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Gràcia reordena la mobilitat
de l’eix sud i preveu la zona
30 al carrer Gran pel 2020
El Districte elimina amb un canvi de direcció el circuit de by-pass que
fan les motos per estalviar dos semàfors a Diagonal-Minerva-Sèneca

Albert Balanzà

E
Carrer Minerva cantonada Sèneca, on els vehicles aproﬁten per tallar camí ﬁns a Via Augusta. Foto: A. Vilardaga

l Districte ha engegat el
mandat fent retocs en la
sempre complexa mobilitat
del nucli històric i anunciant el canvi de límit de velocitat al carrer Gran. No seran
aquestes les grans transformacions
dels propers quatre anys, atenent a
la perspectiva de reordenació de Pi
i Margall, del desviament del trànsit interior al barri del Coll i del que
es pugui dibuixar sobre les noves
superilles al voltant del passeig de
Sant Joan, però la paciﬁcació del
nucli històric segueix avançant.
En primer lloc, en termes de
correcció, perquè aquest 31 d’oc-

tubre, dijous que ve, s’activarà el
canvi de direcció de l’actual circuit de by-pass -la popular pirula- que les motos han fet en els
últims anys en l’eix DiagonalMinerva-Sèneca i que ha generat queixes dels veïns. En segon
lloc, més rellevant, és la reducció
del límit de velocitat, de 50 a 30,
que el Districte ja contempla que
s’activi en pocs mesos, amb un
molt lleuger canvi merament informatiu a nivell de senyalització
vertical i horitzontal; res de bandes rugoses. Tampoc canviarà la
dinàmica de dissabtes paciﬁcats
un cop al mes que es va engegar
ara fa tres anys i que, entre festes
i diades, suma una vintena de dies
totals anuals. Pàgina 3
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Ciutadans i un
exPDeCAT es
llancen els plats
pel cap a Twitter

El portaveu de C’s al
districte, Jordi Bea (foto),
i l’exconseller del PDeCAT
en el passat mandat, Joan
Amell, van embrancar-se
divendres en una inusual
escalada d’insults per les
últimes pintades rebudes
al local dels taronges a
Balmes. “És una merda de
vidre embrutat; on està
el tuit de l’agressió dels
vostres gossos”, va dir
Amell. “Estàs malalt”, va
replicar Bea. “Equiparar
danys materials i humans,
no; la malaltia és vostra”,
encara va apuntar Amell.
“Són feixistes amb estelada”, va concloure Bea.

Camp d’en
Grassot arrenca
la tanda de
consells de barri
El consell de barri de
Camp d’en Grassot
d’aquest dimarts (18.30
hores) engegarà la
primera tanda d’aquests
organismes participatius
en aquest mandat. Entre
novembre i desembre
es faran els altres amb
el calendari següent: la
Salut (7 de novembre),
Vallcarca (20 de
novembre), el Coll (26
de novembre) i Vila de
Gràcia (17 de desembre).

Política
Hiraldo (ERC): “Perdem
vots amb certs discursos
però els guanyem
en altres opcions”
“Prioritzarem temes d’emergència climàtica i educació”, diu

seria tancar la discoteca, encara
que és complicat.

Albert Balanzà

O

Què esteu fent internament per
aprofitar el moment dolç de les
últimes eleccions?
Volem afavorir el contacte amb entitats i veïns, ara que hem passat
de dos consellers a cinc. Volem solucionar des de petites coses ﬁns a
problemes greus, i liderar-los, com
hem fet amb el Canela.

lga Hiraldo (Barcelona,
1978), és des d’aquest
mandat la portaveu del
grup municipal d’ERC a
Gràcia, que per primer
cop des de la recuperació dels
ajuntaments democràtics té cinc
consellers. Només 40 vots van separar els republicans de la victòria
a Gràcia, que ﬁnalment es va decantar per BCN En Comú.
BCN En Comú sol dir que Esquerra
ha de passar el dol d’haver perdut.
No ho estem, de dol. Com a partit
vivim una situació general complicada, amb dirigents a la presó i
a l’exili, però ens estem enfortint.
A l’alcaldia vam guanyar però un
pacte no massa natural va fer que
no governéssim. No va poder ser
però des de l’oposició liderarem temes i d’aquí a quatre anys hem de
créixer i assegurar l’alcaldia.
Passareu d’una oposició activa,
com vas dir al juliol, a una oposició propositiva?
Sí. Apostarem per temes que generin un consens ampli i anirem
ﬁscalitzant el govern del districte.
No us heu assegut amb el regidor,
Eloi Badia, i has estat nomenada
vicepresidenta del districte. Què
n’espereu de BCN En Comú?
Esperem col·laboració, que s’integrin propostes nostres en el Pla
d’Actuació, i fer un barri millor.

Olga Hiraldo, a la seu de l’Independent després de l’entrevista. Foto: A. B.

Badia tria Habitatge, Educació
i Salut, i el president Mascarell,
Participació. ERC què tria?
Sobretot Emergència Climàtica i
Educació. En aquest mandat esperem consolidar temes com l’institut Vallcarca. I en Participació va
la primera proposta que vam fer:
que els òrgans de participació es
transmetin tots per streaming.
El que ha quedat escrit ha estat
el tema de casetes d’Encarnació.
Fins a quin punt l’abstenció d’ERC
és un moviment tàctic?

Volem que es conservin les casetes però fent les coses bé. Cal veure què significa expropiar a un
preu no desorbitat i per fer què.
Ens han dit que l’escola bressol
quedaria petita. S’ha d’estudiar
bé.
També heu estat molt actius en
un tema que habitualment ERC
no havia liderat, com la seguretat
en la discoteca Canela.
Realment hi ha un problema des
de fa 34 anys: ingesta d’alcohol,
masclisme en la publicitat... L’ideal

Vau apuntar que cada conseller
s’encarregaria d’un barri. Ja heu
deﬁnit encàrrecs a cada territori?
Hem treballat més a nivell sectorial, però cada tema que treballem l’estenem. No volem centrar
a Vila i Grassot. Volem que els
cinc barris siguin prioritaris. Per
exemple, el Dia de la Gent Gran
ja hem dit que s’ha de fer als cinc
barris, perquè no tothom es pot
desplaçar.
Quina és la ﬁta que us marqueu
per a ﬁnal de mandat?
Que es vegin fets, perquè el mandat anterior va ser de molta paraula i poca concreció, com en habitatge. Voldríem un ﬁnal de mandat
amb l’IES Vallcarca funcionant, i
amb una escola bressol més almenys en construcció.
Ara comença una nova campanya.
Patiu per rebre esbroncades?
Al contrari. Veig gent que abans no
era propera i que ara ho és. Alguns
discursos ens fan perdre vots però
els guanyem en altres opcions.

•

Busquen testimonis per un
tret de foam als Jardinets
L’associació Iridia situa els fets el dia de la vaga general
A.B.

L

es mobilitzacions de la setmana passada amb motiu de la
sentència del Tribunal Suprem
contra els dirigents independentistes i els aldarulls que van registrar-se entre manifestants i policia han derivat aquesta setmana
en la investigació oberta per part

de l’associació Iridia sobre un cas
greu a Gràcia amb els Jardinets de
Salvador Espriu com a escenari.
Segons aquest col·lectiu de defensa
dels drets humans, una persona va
sofrir en el decurs de les protestes
del dia de la vaga general, divendres 18, un impacte al cap que podria haver estat provocat per una
bala de foam llançada des de l’operatiu de Mossos d’Esquadra.

La crida d’Iridia se centra en
la recerca de testimonis que haguessin presenciat la pressumpta agressió policial a la zona de
Jardinets de Gràcia, cap al voltant
de les 23 hores, quan la víctima
caminava cap amunt en direcció
al carrer Gran de Gràcia. Fonts del
col·lectiu, a preguntes de l’Independent, han apuntat que encara
no poden difondre cap informació

Olimpíada popular a Jardinets el 17-O. Foto: Joanna Chichelnitzky (Fotomovimiento)

afegida a la difosa en la crida a les
xarxes socials que han fet aquesta setmana. En tot cas, Iridia demana, que per investigar els fets,

se li facin arribar imatges o testimonis i posa a disposició el següent correu electrònic: saidavi@
iridia.cat.

•

Societat
Gràcia fa canvis en la
mobilitat de l’eix sud
i preveu la zona 30 al
carrer Gran pel 2020
El Districte elimina amb un canvi de direcció el circuit
de by-pass que fan les motos a Diagonal-Minerva-Sèneca

El carrer Gran de Gràcia, previst com a zona 30 pel 2020. Foto: A.V.

Albert Balanzà
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a mobilitat tornarà a ser
un dels temes centrals del
mandat a Gràcia, no només
perquè el districte sempre
ha liderat els grans canvis
de la ciutat -enguany farà tretze
anys de la implantació de les superilles- sinó perquè la paciﬁcació del nucli històric però també
dels barris del nord està ja deﬁnitivament lligada a l’emergència
climàtica que a Gràcia registra els
indicadors més preocupants de
qualitat de l’aire.
Encara és a les beceroles el
contingut concret de nous canvis

que es puguin anunciar vinculats
al Pla d’Actuació del Districte que
aquesta tardor es començarà a
negociar, però ja hi ha projectes
assegurats com la reordenació
de Pi i Margall, que ja es troba en
fase de redacció de projecte executiu amb un canvi significatiu
cap a un recorregut més ondulant
que reduïrà l’efecte túnel. També
s’està avaluant alguna modiﬁcació recent com el canvi de sentit
Vallirana-Príncep d’Astúries, que
no acaba de funcionar perquè no
serveix almenys a primera hora
del matí per espantar els vehicles
que encara sí o sí volen connectar Torrent de l’Olla amb Príncep
d’Astúries pel carrer Carolines.

