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Editorial

Tanta 
mort per 
celebrar 
la vida

Víctor Nubla, Joan 
Ribera, Roser Fàbregas, 
Salvi Pijoan, Víctor 

Zurriaga, Joaquim Fàbregas... 
Són noms de persones amb 
una forta representativi-
tat local (Gràcia Territori 
Sonor, comissió de festes de 
Verdi del Mig, Coral Baluern 
del Centre Moral, Sotacabina 
Teatre de Lluïsos...) que avui, 
que acabem la tercera setma-
na de confi nament pel virus, 
hem de posar de relleu quan 
sembla que ens hem acos-
tumat al parte institucional 
diari de dades interessades, 
suposades mesures efecti-
ves i presumptes ocurrències 
per passar l’estona. No totes 
aquestes aquestes víctimes 
estan relacionades amb la in-
fecció com Nubla, però tots 
els altres sí i demostren que 
la crisi ja compta amb vícti-
mes mortals en el teixit local.
continua a la pàgina 15

continua a les pàgines 2 i 3

Doble front veïnal 
pel permís municipal 
a nous edifi cis amb 
l'alçada màxima 
del pla general
Veïns de Maignon presenten 
un recurs d'alçada i veïns de 
Repartidor obren la via judicial P10

Primeres víctimes mortals 
pel virus al teixit social local 
i desbordats a l'Esperança
Diari d'una auxiliar a l'Hospital de l'Esperança. "Hi ha hagut 
casos de desorientació, de positius que surten al passadís, 
i d'altres que ja no volen prendre la medicació" P6

Adéu a Nubla, creador del 
Centre Místic de l’Univers
L'alma mater de Gràcia Territori Sonor i referent 
indiscutible de l'underground local mor als 63 anys

Víctor Nubla, a les portes de l'antic mercat de l'Abaceria, en un retrat de novembre de 2017 . Foto: Èric Lluent

Silvia Manzanera

V íctor Nubla, alma ma-
ter de Gràcia Territori 
Sonor, referent indiscu-
tible de l'underground 
local i creador de l'ano-

menat Centre Místic de l'Univers, 
ubicat a Gràcia per descomptat, a 
la bodega Marín del carrer Milà 
i Fontanals, ha mort aquest di-
marts a l'edat de 63 anys. La no-
tícia, inesperada, ha provocat una 
allau de reaccions provinents del 
món cultural i artístic de Gràcia 
i de tota la ciutat, on s’havia po-
sicionat com a autor clau des de 
Gràcia Territori Sonor i el dispo-
sitiu LEM, una entitat i un festi-
val de música experimental que 
Nubla va fundar el 1996, o com a 
membre de Macromassa, puntal 
de l'escena artística postindustri-
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2 Tema de la setmana
Adéu a Víctor Nubla, ànima de 
Gràcia Territori Sonor i del LEM 
Mor als 63 anys el referent indiscutible de l'underground local, puntal 
del grup Macromassa i creador de l'anomenat Centre Místic de l'Univers

Víctor Nubla fent un vermut amb l’autor de la fotografi a a Cal Mingo de l’Abaceria el 2017. Foto: Èric Lluent

al dels anys 80. L’obra del músic 
i escriptor és “inabastable”, com 
coincideixen a qualificar molts 
amics i companys que han or-
bitat al voltant de la seva figura 
les darreres dècades, així com la 
seva infl uència artística i literària. 
L’editorial Males Herbes, amb la 
qual Nubla havia publicat El Regal 
de Gliese (2012), Les Investigacions 
del Cap Pendergast (2016) i el re-
cent Metal·lúrgia (2019), l’ha defi nit 
com a “dinamitzador de la cultu-
ra underground barcelonina du-
rant els últims cinquanta anys” i 
“una font d’inspiració i de conei-
xement inesgotable”. Poques hores 
després de la seva mort i quan la 
notícia ja corria per les xarxes, va 
arribar el missatge del seu equip 
de Gràcia Territori Sonor: “Tots 
els qui l’hem conegut no oblida-
rem mai tot el que n’hem après”.

L’impacte de la mort de Nubla 
s’agreuja per la impossibilitat d’or-
ganitzar aquests dies qualsevol co-
miat que reuneixi familiars i amics, 
i per això diverses veus ja apunten 
a un acte d’homenatge -sense data i 
sense defi nir- quan tot torni la nor-
malitat. “Ha estat underground 
fins a l’últim moment”, assegura 
Sebastià Jovani, company literari 
inseparable dels últims anys, “i no 
ha mort de coronavirus, que seria 
massa mainstream per a ell; s’ha 
mantingut fidel al seu esperit de 
no seguir els corrents establerts”.

Nubla va fundar amb Juan Crek 
l’any 1976 Macromassa, banda sin-
gular i indescriptible; el seu debut, 
Darlia Microtónica (1978), es con-
sidera el primer en re gistrament 
autogestionat a Espanya. Malgrat 
comptar amb més d’un cente-

Vaig entrar a La Sal del car-
rer Tordera i, abans que em 
cremessin els ulls de la pi-

cor per l’habitual alta densitat 
del fum i que l’hagués de calmar 
pujant a un tamboret per arribar 
als esquifi ts sortidors d’aire con-
dicionat, allà, a la punta de la bar-
ra, a les tres de la matinada, amb 
la regidora del districte, Teresa 
Sandoval, hi havia en Nubla fent 
birres. No vaig voler interrompre.

En aquell temps no existia ni 
l’Independent  però sí VilaWeb 
Vila de Gràcia, i el nostre terri-
tori compartit amb els Gràcia 
Territori Sonor era La Nyola 

(ara L’Entresol), el Via Fora, La 
Sal, el Mi Bar o la sala d’actes del 
Districte quan en Víctor decidia 
que aquell receptacle fred i ins-
titucional era reconvertible en 
sala de concerts d’una música 
que no enteníem. No havíem vis-
cut L’Orquídea de Bruniquer ni el 
primer KGB, on Nubla deia que 
mai hi havien encès el llum, però 
ens atrevíem amb el chien catalan 

dels Vagina Dentata Organ i in-
tentàvem pujar a l’artefacte LEM, 
cada any amb un nom diferent.

Mentrestant, Nubla, el gran 
homenot de Gràcia, lluny de les 
capelletes i de les tradicions di-
verses que mai es toquen, ens 
anava atraient a tots cap al seu 
camp de gravitació. Només ell, 
que havia tocat amb més de 400 
músics, defensava que la seva era 

una professió de suma i no d’aïlla-
ment, i ho posava en práctica vi-
tal. Havíem entrat en la seva pla-
centa i ens hi trobàvem bé: va ser 
protagonista de la primera entre-
vista que vaig fer a l’Independent, 
al número 1, i ell sempre es va 
reivindicar com a columnista del 
setmanari. Un honor.

Clandestins com érem en 
aquells primers anys de periodis-

me local, el mestratge del profes-
sor gal·làctic ens feia avançar en 
dies irreversibles al bar de l’Aba-
ceria amb uns seitons entremig o 
al Tossal menjant un bon plat de 
vianda, i en nits també irreversi-
bles abraçàvem les teories de la 
cosmogonia segons la qual no-
més hi ha un centre de l’univers, 
la Bodega Marín, i a la plaça del 
Raspall hi ha un subsòl tel·lúric 
que ens xucla a tots. Aquesta era 
la galàxia Nubla, un lloc que no 
surt als mapes i on sempre hi 
sona Ràdio Pica. Siguem dignes 
hereus d’aquestes altres músi-
ques natives.•

Dins de la galàxia Nubla

nar de col·la boracions al llarg dels 
anys, Crek i Nubla s’havien man-
tingut com els membres princi-
pals. Altres noms destacats de la 
banda van ser Patri Martínez, ba-
teria del 92 al 96, que va morir el 
juliol de 2011, o Anton Ignorant, 
tercer component del grup del 86 
al 91, mort a Buenos Aires el 2019; 
dos mesos després Macromassa l’hi 
dedicava el concert en el seu debut 
al LEM, després de 24 edicions. 

Farré. El concert a la capella mo-
dernista del Col·legi Major Ramon 
Llull va ser el bolo amb més espec-
tadors del LEM 2019.

