
L’Ajuntament pacta 
7,4 milions amb 
la propietat de les 
casetes d’Encarnació 
per expropiar la fi nca
L’acord té una part d’indemnització 
per revocació de la llicència i inclou 
la retirada del contenciós P6

L’Hospital Evangèlic 
es reformarà per 
encabir un institut, 
a més de l’escola 
Teixidores de Gràcia 
El nou edifi ci, de tres plantes per 
Alegre de Dalt i sis per Camèlies, 
farà enderrocar en part el vell P5

Els Foguerons de 
Sa Pobla amplien 
el cartell cultural 
i sumen el carrer 
Progrés
Es presenta un llibre de cuina 
basat en el calendari folklòric i una 
mostra dels 40 anys de la UIB P15

Cas Chibán: 20 anys després la 
policia no dóna per tancat un 
assassinat sense resultats clars
L’Independent accedeix a la documentació de l’expedient 4452/99, on es detalla 
què va fer Ache en les hores prèvies, l’evolució de la investigació i els testimonis

Les dues caixes del cas, a la comissaria de la Verneda Foto: Albert Balanzà

Albert Balanzà

M aria de los Ángeles 
Chibán Cella descan-
sa des de finals de 
novembre de 1999 
al cementiri de San 

Lorenzo de Salta, al nord de l’Argen-
tina, la seva ciutat natal, on va néi-
xer el 10 de setembre de 1978 i on va 
ser repatriada morta nou dies des-
prés d’aquell fatídic 19 de novem-
bre en què un home, d’entre 25 i 40 
anys, 1,70 metres, moreno i amb un 
caminar estrany la va intentar vi-
olar i assassinar a l’altura del car-
rer Robí 18, darrere de la plaça de la 

Virreina. Però qui era Chibán, ano-
menada Ache per tot el seu entorn? 
Tal com va explicar Sílvia Farriol, 
la seva padrina a Barcelona i qui la 
va acollir en els primers mesos de 
residència a Barcelona a l’Indepen-
dent (vegeu número 778), l’Ángeles 
va arribar al febrer a la ciutat, va 
començar a estudiar Sociologia a la 
UAB i va entrar a treballar al depar-
tament de migracions del consolat 
argentí. Al juny la jove es va inde-
penditzar i va compartir pis amb 
unes amigues al carrer de la Santa 
Creu 5, 2n 2a, només a 50 metres 
d’on la van atacar fatalment.

A milers de quilòmetres de l’Ar-
gentina, on a Salta encara hi viu 

 La reconstrucció dels fets

l’àvia de 98 anys i a Buenos Aires 
hi viuen els pares, Rodolfo i Laura, 
la documentació del seu cas irre-
solt, probablement el succés que 
ha commocionat més la socie-
tat civil de Gràcia en els últims 
anys, es guarda en un soterrani 
de la comissaria central del Cos 
Nacional de Policia a Barcelona, 
a la Rambla Guipúscoa. Són dues 
caixes plenes d’informes i detalls 
de la investigació que va assumir 
el comissari José Jacinto Pérez 
(Madrid, 1958), cap del grup d’ho-
micidis de la Jefatura Superior de 
Catalunya amb un equip d’una 

Continua a la pàgina 2
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Cas Chibán: 20 anys després la 
policia no dóna per tancat un 
assassinat sense resultats clars
L’Independent accedeix per primera vegada a tota la documentació 
de l’expedient 4452/99, on es detalla el que va fer Ache en les hores 
prèvies, l’evolució de les indagacions i els testimonis de veïns

desena d’agents en col·laboració 
amb la Guàrdia Urbana i amb els 
Mossos d’Esquadra.

Les caixes de cartró, identifi ca-
des com a Legajo Especial núme-
ro 133, contenen com a principals 
una carpeta vermella i una d’es-
grogueïda amb totes les diligències 
iniciades sota l’expedient 4452/99, 
el detall dels moviments que va fer 
Ache en els dies i hores previs al 
seu assassinat, els seus costums i 
el seu cercle d’amics, l’evolució de 
les indagacions que va fer la poli-
cia i els testimonis recollits. Hi ha 
noms i cognoms de sospitosos en 
un assassinat que va analitzar di-
ferents perfi ls d’actuació, que va 
focalitzar l’agressió en 200 possi-
bles autors i que va contactar amb 
900 testimonis. L’Independent ha 
tingut accés a tota aquesta feinada 
aquesta setmana.

El comissari Pérez, vinculat al 
grup d’homicidis del Cos Nacional 
de Policia entre 1982 i 2011 i ara 
cap de brigada a la comissaria de 
la Verneda, reobre vint anys des-
prés aquelles carpetes d’un cas que 
subratlla que “tancat no està” però 
que durant quatre mesos va des-
plegar una investigació que no es 
va traduir en resultats clars “ni en 
les proves d’ADN ni en les emprem-
tes ni en la imatge de l’agressor ni 
en testimonis clars”. Les últimes 
dades recopilades corresponen 
al març de 2000. Pérez, que ja va 
atendre aquest setmanari aquell 
any 2000 en el primer aniversari 
de l’assassinat d’Ache, rememo-
ra els treballs sobre el cas Chibán 
en un temps on la policia tot just 
s’iniciava en el creuament de ba-
ses de dades. “Tinc indexades les 
víctimes mortals per violència in-
formàticament des de 1998; per 
tant, l’Ángeles és una de les prime-
res de la llista i una de les poques 
indagacions no resoltes, perquè 
aquests casos s’acaben aclarint en 
un 90%”, diu el comissari.

Aquella nit. La nit del dijous 18 al 
divendres 19 de novembre de 1999 
Ángeles Chibán havia quedat per 
anar al teatre amb la seva amiga 
Agnès. Va agafar el metro a les 
21.20 hores per baixar al Paral·lel 
i van passar una bona estona ve-
ient l’espectacle dels 20 anys del 
Tricicle al Teatre Victòria. A la 
sortida els pares d’un amic, en 

més gravetat n’hi ha una, a la zona 
esquerra de l’esquena, que li fora-
da el pulmó, i una altra de les altres 
cinc, a l’abdomen, que li afecta l’in-
testí”, llegeix Pérez en base a l’anà-
lisi forense. També va patir talls a 
les mans o a l’avantbraç, sinònim 
de resistència, i va aconseguir pré-
mer alguns timbres de la fi nca.

El mòbil de l’assassí. Tres agents 
de la Guàrdia Urbana van ser els 
primers a localitzar el cos, enca-
ra amb vida de l’Ángeles. “Me llamo 
Ángeles y me han querido violar”, va 
arribar a dir just abans de ser tras-
lladada precipitadament a l’Hos-
pital de Sant Pau. “No se observan 
signos que se hubiera producido vio-
lación”, diuen els textos del forense 
seguint la terminologia de l’època. 
Els agents municipals la van tro-
bar amb els pantalons abaixats, la 
roba interior posada, i amb l’abric, 
els guants i la bufanda pel terra. 
Uns sostenidors de bikini blancs, 
trobats a prop del lloc dels fets, a 
Robí amb Santa Creu, no pertanyi-
en a Ache.

Gairebé simultàniament, el 091 
va rebre a les 03.30 hores la truca-
da dels veïns Jordi E. i Àngels V., 
que van assegurar que havien vist 
fugir un home amb un anorak gris 
fosc, amb la caputxa posada i amb 
una bossa de dona. Un altre testi-
moni va assegurar que l’home fu-
gia cap al carrer Verntallat i una 
dona va dir que havia sentit crits. 
Tots coincidien en la manera es-
tranya de caminar de l’assassí. La 
inspecció ocular posterior del lloc, 
feta ja pel Cos Nacional de Policia, 
va confi rmar que hi havia la roba 
de l’Ángeles, l’abonament de metro, 
l’entrada del teatre i, al racó del sen-
sesostre, una butaca, dues burilles 
de cigarret i una revista porno. 

La bossa es va trobar l’endemà al 
matí gràcies a una clienta del bar 
La Caleta Azul, a Topazi 26 (actu-
alment IT), que va advertir l’amo 
d’un objecte que hi havia sota un 
cotxe, però ell no va recollir-lo fi ns 

Gerard, van acostar-les fi ns a casa 
d’ells i allà elles van agafar un taxi 
per anar a prendre alguna cosa 
a La Reina d’Àfrica, el local em-
blemàtic dels moviments socials 
del carrer Bolívar 8, a Vallcarca. 
Aquell era el punt habitual de tro-

havent superat Verdi, l’home va 
atacar la noia amb un matxet de 
muntanya de grans dimensions 
en un espai que queda entre els 
números 18 i 22 de Robí, on hi ha 
l’entrada del pàrquing de la fi nca 
(a banda muntanya també hi ha 
un altre pàrquing més gran). Ella, 
naturalment, va oposar resistència 
en un estira-i-arronsa que deuria 
durar minuts: la policia creu que 
l’agressor va aconseguir arraco-
nar-la cap al passadís que hi ha al 
número 18, més enllà fi ns i tot del 
portal de l’escala, i on al fons, dar-
rere de la caseta del vigilant del 
pàrquing, hi dormia habitualment 
algun sensesostre. 

La lluita no va doblegar inicial-
ment Ache però el seu atacant, sen-
se que la investigació pugui assegu-
rar si primer va intentar el robatori 
o la violació, va acabar utilitzant el 
ganivet ferint-la fi ns a onze vega-
des. “Entre les sis ganivetades de 

“Me llamo Ángeles 
y me han querido 
violar”, li va dir a 3 
agents de la Urbana 
abans de morir

La nit dels fets Ache 
va anar al teatre a 
veure ‘Tricicle 20 
anys’ i després a 
La Reina d’Àfrica

Al Legajo Especial 
133 hi ha noms de 
sospitosos d’un cas 
que va analitzar 200 
possibles autors

El passadís de Robí 18, on es va produir l’estira-i-arronsa amb resultat mortal entre Ángeles i l’agressor Foto: A. Vilardaga

L’homenatge del passat 15 de novembre, a la Virreina Foto: Albert Balanzà

bada de les joves, on Ache fi ns i tot 
va començar a sortir amb un dels 
nois que hi vivia a tocar, l’Hèctor, 
fi ns que ho van deixar estar aquell 
setembre. Segons el testimoni de 
l’Agnès, a la Reina aquella nit hi ha-
via en Marçal, l’Àlex, en Bernat, en 
Pedro o l’Eli. Passades les dues de 
la matinada, un d’ells es va oferir 
a portar Ache a casa, però ella va 
preferir tirar avall caminant

La nit, ventosa, amb poca gent 
caminant pel carrer i finestres i 
persianes tancades, es va compli-
car a pocs metres d’arribar a casa. 
La investigació calcula que cap a 
les 2.45 hores, quan Ache cami-
nava per Robí en direcció Besòs 
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a la tarda. A la bossa hi havia enca-
ra el moneder amb 815 pessetes, un 
paquet de Lucky, una agenda o el lli-
bre El arte de amar, d’Erich Fromm. 
Un agent dels Mossos fora de servei 
va trobar en aquelles hores el mat-
xet de muntanya, marca Alce i 17 
centímetres de fulla, en una clave-
guera al carrer Providència 8.

Però si hi va haver un intent de 
violació per part d’un individu que 
portava un matxet i que es va en-
dur la bossa però que fi nalment la 
va llençar amb els diners, quin era 
el mòbil de l’assassí? El comissari 
Pérez s’inclina vint anys després pel 
mòbil econòmic inicial i un aprofi -
tament sexual posterior. “No hi ha 
un cas d’agressió masclista igual 

El mòbil 
econòmic amb 
posterior intent 
d’aprofi tament 
sexual, tesi policial

Tema de la Setmana

Número 2. Cas Robí, no hi ha pistes de 
l’assassí. En el primer aniversari dels fets, el 
setmanari va parlar per primer cop amb els 
responsables de la investigació policial, que 
explicaven els primers detalls del cas amb 
totes les hipòtesis estudiades. Una doble 
pàgina es completava amb el manifest de la 
vocalia de la Dona de l’AVV Vila de Gràcia.

Número 776. Gràcia commemora els 20 anys de 
l’assassinat. El Districte, a través del Consell 
de Dones, anuncia un homenatge a Ache a la 
plaça de la Virreina amb les impulsores de la 
mobilització que s’ha mantingut tots aquests 
anys coincidint amb el Dia Internacional per 
a l’eliminació de la violència envers les dones. 
La consellera de Feminismes, Àngels Tomàs, 
signa un text recordatori. 

Número 778. Amics i família d’Ángeles 
Chibán parlen per primer cop. Aprofi tant la 
participació dels amics i dels padrins d’Ache 
a Barcelona, el setmanari entrevista Sílvia 
Farriol, que detalla els orígens i relacions 
d’Ángeles, i reprodueix el text llegit pels 
amics en l’acte a la plaça de la Virreina en 
l’homenatge del 15 de novembre.

