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L'Ajuntament posa límits a la 
Festa Major: activitats amb cita 
prèvia, aforament i distàncies
La Fundació demana als carrers prioritzar un guarnit de sostre en una edició 
que es prepara sense escenaris, barres amb tanques d'accés i una sola cercavila

Albert Balanzà

L'Ajuntament ha pres la decisió de no suspendre cap 
festa popular d'estiu a la ciutat ara per ara i treballar 
per establir mesures que garanteixin la seguretat sa-
nitària dels participants. Així ho ha comunicat aques-
ta setmana el Districte a la Fundació Festa Major en el 

grup de treball que han constituït, i alhora l'Ajuntament ha 
comunicat les restriccions que s'aplicaran i que ja es preve-
uen com a defi nitives: un aforament limitat, una organitza-
ció que possibiliti les distàncies interpersonals i la prepara-
ció d'activitats obertes sempre amb reserva prèvia.

Malgrat la confusió que ha generat aquesta setmana tam-
bé un document de l'ICUB que explicita "no fer grans esde-
veniments a la via pública fi ns al 31 d'agost", la Festa Major 
de Gràcia -i el mateix val per a les Festes de la Mercè- se-
gueixen endavant amb els seus preparatius possibles i amb 
la concreció d'aquestes tres premisses en una celebració de 
mínims que aconsegueixi no atraure el gran públic.

Per exemple, la Fundació, tal com va traslladar-ho a les 
comissions de carrers aquest dimecres en una reunió virtu-
al, ha demanat que aquest sigui "un any per guarnir sostre", 
en paraules de la presidenta, Carla Carbonell, en la trobada, 
i així es deixi el màxim espai de pas i de distribució de fes-
ters i visitants; en aquest sentit també es dóna per fet que no 
hi haurà escenaris, les barres es muntaran amb un passadís 
d'accés amb tanques i les cercaviles es reduiran a una sola 
acció que s'ha de pactar amb les colles de cultura popular. El 
pregó es traslladarà amb tota probabilitat a la sala de plens 
amb accés restringit. Totes aquestes mesures están pendents 
d’aprovació en el patronat de l’entitat. Pàgina 4

El pregó es traslladarà amb tota 
probabilitat a la sala de plens del 
Districte amb accés restringit

El guarnit de Maspons de l'any passat. Foto: Josep Maria Contel
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A ixí començava l'altre dia una humil ini-
ciativa on explicava a quina botiga ani-
ria a comprar primer i què hi compraria 
quan tornessin a obrir. Abans de penjar-
la a Twitter i Facebook la vaig comen-

tar amb altres conselleres i consellers del govern 
i oposició i es van afegir ràpidament, ja que a tots 
ens preocupen les necessitats dels nostres veïns i 
veïnes comerciants. 

Aquests dies de confi nament hem pogut veure 
com molts no podien obrir, altres si que han po-
gut fer-ho per poder-nos nodrir del que necessi-
tem per viure, mercats municipals, farmàcies, 
petites botigues d'alimentació... als quals se'ls ha 
d'agrair la seva dedicació i entrega, ells s'han es-
forçat per assegurar que no ens faltes de res. El 
nostre agraïment per a ells i elles és i serà infi nit 
i haurem de cuidar-los i procurar que puguin fer 
la seva feina en les millors condicions possibles.

A ningú se li escapa que un dels més damni-

fi cats per aquesta pandèmia ha estat el petit co-
merç de barri. Moltes d'aquestes botigues han 
tancat, per cuidar-nos, perquè no ens contagiés-
sim i ara ens toca tornar-li aquest esforç.

El comerç, i en especial el comerç de proxi-
mitat dels nostres barris, dóna vida als nostres 
carrers, vertebra la trama urbana, afavoreix la 
cohesió social i la convivència, millora la qualitat 
de l'espai públic, i constitueix un element clau en 
la conformació del model de ciutat al qual aporta 
una personalitat pròpia.

Des de l'Ajuntament s'han iniciat diverses ini-
ciatives: ajornament o supressió d'algunes taxes, 
ajudes en la digitalització, s'han creat eines per me-
diar amb propietaris perquè els lloguers no fossin 
el problema per la supervivència d'aquests establi-
ments, s'ha procurat tenir al dia als comerciants de 
les ajudes que altres administracions anaven gene-
rant, fi ns i tot s'ha creat una nova unitat d'acompa-
nyament a persones autònomes, empreses i enti-

tats en la captació de recursos fi nancers necessaris 
per fer front a la manca de liquiditat.

Un dels punts forts del comerç de barri ha de 
ser l'associacionisme, i per això s'han enfortit i 
fl exibilitzat les subvencions per ajudar que pu-
guin subsistir en un moment en què moltes han 
hagut d'aturar la seva font d'ingressos. La unitat 
d'aquestes associacions i el nivell d'implicació 
dels comerços amb elles ha de ser pal de paller de 
la reactivació de la dinamització comercial dels 
nostres carrers i places.

Seguirem treballant i implementant noves ini-
ciatives com ara una plataforma d'internet on 
poder donar més visibilitat als nostres comerços 
i poder comprar via on-line, generant formació 
pels comerciants o creant les campanyes neces-
sàries per explicar a la ciutadania els benefi cis 
socials i econòmics que genera el comerç de bar-
ri, així com la seva aportació com a valor cultu-
ral, històric i de servei.

La Covid-19 ens ha separat físicament però alho-
ra ens ha apropat com a comunitat. Les xarxes de 
suport, els lligams veïnals, l'orgull dels serveis pú-
blics i dels nostres comerciants. Ara toca que els hi 
donem suport. A quin comerç tornareu primer?•

Opinió convidada

"Jo torno al meu comerç"
Alberto Lacasta, portaveu del grup municipal del PSC i conseller de Comerç

Breus

La Trobada 
Jove es farà 
fi ns al 23 de maig
per Instagram

Segona xerrada 
al canal de l'ANC 
sobre la Cambra 
de Comerç

La Trobada Jove de la 
Plataforma d'Entitats 
Juvenils de Gràcia, Arran 
Gràcia i el Casal Popular 
Tres Lliris es farà enguany 
per instagram entre el 
16 i el 23 de maig. Sota el 
lema Les joves som motor de 
canvi, hi haurà un quinto 
musical i xerrades sobre 
l'habitatge per als joves, el 
lleure o l'autoorganització.

El cicle de xerrades de 
l'ANC aborda dissabte 
el canvi de direcció a 
la Cambra de Comerç, 
produït fa un any i sota 
l'impuls de l'entitat, que 
va atorgar la presidència 
a Joan Canadell. L'acte és 
a les 18 h al canal meet.
jit.si/ANC-Gràcia.

L'Ateneu 
Llibertari activa 
el local com a 
xarxa de suport
Tal com ha fet La Torna, La 
Barraqueta o La Fusteria, 
l'Ateneu Llibertari activa 
el local del carrer Alzina 
com a xarxa de suport per 
recollir aliments que no 
caduquin, productes de 
neteja i aparell informàtic. 
Estarà obert dilluns i 
dimecres de 18h a 21h.

Albert Balanzà

M aria Salvo Iborra, la 
veterana activista 
an ti franquista i fun-
dadora de l'associ-
ació Dones del 36, 

pre sa política durant el franquis-
me i fundadora de l'Associació 
Catalana d'Expresos Polítics del 
Franquisme, i també històrica ve-
ïna de la Travessera de Dalt, farà 
100 anys el proper 27 de maig. 

Malgrat les limitacions que 
impedeixen fer un gran acte pre-
sencial, Ajuntament i Ateneu de 
Memòria Popular, amb la col-
laboració de l'associació d'expre-
sos, EUROM i la fundació Cipriano 
Garcia de CC.OO., estan ultimant 
un homenatge per a la mateixa 
data del centenari. Amb un for-
mat eminentment virtual, l'acte 
contempla intervencions de repre-
sentants de diferents institucions, 
del món acadèmic i social, i de les 
entitats memorialistes. 

L'acte, previst a les sis de la tar-
da en una plataforma digital enca-
ra per determinar, també inclourà 
una repassada audiovisual als mo-
ments de vida de l'activista i càpsu-
les de felicitació d'algunes persona-
litats. També hi seran presents el 
Memorial Democràtic i la direcció 
general de Memòria Democràtica 
de la Generalitat.

La dimensió de l'homenat-
ge, d'una o altra manera, tam-
bé tindrà un àmbit específic a 
Gràcia amb el material audiovi-
sual que li està preparant l'as-
semblea de Gràcia En Comú. La 
figura de Salvo, més enllà de la 
seva llarga trajectòria de mili-

Maria Salvo, escoltant l'any passat les intervencions en la inauguració de l'Espai Maria Salvo, local de BComú. Foto: Cedida

Maria Salvo, 100 anys
Ajuntament i Ateneu de Memòria Popular ultimen un 
homenatge a l'activista antifranquista i fundadora de 
l'associació Dones del 36, veïna de la Travessera de Dalt

tància a les JSUC des dels anys 30 
i del seu pas per presons com les 
Corts o Segòvia, ha crescut en re-
coneixement en els últims anys a 
la Vila, amb la introducció l'any 
2009 en el nomenclàtor de la pla-
ça de les Dones del 36 en home-
natge a l'entitat que ella mateixa 
va impulsar, juntament amb al-
tres activistes com Conxa Pérez o 
Josefi na Piquet o les ja desapare-
gudes Isabel Vicente o Enriqueta 
Gallinat. 