Però la història musical de Nubla 
és llarga i fl orida i les propostes ex-
perimentals de Nubla a la plaça del 
Sol per Festa Major als anys 80 van 
captivar altres músics, com Pascal 
Comelade o també l’Eli Gras, que ja 
se sentia atreta per “les músiques 
rares” des de ben jove. Més tard, 
l’artista gracienca editaria sota el 
seu segell de L’Olla Exprés Armes 
Mosca. Aquest dimecres ha publicat 
un enllaç a les xarxes socials per a 
la descàrrega gratuïta d’aquest disc 
de Macromassa. “Tenia una perso-
nalitat inacabable i tan particular 
que generava reaccions de tots els 
colors, i tenia facilitat per generar 
sinèrgies”, confessa Gras.

El vincle de Nubla amb Gràcia 
era militant amb una columna a 
la contra de l’Independent durant 
més de deu anys; amb El regal de 
Gliese, un dels seus llibres amb més 
presència de la Vila; mantenint-se 
al capdavant de GTS i expandint 
Gràcia a la ciutat; amb la defensa 
incondicional de la Bodega Marín; o 
amb el fanzine BOT (Butlletí Ofi cial 
de Tucston), els números del qual 
es presentaven al mercat de l’Aba-
ceria. El periodista de El País i veí 
de Gràcia Luis Hidalgo ha demanat 
un carrer per a Nubla, “al barri que 
tant va estimar”. •

El seu vincle 
amb Gràcia era 
militant; arrenca 
una campanya per 
dedicar-li un carrer

Les seves propostes 
experimentals a 
la plaça del Sol als 
anys 80 van captivar 
altres artistes

Opinió
Albert Balanzà, director de L’Independent de Gràcia

Bandes. Macromassa 1976-2019. NublaFelizPezZush + 
Casino 1998 - 2000. Aixònoéspànic 2006 - 2011. Nubla-
Sánchez-Lois 2009 - 2017. Llibres. Los Hechos Pérez (amb 
Juan Crek). Ediciones del Khan 1995. El llibre dels Bèsties 
o el rapte de la capibara (amb Roger Atrofe). Biblioteca 
para Misántropos 2010. Cómo caza un dromedario. Blackie 
Books 2012. El Regal de Gliese. Les Males Herbes 2012. 
La ciencia a la luz del misterio. Turner 2018. Metal·lúrgia. 
Males Herbes, 2019
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Silvia Manzanera

“Autoprogramar-nos hagués estat 
prevaricació, però ara ja estem lliu-
res de tota sospita”, va fer broma 
Nubla durant la presentació del fes-
tival el setembre de 2019 als cine-
mes Texas. I precisament, l’esperat 
concert de Macromassa al LEM va 

ser un èxit “brutal”, en paraules de 
Martí Farré, cap de premsa del fes-
tival. “De fet, ell no volia que desta-
quéssim aquesta actuació a nivell 
comunicatiu, però estava clar que 
l’estrena de Macromassa al LEM 
era notícia destacada”, reconeix 
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Nublado, que nos es poco

Jo em vaig mudar al número 46 de Milà i 
Fontanals, sense saber que ell vivia al número 
45, a tocar del que Víctor Nubla denominava el 

Centre Místic de l’Univers. Només entrar en la seva 
àrea d’infl uència, t’arrossegava a l’esfera de la Màgia 
Tridimensional Perenne, de la qual no te’n tornes a 
sortir mai més. Ell diu què l’energia tel·lúrica de la 
plaça del Raspall atrau a tots els excèntrics i als il-
luminats al barri. Dono fe. Catalogador de peces de 
puzle trobades al carrer. Fotografi ador del seu llit 
desfet cada matí. Sintonitzava la ràdio clàssica al 
seu lavabo les vint-i-quatre hores del dia, per incre-
mentar les probabilitats que l’aplaudís tot el públic 
de l’Orquestra Filharmònica de Viena mentre pixa-
va. Músic experimental abans que existís la defi ni-
ció. Escriptor patafísic. Cuiner mediterrani majús-
cul. Per la seva taula rodona, sempre tapada amb 
una estovalla de fi níssims quadrats blancs i verds, 
han passat les ments més estel·lars del barri i de la 
galàxia, a compartir olives, sons i metafísica. La nos-

tra història, quan vam ser durant set anys primer el 
trio (amb Sebastià Jovani) i després el Dúo Dinámico 
de Gràcia Territori Sonor i el Festival LEM, serà per 
a mi, la Setena Història Màgica de Gràcia que no va 
arribar a escriure. Llegenda, els carrers de Gràcia 
recordaran per sempre les teves llums i ombres.
N.U.B.L.A Aixònoéspànic. Repetim, 
AIXÒNOÉSPÀNIC! / Ara, és Massa Fosca la notí-
cia per no fer-ne un gra Macromassa. / Els Hechos 
Pérez és que el nostre Neumàtic Nubla / ha inici-
at el seu viatge de retorn a Próxima Lejana. / Això 
ens ha deixat una mica Armas Mosca, / ja que es-
peràvem poder prendre l’última copa / al Centre 
Místic de l’Univers. / Però el regal de Gliese que 
ens queda, és. / Àgape su voluntad en la Tierra i en 
Alfa Cinco. / En resum: NO QINQEN! / Nostálgica 
Urticaria Bebedora de Lenitivos Abnegados / 
Neurótica Untuosa Bruja de Lisonjeros Alimentos / 
Numismático Ungüento Balanceador de la Levedad 
del Alma / Nubla: Hasta luego, y gracias por el 
pescado! - Siempre Tierna, Lúcida Uérfana de 
Carismático Yunque (L.U.C.Y. de Tchernóbil).
Lucy Tcherno Ivanenko

Falta espai 

És una broma cruel del destí haver de descriu-
re el Víctor Nubla en poques línies, i a sobre per 
acomiadar-lo. No sembla que li pugui fer justícia 

cap resum de la seva vida i la seva persona. Nubla va 
ser amic de moltíssima gent, mentor d’encara més 
gent, promotor incansable de les arts, pare espiri-
tual, fi gura carismàtica, llibertari radical, prankster 
surrealista, dandy, amant de la vida, ídol de la nit, 
esperit tavernari i excèntric professional. I no va ser 
tot això per separat, sinó tot alhora sense cap esforç. 
Va tocar i va il·luminar tantes vides durant quatre 
llargues dècades que era comú passejar amb ell pels 
carrers de la Vila de Gràcia sense creuar-se amb nin-
gú que no el conegués. Tenia una generositat llegen-
dària. Tenia una passió per absolutament tot el que 
feia i deia -i per tot aquell o aquella que l’enlluernés o 
l’enamorés- imparable i indescriptible.  Era un esclat 
continu de vitalitat. Era la persona més jove que he 
conegut mai, i per això és un crim còsmic que s’hagi 
mort abans de temps. Tenia moltes, moltíssimes co-
ses més per fer.

També va ser l’artista viu més interessant que he 
conegut. Com a músic i com a escriptor, era l’últim 
supervivent d’una tradició d’avantguarda subterrà-
nia -radical, llibertària, paròdica, irreverent, punk i 
surreal- que es remunta als anys 60 i que ja és per fi  

poc més que un record. Amb la mort del Nubla pràc-
ticament es pot dir que ha mort del tot Barcelona. 
Dins la seva obra literària –que crec que va assolir 
la seva cúspide amb aquest llibre monumental titu-
lat Cómo caza un dromedario– confl uïen Swift, Jarry, 
Carroll, Adams i Dick, una obra tan inclassifi cable 
com extraordinària que potser va quedar a l’ombra 
d’una obra musical extensíssima i encapçalada per 
aquesta enormitat que és Macromassa. No tinc cap 
inconvenient d’admetre que va ser segurament l’únic 
geni veritable que he conegut en la meva vida.
Javier Calvo

El Efecto Nubla

Se ha marchado uno de mis mejores amigos 
y todo lo que pueda decir de él es poco, por 
mucho que me extienda. Podría hablar de su 

centenar de discos, de sus decenas de libros, de los 
miles de conciertos que ha organizado. De sus dibu-
jos y acuarelas y portadas de discos. Podría llenar 
páginas así y no decir nada, pero en el fondo todo 
eso lo sabe cualquiera y supongo que para eso están 
los periodistas profesionales de los periódicos.