Però el primer canvi operatiu entrarà en vigor aquest dijous pròxim, 31 d’octubre, en l’eix
Diagonal-Minerva-Sèneca, allà on
els veïns van alertar ara fa gairebé un any que les motos havien
trobat un generós by-pass per evitar la cua que es forma al lateral
muntanya de la Diagonal i alhora estalviar-se dos semàfors. La
famosa pirula, una de tantes que
es registren a la ciutat, suposava
convertir una zona peatonalitzada
i realçada amb l’arribada de galeries d’art o la residència d’estudiants
en un circuit de motos continu. “El
carrer no complia la seva funció”,
ha explicat el portaveu del govern,
Jordi Farriol. L’explicació afegida
que ha donat el Districte és una
“millora de la mobilitat” que no
signiﬁcarà cap tall de trànsit, simplement la inversió dels senyals de
pas, però la mateixa nota admet el
by-pass de les motos.
Més rellevant és el canvi a curt
termini que experimentarà el carrer Gran amb la concreció que
abans de l’estiu va arribar en forma de promesa electoral de BCN
En Comú per reduir la velocitat límit de l’eix de 50 a 30 quilòmetres
per hora. El canvi, segons apunta Farriol, serà “bàsic” i no s’esperen grans transformacions el
vial, com l’aparició de bandes rugoses o ressalts, però el canvi es
contempla a curt termini perquè
no caldrà fer un llarg tràmit administratiu d’un acord que ja es

A l’eix principal es
manté la vintena
de dies anuals
de tancament
al trànsit
va treballar a nivell de procés participatiu al llarg del passat mandat. “Tots els carrers que tenen
un carril han de passar a una velocitat 30 amb l’objectiu de reduir l’accidentalitat i de millorar la
qualitat de l’aire, i el carrer Gran
es pot interpretar així perquè el
trànsit privat té un únic carril”,
apunta Farriol.
El canvi al carrer Gran, sempre
pensant en aquest primer tram de
mandat, dins de l’any 2020, s’operarà amb senyalització vertical i horitzontal, i el compliment efectiu sí
que encara s’està estudiant tant a
nivell policial com tècnic i no passarà en cap cas per la instal·lació de
radars pedagògics, com s’ha executat en altres vies dels barris del
nord, com al carrer Farigola.
Al carrer Gran, en tot cas, tampoc es canviarà la dinàmica de paciﬁcació i tancament de la calçada
un cop al mes i que al llarg de l’any
ha significat una vintena de dies
anuals, entre festes i diades, després que s’activés la mesura ara fa
tres anys.
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El Mercat de la
Llibertat suspèn
la festa del desè
aniversari

L’associació de venedors
del Mercat de la Llibertat
ha anunciat aquest
dimecres la suspensió
de la festa dels deu
anys de la reforma de
l’equipament, prevista
per aquest dissabte,
després que Protecció
Civil de l’Ajuntament hagi
recomanat suspendre tots
els actes públics que se
celebrin de nit i al carrer
amb escenaris o parades.
“Es tracta de prevenir
abans que curar; nosaltres
som els primers que
lamentem la suspensió”,
apunten. La presidència de
l’associació ha afegit que és
complicat trobar un altre
dia per a la celebració i que
aquesta queda en principi
cancel·lada.

L’Abaceria vella
reemprèn treballs
amb sondejos
geotècnics
Les obres de reforma de
l’Abaceria vella, aturades
pels canvis en el pla
especíﬁc de retirada de
l’amiant, s’han reemprès
aquesta setmana amb
treballs amb sondejos
geotècnics que un equip
municipal ha començat
a fer a l’interior de
l’equipament.
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Redfall Haze i
Maat, a la ﬁnal
del Desconnecta
2019 de Lluïsos

Societat
La Fundació Festa Major
arrenca el debat de seguretat
amb els carrers amb peticions
d’augmentar la vigilància privada
El comitè directiu retreu de nou als impulsors de la reunió reactiva als incidents
de les últimes festes que se l’exclogués i els pregunta “si la Fundació té sentit”

El rock alternatiu de
Redfall Haze i la proposta
progressiva de Maat
són els dos ﬁnalistes del
concurs Desconnecta
2019 de Lluïsos, després
que aquest dissabte
passat s’hagin celebrat
les semiﬁnals a les
quals ﬁnalment s’hi van
absentar per motius
logístics els manresans
Bright Joy i per motius
polítics els Jems. El jurat,
amb el vot ﬁnal popular
que va decantar el primer
lloc a favor dels Redfall
Haze, va argumentar que
tots dos presentats eren
mereixedors de passar a
la ﬁnal, que es farà el 16N, amb Guillem Roma
tancant la festa.

La comunitat de veïns de
Torrent de l’Olla 26 ja té la
façana reparada. L’incendi
provocat de la portalada del
carrer Llibertat, un dels successos
més greus de l’última Festa Major,
comença a passar pàgina amb
la retirada aquests dies de la
bastida que ha servit per reparar
i netejar la façana ennegrida
del bloc que fa cantonada. El
gestor de la comunitat segueix a
l’espera dels informes de danys.

La Salut programa
la segona trobada
de barri pel 16
de novembre
Façana de l’ediﬁci afectat per l’incendi del carrer Llibertat el passat agost. Foto: A. V.

El pla comunitari
Salutem, que agrupa
entitats i serveis del barri
de la Salut, ja ultima al
convocatòria de la segona
edició de la trobada de
barri, que es va estrenar
l’any passat. De moment,
a falta de tancar el
cartell, ja hi ha data i lloc:
es farà a l’escola Turó del
Cargol el pròxim 16 de
novembre.

Albert Balanzà

L

a Fundació Festa Major i el
Districte, amb la Guàrdia
Urbana i el Cos de Mossos
d’Esquadra, han arrencat
aquest dimarts amb les comissions de carrers guarnits el
debat de seguretat al qual es van
comprometre com a conseqüència dels greus incidents de l’última edició de les festes. La primera sessió, d’un total de tres que es

desplegaran al novembre per concretar propostes i al febrer com a
retorn del nou operatiu, ha servit
per posar sobre la taula de debat
el diagnòstic del Districte i les primeres idees de retocs, que passen
per augmentar la vigilància nocturna a l’eix de Torrent de l’Olla en
el dispositiu d’evacuació i per explorar la possibilitat d’augmentar
els efectius de vigilància privada o
d’agents de la Guàrdia Urbana en
els carrers més concorreguts de
matinada.

A la reunió convocada a la seu
de la Fundació, el regidor, Eloi
Badia, va anar flanquejat per la
plana major de comandament tècnic i polític (gerent, cap de serveis
personals, portaveu del govern i
conseller de seguretat) i va reiterar que el nivell d’incidents registrats en l’última Festa Major “no
és pitjor que el d’un altre esdeveniment a la ciutat amb el mateix
nombre de participants”.
En una sessió a la qual hi van
haver una vintena de paraules demanades, més enllà d’opinions i
disquisicions diverses, els eixos
de concreció que poden formar
part d’un nou dispositiu retocat
van girar al voltant de la seguretat nocturna i de l’augment d’efectius. Aquí, però, segons dues fonts
consultades, es va posar sobre la
taula l’increment de vigilància privada de matinada -ja present en al-

guns carrers- amb alguns matisos
sobre qui ha de costejar la despesa:
l’administració local o els carrers.
També hi va haver opinions per reforçar aquesta vigilància a través
dels efectius de la Guàrdia Urbana.
D’altra banda, de manera prèvia
a aquesta sessió de seguretat, dilluns la Fundació també es va reunir amb els carrers guarnits per
analitzar altres aspectes de calendari 2019-2020 i en un moment donat també es va obrir la polèmica
pels incidents de l’edició passada.
Segons consta en acta, el comitè directiu va retreure durament
als impulsors de la reunió reactiva als incidents de les últimes festes, convocada el 19 d’agost, que se
l’exclogués en un primer moment.
“Es posa sobre la taula la convocatòria d’un patronat extraordinari
per debatre si la Fundació té sentit”, diu l’acta.

•

Cedits els terrenys per fer l’IES Vallcarca
L’Ajuntament aprova en comissió el dret de superfície gratuït dels jardins Comas i Llaberia a la Generalitat per 75 anys
A.B.

E

ls terrenys on s’ha d’aixecar
el futur institut Vallcarca, els
jardins Comas i Llaberia, ja
són de la Generalitat, després que
la comissió d’Economia i Hisenda
de l’Ajuntament hagi completat
aquest dilluns el tràmit necessari per cedir gratuïtament l’espai.
Amb els vots de BCN En Comú,
PSC, PP i C’s -la resta de grups
s’han absentat de la sessió per la
situació política-, l’Ajuntament ha

aprovat el dret de superfície gratuït per un període de 75 anys, a
més d’una servitud de pas per evitar la interrupció de l’accés al metro entre l’avinguda Vallcarca i el
carrer del Baró de la Barre.
L’institut Vallcarca en l’espai
dels jardins Comas i Llaberia, després del maldecap general que va
suposar descobrir a inici del passat mandat que el solar d’Anna
Piferrer quedava invalidat per una
sentència del Tribunal Suprem,
obrirà portes el curs escolar 20222023, sense descartar cap possibi-

Els jardins Comas i Llaberia, on està previst construir l’institut. Foto: A. V.

litat d’avançament de l’arrencada de les classes algun curs abans
aproﬁtant les instal·lacions veïnes
de l’escola Pare Poveda. Aquesta
és la data a la qual es van comprometre el març passat el Govern i
l’Ajuntament en una reunió al més
alt nivell de representativitat tècnica amb la coordinadora d’AMPA
de Gràcia, que hi van assistir amb
representants de les escoles de la
zona (Sagarra, Poveda, Farigola i
Montseny). La coordinadora està
ara a l’espera del calendari d’execució d’obres.

