
Ràdio Watt, 75 
anys de la millor 
botiga en aparells 
de radiodifusió 
L’establiment va arribar a tenir 
estand a la Fira de Mostres i 
segueix, regentada per antics 
treballadors, a Torrent de l’Olla P6

Josep Fornés: 
“L’Ajuntament és una 
fàbrica de desil·lusió 
per als professionals 
de la cultura”
“Només Gala Pin va admetre que 
entenia les meves crítiques”, apunta 
l’antropòleg, que es jubila  P5

El Park Güell 
estrena un camí 
de biodiversitat 
amb menjadores 
per a ocells
El projecte, també previst a 
l’Aula Turull, instal·larà dos 
espais, adreçats a pardals P6

Penitents arrenca les obres al 
seu eix nord amb un projecte 
de transició cap a Collserola 
El pla per construir una residència servirà per peatonalitzar i 
connectar carrers encara de terra i obrir una nova plaça-mirador

Albert Balanzà

Dotze anys han passat dels 
primers tràmits munici-
pals per afrontar la mi-
llora urbanística de l’eix 
nord de Penitents, al bar-

ri de Vallpar, on queden encara car-
rers de terra i encara cal implantar 
o ampliar clavegueram, enllume-
nat i xarxes de subministrament. 
Aquest gener, aprofi tant el pla de 
construcció d’una residència de 
gent gran que es va anunciar ara fa 
un any (vegeu L’Independent núm. 
740), es començaran a moure terres 
per peatonalitzar i connectar vies 
com Adrià Gual, Salvador Alarma, 
Josep Maria Jujol i Vallpar, que fi ns 

ara morien en carrers sense sortida 
cap a plena muntanya.

El projecte, de calculada afec-
tació tenint en compte l’entorn de 
transició cap al Parc de Collserola, 
es basa en una obra que es desple-
garà en tres fases i en un mínim de 
vuit mesos, i que té com a princi-
pals elements la urbanització del 
tram final d’Adrià Gual en accés 
de prioritat invertida i la connexió 
en dos punts amb rampes i escales 
cap als carrers Jujol i Vallpar. En la 
connexió més rellevant, la de Jujol 
-ara un simple turó ple de bardisses 
(foto)-, l’obra es rematarà amb la 
creació d’una nova plaça amb tres 
bancs i un pollancre, i sobretot el 
naixement d’un nou mirador sobre 
l’skyline de la ciutat. Pàgina 3Final del carrer Adrià Gual, on s’aixecarà la residència del grup Fiatc i es connectaran nivells amb rampes i escales. Foto: A.B.
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Els okupes de Ca 
La Trava estrenen 
Ca L’Espina al 
carrer Astúries

Els moviments socials 
vinculats a Ca La Trava 
i Ka La Kastanya, tots 
dos espais desallotjats 
l’octubre de 2018 i 
setembre de 2019, han 
anunciat aquestes festes 
una nova okupació a 
Astúries 12. L’espai, dit 
Ca L’Espina, succeeix les 
anteriors okupacions a 
Travessera de Gràcia i 
a Torrent de les Flors i, 
segons els impulsors, els 
suposa “forces renovades” 
després de quatre mesos 
sense espai propi.  

Tomàs (BComú), 
als dilluns 
republicans de 
l’Ateneu Roig

La consellera de 
Feminismes del districte, 
Àngels Tomàs, serà la 
protagonista dilluns 
(18.30 h) que ve d’una 
nova sessió del cicle 
Dilluns Republicans que 
organitza la Fundació 
l’Alternativa a l’Ateneu 
Roig (Torrent d’en Vidalet 
32). Tomàs abordarà 
les mesures contra la 
violència masclista que 
s’estan impulsant des dels 
ajuntaments, just quan 
es compleixen 20 anys de 
l’assassinat de Maria de los 
Ángeles Chibán a Gràcia.

JxCat descarta el trasllat 
de seu i seguirà al local 
històric d’Astúries 11 
L’opció de Terol 13 es dilueix per manca de pressió immobiliària 
sobre l’espai de sempre, que va servir com a aval del cas Palau

Albert Balanzà

H an passat dos anys i mig 
des de la venda unilate-
ral per part de la direc-
ció de CDC de la seu his-
tòrica del partit a Gràcia, 

al carrer Astúries 11, un espai cèn-
tric en un dels carrers més cars 
del nucli històric i un local que va 
aparèixer en tots els titulars com a 
“embargat”. Mai ho va estar, de fet, 
sinó que era la petició del fi scal en 
el procés del cas Palau. Sí que va 
servir d’aval per donar garanties 
al procés judicial. Així es va vendre 
fi nalment, però amb els mateixos 
inquilins com a llogaters.

La incertesa de la judicialitza-
ció i la pressió immobiliària va po-
sar pressa a la direcció local, amb 
Núria Balada al capdavant, per as-
sumir la duresa d’un trasllat a un 
lloc menys cèntric. Tres dècades 
d’Astúries 11 semblava que que-
daven enrera i els aires que bufa-
ven a la resta de partits no anaven 
per altres camins: el PSC, ja des-
lliurat de la seva condició de rello-
gats a la seu històrica de Torrent 
d’en Vidalet 32 (l’actual Ateneu 
Roig), va obrir portes discretes a 
Montseny 36 ara fa un any i mig i 
alhora el PDeCAT va aparaular un 
nou local a Terol 13, una antiga im-
premta. Fins i tot es va anunciar 
una jornada de portes obertes que 
mai es va fer.

“Allò ja està descartat del tot”. 
Amb aquesta claredat s’expressa 
la portaveu del grup municipal de 
Junts x Cat a Gràcia, Sílvia Mayor, 
a preguntes d’aquest setmanari 
quasi dos anys després de l’últi-

ma referència periodística (vegeu 
número 700). “No hi anirem fi nal-
ment perquè ningú ens ha dit que 
marxem, i Astúries és millor i més 
cèntric”, afegeix Mayor.

La pressió immobiliària, ara 
amb els inquilins com a llogaters, 
no s’ha traduït en una necessitat 
de marxar i el PDeCat, ara ja com 
a Junts x Cat, s’ha reestabilitzat a 
la seu històrica de sempre. El que 
sí que no ha canviat en els darrers 
anys és la moda de no lluir rètol 
a la façana per estalviar-se pinta-
des i desperfectes. Tampoc en té, 
de rètol, el PSC a Montseny 36. 
L’orientació de les xarxes socials o 
els horaris habituals d’assemblees 
i reunions ja són prou per als pos-
sibles interessats. •

A.B.
 

No és el primer cop que hi 
fa acte de presència però el 
vespre del dia de Reis el pre-

sident Quim Torra va tornar a la 
plaça de la Vila en la concentra-
ció de cada dilluns en suport dels 
presos i exiliats, que ja suma un 
centenar llarg de convocatòries 
organitzades per la plataforma 

GràciaLlibertat. Torra, acompa-
nyat de la diputada i exconsellera 
Laura Borràs, es va afegir a l’ac-
te, que aquest cop va estar dina-
mitzat per la violoncel·lista Núria 
Comorera i la mezzosoprano Leah 
Bedenko. En una breu interven-
ció, el president de la Generalitat 
va dedicar uns mots d’agraïment 
als veïns, de suport al vicepresi-
dent Oriol Junqueras i d’encorat-
jament a “persistir en la lluita”. Els 

assistents van interrompre la in-
tervenció en alguns moments amb  
crits de “llibertat” i de “president”.
D’altra banda, aquest diven-
dres 10 neix l’anomenat Espai 
GràciaRepública, un procés parti-
cipatiu per establir les bases de la 
República catalana. Tal com van ex-
plicar dilluns a plaça de la Vila els 
seus impulsors, l’acte de constitu-
ció es fa amb un acte a Can Musons 
aquest divendres a les 19h. • El president Torra, dilluns a plaça de la Vila, en solidaritat amb els presos. Foto: ANC

Torra se suma a la concentració 
dels dilluns en suport dels presos  
Neix l’Espai GràciaRepública, un procés participatiu 
per establir les bases de la República catalana

L’oposició quasi en ple aterra al Nou 
Sardenya. El derbi entre Europa i Sant 
Andreu del cap de setmana va servir 
per treure pit a l’oposició municipal, 
amb Ernest Maragall com a cap més 
visible de l’Ajuntament i l’absència 
habitual d’Ada Colau. Més pluralitat 
va haver-hi entre els representants 
de grups municipals al districte, amb 
assistència de consellers de BCN 
En Comú, PSC, JxCat, ERC i C’s. La 
Federació Catalana hi va enviar un vocal.

Terol 13 (esquerra) i Astúries 11 (dreta), els dos locals que han estat a debat per acollir la seu de Junts x Cat. Foto: A.V.
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L’Abaceria 
prepara la nova 
bastida per 
iniciar les obres

El pla de retirada de 
l’amiant del vell mercat 
de l’Abaceria, previst 
d’iniciar dimarts 7 de 
gener, s’ha endarrerit 
una setmana. L’interior 
del recinte ja està buit, i 
l’Ajuntament ha rebut en 
els últims dies el material 
necessari per muntar 
la bastida la pròxima 
setmana, pas que ha de 
servir per desmantellar 
tota l’estructura. Aquesta 
bastida i la bombolla de 
protecció servirà per 
iniciar l’eliminació de 
l’amiant de la coberta 
sense que s’alliberin fi bres.

Casa Vicens tanca 
una setmana 
per tasques de 
restauració
Casa Vicens, la casa 
museu del carrer 
Carolines, que ha tancat 
la programació especial 
de festes de Nadal amb la 
mala notícia de la mort 
d’Ernesto Ventós Nasevo, 
el reconegut perfumista, 
que hi exposava les seves 
últimes creacions, tancarà 
portes una setmana des 
del 13 al 19 de gener per 
tasques de restauració i 
manteniment. Dilluns 20 
l’espai reobrirà amb els 
horaris habituals.

Penitents ja urbanitza 
el seu extrem nord amb 
un projecte de transició 
cap al Parc de Collserola
El pla per construir una residència servirà per peatonalitzar 
i unir carrers encara de terra i obrir una nova plaça-mirador

Albert Balanzà

L’eix nord del barri de 
Penitents, a l’extrem del dis-
tricte de Gràcia que se situa 
per sobre de la plaça Alfonso 
Comín i del passeig de la 

Vall d’Hebron, iniciarà aquest ge-
ner la transformació d’una gran 
franja de terrenys del subbarri de 
Vallpar, on encara hi queden car-
rers de terra o hi falta implantar 
o ampliar clavegueram, enllume-
nat o xarxes de subministrament. 
És aquesta una vella reivindica-
ció dels veïns d’aquesta zona resi-
dencial, amb l’escola Sadako com 
a principal equipament, on els trà-

zona d’estacionament sense ordre 
ni concert. Les tres fases de la urba-
nització dels terrenys preveuen ini-
ciar els treballs en l’àmbit munta-
nyós encara sense urbanitzar, cosa 
que representa el 70% del projecte 
i on hi van tant les escales i ram-
pes (de sauló) com els dos edifi cis 
de la residència de gent gran. L’any 
passat Fiatc va detallar que la resi-
dència El Mirador de Gràcia tindria 
150 places residencials i 40 places 
de dia. La segona fase es concen-
trarà en l’aparcament i comportarà 
desviaments de trànsit que obliga-
ran a circular el bus 124 per zones 
que pertanyen a l’àmbit del Parc de 
Collserola. L’última fase se centrarà 
en la nova plaça.•

Vehicles aparcats en el tram fi nal de terra d’Adrià Gual. Foto: Albert Balanzà

mits de millora urbanística pro-
mesos es remunten al 2008. L’any 
passat les propostes antecedents 
es van reformular i pactar amb els 
residents i aquest dimarts s’ha fet 
pública l’aprovació inicial d’un pro-
jecte que implica 6.000 metres qua-
drats i que aprofi ta la construcció 
d’una residència per a gent gran. 

