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Gràcia inicia la mobilització
pel futur de 73 habitatges
afectats pel pla Tres Turons
L’Ajuntament, després d’haver triat els projectes guanyadors a l’abril, insisteix
que la redacció dels avantprojectes es farà ara amb accions participatives

Albert Balanzà
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El camí de terra del carrer Taradell, que és continuació de Morató. Foto: Albert Vilardaga

ins ara semblava una batalla
llunyana, amb intervencions
des del 2009 a la banda del
Carmel i, més recentment,
amb la tramitació d’afectacions en una quinzena d’habitatges
que s’hauran d’enderrocar també
en districte d’Horta-Guinardó. A
l’àmbit d’actuació de Gràcia només
el juny de 2013 (vegeu número 488)
un Butlletí Oﬁcial va detallar l’inici del procés de gestió d’expropiacions de les deu primeres ﬁnques
municipals als carrers Morató,
Taradell, passeig Turull i Mare de
Déu dels Àngels. En aquell temps
al Pla dels Tres Turons hi havia

300 ﬁnques afectades i inicialment
n’hi havia hagut 764, i ara el total
en compta 211, 73 de les quals estan
en territori de districte de Gràcia.
La novetat és l’inici de les mobilitzacions en els tres àmbits d’actuació. La Plataforma d’Habitatges Afectats dels Tres Turons, que
fa mesos que recull suports en
l’àmbit dels moviments socials de
Vallcarca, ha convocat l’1 de desembre la primera caminada popular. que sortirà de la Creueta
del Coll, passarà per Taradell,
Santuari, plaça Allende i carrer
Ceuta per endinsar-se a Horta cap a
les bateries antiaèries de la Rovira.
L’Ajuntament insisteix que la redacció dels avantprojectes es farà amb
accions participatives. Pàgina 3
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Breus

Neteja de l’obelisc
del Cinc d’Oros
després de les
últimes protestes

L’Ajuntament ha començat
a arranjar aquesta
setmana parcialment
l’obelisc del Cinc d’Oros
esborrant les pintades
que s’hi han fet en les
últimes protestes, des de
missatges antifeixistes i
antimonàrquics a llaços
grocs. Des de dimecres,
envoltant el monument,
s’hi ha instal·lat una
bastida per l’alçada
d’algunes de les pintades i
per protecció dels vehicles
que hi passen a tocar.

La Nova
Usurpada respon
a una altra data
de desallotjament
Després de la suspensió de
la data de desallotjament
prevista pel passat
26 de juny, la Nova
Usurpada de la plaça
del Nord ha intensiﬁcat
les darreres setmanes
el programa d’activitats
amb assemblees i tallers
per tal de mantenir actiu
l’espai. El centre social va
convocar aquest dijous
una nit de resistència
i una concentració per
divendres 29 de novembre
a les 7 del matí per evitar
el desallotjament.

Política
El pla d’inversions local
prioritzarà les casetes
d’Encarnació i la
reforma de Pi i Margall
El document reserva 8,8 milions per les casetes, valor molt
superior als quasi 5 milions d’euros apuntats inicialment

Albert Balanzà

La proposta, per
primer cop, no
preveu enderrocs
o expropiacions
a Vallcarca

E

l pla d’inversions de
l’Ajuntament prioritzarà
a Gràcia l’adquisició dels
terrenys de les casetes
d’Encarnació -però per un
valor superior al previst darrerament a nivell oﬁcial- i també la urbanització de Pi i Margall o l’adquisició de la casa Pere Jaqués a
l’entorn del Park Güell. Aquesta és
la proposta que ha començat a negociar l’equip de govern de BCN En
Comú i el PSC amb els partits de
l’oposició, els quals també hi intentaran introduir propostes per donar suport o no al document.
El pressupost per a Gràcia, vorejant els 20 milions d’euros, destaca en l’adquisició de la finca
dels números 13-15 i 17 del carrer
Encarnació i la construcció de
l’escola bressol que vol fer l’Ajuntament, sempre i quan prosperi la
negociació oberta amb la família
Campalans enmig d’un contenciós en marxa i també si el consistori obté una majoria absoluta per
al canvi de categoria urbanística
a equipament que encara no té garantida.
El més sorprenent en el cas de
les casetes, en un moment que els
propietaris han advertit l’Ajuntament que no pressuposi xifres

Les casetes d’Encarnació, punt destacat del debat polític. Foto: A. V.

ERC i JxCat avaluen junts la
resposta al canvi de PGM de
casetes d’Encarnació. El ple
del 3 d’octubre va constatar que
l’equip de govern no té majoria per
aprovar el canvi de qualiﬁcació
a equipament de les casetes
d’Encarnació. ERC i JxCat, que es
van abstenir, es reuniran aquesta
setmana per avaluar la situació.

deﬁnitives d’expropiació (vegeu
núm. 778), són els 8,8 milions de
reserva, que superen els 4,69-4,92
milions publicitats oﬁcialment i
que s’acosten als 10 milions que
inicialment es van ﬁltrar com a
càlcul total, incloses possibles
despeses per danys i perjudicis i
costos judicials.
La resta del document és signiﬁcatiu tant per les presències
com per les absències: en primer
lloc perquè hi pesa la reforma de
l’avinguda Pi i Margall (2,75 milions en urbanització, a més de
113.000 en redacció del projecte)
o l’adquisició d’un equipament a
la zona de Gràcia-Güell (1,7 milions); en segon lloc, en les absències, destaca el que els tècnics ja
van comunicar ara fa 15 dies als
moviments socials de Vallcarca:
enguany no hi haurà ni un duro
per enderrocs o expropiacions al
barri, fet que dóna pistes en el debat sobre la Rambla Verda.

•

Adéu a Francesc Gambús,
exconseller d’Unió a Gràcia
El comiat es farà ﬁnalment dissabte al tanatori de Sant Gervasi

A. B.

D

issabte la notícia va caure
a plom sobre els múltiples
àmbits on va deixar petjada: Francesc Gambús (Barcelona,
1974) moria a Brussel·les a l’edat
de 45 anys després que un infart
el sorprengués a casa seva. La
seva dona el va trobar a faltar en
arribar aquell dia a l’aeroport i la
policia belga va localitzar-lo ﬁnal-

ment al pis on vivia. El dol, no només en l’àmbit estatal o nacional
sinó a Gràcia, va ser immediat.
Tothom a nivell local va recordar els seus quatre anys com
a conseller de districte del grup
municipal de CiU, en nom d’Unió,
entre el 2007 i el 2011, fins i tot
més enllà dels seus lligams amb
l’antiga federació nacionalista.
L’expresident i exportaveu del
grup en aquella època, Carles
Agustí, el recordava a Ràdio

Gràcia dilluns: “era molt difícil
barallar-se amb Paco Gambús”.
El PSC de Gràcia, per exemple, va fer una piulada expressant “el més sentit condol”. “Una
gran persona que entenia la política com ha de ser, respectuós
i dialogant amb tothom”, va dir
l’exportaveu del grup municipal
del PP de Gràcia, Miguel Raposo.
Gambús, de fet, després de tancar una etapa de cinc anys aquest
2019 com a eurodiputat, encara

Francesc Gambús, a l’esquerra, en un ple del districte el 2011 . Foto: È.Ll.

estava vinculat a la política europea com a assessor del grup popular a Brussel·les. La seva feina
a l’Europarlament es remuntava
al 1998, quan va començar com a
assistent de l’eurodiputada demo-

cristiana Concepció Ferrer.
La necessitat d’autòpsia i la lenta repatriació del cos de Gambús
ha endarrerit la celebració de l’enterrament, que es farà dissabte al
tanatori de Sant Gervasi.

•

Societat
El pla dels Tres Turons
afecta 73 habitatges
dels barris nord de
Gràcia dels 211 totals
“Els enderrocs seran més o menys imminents en funció
de la capacitat de resposta del barri”, diu la plataforma

Un any de l’única acció al
districte per recollir idees. El
passat 24 de novembre de 2018 es
va fer una caminada impulsada
pel Districte sota el títol Pensem
junts les millores del Turó. L’acció,
un dissabte al matí, va comptar
amb la participació de veïns
que la plataforma considera
“aﬁns” i partits de l’oposició. El
recorregut va enllaçar Mare de
Déu dels Àngels amb Tirso.
L’encreuament dels carrers Santuari i Ceuta. Foto: Albert Vilardaga
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G

ràcia ara sí que ja està immersa en la batalla veïnal
que en aquest mandat es
lliurarà per deﬁnir amb
més o menys amplitud
el pla dels Tres Turons, llargament
debatut en els últims deu anys i retallat de 764 habitatges afectats ﬁns
als 300 i ara ﬁns als 211 totals, repartits en tres àmbits d’actuació.
El pla actua sobre 82 hectàrees, que
són els terrenys qualiﬁcats com a
parcs i jardins en el planejament
urbanístic del 2010 i en queden exclosos els parcs ja consolidats: el
Park Güell, el parc de la Creueta del

Coll i la part històrica del parc del
Guinardó. La reducció d’afectats
no ha anat en beneﬁci d’una afectació menor per als barris del nord
de Gràcia: 73 habitatges dels 211 totals se situen en territori gracienc.
En aquesta clau s’interpreta la mobilització creixent que la
Plataforma d’Habitatges Afectats
dels Tres Turons (PHATT) ha activat entre col·lectius organitzats a
Vallcarca per preparar la resposta contra el que considera una herència “d’un projecte de requaliﬁcació de terrenys de Porcioles” i de
l’activació de “nous processos de
gentriﬁcació” al nord del districte, segons apunta el portaveu de la
plataforma, Fran Bernal. “Els en-

derrocs seran més o menys imminents en funció de la capacitat de
resposta del barri”, afegeix.
Els 73 habitatges afectats de la
banda de Gràcia es corresponen,
segons la plataforma, amb els
carrers Taradell (al ﬁnal del costerut carrer Morató, que es va desafectar ara fa dos mandats amb
una reforma en plataforma única) i els carrers Ceuta i Coves d’en
Cimany, a tocar del coll d’ampolla
pel qual el veïnat accedeix des del
carrer Santuari cap al mirador del
Virolai-Joan Sales.
Aquesta zona crítica, limítrof
amb números de carrers de la
banda del Carmel on ja s’hi està
actuant per als enderrocs més

immediats, serà un dels punts de
pas obligat de la caminada popular que s’ha programat ja per a l’1
de desembre amb punt de partida al Parc de la Creueta del Coll i
punts d’enllaç a la plaça Salvador
Allende, carrer Santuari i bateries
antiaèries del Carmel, ja en territori d’Horta-Guinardó.
L’Ajuntament, per la seva banda, ha volgut apaivagar els ànims
apuntant que, un cop proclamats
a l’abril els tres projectes guanyadors que deﬁnien els avantprojectes, la redacció d’aquests avantprojectes s’acompanyarà d’accions
participatives “que han de permetre recollir les inquietuds i demandes del veïnat de l’entorn”.
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Breus

El tram espatllat
més temps de les
escales de la Glòria
ja tramita l’obra

El maldecap de
llarga durada del mal
funcionament de les
escales mecàniques de la
Baixada de la Glòria s’ha
començat a alleugerir
amb l’aprovació
deﬁnitiva del projecte de
substitució del tram 4,
que fa més de dos anys
que no va. Aquest tram,
que es combina amb dos
més entre Verdi i Sostres,
és el més deﬁcient,
juntament amb els trams
6 i 7. Els càlculs del canvi
preveuen un any d’obres.