•
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Les plaques solars de
L’Univers, en marxa
cinc anys després

l’entrevista

Tradició familiar amb
125 anys d’història

Els tècnics del Consorci
d’Educació instal·len els
optimitzadors que faltaven

Finques Perramon, a punt per al relleu a la cinquena generació, és
una de les administracions de ﬁnques més antigues de la ciutat
Silvia Manzanera

E
Albert Vilardaga

H

a fet falta esperar cinc anys, però ﬁnalment el
Consorci d’Educació ha decidit posar en funcionament les 60 plaques solars fotovoltaiques que
hi ha instal·lades al terrat de l’Escola Univers. Aquesta
era una demanda històrica de les famílies i el professorat del centre que van insistir en el moment de la
construcció del centre
en la importància de
què l’ediﬁci fos sostenible.
Els tècnics han solucionat en els últims dies
les “petites concrecions
tècniques” que faltaven
per tal de posar en marxa les plaques solars
(vegeu L’Independent
núm. 770). “Ens van dir
que el que faltaven eren
uns optimitzadors”, explica la Marta Rodoreda, directora del centre. L’escola necessita un temps encara per calcular l’estalvi energètic que produiran les
60 plaques solars, però des de l’AFA apunten que amb
la instal·lació en marxa es generarà una energia de
més de 17.000 kWh/any i que les emissions de CO2
que s’haurien evitat estarien al voltant dels 6.000kg/
any.
“La veritat és que estem contents i amb ganes
de veure els primers resultats”, explica la directora. Des de l’escola no han de fer cap manteniment de
la instal·lació, una llum verda indica el seu correcte
funcionament, i si no és així, la llum canvia de color
i és necessària la presència dels tècnics per comprovar l’avaria. Si no hi ha cap problema, els tècnics del
Consorci revisaran les plaques solars una vegada
cada mig any per fer un manteniment rutinari.

“Estem
contents i amb
ganes de veure
els resultats”,
diu la directora

•

l projecte que va encetar Pere
Perramon Sunyol al seu despatx de Procurador al número 1 del carrer San Sever celebra enguany 125 anys. Als anys
20 del segle passat, en Marcel·lí
Perramon Mallart va traslladar
el despatx a Gràcia i el seu ﬁll,
Miquel Perramon Roura en va
agafar el relleu el 1973, i va obrir
despatx a Alzina 48, on encara hi
tenen l’oﬁcina principal. En Xavi
Perramon n’explica els detalls.
Com deﬁniríeu els trets diferencials del vostre projecte?
La nostra ﬁlosoﬁa es basa en l’especialització i el tracte personalitzat i de qualitat al client. Ens
dediquem al camp de les comunitats de propietaris, els ediﬁcis
i departaments en règim de lloguer i a la venda de pisos, locals,
garatges i ediﬁcis.
Com heu viscut els moments
més crítics de la crisi?
La crisi ha coincidit en un moment en què la nostra estructura de personal ha crescut de 4 a
12 membres a dia d’avui. El fet
de ser una administració de ﬁnques centenària ens permet tenir una cartera de clients tant de
comunitats de propietaris com
lloguers molt estable i en constant creixement. Tot i que ens
dediquem també a la venda de
pisos, en no dependre exclusivament d’això, la crisi no ens va
afectar igual que a les immobiliàries fruit de l’oportunitat del
moment.
Quina implicació teniu amb el teixit comercial i social de la Vila?
Tenim un conveni de collaboració ﬁrmat amb més de 50

La família Perramon al despatx que tenen al carrer Alzina des del 73. Foto: S.M.

comerços de barri, sense remuneracions pel mig, nosaltres els
ajudem a promocionar-los a les
xarxes i entre els nostres clients i
ells sense cap compromís, dintre
de la seva xarxa de contactes
d’amics, familiars i perquè no clients si ho creuen oportú, ens poden recomanar.
Quina visió teniu sobre el procés
de gentriﬁcació del districte?
En aquests moments 6 dels 12
integrants del despatx vivim al
barri. Des de fa més de 80 anys la
família Perramon ha viscut aquí
i durant aquest temps hem estat
testimonis del seu procés de canvi en paral·lel al procés general de
creixement de la ciutat; com tot,
hi ha aspectes positius i negatius.
És difícil lluitar contra la llei de
l’oferta i la demanda i segons quines polítiques restrictives en els
drets a la propietat, està per veure si tenen efectes positius o negatius. Creiem més en els incentius
que en les restriccions i no es pot
traslladar als particulars les obligacions de les administracions en
política d’habitatge social.

I de l’encariment del lloguer, que
obliga molta gent a marxar?
Hem recomanat als propietaris,
i molts ens han fet cas, de fer pujades moderades en les renovacions dels lloguers en els anys en
què les pujades van ser exagerades. Molts cops ens hem trobat que han estat els propietaris
d’un sol pis (i veïns del barri) qui
ha apretat més en les pujades de
preu, més que les societats o famílies amb gran patrimoni que
han preferit ser més conservadors. Deixar clar que no ens dediquem a lloguer turístic.
Quins són els canvis que heu incorporat en els darrers temps?
Seguint amb la idea d’especialització, hem creat un departament
comercial dintre de l’estructura i ja fa un temps hem obert un
local al carrer Providència 31.
Aquest fet ens ha permès potenciar la compravenda d’habitatges
i poder oferir aquest servei tant
als que ja eren i son clients de les
nostres comunitats, com a qualsevol altra persona que necessiti
aquest servei.

•
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Breus

L’Hoquei Claret
aconsegueix la
primera victòria
de la temporada

Esports
El CN Catalunya i el
Gràcia GC triomfen en
la Nit de l’Esport 2019
Lucía Gómez rep el premi per segon any seguit, i el jurat
premia la trajectòria d’Oriol Pla i Marina Badàs als Lluïsos

L’equip sènior de l’Hoquei
Claret ha tingut un
inici complicat de lliga,
i no ha estat ﬁns a la
sisena jornada quan ha
aconseguit la primera
victòria de la temporada.
La victòria va ser contra
l’HC Sentmenat, per 5 a 3,
i aquest dissabte té l’opció
de seguir sumant victòries
contra la UE Horta, que
estan igualats a punts a
la classiﬁcació. El sènior
de l’Hoquei Claret juga els
seus partits com a local a
l’Escola Pia Sarrià.

José Lloret, nou
president del Club
Excursionista
de Gràcia
El Club Excursionista
de Gràcia canviarà
de president, després
que aquest dimecres
es tanqués el termini
de presentació de
candidatures, amb l’única
llista presentadaper José
Lloret, president de la
secció d’escalada (GEDE).
Lloret substituirà Ricard
Martínez. El detonant del
canvi ha estat la petició
de reingrés a la federació
espanyola d’esports de
muntanya, contra la
voluntat de la junta.

Resultats
FUTBOL
Tercera Divisió - Grup 5
Jornada 9
UA Horta 1 - 1 CE Europa
1. CF Pobla de Mafumet .. 25 punts.
8. CE Europa..................... 13 punts.
Jornada 10
27/10 (12h) CE Europa - UE
Castelldefels

Primera Nacional Femenina
Jornada 6
CE Europa 4 - 1 Vic Riuprimer FC
1. RCD Espanyol B ............ 16 punts.
6. CE Europa....................... 9 punts.
Jornada 7
27/10 (12:30h) FC Terrassa - CE
Europa

Albert Vilardaga

E

l CAT ha acollit aquest dijous
una nova edició dels Premis
Nit de l’Esport de Gràcia,
que ha reconegut la temporada feta pels clubs, entitats
esportives i esportistes graciencs,
en un acte que va presentar la periodista Virtu Morón i va comptar amb
la presència de representants polítics de tots els partits polítics encapçalats pel regidor del Districte, Eloi
Badia, i el president del Districte,
Ferran Mascarell.
Els dos equips triomfadors de la
gala van ser el primer equip femení
del CN Catalunya, que ha vist reconeguda la seva temporada històrica
on ha aconseguit l’ascens a la màxima competició estatal 16 anys després, i l’equip de gimnàstica artística masculina del Gràcia Gimnàstic
Club, format per Ricard Martín,
Max Fresneda, Alex Aguilera, Hugo
Santana, que aquesta temporada
han aconseguit la medalla d’or en
la primera fase de la Copa Catalana.
El guardó al millor esportista
masculí va ser pel nedador Jordi
Gascón, del CN Catalunya, que
aquesta temporada s’ha proclamat
subcampió d’Europa Juvenil amb la
selecció espanyola a Tbilissi, mentre que la premiada en categoria femenina va ser per segon any consecutiu, la gimnasta, Lucía Gómez,
de La Salle Gràcia, que ha guanyat
la primera fase de la Copa Catalana
en la categoria VO7, i ha contribuït
en l’ascens de La Salle a la 1a Divisió.
El bàsquet gracienc va rebre un
triple reconeixement, d’una ban-

BÀSQUET
Copa Catalunya Masculina (G1)
Jornada 3
Lluïsos de Gràcia 67 - 77 Sant
Gervasi
1. CB Mollet B .............................4-0.
12. Lluïsos de Gràcia .........2-1 (-1 p).
Jornada 5
27/10 (18h) Lluïsos de Gràcia Círcol Cotoniﬁci Badalona

Primera Catalana Masculina
Jornada 4
27/10 (12:30h) UE Claret - Col·legi
Cultural Badalona
26/10 (17:45h) Vedruna Gràcia Sedis Hidrology

Fotograﬁa de familia dels premiats durant la gala dels Premis Nit de l’Esport a Gràcia 2019. Foto: Albert Vilardaga

Premis Nit de l’Esport 2019
Millor esportista femenina: Lucía Gómez (La
Salle Gràcia)
Millor esportista masculí: Jordi Gascón (CN
Catalunya)
Millor equip femení: CN Catalunya
Millor equip masculí: Gràcia GC (Ricard Martín,
Max Fresneda, Alex Aguilera, Hugo Santana)
Millor activitat pedagògica vinculada a la
pràctica esportiva, que fomenti els valors de
l’esport: Plataforma Bàsquet Gràcia
Millor trajectòria esportiva individual: Oriol Pla
i Marina Badàs
Millor trajectòria esportiva com a club esportiu
o entitat: Secció esportiva ACIDH

1. Joventut Les Corts .................4-0.
2. Safa Claror ..............................4-0.
13. Lluïsos de Gràcia ..................0-4.
Jornada 4
26/10 (17:45h) FC Martinenc Lluïsos de Gràcia
26/10 (18h) Safa Claror - Tordera

WATERPOLO
Lliga Premaat Masculina
Jornada 4
Tenerife Echeyde 9 - 10 CN
Catalunya
1. CN Terrassa .................. 10 punts.
7. CN Catalunya.................. 6 punts.
Jornada 5
26/10 (18h) CN Catalunya - CE
Mediterrani

Lliga Premaat Femenina
Jornada 3
CN Catalunya 6 - 19 CN Mataró

•

Jornada 4
27/10 (9h) CH Vilanova i la Geltrú Handbol Claret

TENNIS TAULA
Segona Divisió Nacional (G4)

FUTBOL SALA
Divisió d’Honor Catalana (G2)

Primera Catalana Femenina (G1)
Jornada 4
Lluïsos 35 - 59 Joventut Les Corts
Safa 52 - 47 Joventut de Badalona

1. CN Mataró....................... 9 punts.
8. CN Catalunya ................. 0 punts.
Jornada 2
30/10 (20:45h) CN Sant Feliu - CN
Catalunya

da la Plataforma Bàsquet Gràcia va
rebre el premi a la millor activitat
pedagògica vinculada a la pràctica esportiva, gràcies a la recuperació del torneig Vila de Gràcia onze
anys després i a la tasca que estan
realitzant els clubs. D’altra banda,
dos jugadors històrics del Lluïsos
de Gràcia, Oriol Pla i Marina Badàs,
han vist reconeguda la seva trajectòria tots aquests anys. La Marina ha
penjat les botes després de 20 anys
vestint de blau, mentre que l’Oriol
ha marxat a viure al Brasil per motius laborals després de 19 anys defensant els colors dels Lluïsos.
Finalment, el jurat va reconèixer
la secció esportiva de l’ACIDH, que
va rebre el premi per la millor trajectòria esportiva com a entitat.