El projecte urbanístic, que serà 
executat alhora que la residència, 
ha quedat de fet en mans del pro-
motor de l’equipament privat, la 
fundació privada que han consti-
tuït el grup Fiatc i l’escola Sadako 
a partir del pla defi nit per l’Ajun-
tament, i es desplegarà en tres fa-
ses durant vuit mesos amb dos 
elements principals: la urbanitza-

ció del tram fi nal del carrer Adrià 
Gual en accés de prioritat invertida 
i la seva connexió al fi nal del carrer 
amb rampes i escales cap al carrer 
Jujol. En aquest punt d’enllaç supe-
rior s’arranjarà un espai amb tres 
bancs i un garrofer que suposarà el 
naixement d’una nova plaça-mira-
dor sobre l’skyline de la ciutat. 

‘Busito’ desviat per Collserola.  
L’obra també preveu unes altres es-
cales de connexió des d’Adrià Gual 
fi ns al carrer Vallpar, que discorre 
paral·lel i ara gairebé imperceptible 
des de Gual fi ns que connecta per 
dalt amb Jujol. També hi ha pre-
vist un aparcament de dotze pla-
ces per endreçar el que ara és una 
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Cada divendres, aconsegueix el teu setmanari
al punt de distribució més proper
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 1    Biblioteca Vallcarca i els Penitents

 2    Quavitae - Barcelona Regina

 3    Biblioteca pública Jaume Fuster

 4    Cine Verdi-Park

 5    IES Vila de Gràcia

 6    Els Lluïsos de Gràcia

 7    Delegación del Gobierno

 8    Bar Xasomo

 9    Gèneres Punt Serdà

10   Comissaria Guàrdia Urbana

11   Mossos d'Esquadra

12   Eurofitness Perill

13   Centre Cívic el Carmel

14   Holmes Place (Europolis)

15   CE Europa

16   CAP Larrard

17   Cinemes Verdi

18   ACR Germanor de Jubilats i Pensionistes

19   Bateau Lune

20   Cinemes Texas

21   Forn de Sant Tirs

22   Biblioteca Vila de Gràcia

23   Gèneres Punt Serdà

24   Muebles San Ramos

25   Mercat de Lesseps

26   Benestar i família

27   Espai Jove la Fontana

28   Centre Cívic la Sedeta

29   Maite libros

30   Ajuntament de Gràcia

31   Mercat Llibertat

32   Mercat de l'Estrella

33   Esportiu Claror

34   Mercat de l’Abaceria

35   Associació Cultural l’Independent de Gràcia

36   DBcoop, sccl - GPL, sccl
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Josep Fornés: “L’Ajuntament ara 
és una fàbrica de desil·lusió per 
als professionals de la cultura”
“En tots aquests anys només Gala Pin va admetre que entenia les meves crítiques”, 
apunta l’antropòleg i activista gracienc, que es jubila dos anys abans del que li tocava

Breus

La Violeta acull 
la presentació 
del llibre dels 40 
anys del correfoc

Per commemorar els 40 
anys del primer correfoc 
a Barcelona, l’Ajuntament 
ha publicat un estudi 
històric on repassa 
el vincle de la ciutat 
amb el món fester. La 
Coordinadora de Colles 
de Cultura de Gràcia 
va portar dimecres la 
presentació a La Violeta 
on els autors van explicar 
que Foc, foc, correfoc. 
Història dels grups de foc 
de Barcelona és una obra 
coral, escrita per experts 
en àmbits diversos: 
vestuari, pirotècnia o 
música.

Gràcia té 
vint punts de 
recollida dels 
arbres de Nadal

Fins al 17 de gener 
l’Ajuntament ha instal·lat 
un total de 226 punts de 
recollida d’avets de Nadal 
-una vintena distribuits 
al districte-, que es 
trituraran i se’n deixaran 
madurar les restes, per 
després convertir-se en 
mulching, que serveix per 
millorar la retenció de la 
humitat i l’aireig del sòl.

el repor

Els millors Reis, 
l’estrena del Rebost 
Solidari de Gràcia 

El servei de provisió d’aliments arrenca 
amb un primer paquet de 396 usuaris

Reunió de balanç del primer dia dels impulsors del rebost. Foto: A.B.

A.B.

Eren les vuit del vespre del pri-
mer dia del Rebost Solidari, 
aquest dimarts, i les cares 

dels impulsors i nucli dur de vo-
luntaris de l’Associació Gràcia 
Participa trasmetien una majo-
ritària satisfacció i el lògic can-

sament d’aquesta llarga cursa de 
fons d’un projecte pel qual han 
lluitat en els últims quatre anys. 
“Però ja hem obert!”, deien la 
Montse Higueras, en Josep Manel 
Alejandre i la resta de l’equip. Als 
prestatges, quasi de tot: neules, 
sucs, begudes de soja, llet sense 
lactosa, pasta, ous, farines, lle-
gums, iogurts, verdura fresca, sal-

ses, maquinetes d’afaitar, compre-
ses... Tot en marxa.

El Rebost de Gràcia, al carrer 
Reig i Bonet 12, ha obert portes 

amb les primeres anècdotes: un 
senyor ha vingut una hora abans 
de l’hora concertada perquè en al-
tres llocs havia de fer cua, un col-

laborador de la cavalcada de Reis 
ha portat excedents de brou.

El servei de provisió d’ali-
ments ha arrencat amb 396 usua-
ris -unes 200 famílies- provinents 
del barri de la Salut i en horari 
dimarts de 10 h a 14 h i de 16 h a 
20 h i dijous de 10 h a 20 h. Hi fal-
ten detalls en aquest primer dia 
que L’Independent els visita: fal-
ta el rètol i aportacions del Gran 
Recapte i del Banc d’Aliments 
(“però ja n’han arribat de Consum 
i demà hem de passar pel Veritas”, 
diuen els voluntaris) i també la 
posada en marxa del magatzen 
que tindran al mercat de Lesseps.  
“Tenim 50-60 voluntaris, però que 
la crida perquè se’n sumin més 
sempre està oberta”, diu en Josep 
Miquel. Els Reis, fi nalment, han 
arribat carregats a Gràcia perquè 
tothom tingui un plat a taula.•

Albert Balanzà

En Josep Fornés (Barcelona, 
1957), l’activista gra cienc, 
antropòleg, director del 
Museu Etnològic i de Cul-
tures del Món, però tam-

bé exdirector de l’Artesà, excap de 
centres cívics de Gràcia o impulsor 
de les primeres festes alternatives 
s’acaba de jubilar, dos anys abans 
del que li tocava. Ara prepara un 
projecte amb les universitats de les 
Illes Balears i Perpinyà, i un llibre 
sobre la Festa Major de Gràcia “amb 
molta lletra”. En aquesta entrevista 
Fornés explica el comiat per instàn-
cia que li va adreçar a Ada Colau i 
els motius professionals per dir prou 
a l’estructura de Cultura de l’Ajun-
tament de Barcelona.

Plegues per motius professionals. 
Coneixent-te, segur que no ho fas 
perquè ja no tinguis res més a fer. 
Afi rmatiu. Són motius de dignitat. 
No puc treballar més per gent amb 
qui no comparteixo criteris profes-
sionals. Durant 40 anys he conegut 
sis alcaldes i he après de persones 
amb qui he col·laborat, però ja no 
a ordres de gent molt mediocre.

Te n’adones ara?
No, però fi ns ara no ho havia pogut 
fer. He tret el millor del que m’han 
deixat fer. Fins ara, que puc mar-
xar amb una pensió prou digna.

No has rebut resposta de la ins-
tància ni dels teus caps.
En absolut. En aquests anys, només 
en una ocasió, la tinenta d’alcalde 
Gala Pin va admetre que m’entenia 
i que assumia la part que li tocava.  

Tu li deies que feia nou anys que 
esperaves canvis i que te n’havies 
cansat. Però l’ICUB és una institu-
ció respectada aquests dies, elogi-
ada per la cavalcada de Reis...
L’he anat a veure aquest any, la ca-
valcada. L’he trobada fosca...

Què li passa a l’ICUB?
Que s’ha de refundar, del tot.

Però dius que has treballat per a 
sis alcaldes. Quins canvis hi has...
Quins canvis?Jo he vist que sem-
pre hi ha hagut la mateixa cultu-
ra organitzativa. Qui mana no és 
qui governa, i això ho sap tothom.

Que et plegui el director d’un mu-
seu municipal mereix una reacció.
No n’hi ha hagut.

Què passarà amb l’Etnològic?    
Espero que es resolgui un concurs 
per cobrir la plaça que deixo. La 
ciutat mereix un premi a la meri-
tocràcia.

Josep Fornés, després de l’entrevista, a la redacció de L’Independent . Foto: A. V.

Què no has pogut fer al Museu 
Etnològic en 17 ays de relació?  
Canviar l’exposició estable. No 
m’ha donat temps. He trobat mol-
tes resistències a fer-ho. 

Fa unes setmanes Sergio Vila-
Sanjuan deia al Cultura/s de La 
Vanguardia que Barcelona no és 
destí que mereixi la pena per veu-
re exposicions de referència. 
Això passa perquè els responsables 
culturals de la ciutat no confi en en 
el talent propi de la ciutat, que pot-
ser més o menys però que és ori-
ginal. Una originalitat és capaç de 
captivar, una rèplica no. Mentre 
BCN tingui una actitud tan provin-
ciana de creure que el que es fa al 
món és millor que el que és capaç 
de fer serà una ciutat mediocre.

Què has pogut fer, d’original?
Hem estat en xarxes internacio-
nals interessades en el tractament 
de la diversitat, de les col·leccions 
africanes o com treballem amb el 

poble gitano. És evident que som 
valents i això fa que es fi xin en tu. 
No ens ha calgut rebre exposicions 
itinerants sinó generar-les.

La cultura és víctima de les cape-
lletes o de la política?
De la manca de política. Quan hi ha 
manca de visió política, els polítics 
deixen en mans de tecnòcrates dò-
cils responsabilitats que haurien 
d’estar en mans de gent amb lliber-
tat de càtedra.

No t’has amagat mai de la teva 
ideologia. Això t’ha perjudicat?
No m’ha benefi ciat. Jo no milito en 
cap partit però no sóc neutral. I no 
ser equidistant no em benefi cia.

Ha entès el gremi la teva decisió?
Crec que hi ha un sentiment de 
gratitud. En aquest món encara 
hi ha molta por de dir el que es 
pensa.

No és el primer cop que deixes un 
projecte que t’esmenen massa: el 
protocol festiu de Gràcia.
No me’l van encarregar a mi ini-
cialment. Quan no sabien per on 
avançar, me’l van fer reformular i 
un cop el vaig retornar van fer pú-
blic un redactat molt diferent i no 
el vaig reconèixer com a meu.

On t’has sentit més còmode: lidi-
ant a l’ICUB o a Gràcia? 
La gestió de la cultura no és còmo-
da, és una gestió de crisi. Fas surar 
gent. Dirigir d’una forma no tòxi-
ca, quasi llibertària. Últimament 
els equips es destrueixen amb una 
facilitat vertiginosa. L’Ajuntament 
ara mateix és una fàbrica de desil-
lusió per als professionals.•
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principalment pardals en aques-
ta zona, hi arribin en millors con-
dicions físiques.

Societat

Jordi Fortuny

A ls baixos del número 130 del passeig de Gràcia, 
als Jardinets, on ara hi ha una joieria, hi va haver 
durant molt de temps Ràdio Watt, potser la mi-

llor botiga especialitzada del país en aparells i tecnolo-
gies de radiodifusió. Aquest gener fa 75 anys que es va 
fundar, però al lloc on havia estat no en queda cap ves-
tigi. L’aportació de Ràdio Watt a la modernització de 
la societat, entre la postguerra i començaments del se-
gle XXI, no ha estat gaire divulgada, tot i que el negoci 
familiar que Enric Valls i Riera va obrir als Jardinets 
va ser molt més que una botiga. La seva visió avança-
da i cosmopolitisme van destacar aviat enmig de la vi-
talitat industrial i comercial del barri i la seva fama va 
arribar ben lluny.