L'any passat Gràcia En Comú 
va batejar l'antiga seu d'ICV del 
carrer Sant Lluís, que anterior-
ment va ser local del PSUC, com 
a Espai Maria Salvo. Ella mateixa 
va encapçalar l'estrena.•

La fotografi a de Francesc Boix a 
aquella noia. Domènec Martínez 
ha recordat aquesta setmana al 
web de l'associació d'expresos les 
xerrades que fa sobre memòria 
democràtica partint de la imatge 
de Maria Salvo, fotografi ada per 
Francesc Boix quan es preparava 
l'Olimpíada Popular de 1936. 
"El testimoni de Salvo és un 
monument a la nostra memòria 
col·lectiva", diu Martínez. 
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Albert Balanzà

L a Festa Major de Gràcia ja 
és a tres mesos del seu toc 
d'inici i l'Ajuntament ha co-
municat aquesta setmana a 
la Fundació, en el grup de 

treball que han constituït en les 
últimes setmanes, no només la 
voluntat de seguir endavant amb 
els preparatius sinó també les pri-
meres restriccions que l'organitza-
ció ja assumeix com a defi nitives, 
sempre i quan no hi hagi entre el 
15 i el 21 d'agost un retorn a la fase 
zero de la pandèmia.

En una nova edició especial, en 
aquest cas per la crisi sanitària, la 
Festa Major 2020 haurà de preveu-
re un aforament limitat, la garan-
tia que els veïns i visitants puguin 
mantenir les distàncies de segure-
tat interpersonals i la permissivi-
tat de fer activitats obertes al pú-
blic però amb reserva prèvia. Tant 
l'Ajuntament com la Fundació han 
posat sobre la taula també uns mí-
nims de festa en el guarnit, que 
passarien per prioritzar un sos-
tre de 20 metres en els 24 carrers 
i places, i alhora potenciar aquest 
cop el concurs de balcons guar-
nits. No hi hauria enguany un con-

La bèstia Atzeries, durant el correfoc de Festa Major de 2019. Foto: J.M. Contel

El mapa del pla de motos, publicat al febrer. Foto: Arxiu

L'Ajuntament posa 
límits a la Festa Major: 
aforament, distàncies i 
activitats amb cita prèvia
La Fundació demana als carrers prioritzar un guarnit de sostre 
de 20 metres en una edició sense escenaris i una sola cercavila

Societat

A. B.

Les zones B i C del pla de mo-
tos, la primera entre el carrer 
Gran i Torrent de l'Olla i la se-

gona entre Torrent de l'Olla i Bailèn 
(les dues amb els límits superior de 
Travessera de Gràcia i inferior de 
Còrsega), han entrat en funciona-
ment aquesta setmana amb l'ob-
jectiu central de fomentar l'apar-

El pla de motos elimina 
més de cent aparcaments 
mal senyalitzats el 2014
El pla engegat al febrer de retirada de motos de les voreres entra 
en una fase clau entre el carrer Gran i Bailèn per sota Travessera

ple, es van generar més de cent 
places d'aparcament en el can-
tó Llobregat dels Jardinets, però 
també es van generar errors i al-
gunes polèmiques en places senya-
litzades a Travessera de Gràcia so-
bre vorera o a carrers com Ramis 
sobre plataforma única.•

(amb Maite Fandos com a regi-
dora de Gràcia), quan el primer 
pla de motos de Gràcia va optar 
per senyalitzar al màxim l'espai 
d'aparcament de motos per arri-
bar a garantir almenys el 52% del 
parc d'aquests vehicles a nivell lo-
cal. En aquell moment, per exem-

lidaven possibles escenaris i, per 
exemple, els actes dinàmics ara es 
donen pràcticament per descar-
tats quan inicialment eren possi-
bles, però l'extrema limitació de 
moviments i d'acumulació de pú-
blic obliga ara a decidir quina cer-
cavila es mantindrà de tantes que 
n'hi ha sempre al llarg de la festa, 
des del matí de Festa Major fi ns a 
la cercavila de cultura popular o 
el correfoc o els petits actes com 
l'homenatge a Sant Roc.

El que sí que és segur, i així ho 
va posar de manifest amb am-
pli consens la presidenta de la 
Fundació Festa Major dimecres 
en una reunió virtual amb els 
carrers, és que el pregó del dia 14 
d'agost es pot fer a la sala d'actes 
del Districte i amb limitació d'ac-
cés, i agrupant aquest acte amb un 
altre acte que s'acostuma a fer el 
dia 16, el lliurament de presents a 
les comissions de carrers partici-
pants. La Fundació, que ja ha re-
but propostes d'activitats d'11 dels 
24 carrers, va apuntar dimecres 
que totes les propostes "no són de-
cisions preses", cosa que pertany 
al patronat de la Fundació, però 
també va admetre que ja es van 
concretant tipologies d'activitats 
i protocols d'actuació.•

Comerciants 
de Gràcia, nova 
marca, i l'estrena 
d'Ali-Bey Nens a 
Gal·la Placídia

Hi ha hagut diversos in-
tents d'unitat d'acció en-
tre els comerciants en 

els últims anys però davant 
l'adversitat de la crisi sanità-
ria -i l'empenta necessària que 
cal en aquests moments- una 
plataforma virtual anomena-
da Comerciants de Gràcia ha 
arrencat aquesta setmana una 
estratègia de difusió a les xar-
xes dels quatre mercats i les 20 
associacions i eixos del distric-
te. Amb comptes a Facebook, 
Twitter, Instagram i correu 
electrònic, la nova marca no 
està impulsada ni per les ins-
titucions públiques ni compta 
amb el suport explícit de les en-
titats de botiguers, però ja ha 
llançat un primer vídeo on des-
taca el valor de l'associacionis-
me comercial i on fa una crida 
a associar-se a aquells comer-
ciants que no pertanyen al seu 
eix en els cinc barris de Gràcia.

L'escenari és de canvi, tal 
com s'ha registrat en les dues 
últimes setmanes amb els tan-
caments confi rmats d'esta-
bliments com Pianos Puig del 
carrer Progrés, Els Artesans 
de 1930 del carrer Puigmartí 
o Fotografi a Lumar del car-
rer Torrijos, però també amb 
l'aterratge d'Ali-Bey Nens a 
Gal·la Placídia a partir del 25 
de maig en una botiga de 300 
metres quadrats que substitu-
irà el seu emplaçament des de 
fa deu anys al centre comerci-
al Splau de Cornellà.•

A.B.

cament correcte dels vehicles i la 
seva retirada de les voreres estretes 
però també per eliminar les places 
d'aparcament que en el nou man-
dat s'han considerat com a mal se-
nyalitzades perquè estan ubicades 
en espai de vianant o en plataforma 
única de prioritat per al vianant.

Si en la zona A activada al febrer 
es van eliminar 16 places d'aquest 
tipus, ara en aquestes dues noves 
fases les xifres e'eleven més en-

llà del centenar. Fonts municipals 
han detallat que l'impacte d'aques-
ta mesura es notarà sobretot en la 
zona B (Gran-Torrent de l'Olla-Tra-
vessera de Gràcia-Còrsega), amb 
88 places que s'esborraran. A la 
zona C, segons les mateixes fonts, 
s'eliminaran 20 places més.

Amb aquesta mesura l'Ajun-
tament fa marxa enrere dedfi ni-
tivament de la mesura engega-
da en el mandat de Xavier Trias 

Travessera Gràcia
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curs de carrers guarnits, un dels 
moments més emocionants i me-
diàtics de la celebració.

Conscients de la realitat actu-
al i immediata, i malgrat la con-
fusió que ha generat la circula-
ció aquests dies d'un document 
de l'ICUB que explicitava "no fer 
grans esdeveniments a la via públi-
ca fi ns al 31 d'agost", l'Ajuntament 
i la Fundació també han començat 
a consensuar altres mesures per 
fer Festa Major enguany com la 

desaparició dels escenaris per ga-
rantir el màxim d'espai de pas, el 
desplegament de barres de servei 
de bar amb un passadís amb tan-
ques i la reducció dels grans actes 
populars a una sola cercavila que 
encara s'ha de pactar amb les co-
lles de cultura popular. 

El grup de treball, integrat 
per representants polítics i tèc-
nics del Districte i la direcció de 
la Fundació, ha anat evolucionant 
el debat a mesura que es conso-
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El Park Güell 
reprèn les obres 
de la zona 
monumental
El Park Güell reprendrà 
les obres suspeses des de 
la declaració de l’estat
d’alarma el passat 14 
de març, si bé aquests 
treballs no aniran 
acompanyats encara amb 
l'obertura del recinte. 
Quan obri el parc, l'obra 
no comportarà interacció 
amb usuaris o persones 
alienes a l'obra. Es tornen 
a reorganitzar les zones 
de treball del darrer tram 
del banc de la Plaça de la 
Natura, sostre de la Sala 
Hipòstila i tres trams del 
viaducte de baix.

'Un joc de sants', 
creat per Guillem 
Roma, suma 
13.500 jugadors
L'expresident de les 
Colles de Cultura Popular 
i ara conseller del grup 
municipal d'ERC a Gràcia, 
Guillem Roma, ha sumat 
en cinc dies més de 13.500 
participants a Un joc 
de sants, el passatemps 
online de caràcter 
hagiogràfi c i que a través 
de 15 preguntes prova els 
coneixements sobre la 
imatgeria religiosa. Roma 
mateix, i la seva família, 
representen amb eines 
de casa, les posicions 
més populars dels sants 
i avaluen al fi nal el 
coneixement del jugador. 
L'adreça és https://app.
ex.co/stories/guillemr11/
un-joc-de-sants.