Jornada 3
CFS Sant Boi 1 - 2 Gràcia FS
1. Màgic Sants Futsal ......... 9 punts.
4. Gràcia FS ......................... 6 punts.
Jornada 4
26/10 (17:30h) Gràcia FS - Cornellà

Jornada 3
Lluïsos de Gràcia 5 - 1 Reus
1. Lluïsos de Gràcia ............ 6 punts.
2. CTT Borges ..................... 4 punts.
Jornada 4
26/10 (17h) Lluïsos de Gràcia - CTT
Borges

HOQUEI PATINS
HANDBOL

Tercera Catalana

Quarta Catalana (Grup A)

Jornada 6
CH Claret 5 - 3 HC Sentmenat
1. Cerdanyola CH.............. 18 punts.
10. CH Claret....................... 4 punts.
Jornada 7
26/10 (19h) UE Horta - CH Claret

Jornada 3
Handbol Claret 25 - 30 Salle
Bonanova
1. Sant Llorenç St Feliu ..... 6 punts.
6. Handbol Claret............... 4 punts.

Esports
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L’Europa vol continuar
invicte al Nou Sardenya
Els escapulats sumen aquesta temporada dues victòries i dos
empats, i el Castelldefels no ha guanyat lluny del seu estadi

Jordi Cano porta
quatre jornades
marcant i s’ha
convertit en el
pitxitxi de la lliga

Jordi Cano xuta en l’últim partit a casa contra el Santfeliuenc. Foto: J. Bautecas

A. V

L

’Europa ha vist tallada la
seva ratxa de victòries i golejades en la darrera jornada després que l’Horta aconseguís el gol de l’empat en el
temps afegit, a la sortida d’un córner. Malgrat deixar de sumar dos
punts a última hora, els escapulats han aconseguit sumar deu
punts dels últims dotze disputats,
i aquesta jornada els graciencs reben la visita del Castelldefels al
Nou Sardenya, on els de Vilajoana
encara no coneixen la derrota. A
casa, l’Europa va començar la tem-

porada amb dos empats, i els dos
últims partits han estat dues golejades per 4 a 0 contra el Cerdanyola
i el Santfeliuenc.
Un dels jugadors més en forma de l’Europa i de tota la lliga és
Jordi Cano. L’extrem escapulat va
marcar contra l’Horta un xut espectacular amb la cama esquerra
des de fora l’àrea que es va treure
les teranyines de la porteria local
defensada per Yamandú. Va ser la
quarta jornada consecutiva en què
Jordi Cano veu porteria, ja suma
sis gols i s’ha convertit en el màxim golejador de la lliga, juntament amb Marc Medina (Perelada)
i Manuel Expósito (L’Hospitalet).

La temporada passada, l’Europa va disputar 20 partits de lliga al Nou Sardenya, en els quals
va aconseguir vuit victòries, set
empats i va perdre cinc partits.
Va sumar 31 punts dels 60 que es
van disputar a casa i l’objectiu serà
millorar aquests registres per seguir lluitant per les posicions de
playoff, que després de nou jornades limita el Terrassa amb quatre
punts més que l’Europa.
El rival d’aquesta jornada, el
Castelldefels, sembla un rival propici a priori per tornar a sumar
els tres punts. L’equip que entrena
Miki Carrillo porta quatre jornades sense guanyar, ha aconseguit
un empat i tres derrotes, i lluny
del seu estadi encara no ha aconseguit la victòria. El principal perill
de l’equip del Baix Llobregat seran
els gols de David Silva (4), i el principal punt dèbil són els gols encaixats (14), un registre que els situa
entre els pitjors de la lliga. Només
l’Igualada i el Sants, que són els
dos últims classiﬁcats, han encaixat més gols.

•

Ple de victòries del bàsquet masculí
que mostra un gran moment de forma
Els Lluïsos van ajornar el seu partit contra la UE Montgat
A. V.
l bàsquet masculí gracienc està
demostrant una gran forma en
aquest principi de temporada
com ho demostra el fet que en l’última jornada tots els primers equips
de cada club van aconseguir la victòria, i els Lluïsos, el màxim representant a la Copa Catalunya, va
ajornar el partit de l’última jornada contra la UE Montgat, i segueix
amb un balanç de dues victòries i
una derrota. A Primera Catalana, el
Claret està invicte després de quatre jornades, i el Vedruna només ha
perdut un partit.
A Segona Catalana, el Safa
Claror va començar amb dubtes, i
va deixar escapar els dos primers
partits en els instants ﬁnals quan
els tenien pràcticament guanyats
i s’han refet guanyant els dos següents. En el mateix grup també
es troben els Lluïsos B, amb un balanç de tres partits guanyats i només un perdut.

E

Lluïsos i Vedruna van jugar la ﬁnal del Vila de Gràcia. Foto: Xavi Sendra

Una categoria per sota es troba el CB Coll, que també lidera el
seu grup amb quatre victòries i
cap derrota, i en el mateix grup,
el Vedruna B suma dues victòries
i dues derrotes. Finalment, en la
Territorial A de Barcelona es troba el Pedagogium, que ha disputat
tres partits, té una jornada ajornada, i també ha guanyat els tres partits que ha disputat.

Xavi Rey canvia Milà per Palma.
Després de començar la temporada a l’Olimpia de Milà, el club i el
pivot gracienc han decidit separar
els seus camins i Rey ha arribat a
un acord amb el Palma de Mallorca
que disputa la Lliga LEB Or. L’equip
balear ha començat la temporada
amb un balanç de 2-2, i amb la incorporació de Rey vol fer una aposta per intentar l’ascens a la ACB.

•
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Cartes al director

Ull de
dona

Sobre els pisos del
carrer Repartidor

Editorial

La nova mobilitat, poc a poc

Q

uan en el passat mandat es va anunciar en el Pla d’Actuació que
la paciﬁcació del carrer Gran s’executaria amb una primera mesura que s’ha consolidat en els últims tres anys, el tancament
de l’artèria almenys un cop al mes, aquest setmanari es va emocionar
ﬁns al punt de posar un titular amb interrogant que bramava a portada per un Gran de Gràcia peatonal. Quatre anys després el debat sobre el futur del carrer Gran continua amb una nova línia de meta que
signiﬁcarà la reducció del límit de velocitat dels 50 als 30 quilòmetres
per hora, en un context de debat que justiﬁca la mesura en la necessària millora de la qualitat de l’aire i en la reducció no menys necessària de l’accidentalitat.
Òbviament aquesta nova línia de meta no és el Gran de Gràcia peatonal que desitjàvem i que també és legítim pensar que no serveix de res
reduir la velocitat màxima
si a les hores punta aquest
eix principal de la Vila és
un tap que amb prou feines permet agafar als vehicles una velocitat relativa.
Però sí que la mesura té
sentit en la resta de les hores vall del dia, i sobretot
a la franja de vespre i de
matinada.
El repte més important d’aquesta nova mesura, en tot cas, és el compliment efectiu, perquè els agents de la Guàrdia Urbana ja tenen prou
feina i la ciutat no està precisament farcida de radars que controlin els
ﬁtipaldis locals. Tampo, pel que apunta en aquest número el Districte,
no es preveuen ni bandes rugoses ni ressalts que atenuïn els excessos.
Caldrà, doncs, imaginació perquè la reducció del límit no sigui res més
que un brindis al sol, i seguir esperant que algun dia s’entri en la fase
ﬁnal de paciﬁcació i es tanqui el carrer Gran a vehicles de pas. Deixar
passar només emergències, transport públic, motos i bicicletes tampoc seria una barbaritat, i cada cop és més possible.

El repte més important
de reduir la velocitat
límit al carrer Gran és
el compliment efectiu

En el artículo publicado en este semanario el pasado día 27 de septiembre Veïns i
urbanisme pugnen per l’alçada d’un bloc
de pisos de luxe a Vallcarca, se ofreció información errónea que debe rectiﬁcarse:
en primer lugar, los pisos no son de lujo,
sio de una calidad media-alta, el beneﬁcio previsto por cada planta del ediﬁcio al
que se reﬁere el artículo no va a ser de tres
millones de euros, ni tan solo de una cifra
aproximada ni tampoco ha de ser una información pública, la piscina tendrá 18 metros
cuadrados de lámina de agua y, con motivo
de la contienda entre algunos vecinos y el
Ayuntamiento de Barcelona no se ha abierto investigación alguna sobre presuntas corruptelas.
Aurelle Aubert, P3A Barcelona S.L.
NR: El qualiﬁcatiu pisos de luxe forma part
de la interpretació que com a periodistes fem
d’uns pisos que es pagaran a un preu de ﬁns a
850.000 euros, el beneﬁci expressat és l’opinió
d’un portaveu dels veïns, la mida de la piscina
és un error nostre i en cap moment es vincula
aquest cas amb una corruptela. Atenem en
tot cas el dret de rectiﬁcació del promotor immobiliari.

Conxa Garcia

A

questa setmana passada, després
de la sentència judicial contra les
preses polítiques i la seva condemna absolutament desproporcionada ens
hem sentit colpides profundament, tot i
que era el que s’esperava, i ens hem sentit empeses a la defensa de les llibertats
fonamentals. Ha estat un moviment intergeneracional i pacíﬁc tot exigint la llibertat de les preses polítiques (Amnistia)
i el dret de fer un referèndum d’autodeterminació. La policia, tota, com sempre,
s’ha passat tres pobles atonyinant a tort i

No em poso de perﬁl,
és hora de defensar els
drets humans i els drets
civils. Les volem a casa!
a dret. Els individus (han existit en totes
les èpoques), que han provocat aldarulls
un cop acabades les manifestacions, no
representen a ningú i només donen imatges perquè les cadenes de TV facin creure
la gent de la resta de l’estat que aquesta és la realitat a Catalunya. Si no mireu
el conegut enrenou de portades del diari
El País. La PAH davant d’aquests fets diu
“sempre defensarem els drets civils i les
nostres llibertats... Aquest Estat és avui
una mica més injust i una mica menys
lliure. Si votar és sedició, si desobeir és
sedició, serem sedicioses... Venen a per
totes i no és hora de posar-se de perﬁl”.
No em poso de perﬁl, hem de defensar els
drets humans i els drets civils. Les volem
a casa!

•

El grup municipal Tuitaire a Gràcia ha canviat de portaveu i
ha fet un salt endavant amb l’entrada al Districte del conseller Biel Figueras (PDeCAT), que promet brindar molts dies de
glòria. Més enllà de la matraca política, previsible, de tots els
membres del ple municipal, Figueras ha sorprès declarant-se enamorat
de la poesia de Luis Alberto de Cuenca, senyor de dretes, compositor de
“Hola, mi amor, yo soy tu Lobo” de l’Orquestra Mondragón, fan de Tintín
i admirat i musicat per Loquillo. Figueras citava el poema El bosque: “Y
es así como, ciegos e ignorantes/nos dirigimos hacia el precipicio/de la
nada, perdidos en el bosque/de la traición, el odio y la mentirà”.
El
dependent

•
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Programació
Ràdio Gràcia 2019

Ens estem movent

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”

Opinió
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Opinió convidada

el
bloc

Ignasi Fortuny, periodista

La caiguda del cavall de l’1-O

Objectiu blau:
3d9f sense caldo
Josep A. Torralba

C

ada generació té la seva caiguda del cavall. La ﬁ
de la innocència. Una patacada que et transporta de sobte a l’asfalt comú governat, repartit i dirigit per tota mena d’elits i autoritats. Aquestes
darreres setmanes les protagonitzen els ﬁlls de
l’última caiguda del cavall, els de la generació de l’ú d’octubre. I hi ha qui es mira amb estupefacció les edats, les
caputxes, els enfrontaments amb la policia. Policia que
és el símbol i l’eina ﬁnal d’un Estat que han vist impassible durant anys. Són joves que no han conegut el diàleg
polític, ni l’empatia ni gairebé la comprensió. Sí que han
topat, en canvi, amb el menyspreu, la repressió, la burla.
Sense anar més lluny, van veure que anaven “a por ellos”
i ho van complir. Què pot generar tot això?
El nou xoc amb la realitat, ara amb la sentència del
‘procés’ i la indeﬁnició del joc polític, els ha refermat
com a actors mentre els seus anteriors deambulen sense
saber molt bé (sent generós) cap on es dirigeixen.
Aquesta és la mateixa generació que venia trontollant amb la perspectiva del no-futur generat per les tres
grans crisis comunicants: l’econòmica, la social i la política. També els que van veure com l’1-O les forces de seguretat de l’Estat entraven a la força a les seves escoles,
un element clau per aquesta revolta juvenil. Per molts
d’ells, segurament, l’aula és l’únic espai comunitari. Un
lloc, que van veure profanat l’1-O, on fomentar el debat
i compartir idees. Si volien convènce’ls: no sembla que
fos la manera ni el lloc. I sembla evident que la condemna d’aquells fets, més enllà d’ideologies, va ser clara entre ells. No són pocs els joves que no es presenten com a
independentistes a les protestes. Potser té més a veure,
doncs, amb la lluita per un futur digne i lliure.
Són fills d’una època, a més, de noves eines i apoderament en molt àmbits al mateix temps que hi ha un retrocés en les llibertats. L’autoorganització juvenil, sempre existent i sovint perseguida, creix i es multiplica en
xarxa.
A tot això, ara, dos anys després de l’1-O veuen com
el paciﬁsme proclamat pels seus predecessors (moltes
vegades caricaturitzat, ridiculitzat) ha estat condemnat. Això se suma a la decepció de la promesa de tenir-ho
“a tocar”, “a la punta dels dits” o “aquesta serà l’última

A

Aldarulls a Jardinets el 15-O. Foto: Joanna Chichelnitzky (Fotomovimiento)

Aquesta és la mateixa generació
que venia trontollant amb la
perspectiva del no-futur generat per
les tres grans crisis comunicants:
l’econòmica, la social i la política.
També els que van veure com l’1-O
les forces de seguretat de l’Estat
entraven a la força a les seves escoles
Diada autonòmica”. Una il·lusió trencada que comporta
una renuncia de l’ideal. Una renuncia a la que potser els
han obligat. De sobte, ens trobem en un context i una situació de recerca desesperada per canviar les coses sense res escrit ni dissenyat.
I, de tot això, es desprèn la paraula que aquests dies
sobrevola pel carrer i s’escampa entre els joves: “autodefensa”. Una paraula que inclou que algú t’ha colpejat primer, la reacció a diverses plantofades.

•

quest diumenge, els Castellers de
la Vila de Gràcia tanquen la temporada amb la seva Diada a la plaça de la Vila. Realment es podria dir
que no ha estat un any per llençar coets, sinó més aviat per fer un anàlisi
conscient i veure què li està passant a la
nostra colla.
Aquesta columna no seria el moment
d’exposar les raons que jo penso o crec
que poden ser. Ha de servir per motivar
i aixecar els ànims de tothom. Hem de
deixar en un segon pla tots els mals rotllos, diferències, crítiques, situacions
diverses... La Colla està per damunt de
tot. Per tant, no hem de dubtar en anar
tots aquest diumenge a ajudar i a donar
suport i fer que el ﬁnal d’any sigui com
es mereix el nom que porten a l’escut.

Aquesta columna
ha de servir per
motivar i aixecar els
ànims de tothom
Segurament s’intentarà fer un dels
castells top, el Tres de Nou amb Folre
que, no fa pas gaire temps, es feia com
si semblés senzill, però com molts
sabeu, no ho és pas. Per poder ferho, seran necessàries totes les mans
possibles per fer pinya i força, amb samarreta blava o, sincerament, del color
que sigui, però l’important és ser allà i
poder-lo tirar amunt.
Que quedi clar que, si es pogués descarregar, no pot tapar allò que deia al
començament, però sí que faria que
remuntés els ànims dels esforçats que
cada dos per tres van a assajar i començaria una nova temporada amb una altra visió i amb la possibilita d’un altre
desembarcament de la marea blava el
diumenge del concurs de Tarragona.
Per tant, tots a Plaça el diumenge a
les 12h, que sens dubte podreu ser partícips d’un nou 3d9f.
Pit i amunt!

•
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Tothom vol salvar l’alzina i
les casetes d’Encarnació?

L’anunci de Marcilla
Albert Balanzà

S

ón els habituals vint segons que no
mira ningú però que se’t van clavant
al cervell. Un anunci de cafè mòlt.
Uns pares decideixen canviar de casa per
estar a prop dels ﬁlls en un país nòrdic,
i sort en tenen del cafè que els porta records. A mi sempre m’ha fet plorar aquest
anunci; m’ha semblat el retrat duríssim
d’una generació, mentre penso en el nostre Èric a Islàndia i la plantofada que ens
va clavar en una de les seves contraportades quan va preguntar-li als alcaldables:
“Teniu pensat que tornem?”. L’Èric demanava una proposta que estimulés el retorn
de milers de joves que van haver d’emigrar per la manca de perspectives econòmiques, la generació perduda.
Avui aquella condemna del mileurisme
sona a música celestial per a molts joves
que encara no han marxat, no a Catalunya
sinó a massa racons de món on ningú
para els peus a la fórmula neoliberal de
rics-cada-cop-més-rics i pobres-cada-copmés-pobres. Ho deia una pancarta en una
manifestació ja fa més d’una dècada: “pagar 600 euros per un lloguer és violència”. Avui hi hauria castanyes per trobar
aquest preu. Ho veiem també a Xile: 700
euros de sou de mitjana. A l’Argentina en
cobren uns 500, i aquesta setmana llegíem que creixen les grans fortunes.
El periodista Stefan Simanowicz ho
llistava l’altre dia en un tuit: hi ha mobilitzacions massives, a més d’aquests
països i a casa nostra, al Liban, a l’Equador, a Hong Kong, a la Gran Bretanya;
a l’Iraq, a Algèria, a Egipte, a Haití, i al
Sudan, a Rússia, a Uganda, a Indonèsia, a
Ucraïna, al Perú, a Zimbabwe, a Colòmbia,
a França, a Veneçuela, a Etiòpia, al Brasil,
arreu per l’emergència climàtica... Totes
estan liderades per joves, i totes tenen una forta base de problemes socials. L’independentisme, a casa nostra,
ha sabut atraure aquests joves. “On ha
anat a parar tota la pasta?”, es preguntava Loquillo. Aquesta és la clau de tot.
Mentrestant els nostres joves, van tirant
pedres i cremant contenidors. “Cremaria
50.000 contàiners per veure els teus
ulls brillar”, canten els vallcarquins
Montserrat. Potser és l’única manera que
als nostres joves els brillin ja els ulls.