Tres lliuraments per 
explicar un cas que 
va sacsejar Gràcia
La investigació ja va merèixer atenció 
al setmanari en el primer aniversari

1
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“En la simplicitat 
trobarem el teatre 

Nou 
èxit del 
Comerç al 

Un any després del cas Robí 
no hi ha pistes de l’assassí

L’Hospital de l’Esperança no es perdrà

VILAWEB GRÀCIA

La Federació de Comerci-
ants, Industrials i Artesans 
de Gràcia va fer el passat 
dissabte 11 de novembre la 
seva jornada de Comerç al 
Carrer. Les botigues asso-
ciades van exposar els seus 
productes a peu de carrer per 
fer conèixer la seva oferta i 
la qualitat de la seva atenció 
al client. L’assistència va 
ser força concorreguda als 
carrers del nucli antic, a més 
de Torrijos, que en la present 
edició es va incorporar a la 
festa. Entre les activitats per 
amenitzar-la va destacar una 
xaranga per Gran de Gràcia i 
una «batucada» brasileira pel 
carrer Torrijos.

Pàgina 15

EL 19 de novembre farà un any 
de l’assassinat de la jove estudiant 
argentina M. Á. Chiván, que fou 
brutalment apunyalada davant 
del número 22 del carrer Robí. 
Després de l’estudi, per part del 
grup d’homicidis de la policia, 
de més de nou-centes hipòtesis 
per a la localització de l’assassí, 
res no fa preveure una resolució 
immediata d’aquest cas, que va 
colpir tot Barcelona i especialment 
el nostre barri.
La vocalia de dones de l’Asso-
ciació de Veïns i Veïnes Vila de 
Gràcia ha fet una crida a tota la 
població perquè el divendres 17 
de novembre ens concentrem a 
les vuit del vespre a la plaça de 
la Virreina i mostrem el nostre 
rebuig per fets d’aquesta mena.

Pàgines 2 i 3

Les més de 2.000 signatures 
recollides pels veïns adre-
çades a l’alcalde Bar celona 
tot demanant que s’aclarís 
el futur de l’hospital, davant 
dels rumors sobre el seu 
possible tancament o priva-
tització, han fet forat. Ricard 
Gutié r rez, conseller delegat 
de l’Institut Municipal d’As-
sistència Sanitària (IMAS) ha 

declarat que el futur de la institució 
hospitalària situada a Sant Josep de 
la Muntanya és clar: «No tancarà i 
continuarà la seva activitat».
De fet, el 1993 ja es van tras-
lladar alguns dels serveis que 
prestava l’Esperança a l’Hospital 
del Mar i actualment els més de 
300 treballadors que hi presten 
serveis temien que l’hospital es 
tanqués o es privatitzés. Des del 

punt de vista veïnal preocupava 
que l´única institució sanitària 
pública del districte es pogués 
perdre irremissiblement, amb 

atenent dades prou aclaridores: 
més de 100.000 malalts, 27.000 
dels quals d’urgència, hi van ser 
tractats durant el 1999.

Pàgina 11
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Gràcia commemora 20 anys de 
l’assassinat d’Ángeles Chiván, el 
gran cas irresolt dels feminicidis
El Consell de Dones convoca divendres 15 a Virreina un gran acte amb les 
impulsores de la mobilització de rebuig, que s’ha mantingut en el temps

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

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

Albert Balanzà

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

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

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

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

Jiwar oficialitza el 
tancament de la seu 
i centra els esforços 
en el projecte 
Memòria i Ciutat
Un total de 327 propostes 
en vuit anys, balanç de la 
residència d’artistes  P14
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Amics i família d’Ángeles Chivan 
parlen per primer cop: “Aquell 
dia el dimoni anava pel carrer”
“Vaig reconèixer el cadàver de l’Ache al Clínic i vaig haver de trucar la mare a 
Buenos Aires; va ser horrorós”, explica Sílvia Farriol, que la va acollir a BCN

Albert Balanzà

El cas Chiván, l’intent de violació i posterior assassinat 
el 19 de novembre de 1999 d’Ángeles Chiván, la jove 
d’origen argentí que cada tercera setmana de novem-
bre és recordada a Gràcia amb motiu del Dia Mundial 
per l’Eliminació de la Violència contra les Dones, no-

més havia tingut fins ara la versió freda de la investigació poli-
cial i el relat periodístic de detall. Vint anys després, però, han 
emergit les veus de l’emoció, les de familiars i amics que van 
conviure-hi en els seus 9 mesos a Barcelona. Divendres passat 
hi eren, a la plaça de la Virreina, fins i tot una germana, en un 
clam de record per Ache, com tothom l’anomenava, i contra 
“un maldito hijo del patriarcado” que una matinada de fred i 
vent la va atacar mortalment a l’alçada del carrer Robí 18-22. 

Sílvia Farriol i Francis Closas, un matrimoni amic de la fa-
mília, la van acollir a casa els primers mesos abans que l’Án-
geles es traslladés a un pis que compartia amb amigues al 
carrer de la Santa Creu, un dels que pugen cap a Robí des de 

la Virreina. Farriol, que també va prendre la paraula en l’acte 
de divendres passat, explica en una entrevista qui era Ache.

D’on us ve la relació amb l’Ángeles i la seva família?
Ve de llarg i s’entronca amb l’Argentina a partir de la Guerra 
Civil. Rafael Closas, l’avi del meu home, era conseller del go-
vern de Lluís Companys, i el 1939 va marxar a l’exili cap a 
França amb tota la família. Tenia quatre fills: l’Alberto Closas, 
l’actor; en Jordi, la Núria i en Josep Maria, pare del meu ma-
rit. L’avi, abans que entressin els nazis a París, va enviar el 
Jordi i l’Albert amb un oncle a l’Argentina...

Un moment: un conseller de Companys, l’Albert Closas...
Sí. Amb l’oncle de l’Argentina no es posen d’acord i acaben a 
Xile, on hi tenen amics, i coneixen Margarida Xirgu. La car-
rera de l’Albert esclata quan torna a Buenos Aires. Els avis, 
de París tornen a Barcelona, i el meu sogre va a Buenos Aires, 
i el 1946 hi neix el Francis, amb Conxita Badia fent-li de pa-
drina. El meu sogre, que treballava a l’Aliança Francesa, es 
trasllada a Salta i allà coneix els Chiván. Continua a pàgina 3La imatge d’Ángeles Chiván, divendres passat a la Virreina. Foto: A.B.

Lucha Castro, 
activista feminista: 
“Parir defensores 
dels Drets Humans 
és el meu triomf ”
L’advocada mexicana s’instal·la 
a Gràcia i participa en el rodatge 
d’un documental a Netflix P16

Els propietaris 
d’Encarnació avisen 
que el contenciós 
està en marxa i que 
no s’avancin xifres 
d’expropiació
“Es va fer malament l’obertura 
del mur”, diu Jordi Campalans P4

L’Univers demana 
la peatonalització 
del seu tram de 
Bailèn per l’alta 
contaminació 
de l’aire
Una carta al regidor insta a tallar 
el by-pass de motos a Quevedo P4
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les 
portades

perquè hi entren molts condicio-
nants: el tipus de ferides revelen 
una càrrega emocional i alhora sa-
bem que Ache era una noia valen-
ta, forta, que havia deixat casa seva 
als 21 anys i que no tenia por de ca-
minar sola; pot ser que es rendís a 
l’agressió econòmica i que lluités 
per evitar la violació”, apunta Pérez. 
Un altre element a destacar: “Si 
Ache hagués conegut el seu agres-
sor, no hagués fet una frase tan ge-
nèrica com me han querido violar”.

L’endemà. A les 14.15 hores de di-
vendres una amiga de l’Ángeles, 
Falgars C., va trucar a la policia 
denunciant la desaparició i la in-
vestigació ja parla amb el conso-
lat, que en facilita dades i admet 
que treballa allà. També a les qua-
tre de la tarda Sílvia Farriol truca 
a la policia. Policia, consol i Farriol 
es troben al Clínic per fer l’autòp-
sia i reconèixer el cadàver.

Els treballs policials posteri-
ors, durant quatre mesos, són 
ingents: cinc pàgines amb noms 
de gent que va a recollir roba al 
local de l’Exèrcit de Salvació, a 
Robí 18; repassada a centres psi-

quiàtrics, contacte amb tots els 
centres hospitalaris per identifi -
car lesionats, llocs on es venia el 
matxet, repassada d’empremtes i 
de restes biològiques en pèls, un-
gles, sang i compreses de la vícti-
ma. “Resultado infructuoso”, diu un 
informe del 23 de desembre sobre 
empremtes. Totes les restes d’ADN 
analitzades pertanyen a Ache. No 

hi ha una imatge clara de l’assas-
sí, malgrat que hi ha a l’expedient 
moltes cares amb noms i cognoms 
de sospitosos. No hi ha testimonis 
que l’identifi quin clarament. “Pot 
haver estat davant nostre, però no 
podem detenir sense fonaments”, 
diu avui el comissari.

En aquests 20 anys, només hi ha 
hagut un moviment col·lateral al 
cas: el 25 d’abril de 2000, poc des-
prés de Sant Jordi, algú va deixar 
una rosa amb dedicatòria al lloc 
dels fets. “Para Ángeles”, deia. El 
consolat ho va comunicar a la poli-
cia i un vigilant va ajudar a identi-
fi car aquest algú com a Sandra C., 
una amiga resident al Masnou, sen-
se cap relació amb el cas. S’havien 
vist per últim cop el juliol de 1999 i 
Ache li confessava pocs dies abans 
per mail que ho havia deixat estar 
amb l’Hèctor i que es volia centrar 
en els estudis a la facultat. A la fa-
cultat de Sociologia l’Ache, segons 
aquest testimoni, havia valorat el 
mestratge de professors com Javier 
Sánchez i Raül Romeva. “El caso, 
cerrado no está”, insisteix el comis-
sari deixant el Legajo Especial 133 
sobre la taula.•

La fi nca de Santa Creu 5, on vivia Ángeles en un pis compartit. Foto: Albert Vilardaga

Opinió

Ache (i III)?

No hi ha cap notícia social en dues dè-
cades que hagi sacsejat tant la vida 
tranquil·la de Gràcia com l’intent de 
violació i assassinat de Maria de los 
Ángeles Chibán Cella, Ache. Vint anys 

després el seu record se segueix honorant a 
fi nals de novembre a la plaça de la Virreina, 
d’on era veïna, i qui més qui menys se se-
gueix estremint quan passa per Robí 18, més 
si la nit és fosca i ventosa, com aquell 19 de 
novembre de 1999. Aquest setmanari ha vol-
gut aprofi tar aquest vintè aniversari per re-
cuperar la memòria d’Ache, esbrinar més a 
fons qui era, què feia a Barcelona, per on es 
movia, quina era la seva implicació social i 
també què li va passar. Hem descobert una 
història de vida rellevant: des de la relació 
d’amistat de la família Chibán amb la famí-
lia Closas-Farriol i l’exili català a l’Argentina 
o les relacions amb Lluís Companys, l’actor 
Albert Closas o el president De la Rúa, fi ns a 
les xarxes de companys que l’Ángeles tenia a 
La Reina d’África o a la facultat de Sociologia, 
on va tenir com a professor Raül Romeva.

Aquesta setmana, després de l’homenat-
ge que li va retre el Districte amb presèn-

cia d’aquests amics i familiars, hem volgut 
reconstruir els fets per primera vegada a 
partir de la documentació de l’expedient 
que encara conserva com a cas no tancat el 
Cos Nacional de Policia a la comissaria de la 
Verneda. Ho hem volgut fer des del respecte 
i des de la voluntat de posar ànima a la so-
vint mecànica i impersonal crònica de suc-
cessos. No hauria estat possible això sense 
la col·laboració del comissari José Jacinto 
Pérez, a qui li queden només tres anys per 
jubilar-se i que ha dedicat tota una vida al 
grup d’homicidis, i al qual encara li motiva 
professionalment explicar full a full el cas, 
com si fos un màster en criminologia.

El cas Chibán -esmenem a partir d’ara la 
v baixa que la majoria de mitjans li hem es-
crit tots aquests anys- ha merescut un des-
plegament mediàtic que cadascú pot jutjar 
adequat o inadequat. Li hem dedicat recent-
ment dues portades i dues editorials. Aquest 
és el tercer lliurament. Ens agradaria que 
n’hi hagués un quart, perquè no oblidem que 
l’agressor de l’Ángeles es passeja encara plà-
cidament. Que aquestes portades serveixin 
perquè mai no tingui repòs.•

Albert Balanzà, director de L’Independent

Ni en ADN ni en 
empremtes ni en 
imatge de l’agressor 
ni en testimonis 
es va obtenir res

 La reconstrucció dels fets
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La Síndica demana 
explicacions al 
Districte pel soroll 
al casal Tres Lliris

La Síndica de Barcelona, 
Maria Assumpció Vilà, es 
reuneix aquest divendres 
amb l’equip de govern 
i gerència del districte 
amb temes sobre la taula 
com les queixes dels 
veïns pel soroll del Casal 
Popular Tres Lliris, ubicat 
a Nil fabra cantonada 
Torrent de l’Olla, a l’antiga 
comissaria. Fonts de la 
institució han apuntat 
que hi ha “molèsties 
acústiques generades per 
les activitats nocturnes” 
que s’hi fan i que els veïns 
denuncien que el Districte 
“no els fa cas”.