Quizás deba circunscribirme a algo más personal 
y hablar de las cosas que hemos hecho juntos. Un 
disco maravilloso, varias grabaciones aquí y allá, 
conciertos, espectáculos, lecturas, el juego del 42 
y su respectiva Benévola Federación, la Agencia de 

Coartadas La Irrastreable Hnos. O bien de las tantí-
simas cosas que he aprendido de él. Miles de anéc-
dotas que se agolpan en mi mente. Imposible.

Hablar de su generosidad también sería intermi-
nable. Entre tantos proyectos propios siempre en-
contraba la manera de apoyar los proyectos de los 
demás. Estoy convencido de que buena parte de la 
escena experimental barcelonesa se debe a lo que lla-
mo Efecto Nubla, que era básicamente Víctor conec-
tando gente entre sí y animándoles a hacer cosas.

Víctor Nubla ha pasado 557.934 horas de frenéti-
ca actividad en este mundo (en agosto de 2013 cele-
bramos su medio millón de horas en el bar 68), y no 
puedo más que estar agradecido por que haya com-
partido un buen puñado de ellas conmigo. Hasta lu-
ego, y gracias por el pescado.
Ignacio Lois

Nubla era un home molt especial, lliure, 
ultralocalista, misteriós, erudit en les seves 
matèries: la música, la ciència-fi cció, Philip K 
Dick, les novel·les futuristes sobre pandèmies 
globals, la novel·la negra (...); experimentador 
de mena en qualsevol àmbit de la creació, 
la política i l’escriptura; hedonista, Epicur, 
amant del coneixement i l’art. D’esquerres, 
estrateg i tecnòleg. Un selenita, que havia 
aconseguit romandre a la Terra creant el 
seu món, sempre a prop d’alguna pedra de 
carallots, al centre de l’univers: Gràcia.
Io Casino

Al Víctor el trobava pel carrer, de tant en 
tant. Una ràpida salutació amb la mà o una 
xerradeta. En la penúltima conversa vam 
parlar de la seva interpretació al concert 
de comiat del Pascal Comelade. I, en la 
darrera, va compartir l’entusiasme amb el 
que l’Albert Guitart m’havia parlat de Tuna 
Pase, programada en el passat LEM. El 
record del Víctor romandrà en mi amb un 
aprenentatge: obrir més les orelles en sentir 
(i no només escoltar) la música.
Jordi Farriol

Estimat Víctor (Nubla): vas fundar i dirigir 
Gràcia Territori Sonor i el Festival LEM. Hi 
vas posar tota la teva creativitat i convicció i 
molts ho vàrem gaudir. Et trobarem a faltar 
i mai oblidaré les entranyables estones de 
conversa i música que vàrem compartir. 
Abraçada, amic.
Ferran Mascarell

A la ‘Gidouille’

Un geni, un mag, un motor, un mestre, un amic. 
En Víctor Nubla era tantes coses alhora que 
la seva pèrdua se sentirà a través de l’espai i el 

temps en tots els multiversos que han estat, són i se-
ran. Com a geni, un artista amb un imaginari, una 
visió i una militància inabastables. Com a mag, un 
creador de situacions increïbles com cap altre. Com 
a motor, l’impulsor de tants projectes, xarxes, obres, 
amistats i complicitats que és impossible entendre 
aquest país, aquesta ciutat, Gràcia i el seu estimat 
Tucston (no, Tucston) sense ell.

Com a mestre, una persona generosa amb allò que 
sabia i encara més amb allò que no sabia, que per cada 
resposta et despertava cinc preguntes i que sempre 
era a punt per, de cop, aixecar-se, buscar un llibre als 
prestatges pleníssims del seu menjador i deixar-te’l 
amb un simple “té”. I com a amic era, com van dir els 
Males Herbes, el millor conversador del món, algú 
amb qui les hores es feien curtes, amb qui sempre po-
dies comptar i que poques vegades demanava res.

Excepció meravellosa, en Víctor només es pot ex-
plicar, si és que es pot, a través de la ‘Patafísica. El 
buit que deixa, en canvi, és inenarrable. Potser només 
ho pot explicar ell perquè hi ha coses que només sap 
ell, “i a tu què collons t’importa?”. Potser ho està es-
crivint, o composant, o dibuixant, o...  al futur, on ha 
tornat per estalviar-se el que està passant i el que ens 
queda per passar. Perquè conèixer en Víctor Nubla és 
saber que tot és possible.
Aleix Salvans

Opinions convidades
 

El Centre Místic de l’Univers

Sabeu aquells glops de cervesa que et fan con-
siderar, per un instant, que la vida és merave-
llosa? Escoltar el Nubla era assaborir aquesta 

sensació a cada paraula que sortia dels seus llavis, 
amb aquell to de saviesa i dolçor que t’acompanya-
va a un viatge més enllà de la raó i d’allò perceptible. 
Quina putada, Víctor. Recordaré sempre l’escena de 
la darrera gran conversa que vam tenir, el novembre 
de 2017, a Cal Mingo, de l’Abaceria. Dic escena, per-
què ara mateix intento pensar amb el que em vas dir 
però el soroll de la teva mort m’impedeix recordar 
les paraules exactes. Recolzats a la barra, menjàvem 

seitons i olives i una mica de truita, i bevíem cerve-
sa, una rere l’altra, i fumàvem. Em vas parlar molt 
del teu passat, d’allò més personal, potser era la pri-
mera vegada que ho feies, i em vas fer riure, com 
sempre. Ara que no em respondràs el missatge de ri-
gor cada vegada que baixo a Gràcia, procuraré ima-
ginar que dos homenets minúsculs t’han clavat una 
diminuta agulla al turmell i t’han fet tan petit que ja 
no et podem veure, però que encara et podem sen-
tir i escoltar. Has viatjat per la vida cercant el Centre 
Místic de l’Univers, i fa uns anys vas proclamar que 
aquest es trobava a la Bodega Marín. Jo aquesta nit 
ho veig molt clar que el Centre Místic de l’Univers 
eres i ets tu. No t’oblidarem mai, Víctor.
Èric Lluent

Jo
an

 Te
ix

id
or



L’Independent de Gràcia
3 d’abril de 2020

4 Política
El pla de contingència 
local reforça la neteja, el 
suport social i farà una 
campanya de Radars
Unanimitat dels partits en una sessió telemàtica insòlita 
i de to conciliador per analitzar les mesures especials

Breus

Tres Lliris 
fa un concurs 
per pintar un 
mural del casal

El Casal Popular Tres 
Lliris ha organitzat un 
concurs fi ns al 5 d’abril 
per fer un mural a una 
de les parets de l’espai. 
Segons el reglament del 
concurs, la proposta ha 
d’anar en la línia dels 
objectius polítics del casal 
i les idees s’han d’enviar 
al correu cp.treslliris@
gmail.com. Entre els 
aspirants es farà el 
concurs i el mural es 
podrà pintar després del 
confi nament.

Ciutadans 
visita els comerços 
i recolza el pla de 
govern antivirus
L’agrupació local de 
Ciutadans ha constatat 
“un teixit comercial 
devastat” quan se 
surti de la pandèmia, 
segons explica el seu 
portaveu i conseller, 
Jordi Bea, en una carta 
on explica que ha parlat 
aquests dies amb la 
majoria d’associacions 
de comerciants de 
Gràcia. Bea assegura que 
la crisi tindrà especial 
incidència en el comerç, la 
restauració i el turisme i 
que C’s farà una “oposició 
responsable” recolzant les 
mesures que ha impulsat 
el govern de PSC i BComú.

A. B.

El Districte de Gràcia està en 
plena fase de reelaboració 
del pla de contingència que 
es va posar en marxa a ni-
vell municipal per fer front 

a la crisi sanitària i ha analitzat en 
sessió telemàtica aquest dimecres 
les mesures aplicades i les que es 
posaran en marxa ja des d’aques-
ta setmana amb la unanimitat de 
posicionament de tots els partits 
polítics amb representació local. 