•

Les casetes d’Encarnació, un projecte que no avança. Foto: A. Vilardaga

F

a aproximadament un any, el veïnat de la Vila de
Gràcia va demostrar la seva capacitat de mobilització i el seu compromís amb el patrimoni històric,
exigint que es pogués trobar una solució per salvar
l’Alzina i les casetes del carrer Encarnació. Dos elements que inexplicablement no estaven catalogats.
Aquest fet va posar de relleu que el catàleg del verd i arquitectònic elaborat els últims anys tenia mancances. És
per això que es va iniciar la catalogació urbanística a tot
el districte per evitar posar en risc altres espais de Gràcia
semblants en el futur.
Amb l’ajuda del veïnat es va treballar una proposta satisfactòria per salvar l’Alzina i les casetes amb la idea de
convertir aquest espai en un equipament. Aquest inclourà
un espai verd amb una emblemàtica alzina bicentenària i
una escola bressol imprescindible ara mateix a la Vila de
Gràcia i en una ubicació idònia.
El passat mes d’abril aquesta proposta va ser aprovada inicialment per la major part dels grups municipals.
Aquest èxit va ser gràcies a la força veïnal.
Ara, el projecte està pendent de l’aprovació deﬁnitiva

Ara és el moment que els partits
polítics salvin l’arbre bicentenari
i les casetes d’Encarnació
donant compliment al mandat
ciutadà. Les abstencions no
sumen. Nosaltres votarem sí.
que es produirà abans de ﬁnal d’any. Perquè el projecte
pugui tirar endavant caldrà una majoria absoluta. Aprovar
el projecte és l’única garantia real d’aconseguir l’escola
bressol i salvar l’Alzina. Ara és el moment que els partits
polítics salvin l’Alzina i les casetes de l’Encarnació donant
compliment al mandat ciutadà. Les abstencions no sumen.
La pregunta que ara ens fem des de Gràcia en Comú és
la següent: tothom vol salvar l’alzina? Nosaltres sí, nosaltres votarem sí.

•

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

Exposicions
Fins al 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)
Exposició Veïnes, ciutadanes. A
Catalunya, els moviments veïnals de la dècada dels setanta van tenir una intensitat
i una extensió molt destacades. La participació de les dones en aquests moviments
va ser molt rellevant i alhora decisiva per
a la pròpia existència. Van ser moltes les
dones que van liderar els moviments veïnals d’aquest període de reconeguda importància per a la història del nostre país.
Biblioteca M. Antonieta Cot i Miralpeix
(pg. Vall d’Hebron, 65-69)
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)

Actes
Divendres 25 d’octubre
Lletra petita - llibres a escena: Riuré, riuré
i per casa em rebolcaré. Conta contes i taller a partir del conte Et menjaré, de JeanMarc Derouen. ESpectacle familiar.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de
l’Olla, 104), a les 18 h
Sessió oberta del Club de lectura juvenil
especial humor. L’obra comentada serà
Quin dia tan bestia, de l’escriptora Mary
Rodgers. Oberta a joves de 12 a 17 anys.

Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de
l’Olla, 104), a les 18 h
Presentació del llibre Cuando somos el
enemigo, activismo negro en España
(editorial Mey), coordinat per Jeffrey Abé
Pans
La caníbal (Nàpols, 314), a les 18.30 h

Recomanem

Claqueta i accció. Sessió especial canvi climàtic. Projecció dels curtmetratges Save
Tomorrow, Better Tomorrow i El arte del
cambio climático. Després de la projecció
hi haurà debat amb els assistents.
CC El Coll La Bruguera (Aldea, 15), a les
19 h
Concert: Remena nen - Cuplets amb rumba. Nou treball discogràﬁc de Jonatan
Ximenis i Arrels de Gràcia amb coordinació i selecció de l’escriptor Julià
Guillamon.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 20 h
Concert: Zulabard.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21 h
LEM 2019: Louis Laurain presenta Unique
Horns + Raúl Cantizano, Guitar Surprise,
el baile de las cuerdas.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 21 h
Flamencuentos: cuentos, cantes y bailes.
La Casa dels Contes (Ramón y Cajal, 35), a
les 21.30 h
Djmamayé.
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant
Miquel, 59), a les 23.45 h
Dissabte 26 d’octubre
Munt de Mots. Taller: La veu interior del
narrador i la seva expressió. A càrrec de
Manuel Garzón.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de
l’Olla, 104), a les 11 h
Contes al Jardí secret: contes i titelles. A
partir de 3 anys.
La casa dels contes (Ramón y Cajal, 80), a
les 17 h
Espectacle: BLISS - 5 claus màgiques per
la felicitat, a càrrec de Jordi Pota.
Teatreneu (Terol, 26), a les 19.30 h
Tintorería la Viuda: sis artistes convidats
+ micro obert.
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant
Miquel, 59), a les 21.30 h
Nit de cloenda del LEM 2019: Amsia +
Mésange.
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22 i a les
23 h
Diumenge 27 d’octubre
Espectacle familiar: El Ratolí Pérez.
Teatreneu (Terol, 26), a les 17 h
Soda Brazil Jam Session.
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 21.30 h
Dilluns 28 d’octubre
La Castanyada al casal infantil.
CC El Coll La Bruguera (Aldea, 15), a les
17.30 h
Jocs online i multimèdia al casal infantil.
CC El Coll La Bruguera (Aldea, 15), a les
17.30 h
Perseguint la història: Patrons, obrers,
policies i pistolers a Gràcia, 1919-1923. A

Màgicus, X Festival de Màgia Jove de Barcelona
El festival de màgia jove de Barcelona impulsat pels Lluïsos de Gràcia
celebra aquest cap de setmana deu anys de trajectòria, i estrena a més,
nova imatge. La gala -l’acte més destacat de la proposta- s’ha traslladat a
diumenge a causa de les mobilitzacions convocades pel 26 d’octubre. Aquest
dia al matí s’ha mantingut les activitats als mercats. Diumenge al matí
es farà el taller de Màgia per a infants amb el Mag David Valencia, i una
Masterclass amb en Xavier Tapias i el Mag Ramó que explicaran el procés
de creació d’un número original per a mags iniciats en l’il·lusionisme.
Diumenge 27 d’octubre a Lluïsos de Gràcia a les 18 h

càrrec de Rubén Padilla, Taller d’Història.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de
l’Olla, 104), a les 19 h
Dimarts 29 d’octubre
L’Aventura de conèixer-La claqueta. Passi
de la pel·lícula Trekking Annapurnes i posterior col·loqui, dins del cicle Senderisme
i muntanya. Amb Felip Cabrera. Hi collabora el Club Excursionista de Gràcia.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de
l’Olla, 104), a les 19 h
Dimecres 30 d’octubre
Lletra petita - Sac de rondalles: La ﬂor i
l’herba. Contes per a infants amb Sílvia de
la Vega. De 4 a 7 anys.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de
l’Olla, 104), a les 18 h

Narracions de contes d’humor negre: La
mort no val a badar.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps), a
les 19 h
Dijous 31 d’octubre
Nit d’ànimes. Per a infants i joves.
CC El Coll La Bruguera (Aldea, 15), 17.30 h
Concert: Sad Girl (Suicide Squeeze, USA).
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les
20.30h
Concert Nit d’animes al Coll: Las Ninyas
del Corro i de La Grooveria. CC El Coll La
Bruguera (Aldea, 15), a les 22 h
Divendres 1 de novembre
Concert: Esperit + Mirlo.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21 h

Entitats

Divendres 25 d’octubre
Cafè teatre: Impro Training Center
Barcelona i Sant Up Academy.
La Violeta (Maspons, 6), a les 20 h

Espectacle de pallassos: Bufar i fer ampolles, a càrrec de la companyia Arlequí.
La Violeta (Maspons, 6), a les 12 h
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 22 h

Dissabte 26 d’octubre
La Gràcia literària. Ruta a càrrec de
Joseﬁna Altès, Teresa Vergés, Carme
Ripoll i Montse Cosidó. Cal inscripció
prèvia. Projecte Minerva.
Punt de trobada a la biblioteca Vila de
Gràcia (Torrent de l’Olla, 1904), a les
11.30 h

Dilluns 28 d’octubre
Club de lectura: Així és la vida de Tomi
Ungerer. Conductora: Susanna Àlvarez.
Lluïsos de Gràcia (pl. del Nord), a les 19 h

Homenatge a Teresa Pàmies. Lectures.
Ateneu Roig (Torrent d’en Vidalet, 34), a
les 1.30 h
Diumenge 27 d’octubre
XXIII Diada dels Castellers de la Vila de
Gràcia.
Plaça de la Vila, a les 12 h

Conferència de Montse Barderi: Un passeig per la vida i l’obra de Teresa Pàmies
+ acte de cloenda.
Ateneu Roig (Torrent de’n Vidalet, 34), a
les 19 h
Amb el suport de
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Breus

L’ expo-homenatge
a Astèrix, acte
destacat al quart
festival Gràcia Riu

L’exposició 60 anys
d’Astèrix, amb una
mostra de portades i
pàgines d’aquesta icona
internacional del còmic
francès, que es pot veure
al centre cívic del Coll
ﬁns al 2 de novembre,
és una de les activitats
destacades del quart
cicle d’humor Gràcia
Riu. Aquesta iniciativa,
que va néixer des dels
equipaments culturals per
reivindicar l’humor com
a eina de cohesió social,
inclou sessions obertes a
clubs de lectura (Lluïsos
i la biblioeteca Vila de
Gràcia) o espectacles de
teatre a la Violeta aquest
cap de setmana.

Nou ediﬁcis
i una ruta
literària a les
48h Open House
El festival d’arquitectura
48H Open House obrirà a
Gràcia les portes de nou
ediﬁcis aquest cap de
setmana: la fàbrica Macson
(IED), Casa Marsans,
casa al carrer Salvador
Alarma, Casa Vicens,
Finca Sansalvador, Casa
Vilaró, habitatge Vallcarca,
Gomis, Illa Escorial, més un
itinerari literari.