Feministes de 
Gràcia comencen 
a preparar el 
8 de març
L’assemblea Feministes 
de Gràcia ha convocat 
aquest dimarts 21 a les 
19h al Banc Expropiat 
(exCAP Quevedo) una 
primera trobada per 
preparar el comitè de 
Gràcia pel 8 de març. 
Els arguments d’aquest 
any subratllen el dret 
a una vida digna, a un 
habitatge fora del mercat, 
a una municipalització 
dels serveis bàsics, al 
repartiment del treball i 
la riquesa, a la sobirania 
del cos i a l’eradicació de 
la violència masclista.

Alberto Lacasta (PSC): 
“Si el debat torna a l’eix 
dreta-esquerra, el PSC 
ho tindrà més fàcil”
“Hem pactat amb BComú a Vallcarca no tornar al 2002 i que 
Abaceria sigui un pol d’atracció”, diu el dirigent socialista

Albert Balanzà

E l conseller del grup mu-
nicipal del PSC a Gràcia, 
Alberto Lacasta (L’Hos pi-
talet de Llobregat, 1981) ha 
iniciat el seu segon man-

dat a Gràcia assumint les carteres 
de govern de Seguretat, Comerç, 
Joventut i Infància. Es va estrenar 
el 2015 en solitari després d’una 
llarga història en la qual el PSC 
havia estat el principal partit de 
govern al Districte. 

La perspectiva del PSC ha canviat 
radicalment. En campanya dèieu 
que aquesta ciutat l’han construït 
alcaldes socialistes. Heu tornat?
Hem pujat el doble de regidors i de 
consellers, i sí que és cert que l’olor 
de la ciutat està canviant en temes 
de seguretat i de projecte de ciu-
tat. Estem començant a veure que 
hi ha una direcció més marcada.

Això vol dir que en el primer man-
dat Colau no es va notar la vostra 
empremta d’un any de pacte?
Sí, però vam estar molt poc temps 
i el pes nostre ha augmentat.

Com heu paït internament aquest 
retorn i la recuperació del poder 
en altres esferes?
El partit està en un moment d’eu-
fòria al territori. Estem aconse-
guint tornar a ser el partit de re-
ferència socialista a Catalunya. 

narem al 2002. Però sí que hem 
d’actuar, també en pacificació i 
en verd.

Abaceria. Planta tres soterrània?
Hem d’encabir un magatzem per 
a entitats i un equipament útil. Ha 
de ser un pol d’atracció. No ens ob-
sessiona la tercera planta; no ho 
hem pactat però no ho descartem.

Hi ha un tercer -diguem-ne- retret 
de BComú a PSC: el quasi 0% d’ha-
bitatge públic. Com ho encareu?
Hem de fer molt habitatge públic, 
sempre que hi càpiga i arreu. La 
demanda ha canviat: abans es fe-
ien promocions en lloguer i que-
daven buides, perquè es volia 
compra. 

On més coincidiu és en educació.
Sí, hem de seguir buscant espais 
per a escoles públiques, i instituts.

En mobilitat hi ha hagut algun can-
vi. No es parla tant de superilles?
Sóc un gran defensor del vianant, 
però és cert que en aquest futur 
PAD no he sentit grans projectes.

Què pot quedar enllestit en aquest 
mandat? Gràcia 2023.
Abaceria, Quiró, Institut Vallcarca, 
Parc Anna Piferrer, Pi i Margall...

Viurem i descansarem millor? 
Equipaments és viure millor, a més 
d’espai públic. Descansar millor és 
complicat però ho intentarem.•

Alberto Lacasta, moments després de l’entrevista. Foto: Albert Balanzà

Ens falta recuperar vot però es-
tem contents.

En l’època més dura havíeu fet un 
discurs fi ns i tot d’acostumar-vos 
a ser el germà petit de coalicions.
Vam dir que ho érem però no que 
ens acostuméssim a ser-ho. Són ci-
cles, però CiU ja no hi és, ICV no hi 
és. Només seguim ERC i PSC.

I tu te la creus aquesta possible 
entesa tàctica amb ERC a l’Estat?
No tenim frontera electoral. No tor-
naran els militants nostres que van 
fer el pas cap a l’independentisme.

A Gràcia esteu en percentatges de 
suport del 10%, no habituals en el 
passat. Què us falta per fer?

L’entorn marca i hi ha molt vot 
independentista que no podrem 
convèncer en unes eleccions mu-
nicipals. Si el debat torna a l’eix dre-
ta-esquerra, ho tindrem més fàcil.

Esteu enllestint el Pla d’Actuació 
del Districte. On heu posat accent?
En moltes obres que havíem de-
manat (Baixada de la Glòria, ma-
gatzem per a entitats, projecte de 
reforma de Passeig de Sant Joan) o 
en temes socials (gent gran, casals 
joves, esports, discapacitats...). 

Com heu abordat els temes d’ober-
ta discrepància amb BComú? En 
primer lloc, Vallcarca.
Hem acordat que recolzaríem el 
que volguessin els veïns. No tor-
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Enrique Molina, 
guanyador del 
concurs de cartells 
Sant Medir 2020

El disseny presentat per 
Enrique Molina al concurs 
de cartells de Sant Medir 
d’aquest any ha estat 
l’escollit, d’entre les 22 
propostes presentades en 
aquesta vintena edició, per 
ser la imatge de la festa del 
3 de març. Tots aquestas 
treballs s’exposaran 
durant el mes de gener 
a Vila Urània i el mes de 
febrer a Can Musons. El 
guanyador va obtenir un 
premi de 800 €. 

Canvi d’amos a La 
Barbacoa de Gràcia 
després de 23 anys a 
Torrent de les Flors
La Barbacoa de Gràcia 
canviarà de mans després 
que els actuals propietaris, 
amb una trajectòria de 
23 anys al número 65 
de Torrent de les Flors, 
hagin decidit vendre el 
negoci. Els nous ocupants 
conservaran l’activitat i el 
nom del restaurant.

L’Hospital Evangèlic es 
reformarà per encabir 
un institut, a més de 
l’escola Teixidores
L’Ajuntament i el Consorci d’Educació pacten un edifi ci que 
obligarà a enderrocar l’actual façana pel costat de Camèlies

A. B.

D esprés de l’acord que van 
signar l’Ajuntament amb 
el Nou Hospital Evangèlic 
el passat mes de maig per 
la concessió dels terrenys 

al grup concertat per edificar el 
seu nou centre al districte 22@ (ve-
geu L’Independent núm. 753), els 
serveis tècnics municipals ja tenen 
una proposta de reforma de l’his-
tòric equipament sociosanitari del 
carrer Camèlies perquè es conver-

pública abans de Nadal i es dóna 
per fet que la xarxa educativa local 
al districte s’incrementarà abans 
amb la posada en marxa del rei-
vindicat institut Vallcarca. La re-
cerca d’ubicació per a un institut 
a la Vila de Gràcia apareixia al pro-
grama de BComú en les passades 
eleccions municipals. 

Mentrestant, el Nou Hospital 
Evangèlic ja treballa en els nous 
terrenys del carrer Ciutat de Gra-
nada 118, de manera que tancarà 
una llarga etapa de relació amb 
Gràcia des del segle XIX. El tras-
llat, previst per al 2021, li suposarà 
duplicar metres quadrats i créixer 
dels 116 als 180 llits.•

La façana de l’Evangèlic al carrer Camèlies, que anirà a terra. Foto: Albert Vilardaga

teixi en un centre educatiu públic. 
La novetat, a la vista dels plànols 
del pla especial que ja ha estat 
aprovat inicialment en comissió de 
govern, és la reubicació no només 
de l’escola de primària Teixidores 
de Gràcia, que des de fa tres cur-
sos ha iniciat activitats en mòduls 
provisionals al carrer Encarnació, 
sinó també d’un institut de secun-
dària que donarà servei als barris 
Vila de Gràcia i la Salut.

El document de planejament, 
acordat entre l’Ajuntament i el 
Consorci d’Educació, proposa 

encabir en un sol edifi ci parcial-
ment de nova planta un institut-
escola en la línia d’integració de 
l’educació primària i secundària 
per aprofundir en l’autonomia pe-
dagògica dels centres i l’optimit-
zació de recursos. La nova cons-
trucció, en forma d’ela, s’elevarà 
tres plantes pel carrer Alegre de 
Dalt i sis pel carrer Camèlies, i en 
aquesta façana sí que serà neces-
sari enderrocar una part de l’es-
tructura característica de maó 
vermell existent. 

L’institut-escola de Camèlies 
no apareixia en la llista de nous 
centres per al curs 2020-2021 que 
el departament d’Educació va fer 

El parc Anna Piferrer, previst 
per al 2021. Els terrenys on havia 
d’anar inicialment l’institut 
Vallcarca tenen avantprojecte 
des del març però no es mourà 
res fi ns a l’aprovació dels nous 
pressupostos. Fonts municipals 
han explicat que la tramitació 
anirà en paral·lel a la del institut 
i que calculen sis mesos d’obres 
l’any 2021 per fer el projecte 
participatiu decidit pels veïns. 

marxa que comptarà amb les as-
sociacions de veïns i les associaci-
ons de famílies de les escoles com 
a principals impulsores.

El debat climàtic, que aquesta 
setmana ha esclatat defi nitivament 
a la ciutat amb la declaració ofi cial 
d’Emergència Climàtica per part de 
l’Ajuntament, no és nou a Vallcarca, 
i ha estat liderat inicialment per 
l’AFA de l’escola Rius i Taulet, però 
en els darrers mesos la majoria dels 
col·lectius se l’han fet seu arran de 
l’inici del debat veïnal sobre el fu-
tur de l’Eix Verd o Rambla Verda. 

“Demanem més salut per al veïnat 
perquè els índexs de contaminació 
demostren que aquest eix està molt 
carregat”, apunten fonts organitza-
dores de la manifestació. En el de-
bat sobre l’Eix Verd, entitats i movi-
ments socials ja van posar sobre la 
taula una proposta de reducció de 
carrils de l’avinguda Vallcarca amb 
presència del carril bici que con-
necti als vials ja existents a nord i a 
sud, la peatonalització d’alguns car-
rers secundaris, un augment de la 
freqüència del transport públic i el 
descartament de nous enderroc.•

Vallcarca, contra la contaminació
Entitats i moviments socials es manifesten l’1 de febrer per pacifi car el barri des de Lesseps

A. B.

La xarxa d’entitats i movi-
ments socials de Vallcarca 
amplifi carà a partir de l’1 de 
febrer els fronts de mobilit-
zació al barri amb una ma-

nifestació contra els alts índexs de 
contaminació ambiental i acústica 
que es registren en l’eix de trànsit 
que va des de la plaça Lesseps fi ns 
a l’avinguda Vallcarca. A l’espera de 
confi rmar-se ofi cialment la setma-
na que ve, la convocatòria és una Manifestació a Vallcarca. Foto: Cedida

Can Pardal 
guanya visibilitat 
per dos enderrocs 
a Torrent de l’Olla

La fi nca de Can Pardal, el 
casalot de Torrent de l’Olla 
amb Montseny considerat 
l’altre campanar de 
Gràcia, ha guanyat 
visibilitat aquests dies per 
l’enderroc de les fi nques 
del Torrent als números 
142 i 144. La torratxa, 
construïda el 1875, va 
adoptar un rellotge 
mecànic i dues campanes 
que l’acompanyaven 
van substituir el so del 
campanar de plaça de 
la Vila quan l’exèrcit va 
emmudir-lo per la Revolta 
de les Quintes. 

JM Contel



L’Independent de Gràcia
17 de gener de 2020

6 Societat
British Council 
signa un acord amb 
Vedruna per estendre 
l’anglès al districte
L’escola d’idiomes també busca 
aliar-se amb les biblioteques

L’Ajuntament pacta 7,4 
milions amb els amos de 
les casetes d’Encarnació 
per expropiar la fi nca
L’acord té una part d’indemnització d’1,4 milions per revocació de la 
llicència i només s’executarà si el canvi de planejament tira endavant

Albert Balanzà

L’Ajuntament de Barcelona i 
Encarnación Invest S.L. han 
arribat a un acord aprovat 
aquest dijous en comissió de 
govern que fi xa una quanti-

tat de 7,4 milions de despesa per a 
les arques municipals en concepte 
d’expropiació pactada de les case-
tes d’Encarnació 15-17 on s’havia 
d’aixecar una promoció immobili-
ària i en concepte d’indemnització 
per als amos de la fi nca i impulsors 
de la polèmica promoció de 28 pisos 
i 42 places de pàrquing.