Patrícia Bargalló
pitja el botó de
l’encesa dels
llums de Nadal
Una trentena d’eixos
comercials de Gràcia
impulsen des d’aquest
dijous la il·luminació de
Nadal amb l’encesa que
ha fet l’actriu Patrícia
Bargalló i l’animació
que han acompanyat
grups de percussió de
carrer al llarg i ample
de Travessera de Gràcia,
Mare de Déu dels
Desemparats, Torrijos
i Puigmartí. A nivell de
comerç aquest dissabte
també es farà la diada de
Torrent de l’Olla, que es va
suspendre el 18 d’octubre.
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Breus

El Centre Moral i
Moncho reben la
Medalla d’Honor
de l’Ajuntament

Societat
Gràcia augmenta la població
escolar en 237 alumnes i
l’absència de vacants accelera la
previsió de tres escoles bressol
Les xarxes pública i concertada es reparteixen al voltant d’un 30% d’alumnes
que viuen al districte, mentre que la resta provenen d’altres zones de la ciutat

L’Ajuntament de Barcelona
ha lliurat aquest dimarts
la Medalla d’Honor al
Centre Moral de Gràcia
i al cantant de boleros
Moncho, tal com es
va anunciar al febrer.
La junta directiva de
l’entitat històrica, que
celebra el 150 aniversari,
i un representant de cada
secció han recollit el
premi. El reconeixement
a títol pòstum per al rei
del bolero ha estat rebut
pel nebot del cantant i
l’Associació Joves Gitanos
de Gràcia, que han agraït el
guardó dedicat al cantant
nascut a la Vila.

La Algodonera
aixeca de nou la
persiana després
de les obres
L’històric negoci de
Travessera de Gràcia 200,
que va haver de tancar
el passat mes de juliol
a causa dels problemes
provocats per la reforma
del pis de dalt, tornarà a
obrir la botiga la setmana
del 2 de desembre després
d’haver enllestit les obres.
Els propietaris faran la
“reinauguració” de l’espai
per anunciar la tornada.

Un 26% d’alumnes
que viuen a Gràcia
van a un centre
concertat d’un
altre districte

L’escola Vedruna, amb l’entrada pel carrer Gran de Gràcia, encara la fase ﬁnal de les obres. Foto: Albert Viladarga
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ràcia ha tancat les dades
de matriculació del curs
2019-2020 sent el tercer
districte de Barcelona
amb un creixement més
important, 237 alumnes dels 1.672
positius de diferència en relació a
l’any passat de tota la ciutat, només per sota de districtes com
Sant Andreu i Sant Martí. Aquesta
dada, juntament amb l’absència
de vacants a la xarxa pública a
P3 tant a Vila-Grassot (zona sud)
com a Vallcarca-la Salut (zona
nord) i de zero vacants també a
la xarxa pública sud a P4, segon,

Vedruna amplia la direcció
en la recta ﬁnal de les obres.
L’escola concertada del carrer
Gran ha nomenat Montserrat
Castelló nova directora del centre
mentre Joan Hueso assumirà la
part de direcció encarregada de
les obres de reforma, que inclouen
la futura escola d’hosteleria. La
façana nova ja és ben visible, amb
el trasllat de l’antiga a la part
posterior del carrer Pérez Galdós.

cinquè i sisè de primària i segon
i tercer d’ESO, ha accelerat la
previsió del Consorci d’Educació
d’obrir tres escoles bressol noves
en aquest mandat.
Aquesta és la principal conclusió del Consell Escolar de Gràcia,
que dimecres va celebrar la primera sessió del nou curs. “En l’horitzó 2026 hem d’actuar perquè la
població hi és”, van apuntar els responsables del Consorci. Els responsables de la xarxa educativa també
van posar com a exemple d’aquesta
disfunció l’existència de bolets a la
majoria de centres públics: al nord,
a Turó del Cargol i Rius i Taulet, i al
sud a l’Univers, Reina Violant, Jujol
i Pau Casals. “Ni amb l’obertura de
Teixidores el 2017 ha estat suﬁcient”, han apuntat.
L’anàlisi de la població matriculada ha permès constatar que
les xarxes pública i concertada es
reparteixen al voltant d’un 30%
cadascuna d’alumnes que viuen
a Gràcia, mentre que el 30% restant són alumnes que viuen fora
del districte i van a un centre públic o concertat de Gràcia. També
hi ha un 26% d’alumnes que viuen
a Gràcia que van a un centre concertat d’un altre districte.

•

el repor

Dos móns i molts dubtes
encara sobre la Zona
de Baixes Emissions
“Quants metres puc recórrer ﬁns a la
Ronda?”, diu un veí; resposta: “cap”
A. B.

D

illuns a la biblioteca Jaume
Fuster es va visualitzar la
realitat, cara a cara, d’un
futur que ha esclatat en qüestió
dels últims mesos i d’un passat
que encara no es resigna a fer

el canvi cultural. Un debat viu,
25 paraules demanades, i encara molts dubtes, van desplegarse durant dues hores en una sala
d’actes amb prop d’un centenar
de persones, moltes de les quals
es mostraven incrèdules sobre
l’entrada en vigor de la Zona de
Baixes Emissions. “Quants me-

Sessió informativa sobre la Zona de Baixes Emissions a la Jaume Fuster. Foto: A.B.

tres puc recórrer des de casa per
arribar a la Ronda i circular amb
el meu vehicle si està prohibit?”.

Resposta del regidor, Eloi Badia,
actuant en aquest cas com a regidor d’Emergència Climàtica:

“Cap”. “Si esgoto els deu dies
anuals de disposició lliure i a
última hora he de portar ma
mare al metge, com li porto?”.
Resposta: “Llogui un cotxe”.
Badia va recordar que el model
de Zona de Baixes Emissions no
busca que els ciutadans que tinguin un vehicle contaminat es
canviïn de cotxe sinó “que deixin el cotxe”.
El pla municipal, que intensiﬁcarà la difusió informativa en
les pròximes setmanaes davant
les crítiques per manca d’informació en el 010, subratlla que la
seva activació és indispensable
per les 354 morts prematures arran de la mala qualitat de l’aire
que s’han produït només en l’últim any i les 3.800 acumulades
des del 2010.
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Las Hermanas
Eucarísticas fan
desnonar 26 persones
d’un bloc a Mare
de Déu de la Salut
El Sindicat d’Habitatge de
Vallcarca denuncia l’actitud
“criminal” de la comitiva judicial

Mossos i Urbana avisen
que Festa Major no té un
problema de seguretat
La segona reunió del debat obert per replantejar l’operatiu
s’emplaça a tancar el procés al març amb propostes concretes

A. B.

L
A. B.

A

mb escenes més pròpies i habituals d’altres zones més castigades de la ciutat, dilluns passat el
barri de la Salut va assistir al desnonament de 26
persones -quatre de les quals menors i una embarassada- d’una ﬁnca situada al número 26 de Mare de Déu
de la Salut. Enmig d’un fort desplegament policial, la
congregació d’Hermanas Eucarísticas de Nazaret va
precipitar l’acció judicial i policial emparant-se en l’estafa d’un apoderat de la congregació, que no ingressava a les monges les mensualitats dels veïns. Aquest fet,
malgrat els intents
de diàleg dels veïns
amb la congregació
- que ja no té seu a
Gràcia-, i l’absència de disponibilitat negociadora de
l’autoritat judicial, va consumar el
desnonament. “Es
va intentar mediar amb propietat per trobar alternatives però es van negar a fer qualsevol negociació”,
han apuntat fonts del Districte. El Sindicat d’Habitatge de Vallcarca, en un comunicat, ha denunciat en un
comunicat l’actitud “criminal” de la comitiva judicial. Durant el desnonament dues persones van intentar llançar-se des del balcó i una persona va acabar
detinguda. Fonts de la congregació amb seu a Madrid
contactades per aquest setmanari no han volgut fer
declaracions. Les famílies vulnerables estan allotjades
provisionalment mentre Serveis Socials treballa cada
cas per trobar sortides.

Dues persones van
intentar llançar-se
des del balcó i una
va acabar detinguda

•

a Festa Major de Gràcia ha
celebrat aquesta setmana la
segona de les reunions del
debat obert al voltant de la
seguretat, després dels incidents greus registrats en l’últyima edició, amb quatre agressions
sexuals i dos guarnits molt afectats a plaça del Nord i al carrer
Llibertat, amb una conclusió poc
clara de moment: els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana aﬁrmen que la festa no té un problema de seguretat.
Si la primera reunió, el passat 22
d’octubre, va servir 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, aquesta segona trobada s’ha tancat amb
un regust més amarg per part dels
carrers participants.
La Guàrdia Urbana va explicar
l’operatiu i els Mossos van incidir en el nombre de fets delictius
al districte que, si bé és cert que
sempre registren un repunt tant
a nivell de seguretat administrativa com de seguretat ciutadana, a
parer dels cossos policials això no
és suﬁcient com per actuar contra
nous problemes de seguretat.
El procés de debat, en el qual
participen òbviament la Fundació
Festa Major i el Districte, s’ha emplaçat ara a una tercera reunió a
ﬁnals d’hivern o a principis de la
primavera que concreti les possibles millores que aportin totes les
parts per a l’edició 2020.