Badia, a favor de 
la proposta dels 
moviments socials 
sobre l'Eix Verd 
de Vallcarca

A. B.

La reducció d'ingressos de 300 
milions d'euros en les arques 
municipals i la priorització 
de projectes socials per sobre 
dels urbanístics ha fet emer-

gir una nova paraulota que el regi-
dor de Gràcia, Eloi Badia, va fer-se 
seva la setmana passada de mane-
ra continuada en la intervenció da-
vant dels veïns del cicle El regidor 
respon: urbanisme tàctic, és a dir, 
solucions provisionals. Els grans 
projectes d'aquest inici de mandat, 
com ara la reforma de Pi i Margall i 
el nou pla de mobilitat de l'entorn 
del Park Güell s'han ajornat sense 
data. "És possible que l'haguem de 
reformular", va dir del primer. "Les 
pilones es desplacen", va dir del se-
gon parlant de l'execució prevista 
a l'estiu. "Totes les obres que s'ana-
ven a posar en marxa aquest any 
ja s'estan retrasant", va concloure.

La solució provisional, l'urba-
nisme tàctic, serà una alternati-
va per a Pi i Margall però també 
en l'inici d'execució de la Rambla 
Verda o Eix Verd de Vallcarca, se-
gons els plantejaments que ja ha 
presentat la Federació d’Entitats 
Amigues de Can Carol i Consolat 
(vegeu número 790). "La tàctica 
és una de les mesures més intel-
ligents que podem fer", va apuntar 
Badia acceptant de facto la solució 
proposada per aquests veïns orga-
nitzats i en contraposició a altres 
veïns com la Federació de Barris 
de Gràcia, que reclamen la Rambla 
Verda prevista des de 2002.

El Quirhort, l'espai provisional generat per als veïns a causa de l'endarreriment de l'illa d'equipaments. Foto: A. Vilardaga

L'urbanisme tàctic, principal 
recurs a l'ajornament de 
Pi i Margall, Rambla Verda 
de Vallcarca i illa Quiron 
La repriorització de despesa municipal per la crisi sanitària afecta els projectes previstos 
el 2020, excepte a Can Carol, que reprendrà els treballs en la fase 2 de la desescalada

encara es troba en fase de redacció 
de projeecte executiu "Abans de 
l'estiu el projecte estarà tancat i la 
llicència, a punt", diuen les matei-
xes fonts municipals. "De juny res, 
tenim l'hort ple de plantes noves", 
diu la presidenta de l'AV Park Güell-
La Salut- Sanllehy Cesca Sancho ja 
amb certa ironia. El que sí es reac-
tivarà és Can Carol, amb les obres 
aturades ara però en ple concurs de 
gestió cívica; l'Ajuntament calcula 
acabar els treballs quan hi hagi fase 
2 de desescalada. •

Fonts municipals han vinculat 
l'actuació a Vallcarca amb l'anun-
ciat fa tres setmanes carril bici pro-
visional de Via Augusta. "Cal treba-
llar el calendari per acabar de veure 
com es fa l'actuació", apunten.

Hi ha, però, altres grans pro-
jectes urbanístics que tenien data 
de 2020 que han entrat també en 
aquest ajornament general: com, 
per exemple, l'illa d'equipaments 
Quirón, anunciada des del mandat 
Trias i que, tot i anunciats els pri-
mers moviments per aquest juny, 

El repor

A.B.

"Ara que tinc 20 anys/ ara que 
encara tinc força/ i no tinc 
l'ànima morta/ i em sento 

bullir la sang", diu la cançó. La 
Clara Hosta, la Marta Samsó i la 
Berta Zanuy, efectivament amb 
20 anys cadascuna, han visitat 
en les últimes tres setmanes un 
grapat de residències de l'àrea de 

Barcelona com a voluntàries de 
l'assaig clínic que Open Arms ha 
impulsat sota la direcció del doc-
tor Oriol Mitjà i coordinat per 
la Fundació contra la Sida i les 
Malalties Infeccioses. 

Només tenen 20 anys, amigues 
de tota la vida des dels temps del 
Cau i ara sòcies de Lluïsos, però 
un familiar els va fer arribar la 
possibilitat de col·laborar en el 
projecte i es van animar mútua-

ment després de dies de confi -
nament. Un dia es van presen-
tar a la nau que Open Arms té a 
Vilassar de Dalt i després d'una 
formació de cinc hores, ja ho 
tenien tot per sortir a fer tests. 
"Ens van deixar clar que teníem 
un risc i que la situació podia ser 
dura", apunta la Clara.

Sant Quirze, Sant Boi, l'Eixam-
ple de Barcelona... A les residèn-
cies cada dia, amb la col·laboració 

del personal, feien proves a una 
trentena de residents, però algun 
dia han arribat a puntes de 73. 
"Hem tingut la sort de no trobar-
nos amb cap situació extrema, 
però sí que hem vist la diferència 
de mitjans entre les residències 

públiques i privades; es nota molt 
on hi ha diners i on no", afegeix. 
Ganes de tornar a fer coses amb 
Open Arms? Totes. "Ens hem tro-
bat molt ben tractades i ells ens 
han deixat les portes obertes", 
conclou la Clara.•

Amb Open Arms per aturar la Covid
Tres sòcies de Lluïsos, després participar en l'assaig 

clínic a les residències: "teníem un risc però hem tingut 
sort de no trobar-nos amb cap situació extrema"

Marta Samsó i Berta Zanuy, amb el cotxe d'Open Arms. Foto: Cedida
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A.B.

E l conjunt d'edifi cis residencials de l'avinguda 
Pompeu Fabra canviarà a partir del 18 de maig 
la distribució d'una part dels actuals jardins i es-

pais interiors privats de connexió entre els cinc blocs 
per unes obres en el sostre del pàrquing soterrani que 
obligaran a ressituar l'escultura avantguardista cone-
guda pels veïns com L'Atzavara o La Iuca, i obra de l'es-
cultor Joaquim Ros i Sabaté (1936).

L'aterratge de la peça de ferro, amb quatre barres a 
la base en previsible honor a Pompeu Fabra, amb els 

anys ha anat aga-
fant tot el sentit 
que probablement 
li van voler donar el 
seu autor i el pro-
motor immobiliari 
que la va encarre-
gar, Lluís Marsà i 
Abad, fundador de 
la Llave de Oro, per 

la crescuda de les iuques naturals que ara l'envolten i 
que ja han començat a passar a millor vida.

Ros i Sabaté, segons ha investigat el crític litera-
ri i veí del barri, Joan Josep Isern, és també l'autor 
de Esportistes del Mar o Lepant, ubicats al Moll de la 
Fusta o a les Drassanes Reials i també del reinaugu-
rat Monument del Patí de Vela, que el 1972 es va situar 
a l'Escullera de Llevant del Port i que des de les pas-
sades Festes de la Mercè presideix una de les roton-
des del Passeig de Joan de Borbó. "Encara que el tema 
s'allunyava de les seves inspiracions marítimes va 
mantenir els codis estètics que aquells anys caracte-
ritzaven la seva obra", conclou Isern. Es preveu que 
la iuca o atzavara d’avantguarda, un cop acabades les 
obres, torni al seu lloc habitual.•

La peça escultòrica 
del jardí de l'avinguda
Pompeu Fabra 
canviarà de lloc
L'obra de Ros Sabaté és 
germana d'altres escultures 
repartides per tota la ciutat

A. B.

L 'escola Rius i Taulet de la plaça 
Lesseps començarà a canviar 
la fesomia externa aquest es-

tiu amb les obres d'adequació dels 
seus espais exteriors amb un fort 
aterratge de nova vegetació, gràci-
es al debat i el resultat del projec-
te de refugis climàtics per al qual 
va ser seleccionat el centre a nivell 

dels nens i nenes", ha explicat 
Verònica Diéguez, secretària de 
l'AFA del centre. Les obres s'ini-

ciaran al juny i es preveu que es-
tiguin enllestides al setembre per 
iniciar el nou curs.•

El pati de l'escola que toca a la plaça Lesseps. Foto: A. B.

de Gràcia. Després de les reunions 
celebrades aquest curs, l'última 
de les quals la setmana passada 
ja amb el projecte final amb el 
Consorci d'Educació, l'Agència 
Catalana de Salut, el Districte i 
l'equip d'arquitectes guanyador, 
l'execució destacarà per envoltar 
la reixa de vegetació amb espèci-
es com el llessamí, fet que servirà 
per protegir i aïllar una mica del 
soroll de l'entorn. 

Als patis del davant hi haurà 
dues pèrgoles amb vegetació, als 
patis del darrere també hi haurà 
arbres, un sorral i més vegetació 
i als terrats hi haurà lones plega-
bles i un reforç de vegetació amb 
heura. El projecte també preveu 
més punts d'aigua i rec automà-
tic per mantenir els nous espais 
verds. "Estem molt contents per-
què això donarà un gir de cara 
a l'escola i revertirà en la salut 

 L'escola Rius i Taulet augmentarà 
la vegetació als patis en el nou 
projecte de refugis climàtics
L'arranjament es farà aquest estiu i estarà enllestit al setembre

El repor

A.B.

Al carrer Gomis 42 de 
Vallcarca fa mesos que no 
hi sona música; ja no és res 

més que un solar. Els últims com-
passos els va marcar durant dos 
anys la sala El Pumarejo, que ara 
s'ha traslladat a l'avinguda del 
Carrilet de l'Hospitalet i efectiva-
ment va ser la nit del 31 d'agost 
de 2018 quan es va fer l'últim 
concert amb grups clàssics del se-
gell Ojala esté mi bici, com Tilde, 
Nalga, Caja de Ordenación núme-
ro 4 i Zozobra. A fi nals d'aquell 
setembre la gent del Pumarejo 
explicava l'adéu a aquest setma-
nari (vegeu 724). Els propietaris 
volien vendre l'edifi ci sencer, i ja 
hi ha projecte immobiliari. Així 
ho certifi cava dilluns un anunci 
ofi cial a la Gaseta Municipal de 
Barcelona, en la difusió periòdica 
de les llicències d'obra atorgades. 
A Gomis 42 s'hi farà un nou edifi -
ci amb 12 habitatges, 12 aparca-
ments i sis trasters, i es tancarà la 
història d'una de les fi nques més 
importants en la història musical 
del nostre país. 

