enriquir-se amb la participació dels propis visitants.
Orfeó Gracienc (Astúries, 83)
Fins al 20 d’octubre
Exposicions Barcelona, 1979. La democràcia des dels barris’, a càrrec de l’Arxiu
Municipal del Districte de Gràcia. Projecte
que aplega tres exposicions, que es presenten a tres districtes de la ciutat: Gràcia,
Sants i Nou Barris, i que volen recordarnos el context i els primers passos que es
van fer per convertir Barcelona en una ciutat democràtica, cultural i moderna.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps, 20)
Fins al 24 d’octubre
Arsal, l’impacte de la guerra sobre 300
km. Exposició fotogràﬁca cedida per l’Associació Catalunya-Líban. Arsal, localitat
libanesa situada a 123 km de Beirut, en
la frontera amb Síria, va arribar a acollir
120.000 persones desplaçades per la guerra, triplicant així la seva població original.
Les dinàmiques socials i econòmiques de
la població, ja precàries de per si, es van
veure alterades de manera signiﬁcativa
arran de l’allau de refugiats.
CC La Sedeta (Sicília, 321)
Fins al 30 d’octubre
Exposició fotogràﬁca de Jaume Cosialls
Estructures i ànimes. El mercat provisional de l’Abaceria acull aquesta mostra fotogràﬁca des del passat juliol amb motiu
del primer aniversari del seu trasllat al
passeig de Sant Joan.
Passeig de Sant Joan 181
Fins al 31 d’octubre
Exposició Persianes de Gràcia. L’art a les
sales del carrer amb mirada danesa, by
Claus Jensen. Una mostra dels centenars
de persianes que l’autor ha fotograﬁat al
barri durant anys. Les fotograﬁes estan
penjades seguint un ordre temàtic, que
clariﬁca les diferències i similituds que es
troben entre les diferents obres. Entre els
temes dominants hi ha persianes amb la
dona com a motiu central, però també de
ﬂors i de cotxes, o sobre qüestions polítiques, entre d’altres.
La Violeta (Maspons, 6)
Fins al 2 de novembre
Exposició 60 anys d’Astèrix. Homenatge
a una llegenda. La inauguració tindrà lloc
dijous 10 d’octubre a les 19 h amb la taula rodona Astèrix i cia, 60 anys d’humor
intel·ligent i divertit.
CC Cívic El Coll - La Bruguera (Aldea, 15)
Fins al 29 de novembre
Vall Palou ‘Anar’ (o la capacitat de contenir el temps). Teresa Vall Palou és una
pintora, gravadora i ceramista que treballa i viu a Lleida on ha creat la Fundació
Vall Palou. La seva pintura és una realitat
autònoma que es manifesta a través dels
elements que la conformen: el signe, el
gest, la matèria, el suport.

Teresa Vall Palou treballa en els límits de
l’abstracció produint obra que fa visible
allò que habitualment escapa a la nostra
atenció, a la nostra lògica ordinària. La
seva creació, en paraules de l’artista, és
un “anar, anar, anar”.
Fundació Felícia Fuster (Camps i Fabrés,
3-11)