Abans d’obrir la botiga, Enric Valls treballava 
com a pèrit elèctric a l’antiga Compañía de Fluídos 
Eléctricos de l’avinguda Vilanova de Barcelona. A casa 
seva, al carrer Tordera, va començar a guanyar-se un 
sobresou arreglant aparells de ràdio. El 1939 Valls i 
la seva esposa, Rosa Planchart i Fullà, es van traslla-
dar a viure a Ciutat Vella, on ell va continuar reparant 
ràdios i també muntant-ne i venent-ne de noves. Al 
fi nal van fer un cop de cap i van pagar un traspàs de 
50.000 pessetes per una botiga dels Jardinets, Ràdio 
Wotan –dels Cusí de la Riera de Sant Miquel–, al cos-
tat del Cafè Vienès. El gener de 1945 Valls va agafar 
l’excedència i va obrir Ràdio Watt, un nom pensat per 
aprofi tar el rètol antic, canviant només alguna lletra. 
Una antiga veïna del carrer Tordera s’hi va incorpo-
rar com a dependenta, la Mercedes, i poc després ho 
van fer la fi lla gran, Maria Rosa Valls, i la seva mare, 
Rosa Planchart, que es va posar a la caixa per la tarda. 
Ràdio Watt va emprendre un llarg camí d’excel·lència 
en la venda, reparació, disseny i fabricació d’aparells 
de ràdio i de mesura, sempre a l’última. “Cap al 1956 
es va crear i patentar la marca Valgifson”, recorda el 
net del fundador, David Valls. Fins i tot van tenir es-
tand propi a la Fira de Mostres, on als anys 60 es pre-
sentaven innovacions com la Coca-cola o el Seat 600. 
L’esforç i el prestigi li van valdre l’exclusiva de la dis-
tribució de les ràdios i televisors de fabricació alema-
nya Telefunken a Gràcia i els voltants.

El tarannà del local es feia també palès en l’apara-
dor, on durant molts anys hi va haver un senyal que 
convidava a tocar el vidre amb la mà i, llavors, com si 
fos màgia, s’escoltava la ràdio. En David explica que 
“la gent s’hi passava llargues estones escoltant pro-
grames de ràdio”. Enric Valls fi ll es va incorporar a la 
botiga i als 70 van obrir una secció de radioafi cionats 
–per als quals va ser una referència indispensable– i 
ampliar l’activitat al passeig de Gràcia 126, on van cre-
ar una nova secció d’informàtica. Finalment, els grans 
canvis en el sector van abocar Ràdio Watt al tanca-
ment el 2013, però des de llavors la nova Electrònica 
Watt, gestionada pels antics treballadors, va agafar la 
torxa i continua l’activitat al Torrent de l’Olla 46.•

Ràdio Watt, 75 anys 
de la millor botiga en 
aparells de radiodifusió
Va arribar a tenir estand a la Fira de 
Mostres i segueix a Torrent de l’Olla 

El Park Güell estrena un 
camí de biodiversitat amb 
menjadores per a ocells
El projecte, també previst a l’Aula Turull, instal·larà dos espais, 
adreçats a pardals, on les aus hi trobaran llavors o fruits secs

A. B.

El Park Güell segueix fent 
passes cap a la normalit-
zació com a espai de ciu-
tat més enllà de l’allau 
turístic i aquesta setma-

na ha anunciat a través dels seu 
butlletí intern l’estrena del pro-
jecte de camí de biodiversitat, 
després de l’acord que ha tancat 
amb la Societat Espanyola d’Orni-
tologia  (Seo-Birdlife), entitat es-
pecialitzada en l’estudi i conser-
vació de les aus i la natura, i que 
implica una vintena d’espais de 
Barcelona, entre els quals també 
a Gràcia hi ha l’Aula Turull. El pro-
jecte també es fa a Madrid.

L’anomenat camí de la biodiver-
sitat, segons explica Jordi Prieto, 
portaveu de Seo-Birdlife, preveu 
la instal·lació de menjadores per 
a ocells en diferents espais com 
el Park Güell, el parc de Cervantes 
o la muntanya de Montjuïc, a més 
d’escoles i horts urbans repartits 
per tota la ciutat. “L’objectiu és 
analitzar si la col·locació d’aques-
tes menjadores reverteixen en 
una millora de la biodiversitat 
dels espais”, apunta Prieto. A ni-
vell d’infraestructura, el projec-
te reaprofi ta dipòsits no recicla-
bles que s’ompliran de llavors i 
fruits secs. Al Park Güell hi hau-
rà dues unitats, previstes d’instal·-
lar de manera immediata, i a l’Au-
la Turull una, ja de cara al mes de 
febrer.

Els resultats del nou projecte, 
no obstant això, no seran consta-
tables fi ns a l’època de cria de les 
aus, a la primavera, on l’entitat 
farà una sèrie de censos per com-
provar si la facilitació del men-
jar ha permès o no que les aus, 

Un espai de la zona verda del Park Güell, aquest dijous. Foto: A. V.

D’altra banda, la febrada de 
canvis administratius en llocs de 
responsabilitat al districte (ge-
rent, cap de serveis a les persones, 
Guàrdia Urbana...) també ha ar-
ribat a la direcció de Conservació 
del Park Güell. La seva respon-
sable en els últims anys, Anna 
Bernal, ha acceptat una nova res-
ponsabilitat a Parcs i Jardins a la 
Dreta de l’Eixample. El seu relleu, 
també afectat pels canvis interns 
a Espais Verds i Biodiversitat, re-
caurà en Josep Manuel.•

Els resultats de la 
iniciativa se sabran 
a la primavera, 
amb l’elaboració 
de diversos censos

Enric Valls, fundador, a la Fira de Mostres de 1959 . Foto: Ràdio Watt

L’Aula Turull arrenca el cicle d’hivern 
amb una jornada comunitària

Coincidint amb la celebració del dia mun-
dial de l’Educació Ambiental, l’Aula Turull 
enceta la programació d’hivern dissabte 25 
de gener amb una de les jornades solidàries 
que realitzen cada estació per mantenir net 
el bosc. L’activitat es basa en la prevenció i 
control de la plaga de la Processionària del pi 
(Thaumetopoea pityocampa) i altres tasques 
generals de l’espai. Es donarà a conèixer què 
és la processionària, el seu cicle de vida, com 
afecta les persones i els diferents mètodes de 
control existents. L’Aula aprofi tarà per mos-
trar la darrera ampliació de l’equipament.•

Noms

L’activitat és oberta al barri. Foto: Cedida
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Nadal de tradicions i carrer 
Un any més l’intens programa festiu del Nadal a Gràcia regala nombroses i acolorides imatges que tenen 
lloc als carrers del Districte i també als espais de les entitats. Tot i les propostes tradicionals convertides 
ja en clàssics de les festes nadalenques, cada any sorprenen per la seva constant evolució i renovació (com 
és el cas de les Carteres Reials), o les propostes menys convencionals, com és el pessebre de Playmobil a la 
Violeta. I enguany s’ha estrenat l’Esperit Nadalenc, que va fer el pregó a Can Musons. Fotografi es: JM Contel

 1. L’Esperit de Nadal, el capgròs encarregat 
d’inaugurar els pessebres de Barcelona i estrenar 
ofi cialment les festes nadalenques, a la sortida de 
l’Espai Musons. 2. Les tres carteres reials: l’Ona, la 
Sitar i l’Estel de Foc. 3. La cavalcada del dia 4 de gener, 
amb un guarniment centrat en el món de les cartes. 
4. Els espectaculars ‘cavalls’ de la cavalcada de les 
carteres pels carrers de la Vila. 5. El bar de la Violeta 
va acollir el 17 de desembre la ja tradicional cagada del 
Tió de Nadal per donar la benvinguda a les festes. 6. 
Vista panoràmica del pessebre creat per Josep Maria 
Contel amb peces de Playmobil, a la Violeta fi ns el 2 de 
febrer. 7. Un altre dels clàssics del Nadal gracienc: la 
passejada de l’Home dels Nassos el 31 de desembre. 
8. Alguns dels 134 homes de poble del ‘pessebre poc 
covencional’. 9. Joan Canadell, president de la Cambra 
de Comerç de Barcelona, al sopar de cap d’any del 
Centre. 10. El pessebre de Playmobil té 59 soldats 
romans. 11. El tradicional Cant de la Sibil·la la nit del 24 
de desembre a la parròquia de Santa Maria de Gràcia. 
Vídeos a Independent.cat

 1.

 6.

 8.

 10.

 9.

 11.

 3.  4.  5.

 2.

 7.
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L’Europa visita Banyoles 
i arriba a mitja lliga 
aspirant al playoff
Els 3.600 espectadors que van assistir al derbi contra el Sant 
Andreu, rècord històric d’espectadors al Nou Sardenya

Albert Vilardaga

Aquest cap de setmana es 
disputa la jornada 19, és a 
dir l’últim partit de la pri-
mera volta i la lliga arriba-
rà l’equador de la competi-

ció. L’Europa començarà la jornada 
fora dels llocs de playoff després de 
la derrota en el derbi per 0 a 2, però 
a només dos punts d’aquestes posi-
cions i a cinc punts del líder. L’últim 
rival de la primera volta serà el 
Banyoles, un equip classificat en 
14a posició, en zona tranquil·la, vuit 
punts per sobre de la promoció de 
descens i a nou del playoff.

Un desplaçament que a priori 
podria semblar més fàcil del que 
sembla, ja que els blanc-i-blaus 
són un equip molt fort a casa i 
més vulnerable lluny de l’Estadi 
Municipal. A casa, els del Pla de 
l’Estany han guanyat cinc dels set 
partits disputats, un dels contra el 
líder, el CE L’Hospitalet, per 3 a 1, 
i en canvi, fora de casa només han 
guanyat un partit dels deu dispu-
tats i només han sumat sis punts 
dels trenta en joc.

El derbi va tenir un resultat 
cruel per l’Europa que no va po-
der transformar les ocasions cla-
res de gol, i el Sant Andreu va mar-
car primer en una acció aïllada i va 
sentenciar a la contra amb els es-
capulats bolcats buscant el gol de 
l’empat. Aquesta derrota va tren-
car una ratxa de dotze partits se-
guits sense perdre, concretament 
des del 22 de setembre i va suposar 
la primera derrota a casa aquesta 
temporada. Un Nou Sardenya que 

Les graderies del Nou Sardenya es van omplir com no s’havien omplert mai abans. Foto: Albert Vilardaga

va viure un partit de rècord després 
de registrar una entrada de 3.600 
espectadors, la millor entrada de la 
història superant els 3.140 especta-
dors de la fi nal de la Copa Catalunya 
contra el Girona de l’any 2015.

L’Europa haurà de seguir mos-
trant un nivell alt de joc en els 
primers partits de la segona vol-
ta contra rivals directes com el 
Vilafranca, Terrassa, Granollers, 
Vilassar o Figueres. Tots ells van 
ser un incordi en l’inici de tempora-
da, els graciencs no van aconseguir 
cap victòria (dos empats i tres der-
rotes) i ha estat el tram de la tem-
porada on s’han deixat més punts.

El club ha anunciat la incorpo-
ració del sud-coreà Lee, que ja va 
fer la pretemporada amb l’equip.•

L’Europa presenta una denúncia 
a la FCF pels insults de Ton 
Alcover. La junta directiva ha 
presentat davant la Comissió d’Ètica 
Esportiva i Lluita Antiviolència de 
la Federació Catalana de Futbol, 
una denúncia pels insults que 
va proferir el futbolista del Sant 
Andreu, Ton Alcover, des de la 
gespa, megàfon en mà, un cop 
fi nalitzat el partit i dirigits a l’afi ció 
escapulada. La FCF ha derivat la 
denúncia a la Federació Espanyola.

Resultats
FUTBOL
Tercera Divisió - Grup 5
Jornada 18
CE Europa 0 - 2 UE Sant Andreu
1. CE L’Hospitalet ............. 36 punts.
5. CE Europa ..................... 31 punts.
Jornada 19
12/1 (16:30h) CE Banyoles - CE 
Europa

Primera Nacional Femenina
Jornada 13
FC Levante Las Planas 1 - 2 CE 
Europa
1. RCD Espanyol B ............ 37 punts.
4. CE Europa ..................... 25 punts.
Jornada 14
12/1 RCD Espanyol B - CE Europa

BÀSQUET
Copa Catalunya Masculina (G1)
Jornada 12
CEB Girona 68 - 60 Lluïsos de 
Gràcia
1. El Masnou Basquetbol ..........9-3.
4. Lluïsos de Gràcia ...................8-4.
Jornada 13
12/1 (17:45h) Lluïsos de Gràcia - CB 
Sant Josep

Primera Catalana Masculina
Jornada 13
11/1 (16h) UB Sant Adrià B - UE 
Claret
11/1 (16h) Gavà - Vedruna Gràcia

Primera Catalana Femenina (G1)
Jornada 12
Lluïsos de Gràcia 34 - 40 SESE
1. Joventut de Badalona ...........10-1.
6. Safa Claror .............................. 7-4. 