•

Travessia Sant Antoni, tercer premi pel guarnit de la ruta de la seda. Foto: JM Contel

La Fundació inicia una
campanya per promoure el
pessebre. L’entitat ha començat
aquesta setmana a promoure
d’una manera original el segon
concurs infantil. “Saps que fer
el pessebre té beneﬁcis per a la
salut?”, diu. Entre els arguments
hi ha: redueix l’estrès, fomenta
la creativitat, promou la
psicomotricitat i aporta felicitat.

Documents
Matinée Vallmitjana,
la memòria guanyada
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L’itinerari teatralitzat impulsat pels veïns de la plataforma Protegim l’interior d’illa va concentrar
veïns i actors compromesos el matí del passat dissabte 9 de novembre al carrer Astúries per
reivindicar el patrimoni cultural que representa Can Vallmitjana. Una Matinée que va emocionar
els assistents i on no va faltar els senyors Vallmitjana, Nonell, Picasso i Gargallo. Al segon acte,
al Teatre del Bosc (actual cine Bosque), es van trobar la Margarida Xirgu (Mónica Glaenzel). I la
Colometa (Àurea Márquez), a la porta del forn de la família Montserrat fa plorar la gent, i ella
també no pot evitar emocionar-se. Finalment, el monòleg d’en Vallmitjana, davant del número 9
de Rambla de Prat, i la reivindicació dels veïns, tanquen l’acte. Fotograﬁes: Eduard Hervàs.

9 de novembre. Matinée
Vallmitjana. Reivindicació
veïnal teatralitzada.
Protegim l’interior d’illa

F

inals del XIX i principis del XX en un petit racó
de Gràcia. Travessia de Sant Antoni, Santa Rosa,
Carrer Gran, Montseny, Rambla de Prat, Astúries
i, al centre de tot això, Can Vallmitjana. Pichot, Cases,
Xirgu, la Consuelo, La Colometa, Lluïsa Vidal, Gargallo,
Nonell, Picasso i, com a pedra angular que tot ho lliga,
Juli Vallmitjana.
Un conjunt de ﬁls impressionants interconnectats
tots entre si. Una petita xarxa menestral i cultural impressionant, protagonista i transformadora. No fou cap
casualitat que tants i tan importants artistes vinguessin
a aquest racó del nostre barri. Van fer-ho perquè Gràcia
era a l’avantguarda i Can Vallmitjana i Juli Vallmitjana
en foren un excepcional node cardinal.
9 de novembre. Matinée Vallmitjana. Una memòria recuperada des de baix. Un patrimoni guanyat per
actors compromesos i veïns empoderats. Mai més podrem passar pels llocs de la Matinée i veure’ls com
abans. Ni, menys encara, veure’ns a nosaltres com llavors. Ara, plens d’història i emoció, aquests espais són
nostres, són el nostre patrimoni.
Moltes gràcies a tots els que ho van fer possible.
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Breus

L’Handbol Claret
trenca la mala
dinàmica abans
de visitar el cuer

Esports
Els Lluïsos de Gràcia se
situen líders en solitari
a la Copa Catalunya
L’equip de Carles Rofes ha guanyat vuit partits dels nou
disputats, cinc d’ells per menys de deu punts de diferència

El novembre estava sent
un mes fatídic pel primer
equip de l’Handbol Claret,
que havia perdut els tres
partits disputats, ﬁns
l’última jornada on els
graciencs van guanyar a
l’Aula per 28 a 19. Després
d’aquesta victòria, el
Claret visita la pista de
l’Handbol Sant Climent,
l’últim classiﬁcat, que
només ha pogut guanyar
un partit en les vuit
primeres jornades. Daniel
Vicente és el màxim
golejador de l’equip amb
81 gols en 8 partits.

Xavi Vallès
presenta el
seu llibre ‘El
camí és llarg’
L’impulsor del projecte
De l’Hospital a la Catedral
segueix treballant en el
seu projecte i ara presenta
una de les novetats, el
llibre El camí és llarg. L’acte
de presentació es farà el
10 de desembre a les 7 de
la tarda, al carrer Taulat,
166, i el gracienc estarà
acompanyant de l’escriptor
Jaume Cela, que ha estat
l’autor del pròleg del llibre,
i del Doctor Sánchez de
Toledo. Els guanys de les
vendes es faran servir per
seguir amb la investigació.

Resultats
FUTBOL
Tercera Divisió - Grup 5
Jornada 14
CE Europa 0 - 0 CF Perelada
1. CE L’Hospitalet ............. 32 punts.
6. CE Europa..................... 24 punts.
Jornada 15
1/12 (12h) San Cristobal - CE
Europa

Primera Nacional Femenina
Jornada 11
Sant Pere Pescador 3 - 4 CE Europa
1. RCD Espanyol B ............ 31 punts.
5. CE Europa ..................... 19 punts.
Jornada 12
1/12 (14:30h) CE Europa - FC
Mallorca

Albert Vilardaga

E

l millor equip del grup 1 de la
Copa Catalunya, la màxima
categoria del bàsquet català, són els Lluïsos de Gràcia.
Després de nou jornades
de competició, els blaus presenten
un balanç de vuit victòries i només
una derrota. De per si la temporada dels graciencs és molt meritòria, però encara ho és més tenint
en compte que per aquesta temporada no compten amb dos pilars fonamentals dels últims anys com són
el Víctor Pla i l’Oriol Pla. L’equip de
Carles Rofes està demostrant ser un
dels equips amb més oﬁci de la competició, i s’ha imposat en tots els ﬁnals de partit igualats que ha disputat. De fet, de les vuit victòries, cinc
d’elles han estat per menys de deu
punts de diferència.
Les dues principals referències
ofensives de l’equip estan sent Marc
Tubau i Cesc Pla. Els dos jugadors
del perímetre de l’equip de Rofes
s’estan combinant per anotar més
d’onze punts per partit cadascú.
Tubau s’ha convertit en el jugador
que més minuts disputa per partit
i està sent un jugador determinant
en els moments decisius, i ho ha demostrat aquesta mateixa setmana
en el partit que els Lluïsos tenien
ajornat contra el Montgat, els blaus
anaven perdent d’un punt quan faltaven 20 segons, van recuperar la
pilota, i Marc Tubau va anotar la
cistella guanyadora a dos segons
pel final. El principal equip perseguidor dels blaus és El Masnou,
que té encara un partit pendent

BÀSQUET
Copa Catalunya Masculina (G1)
Jornada 9
Lluïsos de Gràcia 69 - 49 Lliçà
d’Amunt
(J4) UE Montgat 51 - 52 Lluïsos
1. Lluïsos de Gràcia .................... 8-1.
2. UE Horta .................................6-3.
Jornada 10
1/12 (13h) El Masnou - Lluïsos de
Gràcia

Primera Catalana Masculina
Jornada9
1/12 (12:30h) UE Claret - CB Vic
30/11 (17:45h) Vedruna Gràcia - CB
Prat

Marc Tubau dirigint l’equip en el partit contra la UE Horta. Foto: Joan Rodríguez

Presentació oﬁcial del Vedruna
Gràcia, el Pedagogium i el CB
Coll. Desﬁlada de tots els jugadors,
jugadores, i fotograﬁa de família.
El cap de setmana passat els tres
clubs van aproﬁtar per fer la
presentació oﬁcial dels seus equips,
el CB Coll ho va celebrar a la pista
de la Creueta, el Vedruna Gràcia al
camp del Virolai i el Pedagogium
al pavelló Josep Comellas.

1. Joventut Les Corts ................. 8-1.
3. Safa Claror .............................. 7-2.
7. Lluïsos de Gràcia.................... 5-4.
Jornada 10
1/12 (18h) Lluïsos de Gràcia - CEEB
Tordera
30/11 (17:45h) CB Granollers - Safa
Claror

WATERPOLO
Lliga Premaat Masculina
Jornada 9
CN Catalunya 4 - 10 CN Mataró
1. Atlètic Barceloneta ...... 24 punts.
8. CN Catalunya ................. 9 punts.
Jornada 10
30/11 (18h) CN Terrassa - CN
Catalunya

Primera Catalana Femenina (G1)
Jornada 9
Safa Claror 48 - 54 Lluïsos de
Gràcia

Lliga Premaat Femenina
Jornada 8
CN Catalunya 3 - 16 CN Terrassa

1. CN Mataró..................... 24 punts.
9. CN Catalunya ................. 4 punts.
Jornada 9
6/12 (12h) CN Sabadell - CN
Catalunya

FUTBOL SALA
Divisió d’Honor Catalana (G2)
Jornada 7
Magic Sants Futsal 7 - 4 Gràcia FS
1. Magic Sants Futsal ........17 punts.
5. Gràcia FS ........................12 punts.
Jornada 8
30/11 (17:30h) Gràcia FS - CEFS
Prosperitat

HANDBOL
Quarta Catalana (Grup A)
Jornada 8
Handbol Claret 28 - 19 AE Aula
1. HC Laietà Argentona ... 16 punts.
9. Handbol Claret............... 6 punts.

però ﬁns ara només ha perdut dos
partits. Els del Maresme són el rival
d’aquest cap de setmana dels graciencs en una sortida que es preveu
molt complicada, però que en cas
d’aconseguir la victòria deixarien
a tots els rivals a mínim dues victòries de diferència quan s’apropa
l’equador de la temporada.
Els quatre primers classiﬁcats
aconsegueixen el bitllet per disputar els quarts de ﬁnal de la competició, en una eliminatòria que es
disputarà el mes de maig en format
d’anada i tornada. Aquesta eliminatòria dóna accés a la ﬁnal a quatre, i a la disputa pel títol i un possible ascens a la Lliga EBA.