Recomanem

Actes
Divendres 11 d’octubre
Fontana Frydays! Slackline. Per a joves
ﬁns als 20 anys.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia,
190), a les 17.30 h
Teatre: Cancún. Representació de l’obra
de Jordi Galcerán, a càrrec del grup Clip
Teatre.
Cc La Sedeta (Sicília, 321), a les 18 h
Concert: Louis Rive + Djmamayé.
La Sonora de Gràcia (Riera Sant Miquel,
59), a les 22 h i a les 23.45 h
Concert: Nu Epoque (soul - jazz).
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22.30 h
Dissabte 12 d’octubre
POETix amb Jordi Ra.
Casa dels Contes (Ramón y Cajal, 35), a
les 20 h
Concert: Últim Cavall.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21 h
Concert: Pierre-Arnaud Quartet.
Pipa Club Barcelona (Santa Eulàlia, 21), a
les 22.30 h
Festival LEM 2019: Marta Zapparoli +
Edith Alonso.
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22 h i a
les 23 h
Dilluns 14 d’octubre
L’Aventura de conèixer: Patrons, obrers,
policies i pistolers a Gràcia, 1919-1923. A
càrrec de Rubén Padilla, Taller d’Història
de Gràcia.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de
l’Olla, 104), a les 19 h
Dimarts 15 d’octubre
Curs de memòria. Programa destinat a
millorar la memòria a partir de diferents
tècniques i exercicis. Cal inscripció prèvia. A càrrec de la Creu Roja de Barcelona.
CC El Coll La Bruguera (Aldea, 15), 18 h
Curs: Espectros de lo urbano.
La Caníbal (Nàpols, 314), a les 18.30
Cinefòrum: La Plaça del Diamant. Amb
Julio Lamaña.
Biblioteca. Jaume Fuster (Pl. Lesseps), a
les 19 h

El dispostiu LEM al CAT
Segona setmana del dispositiu LEM amb els concerts de Ferran Besalduch &
Ingar Zach i Carlos Zíngaro & Ulrich Mitzlaff a l’escenari del CAT, que se suma
enguany com a seu del festival. El saxofonista badaloní Ferran Besalduch fa
honor a l’etiqueta d’improvisador, i farà duet amb un autèntic tòtem de l’escena
europea del jazz d’avantguarda: el noruec resident a Madrid Ingar Zach.
I després, actuació del violinista portuguès Carlos Zíngaro, ﬁgura central del
free jazz i de la música experimental europea, i Ulrich Mitzlaff, violoncel·lista
alemany amb col·laboracions multidimensionals en diverses categories.
Dissabte 11 d’octubre al CAT (pl. Anna Frank), a les 22 h i a les 23 h
Espai Adolescent La Sedeta (Sicília, 321),
a les 16.30 h

Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps), a
les 19 h

Inauguració de l’exposició col·lectiva
Innovación, Movimiento y Color, dins del
programa d’homenatge a l’artista Carlos
Cruz-Diez.
Miluna (Providència, 10), a les 19 h

Lectura de L’art de portar gavardina, de
Sergi Pàmies. Lectura oberta, a càrrec de
Fernando Muñiz. Dins el cicle Gràcia Riu.
Biblioteca M. Antonieta Cot i Miralpeix
(Pg. Vall d’Hebron, 65-69), a les 19 h

Dijous 17 d’octubre
Sac de rondalles. Històries del principi
de tot, des de la muntanya i el fred. En
el marc del 10è Festival de Narració Oral
de Barcelona, Munt de Mots. A càrrec de
Carles Alcoy. A partir de 4 anys.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps), a
les 18 h

LEM 2019: Bérangère Maximin + Ale Hop.
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22 h i a
les 23 h

Imprescindibles: Moulin Rouge, de John
Houston. A càrrec de Ruiz de Villalobos,
crític cinematogràﬁc.

Concert: Killer Hamsters.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 22 h

Entitats

Dissabte 12 d’octubre
Recital poètic (àrab i català). Amb
Mohamad Bitari i Andreu Rosés: Jo soc
vosaltres, sis poetes de Síria.
Ateneu Llibertari de Gràcia (Alzina, 5), a
les 13 h
Jazz concert: Toni Solà Quartet.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 19 h

Claqueta i acció: UseLess. Debat posterior
al voltant de l’aproﬁtament d’aliments i la
reutilització de la roba.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 19.30 h

Concert: La Coral Cantiga i la Coral
Sinera de Lluïsos de Gràcia canten la
Glória de Vivaldi.
Basílica de la Mercà (Mercè, 1), a les 21 h

LEM 2019: JOP (Bartomeu Ferrando &
Doctor Truna).
Seu de Gràcia Territori Sonor (Igualada,
10), a les 20 h

Dimarts 14 d’octubre
Cicle homenatge a Teresa Pàmies: trobada amb Anna Agustí i lectures de Teresa
Pàmies.
Ateneu Roig (Torrent d’en Vidalet, 34), a
les 19.30 h

Dimecres 16 d’octubre
Taller de ràdio.