Cultura
El Circuit Folc 2019
arrenca amb Arrels
de Gràcia i l’espectacle
‘Remena, nen!’
Després de 50 anys del clàssic de Guillermina Motta, la banda
liderada per Jonatan Ximenis obrirà la catorzena edició del
cicle de tardor del CAT amb un còctel de rumba i cuplets

Silvia Manzanera

L’impulsor del
projecte ha estat
l’escriptor Julià
Guillamon, que va
engrescar la banda

L

a primera proposta del
Circuit Folc d’enguany arriba al CAT aquest divendres 25 d’octubre. Es tracta
d’un espectacle que combina rumba i cuplets a càrrec dels
Arrels de Gràcia, que presentaran
el disc Remena Nen! (SatèliteK),
una revisió a rimte de rumba del
clàssic que Guillermina Motta va
publicar el 1970, Remena Nena.
El disc ha comptat amb la collaboració del pianista Francesc
Burrull, que el 1970 va fer la direcció musical de Remena nena,
i de la cantant Laura Santos.
També ha tingut la complicitat
de Guillermina Motta, que escriu
un text per al llibret, i de l’escriptor Julià Guillamon que ha estat
l’impulsor del projecte. “En Julià
ens va demanar que cantéssim les
Caramelles i després ens vam engrescar amb el projecte”, explica
el líder d’Arrels de Gràcia, Jonatan
Ximenis.
La producció musical de Jack
Tarradellas combina elements del
cuplet clàssic (violins, un joc de
percussions enjogassades, marimbes, cors) amb una base rumbera
molt sòlida. Segons expliquen els

L’artista basc
Amsia i el
duet Mésange
clouen el LEM
Després de les actuacions destacades
d’Anne Gillis i Raúl Cantizano, el
festival de música experimental
s’acomiada aquest dissabte amb un
doble concert al Soda Acústic

Els joves músics d’Arrels de Gràcia, nom destacat al Circuit Folc 2019. Foto: Cedida

La sorpresa de Tarta Relena. Un
altre dels concerts destacats del
Circuit Folc del CAT d’enguany
és l’actuació de Marta Torrella
i Helena Ros, Tarta Relena,
divendres 22 de novembre. El
duet de veus femení és una de
les sorpreses del panorama
musical català amb la seva
proposta de cant ‘a capella’.

programadors del CAT, “de vegades el fraseig de les cançons canvia i gira cap al ﬂamenc”, o “els cuplets sobre la mala vida i els baixos
fons es fan més dramàtics”, com
ara a La perduda, que canten a duo
Laura Santos i Jonatan Ximenis.
Altres vegades, recorden el ritme
del calipso (El vestir d’en Pasqual).
I aconsegueixen una gran contundència rítmica en el famós Remena
nena. S’ha ampliat la lletra de Jo
sóc barcelonista que inclou una estrofa amb els jugadors del Barça
d’aquesta temporada, en un joc
que resumeix l’esperit del disc:
Samitier, Rexach i Messi, el cuplet,
el pop i la rumba.
Ximenis assegura que el desig
és poder seguir presentant l’espectacle en més espais amb la presència de tots els músics (una dosena),
perquè al Circuit Folc s’ha hagut
d’adaptar a un format de tres.

•

S. M.

E

l LEM 2019 encara la recta ﬁnal
amb les actuacions de la francesa Anne Gillis, que va tocar
dijous a l’auditori del MACBA, i de
l’andalús Raúl Cantizano, tocaor
heterodox amb un peu al ﬂamenc,
la improvisació, l’ambient i el rock
(divendres 25 d’octubre, Centre
Cívic La Sedeta, 22h).
La nit de cloenda del festival internacional de música experimental d’enguany tindrà lloc dissabte 26
al Soda Acústic amb el cocert d’Amsia (22 h) i Mésange. La sala del carrer Guilleries acollirà primer l’actuació de l’artista basc, que treballa
les tècniques del collage sonor emprant materials de diverses procedències, fonts sonores que provenen tant del sintetitzador com de
l’ús dels vinils, el samplerisme i les
orquestracions MIDI. Amb aquests
elements l’artista d’Azkoitia gene-

L’artista d’Azkoitia Amsia, a la cloenda del LEM aquest dissabte al Soda. Foto: Cedida

ra músiques amb un aire dramàtic
i inquietant. Més tard serà el torn
del duet britànica Mésane, un projecte conjunt de la violinista Agathe
Max i el multiinstrumentista Luke
Mawdsley. Sota aquest nom han
produït un parell de LP (Heliotrope,

2017, i Gypsy Moth, 2018) i han estat considerats a l’avantguarda del
que s’anomena New Weird Britain.
En la seva trajectòria han collaborat amb Rhys Chatham, Carla
Bozulich, Animal Hospital, MeltBanana i Terry Riley.

•
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El Lliure completa
l’aposta internacional
amb la creació plàstica
‘Mystery Magnet’

crítica de
cinema

La guerra interior d’Unamuno
Joan Millaret Valls

A

Creada i dirigida per l’artista visual belga Miet Warlop, la peça -apta
per a tots els públics- esgota entrades pels quatre dies programats

S.M.

P

resentada pel director del
Lliure Juan Carlos Martel
com l’artista visual més
important d’Europa, Miet
Warlop ha explicat aquest
dijous -tot just abans del primer
passi per a escolars- les claus de
Mystery Magnet, una peça que va
crear el 2012 i que ha anat acumulant premis i girant arreu del món;
a Gràcia -emmarcada en la branca internacional que pretén donar a conèixer com s’entén el teatre a Europa, segons ha assegurat
Martel- ha esgotat totes les entrades. Es tracta d’un espectacle sense text (que no vol dir “sense narrativa ni discurs”, com ha insistit
l’artista) que es mou entre la performance, les arts visuals i el teatre; un univers inspirat en els còmics i en la pintura d’acció, en què
es desenvolupa una batalla de materials, de formes i colors. Segons
han deixat escrit els responsables
de la sala, Mystery Magnet “dibuixa un món encantat en el qual l’humor neix de la tristesa i la màgia
d’allò que és prosaic”. I la seva creadora afegeix: “És molt important
per a mi, és una de les grans peces
que he fet”.
Allunyada dels paràmetres teatrals clàssics, dels que Warlop fuig
perquè tot i el “respecte que sent
pel teatre de text clàssic” també
considera que l’hi falta innovació,
l’obra ofereix una successió d’escenes tramades sense cap lògica
aparent que busquen sorprendre
l’observador i portar-les, amb els

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla
del Prat, 15. Tel. 93 217 26 42.
• Joker. Dv, ds, dl, dm, dc, 16, 19,
22. Dg, 16, 19.30, 22.15.
• Raymonda. Dg, 16.
• El silencio de la ciudad blanca.
Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 16.10, 20,
22.05.
• Géminis. Dv, ds, dg, dl, dm, dc,
22.10.
• Downton Abbey. Dv, ds, dg, dl,
dm, dc, 19.10.
• Día de lluvia en Nueva York. Dv,
ds, dg, dl, dc, 16.05, 18.10, 20.15,
22.20. Dm, 16.05, 20.15, 22.20.
• La Familia Addams. Dv, ds, dg,
dl, dm, dc, 15.55, 18, 20.05, 22.10.
• Mientras dure la guerra. Dv,
ds, dg, dl, dc, 15.50, 18.05, 20.20,
22.30. Dm, 15.50, 18.05, 22.30.

lejandro Amenábar torna a les nostres pantalles amb la cara coproducció espanyola-argentina
Mientras dure la guerra, sobre la ﬁgura del pensador
i escriptor espanyol Miguel de Unamuno. No es tracta
d’un ﬁlm biogràﬁc a l’ús sinó que aprofundeix en el seu
ambigu, contradictori i polèmic posicionament a partir
del cop d’Estat del 1936 contra la República Espanyola.
Unamuno es va caracteritzar per una evolució ideològica canviant. De republicà convençut va passar a arrenglerar-se amb els militars aixecats. Però des del moment que Salamanca esdevé zona nacional, Unamuno
tornarà a replantejar el seus posicionaments davant la
barbàrie feixista. El ﬁlm fa una esplèndida dissecció de
la constitució de l’Aixecament Nacional, amb les seves
diverses forces i faccions en joc, mentre es va instituint
progressivament a Franco com a cabdill de la creuada
nacional-catòlica.
Amenábar aquí
juga molt bé les
cartes de mostrar
la intersecció entre
la ﬁgura de Franco
i Unamuno, dos camins en paral·lel
que es troben en
diferents ocasions, fusionant-se i
repel·lint-se. Cal lamentar, en certa mesura, que un esforçat Karra Elejalde no acaba de congeniar massa amb
el paper del ﬁlòsof i el seu trasbals interior. D’altra banda, ens trobem amb una interpretació d’alt risc d’Eduard Fernández del militar fundador de la Legió, el mutilat José Millán-Estray, pura caricatura en sí mateix,
interpretació de la qual en surt reeixit.
I per damunt de tot caldria destacar el difícil paper
de Santi Prego en la pell de Francisco Franco, una de
les millors interpretacions que s’han vist mai en cinema del cabdill, plena de matisos, en què sap extreure
el costat més maquiavèl·lic, metòdic i cínic del personatge tot i el seu posat d’home aturat, que inspirava
ben poca cosa, sense aparent fusta de líder.
Més enllà de polèmiques mediàtiques i polítiques, cal
apuntar que Amenábar manté un esperit conciliador,
tot i certiﬁcar sense embuts la deriva dictatorial que
prendria l’Aixecament Nacional. I òbviament preval la
identiﬁcació d’Amenábar amb l’erràtic i humà trajecte
ideològic d’Unamuno, especialment amb el discurs ﬁnal a la Universitat davant els feixistes en el clímax dramàtic del ﬁlm, preàmbul a la imminent mort del ﬁlòsof,
destituït per segona vegada al capdavant de direcció de
la Universitat. I com passa sovint quan surten a passejar
els fantasmes de la Guerra Civil, cada cop resta més ben
palès, malgrat la distància, els paral·lelismes amb l’actualitat espanyola, en què resulten ben propers tics, maneres, lèxic i retòrica del nacionalcatolicisme.

Cal destacar la
interpretació
de Santi Prego
com a Franco

La peça s’ha representat més de 100 vegades arreu del món. Foto: José Caldeira

actors, als límits mateixos de l’imaginable. A Mytery Magnet hi ha una
personatge central, el fals home
gras, que ha consumit el món sencer, i és qui rep els efectes visuals.
“L’obra presenta tot un seguit d’ac-

cions, no una història, perquè vull
mostrar el món màgic, mostrar la
cuina del procés de creació”, explica l’artista, que no havia concebut
en un principi l’obra per a infants,
sinó per a tots els públics.

•

Warlop, referent. Miet Warlop és
una artista visual belga nascuda a
Torhout amb una llarga i premiada
trajectòria en la creació visual i teatral.
El 2009 es va traslladar a Berlín per
concentrar-se durant tres anys en
Mystery Magnet, guardonada pel
Theatertreffen per haver trobar una
nova manera de fer arts escèniques.
L’espectacle gira per tot el món.

• Maléﬁca. Maestra del Mal.
Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 16, 19.05,
22.10.
• Abominable. Dv, ds, dg, dl, dm,
dc, 15.50, 17.55.
• Ad Astra. Dv, ds, dg, dl, dm, dc,
22.15.
• Parásitos. Dv, ds, dg, dl, dm, dc,
16.05, 19.10, 22.05.
Cinemes Girona. Girona, 177
• Asian Film Festival. Dc, 11.30,
16, 18, 20.
• Barcelona 1714. Dv, 17.30, 22.
Ds, 21.45. Dm, 16.30.
• La directora de orquesta. Ds,
17.45. Dl, 16.30.
• Lo que arde. Dv, 16, 18, 20, 22.
Ds, 16, 18, 22. Dg, 18, 20. Dl, dm,
16, 18. Dc, 17.
• Primeres solituds. Dc, 20.45.
• Harvei i el museu màgic. Ds,
dg, 16.
• Parásitos. Dv, ds, dg, dl, dm, dc,

dj, 16.30. Dv, ds, dc, 19, 21.30.
Dg, dl, dm, 19.
• Isane Mother. Ds, 20.
• Vosotros sois mi película. Dv,
ds, dg, dl, 20.
• Housefull 4. Dl, dm, 19.
• Raymonda. Dg, 16.
Texas. Bailèn, 205. [VOS català.
933487748 cinemestexas.cat]
• Sala 1: El venedor de tabac.
15.50, 18, 20.10. Caní. 22.20.
• Sala 2: 7 raons per fugir. 16, 18,
20.20, 22.15.
• Sala 3: El cuento de las comadrejas. 18, 20. Alps. 16, 22.
• Sala 4: M’esperaràs?. 16, 20. Ds,
dg, 20. Be Happy. 18. La societat literària i el pastís de pela
de patata. 22.
TEXAS NANOS:
• Els Anderson a Grècia. Ds, dg,
16.

•

Verdi. Verdi, 32.
• Dia de lluvia en Nueva York.
Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 16, 18.20,
20.10, 22.10. Ds, 11.30.
• Joker. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 16,
17.50, 19.50, 20.10. 22, 22.30. Ds,
dg, 11.30.
• Lo que arde. Dv, ds, dg, dl, dc,
20.30.
• Amazing Grace. Dv, ds, dg, dl,
dm, 16.
• Mientras dure la guerra. Dv,
ds, dg, dl, 17.45, 20. Dm, 20. Dc,
17.50, 20.
• Ad Astra. Dv, ds, dg, dl, dm, dc,
22.10.
• Litus. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 16.
• Downton Abbey. Dv, ds, dg, dl,
dm, dc, 17.40.
• Maléﬁca: Maestra del Mal. Dv,
ds, dg, dl, dm, dc, 16, 18.15, 22.
Ds, dg, 11.30.
• El viatge de Marta. Ds, dg, 11.30.
• Parásitos. Ds, dg, 11.30.

• Michelangelo Inﬁnito. Dm,
18.15, 20.30.
Verdi Park. Torrijos, 49
• Comportarse como adultos. Dv,
ds, dg, dl, dm, dc, 16, 18.20.
• Érase una vez en Hollywood.
Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 20.40.
• Retrato de una mujer en llamas. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 16,
17.40, 22.20. Dv, ds, dg, 19.55.
• Parásitos. Dv, ds, dg, dl, dm,
dc, 16, 18.15, 20.05, 22.10. Dv, dl,
dm, dc, 11.30.
• Él viatge de la Marta. Dv, ds,
dg, dl, dm, dc, 16, 18.25, 20.40,
22.30. Dv, dl, dm, dc, 11.30.
• Pequeñas mentiras para estar
juntos. Dl, dm, dc, 19.55.
• Dia de lluvia en Nueva York. Dv,
dl, 11.30.
• Joker. Dv, dl, dc, 11.30.
• Michelangelo Inﬁnito. Dm,
11.30.
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Candela Antón
Actriu

“L’educació es l’única manera
de canviar el món”
I teníeu un pis a Gràcia?
Sí, molts vivien junts, en un pis patera merliniana. Anaven
rotant, m’hi havia passat moltes estones allà. Encara existeix, ara hi viuen tres actrius de Merlí i Polseres.
En un rodatge, què feies quan no hi actuaves?
Jo em dedicava a llegir molt, teoria i novel·la que m’agrada. Teníem moltes estones mortes. Em preparo el paper a
casa perquè la tele es molt ràpida i si no fas endarrerir la
gravació.

L’actriu, habitual de La Vermuteria del Tano. Foto: SM

Actriu, investigadora i lectora
disciplinada, Candela Antón
ha creat a Gràcia, amb Daniel
Telleson, un estudi de teatre
anomenat la Contracultural.
Abans d’arribar ﬁns aquí, en el
món del cinema podem destacar
Blog (2003); Nostalgia (2013);
Exilio (2017) i ¿Quién conoce a
Anaïs Antón? (2017); i de sèries de
televisió: Polseres vermelles (2011)
i la popular Merlí, del 2011-2013.
Clara Darder

Hi ha un abans i un després de ‘Merlí’?
I tant. La gent em coneix més com a Berta que com a
Candela. Ja tornaré a ser la Candela a poc a poc.
T’angoixen els càstings?
Busquen un perﬁl i miren que hi encaixis. Un 40% és cosa
teva, la resta no depèn de tu. Aquesta és la meva teoria.
Primer vaig agradar pel paper de Mónica, però al ﬁnal em
vaig quedar com a Berta.
Guardes amistats amb alguns dels companys de sèrie?
Sí, amb alguns encara ens veiem.

Com portes l’èxit?
Amb 19 anys és quan l’he portat pitjor, m’amagava, pensava que no m’ho mereixia. Buscava el meu lloc en el
món i Merlí va ser massa gros. Des de TV3 a Netﬂix, a
Llatinoamèrica, ha estat un bombazo.
L’adolescència serveix per... Equivocar-se.
Com arreglarem la injustícia al món?
Amb l’educació, única manera de canviar el món. La meva
parella i jo, en Dani, ens hi dediquem per poder canviar
les coses, als meus alumnes els demano que no siguin actors buits.
Per què l’actor s’ha de treballar a nivell emocional?
Sinó treus les tensions, no pots disposar de certa ﬂuïdesa emocional, i aquesta és la feina de l’actor. En ser ﬁlla de
mare psicòloga i pare terapeuta d’anàlisi somàtic-energètic, he tingut sort.
Explica’ns, i ara que faràs?
Amb en Dani, que som parella des de fa 7 anys i ens hem
casat en una cerimònia pagana a Edimburg, hem muntat
el nostre centre-estudi de teatre.
S’anomena la Contracultural.
Després d’una crisi estructural, després de fer Nostàlgia,
no sabíem com relacionar-nos amb el món, i els dos decidim crear el centre per una necessitat de mostrar que a
través de l’educació es té més poder, i al ﬁnal això es tradueix en llibertat.
Què has descobert amb la música?
La faig servir per crear personatges perquè no passa per
cap barrera, entra directament al cor i l’ànima, modiﬁcant-la. Poden retornar fàcilment les sensacions. Penso
quina música deu escoltar el meu personatge? Li dono
com una puresa.
A qui li dedicaries una cançó?
Al Daniel, la meva parella, que és dramaturg, sempre tota
la meva vida amb ell. Chelsea Hotel, de Leonard Cohen,
una meravella de cançó.

•

La torratxa

Estrabisme
Jesús Sánchez

U

nes poques etiquetes descriuen les
actuals ideologies polítiques, socials o econòmiques: neoliberalisme,
populisme, neofeixisme, nacionalisme,
fonamentalisme democràtic... Tot i que
amb una n’hi hauria prou: estrabisme.
L’origen d’aquesta idea el trobem a l’obra
del comediògraf llatí Tito Maccio Plauto:
“Lupus est homo homini, non homo,
quom qualis sit non novit” (l’home és un
llop per a l’home, i no és home, quan desconeix qui és l’altre).
És a dir: jo, primer. L’estrabisme és una
actitud davant el món. Mirar cap a altra banda. Com s’identiﬁca un estràbic?
Llegeix al diari la darrera notícia de l’esquarterament d’una dona i passa pàgina
ràpid per oblidar l’assumpte. Assisteix
impassible al desnonament d’una parella
octogenària del seu pis, que diu adéu al
lloc on fa seixanta anys ballaven al saló de
casa boleros d’Antonio Machín. Tampoc
protesta si cal treballar hores extraordinàries sense remunerar.
És clar que les formes més soﬁsticades i estructurals d’estrabisme es corresponen amb el poder. Què va ser la
Constitució sinó una forma d’estrabisme
extrem? Es va mirar cap a una altra banda davant els crims de lesa humanitat del
franquisme i els assassinats d’extrema
dreta i forces de seguretat a la Transició. I
el GAL? Creat per les clavegueres de l’executiu espanyol del PSOE, cap a on van mirar els seus votants, socialistes i obrers,
mentre mataven desenes de persones en
nom de la unitat d’Espanya? On era la
consciència de classe? L’estrabisme també tria quina violència ha de condemnar.
En nom de la democràcia, la violència és
“un dels nostres”. Els estràbics ho son per
voluntat pròpia, però tenen moments de
lucidesa en que no pateixen estrabisme.
Miren ﬁxament la televisió consumint la
violència que més els convé.
Tot i això, no sempre és una decisió voluntària. En el fons, és estràbic qui pot,
no qui vol. Si no, pregunteu als que li han
buidat un ull a les manifestacions en protesta per la sentència dels presos polítics,
víctimes de l’ús il·legal d’armes de guerra
prohibides a Catalunya. Deixar de mirar
cap a altra banda pot costar molt car.

•