La pantalla de la sessió telemàtica, amb els consellers, el president i el regidor del districte, i els directors d'àrea. Foto: Cedida

serveis que prioritzaran la desin-
fecció a l’entorn de contenidors 
pròxims a hospitals, mercats, CAP, 
farmàcies i súpers. El calendari 
per barris és el següent: Grassot 
(fet dijous 2), La Salut (divendres 
3), Vila (dissabte 4), El Coll (dilluns 
6) i Vallcarca (dimarts 7).

En l’àmbit del comerç i altres 
serveis socials, el pla de contin-
gència preveu no cobrar la taxa 
de residus comercials i retornar 
els dies de tancament de taxa de 
terrasses, el Rebost Solidari ha tor-
nat a obrir aquesta setmana en els 
horaris de dimarts i dijous i fent 
entregues per a tot el mes, el ser-
vei d’àpats que es fa des del CAT, el 
centre cívic El Coll i la Sedeta ara 
es despatxa a domicili i s’està ul-
timant una campanya de cartells 
del programa Radars de suport a la 
gent gran. L’Ateneu de Fabricació 
ja ha despatxat 28 pantalles de pro-
tecció 3D, el programa Gràcia des 
de casa compta amb 22 propostes 
i s’han aturat les obres públiques 
de Can Carol, l’Abaceria, l’habitat-
ge públic de Vallcarca 93-95 i l’es-
trena del llac de la Creueta.•

Gràcies al suport de:

La sessió, que ha comptat amb 
la participació del president del dis-
tricte, Ferran Mascarell, i del regi-
dor, Eloi Badia, a més dels 17 con-
sellers dels partits i dels directors 
d’àrees, ha compartit un document 
que destaca com a mesura més im-
mediata la posada en marxa aques-
ta setmana de l’hospital de campa-
nya del CEM Guinardó amb 88 llits 
que es gestionarà des de Gràcia.

Però també la sessió, insòlita 
i de to conciliador, que a partir 
d'ara es reunirà en junta de por-
taveus setmanal, ha llistat inici-

atives locals menys conegudes 
com l’aparcament gratuït per a 
treballadors de la salut pública al 
pàrquing de BSM de Travessera 
de Dalt per la proximitat amb 
els centres mèdics (CAP Larrard, 
CUAP Gràcia, Hospital de l’Es-
perança i Mutuam Verge Salut) 
o l’ampliació de l’horari del CAP 
Pare Claret als caps de setmana de 
9 a 17h (les urgències entre setma-
na s’atenen al CSS Grassot d’Ale-
gre de Dalt de 9 a 14.30h).

La neteja serà un àmbit priori-
tari a partir d’aquest dijous amb 

Els grups pacten 
reunir-se en junta 
de portaveus 
setmanal mentre 
s'allargui la crisi
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El repor

Diari d’una auxiliar a l’Esperança
"Hi ha hagut casos de desorientació, de positius que surten 
al passadís, i d'altres que ja no volen prendre la medicació"

A.B.

L ’A va començar dijous passat 
a treballar a l’Esperança, a la 
cinquena planta de malalts 

de coronavirus, amb la il·lusió in-
tacta d’una estudiant de tercer 
de carrera i amb els neguits seus 
i dels seus familiars a fl or de pell. 
“Estic contenta perquè tinc fei-
na”, diu en conversa amb aquest 
setmanari. L’A només té 22 anys. 

“Primer em van posar a la 
banda de geriatria, a fer el que 
es diu reciclatge, però al cap de 

setmana ja em van passar a l’ala 
Covid; estava espantada però 
vaig pensar que ja venceria la 
por”, explica. Mentre els mitjans 
anem transmetent dades i decla-
racions fredes, l’A fa pinya amb 
les seves companyes de planta: 
“hi ha estudiants de quart, titu-
lats recents i altres treballadores 
més veteranes que s’han anat re-
distribuint; en aquest sentit tot-
hom va perdut però entre totes 
anem per feina”. 

L’A explica la dinàmica de la 
planta on treballa. “Hi ha el que 
en diem una zona neta, amb els 

ordinadors i els espais de re-
partiment de tasques, i la zona 
bruta, on hi ha una cinta deli-
mitadora i on s’intenta estar el 
mínim temps possible, amb dues 
entrades a les habitacions dels 
pacients a les 16.30 hores i a les 
19.30 hores, a banda de peticions 
concretes a través del timbre”.

Què passa dins d’aquesta zona 
bruta? “Els pacients reben els 
àpats, la medicació i el tracta-
ment en base a sèrums gluco-
sats, es poden moure per l’habi-
tació i poden parlar per telèfon 
o veure la televisió, però hi ha 

hagut casos de desorientació i 
de sortida involuntària al passa-
dís, que ens obliga a desinfectar-
ho tot, i d'altres que ja no volen 
prendre la medicació”. 

El material, gran tema. “A 
la zona bruta ja tenim materi-

al preparat com llençols o bol-
quers per minimitzar sortides 
a la zona neta, i pel que fa a no-
saltres, com que l’Esperança és 
un hospital més petit, no tenim 
granotes sinó unes bates més fi -
nes on hi sobreposem una bata 
de quirofan esterilitzada d’un sol 
ús i també unes ulleres molt in-
còmodes, un davantal de plàstic, 
dobles guants i doble mascareta; 
com que no hi ha prou guants, 
ens hi tirem sabó antisèptic”.

Com és el fi nal de la jorna-
da? “Fa fred quan surto i aquests 
dies m’ha fet mal el coll. No tinc 
símptomes de res, encara que 
ara ja no ens facin tests. A dife-
rència de quan vaig a la feina, 
que no hi penso massa, sí que 
quan surto pateixo una mica 
pels de casa i intento no fer gai-
res abraçades, intento no veure 
les notícies i tinc moltes ganes 
de veure la meva àvia”.•

Material per ser reutilitzat. Foto: Cedida

Primeres víctimes mortals pel 
virus en el teixit social de Gràcia 
i situació crítica a l'Esperança
Les àrees bàsiques de salut registren ofi cialment més de 350 positius 
al districte i l'hospital local dispara els infectats fi ns als 80 casos

Albert Balanzà

Gràcia ha començat a 
comptar víctimes mor-
tals per coronavirus més 
enllà de les xifres ofici-
als poc fi ables a partir de 

l'impacte que algunes morts tenen 
en tant que relatives a persones re-
presentatives de les principals en-
titats locals. Si per causes alienes a 
la crisi la setmana passada es van 
conèixer les morts de dos dirigents 
històrics del Club Excursionista de 

El matrimoni de festers, Joan Ribera i Roser Fàbregas, a la portalada del guarnit Califòrnia Dreams, l'any 2016. Foto: Verdi Mig

la mort pel virus del fundador 
de Sotacabina Teatre Joaquim 
Fàbregas, als 79 anys. "Seguirem 
aprenent a estimar el teatre com 
tu ens has ensenyat", ha apuntat 
el grup de teatre en un comunicat.

A nivell de dades, l'únic barem 
ofi cial són les àrees bàsiques de sa-
lut que al districte es divideix en 
quatre: Joanic amb 112 positius, 
Vila de Gràcia amb 80, Lesseps amb 
75 i la Salut amb 85. Mentrestant 
a l'Hospital de l'Esperança ja estan 
plenes les tres plantes, amb 80 ca-
sos, i l'àrea més greu a la 5a plan-
ta, amb gent gran. "Estem desbor-
dats", apunta el portaveu de CC.OO, 
José Manuel Sancho. A la residèn-
cia DomusVi Regina, del carrer 
Mare de Déu del Coll, hi ha un po-
sitiu i 4 més derivats a hospitals. •

Gràcia, Dolors Làzaro  i Guillem 
Martín Brasó (vegeu L'Independent 
794) i aquesta setmana s'ha lamen-
tat al llarg i ample de la Vila la mort 
de l'alma mater de Gràcia Territori 
Sonor, Víctor Nubla (vegeu pàgines 
2 i 3), les primeres víctimes directa-
ment relacionades amb el virus han 
estat el matrimoni format per Joan 

Verdi del Mig treballa en un homenatge 
als festers morts quan s'acabi la crisi

Denúncia dels sindicats. El comitè 
d'empresa de PSMar, que inclou 
l'Esperança, presidit per CATAC-CGT 
i integrat per CC.OO, UGT, Metges 
de Catalunya i SATSE, ha presentat 
aquest dijous una denúncia 
contra Parc de Salut Mar. "Falten 
mascaretes, hem de reutilitzar 
material fi ns a un mes i no volen ni 
pagar el plus de perillositat", diuen.