Als anys 80, com a estudis 
Aprilia, s'hi van enregistrar el 
primer disc de Sopa de cabra, 
també dit Sopa de cabra, i tam-

bé el primer de El Último de la 
Fila, Cuando la pobreza entra 
por la puerta el amor salta por 
la ventana, i Manolo García i 
Quimi Portet també hi enregis-
trarien parcialment el segon, 
Enemigos de lo ajeno, i el tercer, 
Nuevas Mezclas. Als anys 90, ja 
com a El Laboratorio, s'hi va 
establir el segell de crossover 
Liquid Records amb bandes 
com Afraid to Speak in Public. 

Però com recordava el 2013 
el músic i extreballador dels es-

tudis David Puente pels Aprilia/
El Laboratorio hi va passar mol-
ta gent. "Lo llevaba un técnico 
canadiense muy reputado de la 
época, Peter Eichenberg, junto a 
los hermanos Peribáñez", comen-
ta Puente a la revista digital 
Clubbing. A Gomis 42 no hi van 
arribar a gravar grups com el seu, 
els tecnos Autoplex, on hi com-
partia sons avançats per a l'època 
amb l'actual president de Gràcia 
Solidària, Frederic Callís. Però 
això ja és una altra història.•

Ara sí que s'apaga la 
música a Gomis 42

Un projecte immobiliari obté llicència per aixecar 12 habitatges, 
12 aparcaments i 6 trasters on hi van gravar Sopa de Cabra 
i El Último de la Fila i on fi ns al 2018 hi havia El Pumarejo

Gomis 42 ja és un solar buit, a punt per aixecar un bloc de pisos. Foto: A.V.

Un dels últims bolos al Pumarejo. Foto: CedidaEls Autoplex, amb Puente i Callís en acció. Foto: Cedida

La iuca o atzavara, 
com la coneix el 
veïnat, s'ha envoltat 
de iuques naturals



L’Independent de Gràcia
15 de maig de 2020

7

Gràcies al suport de:



L’Independent de Gràcia
15 de maig de 2020

8 Esports
La Plataforma Bàsquet 
Gràcia estudia retocar 
el torneig Vila de Gràcia
Plantegen endarrerir-lo al mes de desembre i adaptar-lo
perquè el disputin els equips més petits dels clubs

Albert Vilardaga

El passat mes de setembre, la 
Plataforma Bàsquet Gràcia 
va recuperar el torneig de 
bàsquet Vila de Gràcia des-
prés d'onze anys i va ser un 

gran èxit. La idea era celebrar una 
nova edició aquest any, però la situ-
ació actual, i tenint en compte que 
la Federació no contempla comen-
çar les lligues fi ns a mitjans d'octu-
bre, ha obligat els organitzadors a 
replantejar-se aquesta edició i te-
nen al cap canviar una mica el for-
mat. El primer que canviaria són 
les dates, davant de la incertesa de 
saber si el mes de setembre es po-
dran celebrar activitats esportives 
amb públic, el primer que es plan-
tegen és endarrerir-ho al mes de 
desembre. La segona gran nove-
tat, encara per decidir, seria pas-
sar de disputar-lo en categoria sè-
nior, a fer-ho pels minis i els més 
petits, i que el torneig tingués un 
caire més social.

Aprofi tant la bona sintonia en-
tre els clubs, també estan posant 
en comú les dificultats que s'es-
tan trobant davant la situació ac-
tual, i tots posen en valor el grup 
humà que formen cada club i enti-
tat i que estan permetent tirar en-
davant malgrat les circumstànci-
es. Els clubs també són conscients 
de les difi cultats que es trobaran 
per confeccionar equips de cara 
la temporada vinent, així que van 
aparaular donar-se un cop de mà 
per tal que tots ells puguin tenir 
equips complets.

Un tema que preocupa i que se-
guiran treballant els clubs és la 
gestió de les instal·lacions del pave-
lló Josep Comellas i de la Creueta 
del Coll, i treballaran amb les se-

Vedruna i Lluïsos es van enfrontar en l'última edició disputada al Josep Comellas. Foto: Xavi Sendra.

ves concessions per tal que no els 
perjudiqui.

La Federació Catalana de Bàsquet 
dóna la temporada per fi nalitza-
da. El bàsquet ha seguit el camí 
del futbol o del waterpolo i els di-
rigents de la Federació Catalana 
han decidit donar la temporada 
per fi nalitzada en totes les catego-
ries. Aquesta setmana hi ha hagut 
reunions entre directius i respon-
sables dels clubs, i en els propers 
dies es faran ofi cial els ascensos 
de categoria. 

Equips molt ben classificats 
com el Claret o el Vedruna a 
Primera Catalana, o el Safa Claror 
a Segona Catalana es poden veu-
re afectats i aconseguir l'ascens 
defi nitiu. •

El Vedruna Gràcia canvia 
d'entrenador. Pol Esteve no 
seguirà al capdavant del sènior 
masculí del Vedruna malgrat 
acabar la temporada amb un 
balanç de 16 victòries i quatre 
derrotes. La junta argumenta la 
"manca de confi ança del grup en la 
direcció de l'equip" com el factor 
decisiu, la qual cosa ha estat una 
sorpresa per l'entrenador que ha 
mostrat el seu descontentament 
a les xarxes socials.

Breus

Última jornada 
del torneig 
d'escacs online 
per al Tres Peons

El Club d'Escacs 
Montmeló organitza cada 
diumenge un torneig 
online que compta amb 
la participació de 100 
equips organitzats en 
deu divisions, i més de 
1000 escaquistes en total, 
entre ells els del Tres 
Peons. Aquest diumenge 
es juga l'última jornada, 
fi ns ara els graciencs 
ja han aconseguit dues 
segones posicions en la 
Divisió D Honor, i els vint 
representants del Tres 
Peons jugaran l'última 
jornada a la Primera 
Divisió.

El Club Ciclista 
Gràcia estrena 
una secció per 
a la nutrició
El Club Ciclista de Gràcia, 
fundat l'any 1929, ha 
estrenat aquests dies 
una nova pàgina web 
www.ccgraciaexcursions.
org i també una nova 
secció dedicada a la 
nutrició. Han aprofi tat 
aquests dies per demanar 
als socis i sòcies a què 
col·laborin amb aquesta 
nova secció de la forma 
que prefereixin, aportant 
receptes pròpies, 
reproduint les que 
mostrarà el mateix club i 
participant activament del 
blog de la secció.

A. V.

N i la fase zero ni tampoc la 
fase u del desconfi nament 
contempla per ara que els 

esportistes puguin fer servir els 
espais de muntanya o les piscines 

La piscina del CN Catalunya. Foto: Cedida.

Les federacions reclamen activar 
l'esport de muntanya i piscines
El CE Gràcia, la UEC Gràcia i el CN Catalunya fan front comú en la demanda

portistes federats haurien de po-
der realitzar les seves activitats 
dins d'aquesta regió sanitària en 
cas d’estar en la fase u del descon-
fi nament o posteriors.

La FEEC demana que es re-
plantegin alguns casos concrets 
en activitats de muntanya com a 

pràctica d'esport a l'aire lliure, i la 
FCN s'agafen als informes que són 
favorables sobre la seguretat que 
té l'aigua de les piscines on s'ha 
considerat que el risc de conta-
gi és pràcticament zero, i des del 
'Cata' apunten que s'han complert 
estrictament les directrius esta-

per entrenar-se i aquest ha estat 
un motiu de debat entre els pro-
fessionals. Tant la Federació d’En-
titats Excursionistes de Catalunya 
com la Federació Catalana de 
Natació, on hi han afi liats el CE 
Gràcia, la UEC Gràcia i el CN 
Catalunya, reclamen que els es-

blertes pels òrgans competents 
i que s'han superat tots els con-
trols per garantir un estat idoni 
de l'aigua.•
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A.V.

La Federació Espanyola de Futbol ha pres dues me-
sures excepcionals en cas que es pugui jugar la 
promoció d'ascens a la Segona B, on l'Europa ju-

garia contra l'Hospi el primer partit. La primera és 
que els equips podran convocar 20 jugadors, és a dir, 
dos més del què permet actualment el reglament de 
Tercera Divisió, i a més a més, durant el partit es po-
dran efectuar cinc canvis per equip en lloc dels tres 
reglamentaris normalment, tot i que caldrà concen-
trar aquests cinc canvis en tres moments del partit. 
També, si els dos equips ho acorden i la tripleta arbi-
tral es podran fer pauses d'hidratació a cada meitat 
del partit.•

Vint jugadors per 
convocatòria i cinc 
canvis per al playoff
També pot haver-hi una 
pausa per hidratació a 
cada meitat del partit

El repor

A. V.

Davant l'absència de futbol 
al Nou Sardenya, els afi cio-
nats escapulats busquen no-

ves opcions per poder gaudir del 
seu equip abans no es disputi el 
playoff d'ascens a Segona B, mal-
grat que si s'arriba a disputar es 

farà a porta tancada. Una bona al-
ternativa per gaudir de l'equip de 
David Vilajoana és tenir el joc del 
Pro Evolution Soccer (PES) ja si-
gui per a Play Station 4 o per jugar 
amb l'ordinador, ja que un grup 
d'amants del futbol català i en-
tesos en l'edició del joc han cre-
at 22 equips catalans de Segona 
B, Tercera i Primera Catalana, 

entre ells, l'Europa. L'edició està 
feta amb tota mena de detalls: pri-
mera i segona equipació de cada 
equip, rostres similars dels juga-
dors, tàctica habitual, nom de l'es-
tadi, entrenador o escut. L'edició 
ha tingut una gran acollida entre 
els amants del futbol català, que 
han publicat el partit Sant Andreu 
- Europa que s'havia de jugar el 
passat diumenge. Totes aquelles 
persones que disposin del joc en 
una de les dues plataformes (PS4 
o PC) només han de seguir les ins-
truccions que el perfi l de twitter 
@PESCatalunya ha penjat en el 
seu mur.