Divendres 18 d’octubre
Xerrada: Educar la ment i el cor. Dirigit
pel docent i pedagog Valentino Giacomin.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia,
190), a les 21 h

Dimarts 15 d’octubre
Dansa: jazz modern.
Orfeó Gracienc (Astúries, 83), a les 19 h
Dimecres 16 d’octubre
Xerrada: Les festes de Santa Tecla. A càrrec de Xerrada a càrrec de Jordi Cubillos
i Almiñana, estudiós de la cultura popular en el seu vessant festiu,
La Violeta (Maspons, 6), a les 19.30 h
Divendres 18 d’octubre
Teatre: Do de pecho (revista musical).
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 22 h
Amb el suport de
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Breus

Print Workers
selecciona els
artistes del Mercat
de Serigraﬁa

Print Workers Barcelona
ha obert aquesta setmana
la convocatòria per al
proper Mercat de Serigraﬁa
que se celebrarà dissabte
14 i diumenge 15 de
desembre a la seu que
la galeria i taller te a la
plaça John Lennon amb la
presència d’artistes locals
i internacionals. L’espai
seleccionarà artistes que
treballen exclusivament
en serigraﬁa i de manera
puntural amb risograﬁa
o letterpress. La trobada,
que s’emmarca dins dels
mercats de nadal de la
ciutat, reivindica l’edició
limitada i l’estampació
artesanal. Les bases de la
convocatòria de l’edició
d’enguany -la sisena- es
poden trobar a la pàgina
web de Print Workers.

La galeria Miluna
homenatja Carlos
Cruz-Diez, pioner
de l’art cinètic
Miluna homenatjarà
l’artista Carlos Cruz-Diez,
un dels grans pioners de
l’art cinètic al món -mort el
passat 27 de juliol a Parísamb un diverses activitats
que arrencaran dimecres
16 d’octubre amb una
xerrada sobre la seva obra
a càrrec de l’historiador
d’art Jordi Ballart.

Cultura
Víctor Álvaro:
“L’estat de salut de
la cultura a la ciutat
i al país és nefast”
L’Almeria Teatre arriba als 10 anys no sense diﬁcultats,
atent a les darreres manifestacions artístiques i amb nova
disposició dels espectadors, ara amb taules i cadires
no tenia sentit; venia de fer grans
espectacles i el que buscava era el
punt intermig entre la creativitat i
la producció tot pensant en l’espectador. Així que vam tenir gairebé a
tocar a Jordi Boixaderas, per exemple, i la gent al·lucinava.

Silvia Manzanera

S

abia que no seria fàcil, i no
ho ha estat ni ho és. Han
passat deu anys des que
Victor Álvaro va decidir
aixecar la persiana d’una
sala de teatre pròpia al 64 del carrer Sant Lluís. Sempre atent i buscant l’equilibri entre creació i producció, la sala es renova i canvia la
disposició del públic, ara amb petites taules i cadires.
10 anys de sala pròpia. Has tingut
temps de fer balanç?
Algú em podria haver avisat, potser
m’ho hagués pensat. De fet, l’Hermann Bonnin ja m’ho va dir, que no
obrís sala pròpia, però amb les aspiracions que teníem com a companyia, una sala a Barcelona era l’aparador perfecte.
Obrir i crisi econòmica.
Si la decisió l’haguéssim pres un
any i mig després segur que no haguéssim obert. Perquè no només va
ser la crisi econòmica sinó que el
govern va triplicar l’IVA cultural.
Hem trigat molts anys en recuperar-nos d’això.
L’estil propi ajuda a mantenir-se?
M’obsessionava l’etiqueta de sala
alternativa, perquè era un segell
que estava desprestigiat, i a més