•

Jornada 9
Sant Climent - Handbol Claret

TENNIS TAULA
Segona Divisió Nacional (G4)
Jornada 8
El Ciervo 2 - 4 Lluïsos de Gràcia
1. Lluïsos de Gràcia .......... 14 punts.
2. CTT Borges ....................12 punts.
Jornada 9
1/12 (11h) Lluïsos de Gràcia Portmany

HOQUEI PATINS
Tercera Catalana
Jornada 10
Cerdanyola CH 4 - 1 CH Claret
1. Cerdanyola CH.............. 30 punts.
11. CH Claret ....................... 4 punts.
Jornada 11
30/11 (11:15h) Cerdanyola CH - CH
Claret - CT Barcino

Esports
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L’Europa visita el San Cristóbal
després d’encadenar dos empats

Breus

El CN Catalunya
es manté en
posicions de
playoff pel títol

El Femení A ha completat un gran mes de novembre on ha sumat deu punts dels
dotze possibles i lluita per acabar la primera volta de la lliga en tercera posició

A. V

Els eSports
han començat
la temporada
sumant deu punts
en sis partits

L

’Europa ja és l’equip de la lliga que menys partits ha perdut (2), juntament amb el
líder, L’Hospitalet, però les
últimes dues jornades, els
escapulats no han pogut passar de
l’empat i s’han quedat de moment
sense una plaça per disputar el
playoff d’ascens. Aquest diumenge,
el conjunt de David Vilajoana visita
Terrassa, el camp del San Cristóbal,
que ocupa la 16a posició i està lluitant per escapar-se de les posicions
de descens. A priori pot semblar
un context adequat per tornar al
camí de les victòries, però l’Europa
ja va comprovar la temporada passada com se les gasten els del Vallès
Occidental, que sent un equip recentment ascendit van aconseguir
els tres punts al Municipal de Ca
n’Anglada amb remuntada ﬁnal inclosa, i es van emportar un empat
al Nou Sardenya, també en els últims minuts del partit.
La Pobla de Mafumet és l’últim
equip que ocupa les posicions de

Pastells controla la pilota en el partit contra el Perelada. Foto: Àngel Garreta

playoff amb tres punts més que
l’Europa i dos més que el Sant
Andreu. Queden cinc partits per
acabar la primera volta, i els escapulats tenen un calendari amb
dos partits de màxima exigència, L’Hospitalet i el derbi contra
el Sant Andreu; dos partits contra equips classiﬁcats a la meitat
de la classiﬁcació, el Manresa i el
Banyoles, i el partit d’aquest cap de

setmana contra el San Cristóbal,
que està a la zona baixa.
El Femení A ha tancat un mes
de novembre brillant, on ha sumat
tres victòries i un empat. L’equip
de Fran Güells té l’opció d’allargar
aquesta bona dinàmica aquest cap
de setmana contra el FC Mallorca
Toppfootball, un equip que és
cuer a la classificació, i que després d’onze jornades suma qua-

tre punts amb sis gols a favor i 36
en contra. El següent partit ja serà
l’últim de la primera volta i serà
la visita del Levante Las Planas al
Nou Sardenya, un rival directe a la
part alta de la classiﬁcació, que posarà a prova el moment de forma
de les escapulades que poden arribar a l’equador de la temporada en
tercera posició.
Una altra secció del club que ha
començat la temporada són els eSports. L’equip que capitaneja l’Àlex
Beltry a la Quarta Divisió i després
de sis partits suma deu punts i ocupa la cinquena plaça. La temporada
passada, la del debut en aquesta categoria, els escapulats van quedar
classiﬁcats en cinquena posició.

•

La màxima categoria del
waterpolo estatal està
sent de màxima exigència
pels primers equips del
CN Catalunya. En la
competició masculina
només perd la categoria
l’últim classiﬁcat, que és el
Tenerife que no ha sumat
cap punt i comença a tenir
les coses complicades,
mentre que l’equip del Tato
Garcia ocupa la vuitena
plaça amb nou punts i es
mantenen en posicions
de playoff. L’equip femení,
entrenat per Gabor
Egedi, és penúltim en la
temporada de retorn a
la Lliga Premaat, i lluita
per abandonar la zona de
promoció de descens.

Opinió
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Cartes al director
L’acostament d’un
estranger cap a la
independència

Editorial

Un nou gran front obert

E

l pla Tres Turons és un d’aquells temes complexos d’afectacions i
de repensaments municipals que costa de seguir i, més encara, costa d’explicar periodísticament en clau de continuïtat. Va passar un
fet similar amb el pla Vallcarca, però amb el pas dels anys hem aconseguit entendre la seva dinàmica embogida, i les casetes d’Encarnació van
camí de convertir-se també en un llarg colobrot.
Als Tres Turons, ara fa deu anys es van començar a moure les primeres peces afectades: Mühlberg, Marià Lavèrnia, carretera del Carmel... A
Gràcia tot plegat es percebia com una batalla llunyana. Primer es parlava de 764 afectacions, després de 300 i ara de 211. Els mandats han anat
passant i ara, des de l’abril, hi ha tres projectes guanyadors que han de
servir de base per redactar els
avantprojectes en els tres àmbits d’actuació, un dels quals
toca de ple 73 habitatges en
el districte de Gràcia, als barris del nord, a carrers com
Taradell, Ceuta o Coves d’en
Cimany. A Gràcia es continua
veient llunyana la batalla pel
sol fet que se situa lluny del
nucli històric i lluny dels moviments veïnals més actius.
Però la Plataforma d’Habitatges Afectats de Tres Turons fa mesos
que treballa per teixir aliances de relativa proximitat amb Vallcarca,
allà on han aconseguit retenir un barri que anava cap a la destrucció
quasi total. I aquest 1 de desembre comença a caminar la mobilització
pel futur dels 73 habitatges. La plataforma és conscient de les seves limitacions i febleses, però l’Ajuntament també ha deixat de banda el debat participatiu que ara assegura que promourà. El pla Tres Turons serà
un dels grans temes del mandat, i ja ens podem calçar perquè l’haurem
d’explicar bé.

El pla Tres Turons
serà un dels grans
temes del mandat i
l’haurem d’explicar bé

•

El by-pass de motos de Diagonal-Sèneca-Minerva ja no existeix. Els vehicles de dues rodes motoritzats que vulguin saltar-se un parell de semàfors del lateral de Diagonal no poden
fer la clàssica pirula. Però aquest dijous la imatge del canvi
de direcció era diferent i igual de dramàtica: una llarga ﬁla de cotxes
sortint de Minerva cap a la Diagonal. “Moltes gràcies per haver despaciﬁcat MInerva i haver-lo convertit en zona de cotxes perillosa”, deia
l’exconseller socialista al districte Carles Maggi.
El
dependent

Som-hi

Sóc suec, tinc 57 anys i sóc comandament
intermedi en l’àrea de noves tecnologies.
Em considero una persona curiosa i gran
coneixedor de la història contemporània.
Vaig venir a Catalunya de vacances per primera vegada el 2002. Em va semblar estrany que hi hagués cartells amb dos idiomes. Abans només havia sentit parlar de
l’euskera. Em va encantar el lloc i la gent i
vaig tornar ﬁns que vaig comprar un apartament el 2009. Ara passo tot el meu temps
lliure allà amb la meva família. Primer vaig
pensar que la independència només tenia
a veure amb no voler pagar tants impostos. El 2010 vaig llegir més història. Cap al
2014 vaig canviar del desinterès a ser neutral. El que va succeir abans del primer
referèndum no oﬁcial i les converses amb
el meu principal amic català van canviar
el meu punt de vista a favor de la independència. El 2016 el meu amic em va dir
que Espanya era com Turquia. Vaig pensar
que era un comentari absurd, però vaig
haver de donar-li la raó al juliol de 2017;
van tancar llocs web, hi va haver ràtzies i
més coses. El meu apartament està a Sant
Carles de la Ràpita, que va ser un dels llocs
que es van prendre com a exemple en el judici per mostrar la brutalitat policial. (...)
Segueixo molt el tema català. A twitter sovint discuteixo amb nacionalistes espanyols que diuen que els catalans són nazis i
altres insults horribles. Això no és veritat.
Tots els catalans que hem conegut han estat molt amables amb nosaltres, estrangers estranys que no parlen català, només
una mica de castellà (amb molts errors). A
l’igual que altres bones persones, et tractaran amb respecte si les respectes. Només
volia dir per què és important per a mi (...).
Bengt Sjöberg
Fe d’errades
Sobre l’entrevista amb Sílvia Farriol, que va
acollir Ángeles Chiván (núm. 778), aclarim:
1- Que el cognom d’Ángeles és Chibán; 2- Que
la cunyada present als actes de la Virreina, la
Luz, és dona del germà Joaquín, no del Paco;
i 3- Que la Luz no treballa al Cirque du Soleil
sinó a la productora argentina del Cirque

Lola Capdevila

s el meu primer Ull de dona i l’escric
pensant en les persones que fan possible que alguns barris continuïn, malgrat tot, la seva pròpia història i siguin
pobles plens de vida. Nuclis on hi ha de
tot i tot té la seva importància: el comerç
de proximitat, les colles de cultura, els casals, esplais i l’escoltisme, les associacions
esportives, solidàries, culturals, literàries,
gastronòmiques, periodístiques, musicals,
teatrals, els moviments veïnals que reivindiquen equipaments, habitatge assequible i espais verds per a tothom i que volen salvar illes, alzines, i camps esportius.

É

Les veïnes i veïns se
saluden i es preocupen
del mès bàsic, amb el
senzill “Com estàs?”
Plataformes que demanen llibertat pels
presos i preses, exiliats i exiliades polítiques i per les persones represaliades, ferides, empresonades i perseguides aquestes darreres setmanes. Tot això, i més, és
el meu poble. Les veïnes i veïns se saluden
i es preocupen del més bàsic, amb el senzill “Com estàs? Va tot bé?” I, si cal alguna
cosa, sempre hi són! És el “cuidem-nos els
uns als altres” que darrerament escoltem
sovint com una consigna bàsica i sagrada per vèncer la por i resistir l’envestida.
Això passa als nostres veïnats graciencs;
alguns amb carrers més amples i una
mica més verds, d’altres amb carrers estrets però tots amb gent de cor gran. Tot
això, i més, és el meu poble. Treballador,
emprenedor, somniador i lliure.