7. Lluïsos de Gràcia....................6-5.
Jornada 12
16/1 (21h) Joventut Les Corts - Safa 
Claror
Jornada 13
12/1 (12:30h) ASFE Sant Fruitós - 
Lluïsos de Gràcia
11/1 (18h) Safa Claror - Martinenc

WATERPOLO
Lliga Premaat Masculina
Jornada 10
CN Terrassa 18 - 6 CN Catalunya
1. Atlètic Barceloneta ...... 30 punts.
8. CN Catalunya ................. 9 punts. 
Jornada 12
1/2 (19:30h) Waterpolo Navarra - 
CN Catalunya

Lliga Premaat Femenina
Jornada 9
CN Sabadell 18 - 9 CN Catalunya

1. CN Mataró ..................... 27 punts.
9. CN Catalunya ................. 4 punts. 
Jornada 10
1/2 (18h) CN Sant Andreu - CN 
Catalunya

FUTBOL SALA
Divisió d’Honor Catalana (G2)
Jornada 10
Gràcia FS 6 - 3 CFS Sant Joan Despí
1. Ce Alheña ...................... 24 punts.
5. Gràcia FS ........................21 punts. 
Jornada 11
11/1 (18:30h) Gràcia FS - FS 
Casserres

HANDBOL
Quarta Catalana (Grup A)
Jornada 11
CH Canovelles 25 - 27 H. Claret
1. Handbol Sant Llorenç . 20 punts.
7. Handbol Claret ............. 10 punts. 

Jornada 12
12/1 Handbol Claret - Handbol 
Fornells B

TENNIS TAULA
Segona Divisió Nacional (G4)
Jornada 10
Vilafranca 3 - 4 Lluïsos de Gràcia
1. Lluïsos de Gràcia .......... 18 punts.
2. CTT Borges ....................12 punts. 
Jornada 12
11/1 (17h) Lluïsos de Gràcia - 
Tennis Taula Torelló

HOQUEI PATINS
Tercera Catalana (Grup C)
Jornada 12
CH Claret 1 - 3 Sant Just
1. Cerdanyola CH.............. 36 punts.
11. CH Claret ....................... 4 punts. 
Jornada 13
25/1 (19:30h) Mollet HC - CH Claret

Breus

El Club Ciclista 
Gràcia celebra 
l’assemblea 
ordinària de socis

El diumenge 19 de gener, 
el Club Ciclista de Gràcia 
celebra l’Assemblea 
Ordiària de Socis a la qual 
tots els seus membres 
estan convidats a assistir. 
L’acte se celebrarà a La 
Violeta de Gràcia (carrer 
Maspons, 6), la primera 
convocatòria serà a les deu 
del matí i la segona a dos 
quarts d’onze. Els dissabtes 
dels mesos de gener i 
febrer, el club seguirà fent 
les seves sortides habituals 
a partir de dos quarts de 
nou del matí.

El grup 
d’excursions dels 
Lluïsos visita 
Castellolí a l’Anoia
Xino Xano és el grup 
d’excursions dels Lluïsos 
de Gràcia, que té 27 anys 
d’història i el diumenge 
comença l’any amb una 
visita a Castellolí a la 
comarca de l’Anoia. La 
sortida serà a dos quarts 
de nou del matí des del 
carrer Escorial, entre 
Encarnació i Reig i Bonet. 
El recorregut és circular i 
té una difi cultat fàcil, amb 
un desnivell acumulat de 
390m i en pot fer en unes 
4 hores i 20 minuts.
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Rofes, Tubau i 
Soriano seran 
a l’All Star de 
Copa Catalunya

El partit de les estrelles 
que disputaran els 
jugadors i jugadores de 
Copa Catalunya el cap 
de setmana del 25 i 26 
de gener a Granollers 
tindrà tres representants 
graciencs: Carles Rofes 
(des de la banqueta) i 
Marc Tubau dels Lluïsos 
de Gràcia, i Claudia 
Soriano (foto, d’esquena), 
del Basket Almeda, però 
formada als Jesuïtes de 
Gràcia. El partit masculí es 
disputarà el dissabte a les 
sis de la tarda, i el femení 
a la mateixa hora, però 
del diumenge. Els partits 
es podran seguir per La 
Xarxa, per les televisions 
locals, i per Xala.cat.

Els Lluïsos busquen trencar la 
mala dinàmica de resultats
A Primera Catalana femenina, el Safa Claror disputa dos partits aquesta setmana amb 
l’objectiu de tallar la ratxa de derrotes, i les blaves volen seguir enfi lant posicions

Els Lluïsos van derrotar l’Horta en el partit de la primera volta. Foto: Joan Rodríguez

A. V

E l desembre ha estat el pitjor 
mes de competició pel sèni-
or masculí dels Lluïsos de 
Gràcia que no va poder su-
mar la victòria en cap dels 

tres partits disputats i l’ha fet per-
dre el lideratge del grup 1 de la Copa 
Catalunya. Aquest sotrac de resul-
tats de l’equip de Rofes ha fet que la 
lliga s’iguali al màxim quan només 
queda un partit perquè s’acabi la 
primera volta, i els blaus, que tenen 
un balanç de vuit victòries i quatre 
derrotes, es trobin a només un tri-
omf del líder actual, El Masnou, 
però també a tan sols dues derro-
tes de la promoció de descens, que 
de moment la marca l’Horta, però 
on hi ha molts equips implicats.

El primer rival de l’any és el CB 
Sant Josep de Badalona, que va co-
mençar la temporada amb dubtes, 
però de mica en mica ha anat su-
mant victòries fi ns a situar-se a no-
més una dels graciencs. En l’inici 
de la segona volta, els blaus se se-
guiran enfrontant amb equips im-

plicats en aquesta lluita com el Gra-
nollers (7-5), l’Horta (6-6), el Sant 
Gervasi (6-6) i el Montgat (8-4).

Els quatre primers classifi cats 
es guanyaran el dret de disputar 
l’eliminatòria de quarts de final 
contra els quatre primers del grup 
2 en una eliminatòria que es dispu-
tarà a doble partit, i els vencedors 
jugaran la fi nal a quatre de la ca-

tegoria que també donen accés a 
l’ascens de categoria. 

A Primera Catalana femenina, 
el Safa Claror (7-4) i els Lluïsos de 
Gràcia (6-6) estan instal·lats a la 
meitat de la classifi cació. En aquest 
principi d’any, les taronges busca-
ran recuperar la inèrcia positiva 
després d’encadenar tres derrotes 
consecutives, i les blaves s’han refet 

d’un mal inici de temporada i volen 
seguir escalant llocs a la classifi ca-
ció. Durant l’aturada nadalenca, a 
Huelva es va disputar el Cam pionat 
d’Espanya en categoria cadet i in-
fantil, on Catalunya ha guanyat dos 
ors i dues plates i l’àrbitre gracienc, 
Pep Presseguer, va ser escollit com 
a àrbitre principal del partit per la 
medalla de bronze de la categoria 
cadet masculí entre Canàries i la 
Comunitat Valenciana. En el presti-
giós Torneig Júnior de L’Hospitalet, 
l’equip de l’NBA Global Academy 
d’Austràlia es va proclamar cam-
pió al derrotar el Barça en la fi nal 
per 93-74, a la banqueta blaugrana, 
l’entrenador ajudant és el gracienc 
Carlos Marín.•

Pep Presseguer, 
i Carlos Marín, 
protagonistes 
dels campionats 
nadalencs
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Editorial

El mandat del nord

A  la redacció de l’Independent, quan anem curts de notícies, sempre 
tenim el recurs de fer carrer per les zones del districte on encara 
hi ha possibilitats i marges generosos de transformació urbanísti-

ca, cap als barris del nord: Vallcarca-Penitents, el Coll, la Salut... No és 
per donar pistes a la competència però el nord sempre ha estat un bon 
rebost de mobilitzacions, reivindicacions, iniciatives municipals més o 
menys pactades i de canvis grans i petits. Des de la talaia de Plaça de la 
Vila, centre polític de Gràcia, sovint queda lluny la visió d’un districte 
complet i la teoria costa de posar-se en pràctica; Lesseps continua actu-
ant de barrera imaginària. Ara fa 20 anys que l’aleshores regidor, Ferran 
Mascarell, parlava de cosir els barris del nord i del sud, i en els següents 
mandats s’han anat teixint accions sobretot de reconstrucció sobre 
Vallcarca, de protecció contra l’allau turístic que pateix la Salut i de pa-
cifi cació per la duresa dels carrers costeruts del Coll. La inauguració 
de la biblioteca de Penitents el 2011 ha estat una de les millors notícies  
dels últims anys al nord.

Encara més lluny quedava d’aquesta òptica l’extrem nord de 
Penitents, el subbarri de Vallpar, el que queda per sobre de la plaça 
Alfons Comín i el passeig de la Vall d’Hebron. Les periòdiques reivin-
dicacions dels veïns dels carrers Adrià Gual o Salvador Alarma per les 
mancances de serveis bàsics aterraven quasi amb veu marciana als 
plens i audiències públiques. Però dotze anys després les coses estan 
a punt de canviar: aquest gener no s’acabarà sense que hi hagi movi-
ments de terres que serviran per urbanitzar i connectar carrers enca-
ra de terra d’aquesta zona residencial, on hi destaca l’equipament de 
l’escola Sadako i on ara s’hi afegirà una residència per a gent gran. Sí, 
al districte de Gràcia hi ha encara carrers sense asfaltar. La urbanitza-
ció d’aquests 6.000 metres quadrats, quasi com un camp de futbol, no 
és cap broma en aquesta zona de transició cap al Parc de Collserola. 
Més quan en aquest mandat s’ha de concretar defi nitivament Vallcarca, 
s’ha de defi nir o redefi nir Tres Turons, s’ha de comprovar si és certa la 
promesa electoral de 400 pisos a Penitents, s’han d’estrenar dos blocs 
d’habitatge públic a al carretera de Sant Cugat... Pot ser aquest, a la fi , el 
mandat del nord.•

Els comuns van aquests dies tan emocionats amb el govern es-
panyol de coalició que la febrada ha arribat fi ns i tot a Gràcia, 
on l’equip del Districte ha vist la possibilitat que el regidor, Eloi 
Badia, hagi de canviar d’aires un cop s’ha conegut que Pablo 

Iglesias assumirà en la seva vicepresidència els continguts de l’agenda 
climàtica 2030. “Encara que passi, ell vol quedar-se aquí...”, diuen amb la 
boca petita els seus companys. Aquest mandat, doncs, podria començar 
com l’anterior, quan es va designar Badia va substituir Raimundo Viejo. 
Badia no marxaria? Això sí que seria un acte de patriotisme gracienc...