La negociació, que es va activar 
aquesta tardor un any després de la 
inicial entrada de les màquines als 
terrenys que va provocar una for-
ta reacció popular, s’ha concretat 
en els últims dies amb un cert re-
tard respecte de les previsions del 
Districte -que preveia tancar-ho per 
Nadal- i s’ha detallat amb un preu 

Les casetes d’Encarnació, un confl icte veïnal a punt de tancar-se. Foto: Albert Vilardaga

de compra de sis milions per expro-
piació pactada i una indemnització 
d’1,4 milions de lucre cessant i dany 
emergent per revocació de llicència 
d’obres i enderrocs. També la pro-
pietat rebrà el retorn de l’impost 
sufragat per l’obtenció de la llicèn-
cia inicial.

Aquest acord, segons han apun-
tat fonts municipals, suposa la re-
tirada del contenciós jurídic obert 
per Encarnación Invest S.L. a l’octu-
bre i aplana el camí per a la modifi -
cació del Pla General perquè l’Ajun-
tament segueixi endavant amb els 

seus plans per ubicar habitatge pú-
blic i una escola bressol als terrenys 
d’Encarnació 15-17, si bé encara no 
s’ha garantit la majoria política su-
fi cient perquè el pla tiri endavant. 

El pagament dels 7,4 milions no 
se satisfarà, segons es detalla en 
l’acord, si no s’assoleix el canvi de 
planejament. En aquest hipotètic 
cas, la propietat actual no podrà 
tirar endavant el pla immobiliari 
previst el 2018 perquè en aquests 
mesos ja s’ha procedit a protegir 
l’alzina bicentenària del jardí inte-
rior i s’hauria d’abordar una altra 
mena d’iniciativa privada.

La quantitat pactada queda a 
mig camí dels 4,6-4,9 milions d’eu-
ros calculats inicialment per l’Ajun-
tament i els 8,8 milions de reserva 
que van quedar especifi cats en el 
Pla d’Inversions Municipals a fi nals 
de novembre. Fonts municipals han 
aclarit que els 1,4 milions d’estalvi 
quedaran com a romanent per a les 
arques del consistori.•

Encarnación 
Invest retirarà 
el contenciós 
jurídic obert la 
passada tardor

Silvia Manzanera

L’escola Vedruna ha fet un nou pas endavant 
aquest curs per potenciar l’anglès i ha arribat a 
un acord de col·laboració amb el British Council 

per facilitar l’ensenyament d’aquest idioma fent ser-
vir les aules de l’escola del carrer Gran. Per la seva 
part, aquesta iniciativa, que ja compta amb dos 
grups, permet a l’acadèmia ampliar la seva oferta 
anomenada Young Learners també per al públic en 
general. “Són cursos dirigits a alumnes entre 3 i 17 
anys adaptats a les necessitats de cada etapa educa-
tiva i estan oberts a tots els estudiants del distric-
te”, explica Mark Bowthorpe, membre de British 
Council. La metodologia, els materials i el professo-
rat de les classes que es fan al Vedruna és igual que el 
dels centres British. Més endavant, tots dos centres 
tenen previst fer una jornada de portes obertes per 
donar a conèixer aquesta iniciativa.

Aquesta mateixa fórmula es porta a terme actual-
ment a l’escola Jesús-Maria de Sarrià, i amplia els ho-
raris al migdia per aprofi tar les estones de menjador. 
“Estem molt il·lusionats amb la col·laboració amb l’es-
cola Vedruna perquè és una bona entrada perquè ens 
coneguin al districte, i les noves instal·lacions del cen-
tre escolar també ajuden molt; és un espai amb mol-
tes possibilitats”, assegura Bowthorpe. Precisament el 
centre d’ensenyament gracienc ha anunciat aquesta 
setmana que prepara la Nova Escola d’Hosteleria amb 
els estudis de cuina, gastronomia, restauració i indús-
tries alimentàries en una aposta per la formació pro-
fessional. 

I en la línia d’estendre l’oferta formativa del centre 
d’anglès a Gràcia, els seus responsables pretenen, com 
a projecte de futur encara per tancar, arribar a un 
acord de col·laboració amb les biblioteques del distric-
te. “Es podrien fer contacontes en anglès, per exem-
ple”, explica el directiu del British.•
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‘El tango de Dien Bien Phu’
Des de la sortida de les columnes llibertàries per la frontera el 1939 fi ns a la desfeta fran cesa al 
Vietnam el 1954, El tango de Dien Bien Phu -la darrera novel·la del poeta i escriptor vallcarquí David 
Castillo- explora, a través de les vivències de personatges anònims, la peripècia d’una generació que 
va patir la Guerra Civil, els camps de concentració fran cesos, la Segona Guerra Mundial i, en molts 
casos, la continuació en els confl ictes de la postguerra. Dani Cajal, el personatge que es va donar a 
conéixer a les novel·les El cel de l’infern (premi Crexells 1999) i No miris enrere (premi Sant Jordi 
2001), construeix tot el relat a partir dels testimonis directes, llibres de memòries i documents 
d’arxius militars. La novel·la ha rebut el 41è Premi Joanot Martorell. Aquí van les primeres línies.

David Castillo (Barcelona, 1961) ha combinat la crea-
ció literària amb el periodisme des de fi nals dels anys 
setanta. Ha publicat tres antologies, dues biografi es de 
Bob Dylan, la novel·la en vers El llibre dels mals catalans 
(2010) i quatre novel·les: El cel de l’infern (premi Crexells 
a la millor novel·la catalana del 1999), No miris enrere 
(premi Sant Jordi del 2001), El mar de la tranquil·litat 
(2010) i Barcelona no existeix (2014). Veí i militant de 
Vallcarca, des de 1989 dirigeix el suplement de cultura 
d’El Punt Avui. La seva darrera novel·la El tango de Dien 
Bien Phu ha guanyat el 41è Premi Joanot Martorell. 

biografía

«B rillava la meva mirada desafi ant 
contra els seus ulls groguencs, 
prolongació de l’acer de la seva 
baioneta calada, a mig metre. I 
per primera vegada a la vida, des-

prés de les persecucions, de la deportació, 
del castell de Montjuïc i de la Model, vaig 
tenir por. No por de morir, no; no por del 
dolor, no; no por de ser ferit, no. Era la por 
de sentir-se desarmat, d’haver d’acatar or-
dres després d’haver estat lliure, ni que fos 
en les pitjors condicions possibles. La guer-
ra havia estat, al cap i a la fi , anar a totes. 
Havíem tirat tots els trumfos sobre la taula, 
i per primer cop vaig tenir la sensació d’ha-
ver perdut. Enmig de les restes de la colum-
na, acompanyats de gent malalta i mutilats, 
pocs ens podrien identifi car amb els homes 
de Durruti: els que havíem derrotat els facci-
osos a Barcelona havíem portat la revolució 
allà on arribàvem. Finalment, ens replegà-
vem desarmats, xops d’aiguaneu i sense cap 
altra cosa per fi car-nos a l’estómac que la 
nostra saliva espessa. S’iniciava el camí del 
silenci, incert, de no saber cap a on aniríem, 
amb la mort com a únic horitzó.

«Havia lluitat des de nano contra la fam 
i contra les setmanades miserables que van 
matar la meva mare de tuberculosi i dos dels 
meus germans per desnutrició. Tot queda-
va enrere. Hi havia un abans i un després. 
La frontera era la por: per primera vegada a 
la vida tenia por. Els ulls enormes dels sene-
galesos ens apuntaven amb la mateixa bri-
llantor malaltissa que les baionetes dels seus 
mosquetons, que l’alè gèlid que sortia de 
les seves boques. Les seves dents blanques 
eren la mort desitjada per molts dels nos-
tres companys com un alliberament. Tenien 
la mateixa por que nosaltres, però nosal-
tres ens sentíem despullats sense les nostres 
armes, requisades pocs metres abans. Ens 
envoltaven amenaçant amb els fusells, cen-
tenars de vigilants fent setge a l’exèrcit inex-
pugnable dels fi lls de la terra. No era la guer-
ra dels joves africans, però algú els havia 
contaminat amb històries sobre diables que 
cremaven sants i esglésies i violaven mon-
ges. No s’adonaven que una part dels que 
viatjaven amb nosaltres eren criatures inde-
fenses i dones destruïdes per sempre.

«Un nano d’uns vuit o deu anys gemega-
va un parell de metres darrere meu. L’havia 
tocat la metralla dels avions franquistes, que 
no van parar de bombardejar-nos fi ns i tot 
quan ja no teníem cap possibilitat de presen-
tar batalla. Em vaig intentar girar per auxi-
liar-lo, però la meva gorra de plat va fer que 
un ofi cial francès em prohibís moure’m. El 
fi ll de puta em va cridar en un català d’ac-
cent francès. Se sentia valent en la seva po-
sició de superioritat, però a mi tant se me’n 
donava perquè no m’importava morir. Em 
vaig girar i vaig portar al nen una mica de 
neu collida sota la baioneta del soldat sene-
galès. Volia calmar-li la set de la febre, pro-
vocada per la ferida infectada.

«—Aquest no resistirà la nit — em va 
murmurar Cansinos, un dirigent de les 
Joventuts Llibertàries, company des dels 
anys de l’avenç sobre Saragossa i de la bata-
lla a la Zona Universitària de Madrid.

«—Potser té sort i abandona aquesta 
merda abans que nosaltres. Si demà encara 
és viu li donaré una mica del torró que ens 
van enviar per Nadal des del Govern. Ens 
van acabar felicitant les festes, com si ens 
estiguessin fent una broma de mal gust...

«—Tinent — vaig cridar al valent ofi ci-
al francès—. Aquest nen s’hauria d’evacuar 
perquè s’està morint.

«—No és responsabilitat meva, mantingui 
la seva posició — va respondre’m de manera 
autoritària i amb gesticulació teatral, mo-
vent les mans com per enretirar-nos.

«Quan vaig tornar a la primera fi la de la 
immensa rotllana del prat on ens havíem 
col·locat, un dels companys de l’Hospitalet, 
Sisco Molins, em va fer un gest assenyalant 
la silueta del colt 45, conservat gràcies a la 
matusseria dels registres dels gendarmes. 
Vaig negar amb el cap per dissuadir-lo. No 
hi teníem res a fer i no volia oferir l’excu-
sa perquè ens afusellessin i forçar el punt 
fi nal. Hauria estat una victòria massa fàcil 
per a ells. El Sisco va assentir i el nen ja no 
plorava, només gemegava com un gatet en-
tre la massa informe dels refugiats que ens 
envoltaven. Els ofi cials francesos havien aï-
llat Ricardo Sanz i Miguel García Vivancos 
i, per tant, tots els que semblàvem suscep-
tibles de ser comandament teníem la res-
ponsabilitat sobre el que succeïa. De fet, no 
sortíem de la dinàmica d’amenaces en què 
havíem entrat des del lliurament massiu de 
les armes. Paco Ponzán, de la 127a Brigada 
Mixta de la 28a Divisió, impertèrrit amb les 
seves ulleres semblants a uns quevedos, es 
mantenia assegut sobre una llosa irregular 
davant mateix de l’abisme que s’obria en un 
dels laterals del prat, com si estigués espe-
rant l’autobús. Vam creuar-nos les mirades 
i ell va moure el cap amb gest de sorpresa, 
com si no es pogués creure les marranades 
que ens estaven fent els francesos. Dos dels 
aragonesos que ens acompanyaven des de 
bon començament, Fede Martínez i Paco 
Carrasquer, responsables de dues centú-
ries de la 26, la Columna Durruti, em van 
fer un gest de tranquil·litat amb les mans 
pràcticament a l’uníson. I el fet de captar la 
mirada baixa del Paco, un excel·lent militar 
quan calia lluitar, però sobretot un com-
pany preocupat per alfabetitzar els nois 
que arribaven encara sense saber llegir ni 
escriure, em va omplir de força. Ponzán, 
Martínez, Carrasquer, Miró, Montagut, 
Sabaté, Peirats... Una llista interminable de 
noms disposats a morir per la dignitat, els 
pacifi stes més violents de la història contra 
la injustícia i la infàmia».