Quin creus que és l’estat de salut de
la cultura a la ciutat i al país?
És nefast. I ho dic perquè en formo
part i lluito cada dia per ella. En els
10 anys de teatre hi han hagut cinc
consellers de cultura; cap a trepitjat la sala. I es necessita aquesta visita perquè legitima l’espai i dóna
suport. Les institucions no perceben que la cultura no és una.
El director de l’Almeria Teatre al vestíbul de la sala després de l’entrevista. Foto: SM

La cartellera ideal dels 10 anys.
Víctor Álvaro, director de l’Almeria
Teatre, reconeix que la cartellera
perfecta del desè aniversari hagués
estat Pegados, un musical de la
primera etapa, El casament dels
petit burgesos (Bertolt Brecht),
Llibert, 1884, Ay Carmela i Flor de
nit. I Paquito Forever, que, després
de fer bolo a Londres dos cops,
marxarà a Broadway al febrer.

Com ha evolucionat la programació amb els anys?
Primer havia de ser l’aparador de
Gataro però ara acollim més; fer
producció pròpia és molt difícil, la
gent no vol assumir aquest cost en
el preu de l’entrada. Si et ﬁxes en
qualsevol producció pròpia de TV3,
per posar un exemple local, els personatges no van mai al teatre. L’oci
és anar a fer una copa de vi a un bar.
Quines són les novetats d’aquesta
desena temporada?
Després de fer totes les disposicions possibles d’escenari i públic, ja
no té sentit seguir amb els seients
en renglera. Així que recuperem el
format de cadires i taules.

•

el repor

Mirades de dona en diàleg
L’Orfeó Gracienc acull l’exposició de
l’artista Eulàlia Sayrach F. i destina
els beneﬁcis a Open Arms
S. M.

F

ins al 18 d’octubre hi ha temps
per visitar a l’Orfeó Gracienc
la darrera mostra de l’artista Eulàlia Sayrach, Mirades, nascuda fa un any i mig després que

l’autora penjés a l’instagram el
dibuix d’una noia que li va suggerir la frase “ho dius tot amb la mirada”. A partir d’aquí, l’artista va
anar explorant aquest tema amb
més obres que també va mostrar
a les xarxes, ﬁns que ara han fet
el salt físic a les parets de l’entitat

Un dels retrats de l’artista Eulàlia Sayrach de la mostra ‘Mirades’. Foto: Cedida

gracienca. Cada obra es mostra
amb la frase que l’acompanya a
la publicació i amb alguns comentaris fets al post. La mostra
convida al visitant a fer la seva
pròpia ressonància escrita sobre
el que li suggereixi cada mirada.
Els retrats proposen així una reﬂexió sobre la mirada que busca enriquir-se amb la participació dels propis visitants. D’aquí
el diàleg. Totes les pintures que
conformen la mostra, que es va
inaugurar el passat 27 de setembre, ja han estat venudes i seran
cedides quan ﬁnalitzai la mostra. Els beneﬁcis aniran a l’ONG
Open Arms.

•

Cultura
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La Memòria tanca
després de sis anys i deixa
als Llibreters sense un
dels seus màxims actius
Sense relleu per substituir una de les sòcies i a causa de diﬁcultats
econòmiques, la llibreria abaixarà la persiana el 31 d’octubre

S.M.

D

esprés que la notícia s’escampés per les xarxes socials, els responsables de
la Memòria -la llibreria de
la plaça de la Vila oberta
el 2013- van decidir fer oﬁcial el seu
tancament amb un tuit a principis
de setmana. Des de llavors, Xavi
Cortés, que amb Mireia Gispert (i
les seves respectives parelles) van
posar en marxa un projecte per “illusió” i sabedors que no obtindrien
beneﬁci econòmic, no ha deixat de
donar explicacions; curiosament
aquesta setmana han venut més
llibres. “Des d’abans de l’estiu que
busquem algú que vulgui substituir la Mireia, vam acudir a l’Escola de Llibreria de la Universitat de
Barcelona i al Gremi de Llibreters
de Catalunya, però ningú -sobretot els joves- vol una feina a mitja
jornada on hi ha mesos que ni cobres”, explica Cortés.
A això se li suma una situació
econòmica complicada: descens
de vendes, lloguer alt i un marge
del 30% dels llibres per cobrir totes les despeses. “Hi ha una competència ferotge en el mercat del
lleure, molt diversiﬁcat, i això fa
que la gent llegeixi molt menys”,
afegeix el llibreter.
L’Associació de Llibreters de
Gràcia perd doncs un dels seus
promotors, el qual, juntament
amb la desapareguda Pequod (que
també va tancar per motius similars, tal com recollia l’Independent
578), va impulsar el mapa de llibreries i les ﬁres a la plaça de la Vila.