El
depen-

dent

Ull de 
dona

Conxa Garcia

La xarxa dels Bancs del Temps va tan-
car la commemoració dels seus XX 
anys d’existència el novembre passat 

al Caixa Fòrum de Barcelona. Recordem 
que el primer BdT a l’Estat va ser a la 
nostra ciutat. El de Gràcia el 2004. S’hi 
va fer una jornada especial de refl exió i 
diàleg, amb una taula rodona sobre  l’ex-
periència al sud d’Europa i la presenta-
ció de l’Associació Iberoamericana. Hi 
participaren BdT’s d’Itàlia i Portugal, 
països amb què s’inicià el projecte, dins 
d’un programa europeu. Els BdT’s són 
una xarxa d’intercanvi de serveis, habili-
tats, coneixements i relacions entre per-
sones que prenen l’hora de temps com 

a unitat de valor i de canvi. Fomenten 
la cohesió social, la confi ança, l’amis-
tat, la solidaritat i el bon tracte entre les 
persones que se’n fan sòcies i en posen a 
l’abast serveis i possibilitats: intercanvi 
de sabers, afi cions, suport a tasques de 
la vida diària, acompanyament de per-
sones... Són una eina d’inclusió social 
pels nouvinguts, potencien l’intercanvi 
intergeneracional i milloren la concilia-
ció de la vida personal, familiar i laboral 
en condicions d’igualtat entre homes i 
dones. La xarxa de BdT’s coordinada per 
l’As. Salut i Família ofereix assessora-
ment i formació per a la posta en marxa 
i la sostenibilitat dels BdT’s.•

XX anys de BdT’s

Els bancs del temps 
fomenten la cohesió 
social, la confi ança, 
l’amistat i la solidaritat

Cartes al director

El confl icte català en 
forma de conte
Visc a Catalunya, i des de petit he viscut el 
confl icte entre Espanya i Catalunya.Sovint 
se’ns aconsella que dialoguem per solu-
cionar el confl icte, però hi ha un principi 
científi c que diu: “Tot confl icte té solu-
ció, sempre que ambdues parts tinguin 
un objectiu comú”. Fa més de quatre anys 
que cerco aquest objectiu entre Espanya i 
Catalunya i no l’he trobat. Pels que no viviu 
a Catalunya, us explicaré un conte: “Hi ha-
via una vegada dues famílies que es bara-
llaven des de feia anys. Vivien en una gran 
fi nca, una tenia la major part i l’altra una 
molt més petita. Després d’una gran llui-
ta, el líder de la família més forta va dir que 
ells serien els únics propietaris de la fi n-
ca, però que els deixarien seguir vivint en 
la parcel·la que havia sigut seva amb unes 
condicions: Haurien de treballar i el que 
guanyessin aniria directament a la família 
propietària. Ells els hi donarien diners per 
anar sobrevivint. Només podien parlar el 
seu idioma entre ells. I tot i viure, en una 
part de la fi nca, qualsevol situació de con-
fl icte, es resoldria segons les disposicions 
de la família propietària. Durant genera-
cions la família subordinada va estar de-
manant a la propietària un tracte més just. 
La resposta va ser sempre: ‘No. Sóc jo qui 
et salva de la pobresa i pots viure gràcies al 
que et dono’. Però cada vegada aportaven 
més diners als propietaris i cada vegada en 
rebien menys, i a sobre els hi deien que, si 
no es portaven bé, els castigarien. De ma-
nera que, cada vegada més membres de la 
família sotmesa, s’adonaven que no seria 
possible cap canvi en un sistema tan tan-
cat i intolerant. Creien que “o compraven 
la part on vivien i que originalment havia 
sigut dels seus avantpassats, o demanaven 
ajuda a altres famílies de l’entorn per asso-
lir la independència i construir una vida mi-
llor”. Si substituïu les famílies i la fi nca pels 
espanyols, els catalans i Espanya, podeu en-
tendre la nostra situació. Des de Catalunya 
us demanem que penseu en la nostra situa-
ció i ens ajudeu per crear una gran onada 
de força a favor de la defensa de la llibertat 
i la dignitat, no només de Catalunya sinó de 
tots els pobles del món.
Màrius Calvet
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de Gràcia

Amb la 
col·laboració:

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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Desnonaments invisibles

Ja no som veïns de Gràcia. Després d’una dècada a la 
plaça de la Revolució, va arribar la notícia que ens 
obligava a marxar del pis. “Heu estat uns excel·lents 
llogaters, no hi ha dubte. Però vull reformar, posar-
hi mobles, posar-lo a preu de mercat. Així va ara”, va 

dir-nos el propietari. El lloguer d’aquell àtic s’apujava a 
1.100 euros, un 33% més del que pagàvem (828,50), però 
sense cap millora a canvi. El que se’ns oferia era marxar. 
Finalment el fet d’haver pagat puntualment durant una 
dècada potser degué afavorir que ens deixés un any de 
marge sense aplicar l’augment, cosa que no ens eximia 
d’haver de buscar una alternativa.

A aquell àtic per a dos hi vam anar a viure el 2008 
gairebé per casualitat. Anàvem a visitar un altre pis de 
Gràcia, no s’hi va presentar ningú i vam veure l’anunci. 
No ens imaginàvem que hi estaríem una dècada, però en 
tot aquest temps el preu havia oscil·lat poc i jo feia temps 
que tenia assumit que seguiria al barri fi ns que me n’ex-
pulsessin. El bany de realisme que rebo cada dia com 
a periodista ajudava a alimentar aquest pensament. Ja 
n’havia explicat moltes d’expulsions i d’intents. Tinc molt 
present la història de la família Ahmed i d’altres veïns del 
carrer Lancaster del Raval, un barri amb molta pobla-
ció vulnerable i amb pisos en els quals encara no hi ha-
via dutxa fi ns no fa tants anys. La família Ahmed patia la 
pressió de MK Premium, però les expulsions no les pro-
mouen només les grans immobiliàries o els fons voltor, 
com n’anomenen les entitats compromeses amb la defen-
sa del dret a l’habitatge. El propietari de Revolució és un 
gracienc de tota la vida.

Representa que hem patit un desnonament invisible, 
que és quan marxes del pis pel teu compte però forçat 
per circumstàncies no desitjades, com ara un preu inas-
sumible. Molts estudiants vinguts de fora de Barcelona 
ens havíem instal·lat a Gràcia i molts (si no tots) n’aca-
bem marxant pels lloguers. El llistat d’amics i cone-
guts que han seguit el mateix procés és llarg. El pis de 
Revolució encara ha de sortir per llogar. Abans cal refor-
mar. Paletes i agents immobiliaris ja s’hi van passejar en 
els últims dies abans de mudar-nos. Llavors vaig sen-
tir a dir coses com que el pis és massa petit per treure’n 
1.500 euros. La història es repeteix per tot Barcelona. Dos 
amics pagaven 850 euros a l’Eixample, els ho van apujar 
a 950 i van acabar traslladant-se fora de Barcelona. El se-
tembre aquell pis va tornar a sortir de lloguer per 1.150 
euros i s’ha anat rebaixant fi ns als 1.000. Ni així es lloga. 
No serà que s’ha estirat massa la corda?

Ara vivim en un altre barri de Barcelona, després de 
mesos d’immersió profunda en l’enrevessat mercat im-
mobiliari. Quin remei. Havíem de trobar una solució que 
ens feia deixar un pis farcit de moments feliços i d’alguns 
patiments. De Revolució n’hem acabat anomenant la pla-
ça dels 1.100 perquè és el preu mínim habitual de tots els 
àtics que s’hi han posat de lloguer. No deixo de pensar 
en les persones que no en poden trobar cap de sortida i 
es veuen arrossegades en el fangar d’un desnonament. 
Quelcom tan essencial com l’habitatge, sense el qual no 
es pot tenir un projecte de vida, deixat en mans de l’es-
peculació sense fi . Fins i tot propietaris particulars s’han 
apuntat al carro. Es digui Ada Colau, Quim Torra, Pedro 
Sánchez o qui hagi de venir, jo els pregunto: fi ns quan 
pensen permetre que l’habitatge cada cop s’assimili més 
a un luxe? Així no pot seguir.•

Jordi Bes, periodista

La plaça Revolució, aquesta setmana. Foto: Albert Vilardaga

Ara vivim en un altre barri de 
Barcelona, després de mesos 
d’immersió profunda en l’enrevessat 
mercat immobiliari. Quin remei. 
De Revolució n’hem acabat dient 
la plaça dels 1.100 perquè és el 
preu mínim habitual de lloguer

el bloc

La frontera

Valentina Baratti

Primer dia de l’any, deu del matí. 
Frontera entre els Estats Units i 
Mèxic, costat Pacífi c. Una postal 

perfecta sinó fos per la barrera de tres 
metres d’alçada clavada a la sorra. Les 
darreres barres d’acer oxidat acaben en 
les aigües fredes de l’oceà. Una imatge 
tràgicament poètica; això vaig pensar 
mirant les gavines volant lliurement 
d’un costat a un altre. 

Dos vegades per setmana, en hora-
ri restringit, els mexicans que viuen al 
costat americà poden viure poden veu-
re a la seva família des de les reixes, 
sense poder intercanviar cap objecte, 
diners, i per tant, contacte. Amb excep-

ció del Dia de la mare, quan les auto-
ritats dels Estats Units obren la porta 
perquè les famílies puguin abraçar-se. 
La porta de les abraçades, així l’ano-
menen. Però no era el dia de la mare, i 
la policia de migració s’atorga el poder 
de tancar el pas per impedir el retroba-
ment entre familiars. 

Així se li va ocórrer a Raúl, un vell 
entranyable, que necessitava entregar 
uns diners a la seva dona per pagar-li 
els medicaments. Amb el que no comp-
tava Raúl era amb les pluges que havi-
en caigut eels dies anteriors i que van 
inundar tot el camí. Per això vam deci-
dir deixar el cotxe i anar caminant els 
últims dos quilòmetres. La fi lla del Raúl 
li estava esperant a l’altra banda però 
el policia, sense baixar de la camione-
ta, no li va deixar apropar-se a la tanca. 
Raúl ens va mirar amb un somriure i 
va reprendre el camí. Sense queixar-se, 
amb la resiliència que aprens a la fron-
tera, ens va dir: “fue buena la camina-
ta, sí?”. •

La policia de migració 
s’atorga el poder 
d’impedir que les 
famílies es retrobin
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La llei Aragonès

L ’abril del 2016, l’empresa CLECE, propietat de 
Florentino Pérez, va guanyar el concurs públic de 
l’Ajuntament de Barcelona per decidir el servei 
d’atenció domiciliària. Ho va fer per davant de l’Asso-
ciació de Benestar i Desenvolupament ( ABD ) ( amb 

seu social a Gràcia! ), una organització no governamental 
sense ànim de lucre ( ONG ). La causa va ser el factor preu 
i va guanyar per molt poc: era un contracte de 113 milions 
d’euros que anava directament a una empresa privada vin-
culada a la constructora Sacyr.

Arran d’aquest fet i d’altres de similars, la Generalitat, i 
el Conseller Romeva més concretament, va començar a tre-
ballar en una llei que havia de ser pionera per primar els 
factors qualitatius davant el preu quan es parlava de do-
nar serveis a les persones. L’altre gran objectiu era que els 
contractes es controlessin durant la seva vigència, a tra-
vés d’inspeccions, auditories o enquestes als usuaris, i es 
poguessin resoldre, extingir. Hem vist massa vegades com 
contractes o concessions són intocables fi ns que no vencen.

El 2016 doncs, la llei Romeva o futura llei Aragonès nai-
xia per regular una part important de la nostra economia, 
la de l’economia social. Les organitzacions que guanyessin 
els contractes haurien de centrar tots els seus esforços en 
donar a les persones els millors serveis possibles. Per con-
tra, les empreses que busquessin noves unitats de negoci a 
qualsevol preu no serien benvingudes.

El novembre de 2017, l’Estat Espanyol s’avançava al 
Parlament i va fer la “Ley de contratos del sector público” 
i amb més de 200 articles delimitava tota l’operativa de la 
contractació, també a Catalunya. La llei Aragonès però, se-
guia el seu camí, perquè el seu objectiu no era tota la con-
tractació, era la regulació de la contractació dels serveis a 
les persones.

On som ara? Durant la tramitació parlamentària s’ha tre-
ballat amb totes les parts afectades, avaluant i dialogant. 
Amb 50 compareixences d’entitats del sector l’avantprojec-
te ha anat agafant forma i també amb l’intercanvi d’esme-
nes entre grups parlamentaris, portant la llei a les portes de 
l’aprovació al Ple del Parlament. Sembla que la Llei no tin-
drà més de 40 articles però pot ser l’eina necessària i urgent 
que demanen els qui necessiten els serveis.

Algunes organitzacions del nostre país s’hi estan oposant 

frontalment. La mateixa FAPAC va organitzar una mani-
festació el passat 17 de novembre i ARRAN no para de re-
cordar-nos, pintant la persiana del Casal d’ERC a Gràcia, 
que no volen la llei Aragonès. D’ARRAN, que forma part de 
les CUP, poc a dir: ni han fet cap esmena parcial o total al 
Parlament, ni ho esperem a aquestes alçades. 

La FAPAC planteja un debat més profund. Es pot externa-
litzar un servei públic? Alguns sí? D’altres no? Les diferents 
opcions polítiques que trobem al Parlament farien bé de de-
batre aquestes preguntes. Segurament a partir del 2010 hi 
va haver una externalització excessiva i la Llei Aragonès és 
un primer pas per revertir aquesta situació, foragitant ac-
tors paràsits de la contractació pública. 