[...]
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Resultats
FUTBOL
Tercera Divisió - Grup 5
Jornada 19
CE Banyoles 2 - 4 CE Europa
1. CF L’Hospitalet ............. 39 punts.
4. CE Europa ..................... 34 punts.
Jornada 20
19/1 (12h) CE Europa - FC 
Vilafranca

Primera Nacional Femenina
Jornada 14
RCD Espanyol B 3 - 1 CE Europa
1. RCD Espanyol B ............40 punts.
4. CE Europa ..................... 25 punts.
Jornada 15
19/1 (17h) CE Europa - CD Sant 
Gabriel

BÀSQUET
Copa Catalunya Masculina (G1)
Jornada 13
Lluïsos de Gràcia 77 - 75 CB Sant 
Josep
1. El Masnou Basquetbol ..........9-4.
2. Lluïsos de Gràcia ....................9-4.
Jornada 14
18/1 (17:45h) CB Granollers - 
Lluïsos de Gràcia

Primera Catalana Masculina
Jornada 14
18/1 (19:30h) Malgrat - UE Claret
18/1 (17:45h) Escolapis Sarrià - 
Vedruna Gràcia

Primera Catalana Femenina (G1)
Jornada 13
ASFE Sant Fruitós 55 - 36 Lluïsos 
de Gràcia
Safa Claror 61 - 43 FC Martinenc

1. Joventut de Badalona ...........12-1.
6. Safa Claror ..............................8-4. 
9. Lluïsos de Gràcia ...................6-7.
Jornada 14
19/1 (18h) Lluïsos de Gràcia - 
Joventut de Badalona
18/1 (16:30h) Safa Claror - Bàsquet 
Ateneu Montserrat

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 11
Gràcia FS 4 - 0 FS Casserres
1. Magic Sants Futsal ....... 26 punts.
4. Gràcia FS ....................... 24 punts. 
Jornada 12
18/1 (17:30h) CFS Sant Andreu de 
la Barca - Gràcia FS

HANDBOL
Quarta Catalana (Grup A)
Jornada 12
H. Claret 25 - 22 H. Fornells B
1. La Salle Bonanova ........ 22 punts.
6. Handbol Claret..............12 punts. 

Jornada 13
19/1 Handbol Empordà Esplais - 
Handbol Claret

TENNIS TAULA
Segona Divisió Nacional (G4)
Jornada 12
Lluïsos de Gràcia 6 - 0 TT Torelló
1. Lluïsos de Gràcia .......... 20 punts.
2. CTT Borges ................... 16 punts. 
Jornada 13
19/1 (10h) Badalona - Lluïsos de 
Gràcia

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

Clubs d’Itàlia i Bèlgica 
participen en el 22è Vila 
de Gràcia de gimnàstica
El trofeu es disputarà el matí del dissabte i competiran 
14 equips i 72 gimnastes, 45 femenines i 27 masculins

Albert Vilardaga

E l pavelló del Gràcia Gim-
nàstic Club (Molist, 2-4) 
acull aquest dissabte 
la 22a edició del Trofeu 
Internacional Vila de Grà-

cia de gimnàstica artística. En l’e-
dició d’enguany hi participaran un 
total de 72 gimnastes: 45 en la mo-
dalitat de femenina i 27 en la mas-
culina, que per segon any partici-
paran també en l’esdeveniment. 
En total competiran 14 clubs, dos 
graciencs (Gràcia GC i La Salle 
Gràcia); sis de la resta de Catalunya 
(Escola Gimnàstica del Bages, Salt 
Gimnàstic Club, Club Gimnàstic 
Molins de Rei, Club Gimnàstica 
Esplugues Les Moreres, Club 
Gimnàstic Vic i Club Gimnàstic 
Mataró); quatre clubs espanyols 
(Club Flip Flap de Saragossa, 
Asociación Gimnasia Artística 
de Móstoles, Club Dia midov Cid 
Campeador Burgos i Club Arabatxo 
de Vitòria); i dos clubs estrangers 
(L’Elan Nivellois de Bèlgica i Club 
ASD Delfi no Lecce d’Itàlia).

La competició començarà a dos 
quarts de deu del matí i s’acaba-
rà als voltants de les dues del mig-
dia. Els nivells de la competició van 
des de la Tecnifi cació 1 a 4 tant en 
la gim nàstica femenina, com mas-
culina, i els participants van des de 
la categoria benjamí fi ns a juvenil. 
En la gimnàstica artística femenina 
les gimnastes competiran en quatre 
aparells (salt, terra, barra d’equili-
bris i paral·leles asimètriques), men-
tre que en la masculina ho faran en 
sis (paral·leles, poltre amb arcs, 

Les gimnastes del Gràcia GC durant una jornada de portes obertes. Foto: Cedida

salt terra, anelles i barra fi xa). En 
acabar la competició es faran unes 
exhibicions per part de diferents 
gimnastes del Gràcia GC, coreogra-
fi ades per l’Anna Arboix, la mestra 
de dansa del Club, i finalment es 
farà a l’entrega de premis, entre els 
quals hi haurà el guardó a l’elegàn-
cia, un clàssic d’aquest trofeu.

El Gràcia Gimnàstic Club parti-
ciparà amb la Naira Toledano, la 
Gry Thorstensen i la Paula Toral 
en el nivell de Tecnifi cació 1 i ca-
tegoria benjamí; la Júlia Herrera, 
la Paula Cuesta i la Mariona Abad 
en el nivell de Tecnifi cació 2 i ca-
tegoria aleví; la Carla Garriga en 
Tecnificació nivell 3; i la Maria 
Errando, la Itziar Díaz i a l’Ainara 
García en el nivell 4 de Tecnifi cació. 
Pel que fa a la categoria masculi-
na, l’equip estarà format pel Sergio 
Zabala, a l’Àlex Laucirica i a l’Enric 
Beltran en el nivell Tecnifi cació 3; 
i l’Òscar Coromina i l’Eloi Grau en 
Tecnifi cació 4.

El Trofeu Internacional és de 
caràcter amistós, va néixer l’any 
1996, amb l’objectiu de donar a co-
nèixer la gimnàstica artística, i te-
nir l’oportunitat de transmetre va-
lors com la diversitat, la tolerància 
i el respecte a través de l’esport.•

La Salle Gràcia és el vigent 
campió. En l’edició celebrada l’any 
passat del Trofeu Intenacional 
Vila de Gràcia, l’equip campió 
va ser el format per la Clàudia 
Ayora, la Carlota Martí, la Nora 
Garcia i la Marina Esteve de 
l’equip de la plaça del Nord. 
Un altre dels candidats per 
guanyar el trofeu aquest any 
serà l’Escola Gimnàstica del 
Bages, que s’ha proclamat 
campió en diverses ocasions. 

Breus

El Kostka guanya 
la Copa CEEB en la 
categoria benjamí 
de futbol 5 mixt

Les fi nals de la Copa del 
Consell de l’Esport Escolar 
de Barcelona es van 
celebrar aLa Mar Bella, i els 
Jesuïtes de Gràcia - Col·legi 
Kostka van guanyar la fi nal 
de futbol 5 en categoria 
benjamí mixt contra el 
Lycée Français de Gavà per 
4 a 3. La mateixa escola va 
perdre la fi nal de bàsquet 
benjamí femení contra La 
Salle Bonanova per 44 a 19. 
L’Escola Sadako va caure 
per 1 a 3 en la fi nal de volei 
infantil mixt, i l’Handbol 
Claret va perdre per un gol 
contra l’Escola Sant Miquel 
en categoria benjamí mixt.

El Tres Peons 
i l’EDAMI 
participen en el 
Campionat de BCN 
S’ha disputat la fase de 
Barcelona de la Copa 
Catalana que organitza 
la Federació Catalana 
d’Escacs i el Tres Peons 
hi ha participat amb cinc 
equips i l’Escola d’Escacs 
Miguel Iliescas ho ha fet 
amb un. En la segona 
categoria provincial, 
l’EDAMI ha quedat en 
segona posició, mentre 
que el Tres Peons ho ha 
fet en tercera. Tots dos 
s’han guanyat un lloc per 
disputar la fase fi nal.

En acabar hi haurà 
una exhibició 
de les gimnastes 
del Gràcia GC i 
l’entrega de premis
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A. V.

E l conjunt escapulat comen-
ça aquest cap de setmana 
la segona volta de la lliga 
i ho fa en tercera posició, 
per tant en posicions de 

playoff. L’equip de Vilajoana tam-
bé és el màxim golejador de la lli-
ga i afronta la segona part de la 
competició amb la màxima am-
bició. Per aquest motiu, el club ha 
posat en marxa una nova campa-
nya d’abonaments que porta per 
nom #JuntsHoFarem i que ofe-
reix la possibilitat d’assistir a tots 
els partits de la segona volta al 
Nou Sardenya per un preu de 30 
euros. Queden deu partits de lli-
ga al Nou Sardenya, entre ells ri-
vals importants com l’actual líder, 
L’Hospitalet, que visitarà Gràcia 
l’antepenúltima jornada de la com-
petició, o el Granollers, que suma 
els mateixos punts que l’Europa 

#Juntshofarem, la nova 
campanya per seguir 
omplint el Nou Sardenya
El club posa a la venda un abonament per veure els deu partits 
que queden a casa de la segona volta a un preu de 30 euros

Jiménez i Cano, celebrant un gol. À.G.

i que visitarà el Nou Sardenya a 
principis de febrer. L’abonament 
es pot demanar a les ofi cines del 
club o per correu electrònic.

El rival en aquest primer partit 
de la segona volta és el Vilafranca, 
un equip que comença la jornada 

en setena posició, amb tres punts 
menys que l’Europa, i que també 
té com a objectiu classifi car-se pel 
playoff a fi nal de temporada. Els del 
Penedès van ser el botxí dels esca-
pulats en la primera jornada de lli-
ga en un partit que va acabar 1 a 0 i 
que el gol local va arribar en el mi-
nut 89. En la primera volta de la lli-
ga, el Vilafranca ha aconseguit bons 
resultats a casa on ha guanyat sis 
partits i ha sumat vint punts, però 
en canvi, fora de casa ha estat molt 
irregular, ha sumat vuit punts i no-
més ha guanyat dos partits.

En l’última jornada, l’Europa va 
derrotar el Banyoles per 2 a 4 en un 
partit que els escapulats van dei-
xar sentenciat a l’inici de la sego-
na meitat amb el 0 a 4, i els locals 
només van poder maquillar el mar-
cador en els últims deu minuts. El 
porter, Uri Vives, va ser titular per 
primera vegada, i Sergi Monsó va 
ser l’autor del primer gol escapu-
lat de l’any 2020. •

A. V.

Un cop fi nalitzada la primera volta de la competi-
ció, el grup 1 de Copa Catalunya té una igualtat 
pràcticament mai vista a aquestes alçades. Els 

Lluïsos de Gràcia són els líders de la lliga juntament 
amb El Masnou, amb un balanç de nou victòries i qua-
tre derrotes, però tot seguit hi ha cinc equips que no-
més han perdut un partit més que els graciencs i els 
maresmencs, dos conjunts que han guanyat set par-
tits i n’han perdut vuit, i dos més que ja presenten un 
balanç negatiu i que haurien de jugar la promoció de 
descens, malgrat haver guanyat sis partits i haver-ne 
perdut set. En resum, que entre els dos líders, i els dos 
primers equips que haurien de jugar la promoció per 
no perdre la plaça només hi ha tres partits de diferèn-
cia, i en queden tretze per endavant.

En l’última jornada, els blaus van aconseguir tallar 
la dinàmica de tres derrotes consecutives que por-
taven després de guanyar el Sant Josep de Badalona 
per 77 a 75, en un partit èpic que va necessitar quatre 
pròrrogues per aconseguir desempatar en el marca-
dor. Els màxims anotadors va ser l’Albert Roman amb 
21 punts, cinc triples inclosos, i el Medir Tena, que va 
anotar 14 punts. Dissabte, l’equip de Carles Rofes visi-
ta la pista del Granollers que és un dels màxims per-
seguidors dels blaus amb un balanç de 8-5. La mateixa 
tarda el pavelló Josep Comellas va viure un derbi en-
tre els Lluïsos i el Vedruna de la categoria júnior feme-
ní que va omplir la graderia de la instal·lació.•

Els Lluïsos colideren 
la lliga després 
d’una victòria èpica
Hi ha onze equips separats només 
per tres victòries a la classifi cació
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Editorial

Dos veïns

En les properes hores dos veïns de Gràcia, l’un del carrer Verdi i 
l’altre amb els pares residents a la plaça del Sol, tornaran a casa. 
Han estat més de dos anys tancats a la presó acusats d’uns fets 

que la justícia espanyola ha retorçat fi ns al punt de convertir una cri-
da a dissoldre una manifestació des de dalt d’un vehicle policial en un 
acte de sedició penat amb gairebé deu anys de privació de llibertat. És 
i ha estat una sentència injustifi cable, i a l’Independent, voluntària-
ment aliens al que passa més enllà de les fronteres de Gràcia, ho hem 
volgut recordar cada setmana almenys amb un llaç groc a la manxeta 
i a la porta de la redacció. No hi ha ni una sola raó –ni la d’Estat- per 
empresonar dues persones que han liderat entitats cíviques, i cada 
setmana mentalment hem 
tingut aquest record per ells.

És possible que en les pro-
peres hores aquests dos veïns 
tornin a trepitjar els carrers 
de Gràcia després d’aquests 
llargs dos anys. Sembla que ho 
faran discretament, per apro-
fi tar cada minut de recupe-
rada llibertat amb la seva fa-
mília i amics propers. Només 
serà un moment de llibertat, perquè hauran de tornar a presó en 48 ho-
res. Potser aprofi ten per passejar o per fer consum social o cultural. És 
difícil de saber què més li pot venir de gust a una persona que fa més de 
dos anys que no pot fer el que vol. Fins i tot en els seus casos ens hem 
acostumat tot aquest temps a assistir a esdeveniments culturals on se’ls 
recordava o on se’ls deixava una cadira reservada.