Ribera i Roser Fàbregas, membres 
destacats de la comissió de festes 
de Verdi del Mig. 

Ribera, conegut pel sobrenom de 
Tiet pels seus amics i companys de 
carrer, va morir diumenge i dimarts 
ho feia Fàbregas, després de passar 
uns dies ingressats greus que van 
obligar a ingressar altres membres 

del carrer o confi nar altres amics 
com els dirigents del Taller d'His-
tòria Josep Maria Contel i Montse 
Canadés. "Haurem de ser forts per 
tot el que vindrà", ha explicat a 
Ràdio Gràcia el president de Verdi 
del Mig, Sergi Font, que té familiars 
directes ingressats pel virus. La co-
missió de festes cada tarda posa 30 
minuts de música i treballa en un 
homenatge als festers traspassats 
quan s'acabi la crisi.

Una altra de les entitats sacse-
jades ha estat el Centre Moral, a 
través de la Coral Baluern, per la 
defunció per coronavirus d'un dels 
seus integrants, Salvi Pijoan, de 77 
anys, i a través de l'entitat en ge-
neral, per la mort del pare de dos 
socis, Víctor Zurriaga. A Lluïsos 
també han hagut de lamentar 
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Carrers en silenci, cases actives

Han passat tres setmanes des de l'inici del confi nament com una de les mesures per acabar amb la crisi sanitària que ha buidat els carrers i places del país, una mesura que ha deixat 
Gràcia pràcticament deserta; on abans hi havien jocs, converses, presses, ara hi ha silenci, persones solitàries que passegen el gos perquè són els únics que poden fer-ho, passejar, o les 

persones que han de desplaçar-se per anar a la feina, una feina que ara es considera essencial. Això sí, la mascareta s’ha tornat gairebé indispensable per sortir de casa, unes mascaretes 
que a falta de recursos institucionals sorgeixen de l'activisme veïnal. Així ho explicava l'article de la passada setmana sobre les xarxes de suport mutu de Gràcia i Vallcarca. Aquesta 
setmana ho mostrem amb imatges cedides per Mariona Mas, Aida López, Ivet Soler, Lali Oller, Marta Albertí i Mar Vara. Fotografi es de Gràcia de Bru Aguiló i Joanna Chichelnitzky
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Eixos comercials 
demanen que 
se suspengui 
pagar els lloguers

Les associacions de 
comerciants de Gran 
de Gràcia, Portal de la 
Llibertat, Eix Torrent, 
Torrijos i Travessera de 
Gràcia Centre han signat 
una petició de suspensió 
de lloguers adreçada als 
propietaris dels seus locals 
almenys "d'un mes o el 
temps que es mantingui 
l'estat d'alarma". El 
comerç també ha registrat 
robatoris aquests dies 
com el que ha patit amb 
pistola un supermercat de 
Puigmartí.

Breu

Albert Balanzà

“E l carrer Maignon aca-
barà semblant un con-
gost?”, va apuntar el veí 
del carrer i periodis-
ta Luis Hidalgo en l’úl-

tim consell de barri de la Salut. 
La història es repeteix sis mesos 
després del cas que un altre grup 
de veïns, en aquest cas del carrer 
Repartidor van obrir (i encara no 
han tancat), al voltant de l’alça-
da màxima que permet construir 
l’Ajuntament a les noves promo-
cions immobiliàries, seguint el 
vigent i sovint caduc Pla General 
Metropolità i no atenent a la rea-

El solar de Maignon, on s'hi permetrà aixecar un bloc de 19 metres, com si el carrer tingués 16 metres d'amplada. Foto: A.B.

Doble front veïnal pel permís de 
l'Ajuntament a nous blocs amb 
l’alçada màxima del pla general
Veïns del carrer Maignon presenten un recurs contra el projecte de l’empresa 
també vinculada al Cas Francisco i veïns de Repartidor ja preparen la via judicial

àtic pel veí de 80 anys de Maignon 
6 a qui van fer fora de casa malgrat 
tenir contracte vigent i que ha aca-
bat vivint en un hotel pagant-s’ho 
de la seva butxaca. L’Ajuntament, 
en aquest cas, ha resolt amb data 
de desembre de 2018 un decret de 
concessió de llicència d’obres ma-
jors per a un edifi ci de 19,05 metres 
d’alçada (planta baixa + 4) contra 
el qual els veïns s’hi revolten. “La 
altura reguladora màxima estable-
cida para este proyecto no se corres-
ponde con la realidad al tomar como 
punto de medición de 16 metros fi -
jada por el planeamiento y no los 8 
metros que actualment posee el vial 
en más del 80% de su superfície”, 
apunta el recurs d’alçada. Només 
tres edifi cis en tot el carrer estan 
enretirats i tot i així marquen la 
legalitat que els veïns interpreten 
com a irreal y perjudicial.

E l s  S e r ve i s  Tè c n i c s  d e l 
Districte, consultats per aquest 
setmanari, són taxatius en la res-
posta que ja ha fet tombar els dos 
recursos administratius en el cas 
de Repartidor i que ara s’avalua 
en el cas de Maignon. “Mana el 
planejament”, han apuntat fonts 
municipals. A Maignon, en els 15 
fulls del recurs presentat també 
es critica l’exoneració de fer 11 
places d’aparcament per a turis-
mes i el canvi a 11 places per a mo-
tocicletes.•

Duet Fit congela 
quotes fi ns que 
torni a obrir 
les portes

L’Espai Jove fa 
un concurs 
de fotos del 
confi nament

La cadena de 
gimnasos Duet Fit té tres 
centres a Gràcia, i per 
afrontar aquest temps que 
estaran tancats ofereix 
als usuaris tres possibles 
solucions amb les seves 
quotes: una congelació 
fi ns que torni a obrir les 
portes; una promoció 
del 50%, és a dir que si 
els usuaris paguen un 
mes, podran fer ús de les 
instal·lacions un mes i 
mig; i la possibilitat que 
la companyia faci servir 
la meitat de la quota per 
fer front als salaris dels 
monitors dels centres.

L’última iniciativa 
participativa al districte 
prové de l’Espai Jove La 
Fontana: un concurs de 
fotos via Instagram per 
retratar com es viu el 
confi nament. Cada dilluns 
es donaran les premisses 
per fer la fotografi a i 
casa concusant haurà 
de compartir una foto 
amb un petit text sota el 
hashtag #coronaviusgracia. 
Cal enviar, a més, una 
captura de pantalla al 
mòbil de l’Aquí T’Escoltem 
Gràcia (630 130 9797) a 
través de whatsapp.

L'alçada es calcula 
a partir del que 
hauria d'estar 
enretirat i no 
de la realitat

litat edifi cada en el carrer. El pro-
blema és el mateix a Repartidor i 
a Maignon, i és complex, però no 
per això s’ha de deixar d’explicar.

En el cas de Repartidor, un 
carrer situat a segona línia de 
Vallcarca, la pugna anava de pocs 
centímetres però va viure dos re-
cursos administratius i ara és a 
punt d’entrar en la via judicial con-
tenciosa. L’Ajuntament va deixar 
aixecar una nova promoció immo-
biliària a 15,8 metres atenent als 8 
metres d’amplada ofi cial (segons 
el PGM) i no als 7,62 màxims que 
un informe ofi cial encarregat pels 
veïns certifi cava i que contrapo-
sava l’argument del PGM a la re-
alitat, i que hauria limitat l’alçada 

del bloc als 12 metres. “L’edifi ci de 
Repartidor ha creat un precedent”, 
adverteix Michaela Plettinger, en 
nom dels veïns organitzats, alho-
ra que posa com a nous exemples 
altres casos al barri i al Poblenou. 
Al bloc de Repartidor, malgrat la 
polèmica, ja hi han començat a en-
trar els nous inquilins.