•
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Programació
Ràdio Gràcia 2019

Ull de
dona

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

Jordi Daura, portaveu del grup municipal BCNxCanvi a Gràcia

El teatre i la vida

Al meu amic Paco

Silvia Manzanera

E

l dissabte de la setmana passada m’assabentava d’una trista notícia. La mort sobtada de
Francesc Gambús (Paco per als amics) als 45 anys,
el qui va ser Conseller Municipal a Gràcia (20072011), director general de Relacions Exteriors
de la Generalitat de Catalunya (2011-2014) i diputat al
Parlament Europeu (2014-1018).
Era molt el que m’unia amb el Paco. Tots dos érem
d’Unió Democràtica de Catalunya, demòcrata cristians,
catalanistes i profundament europeistes. D’ell en vaig
aprendre la constància en la política, el diàleg per arribar a grans consensos, mantenir sempre el cap fred
abans de prendre decisions, i sobre tot el compromís,
des dels valors humanistes, amb Catalunya i la seva gent.
En Paco era un demòcrata cristià de cap a peus. Un
home molt familiar, cristià i el caracteritzava la seva
marcada sensibilitat social. Va fer de la sostenibilitat i de
l’economia circular el seu estendard durant la seva etapa
com a parlamentari europeu. I sobretot, va ser un dels
pioners en la defensa del català com a llengua oﬁcial a
l’eurocambra.
Per mi va ser un pare polític, un mentor, que va guiar
les meves primeres passes en les responsabilitats institucionals. Gràcies al Paco vaig accedir al 2015 a ser conseller municipal al districte. Ell va ser el que em va fer la
proposta. Encara recordo les seves paraules: “jo ho vaig
ser fa uns anys. T’ho passaràs molt bé i aprendràs el que
és la política de debò”. El Paco tenia això, era una persona que li agradava la proximitat amb la gent, estar al
carrer, parlar amb tothom. Sempre tenia un somriure.
Una vegada, poc després d’haver estat escollit eurodiputat, li vaig preguntar: “Paco, que tal per Europa?”. La
seva resposta va ser fulminant: “Doncs igual que tú. O
es que ara i aquí (Barcelona) no som a Europa?”. Les següents vegades vaig canviar la pregunta per “Paco, que
tal per Brussel·les?”.
Últimament ens veiem poc. Ell estava molt a
Brussel·les per feina, però sovint xatejàvem pel mòbil.
Teníem establert veure’ns cada cert temps quan tornava
a Barcelona. A vegades ens podíem passar setmanes discutint la data però sempre acabàvem trobant un forat.
Quan ens veiem, abans de tot i sense dir res, una forta
abraçada. El Paco era així, abraçava molt i ho feia de veritat. Ens passàvem una estona parlant sobre nosaltres,
com ens anava la vida i evidentment parlàvem de política. Amb una hora pràcticament havíem arreglat el món.
De les anècdotes que més recordo és quan ell era diputat al Parlament Europeu. Ell em coneixia molt bé.

L

El polític gracienc Francesc Gambús. Foto: Cedida

D’ell en vaig aprendre la constància
en la política, el diàleg per arribar
a grans consensos, mantenir
sempre el cap fred abans de
prendre decisions i sobretot el
compromís amb Catalunya

Sovint m’enviava llibres sobre Europa, la democràcia
cristiana o el Partit Popular Europeu. Puc dir que tinc
una bona biblioteca gràcies a ell. A vegades, arribava a
casa i ma mare em deia: “Jordi, ha arribat un paquet per
a tu de no se que d’Europa”. Els meus ulls brillaven, sabia que era alguna cosa que m’enviava el Paco. Podia ser
qualsevol cosa. Una vegada em va enviar un paraigües
enorme del EPP que guardo amb molt de carinyo.
Del meu cor en ploren llàgrimes però vull acabar
aquestes línies donant el més sentit condol a la seva família, a la Mireia, al seus ﬁlls i als seus pares. Ens ha
deixat un polític en majúscules, però sobretot un ﬁll, un
marit, una pare, un amic, una gran persona. Et trobaré a
faltar amic.
Al cel sia.

•

’assaig previ a l’estrena de l’espectacle creat per Dagoll Dagom La Nit
de Sant Joan va coincidir amb el 23F,
i una ràdio va acompanyar els actors a
l’escenari tot el dia. Dies més tard, el 4
de març, l’obra s’estrenava al Romea i
alhora servia d’inauguració del Centre
Dramàtic de la Generalitat, un fet que la
companyia no tenia previst, però el compromís s’havia mantingut més enllà de
l’agenda política. A les butaques, públic
institucional, seriós i protocol·lari. Res
de riures, cap remor ni ambient d’alegria imaginat per la companyia, que ballava i cantava al ritme de les melodies
de Jaume Sisa. No va ser l’estrena ideal,
ni tampoc les crítiques. Demolidores.
D’aquella nit Joan Lluís Bozzo recorda
la frase del president Jordi Pujol, “a part

Nervis a dins i fora de
l’escenari. No importa
el resultat sinó el viatge,
no l’arribada a l’illa
de teatre, vosaltres què feu?” Però els
pobles de Catalunya ens van salvar, diu
el director de teatre. I l’obra ha sabut superar qualsevol obstacle del camí, i ﬁns
i tot fer salts inesperats. Com el que va
provocar l’Òscar, treballador social de
Salut Mental Gràcia, un seductor capaç
d’engrescar tothom amb el seu “creiem
en l’impossible”. I així és com tothom li
va dir que sí; el Bozzo, la Pilarín Bayés,
els germans Castells i Planas, la Mont
Plans, la coral El Cor Canta, el Jaume
Sisa, el Cercle de Gràcia... Com diu l’Òscar, més de 90 persones han regalat el
seu temps i talent per fer possible una
experiència comunitària que tracta les
persones amb respecte i dignitat. A totes, independentment de les seves vulnerabilitats. Aquest dilluns 25 de novembre el teatre del Cercle estava ple. Nervis
a dins i fora de l’escenari. Normal en una
estrena. És igual el resultat. Ha importat
el viatge i no l’arribada a l’illa. I si no que
li preguntin als protagonistes: a més del
teatre, vosaltres què feu?

•
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Opinió
Opinió convidada

el
bloc

Romà Torrents i Llanos, veí de la Salut i soci del CE Europa

Quant duraran?
Albert Vilardaga

E

l passat 8 de novembre l’Europa
anunciava a la seva pàgina web que
s’havien substituït les llums de l’estadi que no funcionaven per llums noves,
de tal manera que es va recuperar temporalment el 90% de l’enllumenat del Nou
Sardenya. Una solució temporal, per no
dir matussera, ja que el camp reclama
urgentment un canvi del tot el sistema
d’enllumenat, i adequar-lo per a una illuminació LED per aconseguir un estalvi
energètic i econòmic, tal com s’ha fet en
altres camps de Barcelona. La instal·lació
segueix sent la original, la de l’any 1995,
el pas dels anys l’ha deixat molt malmesa, i això ha fet que pràcticament quan
els operaris abandonaven el camp després de col·locar les noves llums, algunes
d’elles es tornessin a fondre. Quant dura-

La instal·lació de llum
és de l’any 1995 i cal
adequar-la per a una
il·luminació LED
ran? Alguns assistents habituals al Nou
Sardenya pronostiquen que abans que
s’acabi l’any estarem igual o pitjor que
com estàvem abans, és a dir, que la solució no hauria durat ni dos mesos.
Per no parlar de l’estat de la gespa que
cada dia que passa és pitjor i ja es comença pràcticament a intuir el ciment. No
és un tema estètic o de comoditat, és un
tema de la salut de tots els jugadors, des
del primer equip masculí o femení ﬁns
als nens i nenes de l’escola. Quan es posarà ﬁl a l’agulla en aquest tema? Cal esperar que algú es faci mal de veritat per
després córrer?
L’estadi és municipal, i pel que sembla no hi ha diners i fa massa anys que
no n’hi ha hagut o si més no que no s’han
volgut destinar a cuidar aquesta installació, esperarem (a les fosques) que arribi aviat el dia.

El CE Europa aposta
per la salut

T

inc 70 anys, ﬁll de Gràcia com el meu pare, ell em
va fer de l’Europa i el vaig seguir setmanalment
de nano i ﬁns els 16-17 anys, aquella edat en la que
amics i noies es transformen en el centre de l’atenció... Després la vida em va allunyar del Club de la
meva infantesa tot i que seguia cada setmana amb cert dolor els seus resultats, el seu rumb entre Tercera i Regional.
Explico aquest itinerari perquè hi és en el fons el record
del meu pare, gracienc, republicà, vençut i digne que, malalt crònic als pulmons, es barallava sempre amb aquells
que puro en mà i en boca empastifaven l’ambient sense
cap mesura. Eren altres temps: l’únic que podia dir ell és
que no calia encendre puro darrere puro, cigarreta darrere cigarreta...
El meu pare va ser des dels seus trenta anys fumador
passiu, la silicosi que li van matar els pulmons era de fotogravador, del seu oﬁci que va haver de deixar. Jo, que sols
vaig fumar de jove, de gorra i per fardar, convisc des de fa
cinc anys amb un tumor produït (estadísticament amb una
probabilitat del 90%) pel fum del tabac. I amb una probabilitat també alta de que hi torni el tumor. Bé, no és cap notícia, afortunadament els càncers es curen en bona part i a
ben segur ens trobem desenes al Nou Sardenya... O centenars amb malalties semblants.
El C. E. Europa, que és un club exemplar en tants aspectes (valors d’esport, formació de nens i nenes, futbol base,
idioma, educació, catalanitat i progressisme) ja ho és també
en el de la defensa de la salut pública: una proposta exemplar de la Junta –a la que felicito- ha tancat el Nou Sardenya
al tabaquisme i els seus efectes.
El Barça, que no és cap model dels europeistes per altres
coses, va estar pioner en la valenta actitud de protegir des
de fa anys la salut dels assistents al Nou Camp. Va aplicar
l’esperit de la Llei, del seu (oblidat!) Preàmbul i ha marcat
un abans i un després per a molts clubs: quan dos drets collisionen entre els fumadors actius i passius prevaleix el dret
a la salut.
L’Europa ha estat feliçment proactiu i ha fet el pas de fer
saludable el seu Estadi, aproﬁtant ara el vent a favor dels
canvis que a ben segur s’aniran implementant per conduir
als fumadors al seu àmbit privat del que –per respecte a tothom i a ells mateixos- mai haurien de haver sortit.
Acabo: L’Europa és un Club Esportiu, no només un Club
de Futbol. A l’estadi ens ajuntem un miler de persones,

La tribuna del Nou Sardenya, ara lliure de tabac. Foto: Cedida

L’Europa, que és un club exemplar
en tants aspectes (valors d’esport,
formació, idioma, educació,
catalanitat i progressisme), ja ho és
també en el de la defensa de la salut
pública: una proposta exemplar de
la junta ha tancat el Nou Sardenya
al tabaquisme i els seus efectes
sovint meny, malauradament; no som els 90000+ de Can
Barça. Però el fum molesta, agredeix, impacta a la salut
de tothom, afecta els nens i els joves esportistes en el físic
i en el formatiu. Fumar avui ja no és un acte social, és un
acte egoista, insà i individual; un acte que a ben segur fa
que molts dels que fumen contínuament cigarretes i purs
no ho fan ja a casa seva i aprenen a fer-ho allà on no molesten ni afecten la salut de la seva gent propera, de familiars i amics.
Gràcies, Europa!