Com a veïns d’aquests veïns faríem bé de mantenir un escrupolós 
respecte pels minuts i hores públics que puguin disfrutar. Molts de no-
saltres potser els veurem passar com qui veu gegants o com qui veu di-
monis. En el nostre cas, només poden ser benvinguts, perquè a Gràcia 
no hi sobra ningú i en aquest temps els hem trobat a faltar. Si portéssim 
barret encara, seria el moment de treure-se’l al seu pas.•

Els suïcidis continuen generant dubtes en el tractament in-
formatiu que hem de fer els mitjans de comunicació; per això, 
aquesta informació va aquí: un home es va llançar dimecres al 
vespre d’un balcó al número 19 de la Riera de Sant Miquel. La 

ràpida actuació d’ambulàncies -en contra direcció- va alertar fortament 
els veïns, que van omplir de comentaris les xarxes socials. El cas es re-
munta a la nit anterior, quan l’home, pare de família, es va embrancar en 
una discussió a casa on va acabar matant el gos. L’endemà, després d’una 
altra discussió, va pujar al terrat i es va llançar al buit.

El
depen-

dent

Ull de 
dona

Lola Capdevila

Atreveix-te a saber, ens deia la Isabel-
Clara Simó i no ho oblidarem. Hem 
començat la setmana amb tristesa en 

conèixer que no la tornarem a veure, que 
no la podrem tornar a escoltar, ni abra-
çar. Hem començat la setmana amb el cor 
encongit per la seva pèrdua però amb les 
prestatgeries plenes del seu saber.

Mare, escriptora, lluitadora i valenta 
fi ns al darrer alè. Autora prolífi ca, ens ha 
deixat un munt de novel·les, narracions, 
teatre, poesia i articles molt combatius, 
llegidors i amb un cert punt d’ironia. Un 
dels temes que va tractar amb delicadesa i 
alhora amb contundència va ser la violèn-
cia contra les dones. Sempre atenta al que 
passava al seu voltant i disposada a dir-hi 

la seva amb tota claredat, sense subterfu-
gis. Va lluitar per la visibilitat de les dones 
i les llibertats individuals i col·lectives. No 
es mossegava la llengua. Va rebre molts 
premis però el que la feia seguir al peu del 
canó era l’estimació de la gent.

Alcoiana de naixement i catalana 
d’adopció, com l’Ovidi Montllor, sempre 
que podia deixava clar que pertanyia als 
Països Catalans. Trobo rellevant que la 
Isabel-Clara i l’Ovidi ens hagin deixat un 
llegat tan valuós i una petjada inesborra-
ble amb les mateixes armes: la sensibili-
tat, la paraula i l’estima. Us recordarem 
sempre. Bones vacances!•

‘Sapere aude’

Simó estava atenta 
al que passava i 
disposada a dir-hi la 
seva amb tota claredat
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Amb la 
col·laboració:

No hi ha ni una sola 
raó per empresonar 
dues persones que han 
liderat entitats cíviques

Cartes al director

“Ha estat ràpid, el 
dolor vindrà després”
Amb aquest nou comentari inoportú, el rei, 
i els partits del 155 (PSOE inclòs, malgrat 
l’actual discurs), s’expressa una desafec-
ció amb el sentir popular, que a Catalunya 
segueix mobilitzat, com ho demostren 
les múltiples concentracions: Meridiana, 
Marina, Girona, Cervera i totes les que es 
realitzen en gran quantitat de localitats, so-
lidàries totes elles. Avui hem vist com el TS 
ha tornat a seguir en els seus tretze, inten-
tant mantenir la seva “pica a Flandes”, al 
cost que sigui; així mateix, podem consta-
tar, novament, que el poder estatal desatén 
les demandes socials i, subliminalment, 
ens llancen missatges com els observats a 
la foto ofi cial del despatx real, en la signa-
tura del nomenament del president, da-
vant Batet. Però, malgrat tot aquest poder 
estatal, la població no oblidem als nostres 
polítics a la presó o en l’exili, ni tampoc als 
menys mediàtics, com a Germinal Tomás 
i Jordi Ros, ni a les víctimes racistes de 
Sagrera; i aquest és el nostre dolor, no el ci-
tat pel rei. I no entenem ni entendrem, que 
davant aquesta situació, ERC intenti blan-
quejar el sistema, amb hipotètics benefi cis 
futurs.

Amadeu Palliser Cifuentes

Una polsera perduda
El passat 8 de desembre de 2019 es va per-
dre una polsera d’or, record de família i 
amb molt valor sentimental. La propietària 
agrairia q qui la trobés que contacti amb 
aquest setmanari per retornar-li (publici-
tat@independent.cat / 692601263). Moltes 
gràcies.

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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Opinió convidada

Agendes i calendaris: el de 
la Diabòlica, un invent

Diu la dita que per Cap d’any el calendari nou treu 
el vell de casa; una afi rmació certa malgrat que 
en l’actualitat els calendaris gairebé han sortit de 
casa de la mà dels telèfons anomenats intel·ligents. 
Breviaris moderns que permeten als seus porta-

dors llegir tot un seguit de lletanies modernes mentre 
comproven en quin dia, hora i país viuen, i també com 
bon calendari del pagès, estan informats del temps que fa 
i farà. Darrere d’aquesta modernitat, aquella litúrguia que 
molts mortals feien a fi nal d’any d’anar a cercar el nou ca-
lendari sembla gairebé anacrònica. Per una banda, per la 
manca d’interès i per l’altra, tenim una mà d’opcions, les 
entitats bancàries ja no són el que eren, a alguna farmà-
cia encara podem trobar algun calendari amb gatets, amb 
la desaparició de molts tallers també han desaparegut els 
seus calendaris peculiars, algunes editorials encara en fan 
algun per vendre i fi nalment hi hauria els calendaris d’en-
titats i altres que els fan entre el divertiment, l’autofi nan-
çament i/o la solidaritat entre altres coses 

I és en aquest darrer dit de la mà, on el calendari que 
m’ha cridat més l’atenció aquest any és el que ha posat a 
la venda la colla Diabòlica de Gràcia, una barreja de pin-
tura i foc a través de les fotografi es de l’Eloi M. Caballero 
-Lemon- que formant equip amb Marta Jiménez, Marta 
Vilar i Jordi Lluís l’han creat i dirigit.

Una aventura que es va iniciar fa mesos, amb el rere-
fons del calendari del 2014, una proposta de nus emmasca-
rats amb els diferents elements diabòlics de la colla, però 
que en aquesta ocasió han fet algunes passes endavant.

Un treball, el del 2020, en el que han barrejat els nus i els 
elements de la colla com ara els vestits, tabals, masses, car-
rutxes, etc, amb les pintures de dotze quadres reconeguts: 
El naixement de Venus de Sandro Botticelli, El crit d’Edvard 
Munch, La creació d’Adàn de Miquel Àngel, L’últim sopar de 
Leonardo da Vinci, La lletera de Johannes Vermeer, Las me-
ninas de Diego Velázquez, La Llibertat guiant al poble d’Eu-
géne Delacroix, La noia en la fi nestra de Salvador Dalí, Els 

afusellaments del tres de maig de Francisco de Goya, El fi ll de 
l’home de René Magritte, entre altres.

Un divertit i entretingut treball coral que es veu refl ectit 
a cadascuna d’aquestes obres, reproduïdes amb una acu-
rada posada en escena, i on es crea una nova obra d’art, 
en aquesta ocasió d’art contemporani partint de l’enssèn-
cia de la Diabòlica de Gràcia, del seu ADN. Un projecte que 
també té la seva vessant solidària en destinar un euro del 
preu de venda a Alerta Solidari.

No fa massa temps una persona em deia que ja no cre-
ia en els calendaris, les agendes en paper, que ara tothom 
els utilitzava digitals. Potser té raó, però projectes com 
aquest, fan que els calendaris estiguin vius, que a casa tin-
guis un de gatets i que guardat com a una proposta inte-
ressant el de la Diabòlica de Gràcia, un treball valent, ar-
riscat i fruit de la socialització d’un grup de dones i homes 
perquè el vell costum del calendari no es perdi. 

Ja saben, qui dia passa any empeny, i això és el que 
s’acostuma a fer per sentir-se viu i no morir.•

Josep Maria Contel, fotoperiodista i historiador local

El calendari solidari de la Diabòlica de Gràcia d’enguany. Foto: Cedida

el bloc

Estem buits?

Clara Darder

La Geòrgia, una adolescent prou intel-
ligent se n’adona que no li agrada com 
viu, em diu que els seus amics no són 

amics de veritat i que no li expressen 
com són i com es senten. “Tot ho parlen a 
través de les xarxes”, em diu. Els nostres 
infants quan entren a l’anomenada ado-
lescència, ja fa quasi tres anys que tenen 
mòbil, des dels 11-12 anys. Els futurs jo-
ves no coneixen un món sense Internet, 
sense WhatsApp, sense aplicacions. Els 
més grans sí hem viscut sense elles, i co-
neixem les nostres emocions que es van 
forjar abans que les emoticones. Sabem 
expressar-nos, estimar, enfadar-nos, lli-
gar, conversar mirant a la cara i dient el 
que pensem, però els més novells en la 
tecnologia no han pogut ni experimentar 
què és això de relacionar-se amb natura-
litat. La Geòrgia és queixa que quan con-
vida algun amic a casa seva aquest no sap 
jugar o passar l’estona amb un joc de tau-
la, sense estar connectat o connectada. 
A ella l’han educat per gaudir del temps 
lliure, jugant sense aparells, i és la noia 
més estranya de la classe. No mira cons-
tantment Internet, no controla el nombre 
de likes, ni es descarrega vídeos ni mu-
sica com sinó hi hagués un demà. “Haig 
de buscar els que són com jo però n’hi ha 
pocs” i “marxo dels grups per poder llegir 
un bon llibre”. Segons els estudis més re-
cents al Regne Unit, un de cada sis joves 
te un trastorn d’ansietat, depressió seve-
ra, baixa autoestima i/o angoixa psicolò-
gica. Li diuen “depressió del Facebook”. 
Què fem malament? Com podem ajudar 
aquests adolescents que no saben relacio-
nar-se amb els seus iguals si no hi ha tec-
nologia pel mig? Pensem-hi.•

L’Independent no es fa responsable ni té per què compartir les opinions expressades a la secció d’opinió del setmanari



L’Independent de Gràcia
17 de gener de 2020

12



L’Independent de Gràcia
17 de gener de 2020

13Agenda

Exposicions
Del 17 de gener al 2 de freber 
Exposició Cartells de sa Pobla a Gràcia. 
Recull dels cartells que s’han fet per 
anunciar la celebració dels Foguerons de 
Sant Antoni de sa Pobla a Gràcia, en els 
vint-i-vuit anys que ja fa que dura aquesta 
tradició a la Vila. 
Espai Albert Musons (Alzina, 9)

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)

Dones en peu de lluita és una exposició 
realitzada en el marc de les Brigades de 
Solidaritat organitzades cada any per l’As-
sociació Catalana per la Pau. Aquesta ex-
posició fotogràfi ca mostra dones lluitado-
res de Palestina, Mèxic i Colómbia que en 
el seu dia a dia s’enfronten a la violència 
de gènere i a diferents violències políti-
ques, econòmiques, socials i culturals. 
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190) 

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)

Actes
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

Concert: Checopolaco (Julián Méndez - 
Los Planetas).
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21 h

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

Dissabte 18 de gener 
Jornada 56A Reunió d’usuaris de MSX: 
escenari per conferències i tallers, zona 
de creació i desenvolupament, zona de joc 
lliure i stands de creatius i artistes. 
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 190-
192), de les 11 a les 20 h

Concert: Habla de mi en presente.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21 h 

Diumenge 19 de gener 
Concert: Bluegrass Slow Jam.
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant Miquel, 
59), a les 19 h

Dilluns 20 de gener
Cicle temàtic. Literatura i psicoanàlisi: El 
lloc de la por: El quimérico inquilino, de 
Roland Topor. A càrrec de Ricardo Baduell, 
escriptor, tallerista i editor; i Leonora 
Troianovski, psicoanalista.
Biblioteca Jaume Fuster, a les 19 h

Dimarts 21 de gener
Cinefòrum: Elefantes sobre una telaraña, 
de Jorge Lareau. Debat sobre l’abús sexual 
infantil i es debatrà dels drets dels infants 
i la responsabilitat compartida per fer-los 
efectius. 
Biblioteca Jaume Fuster, a les 19 h

Presentació de L’Auca dels costums de 
Barcelona. A càrrec d’Amadeu Carbó, 
expert en cultura popular, i de Guillem 
Roma, autor de l’auca i activista de la cul-
tura popular.
La Violeta (Maspons, 6), a les 19 h