En el cas de Maignon, a banda 
del recurs administratiu d’alçada, 
presentat el passat 28 de febrer, hi 
ha un precedent de context dolo-
rós també protagonitzat per l’em-
presa encarregada de construir 
una promoció d’11 pisos a la can-
tonada de Maignon amb Mare de 
Déu de la Salut. L’anomenat Cas 
Francisco ha tingut impacte medi-

El repor

A.B.

Són temps de ralentí en les 
operacions immobiliàri-
es però no d'activitat zero i 

fi ns i tot al Coll, lluny de l'epi-
centre de l'activitat més for-
ta a la Vila, aquests dies trans-
cendeixen operacions de relleu, 
com la venda per dos milions 

de tres blocs ubicats als carrers 
Coll del Portell, Haití i Jaume 
Cascalls, just per sobre del parc 
Maria Mullerat (antic solar de la 
Papallona), a prop del centre cí-
vic El Coll. L'operació, publicitada 
per Inmogut a les xarxes, anun-
cia la venda -impulsada des del 
2017- amb 21 habitatges totals im-
plicats, alguns dels quals ja han 

estat reformats. Es dóna la cir-
cumstància que la zona va estre-
nar ara fa dos anys el nou parc, 
una antiga reivindicació veïnal. 
Per edifi cis, el de Jaume Cascalls 

10-12 té nou habitatges en tres 
plantes, el de Coll del Portell 36 
en té quatre en tres plantes i el 
del carrer que els connecta, Haití, 
en té vuit en sis plantes.•

Dos milions per tres 
blocs de pisos al Coll

La zona va estrenar fa dos anys el parc 
Maria Mullerat, antic solar de la Papallona

Un dels tres edifi cis venuts, al carrer Jaume Cascalls. Foto: A.Vilardaga
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Dietari de La Revolta de les Quintes 
de 1870, 150 anys després

Així es va rebel·lar Gràcia, amb les dones al capdavant, contra la crida a lleves de l'exèrcit l’abril del 1870

Josep Maria Contel

T ot just aquest 3 d’abril 
fa 150 anys, a l’Ajun-
tament de Gràcia, a la 
plaça de la Vila, s’havia 
de fer el sorteig d’una 

nova quinta. Aquell diumenge al 
matí s’havien d’escollir 46 joves 
d’entre els 175 que confi gura-
ven la lleva per nodrir l’exèrcit. 
Malgrat estar tot previst per ce-
lebrar l’odiat sorteig, el fort re-
buig popular ho va impedir i els 
fets d’aquells dies han passat a 
la història com La Revolta de les 
Quintes. 

L’endemà d’aquell primer dia 
de revolta, dilluns 4, una gran 
quantitat de persones, majori-
tàriament dones -seguint el que 
s’havia fet a Sants- van marxar 
cap a la cap a Casa de la Vila tot 
reclamant l’abolició de les quin-
tes. Arribades a la plaça, un grup 
de dones van entrar a l’Ajunta-
ment i van llançar pel balcó tots 
els papers i el mobiliari que va 
acabar en una foguera encesa, 
tot això mentre una altra dona 
no deixava de tocar a sometent 
amb la campana de la torre.

Davant d’aquesta situació 
l’alcalde Josep Fabra, pare de 
Pompeu Fabra, va demanar a 
Francesc Derch -líder dels revol-
tats i últim alcalde de Gràcia- la 
seva intervenció per tranquil-
litzar la insurrecció, una em-
presa que gairebé el porta a la 
foguera. Derch va aconseguir 
imposar un mínim d’ordre i va 
convocar tots els que volgues-
sin lluitar al peu de l’arbre de la 
Llibertat a la plaça del Sol.

Mentre seguia sonant el toc 
de sometent, la crida va aple-
gar uns 60 homes mal armats, 
els quals van designar Derch 
cap de les operacions. Una de 
les primeres tasques va ser la 

Gravat amb l'escena del primer dia de la revolta a la plaça de la Vila. Arxiu Contel

Gravat amb un grup de revoltats detinguts sortint de Gràcia. Arxiu Contel

d’aixecar barricades a les entra-
des de Gràcia i rebutjar un atac 
dels Voluntaris de la Llibertat de 
Barcelona al camp d’en Vidalet, a 
tocar la Travessera de Gràcia.

El dimarts 5 els veïns de 
Gràcia es van despertar amb els 
trets de canó que l’artilleria em-
plaçada al passeig de Gràcia amb 
el carrer de Provença disparava 
sobre la Vila i sobretot contra la 
torre del rellotge, que seguia to-
cant a sometent. Aquell dia van 
caure sobre el municipi més de 
800 projectils, mentre que al mig-
dia, arribats de Sant Martí de 
Provençals, van arribar un grup 
d’uns 150 homes mal armats, que 
en ser considerats no necessaris 
van tornar al seu poble.

El dimecres dia 6, amb el so de 
fons de la campana tocant a so-
metent, va continuar el setge de 
Gràcia. Aquell dia va estar mar-
cat per una pluja torrencial i pel 
foc continuat dels fusells i canons 
que van disparar més de 1.000 
projectils sobre un poble i unes 
barricades defensades només per 
un centenar d’homes armats.

El dijous 7, a trenc d’alba, el foc 
es tornà més intens i poc després 

l’exèrcit, comandat pel capità 
general de Catalunya, Eugenio 
Gaminde, va intentar assaltar 
per dues vegades les barricades 
que hi havia al fi nal del passeig 
de Gràcia amb el carrer Gran. 
Rebutjats els atacants, aquests 
van haver de cercar refugi al parc 
dels Camps Elisis, al passeig de 
Gràcia, i jardins propers. A pri-
meres hores de la tarda, en un 
intent per acabar el confl icte, hi 
va haver una negociació que no 
va reeixir, en tancar-se en banda 
la gent de Gràcia, tot exigint del 
govern l’abolició de les quintes. 
En aquesta jornada l’exèrcit es va 
reforçar amb 5.000 homes ben 
armats, 20 canons de gran calibre 
i 40 de muntanya.

El divendres 8, mentre conti-
nuava el toc de sometent i moltes 
famílies atemorides i cansades 
dels bombardejos fugien cap a 
Vallvidrera i altres llocs, la mo-
ral dels defensors de la Vila, amb 
poca munició i esgotats per qua-
tre dies de vigília, ja afl uixava.

Finalment, la matinada del 
dissabte 9 es va endurir el foc 
d’artiller contra les defenses gra-
cienques i es va produir tot se-
guit una gran ofensiva de l’exèr-
cit. Després de tres quarts d’hora 
d’enfrontaments, els darrers 150 
defensors es van retirar fi ns al 
turó del Coll -actual Creueta del 
Coll- des d’on cadascun va pren-
dre una direcció diferent. Unes 
hores més després, cap a les 6 del 
matí, l’exèrcit entrava a Gràcia, 
obligant els veïns i veïnes a obrir 
totes les portes o esbotzant les 
que continuaven tancades, saque-
jant cases i botigues, assassinant 
o afusellant presumptes insur-
rectes. L’assalt va ocasionar com 
a mínim la mort de 27 persones, a 
banda dels detinguts i de totes les 
cases destruïdes o malmeses pels 
impactes dels canons. El sorteig 
de lleves es va fer el 23 d'abril.•

Gràcies al suport de:

Societat
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Els Castellers suspenen 
els 10 Blaus i el ‘Cata’ 
la Combo Swimming
La novena edició de la cursa atlètica s’havia de celebrar 
el 17 de maig, i la travessa aquàtica el dia 30, però 
totes dues s’han vist afectades per la crisi sanitària

Albert Vilardaga

L a crisi sanitària provocada 
pel coronavirus ha obligat 
a suspendre dos esdeveni-
ments esportius que s’ha-
vien de celebrar durant el 

mes de maig. El primer és la cur-
sa dels 10 Blaus, que organitzen 
els Castellers de la Vila de Gràcia, 
que enguany arribava a la novena 
edició, i que s’havia de celebrar el 
17 de maig. La cursa, que cada edi-
ció que ha anat passant ha sumat 
nous adeptes, comença i acaba a 
la plaça Joanic, té tres distàncies, 
deu quilòmetres, cinc, i la versió 
infantil d’un quilòmetre. La gran 

novetat de l’edició d’aquest any és 
que s’incloïa la possibilitat de fer-
la en relleus.