Quatre partits sense perdre a la 
VFO. L'equip de l'Europa eSports 
encadena quatre partits sense 
perdre a la VFO i s'ha situat en 
vuitena posició. A la CPVL les 
notícies no són tan bones, a 
l'equador de la lliga els escapulats 
són el penúltim classifi cat, i a la 
lliga de Footers l'Europa és tercer 
després de tres jornades amb sis 
punts.•

Juga amb l'Europa 
sense moure't de casa
Una edició del PES permet defensar els colors escapulats

Imatge del PES on es pot escollir l'Europa. Foto: Cedida
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Xarxes solidàries
Arran de la situació d'emergència sanitària, social i econòmica generada per la pandèmia del coronavirus, 
milers de persones s'han organitzat en xarxes de suport mutu als diferents barris i pobles de l'Estat. 
Aquestes distribueixen aliments i productes d'higiene a totes aquelles persones que es troben en situació 
de vulnerabilitat. No són una ONG ni caritat, no es tracta d'assistencialisme, sinó de xarxes solidàries 
de persones organitzades que es donen suport mútuament. El Casal Popular Tres Lliris es va convertir 
en nou punt de la Red de Cuidados Antirracistas el 5 d'abril. Text i fotografi es: Joanna Chichelnitzky 

A Barcelona, a partir del decret d'estat d'alarma, neix la 
Red de Cuidados Antirracistas. Està formada per una de-
sena de col·lectius migrants i antiracistes que, amb la col-
laboració d'altres xarxes de suport mutu de diversos bar-
ris de l'àrea metropolitana, s'encarreguen de distribuir 

aliments i recursos bàsics a totes aquelles persones que es queden 
fora del sistema i no reben les ajudes del Govern.

La Red funciona, com la majoria de xarxes, de manera horit-
zontal i comunitària. Es tracta doncs d’una xarxa de suport de 
persones migrants i aliades que distribueix aliments i cures entre 
totes aquelles persones que es troben en situació d’extrema vul-
nerabilitat . Com serien les migrants sense papers o en condicions 
precàries legals davant la Llei d'Estrangeria, les treballadores se-
xuals, persones sexo-gènere dissidents, mares migrants soles amb 
fi lles i sense feina, entre altres. Van començar ajudant a 30 perso-
nes del seu entorn més proper, i ara ja arriben a més de 280. 

El Casal Popular Tres Lliris concretament es va convertir en 
nou punt de la Red el passat 5 d'abril, cedint l'espai i oferint les se-
ves voluntàries. Així doncs, el Casal situat des de fa sis anys a l'an-
tiga comissaria de Lesseps, a la Vila de Gràcia, obre les seves por-
tes dos cops per setmana com a punt de recollida de les donacions 
de col·lectius i veïnes del barri, que empaqueten i reparteixen un 
cop per setmana a les usuàries de la xarxa.
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Els paradistes d'alguns mercats, com el de la Llibertat, estan 
contents però alhora una mica esparverats per l'alta afl uència 
de clients que es registra sobretot els dissabtes al matí. Com 
a exemple, dissabte passat, a la Llibertat no hi havia garro-

tades però sí que costava obrir-se pas pels passadissos. De fet, feia una 
mica de por veure com la dinàmica de presses i algunes topades involun-
tàries es produïa sense que alguns clients fossin conscients de la crisi sa-
nitària i de les mesures de distanciament social que segueixen vigents. 
Necessitem els mercats, però potser caldria regular l'accés.

El
depen-

dent

Ull de 
dona

Conxa Garcia

Parlem d’Aspasim perquè va néi-
xer al barri d’El Coll de la mà de 
Maria Mullerat, però són totes les 

entitats de l’anomenat Tercer Sector, 
que ja abans denunciaven una manca 
de suport, les que pateixen una situa-
ció de precarietat davant la pandèmia. 
Aspasim i les entitats d’atenció a perso-
nes amb discapacitat intel·lectual greu 
amb necessitat d’acompanyament per-
manent veuen multiplicades les despe-
ses amb motiu del Covid. El que suposa 
una necessitat de liquiditat imminent 
per la compra extraordinària de materi-

al, desinfecció i pagament del personal 
complementari a les baixes per confi -
nament. Aspasim atén durant el curs 
entorn a 284 persones amb discapaci-
tat intel·lectual severa en escoles, tallers 
i llars. D’aquestes, 70 estan vivint en 10 
llars Residència en diferents barris de 
Barcelona. Algunes d’elles tutelades per 
la Generalitat i d’altres entitats. Les fa-
mílies fan tot el que poden i s’està de-
manant ajut a la ciutadania, però el que 
cal és que l’administració pública es faci 
càrrec de tantes despeses com sigui pos-
sible, ja que les aportacions d’informa-
ció, material i recursos són fi ns ara insu-
fi cients. No podem deixar abandonades 
les entitats que tenen cura de les nostres 
persones més vulnerables.•

Fundació Aspasim
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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.

Cartes al director

Enemic invisible
El xiulet constant que reproduïa aquell 
monitor, li impedia dormir. Sabia que 
aquella infermera havia tornat per com-
provar les seves constants vitals. No era 
necessari que li comuniqués l'informe 
mèdic, sabia perfectament quin era el 
seu estat. A cada minut que passava, la 
seva respiració es tornava més pesada, ja 
no suportava aquella opressió en els seus 
pulmons. Va deixar de lluitar quan va no-
tar en el seu rostre la mà d'aquella jove, 
es va rendir davant aquell enemic invisi-
ble que havia envaït el seu cos. El seu úl-
tim esforç el va emprar per apartar de les 
seves fosses nasals aquella olor tan pe-
culiar, que li recordava que es trobava a 
l'habitació d'un hospital, llavors, va aspi-
rar profundament la fragància d'aquella 
jove, que li recordava a l'olor corporal de 
la seva estimada néta. Allò li va produir 
serenitat, precisament la que necessita-
va per iniciar el seu últim viatge. La seva 
ment es negava a defallir sola, sense la 
companyia dels seus, per això es va con-
vèncer que aquella criatura era sang de 
la seva sang. Abans d'exhalar el seu úl-
tim alè, va pronunciar el nom de la seva 
néta en un murmuri ofegat. Aquella in-
fermera intuint quina era la seva última 
voluntat, es va abraçar a l'anciana dient-
li: -Et vull, àvia.

Lola Salmerón

Editorial

800: un homenatge

L 'Independent que teniu a les mans torna a tenir números rodons, 
800, cosa que ja no necessàriament celebrem perquè, quan estem a 
punt de complir 20 anys, la feina del dia a dia és la que compta i no 

les efemèrides i l'aniversarisme constant. Precisament, però, per valo-
rar la feina quotidiana i sense contradir que el setmanari és un treball 
d'equip, avui és un bon dia per posar en relleu l'últim pas de la cadena 
de cada setmana: la distribució. Val la pena fer-hi esment per honorar 
els nostres padrins, Albert Musons i Gerard Maristany, els dos periodis-
tes que en un llunyà any 2000, 
van subratllar en la presen-
tació del número zero que 
aquest setmanari podria treu-
re cada setmana grans exclu-
sives, però que si fallava la dis-
tribució l'esforç no serviria.

I en aquesta crisi sanitària 
els que de veritat s'han jugat 
la vida cada divendres han es-
tat els nostres distribuïdors, 
la Cristina i l'Albert. La resta també, però ells sobretot. De bon matí, 
com si no passés res al món ni estigués morint gent a cabassos, ells es 
posen la mascareta, aterren al carrer de la Perla, se saluden a distància, 
trenquen el gel del matí, potser agafen un cafè per emportar i pugen a 
la furgoneta de repartiment. Tenen per endavant una xarxa d'una cin-
quantena de punts que requereix aquests dies una constant adaptació. 
És cert també que la Cristina i l'Albert han hagut d'adaptar la feina que 
fan en situacions normals, quan el setmanari arriba a més de 700 punts 
dels cinc barris i quan l'estructura de distribució és més àmplia, amb el 
suport de la Trini, la Kumba o la Tània. Honor i glòria per a tots ells.

Aquest número 800, doncs, és especial com tots els que pot treure 
una publicació de paper en temps de reclusió virtual. Nosaltres ho valo-
rem molt, i ens agrada que ens hi acompanyeu. Avui, però, tocava treu-
re's el barret davant dels distribuïdors.•

En aquesta crisi els que 
sobretot s'han jugat la 
vida a l'Independent han 
estat els distribuïdors

No podem abandonar 
les entitats que tenen 
cura de les persones 
més vulnerables
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Gràcia, cap a on vas?

Gràcia, cap a quina 'nova 
normalitat' vas?

D esprés de setmanes de confi nament i limitació de 
les nostres llibertats, avancem cap al que han ano-
menat la nova normalitat. Però, què vol dir això i 
com ens hi hem de posicionar? Què val la pena res-
catar de l’etapa pre-pandèmia i què volem crear de 

nou per garantir per a tothom una vida que valgui la pena 
viure? I, sobretot, què haurem de fer per aconseguir-la?