Festival In-Edit: 20.000 days on earth. 
Documental sobre Nick Cave.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 19 h

Dimecres 22 de gener
Contes a la mà: Amb Anna Casals. 2-4 anys.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de l’Olla, 
104), a les 18 h

Dijous 23 de gener 
Xerrada: assessorament jurídic per a la 
gent gran per protegir i garantir els seus 
drets. Cal inscripció prèvia.
CC El Coll La Bruguera (Aldea, 15), a les 
17.30 h

Inauguració de l’exposició Dones en peu 
de lluita: Colòmbia, Palestina, Mèxic. 
Projecció del documental Palestina: 
Nissah, i presentació ofi cial de les 
Brigades de Solidaritat 2020.
Espai Jove la Fontana, a les 19 h 

Presentació del llibre La cuina del 
Tradicionari. Un recorregut pel calendari 
gastronòmic de Mallorca.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 19 h

Recital presentació del llibre 25 de 
novembre d’Assumpció Forcada. 
Intervendran l’autora i Fina R. Palau. 
Presenta Conxa Garcia. 
Biblioteca Jaume Fuster, a les 19 h

Divendres 24 de gener
El grup de teatre fòrum, interculturali-
tat i gènere de La Fontana, a càrrec de 
Cúrcuma, presenta les creacions fruit del 
taller realitzat els darrers mesos: Un brin-
dis per la família + D’aquí de tota la vida.
Espai Jove la Fontana, a les 19 h

Conferència: Els quaranta anys de la 
Universitat de les Illes Balears.
La Violeta (Maspons, 6), a les 18.15 h

Entitats

Divendres 17 de gener
Teatre: Amor trencat, escrita per Albert 
Capel. Cia Vada Retro.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 19 h i ds 
a les 18 h 

Concert de la Coral Vent del Nord de 
Lluïsos de Gràcia.
CC El Coll La Bruguera (Aldea, 15), a les 
21 h 

Dissabte 18 de gener
Vermut electrònic amb DJ Davikka.
La Torna (Sant Pere Màrtir, 37), a les 
12.30 h

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

Teatre: Escrit en sang, de Xavier Quero, 
obra en residència.

Teatre dels Lluïsos (pl. del Nord, 10), a 
les 21 h i dg a les 12 h

Divendres 24 de gener
Presentació del llibre No llores que vas a 
ser feliz, amb l’autora, Neus Roig. 
Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a les 19.30 h

Dissabte 25 de gener
Jornada comunitària de manteniment. 
Control de la processionària. Activitat 
gratuïta amb inscripció prèvia a aula@
boscturull.cat o al 932133945.
Aula Ambiental Bosc Turull (Pg. Turull, 
2), d’11 a 14 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

La festivitat de Sant Antoni i la 
seva repercussió a Gràcia
El cicle de xerrades de la biblioteca Vila de Gràcia dedica la del proper dilluns a la 
festivitat de Sant Antoni, coincidint amb la celebració de la festa dels Foguerons 
de Sa Pobla el proper cap de setmana, per fer un recorregut per aquesta festivitat 
al llarg dels Països Catalans, tot explicant la fi gura de Sant Antoni a Mallorca, 
València, Catalunya i Gràcia, incloent-hi algunes cançons típiques. A càrrec de 
Josep Maria Contel (autor de la fotografi a), del Taller d’Història de Gràcia.
 
Dilluns 20 de gener a les 19 h a la biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de l’Olla, 104)

Recomanem
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Breus

El Tradicionàrius, 
reconegut amb 
el Premi Joan 
Amades 2019

L’Associació TRAM, gestora 
del CAT i impulsora del 
festival Tradicionàrius, 
recollirà aquest divendres 
en un acte obert al bar de 
l’equipament, el premi Joan 
Amades de Cultura Popular 
i Tradicional 2019, que 
reconeix les trajectòries de 
persones i organitzacions 
que han destacat en 
l’estudi, la promoció i la 
dinamització de la cultura 
popular i tradicional 
catalana. De caràcter 
honorífi c, també han rebut 
aquest guardó el Museu 
Etnològic de Barcelona, el 
Quicos, els Comediants o la 
folklorista Ramona Violant.

Marcel Bagés amb 
Phicus, Mujeres o 
Pinpilinpussies, 
al 13è Ronda
L’Heliogàbal ja ha 
presentat el cartell de 
la tretzena edició del 
Ronda, que arrencarà 
el 18 de febrer amb 
Pinpilinpussies. Jeffrey 
Lewis & The Voltage, el 
nou projecte de Marcel 
Bagés amb Phicus, 
Mujeres, Jorra i Gomorra 
i Carla completen les 
actuacions fi ns al 23 de 
febrer. 

el repor

‘Amor trencat’: Vada 
Retro s’atreveix, de 
nou, amb el drama 

La companyia gracienca estrena aquest cap 
de setmana un nou text de l’Albert Capel

S.M.

Té molt acostumat el públic 
a la comèdia així que quan 
escriu una obra dramàti-

ca gairebé és notícia. Després de 
Sentència de sang, l’Albert Capel, 
dramaturg de la companyia Vada 
Retro i veí de Gràcia, estrena 

aquest divendres 17 de gener a la 
Sedeta (la seva sala de teatre ofi -
cial) una peça que no pretén fer 
riure. Amor trencat, l’obra núme-
ro onze de l’actor i dramaturg 
gracienc, explica la història de 
la Bruna, a la presó per cometre 
un crim del qual no està penedi-
da. Un passat fosc i ple de secrets 
envolta la seva vida i aquest mis-

teriós assassinat. A la presó tin-
drà l’oportunitat de confessar-se 
amb un monja, amiga de totes 
les presoneres. Com explica la 

mateixa companyia, “el pitjor de 
l’amor és averiguar que un dia, un 
mes o un any, pot haver-se tren-
cat”. “Aquesta història”, afegei-

xen, “parla d’amor, de venjança, 
de manipulació, de religió i de la 
mort. Quan un està enamorat fa 
coses sense sentit, tan sols veus 
les virtuts de la teva parella i et 
tornes cec amb els seus defectes, 
però l’animal interior que tots 
tenim dins nostre, tard o d’hora 
surt a l’exterior i de vegades pot 
fer molt de mal”. Segons el seu 
autor, el text d’Amor trencat no 
parla dels presoners que hi són 
de manera injusta, sinó d’una 
persona que mreix estar on és, 
“no com d’altres”.

A més de l’estrena a la Sedeta 
divendres a les set de la tarda i 
dissabte 18 a les sis, el grup de 
teatre gracienc representarà la 
peça a la Sala Sant Medir aquest 
diumenge també a les sis, i el 
proper divendres 24 de gener al 
centre cívic Navas (19.30 h). •

Sicus Carbonell: “Sabor 
de Gràcia ha estat 
planter de músics”
La banda de rumba celebra aniversari amb un disc amb nous 
temes i un concert al Palau de la Música amb La Pegatina, 
Txarango o els rapers Moncho Chavea & Original Elias

Silvia Manzanera

L’edat no els atura. Amb més 
energia, mirant enrere amb 
orgull per seguir endavant, 
Sabor de Gràcia celebra en-
guany 25 anys. I ho fa amb 

un doble disc –dos cds i un vi-
nil pels col·leccionistes– anome-
nat 25 A (25 Anys), i un concert 
al Palau de la Música el 5 de fe-
brer acompanyats d’amics (La 
Pegatina, Txarango, Els Catarres, 
Macedònia, Dj Panko, els rapers 
Moncho Chavea & Original Elias, 
Balkan Paradise Orquestra i el cor 
infantil de l’Orfeó Català). Amb 
una banda especial de vint per-
sones, per l’escenari també ani-
ran passant diferents músics que 
han format part del grup durant 
aquest quart de segle. 

Aquest moviment d’artistes és 
precisament un dels punts que 
més valora i reivindica el seu lí-
der Sicus Carbonell de la trajectò-
ria de la banda: “Crec que Sabor de 
Gràcia ha estat un planter de mú-
sics, i em sento una mica el pare 
musical d’unes persones que des-
prés han seguit el seu camí i han 
arribat molt lluny”. 

El cantant i líder de la banda de 
rumba també destaca la incorpo-
ració de gent jove. “Aporten una 
visió més moderna, és un enri-
quiment mutu, ells aprenen de la 
nostra veterania i nosaltres de la 

seva energia”, assegura Carbonell. 
Després del disc Sabor a Peret, con-
fessa que tenien ganes de crear 
cançons noves en comptes de fer 
“un recopilatori típic”. “Hem fet un 
pas endavant amb la rumba, que és 
la nostra essència, però hem vol-
gut arriscar i hi ha sons electrò-
nics o rap”, explica el músic. 

Tot i que de la banda original 
nascuda a Gràcia només en que-
den dos components, el seu porta-
veu sempre en reivindica l’origen 
i, a més, ha volgut fer una crida als 
veïns de la Vila: “en aquesta cele-
bració necessitem que la nostra 
gent estigui amb nosaltres”, clou 
Sicus Carbonell.•

La mítica banda de rumba Sabor de Gràcia en una imatge promocional del 25è aniversari. Foto: Cedida

El poder de la música. “La rumba 
és per a tothom i no té fronteres”, 
assegura Sicus Carbonell. Per 
això el treball discogràfi c dels 
25 anys és un disc en català i un 
en castellà, compartint algunes 
lletres, com la de ‘Misma bandera’/ 
‘Volem cantar’. “És un cant per 
la igualtat i la tolerància, contra 
el racisme, el masclisme o la 
xenofòbia”, explica el músic.

L’Albert Capel, gracienc compromès amb el teatre (i la Festa Major). Foto: Cedida
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Un programa divers i amb 
més contingut. Així ha de-
fi nit Toni Torrens, ànima 
i impulsor de la festa dels 
Foguerons de sa Pobla, 

l’edició número 28 d’aquesta tradi-
ció que enguany suma suports amb 
la incorporació del carrer Progrés, 
que ha programat diferents activi-
tats entorn Sant Antoni dissabte 25. 
Amb una dotzena de foguerons, el 
gruix de la festa al carrer es viurà 
precisament aquest dia, tot i que 
el programa cultural és molt més 
ampli. De fet, aquest mateix diven-
dres 17 ja comencen els moviments 
amb la inauguració de l’exposició 
Cartells de sa Pobla a Gràcia a l’Es-
pai Albert Musons. La Fundació 
Festa Major també ha organitzat 
per dimarts 21 un taller d’iniciació 
per tocar la simbomba i la presen-
tació del conte Les banyes d’en ba-
nyeta a càrrec de Catalina Valriu 
(25/02, 11.30h). 

Per la seva part, al CAT el pro-
grama de Foguerons comença di-
jous vinent amb la presentació del 
llibre La cuina del Tradicionari. Un 
recorregut pel calendari gastronò-
mic de Mallorca, basat en receptes 
i ressenyes d’ingredients del calen-
dari folklòric de Rafel Ginard. S’hi 
recullen 24 receptes dels cuiners 
Tomeu Arbona i Miquel Calent, 
que volen relacionar la cuina ac-
tual amb els rituals i celebracions. 
També aquest dia s’inaugurarà 
l’exposició 40 anys, quaranta poe-
tes, XL artistes, comissariada per 

Els Foguerons de 
Sa Pobla amplien el 
cartell cultural i sumen 
el carrer Progrés 
A més de la festa a carrers i places, destaca la presentació d’un 
llibre de cuina basat en el calendari folklòric de Rafel Ginard i una 
exposició que celebra els 40 anys de la Universitat de les Illes Balears

Actuació dels dimonis durant la festa dels Foguerons de l’any passat. Foto: JM Contel

Antoni Torres Martorell i nascuda 
per celebrar els quaranta anys de 
la Universitat de les Illes Balears. 
I a les vuit del vespre tindrà lloc 
el tradicional tast de productes 
mallorquins al bar de l’Artesà; pas 
previ al recital de cançó improvisa-
da anomenat Oda a la Sobrassada, 
amb glossadors barcelonins i tam-

Quatre dècades de recerca i cultura. 
La mostra ‘40 anys, quaranta poetes, XL 
artistes’, al CAT del 23 de gener al 21 de 
febrer, feta amb motiu de l’aniversari 
de la Universitat de les Illes Balears, 
reuneix els escrits de poetes de diferents 
territoris de parla catalana amb les obres 
d’artistes plàstics. Emmarcada dins dels 
festival Tradicionàrius i els Foguerons.

bé de vinguts des de Mallorca com 
ara Mateu Xurí, Maribel Servera, 
Catalina Canyelles o VOPB de 
Catalunya. Les activitats a la 
Violeta o el tradicional sopar d’ar-
ròs brut que tindrà lloc a l’escola 
Jujol la nit del 24 de gener comple-
ten el cartell de l’anomenada festa 
major d’hivern de Gràcia.•

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla del 
Prat,  15. Tel. 93 217 26 42.
• 1917. 16.10, 19.10, 22.10. 
• Espías con disfraz. Ds, dg, 15.50.
• Dios mío, ¿pero qué te hemos 

hecho...ahora?. Dv, dl, dm, dc, dj, 
18.10, 20.15. Ds, dg, 18.05, 20.15.