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla
del Prat, 15. Tel. 93 217 26 42.
• Joker. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, dj,
16, 17.55, 19, 20, 22.
• Paradise Hills. Dv, ds, dg, dl, dm,
dc, dj, 15.50, 20.10.
• @buelos. Dv, ds, dg, dl, dm, dc,
dj, 18, 22.20.
• Downton Abbey. Dv, ds, dg, dl,
dm, dc, dj, 16.10, 19.10, 22.10.
• Ad Astra. Dv, ds, dg, dl, dm, dc,
15.55, 22. Dj, 16.15, 22.15.
• Érase una vez en...Hollywood.
Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 18.25.
• Elvis Unleashed. Dj, 20.
• Mientras dure la guerra. Dv, ds,
dg, dl, dm, dc, dj, 15.50, 18.05,
20.20, 22.30.
• Día de lluvia en Nueva York. Dv,
ds, dg, dl, dm, dc, dj, 15.55, 18,
20.20, 22.25.

crítica
d’art

Gravats i dibuixos al
Palau d’Antiguitats
Ramon Casalé Soler

T

enim la sort de tenir a Gràcia una de les galeries
d’art més importants d’antiguitats i obra gràﬁca de
Catalunya. Palau Antiguitats (Gràcia, 1) va obrir el
1986 gràcies a la col·leccionista i després antiquària Lola
Palau. Està especialitzada en mobiliari d’època, objectes d’art i etnològics, pintura, escultura. Actualment
la dirigeix el seu ﬁll Albert Martí Palau, que el 2007 va
incorporar-hi un nou espai expositiu: el Gabinet d’Arts
Gràﬁques, on s’exhibeixen dibuixos i gravats antics. Per
celebrar l’existència del Gabinet, es du a terme l’exposició 11 anys, 22 exposicions, on el públic pot observar
un recull de cadascuna de les mostres que s’han fet ﬁns
ara. La primera exposició va ser Fortuny gravats (20072008), on hi havia peces de Marià Fortuny Marsal i del
seu ﬁll Mariano Fortuny Madrazo. Al mateix any es va
exhibir una sèrie de gravats satírics. L’any 2009 es van
fer tres exposicions: Visions del
Món. Col·lecció de
vistes òptiques del
segle XVIII, L’etern
efímer. Gravats i
dibuixos commemoratius del segle
XVI al XIX i Lluís
Rigalt i Farriols
(1814-1819).
Posteriorment: Tempvs fugit. Diàlegs entre antics i
moderns. Isabel Cuadrado i La España Negra. Gravats
de Goya a Solana. De Goya s’han fet diverses mostres,
doncs ha estat un dels artistes que més ha treballat el
gravat i que més ha inﬂuït en les generacions següents.
Va ser un dels precursors de l’abstracció, sense saber
que l’estava representant. El 2011 vam veure una sèrie de dibuixos del pintor realista Ramon Martí Alsina
(1826-1894) considerat el creador de l’escola paisatgista
catalana. També cal destacar Cuba. Gravats i dibuixos
dels segles XVI al XIX. El 2012 es va dedicar a Pau Roig
(1879-1955) i els mestres del paisatge del segle XVII al
XIX i 1812 i Constitució, conﬂictes, propaganda. El 2013
van tenir lloc dues exposicions clau: Obres mestres del
gravat italià. De Raimondi a Piranesi; i Joaquim TorresGarcía i Barcelona. 1819-1919, que va rebre el Premi
ACCA que atorga l’Associació Catalana de Crítics d’Art. I
el 2014, Bèsties i bestieses. Gravats i dibuixos del s.XVI al
XX, i Sobretot Goya.
Després van venir L’Art de la transformació. Del grotesc al carnestoltes. Del 2016, la magníﬁca col·lecció
Miguel Martí Esteve. Dibuixos valencians del s. XVII al
XIX i Hogarth, Goya, Bagaria, Nogués. Mestres de la sàtira i la caricatura. I continuant amb aquesta temàtica, es
va exhibir El Toro. L’animal i el mite; la Fiesta i la sàtira.
I ja més recentment, Mestres de l’aiguafort. Gravadors
catalans de 1750 a 1950 i Ismael Smith (1886-1972).