Des de Gràcia, cap a on vas?, creiem que els barris són el 
marc de referència territorial idoni per començar a pensar 
i a treballar per aquesta nova realitat que a mitjà termini 
estarà marcada per una greu crisi socioeconòmica i per un 
canvi en la forma de relacionar-nos amb l’entorn. Tot i que 
molts fenòmens siguin generals, només abordant-los des 
de les característiques de cada territori podem empren-
dre les accions més efi caces per assolir unes condicions de 
vida dignes per a tot el veïnat. Per començar, sembla obvi 
que la morfologia urbana de la Vila de Gràcia fa que les 
mesures de distanciament social que impedirien la propa-
gació del virus són del tot inviables. En un barri on pràcti-
cament no existeixen voreres de més de 2 metres d’am-
plada, l’única fórmula que ens pot permetre passejar i fer 
exercici sense posar en risc la salut és guanyant espai als 
vehicles. Per això, reclamem a l’Ajuntament de Barcelona 
que en limiti la circulació a les vies més grans, una ac-
ció que, a més, aniria en línia amb una desitjada reducció 
d’emissions i de contaminació. 

La recuperació de l’espai urbà per a vianants i despla-
çaments en bicicletes, més urgent que mai, és indissocia-
ble del fre a l’expansió continuada de les terrasses de bars 
i restaurants. En aquest sentit, la reducció de l’aforament 
d’aquestes no pot ser l’excusa per transgredir el Pla d’Usos 
de Gràcia i ocupar una superfície superior d'espai públic. 
Seguirem defensant que les places de la Vila siguin un lloc 
d’esbarjo per a tothom i no només un espai de consum per 
a qui s’ho pugui permetre. A banda d’això, la situació actu-
al ha fet encara més patent la manca de zones verdes que 
patim al barri. 

Més enllà de la protecció de la salut de les veïnes, la sac-
sejada econòmica i laboral provocada per l’estat d’alarma 
ens fa tornar a un dels temes que més ha centrat la nostra 
atenció: l’habitatge. Com sempre, seguirem assenyalant 
la necessitat de regular els lloguers i la pràctica inexistèn-
cia d’habitatge públic a Gràcia. Fóra bo que l'Ajuntament 
s'apressi a tirar endavant els plans previstos d'habitatge so-
cial perquè la urgència habitacional serà cada vegada més 
gran. Però, a més a més, volem subratllar l’oportunitat im-
millorable que sorgeix amb la caiguda del turisme de reti-
rar les llicències als pisos turístics legals i de perseguir-ne 

els d’il·legals per tal que aquests habitatges retornin al mer-
cat residencial. 

Tampoc podem passar per alt en aquesta refl exió sobre 
la nova normalitat el paper essencial que ha jugat el comerç 
de proximitat – el que ha pogut obrir – en aquestes setma-
nes. Cada cop més ofegat pels lloguers desorbitats i l’expan-
sió de les grans cadenes de distribució, ha prestat un servei 

a les veïnes que hauria de fer que abordéssim la situació de 
vulnerabilitat a què el sistema econòmic i el model de ciu-
tat els aboca. 

Per últim, ens preocupa que les mesures que s’han pre-
vist només tinguin en compte les activitats econòmiques 
i no facin cap mena de referència a la vida associativa, en 
aspectes com, per exemple, l’obertura dels espais on ens 
reunim. Volem participar, i molt, en la generació de la nova 
normalitat, perquè no volem que sigui un retorn a l'antiga, 
amb contaminació, gentrifi cació i exclusió social. Perquè si 
una cosa tenim clara és que els moviments socials i veïnals 
haurem d’estar actius i creatius per exigir que l’actual crisi 
no la tornem a pagar les de sempre i per demostrar que no 
estem disposades a unes noves retallades.•

Ens preocupa que les mesures 
previstes només tinguin en compte 
les activitats econòmiques i no facin 
cap referència a la vida associativa

el 
bloc

Catorze hores davant 
de la pantalla

Albert Vilardaga

Aquesta setmana escoltava a la ràdio 
que durant aquest confi nament pas-
sem de mitjana de catorze hores da-

vant de pantalles, principalment davant 
del telèfon, l'ordinador i el televisor. La 
xifra em sembla una atrocitat, però real-
ment si em miro al mirall, no puc dir que 
em sorprengui massa. Si tenim en comp-
te que devem dormir aproximadament 
entre sis i vuit hores al dia, implica que 
només estem entre dues i quatre hores al 
dia en què no estem mirant una pantalla, 
i si restem el temps que sortim a passe-
jar, a comprar o a fer les tasques domès-
tiques vol dir que pràcticament la resta 
del temps tenim una pantalla davant.

L'augment era previsible: el teletre-
ball o bé les activitats escolars, les sèries, 
l'esport a distància o les videotrucades 
grupals han fet incrementar el nombre 
d'hores, però caldria tenir una mica més 

d'autocontrol. L'estudi explicava que un 
60% de la població asseguraven haver 
notat alguna molèstia ocular durant el 
confi nament, i que tantes hores també 
s'han traduït amb més mal de cap, coïs-
sor d'ulls, sequedat ocular, difi cultat per 
enfocar, enrogiment dels ulls, empitjora-
ment de la visió i alertava que podia arri-
bar a provocar lesions oculars.

Pràcticament ens vam trobar d'un dia 
per l'altre en una situació que no haví-
em previst ni tampoc viscut mai. Aquests 
mesos de confi nament s'estan fent llargs, 
no ens imaginem el que hauria estat pas-
sar-ho sense internet, la nova normalitat 
de la qual parlen els polítics fa una mica 
de por, enyorem la rutina que tant ens 
queixàvem. Tot això és cert, però haurí-
em de trobar la manera de no passar ca-
torze hores al dia davant d'una pantalla, 
jo el primer. Pensem-hi.•

L'augment era 
previsible, però 
caldria tenir una mica 
més d'autocontrol

Gràcies al suport de:
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Oriol Garcia Conesa, 
activista incansable a Gràcia

O riol Garcia Conesa, era un mestre artesà estu-
cador, reconegut a tot l'estat, que vivia al car-
rer Polònia, a Can Baró. Però, que, a la transi-
ció, va ser un activista incansable a Gràcia. La 
COVID-19 se l'ha endut amb 61 anys. 

Vam coincidir a l’escoltisme, a l’A.E. Abat Oliva de la 
Salle. Vam formar-nos en la muntanya, el país i la de-
mocràcia. (al cau, al darrera del cor de l’església, a cops, 
s’amagavem les “octavetes”). Oriol va entrar a Rangers i 
va ser fi ns cap d'Agrupament. Va arribar a ser càrrec de 
Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi, coordinat per Jordi 
Ayza y Lourdes Samsó, també amics graciencs.

Eren moments d’eclosió, d’ocupar els carrers. Cap el 
1976, vam crear "Gràcia Jocs i Rialles" grup de festes in-
fantils. Cada tercer diumenge de mes, muntavem un sarao 
gratuÏt a les places. Ens reuniem als LluÏsos amb Florenci 
Maymó, Xita Camps , - de Cavall Fort-, Cristina Domingo, 
Beth Osta, l'escriptora Teresa Duran, i altres. Eren els pri-
mers cerca-viles ! amb Planxet i Cia, els Comediants, els 
germans Poltrona, Xesco Boix. Ens tocava tot! Idear els 
temes, la logística, la burocràcia- els permisos al Govern 
Civil-, dissenyar els cartells i penjar-los, adornar les plaçes, 
el so, i si calia, col.locar-nos els capgrossos i els gegants. 
Vam fer les primeres “Tamborinades” al Parc Güell i a la 
Ciutadella. No sé d’on treiem el temps!.

Oriol era un motor. Va portar-me a l’esplai “Cadira i 
Canti” dels Caputxins de Sarrià, per a joves amb Síndrome 
de Down. I ell va entrar al “Petit Príncep”, per a persones 
amb Paràlisi Cerebral amb la seva companya Maria Josep. 
Era un moment únic, per que vam poder crèixer junts amb 
la primera generació de joves amb discapacitats que tin-
dria accés al món del treball.

Oriol va continuar amb el negoci familiar d’ Estucs tra-
dicionals. Va estudiar a la Massana. i va ser professor de 
les Escoles Taller de l'Ajuntament de Barcelona. Una ini-
ciativa del regidor Germà Vidal, que formava a joves en 
ofi cis. L’Oriol Garcia professor, va reconstruir amb els seus 
alumnes les edifi cacions del Parc del Laberint d’Horta.

En la seva plenitud l'empresa d'Estucs d’Oriol Garcia 
Conesa, era reconeguda a tot l’estat. Ell donava màsters 
de les seves tècniques mil·lenàries a Hosca, Ponferrada, 
Mont-roig de Camp. A qui es portés bé li acabaria explicant 
les fórmules de colors recuperades pel seu avi. El busca-

ven arquitectes com Rafael Moneo. El 2007 va participar a 
la reconstrucció del Museu del Prado. Els estucs dels patis 
centrals del Museu, d’un roig magenta pujat, són de l’Oriol. 
Allà va crear-se la llegenda de l'estucador català , que estu-
diava cada paret amb el tacte, s’ho rumiava, i amb l’ajut del 

seu fi ll, també Oriol, era capaç de sorprendre qualsevol.
La notícia de la partida d'Oriol Garcia Conesa, per la 

COVID-19, primer va entristir-me. Vaig refl exionar que 
haurà descansat. Però, pensant un pel més, va sortir-me 
un somriure. Sé que estarà donant alguns consells, -or-
dres-, a Sant Pere. “Que ja seria hora que comencin a re-
modelar edifi cis i a netejar-los!” desprenent l’energia que 
ens impressionava a tots els qui vam coincidir amb ell en 
entitats o a les places de Gràcia. Gràcies Oriol!•

Vicenç Sanclemente, periodista

Gràcies al suport de:

A qui es portés bé li acabaria 
explicant les fórmules de colors 
recuperades pel seu avi

el 
bloc

L'independentisme 
pragmàtic, un fracàs

Lluís Bou

L’independentisme pragmàtic ha to-
pat amb el mur de formigó. L’aposta 
d’investir Pedro Sánchez per in-

tentar una via de diàleg amb el govern 
espanyol, que tan bé representaven 
Gabriel Rufi án i Joan Tardà, ha resultat 
fallida. La taula de diàleg era l’emble-
ma d’aquesta aposta però no ha tingut 
mai contingut, i Sánchez l’ha enterra-
da amb el gir a la dreta que ha fet cap a 
Ciutadans.