D’altra banda, el CN Catalunya 
s’ha vist obligat a suspendre la se-
tena edició del Combo Swimming 
Barcelona que s’havia de celebrar 
el 30 de maig. Aquesta travessa 
organitzada per la secció d’aigües 
obertes del ‘Cata’ surt de la plat-
ja davant de l’Hotel Vela i acaba 
a la seu del club a la platja de la 
Barceloneta, una total de 1.800 me-
tres de natació pel mar. També hi 
ha la travessa infantil de 400 me-
tres amb la sortida i l’arribada a la 
platja de la Barceloneta.

Des del Cata esperen poder or-
ganitzar-la l’any vinent sempre 
que es compleixin les garanties de 
seguretat necessàries i el bon estat 
de salut dels nedadors, nedadores 
i tota la resta de persones implica-
des en l’organització.

Els nedadors que ja han fet la 
inscripció tindran l’opció de man-
tenir-la de cara a la pròxima edició, 
i en cas que no els hi interessés, l’or-
ganització retornarà l’import pa-
gat. Els inscrits podran gaudir de 
l’entrada gratuïta a instal·lacions un 
cop superada la pandèmia.•

L’edició de la Cursa dels 10 Blaus de l’any passat va ser la vuitena i va ser un èxit de participació. Foto: CVG

Gimnàstica a través de la APP. 
Les entrenadores del Gràcia 
Gimnàstic Club han preparat noves 
activitats per aquests dies que les 
gimnastes estan a casa i d’aquesta 
manera no perdin la forma. Per 
comunicar-ho, els tècnics han 
penjat fi txes de Via Olímpica, 
tant de GAF com de GAM, i ho 
han fet a través de la aplicació 
del club, que està disponible 
tant per IOS com per Android.

Breus

El Club Ariel 
sorteja una 
samarreta a 
través de xarxes

El Club Ariel vol 
promocionar el seu perfi l 
d’Instagram, per aquest 
motiu ha anunciat el 
sorteig d’una samarreta 
del club, i els interessats 
podran participar-hi fi ns a 
la mitjanit del sis d’abril. 
El club de tennis taula vol 
arribar als 500 seguidors, 
i per participar en el 
concurs només cal seguir 
el perfi l, donar-li ‘like’ a 
la publicació i mencionar 
a dues persones en el 
comentari. El guanyador 
o guanyadora del sorteig 
s’anunciarà els següents 
dies a les stories del perfi l.

L’EDAMI 
estrena la nova 
plataforma 
online d’escacs
L’Escola d’Escacs Miguel 
Iliescas ha estrenat la 
nova plataforma d’escacs 
per internet on es poden 
trobar classes dirigides, 
vídeos tutorials, xerrades, 
o la possibilitat de 
disputar tornejos online. 
L’EDAMI està organitzant 
també diverses iniciatives 
solidàries sota el hashtag 
#JaqueMatealcoronavirus, 
i ja s’han disputat dos 
tornejos online amb el 
nom de Coronachess, on 
han participat més d’un 
centenar de persones.

A. V.

Els creadors del portal Futbol 
Digital Català han creat la 
primera edició de la Copa 

Catalunya d’eSports, que compta-
rà amb la participació vuit equips, 
entre ells l’Europa. Els equips s’en-
frontaran en una competició a 
mort sobtada que començarà als 
quarts de fi nal, que es disputaran 
el diumenge 5 d’abril, seguiran 
amb les semifi nals que es jugaran 
dilluns i dimarts, i finalment la 
gran fi nal que es disputarà el di-
mecres 8 d’abril. Els equips parti-
cipants a banda de l’Europa són: 
Espanyol, Nàstic de Tarragona, 
Lleida, Sant Andreu, Pobla de 
Mafumet, Montanyesa i Terrassa. 
El rival de l’Europa als quarts és el 
Nàstic de Tarragona.• El cartell amb els vuit equips que participen del torneig. Foto: Cedida.

Comença la 
Copa Catalunya 
d’eSports
Del 5 al 8 d’abril es disputarà la primera 
edició d’aquesta competició que compta 
amb la presència de l’equip de l’Europa, 
que s’enfronta en l’eliminatòria dels quarts 
de fi nal contra el Nàstic de Tarragona

El CN Catalunya 
mantindrà les 
inscripcions per 
a l’any vinent als 
nedadors apuntats
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Editorial

Tanta mort per celebrar la vida

ve de la portada
Ho podem dir ben clar i ben alt sense moure’ns ni un mil·límetre de 

la responsabilitat social que tenim com a mitjans de comunicació: som 
a la tercera setmana de crisi sanitària i només confi em en nosaltres ma-
teixos per sortir endavant, en ningú més, perquè ni les autoritats polí-
tiques ni mèdiques ens han donat cap garantia que sortirem indemnes 
d’aquesta crisi. Algú pot recuperar la xifra de 10.000 infectats que va dir 
el president espanyol? 100.000 ja, i 10.000 morts. Però ho esteu fent bé, 
xatos, que dirien els vostres palmeros a les xarxes.

Ho podem dir encara més clar i més alt: cada cop que sortim al car-
rer, tenim por de tornar infectats a casa i que la bola es faci més gros-
sa. Tenim por de no tornar 
a veure mai més els nostres 
familiars i amics. Tenim por 
d’un enterrament a distàn-
cia i sense comiat, fi ns i tot 
els més agnòstics. Aquesta és 
la realitat, no la dels teleno-
tícies acrítics plens de com-
pareixences amb preguntes 
semipactades o semiintel-
ligentment driblades i sen-
se possibilitat de rèplica. Aquesta és la refotuda realitat, i no la de les 
notícies positives, la de les suposades previsions acientífi ques de pic i 
corba i del “tot anirà bé”.

És cert que hem de seguir endavant prenent el màxim de precauci-
ons, exposant-nos el mínim, confi ant en les nostres defenses, aplaudint 
els nostres metges i infermeres que són tropa com nosaltres, i estimant 
per via presencial o telemàtica els qui tenim a prop i els que fa temps 
que no veiem. Però l’estat del benestar ja no existeix quan les instituci-
ons no controlen res o transmeten mitges veritats. Només, de fet, com 
sempre, ens tenim a nosaltres.•

Aquests dies de confi nament creix exponencialment el con-
sum de televisió i de plataformes digitals i entre les estrenes 
s’hi poden trobar pel·lícules com ‘Hogar’, dels germans Àlex 
i David Pastor. L’argument és el drama d’un pare de famí-

lia que perd la feina de publicista i s’ha de traslladar amb la família de 
viure a Sarrià al Carmel. Molt bé, si no fos perquè els carrers que surten 
no són del Carmel, sinó la part de dalt de Verdi, a la pujada que l’uneix 
amb el carrer Arnold Schönberg i la Baixada de Briz, i l’avinguda del 
Coll del Portell, a tocar de l’escola Turó del Cargol.

El proper número de L’Independent sortirà divendres 17 d’abril

El
depen-

dent

Ull de 
dona

Conxa Garcia

Creiem que el proper Pla d’Actua-
ció del Districte hauria d’incloure 
el fet d’anar adequant els carrers 

dels barris de muntanya, com el Coll, 
perquè siguin més amables. És impos-
sible que deixin de ser costeruts, però 
podem facilitar a les persones que els 
transiten quotidianament, com gent 
gran, mares amb cotxets o persones 
carregades amb la compra, que ho pu-
guin fer d’una manera més còmode. A 
la zona de Penitents fa poc es va urba-
nitzar el carrer de Montornès i crec que 
es podria prendre’n model. De fet la ur-
banització del carrer Duran i Borrell ja 
anava en aquesta direcció. Alguns apar-

caments de motos i cotxes (que hauria 
de ser zona verda); i cada uns quants 
metres un arbre i unes cadires per po-
der descansar. Evidentment, dependrà 
de l’amplada de cada carrer posar-ne 
una o més cadires. També caldrà con-
tinuar amb el treball de pacifi cació i de 
carrers només per a vianants. Aquesta 
feina es podria fer per trams o aprofi -
tar-hi si hi ha una urbanització previs-
ta. Alhora, com en el citat carrer cal-
dria anar soterrant el serveis. A poc a 
poc el veïnat podria disposar d’uns car-
rers realment amables.•

Carrers als barris 
de muntanya

A Penitents fa poc es 
va urbanitzar el carrer 
Montornès i es podria 
prendre’n el model 
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de Gràcia

Amb la 
col·laboració:

Programació
Ràdio Gràcia 2020

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.