De Goya, per la
seva inﬂuència,
s’han fet diverses
mostres a la galeria

La Memòria ja ha començat a empaquetar per buidar l’espai abans del 31. Foto: SM

El responsable de la Memòria
també assenyala el nul suport institucional en relació a uns espais
que, en d’altres ciutats com París,
estan protegits per l’administració per la seva contribució al tei-

xit urbà. “Si les llibreries cohesionen la ciutat les administracions
no poden deixar que tot es reguli
pel mercat, perquè el mercat no té
ànima, i per això ha d’intervenirhi”, assegura Cortés.

•

Tuuulibreria, en perill. El projecte
de Tuuulibreria, una associació sense
ànim de lucre que busca facilitar l’accés
a la lectura, està a punt de tancar
l’espai que va obrir a Gràcia ara fa
quatre anys. La llibreria ha anunciat
que les aportacions dels socis i la
venda dels llibres (el lector decideix
el preu; el mínim és un euro) no són
suﬁcients per seguir amb el projecte.

• Géminis. Dv, ds, dg, dl, dm, dc,
dj, 16.05, 19.05, 22.05.
• Manou. Ds, dg, 15.55.
• Los años más bellos de una
vida. Dv, dl, dm, dc, dj, 15.55.
• Rambo - Last Blood. Dv, ds, dg,
dl, dm, dc, dj, 22.30.
• Abominable. Dv, ds, dg, dl, dm,
dc, dj, 16, 18.05, 20.10, 22.15.
Cinemes Girona. Girona, 177
• Barcelona 1714. Dv, ds, 17.15, 22.
Dg, dj, 17.15. Dl, 19.30. Dm, 19.45.
Dc, 19.30, 21.45.
• La directora de orquesta. Dl,
dc, 16.
• Dilili a París. Dg, 12.
• Ocells de pas. Dg, 12.
• Gordon & Paddy. Dg, 12.
• XII Mostra de cinema indígena
de Barcelona. Dv, ds, dg, 19.30.
• O que arde. Dv, dl, dm, dc, dj, 16.
Dv, ds, dc, 18, 20, 22. Dg, dm, 18,
20. Dj, 19, 22.
• Basia. Ds, dg, 16.

• El rei ruc. Ds, dg, 16.
• Paradise Hills. Dv, dg, dc, 16, 20.
Dv, ds, dc, 18, 22. Ds, dl, dm, dj,
16. Dg, dl, dm, 18.
• Plácido Domingo. Dm, 16.
• Broken. Ds, 20.
• Toxic Beauty. Dj, 19.
• Varados. Dv, dj, 16.
Texas. Bailèn, 205. [VOS català.
933487748 cinemestexas.cat]
• Sala 1: La societat literària i el
pastís de pela de patata. 15.50,
18, 20.15. The party. 22.30.
• Sala 2: Be happy. 18, 20. Cani. 16.
Llagosta. 22.
• Sala 3: La favorita. 15.50, 18,
20.15. Cani. 22.
• Sala 4: Tres anuncios en las afueras. 15.50, 20.25. Ds, dg, 20.25.
Bohemian Rhapsody. 18. Ouaga
Girls. 22.30.
TEXAS NANOS:
• Leo Da Vinci: Missió Mona Lisa.
Ds, dg, 16.

•

Verdi. Verdi, 32.
• Dia de lluvia en Nueva York. Dv,
ds, dg, dl, dm, dc, dj, 16, 18.30,
19.30, 20.30, 21.20, 22.30. Ds, dg,
11.30.
• Joker. Dv, ds, dg, dl, dm, dc,
dj, 16.10, 17.50, 20.10, 22.30. Dj,
16.10, 19.50, 20.10, 22.30. Ds, dg,
11.30.
• Lo que arde. Dv, ds, dg, dl, dm,
dc, dj, 16.15, 18.
• Downton Abbey. Dv, ds, dg, dl,
dc, 16, 18.20, 22. Dm, 16, 22. Dj,
16, 18.20.
• Litus. Dv, ds, dg, dl, dj, 16, 17.45,
20.35, 22.20. Dm, 16, 17.45, 22.30.
Dc, 16, 17.45.
• Diecisiete. Ds, dg, 11.30.
• Mientras dure la guerra. Ds, dg,
11.30.
• Matisse. Dm, 18.15, 20.30.
• El cartero. Dj, 20.15.
• El pisito. Dj, 22.30.
• Basia. Ds, dg, 11.30.

Verdi Park. Torrijos, 49
• Diecisiete. Dv, ds, dg, dl, dm, dc,
dj, 16, 18.20, 22.30. Dv, dl, dc, dj,
11.30.
• Ad Astra. Dv, ds, dg, dl, dm, dc,
16, 17.55, 20.15, 22. Dj, 16, 17.55,
22.10.
• Amazing Grace. Dv, ds, dg, dl,
dm, dc, dj, 20.15.
• Mientras dure la guerra. Dv, ds,
dg, dl, dm, dc, dj, 16, 18.05, 22.15.
Dv, dj, 11.30, 20.10. Ds, dg, dl, dc,
20.10.
• Érase una vez en...Hollywood.
Dv, ds, dg, dl, dm, dc, dj, 16, 19,
22.
• Elvis Unleashed / Vuelve el Rey.
Dj, 20.15.
• Dia de lluvia en Nueva York. Dv,
dl, dm, dc, dj, 11.30.
• Joker. Dv, dl, dm, dc, dj, 11.30.
• El asesino de caprichos. Dm,
20.15.
• Matisse. Dm, 11.30.
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de Gràcia
Mirada enfora

Silvia Manzanera
Sil

La Torratxa

Escanyar
el pobre
Pere Martí
@peremarticolom

N
La famosa platja gallega de A Lanzada, entre O Grove i Sanxenxo, d’aigua turquesa i també gelada, amb les illes Cies al fons. Foto: S.M.

L’aigua que tot ho cura
s, literalment, un llogarret perdut enmig d’un lloc que
no reconeixem com el nostre hàbitat natural, que no
desitjat; tot és verd, tot són cases, se sent el brunzit
molt intens dels insectes i des la ﬁnestra veiem hórreos en lloc d’una autopista. És la Galícia profunda, però
tenim wiﬁ, això sí, i amb això calmem les feres. És la Galícia
dels poblets on tots es coneixen perquè bàsicament venen
de la mateixa família, així ens ho expliquen els nostres veïns
d’allotjament, també veïns i familiars de Carballal, preciós poble que pertany a Rairiz de Veiga però que té un nom
molt més bonic: carballo vol dir Quercus robur, roure. I roures imponents és el que veiem quan venim cansats després
de recórrer castells i rememorar històries de conquestes al
lloc on es diu que va néixer Portugal, a Guimaraes, així que
passar la frontera i caure en un indret net de turistes i ple
de roures és un respir.
No sabem si la parella que ens acull és típica però sens
dubte ens semblen particulars: viuen de treballar la terra de
manera ecològica i mantenen una batalla sense treva contra
la mala gestió dels purins d’una indústria, la dels porcs, que
no té límits. Veuen com la terra es mor i la llei no està de la
seva part. Truquen a portes, ﬁns i tot les de Europa, però a
l’altra banda no escolten els pagesos que busquen escletxes a la llei del mercat. Fan el que poden. Són proveïdors de
cooperatives de consum a Barcelona. Al Manuel li encanta
que parlem en català, tant com fer mel. És de família d’apicultors i la seva ﬁlla, Aroa, ha volgut seguir la tradició. Ella
és precisament qui ens recomana que anem a sopar a l’Arca de Noé, un bar musical de Vilar de Santos, a vint minuts

É

Sopem a l’Arca de Noé, aïllat del
món, i resulta que és una de les
millors sales de concerts de Galícia
de casa seva, i que resulta que l’any passat va quedar entre
els tres ﬁnalistes del premi Martín Códax a la millor sala de
concerts de Galícia, compartint candidatura amb el Garufa
Club de A Coruña i el Contrabajo Club de Vigo. També està
perdut en el no-res. Deu ser que la gent dels llocs perduts
del món també tenen gust musical, no només a les capitals
de província. Ens queda molt de món per recórrer. La nit
que hi anem no hi ha concert, llàstima no enganxar Xoel
López, però hi ha karaoke i tothom canta molt bé.
Tot i que estem encantats de tenir només arbres i connexió a internet com a màximes distraccions, els nostres
veïns ens animen a fer algunes visites d’interès. Som a la
província d’Ourense, el paradís de les aigües termals. Així
que fem una excursió a Aquis Querquennis, un complex
arqueològic romà a tocar del riu Limia. Allà es van descobrir unes termes naturals que també són tot un descobriment per als nens. I per als portuguesos, que els hi encanten. A partir del moment en què els petits (nostres) proven
la combinació d’aigua bullint i aigua gelada no hi ha marxa
enrere i comença la caça de tots els espais d’unes aigües
que tot ho curen. I la majoria, públics.

•

o conec ningú que vagi amb un
cotxe vell i atrotinat per plaer.
Ni tampoc algú que no es vulgui
canviar la moto vella per una de nova,
a no ser que sigui un viciós del tema i
circuli amb una moto clàssica, com la
Montsesa Impala, o la Vespa 125 primavera, les Lambretta dels mods o alguna Harley antiga. Però fora dels colleccionistes, la gent té el vehicle que es
pot pagar i el fa durar tant com la seva
economia li permet. Com més pobre,
més dura un cotxe. Per obligació.
La decisió de l’Ajuntament de sancionar els cotxes matriculats abans del
gener del 2000 o les motos d’abans del
2003 amb l’excusa de la posada en funcionament de l’àrea de baixes emissions
a partir de l’1 de gener de l’any que bé
és una absoluta barbaritat. La legítima
i necessària lluita contra la contaminació no pot pivotar sobre els ciutadans
que menys recursos tenen sense, com a
mínim, un pla d’ajut per renovar la ﬂota
de cotxes i vehicles, una millora bastant
notable del transport públic, impulsar
el cotxe i la moto elèctrics a un preu assequible i un període de temps raonable
per poder adoptar els canvis.
No cal ser un expert en la matèria
per saber que la contaminació que pateix Barcelona té causes més greus que
la circulació de motos i vehicles privats
semi-nous. Si l’Ajuntament vol fer front
a la contaminació, pot començar per
autobusos i taxis, pels creuers del Port,
el tràﬁc de vaixells i ﬁns i tot els avions
de l’aeroport del Prat. No ho farà, perquè tot i que tenim un ajuntament molt
d’esquerres, no s’atreveix amb els poderosos i li és més fàcil fer ecologisme a
costa dels ciutadans.
La mesura només beneﬁciarà els fabricants de cotxes i motos, que veuran
com creix la demanda, i tampoc servirà
per baixar gaire la contaminació, perquè qui té un cotxe o una moto, es tornarà a comprar un vehicle amb motor
de gasolina, perquè els preus dels vehicles elèctrics només són assequibles a
pijos amb mala consciència.
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