La majoria parlamentària que va dur 
Sánchez a la Moncloa ja no existeix, i el 
govern del PSOE i Podemos ha encetat 
una via recentralitzadora amb l’estat 
d’alarma. En comptes de diàleg amb els 
independentistes, hi ha posat militars, i 
ha descartat el model alemany de cedir 
la decisió fi nal als lands, per establir un 
comandament únic.

Ciutadans serà el suport necessari 
del govern del PSOE i Podemos, ara que 
Inés Arrimadas ha tornat a sintonitzar 
amb els lobbies econòmics. Sánchez s’ha 
rendit a l’evidència, i intentarà sobreviu-
re així a la crisi econòmica i social de la 
pandèmia. Ja veurem com ho resistei-
xen els comuns, embardissats en aquest 
escenari.

L’independentisme pragmàtic ha aca-
bat amb un balanç migrat. Va investir 
Pedro Sánchez sense cap condició con-
creta a canvi, més enllà de dialogar, i ara 
el líder del PSOE l’ha abandonat a la cu-
neta un cop usat per arribar al poder. I 
sense ni un bri de diàleg.

Ja ho deia Kant. “No us heu de perme-
tre hostilitats en una guerra (un confl ic-
te) que facin impossible la confi ança re-
cíproca, per quan sigui l’hora de la pau”. 
Aquesta línia vermella de les hostilitats, 
vist des de la part catalana, es va traves-
sar amb la repressió i el polèmic discurs 
del rei Felip VI. I puc convenir que, des 
de la part espanyola, es travessés amb la 
declaració d’independència. 

Era evident doncs que, parafrase-
jant Kant, encara no era l’hora de la pau 
i que el diàleg fracassaria. Simplement 
perquè no era real, ni tampoc sincer.•
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La Sedeta proposa 
poemes visuals 
per a la Setmana 
de la Poesia

La Sedeta ha llençat un 
repte amb motiu del 
festival Barcelona Poesia 
que s'hauria d'haver 
celebrat per aquestes 
dates, amb la participació 
del centre cívic amb el 
Racó Poètic. Per això 
proposa un nou repte: 
la creació d'una poesia 
visual. Els interessats 
poden enviar la fotografi a 
al correu de l'equipament, 
que la compartirà a la seva 
col·lecció de Poesia Visual. 

La Fontana obre 
les inscripcions 
de Cantautores 
a la fi nestra
L’Espai Jove la Fontana 
ha obert aquesta setmana 
i fi ns el 28 de maig la 
convocatòria del cicle 
musical Cantautores a la 
fi nestra, la versió virtual 
dels concerts organitzats 
a la plaça, i que amb la 
crisi sanitària es faran 
a Instagram. Així, cada 
dijous de juny i juliol 
es connectarà amb una 
cantautora que oferirà 
una estona de música i 
també s’aprofi tarà per 
conversar-hi i conèixer 
millor la seva proposta 
artística. Abans del 2 de 
juny es confi rmarà el 
cartell defi nitiu.

Els Girona ajornen 
la celebració dels 10 
anys i es preparen per 
obrir el 26 de juny
 

La programació de pel·lícules segueix a les plataformes 
digitals mentre les sales enllesteixen l'espai per rebre públic

Silvia Manzanera

El compte enrere per reo-
brir les sales de cinema ja 
ha començat. Tot i el ball 
de dates que situava en un 
principi l’obertura dels ci-

nemes després de l’estiu, final-
ment el sector ha marcat el 26 de 
juny per aixecar de nou la persiana 
de les sales. Hauran estat més de 
tres mesos sense activitat, més en-
llà de les diferents propostes que 
s’han portat a terme a les platafor-
mes digitals, com és el cas dels ci-
nemes Verdi i dels Girona. “És una 
manera de mantenir-se actiu i vi-
sible, crec que ho necessitem tant 
nosaltres com el públic”, explica 
Toni Espinosa, gerent dels cine-
mes Girona.

Tot just el 10 de març aquest es-
pai gracienc complia deu anys de 
trajectòria, i com ja havia anunciat 
en el seu moment, tenien la inten-
ció de fer una celebració, ara ajor-
nada per la crisi sanitària. La direc-
ció dels Girona reconeix que ara no 
és una prioritat perquè estan pen-
dents de preparar la tornada i de les 
mesures que hauran d’aplicar quan 
reobrin però la festa dels deu anys 
“queda pendent”. “És evident que 
tindrem una situació diferent però 
intentarem que la gent pugui venir 
al cinema amb la màxima normali-
tat”, assegura Espinosa. 

I precisament per tenir llest 
l’espai a fi nals de juny i adaptar-se 
a la “nova normalitat”, els respon-
sables dels Girona estan pensant si 
obrir una setmana abans “a mode 
de rodatge”, i veure com funcionen 
les mesures que s’hauran d’aplicar. 
La data d’obertura dels cinemes 
també coincideix amb el llança-
ment que tradicionalment fan els 
Girona dels abonaments anuals al 
mes de juliol, i que, enguany, tam-
bé està previst.

Mentrestant, les tres pel·lícules 
que actualment té els Girona a la 
sala virtual de cinema són La pa-
sión en el arte, un documental so-
bre la representació de la mort de 
crist en l'art a través dels segles; 
Vivarium, premi a la millor actriu 
al festival de Sitges; La alegria de 
las pequeñas cosas, dirigida per 
Daniele Luchetti; i el fi lm francès 
Los profesores de Saint-Denis. Un 
euro d'aquesta entrada -fent servir 
el codi salavirtualcinemesgirona- 
va destinat a la sala gracienca.•

Anna Garriga

La tradicional 
campanya dels 
abonaments 
anuals que fan al 
juliol es manté 

El repor

S.M.

És una retirada parcial: l'ar-
tista Victòria Ibars tanca el 
taller que des de feia quatre 

anys tenia al número 7 del car-
rer Vic, compartint espai amb 
l'Anna Soda, qui haurà de buscar 
nova companya. Es jubila, i no 
pot endur-se totes les creacions 
que ha fet al llarg d'aquest temps 

(llibres, escultures, ceràmiques, 
botons). I per això fi ns a fi nals 
de mes estarà al taller venent-
les. "Estic liquidant tot a meitat 
de preu però és que ara ja no ne-
cessito el taller, ara és el moment 
d'encetar una nova etapa", reco-
neix l'artista gracienca. Diu que 
seguirà treballant en el seu retir 
a Canet de Mar però sense pres-
sions, a un altre ritme. I amb un 
peu a Gràcia, per suposat, com a 

membre de les Minerva, creado-
res de Gràcia, i com a presidenta 
del carrer Riera de Sant Miquel, 
encara que el futur de la Festa 
Major enguany sigui incert. L'any 
2013 va fer el Caganer de Gràcia 
i el 2015 una versió reduïda. "Em 
vaig passar sis anys a la botiga de 
Verdi, i sempre he participat de 
forma activa en la vida comercial 
i social de la Vila", reconeix Ibars, 
gracienca forever. •

La tallerista plega, la Minerva segueix
La ceramista i dissenyadora gracienca Victòria Ibars es jubila 

i liquida totes les creacions del seu taller del carrer Vic

Victòria Ibars, a una fi ra d'artesania. Foto: Cedida

Els cinemes Girona amb la persiana abaixada, aquest dijous. Foto: A. Vilardaga

El IV BCN Film Fest, a l'estiu 
i amb públic. Després de 
l'ajornament al juny del festival 
que els Verdi celebren per Sant 
Jordi, la quarta edició del BCN 
Film Fest se celebrarà fi nalment 
entre el 25 de juny i el 2 de 
juliol amb públic. El certamen 
conservarà totes les seccions 
previstes i els 50 títols programats.
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Premi Baldiri 
Reixac al projecte 
de Les Aigües 
i La Perla 29

E l projecte sobre les arts es-
cèniques que l'Escola les 
Aigües i La Perla 29 van 

engegar a principis de curs ha 
obtingut el reconeixement de 
la Fundació Carulla amb un 
premi Baldiri Reixac de la cate-
goria Connexions. La propos-
ta pretén un treball conjunt 
al llarg de dos o tres anys amb 
l'objectiu d'introduir les arts 
escèniques dins el currículum 
escolar del centre. Així, des del 
passat setembre l'espai artístic 
gracienc i l'escola han format 
un equip per donar formar al 
projecte que arrencarà el pro-
per curs 2020-2021, amb la idea 
d'establir un diàleg entre el 
món educatiu i el món cultural 
perquè "el resultat sigui real i 
aplicable", segons l'explicació 
del projecte per part de la Perla 
29: "les arts escèniques han 
d'irrompre a l'escola i quedar-
s'hi per sempre".•

S.M.

El repor

S.M.

