
Gràcia commemora 20 anys de 
l’assassinat d’Ángeles Chiván, el 
gran cas irresolt dels feminicidis
El Consell de Dones convoca divendres 15 a Virreina un gran acte amb les 
impulsores de la mobilització de rebuig, que s’ha mantingut en el temps

L’Europa accelera 
el debat per batejar 
la tribuna Ramon 
Vergés, després de la  
mort de l’historiador
OPINIÓ. L’Europa en majúscules, 
per Albert Benet P8

El Rebost Solidari 
obrirà al desembre 
i fa una última 
crida per arribar 
als 70 voluntaris
Serveis Socials derivarà usuaris del 
Banc d’Aliments Nord i el mercat 
de Lesseps farà de magatzem P4

Albert Balanzà

No existia encara l’estadís-
tica sobre casos de vio-
lència masclista a l’Estat 
i el debat sobre la segure-
tat nocturna ni imagina-

va el creixent urbanisme de gènere. 
El 19 de novembre de 1999, una ma-
tinada de dijous a divendres, amb 
molt de vent, Maria de los Ángeles 
Chiván, una jove d’origen argentí, 
va ser assassinada després de resis-
tir-se a un intent de violació i pos-
teriorment rebre fi ns a onze gani-
vetades. Eren les 2.45 hores quan 
tornava a casa després de prendre 
alguna cosa amb uns amics quan 
l’agressor la va atacar per sorpresa 

en l’entrant que es forma a l’alçada 
del carrer Robí 18-22, just darrere 
de la plaça de la Virreina.

Vint anys han passat d’aquell fet 
que va sacsejar la societat civil lo-
cal, que no recordava una brutalitat 
igual des dels temps del violador de 
l’Eixample a mitjans dels 80 i que 
va comportar dues grans mobilit-
zacions en els dies posteriors als 
fets. Vint anys després, amb el cas 
encara irresolt, el Consell de Dones 
ha convocat el 15 de novembre un 
gran acte a la plaça de la Virreina 
amb les impulsores d’aquelles mo-
bilitzacions que han perdurat en el 
temps, les exportaveus de la Vocalia 
de dones de l’AV Vila de Gràcia. La 
coordinadora d’assemblees femi-
nistes llegirà un manifest. Pàgina 3El carrer Robí, on va tenir lloc l’assassinat de la jove Maria de los Ángeles Chiván el 19 de novembre de 1999. Foto: A. Vilardaga

Jiwar ofi cialitza el 
tancament de la seu 
i centra els esforços 
en el projecte 
Memòria i Ciutat
Un total de 327 propostes 
en vuit anys, balanç de la 
residència d’artistes  P14
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2 Política
Breus

La cursa Ferran 
Blasi arriba 
dissabte a la 
quarta edició

Com cada any des d’en 
fa quatre, l’esquerra 
independentista de Gràcia 
organitza aquest dissabte 
la cursa Ferran Blasi, en 
record del jove activista 
local, que va morir el 5 de 
maig de 2016 amb només 
31 anys. L’ateneu La Torna 
serà el punt de sortida (9h) 
de la cursa no competitiva 
que es desplegarà per 
places i carrers sota el 
lema Estima l’esport, odia 
el feixisme. Aquesta quarta 
edició tindrà com a punt 
d’arribada l’ateneu de 
Sant Pere Màrtir i després 
hi haurà un vermut a 
La Barraqueta de plaça 
Raspall.

La primera 
audiència pública 
del mandat, 
dijous al Districte
Després de dos plens 
al juliol i a l’octubre, 
la primera audiència 
pública del mandat 
arribarà aquest dijous 
que ve (18.30 hores) a 
la seu del Districte. Les 
persones interessades 
a participar en la sessió 
poden enviar un correu 
a participagracia@bcn.
cat. amb un mínim de 
48 hores d’antelació a la 
convocatòria, és a dir, fi ns 
el 12 de novembre.

BCN En Comú i ERC 
mesuren per primer 
cop l’estat dels 40 vots 
de diferència a Gràcia
Els republicans posen l’accent en els presos i els comuns 
programen divendres un acte sobre feminismes a Diamant

Albert Balanzà

Les eleccions al Congrés i al 
Senat espanyols d’aquest 
diumenge, juntament amb 
els comicis europeus, són la 
convocatòria electoral més 

allunyada del dia a dia programà-
tic dels veïns de Gràcia, i no té cap 
sentit entrar a analitzar propos-
tes, més quan la situació política 
es troba en un mom ent llarg do-
minat pels maximalismes. Però si 
d’alguna cosa servirà, a nivell lo-
cal, aquestes noves eleccions, sis 
mesos després de les municipals 
i vuit després de les últimes ge-
nerals -reconvocades per la inca-
pacitat d’entesa entre els partits 
per formar govern- és per mesu-
rar l’estret marge de suports que 
hi ha actualment a Gràcia entre 
BCN En Comú i ERC.

Comuns i republicans, que en 
unes generals han evolucionat 
en les dues últimes conteses des 
de l’avantatge mínima a favor 
dels primers el 2016 (25,14% vs 
24,69%) al sorpasso independen-
tista de l’abril de 2019 (17,15% vs 
28,36%), ara tenen l’oportunitat 
de comprovar les seves forces, 
que es van igualar més que mai 
el passat mes de maig amb 40 vots 
de diferència a favor de BCN En 
Comú (14.838 vs 14.798 i 23,83% 
vs 23,76%), i amb els republicans 
guanyant en quatre dels cinc bar-
ris de Gràcia.

Totes dues formacions han 
aprofitat les últimes hores de 
campanya electoral a Gràcia mo-
bilitzant els seus militants i sim-
patitzants més enllà de les pa-
rades que tots els partits han 
desplegat. Els republicans, en un 
acte al CAT, han posat l’accent en 
la fi gura dels presos polítics i en 
subratllar que la victòria a les 
urnes és “imprescindible”, com 
va apuntar Ernest Maragall, que 
abans de l’acte havia passat per 
Lledoners. “L’única manera d’es-
tar a l’altura del que estan fent les 
persones preses polítiques és vo-
tar independentisme aquest diu-
menge. Ens tornem a trobar da-
vant d’un plebiscit on els partits 
espanyols competeixen per veu-
re qui reprimeix més i millor”, va 
afegir Maragall.

Els comuns, per la seva banda, 
repetiran aquest divendres (18.30 
h) la fórmula d’acte sobre femi-
nismes que va aconseguir omplir 
gairebé tres quarts de plaça del 
Diamant en les passades eleccions 
municipals, en la convocatòria on 
la regidora Laura Pérez va dir-li 
a Ernest Maragall: “no ets un su-
gar daddy, no ens agraden grans”. 
En aquesta ocasió, sota el lema Si 
vols feminisme, vota feminisme, 
a més de Pérez, de nou regido-
ra de Drets Socials, Feminismes 
i LGTBi, intervindran en l’acte 
Nati Veraguas, Laia Rosich Solé 
i la consellera de Gràcia Àngels 
Tomàs.•

Ernest Maragall, Olga Hiraldo, Max Zañartu i Ana María Surra, al CAT. Foto: S.M.

Veto a Òmnium Gràcia per 
posar parada el dia de refl exió. 
La Junta Electoral ha prohibit 
a l’entitat fer la seva parada 
dels dissabtes. “No som cap 
partit polític ni demanem el 
vot per ningú, però sembla 
que a algú li fa por la nostra 
presència”, han apuntat.
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3Societat
Gràcia recorda 
Ángeles Chiván, 
el cas no resolt 
dels feminicidis
El Consell de Dones commemora els 20 
anys de l’intent de violació i posterior 
assassinat de la jove d’origen argentí

Albert Balanzà

Vint anys ja han passat del 
gran cas irresolt dels fe-
minicidis, l’intent de vi-
olació i posterior assas-
sinat de la jove Maria de 

los Ángeles Chiván. Només tenia 
21 anys quan, en una nit de fort 
vent, un 19 de novembre de 1999 
el seu agressor va atacar-la a l’al-
çada del número 18-22 del carrer 
Robí, just darrere de la plaça de 
la Virreina.

La investigació, centralitzada 
en aquella època i encara ara pel 
Cos Nacional de Policia, va espre-
mer totes les hipòtesis a partir 
dels fets i documentació analitza-
da: eren les 2.45 hores d’una ma-
tinada de dijous a divendres; l’Án-
geles, resident a Barcelona des del 
febrer, estudiant de Sociologia a 
la UAB i treballadora del conso-
lat argentí, tornava cap a casa des-
prés de prendre alguna cosa amb 
uns amics. Un individu, 1,70 me-
tres, 20-35 anys, complexió nor-
mal, va amenaçar de violar-la amb 
un ganivet de 18 centímetres de 
fulla. Ella s’hi va resistir, va cri-
dar, fi ns i tot va arribar a trucar 
als intèrfons.

El seu agressor, segons va expli-
car la investigació el 2000 a aquest 
setmanari, va reaccionar amb una 
violència extraordinària. Onze pu-

Opinió convidada

20 anys
Aquest més de novembre fa 20 anys de l’assassinat de la 

nostra veïna María de los Ángeles Chiván. El feminici-
di tingué lloc al carrer Robí, molt a prop de la Plaça de la 

Virreina. Amb onze punyalades i amb els pantalons mig abai-
xats és com la van trobar els serveis d’emergències en arribar a 
socórrer-la. L’assassinat no es va arribar a resoldre. 

La convulsió del barri fou enorme i la resposta del veïnat, im-
pressionant. Ho varem viure com una agressió a cadascuna de 
nosaltres. Va haver una primera concentració quasi espontània a 
la plaça Virreina l’endemà del feminicidi, i una manifestació pos-
terior, organitzada des de l’Associació de Veïns i Veïnes de la Vila 
de Gràcia i la seva Vocalia de la Dona, sota el lema Prou d’agres-
sions. Volem caminar tranquil·les amb gran suport social i veïnal. 
Veïnes, amistats i entitats, totes sumant en el rebuig a l’assassi-
nat de l’Ángeles. Han passat 20 anys i encara estem fent front a 
les mateixes amenaces! Molt camí fet, però molt per recórrer.

A Gràcia, des de fa 20 anys, sortim al carrer, visibilitzant el re-
buig contra la violència masclista, impulsats pel Consell de les 
Dones de Gràcia, per denunciar les agressions sexistes, la man-
ca d’igualtat entre homes i dones, les cadenes que el patriarcat 
imposa a les dones i fent pedagogia en pro de polítiques i pro-

postes amb perspectiva de gènere  per tal que, més d’hora que 
tard, no calgui continuar exigint: prou agressions, volem cami-
nar tranquil·les, ens volem vives, prou feminicidis ni haver de 
clamar contra la violència judicial.... Som conscients que el que 
cal és treballar per un canvi de societat, amb nous valors i mira-
des feministes que ens ajudin a desmuntar el sistema patriarcal. 
L’apoderament de les dones rebutjant i fent front a les violències 
masclistes és molt important i cal visibilitzar el rebuig a les vio-
lències masclistes permanentment. 

És esperançador veure com hi ha més activitats, propostes i 
projectes de barris i entitats que volen treballar amb perspecti-
va de gènere i per l’eradicació de les violències masclistes. Com 
cada any demanem les dades sobre violència de gènere als cos-
sos de seguretat, i ens diuen que s’han denunciat 185 casos de 
violència en l’àmbit de la llar (dels quals 120 serien de violència 
de gènere i 65 de  violència domèstica) i també hi ha 110 ordres 
de protecció vigent. La violència masclista va més enllà de l’oci 
nocturn o les festes. És dins les llars. El 15-N tornarem a recor-
dar l’Àngeles i les altres dones víctimes de la violència masclista i 
per exigir mesures, recursos i continuar sensibilitzant i fent pro-
jectes coeducatius i amb perspectiva de gènere, tot l’any.•

Àngels Tomàs Gonzalo, consellera de Feminismes de Gràcia

La concentració de l’endemà de l’assassinat, al carrer Robí. Foto: Arxiu

me han intentado violar”, va arribar 
a dir. Va morir a Sant Pau. El gani-
vet va aparèixer en una paperera de 
Verdi i la bossa també pels voltants.

Fonts policials van aprofundir 
en el cas sobretot els primers dotze 
mesos i van estudiar 900 hipòtesis, 
sobretot en dues línies: l’agressió 
sexual i el robatori, sense desvin-
cuar el perfi l de l’agressor una de 
l’altra. El comissari José Pérez es 
va inclinar pel perfi l de l’agressor 
sexual amb antecedents policials o 
d’altra mena. Es va descartar gent 
del seu entorn. Han passat 20 anys 
sense novetats. Cas irresolt.

Amb aquest context de record 
i de ràbia, el Consell de Dones de 
Gràcia ha convocat divenders que 
ve, 15 de novembre (18.30 h) un 

gran acte a la plaça de la Virreina 
amb les impulsores d’aquelles mo-
bilitzacions que han perdurat en el 
temps, les exportaveus de la Vocalia 
de dones de l’AV Vila de Gràcia. 
Aquelles dones, que van mobi-
litzar un miler de persones con-
tra l’assassinat de l’Ángeles, tenen 
noms: Conxa Garcia, Sara Reñé, 
Marta Saleta, Ángels Tomàs, Imma 
Colomer -que va llegir el manifest 
del primer aniversari...

Divendres que ve el manifest 
dels 20 anys sense Ache, el sobre-
nom que tenia l’Ángeles, serà lle-
git pel relleu generacional, per 
membres de la Coordinadora de 
Comissions de Gènere, Coeducació 
i Feminismes de les escoles públi-
ques de Gràcia. •

nyalades (a l’esquena, al pit i a l’ab-
domen). Els veïns la van trobar da-
vant del portal, estesa a terra, amb 
els pantalons mig abaixats, amb 

l’abric, els guants i la bufanda des-
perdigats i amarats de sang. Quan 
l’ambulància va arribar, l’Ángeles 
era viva: “Me llamo María Ángeles y 



L’Independent de Gràcia
8 de novembre de 2019

4 Societat
El Rebost Solidari obrirà al 
desembre i fa una última crida 
per arribar als 70 voluntaris
Els serveis socials derivaran gent que es nodreix ara de menjar a través del 
Banc d’Aliments Zona Nord i el mercat de Lesseps actuarà de magatzem

Albert Balanzà

E l camí ha estat llarg: tres 
anys de reivindicació i ne-
gociació amb el Districte, 
els últims sis mesos d’ade-
quació del local al carrer 

Reig i Bonet 12A i ara l’última crida 
per a la recerca de voluntaris per 
gestionar el dia a dia (ja en tenen 
50 i volen arribar a 67). I la data 
d’obertura: principis de desembre. 
El Rebost Solidari de Gràcia ja no 
té marxa enrere i dilluns va tancar 
els últims serrells en una reunió 
entre Gerència del Districte i l’As-
sociació Gràcia Participa, respon-
sable de la iniciativa.

La portaveu de l’entitat, Montse 
Higueras, ha explicat que el pro-
jecte aixecarà la persiana sí o sí 
en el termini màxim d’un mes 

serà el primer públic potencial i 
com es dinamitzarà.

Els serveis socials de l’Ajun-
tament derivaran gent que ara 
mateix es nodreix d’aliments a 
través del Banc d’Aliments Zona 
Nord, principalment al voltant de 
la parròquia de la Salut. L’horari 
d’obertura, inicialment, serà els 
dimarts de 10 h a 14 h i de 16 h a 
20 h i els dijous de 10 h a 20 h, i 
la voluntat de Gràcia Participa és 
disposar del màxim de cistelles, 
inclòs carn i peix congelat. “No 
només de la cistella bàsica”, diu 
Higueras. També s’ha arribat a un 
acord amb el mercat de Lesseps 
perquè facin tasques de suport 
com a magatzem.

Un puntal per a la posada en 
marxa seran els voluntaris, que 
s’encarregaran de gestionar l’eco-
nomat tant de caixa com de col-
locació però també de la recerca 
d’aliments i de la logística externa 
en general. Els primers 50 volunta-
ris ja estan en procés de formació, 
però l’entitat està oberta a acollir-
ne més [interessats a graciaparti-
cipa@gmail.com].

Un cop engegui, el projecte fun-
cionarà per ell mateix”, apunta 
Higueras, que ja preveu l’organit-
zació d’àpats solidaris i activitats 
de tota mena “perquè la funció 
principal del Rebost -no ho obli-
dem- és la compra d’aliments per 
fer una acció de bon veïnatge”. 
Gràcia Participa treballa frenèti-
cament aquests dies per al dia D: 
ja tenen gual activat a Reig i Bonet 
12A, falta posar un rètol al lateral i 
pintar un grafi t a la persiana, enca-
ra queda per instal·lar l’aire condi-
cionat i que arribin alguns arcons 
al local. Però el Rebost Solidari ja 
és una realitat.•

Segona edició de la fi ra de 
proximitat a l’entorn de la 
vella Abaceria. Per segon any 
consecutiu i amb la idea de paliar 
les afectacions que pateix el 
comerç d’aquesta zona, aquest 
dissabte (10.30h-21h) hi haurà 
paradetes de creadores i productes 
de proximitat al voltant de 
l’Abaceria. El tram de Travessera 
de Gràcia es tallarà al trànsit.

El Rebost Solidari de Gràcia durant els dies dels treballs per habilitar el local, ara ja a punt d’aixecar la persiana. Foto: A. B.

Breus

Jordi Terrazo, 
guanyador del 
concurs de fotos 
de Festa Major

Aquest dimecres s’ha 
celebrat la 22a edició del 
concurs de fotografi a de la 
Festa Major. El guanyador 
ha estat Jordi Terrazo amb 
una fotografi a del guarnit 
de la Plaça Rovira. El segon 
premi ha estat per la foto 
d’Antonio Callís, inspirada 
en el procés de creació del 
guarnit també de Rovira, 
i el tercer premi, per a 
Àngel Farrés. En total hi 
han participar 42 persones 
i totes les fotografi es es 
poden veure fi ns al dia 28 a 
la seu del Districte.

Protestes a 
les casetes 
d’Encarnació per 
enderrocaments
Una cinquantena de veïns 
s’han concentrat dijous a 
les casetes d’Encarnació, 
després que dimecres 
uns operaris entressin 
a la fi nca i comencessin 
a fer miques el mur 
posterior al pàrquing. 
L’alarma va saltar davant 
la possible represa dels 
enderrocaments. La 
família Campalans, no va 
voler fer declaracions. El 
portaveu del govern, Jordi 
Farriol va aclarir que 
els treballs es limiten al 
buidatge i neteja del solar. 

el repor

Matinée Vallmitjana 
en quatre actes 

La Colometa, la Xirgu, Picasso, Nonell, 
Vallmitjana i Gargallo s’apareixeran als veïns

A. B.

L ’escena és molt concreta: 9 
de novembre, 12 del migdia. 
Es troben al carrer Astúries, 

davant de l’antic taller de Can 
Vallmitjana, al número 4, els 
senyors Vallmitjana, Nonell, 
Picasso i Gargallo (primer acte). 
“Jo vaig néixer al carrer Gràcia 

Amat”, proclama Vallmitjana. La 
Barcelona esventrada per la Via 
Laietana, la que sempre està en 
perill, sobretot en termes cultu-
rals. Can Vallmitjana, a Gràcia, 
està en perill.

Tots van cap al Teatre del 
Bosc (segon acte), on hi ha les 
carotes de Picasso, Nonell i 
Gargallo encara a la façana de 
l’actual cine Bosque. Allà s’hi 

troben a la Margarida Xirgu (in-
terpretat per Mònica Glaenzel), 
perquè allà hi va estrenar abans 
que al Liceu Madama Butterfl y, 

obra adaptada de Vallmitjana 
coma òpera de butxaca.

Tercer acte: la Colometa 
(Àurea Márquez) farà un mo-

Cartell promocional de la Matinée Vallmitjana. Foto: A.V.

nòleg a la porta del forn de la 
família Montserrat, on hi ha-
via el colmado d’un cosí de 
Mercè Rodoreda, en Jaumet, 
que a l’obra seria l’Antoni de 
les Veces. 

Quart acte: el monòleg d’en 
Vallmitjana, davant del núme-
ro 9 de Rambla de Prat, on hi 
va viure, es desplega per dir 
que els llocstenen importàn-
cia, amb la participació de la 
Consuelo (de nou Glaenzel), 
model de Nonell i quasi amant.

Encara hi haurà un cinquè 
acte, reservat a la reivindica-
ció dels veïns, de nou davant 
d’Astúries 4. Amb tota la gresca 
la Pepa Arenós ja té una altra 
idea: fer un Pel davant i pel dar-
rera d’aquests dies de furia ar-
tística i veïnal.•

perquè la seva activació està 
vinculada a un ajut de l’Insti-
tut Municipal de Serveis Socials, 
que hi ha contribuït a cobrir una 
quarta part del pressupost total, 

al qual també s’hi suma l’Obra 
Social La Caixa i aportacions d’en-
titats i particulars. Però els ser-
rells més importants ja defi neixen 
com arrencarà el projecte, quin 
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La festa dels dentistes 
dels més desfavorits

Les 1001 dents, la clínica dental solidària nascuda de l’ONG Acción Planetaria, surt al 
carrer aquest dissabte per celebrar el setè aniversari del projecte amb seu a la Vila

Silvia Manzanera

Batucada, balls i concerts per 
celebrar set anys d’un projec-
te que pretén donar salut bu-

codental a totes les persones: Les 
1001 dents. Així serà la festa que 
Acción Planetaria ha previst per 
aquest dissabte 9 de novembre, 
una festa oberta a veïns, amics 
i col·laboradors per compartir i 
fer créixer la iniciativa impulsa-
da pel Christian Vargas el 2012 
per atendre les persones del nos-
tre entorn que no tenen recursos 
sufi cients per fer front als trac-
taments dentals que necessiten. 
Després d’anys de cooperació in-
ternacional, de portar una clíni-
ca en una furgo i recorre indrets 
on mai havien vist un dentista 
però sí coneixien el dolor provo-
cat per la manca de salut dental, 
en Christian va decidir que a casa 
també hi havien necessitats que 
ell i tot l’equip de voluntaris podi-

en cobrir. Com explica el funda-
dor d’aquesta clínica solidària, 
“és el resum de totes les experièn-
cies i aprenentatges dels viatges 
materialitzats a Barcelona”. 

Amb seu a Francisco Giner de 
la clínica solidària i a Martínez 
de la Rosa per a la clínica social, 

l’entitat -que forma part del grup 
Gràcia Solidària- segueix treba-
llant a l’àmbit internacional per 
als col·lectius més desfavorits. La 
fi losofi a d’Acción Planetaria fa 
dirigir les seves activitats cap als 
àmbits de la salut, l’educació, la 
sostenibilitat i els projectes inter-

nacionals i de proximitat. A Perú 
tenen el projecte permanent de 
menjador social per a infants; a 
Sierra Leona treballen des de fa 
vuit anys al Centre Pikin Divain, 
a l’aldea de Madina, a l’est de la 
capital, i recentment han inaugu-
rat una clínica 1001 Dents allà que 
gestiona Alimamy Turayson, un 
noi local format per l’ONG; tam-
bé han intervingut a Grècia i han 
establert una col·laboració contí-
nua amb l’Índia per seguir oferint 
tractaments odontològics a la po-
blació; i l’any passat van iniciar 
una nova aventura solidària amb 
Uganda. 

Al novembre, doncs, és temps 
de celebrar l’aniversari del pro-
jecte de Barcelona, tallant  el car-
rer Francisco Giner des de les 
quatre de la tarda i fi ns les onze 
de la nit, una jornada amb les ac-
tuacions de Dúo Juvens i Arenga, 
la batucada dels Diables de Les 
Corts o el gran concert fi nal de 
Mashupparty Band. •

el repor

Christian Vargas, fundador de les 1001 dents, amb Acción Planetaria al Perú. Foto: Cedida

Món Àfrica 2019: 
des de la música 
electrònica a l’èxit 
de Chimamanda

La biblioteca Vila de Gràcia 
acull tot el mes de novem-
bre, des d’aquest dilluns 4 

fi ns al 30, el cicle Món Àfrica 
2019, on es repassen les noves 
tendències en literatura, músi-
ca i cooperació internacional. 
Arrencant amb una exposició 
dedicada a les dones cineastes 
africanes, a càrrec de Raúl Ruiz 
Serna, historiador en cine-
ma i col·laborador de l’Ateneu 
Roig, el cicle seguirà el dijous 
14 amb una audició comentada 
de músiques electròniques com 
el Gqom o l’Afro House i el di-
marts 19 s’abordarà la nova li-
teratura que lidera l’escriptora 
nigeriana Chimamanda Ngozi 
Adichie i que ja ha esdevingut 
tot un fenomen entre els més 
joves. La resta de sessions esta-
ran centrades en el nou coope-
rativisme (21 de novembre), el 
cinema i els contes afi cans en 
família (30 de novembre) i els 
curtmetratges infantils (30 de 
novembre).•

A.B.

Societat
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A. B.

La Revolta de les Quintes, l’aixecament popular que 
es va succeir sobretot a Gràcia -entre altres munici-
pis- entre el 4 i el 7 d’abril de 1870 com a resposta a 

la crida a fi les per servir a l’exèrcit espanyol i que va ser 
resposta amb el bombardeig de la Vila, serà recordada 
amb un espectacle especial en el pròxim calendari fes-
tiu de la primavera de 2020, més enllà de la tradicional 
representació dels fets que s’ha fet en els últims anys en 
el marc de la diada dels trabucaires.

Una comissió impulsora del projecte, liderada pel 
grup mateix que organitza la representació habitu-
al, ja s’ha reunit amb tècnics del districte per presen-
tar un esdeveniment que preveu un espectacle a par-
tir del llibre Contem la Revolta, editat enguany sota 
l’autoria de l’escriptora Carla Gràcia i les il·lustracions 
de Mercè Galí, i que ha esdevingut regal institucional 
del Districte. Una de les portaveus del nou projecte, 
Sonsoles Santis, ha explicat que, sense deixar de fer la 
representació anual [enguany preprogramada pel 29 
de març], enguany hi hagi “un espectacle diferent” amb 
elements de teatre, dansa, música i llum, en una repre-
sentació que també tindria lloc a l’aire lliure, a la plaça 
de la Vila, amb data reservada per al 4 d’abril.

La rellevància del 150è aniversari de la Revolta de 
les Quintes, de fet, ja ha començat a agafar cos aques-
ta setmana, després que el Govern hagi inclòs l’aixe-
cament popular entre les efemèrides ofi cials previstes 
per a l’any 2020.•

La Revolta de les 
Quintes prepara un 
espectacle especial 
pels 150 anys dels fets
El Govern inclou l’aixecament en 
les efemèrides ofi cials del 2020

A.B.

E ls veïns del carrer Balcells, 
un carrer tranquil en la 
superilla de cases que es 
desplega entre Camèlies 
i Providència, estrenaran 

dissabte que ve 16 de novembre un 
nou espai verd visitable si bé no vi-
sible a peu de carrer. Es tracta de 
la coberta verda de Balcells 41, un 
projecte a mig camí d’un hiverna-
cle i d’un hort urbà que ha estat 
executat en l’últim any per Voltes 
Cooperativa. El projecte, subven-
cionat per Paisatge Urbà, ha es-
tat ideat juntament amb l’estudi 
Ranadivola i una de les propieta-
ries, Maite Ninou.

El nou projecte, després d’haver 
consolidat el seu nou hàbitat de 
producció d’aliments, generació 
d’electricitat i refugi d’ocells, obrirà 
de manera regular les visites al pú-
blic amb un primer dissabte d’ac-
cés obert de 10 del matí a les 2 de la 
tarda per al qual ja s’estan forma-
litzant les inscripcions a través del 
mail juliadeorovio@voltes.coop.

La coberta verda, que ja va aco-
llir un parell de visites esporàdi-
ques durant i posteriorment a la 
Setmana de l’Arquitectura -amb-
dues suspeses per la pluja-, vol 

promocionar-se ara al voltant dels 
valors afegits que aporta de millo-
ra de l’aïllament de l’edifi ci, de fo-
ment de la biodiversitat a la ciutat 
i d’element reductor dels contami-
nants de l’aire.

L’origen de Balcells 41 es troba 
en el concurs que l’Ajuntament va 
obrir el juny de 2017 per fomentar 
el verd als terrats de la ciutat, en 

el qual es van seleccionar deu pro-
postes que podien rebre un màxim 
de 100.000 euros de subvenció (el 
75% de la inversió). En el cas de 
Balcells, una de les deu propostes 
guanyadores i adjudicatàries de la 
subvenció, van ser 99.717,06 euros. 

Amb el concurs de cobertes 
verdes de l’Ajuntament els gua-
nyadors van assumir el compro-
mís que durant quatre anys ha-
vien d’obrir les portes del terrat 
perquè es pugui visitar amb cita 
prèvia. El principal públic poten-
cial són els grups d’escolars de 
Gràcia però en aquesta primera 
sessió del 16 de novembre al matí 
s’hi deixarà entrar tothom qui 
s’hi vulgui acostar.•

Voltes i els veïns de 
Balcells 41 regularitzen 
les visites guiades a 
la coberta verda
El nou projecte, un hort urbà 2.0, es consolida com a hàbitat de 
producció d’aliments, generador d’electricitat i refugi d’ocells

L’hort urbà sota la coberta verda de Balcells 41. Foto: Arbe Fotografi a

El públic potencial 
són les escoles 
però el 16-N hi pot 
entrar tothom 
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Resultats
FUTBOL
Tercera Divisió - Grup 5
Jornada 11
Reus Deportiu 0 - 3 CE Europa
1. CF Pobla de Mafumet .. 26 punts.
7. CE Europa ..................... 19 punts.
Jornada 12
10/11 (12h) CE Europa - CF Pobla 
Mafumet

Primera Nacional Femenina
Jornada 8
CE Europa 4 - 3 SD Huesca
1. RCD Espanyol B ............ 22 punts.
7. CE Europa ......................12 punts.
Jornada 9
10/11 (12h) CF Pardinyes - CE 
Europa

BÀSQUET
Copa Catalunya Masculina (G1)
Jornada 6
CB Salt 56 - 59 Lluïsos de Gràcia
1. CB Mollet B ............................. 5-1.
6. Lluïsos de Gràcia ......... 4-1 (-1 p).
Jornada 7
10/11 (18h) Lluïsos de Gràcia - 
Bisbal Bàsquet

Primera Catalana Masculina
Jornada 7
9/11 (18h) Bàsquet Arbúcies - UE 
Claret
10/11 (19h) CE Laietà - Vedruna 
Gràcia

Primera Catalana Femenina (G1)
Jornada 6
Lluïsos de Gràcia 46 - 43 Bàsquet 
Ateneu Montserrat
Lliçà d’Amunt 48 - 54 Safa Claror

1. Joventut Les Corts .................6-0.
4. Safa Claror .............................. 5-1. 
10. Lluïsos de Gràcia .................. 2-4.
Jornada 7
9/11 (19:30h) Sant Andreu 
Natzaret - Lluïsos de Gràcia
9/11 (16:30h) Safa Claror - SESE

WATERPOLO
Lliga Premaat Masculina
Jornada 6
CN Sabadell 17 - 2 CN Catalunya
1. Atlètic Barceloneta ...... 13 punts.
8. CN Catalunya ................. 6 punts. 
Jornada 7
12/11 (20:45h) CN Catalunya - CN 
Atlètic Barceloneta

Lliga Premaat Femenina
Jornada 5
CN Catalunya 10 - 9 Waterpolo 
Zaragoza

1. CN Mataró ......................12 punts.
7. CN Catalunya .................. 4 punts. 
Jornada 6
9/11 (12h) CE Mediterrani - CN 
Catalunya

FUTBOL SALA
Divisió d’Honor Catalana (G2)
Jornada 4
Gràcia FS 8 - 5 Cornellà CFS
1. Màgic Sants Futsal ....... 10 punts.
4. Gràcia FS ......................... 9 punts. 
Jornada 5
10/11 (18:15h) Monistrol - Gràcia FS

HANDBOL
Quarta Catalana (Grup A)
Jornada 5
Handbol Claret 16 - 17 Handbol 
Barcelona Sants
1. HC Laietà Argentona ... 10 punts.
9. Handbol Claret............... 4 punts. 

Jornada 6
9/11 (16h) Handbol Sant Joan 
Despí - Handbol Claret

TENNIS TAULA
Segona Divisió Nacional (G4)
Jornada 5
Lluïsos de Gràcia 4 - 3 CTT Borges
1. Lluïsos de Gràcia ............ 8 punts.
2. CETT Esparraguera ....... 8 punts. 
Jornada 6
10/11 (11h) Lluïsos de Gràcia - 
CETT Esparraguera

HOQUEI PATINS
Tercera Catalana
Jornada 7
UE Horta 4 - 3 CH Claret
1. Cerdanyola CH.............. 18 punts.
11. CH Claret ....................... 4 punts. 
Jornada 8
9/11 (11:15h) Claret - HC Castellar

L’Europa estudia 
batejar la tribuna 
per homenatjar 
la fi gura de 
Ramon Vergés
Dol a la família escapulada per la mort 
als 77 anys del màxim responsable de 
la preservació de la memòria del club

Albert Vilardaga

S etmana de dol per a la famí-
lia escapulada que ha vist 
com el passat 1 de novem-
bre moria Ramon Vergés 
i Soler, a l’edat de 77 anys, 

després d’una llarga malaltia. 
Exdirectiu, exdelegat i soci núme-
ro cinc del club, Ramon Vergés ha 
estat el màxim responsable de la 
preservació de la memòria de l’Eu-
ropa, autor de tres llibres: el del 75è 
aniversari, el de 50 anys de l’estadi 
Sardenya i el del Centenari de l’en-
titat, ‘Història d’un històric’. Artífex 
d’un fons gràfi c de valor incalcula-
ble dels moments claus de la histò-
ria del club i un apassionat de les 
estadístiques, que han servit per 
inspirar a Agustí Tenllado o Xavier 
Vidal i que seguissin el seu llegat.

En el seu honor es va crear fa 
dos anys el Grup d’Història que 
porta el seu nom i que acull a di-
versos socis interessats en la divul-
gació de la vida i història del club. 
Aquest col·lectiu va fer arribar a 
principi d’any a l’actual president, 
la proposta de batejar la tribuna 
principal del Nou Sardenya amb el 

nom de Ramon Vergés, amb l’ob-
jectiu de reconèixer per sempre el 
seu llegat, la seva tasca fotogràfi ca 
i documental. Des del club assegu-
ren que és una proposta que veuen 
amb bons ulls, que hi treballen per 
fer-ho possible, i que esperen tenir 
novetats en breus en aquest aspec-
te. Des del Districte apunten que el 
club no pot batejar o canviar uni-
lateralment el nom de la tribuna o 
del camp, sinó que hauran de tre-
ballar les dues parts plegades per 
arribar a un acord.

L’estiu del 2018, en la Diada 
del Soci que va servir per cele-
brar el 111è aniversari del club, es 
va fer un reconeixement als so-
cis que sumen ininterrompuda-
ment 25, 50 i 75 anys amb el car-
net del club, i entre els més antics 
es trobava Ramon Vergés, que va 
rebre la insígnia d’or i diamants. 
Anteriorment havia rebut el pre-
mi Vila de Gràcia i va ser un dels 
representants del club per recollir 
la Creu de Sant Jordi concedida a 
l’Europa l’any del centenari.•

Ramon Vergés amb la bandera brodada per Eduard Sanabre. Foto: Albert Benet

In memoriam

L’EUROPA en 
majúscules

E l diumenge 14 d’agost del 1955 el soci Enric Duró va 
regalar al club una meravellosa bandera brodada 
per l’artesà gracienc i també europeista de soca-rel, 

Eduard Sanabre. L’estendard nou va ser beneït pels mos-
sens Anglí i Serra en un acte solemne al vell Sardenya, 
que va comptar amb la presència de les autoritats locals, 
la junta europeista i milers de socis. En Ramon Vergés 
tenia aleshores 12 anys  i era soci del club des de l’octu-
bre del 1943. L’ofrena de la bandera europeista va coinci-
dir amb el partit de festa major que l’Europa va guanyar 
al Terrassa (aleshores equip de 2a divisió) per 2 gols a 
0. Bandera nova, victòria segura, diria irònicament en 
Ramon. L’elegància d’aquella peça de roba blanca, amb 
dues franges blaves i l’escut del club al bell mig, recorda-
va les dues banderes gegants que havien  onejat als camps 
del carrer de la Indústria i del Guinardó, respectivament. 

Aquella bandera es va conservar al local social de 
l’Europa, situat al carrer de Sant Domènec i en va sor-
tir en comptades ocasions. Només en les grans efemèri-
des del club com ara la inauguració de la gespa natural 
(1960) o les celebracions de l’ascens 2a divisió (1963). 
Més tard, es va poder lluir en la festa del retorn 3a 
(1977), durant la visita a Montserrat amb motiu del 75è 
aniversari del club (1982) i sobretot, en l’estrena del Nou 

Sardenya (1995). En la 
memòria del Ramon 
quedarà sempre pre-
sent la imatge dels ca-
pitans Ventura Gómez 
i Carles Capella sor-
tint al camp portant 
la bandera brodada 
40 anys abans per en 
Sanabre. Aquella imat-
ge connectava l’Euro-
pa vell amb el modern. 
Amb motiu de la con-

secució de les dues copes de Catalunya (1997 i 1998) i 
durant el centenari del club (2007), són els darrers actes 
solemnes on recordo haver vist present aquest símbol, 
que en Ramon protegia com si fos el sant grial.    

Finalment la bandera es va recol·locar a la sala de 
premsa on fi ns avui ha romàs sota l’estreta vigilància del 
qui ha esdevingut el gran relator de la història de l’Euro-
pa: Ramon Vergés i Soler (1942-2019). L’estimació que ell 
sentia per aquell símbol era immensa perquè represen-
tava les arrels gracienques de l’europeisme. En Ramon 
va morir-se el dia de Tots Sants després de dedicar tota 
la seva vida al club. Sense cap mena de dubte aquest 
gracienc humil ha esdevingut un veritable home d’es-
tat en el sí del CE Europa. Diumenge passat, sense el seu 
permís però amb el de la seva família i el del president 
actual, la bandera històrica va abraçar-lo bo i donant-li 
les gràcies per tot el que ha fet per al club. En Ramon va 
brodar la història de l’Europa amb lletres majúscules. 
Moltes gràcies!•

Albert Benet, periodista

Aquest gracienc 
humil ha 
esdevingut un 
veritable home 
d’estat en el club 
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J. Cano: “El secret del gol és estar 
ben col·locat i tenir confi ança”
L’extrem està vivint un moment molt dolç, és el màxim golejador de la lliga (8) i si marca 
contra La Pobla de Mafumet igualarà el rècord del club de partits consecutius marcant

Jordi Cano xutant a porteria en el partit contra el Santfeliuenc. Foto: Jordi Bautecas

A. V

J ordi Cano (Barcelona, 1995) 
ha marcat set gols en els úl-
tims cinc partits, és el pit-
xitxi de la lliga i està a 90 
minuts d’igualar el rècord 

històric del club de partits conse-
cutius marcant que van fer Manel 
Cros, Manel Castillo i Àlex Soto.

Vas ser el primer fi txatge de l’es-
tiu, tenies clar que volies tornar?
Sí, tenia més ofertes de Tercera, 
però quan el míster va contactar 
amb mi no m’ho vaig pensar. Em 
va quedar l’espineta clavada i tinc 
ganes de triomfar a l’Europa.

Després d’un inici de lliga com-
plicat, ara l’equip encadena go-
lejades.
Ens va costar arrencar, però con-
fiàvem que les victòries arriba-
rien, el primer triomf contra el 
Cerdanyola ens va donar molta 
confi ança. Confi o en què guanya-
rem molts partits i penso que a 
casa s’escaparan pocs punts.

Pitxitxi, set gols en cinc partits, 
a un partit del rècord, és molta 
pressió?
Al vestuari em fan broma amb el 
rècord, però la veritat és que no hi 
penso. Crec que no és bo obsessio-
nar-se amb el gol, és estar ben col-
locat, tenir confi ança i a vegades 
un punt de sort.

Heu marcat 21 gols en les últimes 
cinc jornades, teniu un perfi l molt 
ofensiu.
Al míster li agrada molt jugar a 
l’atac, no vol que especulem sinó 
que marquem els màxims gols 
possibles. Últimament les co-
ses ens estan sortint bé, i a mi 
m’agrada aquesta filosofia, crec 
que m’afavoreix. 

Com es porta tenir el teu germà a 
l’equip i més amb el que represen-
ta pel club?
Crec que hi ha pocs capitans com 
ell a la Tercera Divisió, és una per-
sona que ajuda a tothom al vesti-
dor, que exigeix quan creu que ho 
ha de fer, que dóna molts consells 
als joves i penso que és un dels mi-
llors que hi pot haver.

L’objectiu ha de ser jugar el 
playoff ?
Sens dubte, l’Europa fa anys que 
acaba a la part mitja o alta de la 
classifi cació, però crec que hem de 
ser ambiciosos, posar-nos el llistó 
alt i que l’objectiu sigui jugar el 
playoff.•

Breus

Escoda i Lozano 
es classifi quen 
per l’estatal de 
tennis taula

Dos palistes dels Lluïsos 
de Gràcia han disputat 
el torneig zonal de 
tennis taula a Bàscara 
(Girona), contra la resta 
de classifi cats d’Aragó, les 
Illes Balears i Navarra. 
Abril Escoda i Manel 
Lozano han estat els 
representats blaus en el 
torneig zonal i tots dos 
han aconseguit l’objectiu 
de classifi car-se pel 
campionat estatal que es 
disputarà a Valladolid. 
Escoda va disputar la 
categoria aleví femení, i 
va acabar classifi cada en 
novena posició, mentre 
que Manel Lozano, en 
la categoria benjamí 
masculí, va acabar en 
vuitena posició.

El pròxim rival és el líder de la lli-
ga, i només ha encaixat quatre 
gols en onze jornades.
La Pobla de Mafumet ha comen-
çat molt bé la temporada, són ju-
gadors molt joves i preparats, però 
crec que jugant a casa els hi plante-
jarem un partit molt difícil i els hi 
podem complicar les coses.
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Ull de 
dona

Conxa Garcia

E l 7,8 i 9 de novembre es celebra 
el XV Fòrum a l’Espai Francesca 
Bonnemaison, amb participació 

gracienca, com des dels inicis. Enguany: 
Ass. Dones no Estàndard, ABD i el 
Laboratori Escènic #Metoo. El Fòrum 
celebra 15 anys de dedicació i lluita, 
d’avenços, de constància per eradicar 
les violències de gènere i, com diuen des 
de la Plataforma Unitària contra les vio-
lències de gènere, impulsora del Fòrum,  
juntes projectarem quinze anys més de 
nous reptes. Encara recordo la nostra 

anada al primer Fòrum duent el materi-
al amb el tècnic de Ràdio Gràcia, en una 
moto petita, per organitzar el 1er. Taller 
de Ràdio per adolescents des d’Ones de 
Dones. El vam fer durant 10 anys. Des 
que la Plataforma i les entitats que la 
conformen vam començar a organitzar 
aquest esdeveniment anual, que convoca 
entitats, professionals, investigadores, 
activistes i persones interessades a refl e-
xionar sobre els diferents aspectes que 
conformen la violència de gènere, per 
buscar estratègies conjuntes per fer-hi 
front, ara volem compartir els avenços 
aconseguits i els reptes que ens queden. 
Perquè juntes hem fet història i entre 
totes farem possible un futur feminista. 
Vinga! Anem-hi! JUNTES.•

XV Fòrum contra 
violències de gènere

Perquè juntes hem 
fet història i entre 
totes farem possible 
un futur feminista
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Amb la 
col·laboració:

Cartes al director

Sobre el recompte 
a mercats i el tipus 
d’educació
En referencia al sistma de estadísti-
ca que se pretende instalar en algunos 
mercados, según noticia aparecida en 
L’Independent con fecha 20/IX/2019, me 
parece un despilfarro. En todo caso, po-
dría hacerse de forma mucho menos one-
rosa y mucho más simple a bajo coste. 
Por otra parte, tampoco estoy de acuer-
do con la introducción en la escuela de la 
educación afectivo-sexual. Hay muchos 
valores y creencias implicados. Además, 
no todos evolucionan al mismo ritmo. La 
educación afectivo-sexual compete a la 
familia. Gracias.

Sara Sánchez

Editorial

‘Ache’

Dues dècades són sufi cients per oblidar una història local, un cas 
irresolt, com el que ens va sacsejar socialment el 19 de novem-
bre de 1999 en una nit de fort vent i persianes abaixades. El cas 

de María de los Ángeles Chiván, Ache, va commoure no només Gràcia 
sinó la ciutat i se’n van escriure peces periodístiques d’informació i 
d’opinió sota l’empara de grans plomes del periodisme. El cas va ar-
ribar a la premsa argentina, que es feia ressò del succés “en un barrio 
residencial de Barcelona”. Vint anys d’un cas irremeiablement caigut 
en l’oblit.

El cas Ache, però, va deixar alguna empremta, i un grup de dones, 
cada any, s’han trobat a la plaça de la Virreina al voltant d’espelmes 
que habitualment s’han desplegat sota la forma d’una A en record a 
Ache. Molts anys només 
no han arribat ni a la cin-
quantena de persones, 
però elles han persistit. 
La casualitat ha permès 
que la data de l’intent 
de violació i posteri-
or assassinat de l’Ánge-
les coincidís amb el Dia 
Internacional per a l’eli-
minació de la violència 
contra les dones, que es va aprovar un mes després del cas de Gràcia 
–sol·licitat i debatut amb anterioritat– i que se celebra arreu cada 25 
de novembre.

El cas Ache, enguany de nou d’actualitat per la xifra rodona de l’efe-
mèride, ens agafa lluny d’aquells fets, afortunadament inhabituals, 
que en els anys 80 i 90, esdevenien gairebé quotidians (el violador de 
l’Eixample va cometre 150 agressions). Però aquella xacra no ha desa-
paregut i, com diu en aquest número, una de les dones que va impul-
sar aquelles mobilitzacions en homenatge a Ache, la violència mas-
clista encara s’executa a cabassos, en desenes i centenars de casos, de 
portes endins. Ni un pas enrere.•

Aquesta setmana, amb el premi de turisme sostenible ator-
gat al pla estratègic del Park Güell, hem tingut una nova dosi 
d’aquella droga que els agrada tant als dirigents polítics: 
l’apropiació en un o altre mandat. Uns s’han fet la fotografi a i 

uns altres han dit que ho havien començat en el mandat anterior. Tant se 
val, perquè hauria de prevaldre l’apartidisme. El mateix s’hauria d’apli-
car, i s’està aplicant així, en el cas del polèmic club de cànnabis del carrer 
Còrsega 476. En el passat consell de barri de Grassot va intervenir la ciu-
tadana (i exregidora) Maite Fandos, com a afectada a la zona, i afortuna-
dament ningú n’ha volgut treure rèdit polític. 

El
depen-

dent

El cas Ache ens retreu 
a fets abans habituals, 
però la violència encara 
hi és, de portes endins 

Programació
Ràdio Gràcia 2019

hora dilluns dimarts dimecres dijous divendres

16 a
17 h

17 a
18 h

18 a
19 h

19 a
19.30 h

La tarda és nostra Temps de Música,
Temps d’Espectacle

Tot hi cap Entrevistes
diverses

Cultura, agenda i
temes Centre Cívic El Coll 5

Espai Solidari 1 El bon menjar

Pop Go

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

Les tardes a Gràcia 6

temes Centre Cívic El Coll 5

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

Infogràcia Esports
The Beatles

Pop Go
The Beatles

Gracienques 2Tertúlia Política 3 Música i Geografia

Música i Geografia

Sota el pont 4

Tertúlia Política 3

Sota el pont 4

19.30
 a 20 h

Infogràcia
Comerç i
Entitats

Gracienques2

20 a
21 h

Infogràcia Gracienques2 Temps de Música,
Temps d’Espectacle

Infogràcia esportsSortides amb Gràcia
“Properament”

1 Programa quinzenal. La setmana que no n'hi ha es repeteix l'anterior.
2 Programes quinzenals. La setmana que no es fa es repeteix l'anterior.
3 La Tertúlia Política es fa cada 15 dies. El calendari de tertúlies polítiques es 

concreta tenint en compte si hi ha Plenari o Audiència Pública.
4 Programa quinzenal. Es combina amb la Tertúlia Política.
5 Continuació del Plenari i de l’Audiència Pública quan s’emeten en directe.
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Decepció

Clara Darder

Què feu quan teniu una decepció? 
Tirar-vos-la a l’esquena i seguir 
endavant? Ben segur que moltes 

vegades tot no surt com a nosaltres us 
agradaria i més en aquests temps que 
corren, on les carreteres són convulses. 

Sempre que parlem de dol, el rela-
cionem amb la mort o amb el trenca-
ment d’una parella, però no només són 
aquests els dols que hem de sostenir. 
N’hi ha de professionals, on un projecte 
no s’ha pogut materialitzar, o no has po-
gut entrar a una feina desitjada, o no has 
aprovat un examen o oposicions impor-
tants. Frustracions aquestes en les quals 
hi has invertit diners, temps i esforços. I 
fi nalment el resultat no ha estat el desit-
jat. Com poder superar-ho? 

Doncs com un dol que té les seves 
cinc fases: negació, ràbia, negociació, 
depressió i acceptació. No és compara-
ble a una mort d’un ésser estimat, ni 
molt menys, però si que s’ha mort quel-
com dintre teu. Esforços. Entusiasme. 
Futur desitjat i somnis, molts somnis. 
Per tant et trobaràs transitant cinc fases 
bastant doloroses. Primer, no et creus 
el resultat i demanes explicacions: la 
negació. Després t’enfades i rondines 
doncs “tu que t’has esforçat tant…”: la 
ràbia. Posteriorment et preguntes com 
me’n sortiré ara sense les expectatives 
del projecte espatllat: la negociació. I ar-
ribat aquest punt que és el de més rea-
lisme, surt la tristesa, la plorera i el dis-
gust: la depressió. Per poder acabar el 
dol en l’acceptació: aquella fase que ja és 
la de menys dolor i que et col·loca de nou 
a la vida una mica més renovat. Us reco-
mano passar per aquest camí per poder 
mimar les vostres emocions, negar-les 
us portarà a espais obscurs i no volem 
perdre el vostre encant.•

Opinió convidada

L’alzina i les casetes 
d’Encarnació, per al barri

Plataforma Salvem l’alzina i les casetes del carrer Encarnació

A ra fa un any, el 8 de novembre de 2018, que veïns i 
veïnes de Gràcia ens vam aplegar per primer cop 
sota l’alzina. L’endemà, ens vàrem plantar dins de 
l’espai i vam evitar així la destrucció imminent 
del patrimoni natural i arquitectònic. En un any, 

hem aconseguit salvar l’alzina bicentenària de la tala i fer 
que sigui declarada arbre d’interès local, així com aturar 
l’enderrocament de les casetes - almenys de moment. La 
nostra lluita ha posat de manifest la manca de protecció 
del patrimoni al Districte, ha provocat que se’n revisi el ca-
tàleg i es redacti un Pla Urbanístic que l’ha de salvaguar-
dar, i que mentrestant en suspenguin les llicències d’obres. 
També que l’Ajuntament engegui un procés que ha de dur 
a la transformació d’aquest conjunt en un equipament pú-
blic necessari. 

Amb aquest primer aniversari volem celebrar què sig-
nifi ca alzinar-se. I és que, com diem a la nostra cronologia, 
“som un col·lectiu transversal i heterogeni format per ve-
ïns i veïnes de tota mena: okupes, ecologistes, feministes, 
anticapitalistes, mapares, advocats, botiguers, malabaris-
tes, traductores, músics, paletes, arquitectes, educadors... 
Totes unides per una lluita comuna, defensant el nostre 
barri contra l’especulació i la gentrifi cació.” Ens hem al-
çat per pensar i actuar juntes, perquè “obrir i alliberar un 
espai col•lectivament és alterar el codi que separa l’espai 
públic del privat i desplaçar-ne els límits”, com diu Marina 
Garcés. I ho hem fet de forma coordinada amb altres enti-
tats que també treballen pel barri. 

Durant els tres mesos que vam estar cuidant aquest es-
pai, el jardí estava viu. Des del principi n’hem reclamat la 
màxima protecció i conservació, i hem exigit que s’apliquin 
les recomanacions de l’informe del Doctor Árbol, que va en-
carregar el consistori. Ara, però, està abandonat: l’amiant 
encara hi és, juntament amb les piles de branques i runa 
que esclafen la molsa i les falgueres; les portes i fi nestres 
de fusta, així com rajoles o motllures que volíem recuperar 
per a les casetes, s’han fet malbé... I en tot aquest temps no 
hem rebut cap resposta, excepte la recent i maldestra ac-
ció per part de la propietat, enviant operaris mal equipats 

a tirar murs interiors de la fi nca, sense avisar el veïnat ni el 
Districte i saltant-se un precinte judicial (en teoria) vigent, 
amb la suposada vènia de Parcs i jardins i la intenció de fer-
hi neteja... Per tot això, en reivindiquem la gestió veïnal. 
Després del desallotjament, ens hem seguit trobant al car-
rer i hem continuat organitzant activitats, debatent i pre-
nent decisions, dissenyant campanyes i accions, pressionant 
els partits, regant el jardí enfi lats a una escala, decorant el 
mur… Fent sentir la nostra veu, així com vetllant pel conjunt 
patrimonial. I seguirem. Més atentes que mai. 

Sabem que guanyar aquest espai no resol tots els pro-
blemes que té el barri. Ens manquen espais de titulari-
tat pública, equipaments i llocs on allotjar-los; necessitem 
més verd, més serveis i un parc d’habitatge social. Malgrat 
tot, volem que l’Alzina sigui més que un referent de mobi-
lització veïnal: també un projecte transformador que obre 
possibilitats al barri i a la ciutat. Volem que esdevingui un 
espai de vida obert a tothom: públic, polivalent, ecològic, 
equitatiu, just, comunitari. I volem pensar-lo juntes, parti-
cipant activament en el disseny i els usos de l’equipament 
que s’hi construeixi. De la mateixa manera que hem estat 
presents fi ns ara, arribant allà on els organismes i la bu-
rocràcia no arriben o ho fan tard. Per això, ens cal seguir 
treballant, ho sabem. Però no soles. Perquè sigui possi-
ble, s’ha de modifi car el Pla General Metropolità i crear les 
condicions per tal que el conjunt de les casetes d’Encarna-
ció (13-15-17) esdevingui d’ús i propietat públics. I això no 
podem fer-ho nosaltres. Ben aviat serà el torn dels polítics 
que en representen. A totes. I a ells els fem aquesta crida, 
electoralismes a banda: partits, que al Plenari tots lloàveu 
el paper del nostre col·lectiu i cap de vosaltres posava en 
dubte la necessitat de fer un equipament a l’espai: potser 
ja us toca fer la vostra part, oi?•

“Amb aquest primer aniversari volem 
celebrar què signifi ca alzinar-se” 
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Opinió convidadaOpinió convidada
La Diabòlica de Gràcia

La Diabòlica celebra 
la vuitena diada

Un any més, la Diabòlica de Gràcia omplirem els 
carrers i places de la Vila per celebrar la nostra 
VIII diada. Amb les carrutxes carregades i el so 
imponent dels nostres tabals, el 16 de novembre 
farem tremolar la plaça Virreina per donar-vos la 

benvinguda a l’infern. 
Sent fi dels a la dita “a qui matina, Llucifer l’ajuda” co-

mençarem ben d’hora ben d’hora. A partir de les 11h cal que 
tots els infants del veïnat estiguin preparats per convertir-
se en petits diables i diablesses. Durant el matí hi haurà ac-
tivitats infantils de tota mena a la plaça: comptarem amb 
un taller de percussió perquè els més petits i petites puguin 
demostrar el que saben fer amb un parell de baquetes; hi 
haurà pintures per pintar-se la cara i, fi ns i tot, podran em-
provar-se els tratges per convertir-se en diables i diablesses. 
A la diada Diabòlica totes hi tenim cabuda!

Mentre tot això passa, omplirem el barri de groc i blau 
fent un petit cercavila que ens guiarà fi ns a la barra on ser-
virem vermut del més bo! 

Després d’un matí ben intens, caldrà omplir bé les pan-
xes per preparar-nos per un vespre de foc i percussió. A par-
tir de les 14h, les brases de l’infern cremaran per cuinar-nos 
una fi deuà (amb opció vegana) d’allò més bona. Dinarem 
plegades a la plaça Virreina, compartint una estona amb el 
veïnat i tothom que vulgui acostar-s’hi.

A Diabòlica, tot i que a vegades fem la migdiada (no us 
enganyarem), preferim fer la digestió ballant en una ma-
crotabalada! A les 18h, el so dels tabals, tant de les colles 
convidades d’arreu de l’infern com de la Diabòlica, se sen-
tirà des de Camp d’en Grassot fi ns al parc de la Creueta del 
Coll. La nostra música anunciarà que els i les diables estem 
a punt per donar la benvinguda al Llucifer i la Diablessa. No 
us despisteu, però, i a les 19h estigueu preparades a plaça 
Virreina perquè tindrem l’oportunitat de viure en directe 
l’emblemàtic Ball de Faixes amb la Colla de Sant Martí de 
Tous.I no marxeu que encara hi haurà més! A les 19:30h co-
mençarà l’espectacle...La plaça Virreina canviarà de color 
i apareixeran els i les diables vestides de gala per ensenyar 
al barri què se sent quan baixem a l’infern. Millor que a 
Brodway, us esperem a l’espectacle de la VIII Diada.

Un cop haguem demostrat del que som capaces, a les 20h 
començarem el correfoc. Aquell moment màgic en el que el 
foc i la percussió s’imposen als carrers, ens puja l’adrenali-
na i el còctel d’emocions és més explosiu que la pólvora.
I la cosa no s’acaba aquí, la metxa dels diables i les diables-
ses és inesgotable. A partir de les 22h, gaudirem d’una fes-
tassa a plaça Virreina, amb dos PD’s que ens faran moure 
l’esquelet fi ns que Llucifer ens ho permeti.

Durant tota la jornada gaudirem d’una barra a preus po-
pulars i d’altres sorpreses que, si voleu descobrir-les, hau-
reu de venir a la VIII Diada de la Diabòlica de Gràcia.
Així doncs, a què esperes per marcar-te el dia a l’agenda? El 
16 de novembre la Diabòlica de Gràcia estem de celebració i 
tu no hi pots faltar!•

Cartell de la Diabòlica de Gràcia per la seva propera diada. Foto: Cedida

El correfoc és un moment màgic en 
el qual el foc i la percussió s’imposen 
als carrers, ens puja l’adrenalina i el 
còctel d’emocions és més explosiu que 
la pólvora. I no s’acaba aquí; la metxa 
dels diables i diablesses és inesgotable

el 
bloc

A punt per enlairar

Albert Vilardaga

Ja queden pocs dies per prendre’m un 
descans. La Festa Major i les vacan-
ces d’estiu sembla que ja queden molt 

lluny, i com a regal d’aniversari he triat 
desconnectar. Realment el viatge el vam 
escollir mesos enrere, el destí el teníem 
bastant clar, havíem de quadrar els qua-
tre amics que viatgem les dates per tal 
que a tots ens fos compaginable amb la 
feina, i algun d’ells ho havia d’explicar 
amb delicadesa a la parella per no tenir 
un incendi a casa. Tot va anar succeint 
de mica en mica, primer vam buscar els 
vols i l’allotjament, amb l’objectiu que 
fossin a un preu assequible, però després 
calia comprar les entrades pels esdeveni-
ments que volem anar a veure, que al cap 
i a la fi  és el leitmotiv del viatge, visitar un 
dels epicentres de l’esport mundial, per 
aquesta raó vam escollir el destí.

Ens va costar una mica, ho veiem 
molt lluny i ens anàvem distraient: “Ja 
ho farem, tenim temps...”. Ara ja ho te-
nim a tocar, i tots encara tenim coses 
pendents: el visat, canviar la moneda, 
comprar roba d’hivern...era previsible, 
tampoc ens enganyarem.

Dos dels quatre ja hi hem estat, però 
fa bastants anys, amb la família i a l’es-
tiu, i sempre et queden coses pendents 
a visitar i d’altres que tens ganes de tor-
nar a veure. Els coneguts que hi ha es-
tat a la tardor o hivern ens han dit que 
és una altra ciutat, veurem. Sort hi ha 
que sempre hi ha algú més previsor i 
que gaudeix planifi cant què fer en el dia 
a dia, sinó no ens hi posaríem pràctica-
ment fi ns que comencéssim a enlairar. 
Esperem que tot vagi com esperem i 
gaudir de l’experiència. El destí: NYC.•

“Ja ho farem, tenim 
temps...”, ara ja ho 
tenim a tocar i encara 
queden coses pendents
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Exposicions
Fins al 14 de novembre
Mirades solidàries. Exposició de les fo-
tografi es presentades per les ONG del 
Districte de Gràcia, que treballen la 
Cooperació Internacional, a la sete-
na edició del Concurs Fotogràfi c Gràcia 
Solidària.
CC La Sedeta (Sicília, 321)

Fins al 17 de novembre
Exposició del 6è Concurs de Fotografi a La 
meva mascota. Mostra organitzada pel 
Col·legi Ofi cial de Veterinaris de Catalunya 
amb un recull de les imatges presentades 
al concurs. 
Biblioteca M. Antonieta Cot i Miralpeix 
(Pg. Vall d’Hebron, 65-69)

Del 7 al 28 de novembre
Exposició del 23è concurs de fotografi a 
Festa Major de Gràcia 2019. Tant pels que 
han participat en el concurs de fotogra-
fi a de la passada Festa Major per saber si 
l’obra ha estat escollida com a fi nalista o 
premiada, o pels curiosos que vulguin re-
memorar les festes des d’altres punts de 
vista. La inauguració tindrà lloc dimecres 
6 de novembre a les 19.30 h. 
Seu del Districte (pl. de la Vila, 2)

Fins al 29 de novembre
Vall Palou ‘Anar’ (o la capacitat de con-
tenir el temps). Teresa Vall Palou és una 
pintora, gravadora i ceramista que treba-
lla i viu a Lleida on ha creat la Fundació 
Vall Palou. La seva pintura és una reali-
tat 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’abstrac-
ció produint obra que fa visible allò que 
habitualment escapa a la nostra atenció, 
a la nostra lògica ordinària. La seva cre-
ació, en paraules de l’artista, és un “anar, 
anar, anar”.
Fundació Felícia Fuster (Camps i Fabrés, 
3-11)

Fins al 7 de desembre
20 anys de Matrix. Selecció d’imatges i 
objectes sobre la sala Matrix i el seu uni-
vers. Disseny i realització Carlos López i 
Francisco José Bueno. Acte destacat al 
Emmarcada en el cicle Coll Fantasy.
CC El Coll la Bruguera (Aldea, 15)

Exposició permanent
Exposició Casa Vicens, la primera casa de 
Gaudí: manifi esto de su obra. Per conèi-
xer la història de la Casa Vicens, en el seu 
context social, cultural i artístic com obra 
gaudiniana i la seva anticipació al moder-
nisme.
Carrer Carolines, 18-22

Actes
Divendres 8 de novembre
Coll Fantasy. Conferència d’inauguració 
de la mostra Matrix 20 anys: Matrix, rea-
litat i fi cció. Una refl exió sobre els límits 
de la ciència i la tecnologia, sobre la re-
alitat virtual i el món Hattrick. A càrrec 
de Miquel Barceló, professor jubilat de la 
UPC.
CC El Coll La Bruguera (Aldea, 15), a les 19 h 

Barcelona Novel·la Històrica: El fi ll de 
l’italià. Amb Rafel Nadal i Marta Barceló. 
Modera Martí Gironell.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps), a 
les 17.30 h

Barcelona Novel·la Històrica: Cronos, 
acte festiu amb lector i escriptors. Amb 
la participació de Víctor Amela, Montse 
Barderi, Andreu Claret, Oriol Comas i 
Coma, Berta Jardí, Xavier Moret, Rafel 
Nadal, Adrià Pujol, Gerard Quintana, Pilar 
Romera i Joan Santanach.
Biblioteca Jaume Fuster, a les 19 h 

Píndoles. Teatre breu en espais vius: 
Duérmete niño, Happy birthday Jamie 
Love, Welcome to Berlin.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 20 h 

Concert: Songstore.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21 h

XVII Al Ras, bluegrass & Old Time 
Festival: Jeff  Scroggins & Colorado + 
Barcelona Bluegrass Jammers.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 22 h

Dissabte 9 de novembre
II edició de la fi ra de productes de proxi-
mitat a l’entorn del Mercat de l’Abaceria. 
Travessera de Gràcia, Torrijos, Mare de 
Déu dels desemparats i Puigmartí, de 
10.30 a 21 h

Zombi Survival. #GraciaZonaZero. El 
joc tindrà una durada de quatre ho-
res. Inscripcions a la web de la Fontana. 
Activitat per a joves dels 13 als 29 anys.
Parc de la Creuta del Coll, a les 17 h 

Teatre: Toc toc, de Laurent Baffi  e, dirigida 
per la Judith Capel.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 18 h

Concert: Mancha ‘E Plátano (música afro-
caribenya).
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22.30 h

Diumenge 10 de novembre
Espectacle: El misteri de Houdini.
Jove Teatre Regina (Sèneca, 22), a les 11 i 
a les 12.15 h 

Titelles: El somni de l’Agustinet. Cia 
Titelles Vergés.
La Violeta (Maspons, 6), a les 12 h

Espectacle familiar: Contes des del Roser.
Teatreneu (Terol, 26), a les 16.30 h

Relats, boleros i contes: Qué me van a ha-
blar de amor. Amb Ana Laura i Claudio 
Cesar.
La casa dels contes (Ramon y Cajal, 35), a 
les 19 h

Concert: Soda Brazil Jam Session.
Soda Acústic (Guilleriees, 6), a les 21.30 h

Dilluns 11 de novembre
Taller: Politització dels malestars. A càr-
rec de l’associació Abilis.
Espai adolescent La Sedeta (Sicília, 321), 
de 17 a 19 h, també ell 18 i 25-N. 

Perseguint la històri: La història de Gràcia 
a través de deu llibres. A càrrec de Josep 
M. Contel, Taller d’Història. 
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 
l’olla, 104), a les 19 h

Dimarts 12 de novembre
Cicle 25N contra la violència masclista: 37 

històries, documental que recull el procés 
de treball d’un rup d’estudiants a l’aula 
per a la igualtat de gènere. 12-20 anys.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 18 h 

Festival In-Edit: Leonard Cohen: Bird on a 
wire. Dirigit per Tony Palmer.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 19 h

Dimecres 13 de novembre
Espectacle: Escola de Bruixeria. Obra 
de Villy Villegas per a infants a par-
tir de 3 anys, a càrrec del grup de teatre 
Comediarte.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 17.30 h 

Lletra petita - Sac de rondalles: 20.000 
llegües de viatge submarí. Amb Albert 
Estengre. + 4 anys.

Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 
l’Olla, 104), a les 18 h

Dijous 14 de novembre
Cicle Món Àfrica: Músiques electròni-
ques africanes, del Gqom a l’Afro House. 
Audició comentada. A càrrec de Cristina 
Checa, tecnòloga i membre del grup 
Desert. 
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 
l’Olla, 104), a les 19 h

Concert: Navarri + Ultra Local djs.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21 h

Divendres  21 de novembre
Concert de música clàssica del nord de 
l’Índia: Nava Rasa.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 21 h

Entitats

Dissabte 9 de novembre
4a cursa Ferran Blasi. Vermut a La 
Barraqueta
Sortida a la Torna (Sant Pere Màrtir, 37) 
a kes 9 h (recollida del dorsal 30 minuts 
abans).

Diumenge 10 de novembre
Teatre: Jo també. Laboratori escènic Me 
Too. Projecte Minerva.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 19 h

Dilluns 11 de novembre
Homenatge a Teresa Pàmies: Teresa, 
Rosalía i altres dones, amb la professora 
Anna Agustí. 
Ateneu Roig (Torrent d’en Vidalet, 32), a 
les 19 h

Xerrada: Dones que fan història, Teresa 
Pàmies, a càrrec de Mercè Baró Puig.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 19 h

Dimarts 12 de novembre
Trobada amb Yusef Quadura, conseller 
d’Habitatge del Districte. Condueix Toni 
Ramon, Asemblea Veïnal de Gràcia.
Ateneu Roig (Torrent d’en Vidalet, 32), a 
les 19.30 h

Dimecres 13 de novembre
Trobada amb Cristina Carrera, consellera 
de cultura del Districte. Condueix Silvia 
Manzanera (L’Independent de Gràcia). 
Ateneu Roig (Torrent d’en Vidalet, 32), a 
les 19.30

Agenda
Si 

voleu publi-
car els vostres ac-

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

@independent.cat

Amb el suport de

Maat + Redfall Haze + Guillem Roma, 
a la fi nal del Desconnecta 2019 
El DescoNNecta, el concurs de bandes joves que organitza Lluïsos de Gràcia 
i el magazín cultural L’Ampli, celebrarà el proper dissabte 16 de novembre la 
fi nal. Els Maat i Redfall Haze són els dos grups fi nalistes que tocaran aquell 
dia a l’escenari de Lluïsos Teatre. Igual que a les anteriors edicions del concurs 
hi haurà un padrí, i enguany serà el músic de Manlleu Guillem Roma, que 
actuarà amb la seva germana Marta Roma. Les entrades ja estan disponibles.

Dissabte 16 de novembre a Lluïsos de Gràcia (plaça del Nord), a les 20.30 h

Recomanem
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Leonard Cohen 
i Nick Cave, al 
festival In-Edit 
a la Sedeta

El festival de cine 
documental musical In-
Edit passarà per la Sedeta 
i ho farà amb el passi 
de Leonard Cohen: Bird 
on a wire el proper 12 de 
novembre; i 20.000 days 
on earth, fi lm que s’apropa 
a la fi gura de Nick Cave 
(10 de desembre). La 
primera de les cites oferirà 
la cinta fi rmada per Tony 
Palmer el 1974 que mostra 
la gira que Cohen va fer 
el 1972. Més recent és el 
treball de Lain Forsyth i 
Jane Pollard, que explora 
la infància del músic 
australià, el seu temor a 
perdre la memòria, la seva 
relació amb altres músics, 
amb les drogues o amb el 
públic.

Dinàmics Teatre 
versiona la 
comèdia ‘Toc toc’ 
de Laurent Baffi  e
Dinàmics Teatre, la 
companyia gracienca que 
té la seva base d’operacions 
a la Sedeta, estrena aquest 
dissabte 9 de novembre 
Toc toc, de Laurent Baffi  e, 
dirigida per Judith 
Capel. L’obra reuneix 
sis personatges en una 
divertida teràpia de grup.

Silvia Manzanera 

T ot i que l’anunci del tanca-
ment de les residències ar-
tístiques es va fer el passat 
mes de març, coincidint 
amb les darreres portes 

obertes que mostraven el treball 
de l’arquitecte Scott G. Patterson, 
no ha estat fins aquesta setma-
na que Jiwar ha fet un comunicat 
ofi cial de la fi  d’una etapa de l’as-
sociació cultural que va obrir por-
tes l’octubre de 2011 amb l’objectiu 
de establir una relació creativa en-
tre el veïnat, amb la idea d’apro-
par valors i connectar experièn-
cies. “Ara mateix està en guaret”, 
matisa Mireia Estrada, impulsora 
del projecte que ha acollit durant 
aquests set anys i mig un total de 
327 artistes, dels quals 272 en els 
programes de Jiwar i la resta pro-
vinents de col·laboracions amb al-
tres institucions. 

A més, en aquesta memòria 
que l’entitat ha fet també per agra-
ïr les persones que han acompa-
nyat el projecte o hi han donat 
suport d’alguna manera, es quan-
tifiquen les diferents iniciatives 
que s’han consolidat en els dar-
rers anys: Construint veïnatges 
(5 edicions), Xabaca (2 edicions), 

Exposició a la Violeta el 2016 d’un grup d’estudiants holandesos reinterpretant ‘La Plaça del Diamant’ a proposta de Jiwar. Foto: Cedida

Exposicions, converses i sortides 
al carrer. En set anys i mig, Jiwar 
(en àrab, veïnatge) ha comissariat 
deu exposicions (a Gràcia i d’altres 
llocs, com al Centre Octubre d’Art 
Contemporani a València), ha 
iniciat una sèrie de converses entre 
artistes i ha sortit al carrer (amb el 
projecte La plaça Capgirada o les 
performances de Sadik Haddari)

Jiwar, ja sense seu 
física, centra ara els 
esforços en el projecte 
Memòria i Ciutat 
Un total de 327 artistes han passat durant gairebé vuit 
anys per l’entitat, que tanca l’etapa de residències i manté 
iniciatives com l’hort en col·laboració amb Arapdis i la Violeta

Programa d’Escriptura (5 edici-
ons), l’Hort de la Vila (vigent des 
de 2013 i que seguirà funcionant), 
Africa Centre AIR program (5 edi-
cions), Programa d’Intercanvi (2 
edicions amb Tbilissi i Marrakech) 
i el desenvolupament del programa 
propi de beques i suport a la crea-
ció. Entre els projectes que resten 
oberts “en aquest nou espai mental 
en què Jiwar podrà créixer treba-
llant per continguts”, destaca el de 
Memòria i Ciutat, amb la participa-
ció de gent gran que ha viscut a la 
casa on van néixer. Segons Estrada, 
és un projecte “molt potent”, ara en 
fase d’aconseguir fi nançament.•

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla 
del Prat,  15. Tel. 93 217 26 42.
• Estafadoras de Wall Street. 

15.50, 20, 22.15.
• Pequeñas mentiras sin impor-

tancia. 16, 19, 22.
• Terminaitor: Destino oscuro. 

16.10, 19.10, 22.10.
• Doctor sueño. 19, 22.
• La oveja Shaun. La película: 

Granjaguedón. 17.45. Ds, dg, 
15.50.

• La trinchera infi nita. Dv, dl, 
dm, dc, dj, 16.

• Los Rodríguez y el más allá. 
15.50.

• La familia Addams. 15.55, 18, 
22.15.

• Parásitos. 19.40, 22.20.
• El silencio de la ciudad blanca. 

20.15.
• Maléfi ca: Maestra del mal. 

17.55. Ds, dg, 16.10.
• Día de lluvia en Nueva York. 

Dv, dl, dm, dc, dj, 15.50, 18.15, 
22.30. Ds, dg, 22.30.

• Abominable. Ds, dg, 18.10.
• Joker. 16, 19, 22.
• Mientras dure la guerra. 15.50, 

17.50, 20.20, 22.30.
• Downton Abbey. 20.

Cinemes Girona. Girona, 177
• Asian Film Festival. Dv, ds, dg, 

16, 18, 20, 22.
• FICMA. Dv, ds, dg, dl, 20, 22. 

Dm, dc, 18, 20, 22. 
• Sorry we missed you. Dl, dj, 16, 

18. Dm, 16.
• No m’estimis. Dl, 20. Dm, 18. 

Dc, 22. Dj, 19.
• O que arde. Dl, 18. Dj, 17, 22.
• Sin fi ltro. Dl, dm, dc, 16. Dj, 22.
• Parásitos. Dv, ds, dg, 17.40. Dl, 

dm, dc, dj, 17, 19.30.
• Doña Francisquita. Dm, 19.45.
• Manon Lascaut. Dc, 16.30.
• Brin d’Amour. Dj, 20.30.

Texas. Bailèn, 205. [VOS català. 
933487748 cinemestexas.cat]
• Sala 1: Ojos negros. 16, 22.35. 

Viure de pressa, estimar poc a 
poc. 18, 20.20. 

• Sala 2: Amb el cor al genoll. 16, 
18, 20. El venedor de tabac. 22. 

• Sala 3: El cuento de las coma-
drejas. 18. 7 raons per fugir. 16, 
20.20, 22. Ds, dg, 20.20, 22. 

• Sala 4: Ana de dia. 16, 18, 22.15. 
El cuento de las comadrejas. 
20.

TEXAS NANOS: 
• Els Anderson a Grècia. Ds, dg, 

16.

Verdi. Verdi, 32. 
• Dia de lluvia en Nueva York. 16, 

18.30, 20.45, 22.30.
• Joker. 16, 17.50, 22.30. Dv, ds, 

dg, dl, dc, 20.10. Ds, dg, 11.30.
• Pequeñas mentiras para estar 

juntos. 16, 18.15, 19,45, 22.15. Ds, 
dg, 11.30. 

• Mientras dure la guerra. Dv, ds, 
dg, dl, dj, 17.45, 20.25. Dm, dc, 
17.45.

• Sorry we missed you. Ds, dg, 
17.50, 19.50, 22.30. Dv, dl, dc, 16, 
17.50, 19.50, 22.30. Dm, 16, 20, 
22.30. Dj, 16, 17.50, 22.30.

• Amazing Grace. 16.
• Érase una vez en Hollywood. 

Dv, ds, dg, dl, dc, 21.50.
• Parásitos. Ds, dg, 11.30.
• Estafadoras de Wall Street. Ds, 

dg, 11.30.
• Plácido. Dj, 20.15.
• El verdugo. Dj, 22.30.
• Florencia y la galeria Uffi  zzi. 

Dm, 18.15, 20.30.
• Klaus. Ds, dg, 11.30, 16.

Verdi Park. Torrijos, 49
• Parásitos. 16, 19.45, 22.10. Dv, 

11.30.
• El viatge de la Marta. 16, 18.25.
• Retrato de una mujer en lla-

mas. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 16, 
20.10. Dj, 16.

• El hoyo. Dv, ds, dg, dl, dc, dj, 
20.30, 22.30. Dm, 22.30.

• Estafadoras de Wall Street. 16, 
18.15, 20.20, 22.30. Dv, dl, dc, dj, 
11.30.

• Lo que arde. 18.05.
• La trinchera infi nita. Dv, ds, dg, 

dl, dc, dj, 17.45, 22. Dm, 17.45.
• Pequeñas mentiras sin impor-

tancia. Dv, dl, dc, dj, 11.30. Dm, 
11.30, 20.15.

• Florencia y la Galeria Uffi  zzi. 
Dm, 11.30.
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Joan Millaret Valls

La memòria dels vençuts i els perseguits per un 
franquisme anihilador es fa carn i dolor a la pel-
lícula espanyola La trinchera infi nita, dels cineastes 

bascos Aitor Arregi, Jon Garaño i José Mari Goenaga, 
Concha de Plata a la millor direcció en el 67è Festival 
Internacional de Sant Sebastià. Tot i l’excepcionalitat de 
trobar-nos una pel·lícula dirigida a sis mans, cal pren-
dre en consideració que els tres directors es coneixen 
de sempre i ja han treballat plegats en dos importants 
fi lms bascos: Handia (2017) i Loreak (2014).

La trinchera infi nita aborda el cas excepcional de re-
publicans que van viure amagats del terror franquis-
ta durant anys fi ns que es va concedir l’amnistia de 
1969. Són gent que va portar una vida de talps, tancats 
en caus, sepultats en vida, per no ser detinguts o afu-
sellats pel règim franquista. No és la primera vegada 
que el cinema es fa ressò d’aquests fets escruixidors 
ja que en el gènere documental es va rodar 30 años de 
oscuridad (2011) de Manuel H. Martin, treball que va 
desvetllar l’interès pel tema dels tres directors bascos. 

Ara des de la fi cció, Arregui, Areño i Goenaga es 
fi xen en el matrimoni andalús format per Higinio 
(Antonio de la Torre) i Rosa (Belén Cuesta), en què 
Higinio, perseguit pels falangistes, es reclou a casa 
seva en un amagatall secret durant els anys de la 
guerra, forçat a canviar d’emplaçament davant l’as-
setjament d’un veí del poble. El resultat és un fi lm 
claustrofòbic en molts moments. També esdevé una 
pel·lícula entrevista ja que sovint les imatges correspo-
nent a la visió d’Higinio en el seu forat, mirant des de 
petites escletxes, obertures o el vidre entelat d’un mi-
rall. És un fi lm dur i incòmode sobre la por dels derro-
tats, tenallats per l’angoixa de ser detinguts i ajustici-
ats, un temor adherit a la pell, un terror anul·lador. 

La vida en ombres d’Higinio, la seva trista condició 
d’emparedat, és com si  ell no existís, el desaparegut 
esdevé una identitat esvaïda. El període comprés, uns 
trenta sis anys, dóna la magnitud del drama viscut, 
però la dilatació temporal de la trama amb la incorpo-
ració de nous ingredients i diverses facècies fa que el 
costat més asfi xiant es dilueixi. El pas del temps ser-
veix, però, per veure la consolidació i perpetuació de 
la negra nit del franquisme mentre les esperances en 
l’alliberament a partir de la política internacional, ja 
sigui la victòria dels aliats en la II Guerra Mundial o 
l’ONU, s’esvaeixen. •

Vida en ombres

crítica de 
cinema

S.M.

Estirat al terra a mode de 
catifa humana que és tes-
timoni del fets quotidi-
ans, com ara la feina de 
la Casilda en la seva em-

blemàtica barberia de Torrent de 
l’Olla, Josep Farràs grava aquests 
dies les escenes que conformaran 
El pas del temps, un video art fet 
en col·laboració amb la Fundació 
Angel Orensanz. El tema: el mal-
tractament. “Hi ha molts tipus de 
maltractaments, físics o verbals, i 
també contra la cultura”, explica 
Josep Farràs. Per al director gra-
cienc, que tanquin botigues histò-
riques que conformen l’identitat 
d’una ciutat també ho és, de mal-
tractament.

El projecte, en la línia experi-
mental (Farràs prové de l’Escola 
de Barcelona), arrenca amb la cre-
ació de la catifa, el punt de vista de 
tota l’obra. Amb la seva CanonG7, 
l’autor de Cadaqués, història d’un 
poble, busca l’espontaneïtat de la 
vida quotidiana, sense intervenci-
ons, sense diàlegs inventats, sense 
manipulacions. I per què una ca-
tifa? “No fem cas d’elles. Hi cami-
nem per sobre sense adonar-nos-
en, sovint ensopeguem amb elles 

Josep Farràs roda 
a Gràcia el fi lm 
experimental ‘El 
pas del temps’
El director gracienc engega un vídeo art amb el maltractament
 com a temàtica central i gravat com si fos una catifa humana

Farràs, gravant des del terra de la perruqueria Casilda, a Torrent de l’Olla. Foto: S.M.

i li passem l’aspirador per netejar-
les. A vegades les fem servir en es-
deveniments importants (la cati-
fa vermella), o les que posem per 
donar la benvinguda a casa. Però 
acostumen a utilitzar-se en els pas-
sadissos, salons o habitacions”. Per 
a Farràs, la societat no dóna prou 
importància a les obres artístiques 
que hem adquirit  per una neces-
sitat consumista o per un caprici. 
En aquest cas una catifa per deco-
rar casa nostra i amb aparença hu-
mana. “Les obres artístiques amb 
el pas del temps seran el nostre lle-

gat, per això és important cuidar 
la nostra cultura i patrimoni”, afe-
geix el director. I per què huma-
na? “Perquè vull donar vida a una 
obra inert i plasmar-ne les reacci-
ons i sensacions des del seu punt 
de vista”. Farràs encara necessita 
gravar més escenes per completar 
els 50 minuts de l’obra, que pro-
mocionarà al Filmets de Badalona 
o a la propera edició del festival de 
Sitges. Per la seva presentació a la 
ciutat comtal ja està pensant en 
una performance. No en vol donar 
detalls però promet sorpreses.•
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Òscar MejíasGraciencs a la contra

L es casualitats existeixen. I si no, com s’entén que una  
gracienca que volia participar en un voluntariat cul-
tural, trobés el seu desig complert tot passejant pel 
barri? Això és el que li va passar a la Lucía Pelegrín. 
Després de deixar la seva feina com a gestora cultural 

de música, continuava tenint inquietuds dins del món de la 
cultura i buscava un voluntariat relacionat amb els llibres. I 
dit i fet: caminant pel carrer Astúries va trobar un cartell on 
demanaven voluntaris per engegar una llibreria solidària. 
Així comença la  història de l’única AIDA BOOKS que existeix 
a Catalunya.

AIDA (Ajuda, Intercanvi i desenvolupament) és una ONG 
fundada el 1999 a Valladolid per Javier Gila. La seva missió 
és la de “facilitar i promoure el progrés dels pobles i la mi-
llora de les condicions de vida de les comunitats més des-
favorides” explica la Lucía. Amb aquest objectiu, AIDA ha 
creat diversos projectes, tant de caràcter sanitari, com pro-
ductiu o educatiu, a llocs tan diversos com el Senegal, l’Ín-
dia o el Líban. Per tal de poder trobar els ingressos necessa-
ris per a aquests projectes, el 2004 AIDA decideix crear una 
xarxa de llibreries solidàries: AIDA BOOKS. El seu funcio-
nament consisteix a vendre llibres donats per la gent. Però 
no és queda aquí, sinó que la Lucía comenta que també han 
esdevingut “una plataforma de sensibilització i educació 
per el desenvolupament obert al públic, un lloc on fomen-
tar la lectura, el consum responsable i la inserció de perso-
nes en risc d’exclusió”. En l’actualitat ja es poden trobar 12 
llibreries arreu de l’estat espanyol, entre les quals fi gura la 

del carrer Astúries 78, oberta a Gràcia des del 2015. Allà és 
on la Lucía, juntament els altres voluntaris, treballen cada 
dia per ajudar a fi nançar projectes com la creació d’escoles 
a Guinea Bissau, la compra de medicaments i material sani-
tari a dos centres de salut del Camerun, o un centre d’aco-
llida per dones víctimes de violència i un casa d’acollida per 
evitar el matrimoni infantil a Bangladesh.

Però la tasca que han fet des del carrer Astúries 78 no 
només ha tingut incidència a milers de kilòmetres, sinó que 
també ha afectat la vida a Gràcia. Ells tenien clar que voli-
en formar part del teixit social del barri, i per això van co-
mençar a organitzar actes dins de la Festa Major o a la Fira 
de Nadal. “Volíem que la llibreria fos un punt de trobada i 
un lloc obert a qualsevol iniciativa cultural” i és ara quan la 
Lucía creu que estan recollint els fruits d’aquestes accions i 
han aconseguit crear aquest caliu desitjat a la llibreria.

És gràcies a això que tenen fi dels clients que els ajuden 
amb les aportacions i amb el boca-orella difonent el projecte. 
“Alguns d’ells venen diàriament, altres venen només a pas-
sar una estona, tenim un club de lectura en el que participen 
unes 15 persones”, explica la Lucía. Un exemple d’aquesta fi -
delitat és el Carles Gabaldà, un gracienc que desprès de ser 
durant més de tres anys un dels millors clients de la llibreria 
AIDA BOOKS de Barcelona, va decidir fer-se voluntari i donar 
part del seu temps i les seves habilitats de pintor al projecte. 
I és que les casualitats existeixen. Però no pot ser casualitat 
que cada vegada més gent vulgui formar part d’aquesta peti-
ta família solidària del carrer Astúries.•

Lucía Pelegrín, voluntària al capdavant del projecte Aida Books de Gràcia, que va obrir el 2015. Foto: Cedida

La família solidària del 
carrer Astúries 78

La Torratxa

Via Laietana  
Pere Martí 
@peremarticolom 
 

Des de la part alta de la Salut, des de 
Vallcarca o el Guinardó es veien les 
columnes de fum que s’enfi laven 

des del centre de Barcelona. La postal 
de la Setmana Tràgica en versió mileni-
al es reproduïa davant els nostres ulls. 
Feia temps que no es veien barricades a 
Barcelona. Potser, des dels anys 80 o 90, 
quan l’independentisme era extraparla-
mentari o el moviment okupa era perse-
guit fi ns a l’extermini. Ràpidament el sis-
tema ha corregut a criminalitzar aquests 
joves sense preguntar-los res, ni què pen-
saven, ni d’on venien, ni per què ho feien. 
Cent anys de presó per als líders inde-
pendentistes no són prou. I 600 euros de 
lloguer amb un sou de 1000 euros tam-
poc. Repartir menjar en bicicleta, jugar-
te la vida i cobrar com un esclau encara 
menys. Que tinguis por pel sol fet de ser 
dona i tornar de nit a casa és culpa teva. 
Són violents o fi ns i tot terroristes. 

Les televisions espanyoles àvides de 
sang i fetge encenien el focus, mentien, 
tragiversaven, mentre milers de mani-
festants pacífi cs no són mai notícia. Hi 
ha televisions en que només la violència 
és notícia, i si no existeix, se la inventen. 
Una barricada no és terrorisme i els al-
darulls són tant violents com la violència 
que exerceix la policia per reprimir-los. És 
un xoc de violències. La de la policia és la 
suposadament legítima, encara que vagi 
de paisà, encengui més contenidors que 
ningú i en plena foguera, et detingui per 
atemptat contra l’autoritat. Si et puja dalt 
a la furgoneta, et dona un cop de puny de 
benvinguda i et porta al soterrani de la 
Via Laietana, on estaràs hores de genolls, 
és que t’ho has buscat. 

Si volem ser una democràcia, comen-
cem per demanar que tanquin la prefec-
tura superior de policia de Via Laietana. 
Va ser un temple de la tortura durant el 
franquisme i continua sent un símbol de 
la repressió espanyola. No és un edifi -
ci operatiu, perquè les instal·lacions de 
la policia nacional ja estan a la Verneda. 
Només el mantenen per marcar paquet. 
Totes les forces democràtiques de l’ajun-
tament n’haurien de demanar el tanca-
ment. I si no acaten, enviar els Mossos a 
desallotjar-los, que en saben un munt.•

de Gràcia