•

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

Exposicions Actes
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.
Fundació Felícia Fuster (Camps i Fabrés,
3-11)

Divendres 29 de novembre
Presentació del llibre: Algèria en transició
cap a una Segona República. Amb Aurèlia
Mañé i Josep M. Navarro.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de
l’Olla, 104), a les 18.30 h

Fins al 4 de desembre
Exposició Memorial dels desapareguts a
Algèria. Mostra de fotograﬁes i textos cedida per Sodepau que fa un recorregut pel
procés de desaparicions forçades que va
patir Algèria a partir del cop d’estat del
1992 i la trajectòria de lluita dels familiars
de les persones desaparegudes per exigir
la Veritat i la Justícia.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia,
190)

Concert: Salina + Me & The Bees.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21 h

Fins al 5 de desembre
Persones que es mouen és una exposició fotogràﬁca cedida per Metges del
Món amb motiu de la Setmana Cultural.
Mostra que té com a objectiu fer visibles
les fortaleses, lluites i conquestes de les
persones migrades, refugiades i defensores dels drets humans en un context de
vulneració de drets fonamentals dins les
fronteres europees i espanyoles.
CC La Sedeta (Sicília, 321)

Concert: Boris Bacho, Cantos de
Búsqueda.
La Sonora de Gràcia (Riera Sant Miquel,
59), a les 21 h

Fins al 7 de desembre
20 anys de Matrix. Selecció d’imatges i
objectes sobre la sala Matrix i el seu univers. 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)
Fins al 20 de gener
Exposició Llibreria Catalònia, Editorial
Sudamericana i editorial Edhasa. Llibres
d’anada i tornada. Mostra que repassa
les intenses relacions entre editors i llibreters de les dues ciutats, Barcelona i
Buenos Aires, al llarg del segle XX.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps)
Fins al 20 de desembre
Sin tapujos, de Beñat Olaberria. Artista
basc resident a Londres on el 2018 va
obtenir un màster en Belles Arts per la
Universitat de City and Guilds of London
Art School. L’exposició mostra els darrers
treballs en paper de l’artista. Amb un enfocament no impressionista no narratiu i
no reductiu, la seva obra explora els territoris desconeguts de la seva ment. Beñat
construeix obres a través d’una cadena de
reaccions als seus primers gestos improvisats primaris i instintius ﬁns que aconsegueix un resultat leial a la seva lògica
visual.
Las Cosas de Martínez (Diluvi, 5)
Exposició permanent
Exposició Casa Vicens, la primera casa de
Gaudí: maniﬁesto de su obra. Per conèixer la història de la Casa Vicens, en el seu
context social, cultural i artístic com obra
gaudiniana i la seva anticipació al modernisme.
Carrer Carolines, 18-22

Flamencuentos. A càrrec d’Antonio Zoco
i convidats.
La Casa dels Cones (Ramón y Cajal, 35), a
les 20.30 h

Concert ﬁnal 8a edició DMJ: Baixa
Permanent + Hideout + Cleanstring.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia,
190), a les 21 h
Orpheus XXI: músiques per a la vida i la
dignitat.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 21 h

Concert: Alaturca Barcelona (world, gypsy, oriental).
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22.30 h
Dissabte 30 de desembre
4t Congrès JMM (Joventut Multicultural
Musulmana): Els mitjans de comunicació,
com inﬂueixen en la nostra societat?
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia,
190), a les 10 h
Nadal als Mercats: taller de decoració
d’arbres de Nadal.
Mercat de Lesseps, d’11 a 13 h
Tu Fas Food: taller Aperitius de Nadal
amb l’Ana Casanova de Love Food. Cal inscripció prèvia.
Mercat de l’Estrella (Pi i Margall, 73), a
les 12 h

Recomanem

EstimArt: una mirada des de la
diversitat funcional a l’art
L’exposició EstimArt, el projecte artístic del Centre Ocupacional de la Fundació
Estimia, recull el treball de diferents artistes que han pintat o modelat la seva visió
del món i han trobat en la creació artística un canal de comunicació més enllà
de capacitats físiques o psíquiques dels seus creadors. Per introduir l’exposició
s’ha preparat una xerrada sobre “Art i diversitat funcional” oberta a tothom amb
Miguel Gallardo, il·lustrador i pare de la María; Joseﬁna Rocamora, de la Fundació
Estimia; Rafa Valero, actor i creador de l’obra La crua realitat; i Maribel Guillén,
psicòloga a l’acidH i experta en artteràpia i alguns dels artistes creadors. I el
dia 13, com a tancament de les activitats, hi ha prevista l’obra La crua realitat.
Del 2 al 13 de desembre a Lluïsos de Gràcia

Concert: Juan Wauters.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21 h
Concert: Hamsa Hamsa (música àrab serfardí).
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22.30 h
Diumenge 1 de desembre
Campanya de recollida de joguines al CollVallcarca. Fins al 4 de de gener.
CC El Coll La Bruguera (Aldea, 15)
Espectacle teatre: El misteri de Houdini.
Jove Teatre Regina (Sèneca, 22), a les 11 i a
les 12.15 h
Espectacle Familiar: Contes beduïns, a càrrec de la Cia. Bufanúvols.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 12 h
Concert: Juan Wauters.

Cicle Món Àfrica familiar: Curtmetratges
d’animació i taller de cinema i dibuix.
A càrrec d’Àfrica Adoolu Art Cultura i
Tradicions orals. Adreçat a nens i nenes
a partir de 5 anys ﬁns a 12. Cal inscripció
prèvia a la mateixa biblioteca o a través
del correu b.barcelona.vg@diba.cat
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de
l’Olla, 104), a les 12 h
Espectacle: Dance Insights. Organitza
Trimakäsi.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia,
190), a les 18.30 h
Projecció de Sense cinema (Bla Cinema).
Lamine Ammar-Khodja (Algèria/França).
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 18.30 h
AHIHA, poesia d’amor i de revolta.
Espectacle poètic a càrrec de Kaissa
Oulda, ﬁlòloga, periodista i activista feminista i del poble amazic, amb l’acompanyament del músic algerià Massinissa AïtAhmed (baix i percussió).
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 20.15 h
Contes a tres veus: Jardines de Bolsillo.
La casa dels contes (Ramón y Cajal, 35), a
les 20.30 h

Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21 h
Concerty: Soda Brazil Jam Session.
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 21.30 h
Dimecres 4 de desembre
Curs smartphone: com utilitzar els nous
telèfons mòbils. Per a la gent gran.
CC El Coll La Bruguera (Aldea, 15), a les 10 h
Xerrada: Els processos de creació de Joan
Brossa.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps), a les
19 h
Lu Rois acomiada ‘Clarobscur’ a l’Helio.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21 h
Dijous 5 de desembre
Espectacle: Fairy Tales.
Almeria Teatre (Sant Lluís, 64), a les 20 h

Entitats

Divendres 29 de novembre
Curs SCEA: Acollint a la diversitat en
l’educació ambiental.
Aula Ambiental Bosc Turull (Pg Turull,
2), a les 17.30 h i ds a les 19 h
Dissabte 30 de novembre
Segona matinal de música tradicional.
Organitza l’Àliga de Gràcia, juntament
amb GAMAG-Minitrers de Gràcia i la
parròquia de Sant Joan Baptista.
Església de Sant Joan (pl. Virreina), a les
11 h
November Fest: dinar popular (salsitxes i cervesa alemanya) per recaptar fons per a la Festa Major del carrer
Puigmartí.
Carrer Puigmartí (entre Torrijos i Milà i
Fontanals), a partir de les 12 h i ﬁns les 17 h

Diumenge 1 de desembre
Teatre: Tot recordant Los pastorcillos de
Belén (lectura dramatitzada).
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 19 h
Dilluns 2 de desembre
Inauguració i xerrada: Art i diversitat
funcional. Amb la Fundació Estimia i
l’aCidH.
Lluïsos de Gràcia (pl. Nord), a les 19 h
Dimarts 3 de desembre
Curs taller per saber construir un pessebre de molsa i suro.
Espai Albert Musons (Alzina, 7), 18.30 h
Amb el suport de
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Breus

Riba estrena al
CAT ‘Ataràxia’, disc
amb l’Orquestra
Fireluche

Pau Riba i la mítica
Orquestra Fireluche
s’han aliat per publicar
un disc conjunt, Ataràxia,
que presentaran al CAT
Tradicionàrius aquest
divendres 29 de novembre
a les 22 h. En aquest treball
l’univers de pianets de
joguina, da ruans, orgues
Casio, serres musicals,
trastos, guitarretes, violins
i bateries de pots i llaunes
de l’Orquestra Fireluche es
combinen amb la veu i els
textos onírics de Pau Riba.

La Bauhaus,
Banksy o l’art a
Corea del Nord
al festival Dart
Aquest dijous ha arrencat
la 3a edició de Dart,
el festival de cinema
documental sobre art
contemporani que
programa ﬁns diumenge
als Girona i a la sala
Phenomena Experience.
Dart projecta documentals
sobre la vida de grans
artistes i els seus processos
de creació, enguany amb
ﬁlms sobre David Hockney,
Banksy, Brossa, Lemebel,
Antonio López, Barbara
Rubin, Josep Renau, la
Bauhaus o l’art a Corea del
Nord, entre altres.

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla del
Prat, 15. Tel. 93 217 26 42.
• Frozen II. 15.50, 18.05, 20.20, 22.30.
Ds, dg, 17.
• Le Mans 66. 21.45.
• La obeja Shaum: La película.
Granjaguedon. Ds, dg, 17.
• Parásitos. Dv, dl, dm, dc, 16.05,
19.05. Ds, dg, 19.05.
• La Odisea de Giles. 16.10, 19.10,
22.10.
• Mientras dure la guerra. 15.50,
18, 20.10.
• Adiós. 22.20. Dv, dl, dm, dc, 17.
• Si yo fuera rico. 16, 18.10, 20.15,
22.25.
• Last Christmas. Dv, ds, dg, dl, dm,
19.55. Dc, 20.15. 15.50, 18, 22.30.
• La Familia Addams. Ds, dg, 15.55,
17.55.
• Joker. Dv, ds, dg, dl, dm, 22.10.

Cultura
La Badabadoc impulsa
Catbasur, festival
internacional de
teatre unipersonal
La sala celebra el cinquè aniversari amb una proposta que
pretén crear vincles amb Buenos Aires i Llatinoamèrica

Silvia Manzanera

L’obra guanyadora
es representarà a
la sala Moscú de
Buenos Aires i farà
una residència

A

mb l’objectiu de vincular culturalment
Catalunya, Buenos Aires
i Llatinoamèrica, la sala
de teatre La Badabadoc
proposa Catbasur, festival internacional de teatre unipersonal de
Barcelona. El certamen, que se celebrarà del 2 al 30 de desembre a la
sala del carrer Quevedo i s’emmarca en la celebració dels cinc anys
del projecte, pretén convertir-se en
una plataforma de suport i promoció de la producció del teatre català. Ángel Grisalvo, codirector del
festival, explica que “les obres escollides segueixen clarament la línia de programació habitual de la
sala i volen ser un vincle d’unió entre Catalunya i Llatinoamèrica”.
Aquest vincle es concretarà
amb el premi per a l’obra de teatre catalana guanyadora: la representació de la peça al teatre Moscú
de Buenos Aires, a més d’una residència a la sala, per “viure l’experiència i conèixer el circuit cultural” de la ciutat argentina, segons
explica Guadalupe Cejas, directora
artística de la Badabadoc. La idea
és que el festival es consolidi amb
cada nova edició i es puguin establir col·laboracions amb altres ciutats llatinoamericanes.

19.20.
• El tiempo contigo. 20.10.
• Puñales por la espalda. 16, 19, 22.
• Pequeñas mentiras para estar
juntos. Dv, dl, dm, dc, 16.15, 21.55.
Ds, dg, 21.55.
Cinemes Girona. Girona, 177
• Liberté. Dm, 20.
• Ardara. Ds, 22.
• La Odisea de los Giles. Dv, ds, dc,
17.30, 19.45, 22. Dg, dl, dm, 19.45.
• Jacob, Mimi i els gossos del barri. Dg, 16.
• No m’estimis. Dv, dl, dm, 16.
• Letters to Paul Morryssey. Dv, 22.
Dl, 16, 20. Dm, dc, 16.
• Parásitos. Dv, dc, 17. Dl, dm, 17.30.
• DART. Dv, 18.30, 19.30, 21.30. Ds,
16, 18, 20, 21.45. Dg, 16, 17.30, 19,
20.15.
• Gloria Mundi. Dv, 16, 20. Ds, 16,
18, 20. Dl, 18. Dm, dc, 16, 18.
• I la lluita continua. Dm, 20.
• Pasión vertical. Dc, 20.

Foto de família amb l’0rganització i col·laboradors del festival. Foto: Cedida

Deconstruccions, lectures
dramatitzades i tallers. Després
de les funcions s’obrirà un debat
entre artista i públic. I per aportar
més contingut al programa del
festival, s’han organitzat lectures
dramatitzades i tallers, a més
d’una mostra de teatre argentí per
acostar les darreres tendències
de la dramatúrgia del país llatí.

El festival comptarà amb una
secció oﬁcial en la qual les obres a
concurs competiran pel Premi del
Jurat i el Premi del Públic, i també
tindrà una mostra internacional
d’obres convidades d’Argentina. A
més de la secció oﬁcial i l’exhibició d’obres, durant el mes de desembre s’oferiran tallers, conferències i lectures dramatitzades.
L’objectiu de Catbasur, segons els
seus impulsors, és facilitar ponts
entre els artistes, les companyies, les obres, els programadors i
el públic. Pel que fa al cartell del
festival, Albert Requena és planteja a la peça Asesino imprevisto, si
està bé matar o no, Anna Tamayo
barreja humor i drama a Cándida,
Juan Pablo Mazorra fa una comparació metafòrica amb Ulises a
Migrante, “i com els actuals migrants han d’enfrontar-se amb el
seu Poseidó”, i Ángela Palacios es
questiona a Mirta en espera “el signiﬁcat de triomfar a la vida”.

•

• Els tomàquets escolten Wagner.
Dc, 19.30.
• Fourteen. Dc, 22.
Texas. Bailèn, 205. [VOS català.
933487748 cinemestexas.cat]
• Sala 1: La directora d’orquestra.
18. La Francesita. 16, 20.25, 22.10.
• Sala 2: Mi obra maestra. 16, 18,
20. El cuento de las comadrejas. 22.
• Sala 3: Vientos de la Habana. 16,
18. La directora d’orquestra. 20.
El increíble ﬁn de semana menguante. 22.30.
• Sala 4: Hotel Bombai. 15.50, 20.20.
Ds, dg, 20.20. El cuento de las comadrejas. 18. 7 raons per fugir.
22.25.
TEXAS NANOS:
• El rei Ruc. 16.
Verdi. Verdi, 32.
• El Irlandés. 16, 21.30.
• Día de lluvia en Nueva York. Ds,

dg, dl, dm, dc, 19.45. Dv, 16, 19.45.
• Joker. Dv, ds, dg, dl, dm, 16, 20.10,
22.30. Dc, 16, 22.30.
• La Odisea de Giles. Dv, ds, dl, dm,
dc, 18, 20.20, 22.30. Dg, 11.30, 18,
20.20, 22.30.
• Intemperie. 16, 18.25, 20.25, 22.25.
• Puñales por la espalda. 16, 18,
22.25. Ds, dg, 11.30, 16, 18, 22.25.
• Frozen II. Dv, ds, dg, dl, dc, 20.25.
Ds, dg, 11.30, 16, 18.20. Dv, dl, dm,
dc, 18.20.
• Sorry we missed you. Dl, dm,
dc, 16.
• Historia de un matrimonio. Ds,
dg, 11.30.
• Van Gogh y Japón. Dm, 18.15,
20.30.
• Jacob, Mimi i els gossos del barri.
Ds, dg, 11.30.
Verdi Park. Torrijos, 49
• Retrato de una mujer en llamas.
16.
• Los miserables. 18.15, 20.35.

• Parásitos. Dv, ds, dg, dl, dc, 20.10,
22.30. Dm, 22.30.
• La hija de un ladrón. Dv, ds, dg,
16, 18, 20.30, 22.30. Dl, dm, dc, 16,
18, 20.15, 22.30.
• Pequeñas mentiras para estar
juntos. Dv, ds, dg, 18, 20, 22.30. Dl,
dm, dc, 16, 20.
• Mientras dure la guerra. 16.
• Historias de un matrimonio. Dv,
dl, dm, dc, 11.30, 18.05, 22.30. Ds,
dg, 18.05, 22.30.
• Sorry we missed you. Dv, ds, dg,
16.
• Lo que arde. Dl, dm, dc, 18.30.
• La trinchera inﬁnita. Dl, dm, dc,
22.15.
• Puñales por la espalda. Dv, dl, dc,
11.30.
• La Odisea de los Giles. Dv, dl, dm,
dc, 11.30.
• Intemperie. Dc, 11.30.
• Dios mío, pero ¿qué hemos
hecho?. Dm, 20.15.
• Van Gogh y Jaón. Dm, 11.30.
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crítica
d’art

el repor

‘L’escriptor d’un país
sense llibreries’
Marc Serena signa un documental sobre Quinea Equatorial a través
dels ulls de l’escriptor Juan Tomás Ávila Laurel amb animació
(gracienca) del Taller Estampa. Estrena als Girona el 13D
Silvia Manzanera

E

l darrer documental de
Marc Serena s’endinsa a
Guinea Equatorial, just quan
es compleixen 50 anys de la independència d’Espanya, de la mà
de l’escriptor Juan Tomás Ávila
Laurel, qui mostra aquest racó
d’Àfrica que encara pateix les
conseqüències de dos segles de
dominació colonial. L’escriptor,
el més traduït del país, es va
refugiar a Sant Cugat el 2011
per denunciar la dictadura de
Teodoro Obiang. El documental,
que ha tingut una preestrena al
CCCB, es podrà veure als Girona El Taller Estampa ha creat l’animació i el disseny del projecte. Foto: Cedida
a partir del 13 de desembre.
Marc i la manera d’enfocar-los”,
Per poder tirar endavant el
afegeix el realitzador.
projecte (els problemes de ﬁnanAmb més presència de l’aniçament d’aquest tipus de promació, sobretot a la primeducció audiovisual són notoris)
ra part del ﬁlm, L’escriptor d’un
l’equip va posar en marxa una
país sense llibreries explica el
campanya de micromecenatge
país (poc amic de càmeres críon es van recollir més de 8.000
tiques) en companyia d’Ávila
euros amb les aportacions de
Laurel. L’escriptor va néixer el
437 mecenes. Però les diﬁcul1966 a Annobón, una petita illa
tats no han aturat mai el Marc
guineana de l’Atlàntic, però ha
Serena, que va debutar amb
passat bona part de la seva vida
bertat total. Segons reconeix
Tchindas el 2015, nominat als
a Malabo, la capital. És conegut
AMMA, els Òscar del cine africà. Pié, el fet de fer servir aquesta
per la nove·la Arde el monte de
tècnica narrativa als documenL’autor sent especial interès per
noche (Calambur, 2009), ara destals és una tendència a l’alça.
les temàtiques socials i pel conEl col·lectiu artístic instal·lat a catalogda i molt difícil de trobar.
tinent africà. I en aquesta ocasió
Va ser ﬁnalista als Independent
Santa Rosa havia coincidit amb
ha tornat a comptar amb el graForeign Fiction Prize 2015 de
ﬁsme i l’animació dels graciencs Serena en dos ocasions: a Doble
Gran Bretanya. Ara presenta
epidèmia, un webdoc interactiu
Taller Estampa. “Ens sentim
sobre el doble estigma de ser se- Cuando a Guinea se iba por mar i
molt còmodes amb ell perquè
ropositiu i homosexual a l’Àfrica, se’l pot llegir de manera regular
ens dóna molta llibertat creatial blog Malabo, de la revista digii més recentment al treball per
va, és molt respectuós i conﬁa
tal Frontera D.
al Sense Ficció de TV3 Peixos
en nosaltres”, explica Marcel
La banda sonora del docud’aigua dolça (en aigua salada),
Pié, un dels membres de l’estumental compta amb la música de
sobre autisme. Pié reconeix que
di. Només hi havia dues consigConcha Buika, Pau de Nut, Negro
tot just acabar aquesta darrera
nes pel que fa a to i tarannà per
Bey, Jamin i Charli Weezy. I el dicol·laboració ja van començar a
aquelles parts que necessitava
rector dels cinemes Girona, Toni
fer ‘L’escriptor’. S’hi van tornar
que s’expliquessin amb animaEspinosa, fa tàndem amb Serena
a engrescar fàcil. “Ens agracions: que no fossin fosques ni
a la producció.
den molt els temes que tracta el
l’estil, infantil. Per la resta, lli-