E l confi nament va aturar la 
gira que havia de promocio-
nar el darrer treball conjunt 

de Magalí Sare i Sebastià Gris. I 
el balcó de la casa que compar-
teixen a Joanic havia de conver-
tir-se en el nou escenari dels jo-
ves músics durant gairebé mes 
i mig. Una experiència que ha 
donat per a molt. "Al tercer dia 
dels aplaudiments ho vam veure 
claríssim", confessa la cantant 
i compositora, "al dia següent 
faríem un concert". I així ha es-
tat cada vespre fi ns ara, sumant 
nou públic, aprenent en un nou 
entorn, gaudint de la música, de 
l'experiència de compartir. "Em 
sento una privilegiada perquè 
visc en un lloc amb espai amb 
una persona increïble, i tot això 
m'ha enganxat amb la creativi-
tat molt alta", confessa Magalí. 
I malgrat que no sabia com re-
accionaria el veïnat, la resposta 
ha estat contundent. I no només 
pels aplaudiments fi nals o els 

crits "d'una altra, una altra". "Un 
dia una veïna que no coneixíem 
ens va demanar si ens podia gra-
var, i després va pujar el vídeo a 
Twitter", explica la jove cantant, 
"i va aconseguir milers de visu-
alitzacions". Ho van petar, vaja. 
La cançó, I wanna love you de 
Bob Marley. Han estat gairebé 40 
temes, cançons que s'havien de 

preparar, pensar, estudiar... Tota 
una quarantena musical.

De fet, els concerts al balcó han 
servit com a plataforma de pro-
moció per als músics, perquè mol-
ta gent que no els coneixia ara els 
ha descobert i s'ha sumat al grup 
de seguidors de les xarxes per 
veure les actuacions que també 
han fet a l'Instagram. "No hi ha 

res com una actuació en direc-
te", confessa la Magalí, "però pot-
ser treballar de manera virtual o 
fer servir les plataformes digitals 
com aquests dies ens ha fet desco-
brir més possibilitats". 

D'aquesta experiència ella n'ha 
tret partit, creativament parlant. 
De fet ja ha anunciat que vindran 
novetats... A títol individual i "al-
guna coseta amb el Sebastià". Ara 
que ja ha començat el desconfi na-
ment han aturat els concerts al 
balcó, una experiència de la qual 
es confessa "agraïda" per la res-
posta d'aquest públic-veïnat. 

A l'espera de reprendre en 
quant puguin la gira de presenta-
ció del disc A boy and a girl, sig-
nat amb Sebastià Gris, la Magalí 
també espera que hi hagi una re-
naixença cultural. "No diré que 
hi haurà un abans i un després 
de tot això, perquè recuperar la 
normalitat serà molt progressiu 
però sí tinc l'esperança que can-
viaran moltes coses, i espero que 
es produeixi un boom de la cultu-
ra". La plaça Joanic, segur, tindrà 
memòria.•

Quarantena musical
La parella de músics Magalí Sare i Sebastià Gris aprofi ten el confi nament per seguir 

actuant, estudiant i creant. El balcó, un nou escenari, i el públic de Joanic, agraït

La Magalí Sare i el Sebastià Gris, en una imatge promocional. Foto: Cedida
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L’Independent de Gràcia
15 de maig de 2020

16

V a ser l’antropòleg Edward T. Hall qui va encunyar 
el terme proxèmica l’any 1963 per referir-se a l’es-
tudi de les maneres com la gent estructura i utilit-
za l'espai en el procés d’interacció. Hall va dedicar 
bona part de la seva vida a estudiar les distàncies 

personals que mantenen diferents grups quan interactuen 
amb altres persones segons el seu grau de coneixença: des-
coneguts, coneguts, amics, familia. Per exemple, les distànci-
es que guarden un veí de Reykjavík i un altre de Gràcia si un 
desconegut els pregunta quelcom a la parada d’autobús són 
diferents. Les raons d’aquesta realitat són culturals, costums 
adquirits en el procés d’aprenetatge, que condicionen la per-
cepció de l’espai més proper fi ns al dia de la nostra mort.

Parlo d’antropologia per explicar la difi cultat afe-
gida que crec que suposa per a persones nascudes al 
Mediterrani mantenir la distància de seguretat entre sub-
jectes per tal d’evitar la transmissió d’un virus en temps de 
pandèmia. Comparo els dos hàbitats que conec, Gràcia, on 
vaig néixer i créixer, i Reykjavík, on visc des de fa quatre 
anys. Les comparacions entre aquests dos territoris s’han 
de fer amb molts matisos, ésclar. A Reykjavík, la densitat 
de població és baixa, i a Gràcia, tot el contrari. A Gràcia uti-
litzem el transport públic, ja sigui l’autobús o el metro, i a 
Islàndia no hi ha un ni un metre de ferrocarril i l’autobús 
és cosa d’infants i adolescents, universitaris, gent gran i 
treballadors migrants sense cotxe -la rara avis que més in-
credulitat produeix als locals. 

A l’illa de l’Atlàntic Nord, les aglomeracions al carrer són 
cosa d’un parell de mesos d’estiu -si fa sol-, i a casa nos-
tra, tot l’any trobem una excusa per apropar-nos els uns 
als altres. D’altra banda, les conseqüències de la Covid-19 
a Reykjavík i a Gràcia tenen poc a veure, doncs aquí dalt 
la cosa sembla que ja està sota control -després d’un in-
tent d’immunitat grupal que, per sort, no els va sortir bé, 
i una xifra de morts que és de deu persones en un país de 
360.000 habitants- i a Gràcia hem perdut desenes de per-
sones estimades amb el dolor i la impotència afegida de no 
poder homenatjar-les com haguéssim desitjat. A la nostra 
vila rebel, els carrers són estrets -i això ens ha fet encara 
més rebels-, i en canvi a Reykjavík -no parlo només del cen-
tre turístic- tot està pensat per al cotxe.

Però més enllà de l’entorn i de les condicions, hi ha 
un fet innegable: al sud d’Europa ens agrada la proximi-
tat molt més que al nord del continent. Tocar-nos l’espat-
lla, donar-nos la mà, parlar a cau d’orella, fer-nos petons i 
abraçades i celebrar que ens ha tocat viure compartint el 
mateix espai. Prop del pol nord, el tòpic és cert i, en compa-
ració, els seus habitants són més freds i distants que la ma-
joria de nosaltres. I observo des de Reykjavík que per a una 
comunitat més freda i distant amb els estranys, l’aplicació 
de mesures de distanciament social és menys traumàtica 
que per a cultures en què les distàncies curtes són la base 
de la vida en societat. 

Comprenc la preocupació de moltes persones que ve-
uen com les normes sanitàries no es respecten quan la gent 
surt de casa en aquesta fase de desconfi nament, però cal 
entendre que, si haguessim de complir al peu de la lletra la 
norma dels dos metres, els carrers de Gràcia s’assemblari-
en força a un sketch dels Monty Python. No excuso els ego-
ïstes ni els temeraris, però pregunto amb tota innocència: 

com és possible mantenir aquesta distància recomanada 
quan el carrer és ple i no s’hi troba fàcilment una escletxa 
espai-temporal per on esfumar-se?

La proxèmica sovint ha estudiat les difi cultats que tenen 
les persones habituades a mantenir les distàncies quan els 
toca adaptar-se a un entorn com, per exemple, el mediter-
rani. Tanmateix, no he sabut trobar textos sobre grups de 
persones obligades a enretirar-se de l’espai que normal-
ment ocuparien, no ja per qüestions culturals, sinó per pro-
tegir la comunitat d’una amenaça vírica. Penso en la socie-
tat d’avui com una conjunt d’imants als quals se’ls nega la 
seva pròpia naturalesa magnètica. Que ningú em mal inter-
preti; és hora de continuar fent un esforç pel bé de tothom. 
Però, segons la proxèmica i la meva enyorança, tres mil 
quilòmetres són massa. Una abraçada des del Nord.•

La torratxa

Com expliquem 
el present

Valentina Baratti

 

El nostre passat és una història que 
canvia segons l'expliqui cadascun. 
Aquests últims mesos s'han carac-

teritzats per tenir el mateix teló de fons, 
de sud a nord, d'est a oest. No obstant 
això, aquest horitzó comú ha determi-
nat conseqüències molt diferents per a 
cada un de nosaltres, marcant encara 
més les diferències socials, destapant 
la fragilitat i les misèries d'una societat 
bolcada exclusivament al consum. 

L'altra dia estava parlant de tot això 
amb la meva amiga Maria. Vivim al ma-
teix barri, però portem setmanes sense 
veure'ns. Ella està acostumada a viatjar 
moltíssim per motius de feina, i de cop 
i volta, s'ha trobat confi nada, en un pis 
petit, sola. Després de setmanes molt 
dures, passades en una solitud atroç, va 
aconseguir superar la seva timidesa i va 

trucar a la porta dels veïns, amb totes 
les precaucions que calien. Fa cinc anys 
que viu al mateix edifi ci, i només havia 
intercanviat amb ells salutacions al re-
plà i poca cosa més. Estava acostumada 
a tancar ràpid la porta de casa, pujar i 
baixar les escales sense aturar-se ni fi -
xar-se en els altres. 

Ara no només els ha conegut, sinó 
que s'han fet amics. Sembla ser que 
tenen moltes coses en comú, o és que 
aquesta història ens agermana a tots. 
És massa aviat per saber si serà possi-
ble tornar a la situació d'abans, a ante-
riors costums, tornar al que donàvem 
per fet, sense valorar-ho. La incertesa i 
la nostàlgia aguaiten al futur, però de-
pèn de nosaltres explicar la història del 
nostre present.•

Després de setmanes 
molt dures, va superar 
la timidesa i va trucar 
a la porta dels veïns

Èric LluentGràcia des de l’exili Èric

Proxèmica

Hi ha un fet innegable: al sud 
d’Europa ens agrada la proximitat; 
tocar-nos l’espatlla, donar-nos la 
mà, fer-nos petons, parlar a cau 
d’orella i celebrar que ens ha tocat 
viure compartint el mateix espai

A Reykjavík resulta fàcil mantenir les distàncies. Foto: Èric Lluent
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