• Mientras dure la guerra. Dv, dl, 
dm, dc, dj, 15.55.

• Legado en los huesos. 22.20.
• Malasaña 32. 15.55, 18, 20.10, 22.20
• La Gallina Turuleca. Ds, dg, 15.50.
• Pavarotti. Dv, dl, dm, dc, dj, 16, 

19. Ds, dg, 17.40, 20.05.
• El faro. Dv, dl, dm, dc, dj, 22. Ds, 

dg, 22.25.
• Bad Boys for Life. 16.15, 19.15, 

22.15.
• Richard Jewell. Dv, dl, dm, dc, dj, 

16.05, 21.50. Ds, dg, 21.50.

• Jumanji: Siguiente nivel. Ds, dg, 
16.05.

• El Ofi cial y el espía. 19.
• Star Wars: El ascenso de 

Skywalker. 16, 19.
• Joker. 22.
• Mujercitas. Dv, dl, dm, dc, dj, 

16.20, 19.20, 22.05.
• Frozen II. Ds, dg, 17.
• Jojo Rabbit. 15.50, 18.05, 20.20, 

22.30.

Cinemes Girona. Girona, 177
• La Odisea de los Giles. Ds, dj, 

17.30.
• Parásitos. Dv, ds, 21.45. Dg, 19. Dl, 

dj, 19.30. Dm, 20. Dc, 19.45.
• La verdad. Dj, 22. Dv, dl, dc, 17.30.
• Sense Sostre. Dv, 12.15. Dj, 20.
• El escritor de un país sin librerí-

as. Dc, 20, 21.45.
• Solan&Eri. Ds, 16.
• La innocència. Dv, dg, dl, dm, 16, 

18, 20. Ds, dj, 16, 18, 20, 22. Dc, 16, 

18, 22.
• Portraits of a rainbow. Ds, 20.
• Laban i labolina. Dg, 12.
• El sostre del món. Dg, 17.
• Los consejos de Alice. Dv, ds, dg, 

dl, 16, 20. Dm, 16, 19. Dc, dj, 16. 18. 
Dv, ds, dc, dj, 22.

• I Masniaderi. Dm, 16.30.
• Aida. Dc, 19.30.

Texas. Bailèn, 205. [VOS català. 
933487748 cinemestexas.cat]
• Sala 1: Els dies que vindran. 16, 

18, 20, 22. 
• Sala 2: Com peix forma de l’aiga. 

16, 18, 22,15. Barcelona 1714. 20. 
• Sala 3: Keepers. El misterio del 

faro. 16, 20.15, 22.10. Ds, dg, 20.15, 
22.10. Barcelona 1714. 18. 

• Sala 4: Serenity. 16, 20. Mi obra 
maestra. 18. Tierra fi rme. 22.

TEXAS NANOS: 
• Jacob, Mimi i els gossos del bar-

ri. 16.

Verdi. Verdi, 32. 
• 1917. 11.30, 15.50, 18, 20.15, 22.30.
• La hija de un ladrón. 15.50.
• Pavarotti. Dv, ds, dg, 17.50, 20.15. 

Dl, dm, dc, 11.30, 17.50, 20.15. Dj, 
11.30, 17.50. 

• El ofi cial y la espía. Dv, ds, dg, 
dl, dc, 15.50, 20, 22.25. Dm, 15.50, 
22.25. Dj, 15.50.

• Parásitos. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 
15.50, 20.05, 22.20. Dj, 15.50, 20.05, 
22.30.

• Los consejos de Alice. Dv, 15.50, 
18.15, 20.15, 22.30. Ds, dg, dl, dm, 
dc, dj, 11.30, 15.50, 18.15, 20.15, 
22.30.

• Historia de un matrimonio. 22.15.
• Dios mío ¿pero qué te hemos 

hecho ahora?. Dv, ds, dg, dl, dc, 
dj, 18.10.

• Richard Jewell. 17.50.
• Jojo Rabbit. 11.30.
• Mujercitas. Dl, dj, 11.30.
• Tintoretto: un revelde en 

Venecia. Dm, 11.30, 18.15, 20.30.
• Fellini ocho y medio. Dj, 20.15.
• Giulietta de los espíritus. Dj, 

22.30.
• Frozen II . Ds, dg, 11.30.
• La Gallina Turuleca. 11.30.

Verdi Park. Torrijos, 49
• La inocencia. 16.
• Puñales por la espalda. 17.50.
• Joker. Dv, ds, dg, dl, dc, dj, 20.15.
• Retrato de una mujer en llamas. 

22.30.
• La verdad. 16.
• Mujercitas. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 

18, 20.05, 22.20. Dj, 18, 20.05, 22.30.
• Jojo Rabbit. 16, 18, 20.30.
• El faro. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 16, 

20.15, 22.30. Dj, 16, 22.30.
• La Odisea de los Giles. 18.05.
• Pintores y Reyes del Prado. Dj, 

20.15.
• Dios es mujer y se llama 

Petrunya. Dm, 20.15.

S. M.

E l Festival Internacional de Cinema de Barcelona-
Sant Jordi (BCN FILM FEST), que aquest any se 
celebrarà del 17 al 24 d’abril als cinemes Verdi, 

ja té cartell ofi cial de la quara edició: una il·lustració 
d’un fotograma de la pel·lícula Cuento de primave-
ra d’Éric Rohmer, cineasta a qui el festival dedi-
ca aquest any la secció Imprescindibles, coincidint 
amb el centenari del seu naixement. Dissenyat per 
Inés Martínez, la imatge intenta refl ectir la profun-
da relació i que el festival manté amb la literatura 
i els llibres. De la secció ofi cial, el jurat del qual es-
tarà presidit per Mercè Sampietro, ja s’han avançat 
tres títols: Cuando Hitler robó el conejo rosa (Caroline 
Link), True history of the Kelly Gang (Justin Kurzel) i 
Corpus Christi (Boze Cialo).•

L’associació cultural Màgia Roja, nascuda al 2009 
a la Vila i des del 2014 instal·lada al número 20 del 
carrer Alzina, ha anunciat aquesta setmana que 

tanca defi nitivament les seves portes perquè la propi-
etat “vol fer pisos” i no els renova el contracte. De tota 
manera, les activitats que tenien programades per 
aquest mes de febrer no s’han anul·lat. Màgia Roja, 
que ja va fer una campanya de micromecenatge per 
insonoritzar el local, ha agraït a les xarxes el suport 
de totes les persones sòcies que han contribuït a por-
tar endavant el projecte durant els darrers cinc anys. 
També han anunciat que tenen previst llogar un nou 
local i “insonoritzar-lo a mort”.•

Apunts

El BCN Film Fest dels 
Verdi homenatja 
Éric Rohmer 
L’actriu Mercè Sampietro 
presidirà el jurat ofi cial 

Màgia Roja tanca 
les portes del local 
del carrer Alzina
La propietat no els renova el 
contracte i ara busquen una altra 
sala per seguir amb el projecte
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La Torratxa

Terror d’Estat 
Pere Martí 
@peremarticolom 
 

No et creguis el que llegeixes. Ni tan 
sols aquesta columna. Era un dia de 
setembre, el 23. La Guàrdia Civil va 

irrompre en nou domicilis de diverses co-
marques catalanes, la majoria a Sabadell. 
Les ràdios i les teles ja anunciaven una 
última hora: operació antiterrorista con-
tra integrants dels CDR. Pam! Primer gol: 
la paraula terrorista i la paraula repúbli-
ca en la mateixa línia. Operació ordena-
da per un jutge de l’Audiència Nacional. 
Segon gol. És una operació legal, perquè 
l’ha ordenada un jutge. No se sap res, se’ls 
han endut. Els han encanonat, davant els 
seus fi lls, o parelles. No saben perquè.

Els mitjans vomiten la segona part de 
l’operació, seguin el guió de la GC: eren 
un embrió d’organització terrorista, te-
nen explosius i armes i estaven a punt 
d’atemptar pels dos anys del referèndum. 
Tercer gol: terrorisme i referèndum en la 
mateixa línia. Ningú sap on són les armes, 
els explosius, però la GC, passa a les tele-
visions i diaris un vídeo escorcollant una 
mena de magatzem on no es veu res. 

Als detinguts se’ls aplica la llei antiter-
rorista. Incomunicació, maltractes, potser 
tortures, fi ns i tot. No ho sabem, perquè 
els advocats no hi són. A un dels detinguts 
li suggereixen un advocat d’ofi ci, si no vol 
tenir problemes. Tot això no surt a la tele. 
El que sortirà després són gravacions de 
les seves declaracions. Se’ls veus tocats, 
cansats, dispersos... Els seus advocats de-
nuncien maltractes. Han passat a la presó 
en règim d’aillament. Càstig dins el càstig, 
completament inhumà.

Periodistes ben informats confi rmen la 
versió de la GC. Però van passant els dies i 
no surt cap imatge amb l’arsenal incautat. 
Per tapar l’absència de material, s’inven-
ten un relat. És la primera vegada que es 
detenen terroristes sense que hi hagi ter-
rorisme, sense armes. L’escàndol creix, i 
aprofi tant el Nadal, comencen a sortir els 
primers, els segons, fi ns la setmana passa-
da que van sortir els dos darrers. 109 dies 
a la presó. Sense proves, amb impunitat 
total. Volien donar un escarment abans 
de la sentència del TS, avisar els CDR’s que 
podien ser detinguts, espantar la gent per 
censurar la protesta. Terrorisme, sí, d’Es-
tat. Aquest sí que existeix.•

Ricard ValentíPlaça Raspall

Solidaritat i compromís 
Joguines recollides a la sisena campanya Cap nen sense joguina impulsada per l’Associació Joves Gitanos de Gràcia. Foto: Cedida

La campanya ‘Cap nen sense joguina’ és, juntament 
amb la recollida solidària d’aliments que vam por-
tar a terme per tercer any consecutiu amb la Unió 
de Botiguers de Travessera - Casc Antic, una de les 
accions més destacades on col·laborem en la recta fi -

nal de l’any i començament del nou. Aquest 2020 ha estat el 
sisè any en què participem a la iniciativa de la cadena Ser, 
una campanya solidària radiofònica amb molta trajectò-
ria a la ciutat, que compta amb la participació de nombro-
ses entitats i també de personalitats de la cultura o la mú-
sica. Nosaltres també hi hem estat. I a l’igual que amb la 
recollida d’aliments per a les famílies més desfavorides del 
Districte (que enguany hem superat expectatives i hem po-
gut ajudar a més persones), la campanya Cap nen sense jo-
guina ha demostrat la capacitat de mobilització de les per-
sones de Gràcia i de tota la ciutat. 

Un altre projecte destacat on també hem tingut pre-
sència és la iniciativa de l’Arxiu Municipal del Districte de 
Gràcia, en col·laboració amb el Districte, l’Associació de 
Joves Gitanos de Gràcia i l’associació Otras memorias (amb 
Laura Benadiba com a experta), i s’hi han sumat estudi-
ants de primer, tercer i quart d’ESO de l’Escola-Institut Nou 
Patufet (la xerrada la va fer l’oncle Motos), de l’Escola Sant 
Josep i de l’IES Vila de Gràcia (aquesta, impartida per l’on-
cle Ricard Valentí), que han pogut apropar-se a la metodo-
logia que s’utilitza en el món dels arxius sobre la història 
oral. Durant diverses sessions, els alumnes han pogut ex-
perimentar amb simulacres d’entrevistes, refl exionar so-

bre la importància del context, el pes dels prejudicis i de la 
creació d’un arxiu d’història oral per mantenir la memòria 
viva d’un col·lectiu o d’uns fets. Aquest mes de gener el pro-
jecte de difusió de la història oral de la comunitat gitana de 
Gràcia ha continuat amb un taller a l’IES Montserrat Roig, 
amb una visita a l’Arxiu de Gràcia i un acte fi nal amb tots els 
joves participants el dia 24, que es reuniran a l’auditori de 
la Biblioteca Jaume Fuster per presentar alguns dels seus 
treballs i que està obert a docents, col·lectius de recerca i in-
teressats. Les sessions realitzades es poden conèixer al blog 
Otras Memorias (otrasmemorias.ar), on es poden veure fo-
tografi es de les trobades i llegir el programa.

I per últim, el proper dijous 30 de gener, a les sis de la tar-
da, està prevista la projecció del vídeo document de Jordi 
Traperho ‘Consciència i Memòria’, a la sala d’actes de l’Ajun-
tament del Districte de Gràcia. No us ho perdeu.•

Aquest mes l’Associació Joves 
Gitanos de Gràcia ha participat a la 
iniciativa de l’Arxiu Municipal del 
Districte i l’associació Otras memorias 
per mantenir viva la història i la 
memòria de la comunitat gitana 

de Gràcia