L’animació (que no
havia de ser fosca
ni infantil) té més
protagonisme a
la primera part

•

Werner Thöni a la facultat
de Belles Arts
Ramon Casalé Soler

W

erner Thöni és un artista suís que té un espai
a Gràcia, Artspace (Legalitat,49), que es pot
visitar a les tardes. Se’l pot considerar un català més –el parla perfectament-, ja que porta tres
dècades vivint a Catalunya. Recentment ha presentat el seu darrer treball a la sala d’exposicions de la
Facultat de Belles Arts de Barcelona. Es tracta d’un
projecte en el qual ha estat treballant aquests dos
darrers anys i que es titula 4/4. Thöni va creant els
seus projectes mitjançant un llarg procés d’investigació, “Sé d’on parteixo, quina és la idea, la reﬂexió o el
que sigui inicial, però no tinc ni idea a on aniré a parar”, declara l’artista.
La presentació la va fer l’artista Peter Freund, catedràtic d’art en excedència al Saint Mary’s College
de California. El gener del 2019 va fer una residència
d’investigació al MACBA, així com una altra al taller
Artspace. Col·labora actualment en diversos projectes com a artista visitant a la Facultat de Belles Arts, a
més d’exercir la docència en diferents universitats.
Respecte a la instal·lació 4/4, la componen 8 peces
inèdites: 4 quadres de grans dimensions (130 x 130
cm) i 4 puffs (bancs) entapissats en lona a mode de
cub (37 x 37 x 41 cm). Totes les obres estan pintades
amb blau de Prússia i col·locades així: cadascun dels
puffs es troba davant d’una pintura. Visualment sembla que estiguin repetides, peròen realitat no és així,
ja que cada puff porta una etiqueta amb el seu nom,
com per exemple: “I want to be seen together, I want
us to sneak out, I want a six footer i I want Arnold”.
En els quadres passa el mateix: el fons es blau però
apareixen unes formes geomètriques que semblen
representar el puff que tenen davant, encara que només s’aprecia una sola pota. Dins del cub sorgeixen
graﬁsmes i elements rectangulars i piramidals. Al
costat hi ha dos elements més com si fossin dos fragments del mateix cub.
El veritable motiu de fer aquesta obra resideix en
un fet tràgic que es va produir fa quatre anys quan 71
migrants i refugiats de països en conﬂictes bèl·lics,
cas de Síria, Iraq i Afganistan, van morir tancats dins
d’un camió que els transportava per una autopista
austríaca cap Alemanya. Totes les peces de la installació estan marcades amb un conjunt de números,
a mode de sèrie. Aquesta sèrie “està cosida a través
d’aquest cos de treball com a concatenació d’enters
dispersos en un patró especíﬁc per aquestes superfícies pintades: 13-16, 26-29, 43-46 i 68-71”. A l’artista li
interessa l’obscuritat, “la voluntat d’amagar”, que només es trasllueixi una part de la realitat, i que segons
Peter Freund el públic que contempla aquesta installació “ha d’enfrontar-se a la incòmoda perspectiva
de passar físicament a l’art que decideix si se n’ha de
prendre un seient. Què pot voler dir que jo m’assec
a l’objecte representat en el pla abstracte de la paret
del meu davant’”.
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La torratxa

Records de redacció

Idiotisme
Jesús Sánchez
@ciutatsatelite

L

es llargues nits de l’hivern islandès serveixen per
pensar i recordar, si les vitamines no s’evaporen del
teu cos i optes per amagar el cap sota el coixí. Ara
que la fosca ens sotmetrà durant vint hores al dia als
qui habitem l’illa de l’Atlàntic Nord, poques coses reconforten més que rememorar la primavera gracienca.
Aquella primavera de dotze mesos l’any, d’uns quants
anyets a la nostra vida, que tots els graciencs hem viscut
amb vint-i-pocs, quan tot era una festa i una descoberta continua i l’espai entre els somnis i la realitat encara
era nebulós. En el meu cas, vaig tenir la sort de poder viure la primavera a la redacció de l’Independent de Gràcia, i
aquests dies de sol de glaç m’han vingut a la memòria moments que es presenten als ulls clucs com una escena dolça
i de temperatura agradable, d’aparença càlida i sedosa. Sí,
l’hivern islandès a tots ens afecta, però permeteu-me reviure amb vosaltres aquells records de redacció.
La innocència no és bona companya per als periodistes, però aleshores, cap a l’any 2008, jo en duia la bossa
ben plena. Recordo que em sorprenia la força estratosfèrica amb la que l’Albert picava els titulars sobre la maqueta digital del diari, tècnica pròpia d’aquells nois i noies que
van aprendre a teclejar en una màquina d’escriure amb
rotllos de tinta que només tintaven si enfonsaves la tecla
ﬁns les entranyes de l’aparell. Per casa encara en corria alguna a principis dels noranta i jo també he cultivat aquesta dèria tant del carrer la Perla. A l’altre cantó de la taula,
la Meritxell, amb aquell rostre concentrat, amb el reﬂex
de la pantalla a les ulleres, maleïnt en silenci les cançons
de Sigur Rós que jo feia sonar, una rere l’altra, per l’altaveu
del monitor. La Meritxell, igual que l’Albert, t’escrivien una
plana en deu minuts. Jo, és clar, me’ls mirava com si fossin
extraterrestres.
Recordo que entrava gent per la porta de la redacció a
totes hores, a cada paràgraf hi havia algú preguntant o explicant alguna cosa. Això de treballar a uns baixos amb la
porta sempre oberta i uns vidres ben grans, a través dels
quals no pocs veïns ens observaven amb cara de ‘què fan
aquests aquí?’, ens permetia estar en contacte directe amb
el carrer. Des de l’àvia agraïda, sempre amb un somriure,
que venia a buscar uns quants exemplars, ﬁns al jove emprenyat amb l’article d’opinió que havíem publicat, el reguitzell de reaccions a la publicació del setmanari era especialment intens cada divendres. Quan publicàvem una
de grossa, una d’aquelles portades que sabies que et portaria un parell de trucades o una visita poc agradable, la
Meritxell i jo ens miràvem còmplices, jo amb un remolí a
l’estòmac, a l’espera de l’inevitable.
Les cigarretes al pati de la botiga Cinemascope del Joan
Vall, que aleshores estava al carrer la Perla 29, i les trobades en aquell espai deliciós on anaven a parar bona part

E

La redacció de l’Independent l’any 2008. Foto: Arxiu

Les cigarretes al pati de la botiga
Cinemascope del Joan Vall, que
aleshores estava a la Perla 29, i les
trobades en aquell espai deliciós
on anaven a parar bona part dels
bohemis i altres personatges estranys
del barri, abans que caigués la nit
dels bohemis i altres personatges estranys del barri, abans
que caigués la nit i marxéssim tots cap al bar. De les nits
a la barra del Cafè del Teatre i del Cafè Suec va néixer una
idea que -aquí ho deixo- s’hauria de repetir. Era l’any 2010
quan l’Independent va fer una mena de concurs dedicat
a descobrir el millor combinat de Gràcia, incloent a la selecció des de soﬁsticats còctels ﬁns al vermut amb sifó (i
un toc de gin) de la Vermutaria Lou, que, per cert, va guanyar les votacions populars. Algunes setmanes anàvem uns
quants de la redacció a tastar-los; el reportatge era l’excusa,
ésclar. D’altres, m’havia d’empassar tot sol els quatre combinats a corre-cuita un dimecres per la nit, abans del dijous
de tancament. Sort que en tenia vint-i-quatre! Dels textos
també me n’encarregava jo. En aquest cas, la innocència, a
l’hora de descriure els sabors dels combinats, no era mala
consellera. Ho vam passar bé. Des de l’hivern islandès, una
abraçada a tots aquells que vau convertir la meva primavera en un càlid record.
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s pot exercir l’idiotisme de dues formes. La primera s’ajusta a l’arquetip del príncep Myshkin, protagonista de la novel·la El idiota del rus Fiodor
Dostoievski. Myshkin projecta tan bona
fe i aparent idiotesa que revela un grau
superlatiu d’ingenuïtat que el fa semblar
a ulls de la resta com un desgraciat. No
voldria ﬁltrar cap detall d’aquesta joia literària, però Myshkin no tenia res d’idiota. L’altre tipus d’idiotisme és l’exercit
per aquell que sense ser-ho pronuncia
aﬁrmacions idiotes. L’exemple més actual el podem trobar en la ﬁgura d’en
Javier Cercas distingit pel seu desvergonyiment als mitjans de comunicació. Fa
pocs dies proclamava a la ràdio: “VOX no
es fascismo, sino nacional-populismo”.
Basant-nos en un mètode deductiu
davant l’estratègia inductiva d’en Cercas
d’inﬂuir en l’opinió pública, per aquest no
existiria cap relació entre el feixisme i el
patró autoritari i antidemocràtic de VOX.
Només l’idiotisme pot conduir a aproﬁtar-se de la indecent conjuntura d’emblanquiment als mitjans i xarxes de l’actual remolí de neofeixisme que ha tornat
per quedar-se. De fet, mai havia marxat.
Cercas és un excel·lent triler de la semàntica però, en aquesta ocasió, només li ha
servit per descobrir la seva pretensiosa
intel·lectualitat que dissimula amb una
treballada grandiloqüència emparada
pels altaveus nacionalistes espanyols.
Queda, però, una tercera via per a la
praxis de l’idiotisme. Aquella basada en
l’arrel etimològica que deﬁneix els idiotes, a la Grècia clàssica, com aquells
que s’abstenien de participar en la vida
pública i assumptes polítics. Ben mirat,
defugir de la dictadura del consens –tal i
com apunta el ﬁlòsof coreà Byung-Chul
Han– o de la imposició de la democràcia
com a nova forma de dictadura, esdevé una necessitat essencial per sobreviure. Cal dissentir del pensament únic.
Manquen idiotes que contrarestin els
idiotes suprems, els fonamentalistes democràtics. O estàs amb la “seva” democràcia o estàs en contra, una doctrina
que res té a veure amb la democràcia. A
menys que algun idiota ens vingui a discutir la nostra particular idiotesa.
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