Durant anys he format part de les juntes de l’AFA de l’es-
cola Pau Casals. El servei de menjador, la partida pressupos-
tària més importants de les AFA, ha estat sempre supervi-
sat per una comissió de mares i pares. Quan vam començar 
a l’escola ara fa 10 anys el servei el donava una d’aquestes 
grans empreses , ARAMARK. En terminologia de la FAPAC, 
el “mercat” ens havia entrat fi ns a la cuina. Eren molt efi ci-
ents però el seu principal valor afegit era el preu. La comis-
sió de menjador va obrir la possibilitat de canviar valorant 
empreses locals, cooperatives amb productes de proximi-
tat, ... donar importància a valors qualitatius, i va canviar 
d’empresa de menjador. Amics i amigues de la FAPAC, no 
entreu en pànic! Les famílies seguirem estant a les AFA i el 
model d’escola pública seguirà enfortint-se.   

El Departament d’Educació té un procés participatiu per 
poder arribar a un acord sobre el servei de menjador. Això 
és paral•lel a la Llei Aragonès i, dit de passada, tampoc li 
afecta ara perquè són les AFA s’asseguren aquest servei 
amb contractes privats. Però és important si es vol preser-
var un sistema que en molts centres educatius funciona i 
que la FAPAC coneix perfectament.

En resum, l’Albert Castellanos, número 2 del departa-
ment d’Economia, en una xerrada va fer un paral•lelisme 
amb la Llei Aragonès i la Llei d’impost sobre la renda de les 
persones físiques. “És com si per fer la Llei de l’IRPF culpés-
sim al govern d’afavorir la desigualtat. La Llei Aragonès no 
afavoreix l’externalització, la regula millorant-ne el servei”. 
Em va semblar molt encertat. Diguem-li com vulguem a la 
Llei: Aragonès, Romeva,..   però fem-la!•

el 
bloc

Per què es premien tan 
poc les plomes femenines?

Carina Bellver 

L’Ana Merino i la Laia Aguilar són, res-
pectivament, les guanyadores del 
Premi Nadal i del Premi Josep Pla de 

novel·la en castellà i català, respectiva-
ment, els primers guardons literaris de 
l’any. Sí, totes dues són dones, com han 
destacat els titulars, amb l’objectiu de rei-
vindicar el talent femení excepcionalment 
guardonat al llarg dels anys. Amb dades 
a la mà, l’històric demostra que els pre-
mis literaris van a parar, eminentment, 
a plomes masculines. Si en fem un cop 
d’ull, l’Ana Merino és la darrera d’una llis-
ta curta de 16 dones reconegudes amb el 
Nadal, guardó que va inaugurar Carmen 
Laforet al 1944 i que ja compta amb 76 
edicions. Les plomes femenines guardo-
nades amb el premi més antic de l’estat 
representen un 21% mentre que, en el cas 
del Josep Pla, aquesta xifra es rebaixa fi ns 
a un 19%, amb tan sols una desena de do-
nes guardonades en 52 edicions. I la Laia 
Aguilar ha aconseguit un premi que feia 
una dècada que no es donava a cap altra 
dona, després que ho aconseguís Llucia 
Ramis amb Egosurfi ng. En el cas del Sant 
Jordi de novel·la encara és més escanda-
lós: fa 16 que cap ploma femenina el rep. 
En 40 anys, l’han guanyat una desena de 
dones, l’última Carme Riera al 2003, un xi-
fra que representa un 13% del conjunt de 
premiats. Al Premi d’Honor de les Lletres 
Catalanes la presència femenina guar-
donada és del 12%. L’última premiada és 
Marta Pessarrodona aquest 2019. Per con-
tra, qui aconsegueix una xifra més alta de 
representació femenina en uns premis li-
teraris és el Ramon Llull de novel·la, amb 
un 28% de guanyadores.•
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Exposicions
Fins al 20 de gener 
Exposició Llibreria Catalònia, Editorial 
Sudamericana i editorial Edhasa. Llibres 
d’anada i tornada, que repassa les inten-
ses 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 22 de gener 
Exposició Diversitat religiosa. Aquest di-
mecres 8 de gener s’ha inaugurat aquesta 
mostra amb una lectura de contes de di-
verses tradicions. 
Lluïsos de Gràcia (pl. del Nord)

Fins al 2 de febrer 
Exposició fotogràfi ca El pessebre vi-
vent de la Torre del Suro vist per Xavier 
Malet. En Xavier sempre ha estat vincu-
lat a temes relacionats amb la creativitat. 
Actualment es dedica al disseny gràfi c i a 
la il·lustració infantil, però una de les se-
ves grans passions és la fotografi a. Fa dos 
anys va visitar i fotografi ar el pessebre vi-
vent de la Torre del Suro del Guinardó. El 
repte era com enfocar aquesta nova expe-
riència i plasmar-la en una fotografi a.
La Violeta (Mapons, 6)

L’exposició Benvolguts Reis Mags...qui 
sou?, organitzada per la Fundació Festa 
Major, estudia i analitza l’origen i desen-
volupament del mite dels Reis Mags a 
través de la història. El visitant pot cop-
sar com ha anat evolucionant i canviant 
els valors de la societat occidental al llarg 
dels segles i com determinades tradici-
ons relacionades amb aquesta diada s’han 
conservat fi ns avui dia. La mostra ofereix 
dos nivells de lectura, una per al públic 
adult que vol descobrir l’origen i evolució 
d’una dels mites més arrelats a la cultura 
catalana i un altre nivell de lectura per als 
infants.
Espai Albert Musons (Alzina, 7-9)

Un pessebre poc convencional. La Violeta 
presenta un pessebre de deu metres qua-
drats elaborat amb 562 fi gures i com-
plements diversos de la casa de joguines 
PLAYMOBIL®. Una representació artísti-
ca, efímera i monumental que en l’edició 
del 2019-20, recrea el misteri de Nadal, bas-
tida amb les clàssiques fi gures de plàstic 
de 7,5 centímetres d’alt que donen vida a: 
134 homes del poble, 70 dones del poble, 59 
soldats romans, 30 criatures i 269 animals. 
Una mostra que es pot visita de dilluns a 
divendres de 9 a 13 i de 16 a 23 hores, i els 
caps de setmana de 10 a 23 hores.
La Violeta (Maspons, 6)

Exposició Mirades entreteixides. Poesia 
visual. Obres de l’artista gracienca Teresa 
Vergès on es fusionen fotografi es i textos 
curts de la mateixa autora, desgranant els 
mots que fl ueixen embolcallats dins l’es-
sència de les imatges.
CC El Coll La Bruguera (Aldea, 15)

Fins al 7 de febrer
Exposició Lluna i Dona. El Palau 
Antiguitats recull aquesta exposició mo-
nogràfi ca del satèl·lit natural amb gravats, 
dibuixos, fotografi es i també diferents ob-
jectes.
Palau Antiguitats (Gràcia, 1)

Exposició permanent
Casa Vicens, la primera casa de Gaudí: ma-
nifi esto 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

Actes
Divendres 10 de gener
#FontanaFridays: Slackline i malabars! 
Activitats dirigides a joves fi ns als 20 anys.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 17.30 h 

Dèries de lletraferit. Poemes i cançons. 
Pere Suñé presenta els seus poemes del 
llibre que ha editat.
La casa dels contes (Ramón y Cajal, 35), a 
les 20.30 h

Concert: It’s Sabela + Phyramus + Siesta 
Polar.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 21 h

Concert: Tori Sparks + Ramon Aragall + 
Sabina Witt.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21 h

Concert: Geni Barry Trio: de Thelonius 
Monk a Wayne Shorter (jazz).
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22 h

Dissabte 11 de gener
Espectacle familiar: Trencanous de 
Butxaca (El Cascanueces).
Teatreneu (Terol, 22), a les 12 h

Tablao Sur. Música i dansa.
Antic Forn de Vallcarca (Cambrils, 10), a 
les 19.30 h

Monòleg A tientas. A càrrec  d’Isabela 
Méndez.
La casa dels contes (Ramón y Cajal, 35), a 
les 20 h

Teatre: La fi lla del mar, d’Àngel Guimerà. 
Un musical de Gerard Nicasi i Marc 
Miramunt.
Jove Teatre Regina (Sèneca, 22), a les 20 h 

Concert: Molly Varlet.
Sala Almo2bar (Bruniquer, 59-61), a les 
21 h 

Cabaret amb Gràcia. Per Víctor Guerrero 
i Toni Arroyo.
La casa dels contes (Ramón y Cajal, 35), a 
les 22 h

Concert: Mediterranean Clash Party #10.
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22.30 h

Diumenge 12 de gener
Titelles: Els tres porquets. Amb la cia 
Vergés.
La Violeta (Maspons, 6), a les 12 h

Espectacle: La Sireneta i l’illa de Plàstic.
Jove Teatre Regina (Sèneca, 22), a les 
17.30 h

Dilluns 13 de gener
Casal infantil. Juga al teu aire: Els globus 
envaeixen l’Espai Familiar (de 0 a 3 anys). 
Casal infantil del Coll (Aldea, 15), a les 
17.30 h

Cicle pinzellades d’història dels barris de 
Barcelona: Les tradicions de Barcelona, 
la nostra ciutat, a càrrec de Josep M. 
Vilarrúbia.
CC El Coll – La Bruguera (Aldea, 15), a les 
19 h

Dimecres 15 de gener
Concert: Vladivostok + Carpa Negra.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21 h

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

Dijous 16 de gener 
Sac de rondalles: Imagina i conta l’Índia, 
a càrrec de Gina Clotet. + 6 anys.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps), a 
les 17.30 h 

Visita a l’exposició Barcelona-Argentina, 
llibres d’anada i tornada. Comissariada 
per Julià Guillamon, centrada en la fi gura 
d’Antoni López Llausàs, fundador de la lli-
breria Catalònia i de l’editorial Edhasa.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps), a 
les 19 h 

Divendres 17 de gener 
Teatre: Una semana más. Coproducció de 
La Badabadoc amb Moscú Teatre.
La Badabadoc (Quevedo, 36), a les 20.30 h

Casasses i foguerons. Historietes en vers i 
en prosa per exaltar les llibertats, els sexes, 
l’amor i l’humor. Per Enric Casasses.
La Casa dels Contes (Ramón y Cajal, 80), a 
les 20.30 h

Tradicionàrius 2020: Riu, 10 anys.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 22 h

Entitats

Divendres 10 de gener
Eucaristia de Nadal a la sala Balcons de 
Lluïsos. Organitzada pel Grup de refl exió 
entorn a la fe.
Lluïsos de Gràcia (pl. del Nord), a les 20 h

Teatre: Deu negrets, d’Agatha Christie. 
Direcció: Montse Gràcia.
El Cercle (Santa Magdalena, 12), a les 
21.30, ds a les 21.30 i dg a les 18 h

Diumenge 11 de gener
Teatre: Núvol gris, gras i gros.
Lluïsos de Gràcia (pl. del Nord), a les 11, 
12 i 17 h

Aula de pandeireta e baile amb Antonio 
Prada. 
Ateneu Roig (Torrent d’en Vidalet, 36), a 
partir de les 16 h

Divendres 17 de gener
No es Moco de Pava: Vikaaviki, Júlia 
Bobb, Navi, Ssenkrad, Seba Milonga, 
Antoni Garcia i El Virus de Barna. + 
Micro obert.
Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a les 19.30 h 

Cicle Vespres musicals: Coral Vent del 
Nord dels Lluïsos de Gràcia sota la direc-
ció de Xavier Folch.
CC El Coll La Bruguera (Aldea, 15), 21 h

Dissabte 18 de gener
Teatre: Vida de peix.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 21 h

Si 
voleu publi-

car els vostres ac-
tes en aquesta agen-
da, envieu un correu 
electrònic a redaccio

@independent.cat

Amb el suport de

Arnau Obiols obre els concerts 
Arran d’Escenari al CAT 
L’últim projecte del percussionista Arnau Obiols és TOST, una visió personal 
i contemporània dels sons i de la música tradicional del Pirineu català, una 
música fi lla dels boscos, dels arbres, dels moixons i de tot allò que ha arrelat i 
ressonat en aquestes muntanyes. Ell serà l’encarregat d’encetar un nou cicle de 
concerts Arran d’Escenari del festival Tradicionàrius 2020, que també inclou les 
propostes de Jordi Molia i Joan Díaz (‘IMMERSIÓ’), Marc Egea i Quirze Egea 
(‘La ploma de perdiu’), La Companyia MINIMÍssima, i Manu Sabaté (‘Los’).
 
Dijous 16 de gener a les 21.30 h al CAT (pl. Anna  Frank, s/n)

Recomanem



L’Independent de Gràcia
10 de gener de 2020

14 Cultura
El  33è Tradicionàrius 
reivindica tradició i 
innovació i s’omple 
d’homenatges
El festival d’enguany, dedicat a Kepa Junkera, celebrarà 
els 10 anys de RIU i els 40 de Grallers de l’Acord i 
recordarà els 25 anys de vacances d’Ovidi Montllor

Silvia Manzanera

El Festival Folk Internacional 
Tradicionàrius engega 
aquest divendres la 33a 
edició amb un protago-
nista clar: Kepa Junkera. 

L’exposició Kepa Junkera des de 
l’objectiu de Josep Tomàs i el con-
cert Kepa Aurrera serviran de re-
coneixement “d’un amic de la casa 
que sempre està al peu del canó”, 
segons Jordi Fàbregas, director del 
festival. “No hi serà físicament, per-
què s’està recuperant d’una malal-
tia, però sí la seva música”, va as-
segurar Fàbregas a la presentació 
del festival aquest dimecres al CAT. 

Amb un pressupost de 130.500 
euros (finançant en bona part 
per les administracions), la fita 
d’enguany -que inclou més de 70 
propostes de música d’arrel, es-
pectacles de nova creació, multi-
disciplinaris i estrenes absolutes-, 
també homenatjarà altres noms 
del sector: els 10 anys de RIU, un 
dels grups que en el seu moment 
va revolucionar l’escena folk ca-
talana, els 40 anys de la formació 
Grallers de l’Acord amb un con-
cert tribut amb Criatures i els ‘25 
anys de vacances d’Ovidi Montllor’ 
amb el concert del grup valencià 

El Diluvi i la presentació del seu úl-
tim disc Junteu-vos. El gruix de la 
programació seran la presentació 
de discos i nous espectacles dels 49 
grups i artistes programats fi ns al 3 
d’abril; un total de 14 treballs disco-
gràfi cs (Joana Gomila i Laia Vallès, 
Marala, La Marta Rius, Xabier Díaz 
& Adufeiras de Salitre, OS Chotos 
o La Coixinera), 11 espectacles (els 
Quicos, Sis Veus, Quartet Brossa, 
Cor País Meu) comparteixen cartell 
amb espectacles de fusió de Josep 
Maria Ribelles (1/02), Germà Negre 
i Sons Essencials (7/02) i El fl abiol 
rumbeja de la cloenda (3/04); un 
nou cicle de concerts arran d’esce-
nari (Arnau Obiols, la Companyia 
MINIMÍssima o Manú Sabaté) i les 
nits de ball folk d’arreu d’Europa.

Destaca la recuperació de l’esglé-
sia de Santa Maria de Gràcia amb el 
concert Cornamusa i Orgue (15/02), 
i la proposta de fusió amb dansa de 
Socarrel (28/02). El projecte educa-
tiu Escoles al CAT pretén incidir en 
la formació en música tradicional 
de l’alumnat al llarg del recorregut 
acadèmic.

Per últim, el cicles Les Vespres 
dels dimecres, Folk al Mercats o el 
Tradicionàrius al Territori hi seran 
un any més, així com la festa dels 
Foguerons de Sant Antoni, la festa 
major d’hivern de Gràcia.•

Tradicional foto de família a la presentació del festival dimecres al CAT. Foto: J.M. Contel

Flabiol i rumba per tancar. A 
part de la cercavila amb les colles 
de cultura de Gràcia, enguany 
la cloenda del Tradicionàrius 
divendres 3 d’abril serà d’estrena 
amb l’espectacle ‘El fl abiol rumbeja’, 
un concert que connecta els dos 
sons propis de Mataró, el fl abiol i 
la rumba, tot i que han transitat 
sovint per camins diferents. 

Breus

‘Mirta en Espera’, 
doble guanyador 
del primer 
festival Catbasur

El festival de teatre 
unipersonal Catbasur, 
emmarcat en el cinquè 
aniversari de La 
Badabadoc, ha tancat la 
primera edició amb 800 
assistens i un guanyador 
clar: Mirta en espera, 
d’Ángela Palacios, Premi del 
Jurat i també del Públic. 
Aquesta peça serà la que 
viatgi a la sala de teatre 
Moscú, a Buenos Aires, 
i també es programarà 
a la propera temporada 
de la sala gracienca. El 
jurat també ha destacat la 
qualitat i la diversitat de les 
peces presentades.

La banda Molly 
Varlet presenta 
primer disc a 
l’Almo2bar
La banda barcelonina 
Molly Varlet presenta 
aquest dissabte 11 de gener 
el seu primer disc, Poor 
But Happy (La Cúpula 
Músic), a la sala Almo2bar, 
en el marc del Blackcelona. 
El grup neix fruit de les 
infl uències musicals de la 
Sandra, la Silvia i l’Anna, 
tres joves que es van 
conèixer estudiant cant 
i tècnica vocal i el 2015 
van decidir crear el seu 
propi projecte incorporant 
diferents músics. 

S. M.
 

La propera proposta de l’espai Art 
en Obert és un “guateque” diri-
git K.G.G., un grup nascut en el 

marc de la residència d’EART; serà 
dissabte 25 de gener d’11 a 13 hores 
i el formulari d’inscripció ja està 
actiu. “Diem guateque a un espai 
lliure de pressions i expectatives 
on l’important no són els resultats, 
sinó la cura i el compartir els pro-
cessos creatius. Un procés creatiu 
pot ser qualsevol cosa que t’apassi-
oni fer: una idea, objecte o joguina 
que et suposi un repte”, expliquen 
els artistes, que conviden els inte-
ressats a portar aquestes “cosetes” 
per compartir. I per celebrar-ho fa-
ran un pastís entre totes i tots. 

El K.G.G. es defineix com un 
grup espontàniament auto organit-
zat que es reuneix setmanalment a 
la cuina d’EART, “per menjar juntes 
i tramar cosetes guais”.•

El col·lectiu 
KGG proposa 
un ‘guateque’ 
a l’espai Art en 
obert d’EART 
El taller intergeneracional es 
celebrarà dissabte 25 de gener a la 
seu d’Experimentem a Torrijos 

Imatge promocional del col·lectiu d’artistes sorgit d’EART KGG. Foto: KGG
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La poesia que 
entra pels ulls 

L’escriptora gracienca Teresa Vergés s’atreveix amb un nova 
disciplina artística i presenta ‘Mirades entreteixides’, una mostra 
de poesia visual que es pot veure al centre del Coll-La Bruguera

S. Manzanera

N o sap parar quieta. 
Després d’haver repre-
sentat el passat mes de 

desembre la peça teatral El fotò-
graf (i d’haver-la escrit i guanyat 
el segon premi de teatre breu de 
la Violeta), Teresa Vergés torna 
a la càrrega amb ‘Mirades entre-
teixides’, una exposició que fusi-
ona textos i imatges i que es pot 
veure aquests dies al centre cí-
vic El Coll - La Bruguera. És clar 
que ella vol que tingui més re-
corregut i ja està pensant altres 
espais on ensenyar-la.

Alguns dels textos pertanyen 
a fragments dels seus poemes 
(té dos poemaris, Retalls i Entre 
supervivents), i d’altres s’ha ins-
pirant en les imatges que ha 
captat la càmera a través dels 
seus ulls. L’autora pretén recre-
ar en aquestes obres sentiments 
que li bullen per dins; sorgits 
d’experiències personals, de vi-
vències de la gent que l’envolta, 
d’observar el món com a simple 
espectadora... i els ha integrant 
a dins d’imatges escollides, d’en-
tre moltes que té, per la seva 
singularitat.

L’exposició, segons la seva 
pròpia autora, “voldria amoro-
sir l’esguard de qui contempli 
aquestes obres i fer refl exionar 
amb els seus poemes; o potser 
només vol crear un espai en el 
que, cada persona pugui sub-
mergir-se fi ns a on ella, o ell, es-
tiguin disposats a endinsar-s’hi”; 
vol ser la fusió de l’interior i 
l’exterior. “Tot investigant sobre 
poesia visual te n’adones de la 
varietat i complexitat d’aquesta 

disciplina, però jo he optat més 
aviat per la senzillesa, perquè 
arribi a l’espectador, ho enten-
gui i emocioni”, explica l’autora 
gracienca.

I com és nova en aquest àm-
bit artístic, Vergés ha volgut 
agrair la feina de la Lídia Salas, 
responsable de la part tècnica 
per a la realització de les obres. 
“La idea se’m va ocórrer perquè 
un restaurant de Ramón y Cajal 
va obrir una convocatòria per 
artistes que al fi nal no va qua-
llar”, afegeix Vergés, “però no 
he volgut abandonar i estic molt 

contenta amb el resultat fi nal”.
La Teresa Vergés escriu des 

de fa anys, desgranant la seva  
sensibilitat en poemes, relats, 
textos teatrals i contes, com 
els de la sèrie Amigues espaci-
als, de la que ja s’han editat els 
tres primers números, dedicats 
a la Festa Major de Gràcia, el 
ZOO de Barcelona i a La Sagrada 
Família. Ha guanyat fi ns a vuit 
edicions dels Premis Literaris 
Vila de Gràcia; col·labora a 
Ràdio Gràcia en el programa 
Temps de Música, Temps d’Espec-
tacle, que dona ressò a les ac-
tivitats teatrals que es presen-
ten a Barcelona i especialment 
a Gràcia; també pertany al col-
lectiu Minerva-Dones creadores 
de Gràcia. I és precisament amb 
les Minerva que prepara una al-
tra exposició col·lectiva anome-
nada Dones i aigua, que s’inau-
gurarà a fi nals de febrer a la seu 
del districte. Doncs això, que no 
sap parar quieta.•

Un dels poemes visuals inclosos a l’exposició. Foto: Cedida

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla del 
Prat,  15. Tel. 93 217 26 42.
• La gran mentira. 16.15, 19.15, 22.05
• Legado en los huesos. Dv, ds, dg, 

dl, dm, dc, 19.20, 22.10. Dj, 22.10.
• Midway. 16, 18.55, 21.50.
• Bayala. Dv, ds, dg, dc, 17.
• Puñales por la espalda. 16, 19, 22.
• La Odisea de los Giles. 19.10, 22.10. 

Dl, dm, dc, dj, 16.10.
• Frozen II. Dv, ds, dg, dl, dc, dj, 

15.50, 18.05, 20.20, 22.30. Dm, 
15.50, 20.15. Dv, ds, dg, 17.

• Coppélia. Dm, 20.15.
• Joker.  19.20.
• Parásitos. Dv, ds, dg, dc, 22. Dl, 

dm, dj, 16.05, 22.
• Mientras dure la guerra. 18, 20.10.
• Last Christmas. Dl, dm, dc, dj, 

15.50, 22.20. Dv, ds, dg, 22.20. Dv, 

ds, dg, dl, dc, dj, 20.15.
• Familia Addams. Dv, ds, dg, 15.55.
• La obeja Shaun. Dv, ds, dg, 15.50.
• Si yo fuera rico. Dl, dm, dc, dj, 16, 

18.10, 22.25. Dv, ds, dg, 18.10, 22.25.

Cinemes Girona. Girona, 177
• Liberté. Dc, 20.
• Ardara. Ds, 21.30.
• La Odisea de los Giles. Dv, ds, 

17.30, 19.45, 22. Dg, 17.30, 19.45. Dl, 
dm, dj, 17.30. Dc, 17.30, 22.

• Jacob, Mimi i els gossos del bar-
ri. Ds, 16.

• No m’estimis. Dm, 20.
• Letters to Paul Morrysey. Dl, dm, 

dj, 16.
• Parásitos. Dv, ds, 21.30. Dm, 17.30. 

Dc, 16. Dj, 17.
• Panipat. Dg, dl, 19.
• Les Perseides. Dv, ds, dm, 16, 20. 

Dg, 17.45. Dl, dj, 18. Dc, 16.
• Longa Noite. Ds, dm, dc, 18, 21.45. 

Dv, 22, 20.15. Dv, 18, 20, 21.45. Dg, 

19.15, 21.45. Dl, 16, 21.45. Dj, 17.30, 
21.45.

• Gloria Mundi. Dv, dm, dc, dj, 16. 
Dl, 17.

• Solan&Eri. Dv, ds, dg, 16.

Texas. Bailèn, 205. [VOS català. 
933487748 cinemestexas.cat]
• El cuento de las comadrejas. 18, 

22. 
• El increíble fi nde menguante. 

22.25. 
• La directora d’orquestra. 18, 20. 
• La francesita. 22.15. 
• Mi obra maestra. 16, 18, 20.
• Vientos de La Habana. 16, 20.20, 

22.10. Ds, dg, 20.20, 22.10. 
• Dues dones. 15.50, 18, 20.10.
• Pequeño secreto. 16, 20.25. 
• El meu rei ruc. Ds, dg, 16.

Verdi. Verdi, 32. 
• Las dos Papas. 16, 20. Dv, ds, dg, 

11.30.

• La gran mentira. 16, 18.20, 20.25, 
22.30. Dv, ds, dg, 11.30.

• Puñales por la espalda. Dl, dm, dc, 
dj, 17.45, 20.05, 22.30. Dv, ds, dg, 
17.35, 22.30. 

• Día de lluvia en NY. Dl, dc, 16, 
19.25. Dv, ds, dg, 19.25. Dm, dj, 16.

• Mientras dure la guerra. 22.30.
• Lo que arde. Dv, ds, dg, dl, dc, dj, 

16, 17.40. Dm, 16.
• El irlandés. Dv, ds, dg, dl, dc, 21.15.
• Les Perseides. Dl, dm, dc, dj, 16. 

Dv, ds, dg, 11.30.
• Pequeñas mentiras para estar 

juntos. Dv, ds, dg, 18. Dl, dc, 17.25, 
19.55. Dm, dj, 17.25, 22.30.

• La trinchera infi nita. Dl, dm, dc, 
22.25. Dv, ds, dg, 22.20.

• Frozen II. Dv, ds, dg, 11.30, 16, 
18.05, 22.30. Dm, dc, dj, 18.05.

• Las buenas intenciones. Dm, 
20.15.

• Pintores y Reyes del Prado. Dl, 
dm, 18.15. Dm, 20.30.

• Renoir, admirado y denigrado. 
Dj, 20.15.

• Los impresionistas y el hombre 
que los encumbró. Dj, 20.15.

• Solan&Eri. Dv, ds, dg, 11.30, 16.

Verdi Park. Torrijos, 49
• Intemperie. 16, 20.30.
• Historia de un matrimonio. Dl, 

dm, dc, dj, 11.30, 18, 22,30. Dv, ds, 
dg, 18, 22.30.

• La odisea de los Giles. 16, 18, 22.30.
• Los miserables. 18.10.
• Parásitos. 20.05, 22.15.
• La hija de un ladrón. 16, 18.15, 

20.15.
• Joker. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 20.10, 

22.30. Dj, 22.30.
• Retrato d una mujer en llamas. 16
• La gran mentira. Dl, dm, dc, dj, 

11.30.
• Los dos Papas. Dl, dm, dc, dj, 11.30
• Pintores y Reyes del Prado. Dl, 

dm, 11.30.

Ramon Casalé Soler

A principis de l’any passat vaig tenir ocasió de co-
mentar el treball de Jordi Corbera (Barcelona. 
1965) en aquesta publicació. Va ser amb motiu 

d’una instal·lació que va fer a l’església de Sant Joan 
Baptista de Gràcia, a la plaça de la Virreina. Es tracta-
va d’una obra on incorporava una quarantena de pe-
ces de petites dimensions en els esglaons centrals que 
condueixen a l’altar. De fet, l’artista ja havia participat 
en altres ocasions en aquest espai religiós, però ara en 
canvi ens ha sorprès gratament amb la recent exposi-
ció individual que ha realitzat a la localitat aragonesa 
de Barbastro, ciutat que sol visitar assíduament.

Es tracta de la mostra Paisatges interiors que s’ha 
exhibit a la sala Las Escueletas, a través de 15 obres de 
diferents mides, sent l’única temàtica les parets d’algu-
nes cases de la ciutat, on el pas del temps és el princi-
pal testimoni silenciós del que s’ha viscut interiorment. 
Per això, el mateix Jordi Corbera destaca que són unes 
“parets de cases derruïdes perquè em semblen d’una 
gran bellesa formal que recorda la bellesa interior que 
va haver-hi des de diferents llenguatges artístics”.

El procés de creació de l’artista es centra, per un cos-
tat, en fotografi ar determinades parets del poble que 
li interessen per les seves característiques, i per l’altra, 
plasmar-les després amb la pintura. És cert que la seva 
assistència al taller de l’artista conceptual Daniel Chust 
Peters li ha permès copsar i entendre, sobretot, l’espai 
físic del seu entorn més immediat, per després traslla-
dar-lo conceptualment a les seves creacions, a través de 
la instal·lació, però en canvi, com hem senyalat abans, 
ara s’aprecia un inusitat interès per endinsar-se en les 
infi nites possibilitats que li ofereix la pintura, encara 
que hi hagi “visionaris” que opinin el contrari i declarin 
que la “defunció” de la pintura és evident. Aquest canvi 
el considero totalment necessari, ja que li permet ex-
pressar-se en plena llibertat, i a la vegada poder exterio-
ritzar tot el que sent dins seu damunt d’una tela.

Aquests paisatges urbans tenen un component que 
ens recorden conceptes essencials del cubisme i del 
neoplasticisme, però des d’una òptica molt personal, 
ja que les seves construccions estan a mig camí entre 
l’abstracció i la fi guració, on el color també esdevé pro-
tagonista, amb diverses tonalitats, on apareixen gam-
mes neutres i primàries. En totes elles l’artista aconse-
gueix despertar l’atenció de l’espectador, amb pintures 
d’un marcat accent expressionista, on els aspectes 
emotius i passionals esdevenen claus per entendre el 
veritable signifi cat d’allò que contemplen els seus ulls 
són simplement uns murs que separen l’interior de 
l’exterior, sinó que són vestigis d’un passat no molt llu-
nyà, però que representen la història d’un poble o d’un 
territori concret. Tot això ho sap plasmar perfectament 
Jordi Corbera amb els seus “paisatges interiors”.•

Jordi Corbera, una mirada 
diferent a la pintura

crítica 
d’art

Alguns textos 
pertanyen a 
poemaris anteriors 
i d’altres s’han 
inspirat en les fotos
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Les darreres sessions d’investidura al 
Congrés dels Diputats han estat una 
orgia emocional ideològica especia-

des amb afi rmacions tan tòxiques com 
esbiaixades. En general, la sensació que 
ha quedat és que la capacitat d’oratòria 
i persuasió han cedit el protagonisme a 
la brega i la confrontació interpel·lant al 
morir matant. S’han aplicat els mateixos 
codis de xenofòbia, odi i ignorància dig-
nes dels pitjors episodis criminals de la 
història de la Humanitat simbolitzat per 
la construcció d’un enemic interior: la 
bruixa a la Inquisició, el dissident polític 
al Gulag, l’independentisme i els amics 
d’ETA a Espanya (la seva idea d’Espanya, 
és clar). Tot adobat amb codis semàntics 
ben estudiats per infl uir en la percepció 
del ciutadà: la unitat d’Espanya, Viva el 
Rei! Viva la Guàrdia Civil! o la indecent 
apropiació de les víctimes de terrorisme.

És en aquest punt, precisament, on 
les dretes se senten còmodes –especial-
ment fa anys davant el confl icte polític 
entre Catalunya i Espanya– en un con-
text de batussa 7x24, sense descans, tot 
el dia a totes hores, sense defallir i que 
ha tingut conseqüències vist l’alt grau de 
crispació i polarització de la ciutadania 
a les xarxes, al carrer o algunes taules 
els dies de Nadal.

Particularment, això m’ha portat a ob-
servar que una de les disciplines del co-
neixement, la Història, s’hagi convertit 
en una arma llancívola per fer apologia 
de la violència en comptes de fer apologia 
de la Història tal i com apuntava l’intel·-
lectual i historiador francès Marc Bloch 
(afusellat pels nazis per defensar el paper 
de la Història per comprendre la natura-
lesa humana).

Hi ha qui pretén donar-te lliçons d’His-
tòria (sense haver-se llegit un manual 
d’Història a la seva vida) i afi rmar que “la 
unitat d’Espanya és sagrada” a la vegada 
que “el nacionalisme té la culpa de tot”. 
La ignorància és atrevida i l’ignorant no 
és conscient del seu ridícul. Res a veu-
re amb l’observació, l’anàlisi i la crítica 
constructiva que ha de conduir la ciència 
històrica i si em permeten son receptes 
que haurien de tenir en compte tots els 
representants polítics, honestament.•

Albert VilardagaMirada enfora

Mural en una de les escoles del Bronx. Foto: Albert Vilardaga

Albe

La primera vegada és inoblidable però la segona, deu 
anys més tard ,la sensació torna a ser semblant. 
Gratacels, vapor sortint de les clavegueres, taxis 
grocs, parades de hot dogs formen part de l’ADN de 
Manhattan, que no de Nova York, que és molt més 

gran i diversa. Era un destí pendent, l’NBA com a excu-
sa, l’amistat com a unió i la ciutat per redescobrir-la en 
el meu cas. Després d’un vol sense sorpreses vam arribar 
a l’allotjament, molt cèntric, ideal per un grup d’amics, 
antagònic a qualsevol habitació romàntica que pugueu 
imaginar. Ens abriguem per combatre el fred i sortim a 
passejar, no triguem ni cinc minuts a pagar la primera 
novatada, a la primera parada de hot dogs ens aturem, en 
demanem un cadascú...i el paguem a preu de guiri que 
va amb el lliri a la mà. Ens en vam adonar als trenta se-
gons, ja era massa tard, i en cinc minuts arribem a Times 
Square, el lloc on sempre és de dia, i no sé si hi ha un lloc 
amb més turistes. La veritat és que és espectacular, però 
al meu gust també una mica hortera.

Al llarg dels dies vam complir amb el pla previst i el que 
manen les tradicions de Manhattan: el Rockefeller i la seva 
pista de gel, l’Empire State, el Madison Square Garden, l’Es-
tatua de la Llibertat, la Zona zero, Central Park o Grand 
Central, estareu farts de veure-ho en pel·lícules i en fotogra-
fi es, però la veritat és que veure-ho en persona impressiona, 
sigui la primera, la segona o la setena vegada. Manhattan in-
cita al consum, segurament al consum desmesurat, fi ns i tot 
a un que no li agrada especialment anar de compres entra a 
les botigues encara que sigui només per mirar i a vegades hi 

descobreix petits museus, i al cap dels dies és molt difícil no 
comprar en excés, encara que després refl exionis sobre si 
era del tot necessari.

El que vaig descobrir per primera vegada és la resta de 
Nova York: Queens, Bronx, Brooklyn i breument Staten 
Island. Em va agradar comprovar que NY va més en-
llà de Manhattan igual que Gràcia va més enllà de la Vila. 
Atractius per a tots els gustos, els més cinèfi ls descobrei-
xen les naus espacials de Men in Black, els més esportistes 
Flushing Meadows o el Yankee Stadium. És curiós descobrir 
la història que descriu algun dels graffi  tis més emblemàtics 
del Bronx, passejar per Chinatown i comprovar com t’ofe-
reixen constantment falsifi cacions que semblen autèntiques 
o creuar el pont de Brooklyn de nit mentre veus que allò que 
diuen que Manhattan mai dorm té un punt de cert.

L’excusa era l’NBA al Madison Square Garden i al 
Barclays Center, objectiu complert, i arrodonit amb un bon 
partit de la lliga d’hoquei gel. Espero que hi hagi una tercera 
vegada a Nova York, i si és així segueixo amb la sensació que 
tornarà a ser inoblidable. L’excusa poden ser els musicals, 
queda pendent.•

La gran ciutat, i els seus voltants

Queens, Bronx, Brooklyn i Staten 
Island. Em va agradar descobrir 
que NY va més enllà de Manhattan

de Gràcia