L’estat del benestar 
ja no existeix quan 
les institucions no 
controlen res

Cartes al director

Responsabilitat canina

Una de les bromes recurrents sobretot du-
rant els primers dies de confi nament era 
la sort que tenien aquells qui tenen un gos, 
perquè amb l'excusa de treure'l a passejar 
per fer les seves necessitats, era el motiu 
ideal per sortir al carrer una estona i que et 
toqui l'aire. M'hi he estat fi xant aquestes 
setmanes per la fi nestra del menjador, i ha 
estat habitual veure algun vianant amb el 
seu gos passejant tranquil·lament, però el 
que més sorprèn aquells qui no tenim gos, 
ni voluntat de tenir-ne, és que sembla que 
aquests dies els amos també són més incí-
vics que mai i la sensació és que hi ha més 
merdes al carrer que de normal. 

No sabria atribuir-li un motiu clar i evi-
dent, per mi, el més convincent és la man-
ca de pressió social, és a dir que "com que 
ningú em veu, ningú m'ho recriminarà, 
doncs aquí ho deixo". Potser vaig total-
ment equivocat, i l'explicació té un fona-
ment amb el contagi que desconec i no he 
sabut informar-me, però si no és així, no 
ho entenc, em sembla realment decebedor. 
Voldria dir que fem les coses pels ulls dels 
altres, que en certs casos és un mal menor, 
però no perquè ho tinguem interioritzat.

Alguns diuen que aquest coi de virus 
farà canviar les coses, que serem més capa-
ços de desgranar el que és realment impor-
tant d'allò que no ho és tant. Personalment 
no tinc massa esperances en l'espècie hu-
mana, hem demostrat massa vegades que 
som uns rucs, però si més no que no servei-
xi per perdre el mínim d'educació i de civis-
me que teníem fi ns ara. 

Ariadna Díez
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La torratxa

El món real

Valentina Baratti

 

Notícies, imatges i xifres recor-
ren les pantalles, cada dia, ine-
xorables. Darrera de cada núme-

ro en vermell hi ha famílies senceres 
destrossades, que no poden plorar els 
seus morts. El contagi es pot propagar, 
encara que ja no hi hagi vida: el virus 
s’apodera del cos del malalt, amb in-
creïble tenacitat. El micro s’ha apode-
rat del macro. L’invisible d’allò visible. 
Mentrestant, la natura s’ha acostat tí-
mida a les ciutats i als seus ports. Els 
animals s’apropien de les places, abans 
trepitjades per humans poc atents i 
ocupats en esquivar l’un de l’altre. Els 
dofi ns neden pel canals de Venècia, on 
abans les góndoles portaven a hordes 
de turistes incrèduls davant tanta be-
llesa. Ara estem reclosos en les quatre 
parets, que alguns només veien quan 
arribaven després d’un dia laboral i 
després d’haver creuat la ciutat, tan-

cats al metro o al trànsit. Els carrers 
buits de Barcelona ofereixen ara la idea 
de la quantitat d’espai que està dedicat 
a la mobilitat dels cotxes i de la quanti-
tat d’espai per a la mobilitat de les bicis 
o dels vianants. Diuen que l’aire no ha 
estat tan net en un segle. Ha calgut que 
arribi un virus mortífer per adonar-nos 
del nostre estil de vida: fràgil, insoste-
nible, curtterminista. M’agradaria que 
abans que acabés aquest horror, perquè 
acabarà, hàgim entès la importància de 
la solidaritat, après més sobre nosal-
tres, llegit molts llibres, i mirat més en-
llà de la pantalla, cap a la fi nestra, cap 
al món real.•

Ricard ValentíRicardPlaça Raspall

E l dia 8 d’abril és el Dia Internacional del Poble 
Gitano, un dia que el nostre col·lectiu celebra arreu 
del món per reivindicar la història i cultura gitanes 
i denunciar que, encara en molts llocs, pateix dis-
criminació i racisme. Per això, cada any per aques-

tes dates l’Associació Joves Gitanos de Gràcia organitzem, 
juntament amb el Consell Municipal del Poble Gitano de 
l’Ajuntament de Barcelona, diferents actes per donar visibi-
litat al poble gitano i fer un reconeixement a les seves apor-
tacions al llarg de la història. L’any passat, a més dels punts 
d’informació a diferents llocs del districte, vam organitzar 
una festa central a la plaça del Poble Romaní amb un aco-
lliment excel·lent, una trobada que enguany teníem també 
previst fer el primer dissabte d’abril però no serà possible. 
La situació en què ens trobem ara és totalment diferent.

L’obligació i la responsabilitat de quedar-se a casa 
ha fet que tots els actes previstos amb motiu del Dia 
Internacional del Poble Gitano a Gràcia hagin quedat anul-
lats, com tota l’activitat cultural i social arreu del país, 
tant els punts d’informació que s’instal·laven a l’Abaceria 
i a la plaça de la Vila com també el viatge que teníem pro-
gramat a Polònia. Un grup d’una desena de persones de 
diferents generacions del barri havíem de fer una visita 
la passada setmana al camp de concentració d’Auschwitz. 
Alguns de nosaltres ja fa anys que tornem al lloc on l’Ale-
manya nazi va dur a terme l’extermini de totes les perso-
nes gitanes que hi havien allà preses el 2 d’agost de 1944. 
Com hem dit en d’altres ocasions, tenim l’obligació de no 

oblidar el nostre passat, la nostra història, els hi devem a 
les generacions futures. Però la crisi sanitària que vivim 
aquests dies ha canviat radicalment els nostres plans del 
dia a dia i totes les previsions. Així que, tot i haver cancel-
lat aquests actes no ens hem aturat i seguim fent feina. I 
des de casa, per suposat.

Per responsabilitat, per solidaritat, per consciència, 
nosaltres també ens hem afegit a la campanya Queda’t a 
casa. I ho hem fet amb un vídeo que s’ha difós a les xarxes 
socials on hem comptat amb la col·laboració de nombro-
ses entitats de tota Catalunya, representants del col·lectiu 
gitano i molts artistes i músics de Gràcia i d’altres llocs, 
que han posat veu i acords de guitarra per difondre un 
missatge clar. Això sí, a ritme de rumba catalana. 

A més, a l’inici del confi nament ens vam coordinar amb 
l’Ajuntament de Barcelona per incloure dins de les inicia-
tives Gràcia des de casa la nostra oferta d’ajudar tothom 
que ho necessiti, en especial la gent gran del barri, que no 
poden baixar al carrer ni fer la compra, per això hi anem 
nosaltres a buscar els aliments o les medicines que neces-
sitin; estem localitzables a través del telèfon de l’entitat, 
Associació Joves Gitanos de Gràcia, i de les xarxes socials.

Per una altra banda, els nostres amics del Rebost 
Solidari ens han ajudat fent una donació d’aliments que 
hem repartit aquesta setmana a les famílies més necessi-
tades del barri. Són dies crítics i molt complicats, enca-
ra més per les persones més vulnerables. Toca, doncs, fer 
més treball comunitari que mai. •

El missatge del poble gitano
Els amics del Rebost Solidari ens han ajudat a fer arribar aliments a les famílies que més ho necessiten. Foto: Cedida

Cal un virus mortífer per 
veure el nostre estil de 
vida: fràgil, insostenible, 
curtterminista

Gràcies al suport de:


