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BComú i PSC avalen negociar
amb l'Estat la cessió de la
caserna de la Guàrdia Civil
El govern accepta en una proposta d'ERC per inventariar solars buits que també
es culmini el traspàs de l'exCAP Quevedo, actual Banc Expropiat, per a entitats

Albert Balanzà

L

'anomenat ple escombra del mes de juliol a Gràcia
no acostuma a portar notícies rellevants, però la represa de l'activitat semipresencial després del conﬁnament ha musculat el contingut de la sessió ﬁns i tot
amb consens majoritari al voltant de punts politicament punxeguts com un prec d'Esquerra acceptat pel govern
de BComú i PSC a favor d'iniciar una negociació amb l'Estat
per què cedeixi la caserna de la Guàrdia Civil de Travessera
de Gràcia i que, en el marc d'un inventari més general de solars buits o infrautilitzats que siguin propietat de l'Estat, es
culmini la negociació mai tancada sobre l'exCAP Quevedo, on
des del maig de 2016 s'ubica la tercera seu del Banc Expropiat.
La proposta, avalada pels tres grups que sumen 11 dels 17
consellers del ple municipal de Gràcia, explicita que Gràcia
té "una gran necessitat de sòl per poder destinar-lo a equipaments públics, habitatge social i espais verds i que la caserna
ocupa 4.375 metres quadrats en un barri que té una densitat
Gràcies al suport de:

La proposta explicita que Gràcia
té una gran necessitat de sòl per a
equipaments, pisos públics o verd
neta de població de les més grans de la ciutat, 899 habitants
per hectàrea residencial.
El conseller republicà, Guillem Roma, ha argumentat l'ús
"residual" tant de la caserna com de l'exCAP, especiﬁcant
que l'una està "infrautilitzada" i que l'exCAP "no té ara un ús
públic regulat". Per part del govern, el portaveu de BComú,
Jordi Farriol, que només va retocar prèviament la petició
en el timing de tres mesos per fer l'inventari de solars, va
remarcar que l'inventari de solars es farà per la via de la negociació i l'acord i que "els dos equipaments concrets que
esmenta també formen part de l'acceptació del prec per
part nostra". Pàgina 2 i Opinió

La caserna de la Guàrdia Civil, a Travessera de Gràcia. Foto: A. V.
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Familiars de
Cuixart i Sànchez,
dilluns a Vila pels
mil dies de presó

Núria Picanyol i Pere
Sànchez, pares de
Jordi Sànchez, i Pol
Leiva Cuixart, nebot
de Jordi Cuixart,
encapçalaran dilluns la
concentració setmanal
de la plataforma
GràciaLlibertat, que
aquest cop -ja després
de més de 120 setmanesse centrarà a denunciar
els mil dies que porten
empresonats els dos
dirigents i que es
compleixen aquest
diumenge. L'acte es farà
com sempre a la plaça de
la Vila a les 20 hores.

La Nova Usurpada
fa una crida a
reubicar persones
pel desallotjament
La casa okupada de la
plaça del Nord, la Nova
Usurpada, ha fet una
crida davant la necessitat
que tenen de reubicar
quatre persones sense
papers, tenint en compte
la imminent ordre de
desallotjament, perquè
els afectats viuen
ara per ara al centre
social. Per completar
l'acció solidària han
fet públic un correu
novausurpada@gmail.
com i un compte de
Telegram (652944201).

Política
BEC i PSC negociaran
amb l'Estat la cessió de
la caserna de la Guàrdia
Civil i del CAP Quevedo
Badia citarà els partits en paral·lel als veïns al
setembre per refer el Pla d'Actuació del Districte

Albert Balanzà

L

'últim ple abans de l'aturada estiuenca, diferent en format per la necessitat de ferlo semipresencial i també
musculós en contingut pels
mesos anteriors d'activitat semiaturada, no va ser gens de tràmit i
va tocar tots els pals dels grans eixos locals: urbanisme, mobilitat,
comerç i equipaments. Tot en un
clima d'entesa sorprenent entre
els grups i de mà estesa des del govern, que prepara el terreny per a
la renegociació del Pla d'Actuació
de cara al setembre, el qual estarà molt condicionat pel nou acord
pressupostari de ciutat.
Aquest clima d'entesa ﬁns i tot va
arribar en qüestions habitualment
punxegudes sobre espais de forta
càrrega política, com la caserna de
la Guàrdia Civil, que el govern de
BComú i PSC va acceptar de negociar amb l'Estat en un prec d'ERC que
demanava un inventari de solars en
desús de propietat estatal i que instava a negociar amb el govern espanyol per tancar la llargament
reivindicada cessió de l'exCAP
Quevedo (actual Banc Expropiat).
El conseller republicà, Guillem
Roma, va argumentar l'ús "residual" d'aquests dos espais en concret,
especiﬁcant que la caserna està "infrautilitzada" i que l'exCAP "no té
ara un ús públic regulat". La plataforma Gràcia Solidària es va adherir a la moció en el cas de l'exCAP

La sessió plenària de dimarts amb format semipresencial. Foto: A.B.

Al·legacions sense suport polític
en el pla de l'Hospital Evangèlic.
Els veïns de Travessera de Dalt
118, que han presentat 14 esmenes
contra el pla especial de l'Hospital
Evangèlic per substituir el centre
sanitari per un institut-escola que
inclourà Teixidores, van topar
amb la unanimitat dels partits a
favor de l'equipament educatiu.

amb una carta. Per part del govern, el portaveu de BComú, Jordi
Farriol, que només va retocar prèviament la petició en el timing de
tres mesos per fer l'inventari de solars, va remarcar que l'inventari de
solars es farà per la via de la negociació i l'acord i que "efectivament
els dos equipaments concrets que
esmenta també formen part de l'acceptació del prec per part nostra".
Sobre el Pla d'Actuació, el regidor de Gràcia, Eloi Badia, en el seu
informe i davant una sala pràcticament buida (set veïns, sis consellers i quatre tècnics; el president,
Ferran Mascarell es va incorporar
més tard), va presentar als grups
polítics una proposta de "dates
temptatòries", sempre i quan la
crisi sanitària ho permeti, perquè
el document pugui recuperar al setembre les sessions de debat que es
van suspendre al març. "Ens posarem a treballar amb la voluntat de
cercar l'acord amb els grups polítics en paral·lel al debat veïnal", va
apuntar alhora que va demanar als
grups poder recuperar el projecte
d'habitatge públic a la façana de
Pare Claret de la Sedeta. La previsió municipal és aprovar el full de
ruta local a l'octubre.
Mil cent casos de Covid. L'informe
del regidor també va servir per actualitzar les dades de positius per
coronavirus a Gràcia. Són 1.110,
que es reparteixen en 453 a Vila,
300 a Grassot, 191 a la Salut, 128 a
Vallcarca i 38 al Coll.

•

ERC ultima l'elecció de Pep Creus com a
president a Gràcia en lloc de Toni López
L'única candidatura manté Olga Hiraldo de secretaria general
i recupera l'exconsellera Dolors Martínez a Política Municipal
A. B.

E

l congrés de districte de Gràcia
d'Esquerra Republicana s'ha
reunit aquest dijous al vespre
per elegir com a nou president el
ﬁns ara secretari de Comunicació
i Acció Política, Pep Creus Vidal,
en tant que nou president local en
substitució de Toni López, que tan-

ca una etapa de cinc anys llargs al
front de l'agrupació local. López, si
el congrés aprova l'única candidatura que s'ha presentat, seguirà a
l'executiva com a secretari d'Atenció a la Militància, un càrrec que
ﬁns ara tenia Àngel Làzaro, el qual
passarà a gestionar la secretaria de
Dinamització i Entorn.
La nova executiva, que internament s'ha deﬁnit com a "continu-

ista" perquè manté Olga Hiraldo
com a portaveu del grup municipal i secretaria general, té en tot
cas algunes cares recuperades
com la de l'exconsellera de Gràcia
entre 1999 i 2006 Dolors Martínez,
i la sortida de l'actual consellera
Núria Pi, que en les últimes setmanes s'ha especulat que podria fer el
pas cap a una candidatura per dirigir el Club Esportiu Europa.

Militants d'ERC Gràcia aquest dijous durant el congrés a l'ACIDH. Foto: Cedida

A l'hora de tancar aquesta edició, la militància encara no havia
refrendat l'única candidatura de
Per Creus Vidal, però sí que la comissió organitzadora del congrés

local, celebrat a l'ACIDH, havia validat 72 avals dels nou necessaris a
favor de la llista. L'últim relleu de
president va tenir lloc el novembre
de 2015.

•
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Dos terços dels
primers visitants
del Park Güell
encara són veïns

La primera setmana de
reobertura del Park Güell
amb accés regulat a tot
el recinte s'ha saldat amb
dos de cada tres visitants
encara vinculats al carnet
de veïnatge o al registre
Gaudir +. Segons les dades
anunciades pel regidor de
Gràcia, Eloi Badia, al ple de
dimarts, hi ha hagut uns
tres mil visitants diaris,
un miler dels quals amb
entrada. "Som conscients
que el turisme tornarà,
però ara dues mil persones
veïnes és una molt bona
xifra", va aﬁrmar Badia.

Teixidores critica la manca de resposta per ampliar els
mòduls de l'escola provisional mentre no es fa el trasllat
Albert Balanzà

El projecte
Ampliem Escoles
vincularà centres
i equipaments a
menys d'1 km

E

La reforma de
la piscina de la
Creueta del Coll
s'estrena el dia 15
Dos anys després
de quedar-se sense
temporada de bany a
la piscina del Parc de
la Creueta del Coll, els
veïns dels barris del nord
tornaran a disposar del
servei a partir de dimecres
que ve, 15 de juliol, un cop
s'han enllestit les obres de
reparació del vas del llacpiscina, que s'ha reformat
en clat de piscina-llac.

l tancament de la preinscripció per al curs 20202021 ja té dades provisionals oficials, després de
l'exercici que sempre fa la
coordinadora d'AMPA de Gràcia
i que a principis de juny apuntava les preferències de les famílies
amb centres destacats en creixement a Gràcia com Sagarra, Turó
del Cargol, Rius i Taulet i l'Escola
de les Aigües -ja a l'Eixample- pel
que fa a P3 i Sedeta i Teresa Pàmies
-l'antic Príncep de Girona, també
a - pel que fa a ESO.
Malgrat la incertesa del proper
inici de curs i les mesures que estan adoptant els centres, el procés de preinscripció s'ha culminat
amb èxit i el Consorci d'Educació
ha presentat aquest dijous al consell escolar de Gràcia les dades provisionals posant èmfasi en els pocs
casos de famílies que han hagut de
recórrer a l'ampliació de sol·licitud
en l'escola pública perquè no els ha
estat assignada la plaça de principi:
un cas a la zona de Salut, Vallcarca
i el Coll i tres casos a Vila de Gràcia
i Camp d'en Grassot.
Aquest escenari, segons el
Consorci i tenint en compte que

Alumnes de l'escola de les Aigües, en l'acte de comiat d'enguany Foto: Cedida

encara han quedat 15 places vacants en les dues zones, s'argumenta en la recuperació del segon grup de l'escola Pare Poveda i
en el nou bolet generat enguany a
l'escola Pau Casals. "No vol dir això
que hi hagi hagut algun cas de sobredemanda en algun centre", ha
apuntat la coordinadora territorial, Carme Redon.
Sobre les dades d'ESO, el
Consorci també ha mantingut l'argument de la demanda coberta sobretot a Vila i Camp d'en Grassot
amb tres famílies afectades i sense

opció de places vacants), i amb una
tendència als barris del nord inversa a la creixent demanda d'escola
pública que es registra en P3. "No
es ﬁdelitza la continuïtat", ha dit
Redon. En aquest punt, la consellera d'ERC, Núria Pi, ha matisat que
l'únic centre públic dels barris del
nord, mentre no s'activi l'institut
Vallcarca, és el Serrat i Bonastre o
encara és fora del districte.
En el torn de preguntes, l'AFA
de l'escola Teixidores i la coordinadora d'AMPA han protestat per
la manca de resposta del Consorci

i del Districte davant la petició del
centre perquè en el proper curs es
puguin ampliar els mòduls prefabricats per donar continuïtat al
centre, mentre no es fa el trasllat
a l'Hospital Evangèlic en el marc
del projecte d'institut-escola.
D'altra banda, el consell escolar també ha abordat els primers
detalls del projecte Ampliem
Escoles, que tancarà aquest juliol una relació de centres i equipaments de proximitat per cobrir
les necessitats de cada centre en
els plans postconfinament. La
consellera d'Educació del districte, Cristina Carrera, a l'espera de
tancar la llista de Gràcia, ha explicat que cada centre de primària disposarà d'un equipament o
espai d'entitat a 500 metres i que
cada centre de secundària tindrà
la mateixa oferta a un màxim
d'un quilòmetre de distància.

•

El repor

El campanar de plaça de la Vila s'espatlla la setmana del 170è aniversari

Una avaria elèctrica atura el símbol
de la independència de Gràcia
Albert Balanzà

E

n passar per la plaça de la
Vila o ﬁns i tot des de la veïna plaça del Sol aquests dies
de conﬁnament s'ha sentit més
que mai el campanar, símbol
de la independència de Gràcia,
de la Revolta de les Quintes, de
punt de trobada intergeneracional actual... Però el silenci de
les campanes ha tornat i això ha
fet aixecar el cap a alguns lec-

tors que, a través de les xarxes
han demanat a L'Independent el
perquè, i la resposta és una avaria elèctrica. El rellotge del campanar es va quedar clavat a les
11.10 hores la setmana passada.
L'avaria elèctrica arriba en
mal moment perquè justament
aquest dilluns 6 de juliol s'ha
commemorat el 170è aniversari
de la independència de Gràcia,
la que va durar més de les tres
reconegudes, la que va arrencar el 1850 i només es va aturar

per l'annexió global de 1897 de
municipis del pla de Barcelona
a la capital. En aquell 1850 el
campanar encara no hi era: es
va aixecar com a campanar civil
a partir de 1864, va ser el símbol
de la Revolta de les Quintes el
1870 i es va restaurar dels danys
el 1882.
Fonts municipals han explicat
que l'avaria elèctrica és "aliena"
a l'Ajuntament de Barcelona.
"Ens hem posat en contacte
amb la companyia perquè la in-

El rellotge del campanar, clavat a les 11.10 hores. Foto: Cedida

cidència es resolgui tant abans
com sigui possible. Un cop que
es restableixi el subministra-

ment amb normalitat, el rellotge es posarà en hora de nou",
han explicat.

•
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Tres professionals sanitàries
seran les pregoneres de la
Festa Major de Gràcia 2020
La metge anestesista Elvira Bisbe, la doctora Xènia Sist i la infermera Maite Fabregat
protagonitzaran l'inusual pregó a porta tancada el 14 d'agost a la sala d'actes del Districte

A. B.

N

o podia ser gairebé de
cap altra manera i enguany el pregó de la
Festa Major de Gràcia,
com sempre el dia 14
d'agost a les set de la tarda però a
porta tancada i a la sala d'actes del
Districte, serà un reconeixement
a les persones que han vetllat per
la salut de la ciutadania, especialment durant les setmanes més dures de la crisi sanitària.
En base a aquest argument el
Districte i la Fundació Festa Major
han acordat tres noms representatius de la primera línia de la crisi sanitària: la metge anestesista
Elvira Bisbe, vinculada a l'Hospital de l'Esperança i vicepresideenta del Col·legi de Metges; la infermera doctora Xènia Sist, que va ser
adjunta a la direcció del pavelló del
Guinardó; i la infermera del CAP
Vila de Gràcia Maite Fabregat.
Es dóna la circusmtància que
l'elecció del pregó torna a recaure
en el sector mèdic per segon cop
en els últims tres anys, després
que l'any 2018 fos elegida Elena
Carreras, cap del servei d’Obstetrícia i Ginecologia de l’Hospital
Universitari de la Vall d’Hebron.
L'any passat el protagonisme se'l
van endur les jugadores de bàsquet de l'ACIDH Cristina Pandis,
Xènia Galtés, Paola Manjón i
Noèlia Bautista.
Bisbe, Sist i Fabregat, doncs,
seran les pregoneres de la Festa
Major 2020 exempliﬁcant els diferents esglaons de la cadena de fun-
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Ros de Olano i
Carolines seran
només per a veïns,
serveis i bicicletes
El Districte ha donat
detalls aquesta setmana
del canvi a prioritat
invertida dels carrers Ros
de Olano, carolines, Santa
Àgata, Verdi de Dalt
(entre Travessera i Sant
Salvador) i Beat Almató.
La nova senyalització
vertical i horitzontal
prohibirà la circulació
del trànsit amb excepció
del veïnat que hi tingui
aparcament, els vehicles
de serveis i les bicicletes.

Casa Seat acull
l'expo Recreativos
Federico com a
homenatge a Lorca

Una protesta a l'Hospital de l'Esperança, després de l'alt grau de pressió amb què han treballat els professionals. Foto: A.B.

Proposta perquè la cultura
popular programi dos dies a
plaça de la Vila. Als escenaris de
Festa Major, conﬁrmats Dones
del 36, Joanic i el que s'acabi de
pactar amb les festes alternatives,
s'hi sumaran almenys dos dies
a plaça de la Vila per a les colles
de cultura popular. Hi haurà
programació el 15 i el 21 d'agost.

cionament de la sanitat pública en
la crisi sanitària. Bisbe també és
coneguda per la seva afició a la
música, com a corista de cantautors com Enric Hernàez i ara com
a cantant de la banda Jonibegut.
Sist s'ha especialitzat en l'àmbit
de la geriatria i la prevenció de
la fragilitat en la gent gran i està
vinculada a l'Hospital General de
Granollers. Fabregat va participar en les últimes jornades sobre
desmedicalització i bones pràctiques que el Districte va organitzar el passat febrer a l'Espai Jove
La Fontana.

•

L'auditori de Casa Seat
acull a partir del 25
de juliol un dels plats
forts de la seva agenda
d'arrencada, la mostra
Recreativos Federico, en
la qual l'artista Álex Peña
vincula set màquines de
joc amb la ﬁgura, obra
i context de Federico
García Lorca com La grúa
de Bernarda Alba, Bolas
de sangre, Yerma La nuit
o Amor de Don Perlimplín
con Belisa en su futbolín. La
mostra és ﬁns al 14 d'agost.

El Festigàbal es farà del
6 al 8 d'agost; Nico Roig i
Hidrogenesse al cartell
Districte i Heliogàbal pacten tres nits a la Sedeta amb taquilla
anticipada i amb el serrell pendent de la quantitat d'aforament
A. B.

L

a negociació entre l'Heliogàbal
i el Districte per ajustar la celebració del Festigàbal a la plaça
de la Sedeta s'ha tancat amb èxit,
un cop l'autoritat municipal ha acceptat l'oferiment dels organitzadors de desplaçar el festival de música independent fora de les dates
de Festa Major i ajustar les mesu-

res de seguretat a la nova situació
de postconﬁnament.
El Festigàbal, segons el detall
de l'acord arribat divendres passat, se celebrarà a la Sedeta del 6
al 8 d'agost, just la setmana anterior de Festa Major, i en horari de
tarda-vespre (ﬁns a les 23 hores) i
ja pot conﬁrmar que Hidrogenesse
i Nico Roig estaran entre els principals caps de cartell. "Estem molt
contents", ha insistit Albert Pijuan,

en nom del Festigàbal, que enguany a més es farà durant tres
dies (un més) per la suma en un
mateix espai del mateix Festigàbal
i de l'Error! Fest que en els últims
anys s'havia fet a la plaça Rovira i
que de fet va ser el successor del
Festigàbal allà.
Hi ha, però, detalls tècnics importants en aquesta edició del
Festigàbal, tenint en compte
que els programadors s'han vol-

El Festigàbal, en una edició passada. Foto: Cedida

gut ajustar escrupolosament als
protocols que estan treballant
el Districte i la Fundació Festa
Major. En aquest sentit, enguany
els concerts tindran taquilla anticipada i només queda un únic
serrell important per tancar, el
de la quantitat d'aforament que
hi cabrà en els 900 metres qua-

drats de la plaça, sempre respeectant les distàncies de seguretat
d'un mínim d'1,5 metres. Els tècnics municipals seran els qui decidiran la quantitat de públic que hi
pot accedir i, un cop tinguin la xifra, la comunicaran als organitzadors perquè activi la taquilla anticipada.

•
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Casa Vicens es
reivindica com a
oasi a la ciutat
La casa museu reobre amb el
75% d'entrades venudes en un
aforament més reduït i manté
l'aposta pel públic local

Els col·lectius de
Vallcarca es revolten
de nou contra NyN
però proposen diàleg
La Federació de Barris de Gràcia proposa aparcar la promoció
pública de carretera de Sant Cugat a canvi de comprar pisos buits

Primers visitants amb mascareta a Casa Vicens. Foto: Cedida

A.B.

C

asa Vicens ja torna a estar en marxa però visitarla serà una nova experiència sempre volgudament
slow, això sí, reforçant el caràcter d'oasi com a
"lloc, periode o situació que és com una excepció enmig del desordre i els neguits que permet repòs físic i
psíquic". Per raons de seguretat sanitària, la visita es
fa ara sense pantalles tàctils i amb un reforç en 13 idiomes de les audioguies, que ara són gratuïtes i es descarreguen a través d'un codi QR en l'accés al recinte.
Només entrar a través del passadís que ara s'ha
guarnit amb clavellines, el visitant veurà detalls de la
nova normalitat com les estores per desinfectar les
sabates, els tretze punts amb alcohol hidroalcohòlic,
l’obligació de la mascareta i la venda d’auriculars (es
recomana portar-los de casa). “Hem aplicat les mesures que ens fan sentir tota la seguretat tant per a nosaltres com per als visitants”, ha apuntat aquest dimecres
Mercedes Mora, membre del consell d'administració.
Casa Vicens recupera la dinàmica de visites després
de 117 de portes tancades i ho fa adaptant els ﬂuxos a
un terç de l'aforament, per al qual hi ha venudes un
75% de les entrades a totes les franges horàries. Ara
cada vint minuts només hi poden entrar 18 persones.
Emili Masferrer, director de Casa Vicens, ha manifestat
que la reobertura els fa estar "molt contents per l’acollida que ha tingut entre el públic local". "Sens dubte,
el posicionament de Casa Vicens com el Gaudí més local s’ha tornat a reforçar”, ha afegit.

•

Gràcies al suport de:

Tensió entre veïns i operaris de l'Ajuntament i de NyN, dilluns passat. Foto: A. Vilardaga

A. B.

N

úñez y Navarro ha tornat a intentar reprendre
aquesta setmana els treballs previs de les promocions sobre les quals
té llicència en el pla Vallcarca,
principalment al carrer Farigola,
i els col·lectius de Vallcarca vinculats als moviments socials han respost amb una actitud hostil però
menys dura que en l'episodi de novembre de 2018, que va dur a les
dues parts a trencar les negociacions que s'havien saldat amb un
primer pacte sobre 16 futurs habitatges amb preu regulat.
Dilluns va ser dia de nervis al
barri quan van aparèixer uns operaris que es van identiﬁcar com a
vinculats a l'empresa constructora i a l'Ajuntament. Fonts municipals van justiﬁcar els treballs com
a "essencials" en tant que previs
a les obres que la propietat privada ha d'executar en aquest àmbit del nucli històric de Vallcarca.

Els moviments
socials emplacen
l'Ajuntament a
una nova taula
de negociació
Els moviments socials van reaccionar de manera similar a l'episodi del novembre de 2018, quan
les màquines van entrar al solar
de Farigola 5 per fer cates en el
terreny. En aquella ocasió, NyN
va donar per trencat l'acord signat l'estiu de 2018 amb l’aval de
l’Ajuntament per l'impediment
d'accedir a fer les obres i per
les amenaces rebudes. Els moviments socials sempre han apuntat que aquell acord era "insuﬁcient".
L'Assemblea de Vallcarca va
apuntar dimecres en un comunicat que l'Ajuntament ha demanat "gestos i bona voluntat amb

NyN" però que aquests col·lectius
veïnals segueixen preocupats per
"un model de construcció insostenible, que maximitza el beneﬁci,
que el·lititza el barri i que expulsa a les veïnes més precàries". En
aquest sentit, el comunicat es tanca emplaçant NyN i l'Ajuntament
a una taula de negociació que pacti el lloguer regulat, el preu del
metre quadrat de referència per
al lloguer regulat i quines promocions de la iniciativa privada s'hi
sotmetra.
D'altra banda, la Federació de
Barris de Gràcia, que agrupa ccollectius de Vallcarca més vinculats
a plataformes i associacions més
tradicionals, s'han reunit aquest
dimecres amb el Districte per presentar una alternativa que permeti aparcar la promoció d'habitatge
públic de 34 pisos de la carretera
de Sant Cugat que ara mateix està
en fase de redacció de projecte. La
proposta s'argumenta en la priorització de comprar pisos buits en
lloc de fer habitatge social en un
espai actualment verd.
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Canela obre la via judicial després
que l'Ajuntament ja tingui la
resolució ferma de tancament

Breus

Retocs en la
fase 2 del pla de
desamiantat
de l'Abaceria

La tramitació per a la clausura de la discoteca d'Alegre de Dalt, que s'havia aturat per
l'estat d'alarma, resol precintar el local però el jutge ara admet una cautelaríssima

A. B.

L'antiga sala
KGB pot seguir
obrint ﬁns que
el jutge tanqui
el contenciós

L

a batalla legal pel tancament
de la discoteca Canela, l'antiga i històrica sala KGB, reeviscola i no s'atura malgrat
que aquesta setmana s'ha
completat la via administrativa que
va obrir l'Ajuntament el passat desembre sota l'argument que "el titular de la llicència d’activitats no és
el mateix que n’està exercint la gestió". Dilluns a les 12 del migdia els
tècnics municipals haurien d'haver
precintat l'espai, però els advocats
de Triskel Canela, l'actual empresa gestora, ha obert la via judicial
davant del jutjat contenciós administratiu númro 5 de Barcelona i
el jutge ha admès l'aplicació d'una
mesura cautelarísima per evitar de
moment el tancament.
Els gestors de Triskel Canela
el passat gener van argumentar
que els tres socis que la tardor de
Gràcies al suport de:

Una pancarta dels veïns, a la façana del Canela, dilluns. Foto: Cedida

2019 van comprar Triskel Canela
a Francisco Marín, que va reobrir l’espai el 2014, ja ﬁguren com
a administradors -un ja era soci
de Marín- i asseguren que ja van
culminar el procés d’absorció de
Setraspa S.L., l’empresa de Lluís
Llobet que fins ara havia figurat

com a propietària de la llicència
des dels temps del KGB.
Els serveis jurídics de l'Ajuntament, no obstant, han conclòs en
sentit contrari apuntant que de fet
"el local actuava sense llicència".
Fonts municipals també esmenten
que la sala no va tancar malgrat

l’ordre de cessament que havien
d'aplicar en deu dies a partir del 6
de març, que no era ferma i que es
va veure perjudicada per l'aturada administrativa de tots els proceediments tècnics com a causa de
l'estat d'alarma. Un cop superada
l’etapa del confinament, Canela
va reobrir amb menys aforament
i amb mesures de distanciament
intern. Aquella nit, la Guàrdia
Urbana va aixecar acta de la reobertura. La plataforma Afectats
Canela ha apuntat que seguirà demanant el tancament deﬁnitiu.

•

L'arrencada de la fase 2
del pla de desamiantat
de l'Abaceria, que aquest
divendres ja tindrà la
nova bastida muntada
s'ha hagut de retocar amb
la previsió d'una petita
bombolla que s'haurà de
muntar a la part central
de l'accés de la banda del
carrer Puigmartí. "S’ha
detectat una zona que
no permet connectar
la bastida interior amb
l’exterior per donar
l’estabilitat i la rigidesa
requerides per dur a terme
les feines de desamiantat",
apunta Mercats en un
comunicat als veïns. En
total són 15 plaques que
s'han d'extreure.
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Esports

L'Europa al playoﬀ d'ascens a 2a B

Jordi Cano: “Ens hi deixarem
la pell, tant de bo arribi la
glòria i ho puguem celebrar”
El pitxitxi de la lliga afronta la promoció amb la màxima conﬁança,
no es posa pressió i espera ajudar a l'equip a aconseguir l'ascens

Albert Vilardaga

J

ordi Cano (Barcelona, 1995)
ha marcat aquesta temporada 18 gols en 26 partits
disputats, és el pitxitixi del
grup 5 de la Tercera Divisió,
i serà el principal argument ofensiu de l’Europa per aconseguir un
ascens a Segona B que està a només 180 minuts.
Com has passat el conﬁnament?
Preparant-me a casa per tornar
amb la millor forma possible, a
l’habitació he pogut anar fent els
exercicis que ens deia el preparador físic.
Fa un mes que entreneu, et va
costar tornar a arrencar?
La veritat és que no, les pretemporades tampoc em costen, suposo
que al ser un futbolista de poc pes
agafo la forma bastant ràpidament.
Com veus l’equip a poc més d’una
setmana pel partit contra el Terrassa?
Crec que ens estem preparant bé,

veig a tothom molt concentrat i
preparat pel partit. Es notarà tant
temps sense competir, però fem
amistosos contra el Barça B i el
Sabadell que també preparen el
seu playoff.

cipal argument ofensiu de l’Europa, notes la pressió?
No em poso pressió, aquesta temporada estic jugant amb molta
conﬁança, les coses estan sortint
bé i espero poder ajudar a aconseguir l’ascens.

Com afectarà jugar sense públic?
Serà estrany pels dos equips.
Tenim aficions que es fan notar
i quan hi ha algun moment que
les coses no surten l’aﬁció ajuda,
i això ho haurem de fer nosaltres.
Serà tot una mica més fred.

A 180 minuts, realment l'ascens
és a tocar.
Sí, el final de temporada és una
mica estrany. Primer cal centrar
totes les forces en el Terrassa i si
tot va bé ja hi haurà temps per més.
Gràcia s’està omplint de banderes i cartells escapulats, ho noteu?
Sí, cada cop se’n veuen més i
quan passegem per fora del Nou
Sardenya la gent ens dóna molts
ànims i força. Ens hi deixarem la
pell, tant de bo arribi la glòria i ho
poguem celebrar.

Contra el Terrassa no us serveix empatar, canvia la manera
d’afrontar el partit?
En el nostre cas no canvia res perquè som un equip que no especulem mai, és la nostra forma de jugar i ens ha anat bé. Anem des del
primer minut a guanyar el partit i
som l’equip que més gols ha marcat a la lliga.

La temporada vinent et seguirem
veient amb l’escapulada?
Encara no ho he decidit, per ara
estic centrat a aconseguir l’ascens
i després ja ho veurem, no tinc res
pensat.

I ells els menys golejats.
Són un bon equip, intentarem que
el nostre atac s’acabi imposant.
Ets el pitxitxi de la lliga, el prin-

•

Jordi Cano saltant per celebrar un gol al Nou Sardenya. Foto: Àngel Garreta

Opinió convidada
Àngel Garreta, cap de premsa del CE Europa

L'Europa i els èxits en
circumstàncies adverses

E

ls graciencs i europeistes ens trobem a pocs
dies d’una promoció d’ascens a Segona B
del tot atípica. Si mirem al passat, el nostre
futbol ha viscut de tot: modiﬁcacions arbitràries de categories, promocions improvisades, una
Guerra Civil i decisions federatives polèmiques.
Molts clubs van haver de lluitar contra això. Ara,
toca lluitar contra la Covid-19.
L’Europa és un club especialment afectat per
aquesta suma de circumstàncies esportives. A
banda d’haver patit descensos administratius
per modiﬁcacions de categories, al llarg de la
història també ha celebrat èxits i títols en situacions fora del que considerem normal. De fet,
algunes de les seves gestes més sonades coincideixen amb factors externs que han condicionat
les seves celebracions.
Un bon exemple d’això és l’ascens a la categoria de plata del futbol estatal, la Segona Divisió,
obtingut l’any 1963. Va iniciar-se la disputa de
l’ascens eliminant el Maó en la primera elimina-

toria i, en la decisiva, va tocar jugar-se la categoria a dos partits contra el Caudal: 1-1 a Mieres i
un espectacular 6-2 al vell estadi de Sardenya en
la tornada a Gràcia. Al camp l’eufòria va ser total –de fet, els espectadors van saltar a la gespa
per a abraçar a tècnics i jugadors- però el club
no va poder llançar els focs artiﬁcials que tenia
preparats. Les autoritats del règim franquista
ho van prohibir en trobar-se moribund Angelo
Roncalli, el Papa Joan XXIII. De fet, l’Europa
tampoc va poder celebrar altres actes institucionals al dia següent, doncs l’endemà del matx ﬁnalment va morir el Papa. L’Espanya franquista
de l’època va decretar dol oﬁcial i va prohibir tot
tipus de celebracions com a respecte al decés
del pontífex de Sotto il Monte.
Altres elements negatius, però ben diferents, rodegen l’èxit de l’any 1994, quan l’Europa va assolir el seu únic ascens a Segona B. En
aquesta ocasió les circumstàncies eren diferents però més dures per a l’entitat: no dispo-

sar de camp propi. Sardenya havia de donar
pas al Nou Sardenya i les seves obres van provocar haver-se de sojornar. Exercint de local al
camp del Guinardó –seu d’un vell rival com és el
Martinenc- es va disputar una recordada lliga i
una encara més celebrada lligueta d’ascens que
va fer que un club a l’exili assolís la categoria de
bronze del futbol.
Una altra vegada la fatalitat va estar present en un èxit europeista: la ﬁnal de la Copa
Catalunya 2015 disputada a Gràcia entre l’Europa i el Girona el 25 de març. Un dia abans, el
vol 9525 de Germanwings, que cobria el trajecte Barcelona-Düsseldorf, es va estavellar a la població de Prats de Blèuna Alta. Tots 150 ocupants
van morir. La Federació Catalana de Futbol va
decidir celebrar la ﬁnal però no permetre llançar
serpentines i confeti com a mostra de dol per la
tragèdia. Un nou triomf de l’Europa contingut
per la cruel realitat de l’entorn.
El proper 19 de juliol l’equip de la Vila de
Gràcia disputarà la seva desena promoció d’ascens a Segona B. Es troba a 180 minuts de la glòria, però haurà de jugar a porta tancada en un
any on el món ha patit una altra excepcionalitat:
una pandèmia... Algú dubta que, davant aquesta
circumstància adversa, l’Europa pujarà de categoria? Està escrit a la història!
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El CN Catalunya es
torna a mullar per
l'esclerosi múltiple

El Club Ciclista
Gràcia estrena una
nova aplicació

L'edició d'enguany estrena una campanya online i l'objectiu
és superar els nou milions de metres nedats l'any passat

Serveix com a carnet del club
i informa de les activitats,
convocatòries i sortides

A. V.

L

a piscina del CN Catalunya
serà l’escenari d’una nova
edició del 'Mulla't per l'esclerosi múltiple', aquest any
marcada per la crisi del coronavirus que obligarà a fer una
part presencial i una altra online, sempre garantint les mesures
de seguretat i higiene. La jornada
presencial se celebrarà el diumenge 12 de juliol, començarà amb una
sessió de ball a l’aigua a partir de
les 11, i una hora més tard es farà el
tradicional salt conjunt a la piscina
exterior. Per participar cal reservar
plaça prèviament.
Per tal de participar en aquesta iniciativa solidària enguany s’estrena la campanya online, que té la
música com a protagonista amb el
grup Gertrudis que ha estrenat La
pitjor cançó de l'estiu, una cançó
desaﬁnada i que amb el pas dels

A.V.

E
La piscina exterior del CN Catalunya durant la diada del soci. Foto: Cedida

dies i els donatius es va aﬁnant, i
que compara la música amb el que
suposa conviure amb els símptomes de l'esclerosi múltiple. Amb
la compra de material i les donacions, tothom qui ho vulgui pot aportar el seu gra de sorra i col·laborar
amb la investigació.

Els organitzadors tenen el repte
de superar els nou milions de metres que van aconseguir nedar tota
la gent que hi va participar l’edició
de l’any passat en 650 piscines diferents. Per participar només cal
inscriure’s, fer un donatiu i sumar
els metres nedats.

•

l Club Ciclista Gràcia ha posat en marxa una nova
aplicació disponible tant a través de Google Play
com de l'Apple Store. Per accedir-hi només cal registrar-se posant el DNI o passaport i la data de naixement. Un cop registrat, es pot afegir una fotograﬁa
personal i servirà com a carnet del club. Aquesta APP
també servirà per veure els rebuts, els últims comunicats del club, les diferents activitats i convocatòries i
les sortides del campionat d'excursionisme.
Es treballa amb la idea d'anar incorporant noves
prestacions a l'aplicació de mica en mica on s'incloguin per exemple els esdeveniments programats i altres sortides.

•

FES-TE SOCI
de Gràcia
i gaudeix dels avantatges:
l’independent a la bústia de casa teva setmanalment
Veu directa a les assemblees
DESCOMPTES i promocions en entitats culturals

www.independent.cat

Socis menors de 30 anys o majors de 60,
50% de descompte en la quota trimestral

administracio@independent.cat

Nom: _____________________ Cognoms:__________________________________________ DNI: ______________ Edat: _______
ADREÇA
Carrer: _________________________________ Núm.: _____Pis: ___ Porta: ___ Localitat: ______________________ CP: _________
Telèfon: ______________________ Mail: ____________________________________
Número de compte bancari:
IBAN

ENTITAT BANCÀRIA

Signatura:
SUCURSAL

Autoritzo: A l’Associació Cultural l’Independent de Gràcia (amb NIF: 66245986) que, des de la data present i
amb caràcter indefinit i mentre no es comuniqui per escrit el contrari, giri al número de compte bancari indicat
en el present document els rebuts corresponents a la
quota d’associat/ada d’acord amb l’establert en la Llei
16/2009 de Serveis de Pagament. A l’Associació Cultural
l’Independent de Gràcia a carregar les despeses bancàries
que es produeixin per devolució de rebut per causes no
imputables a la mateixa.

D. CONTROL

NÚMERO DE COMPTE

Accepto: Com a termini màxim de devolució dels rebuts
carregats en el meu compte 30 dies hàbils des de la data
del rebut, comprometent-me a no ordenar a la meva entitat bancària la seva retrocessió una vegada transcorregut
aquest termini.
D’acord amb l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals recollides en aquest formulari s’incorporaran al ﬁtxer de socis i sòcies, el responsable
del qual és l’Associació Cultural l’Independent de Gràcia. Les

vostres dades es tractaran amb l’única ﬁnalitat d’oferir-vos
informació. Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectiﬁcació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita, a
la qual heu d’adjuntar una fotocòpia del vostre DNI, adreçada a administracio@independent.cat.

El cobrament de la quota es fa cada 3 mesos.
L’import de la quota trimestral és de 30 euros.

Data:

/

/

Documents
'Alberto Closas, a un
paso de las estrellas'
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Molt més que una biograﬁa d'Alberto Closas, el llibre de Francis Closas i Silvia Farriol -publicat recentment
per Cátedra amb pròleg d'Eduardo Mendoza- recull de forma exhaustiva la seva activitat teatral i
cinematogràﬁca i reivindica la memòria del seu pare, Rafael Closas, compromès amb la causa republicana
des de diferents llocs de responsabilitat a la Generaliat de Catalunya sota la presidència de Francesc
Macià, ﬁns el de conseller al darrer govern de Lluís Companys el 1938. És també la història d'un exili.

«

S

egún nota del tiempo del
Observatorio Meteorológico de la
Universidad de Barcelona aquel
día, martes, 1 de noviembre de
1921, la temperatura media fue de
17,5 º y el cielo osciló entre nuboso y cubierto. Copaban las informaciones de los periódicos del día dos asuntos básicos: por una
parte, la guerra española contra Marruecos
y, por otra, los sucesivos encuentros diplomáticos que evidenciaban la situación
convulsa europea después de la Primera
Gran Guerra.
Más allá del contencioso con Marruecos,
enésima muestra de quijotismo fantástico
del carácter español, el país vivía unos momentos de relativa y aparente prosperidad
merced a su neutralidad durante la guerra
europea de 1914. Bien es cierto que a la sazón se cernía el desastre de Annual, un duro
revés para el ejército español y motivo principal que causó el golpe de estado del general Primo de Rivera en 1923.
Por ironías de la vida, aquel martes, la
compañía de la actriz Margarita Xirgu representaba en el teatro Goya de Barcelona
Don Juan Tenorio. Margarita Xirgu fue,
como veremos más adelante, una mujer
esencial en la vida de Alberto Closas, la más
esencial de las mujeres. Pero, sobre todo,
tal como hemos comentado anteriormente, él abominaba del personaje de Don Juan
y consideraba que la obra del burlador de
Zorrilla no tenía ningún valor. El galán que,
quizás con un punto de afectación pero
nunca sobreactuado, fue siempre Alberto,
sostenía que el burlado era el hombre. Es
decir que la mujer era la que seducía a su
modo y capricho. La verdad es que revisando las teorías sensuales del actor, queda
claro que su conocimiento del ars amandi
en nada era baladí.
Para situarnos ahora en el panorama histórico y social de la ciudad y el país, es conveniente recordar que a lo largo del primer
tercio del siglo XX la capital de Cataluña ya
empezaba a ser una ciudad populosa, fundamentalmente en los campos industrial y de
las manufacturas, y, a la manera dieciochesca, muy activa en materia de cultura, espectáculos y manifestaciones sociales. Había
pasado de los 272.000 habitantes censados
en 1887 a algo más de un millón en 1930.
Retrocediendo al año 1919, sólo dos años
antes del nacimiento de Alberto, el escritor
catalán Josep Pla nos ofrecía este apunte sobre la Rambla de Barcelona: “...Después de
cenar me paseo por la Rambla lentamente,
con las manos en los bolsillos, un cigarrillo
en la boca, husmeando el aire. Mucha abundancia de señoras del mediodía de Francia,
imponentes, esculturales, con una tendencia al matriarcado -para mi gusto- excesiva.
Da la impresión de que todo el mundo sabe
hablar francés.../...La Rambla está imponente de luces, de tráﬁco, de gente y de dinero.
Ofrecen cocaína en casi todos los establecimientos. Muchos extranjeros...”
Durante los primeros años de la vida de
Alberto, la inmigración interior, habiéndo-

se demostrado insuﬁciente para el volumen
de mano de obra necesaria a la industria y la
obra pública, tuvo que ser complementada
con la llegada de grandes contingentes humanos procedentes de toda España y fundamentalmente de la Comunidad Valenciana,
Aragón, Murcia y Galicia, entre los orígenes
principales de donde procedían familias empujadas a huir de la pobreza y aspirando a
una vida en condiciones más humanas.
La velocidad y la fuerza con que se expandió la ciudad es digna de detenernos un
momento y de ser oportunamente subrayada. Las murallas medievales habían caído
entre 1854 y 1873 después de un larguísimo
clamor popular para abrir la ciudad y liberarla de los muros que no la dejaban crecer
tierra adentro. Unos decenios antes, desde
1833, la revolución industrial europea había tenido en Cataluña un foco de expansión de una fuerza e implantación reconocidas y que, salvando la escala entre el Reino
Unido y España, llevaron unas transformaciones perfectamente comparables a las de la
segunda revolución industrial vivida desde
unos años antes en Gran Bretaña. Sobre este
estallido industrial, se ha dicho con justicia
que Cataluña era la fábrica de España, y esto
vale tanto para el potente sector textil y de
las indianas como para los ramos de negocios vitivinícolas, de la química, las industrias metalúrgicas, el transporte, la fabricación de papel y de productos alimenticios y
bebidas, etc, sin olvidar todas las que eran
manufactureras, transformadoras y auxiliares. Aquella «fábrica de España», con una
fuerte expansión que se extendía sobre los
territorios españoles de ultramar, era pues
un potente generador de riqueza, que, como
es natural, encontraba en Barcelona su centro decisivo. Hacía un siglo, los paisajes de
Cataluña y Barcelona se habían ido poblando de chimeneas, símbolo de la revolución
del carbón y el vapor.
En julio de 1936, cuando el ejército se
levantó en armas contra la República –
Alberto aún no había cumplido los quince años-, la mitad de la población activa de
Cataluña trabajaba en los diversos sectores
de la economía industrial. La efervescencia
de los movimientos obreristas, de gran arraigo y con una larga tradición, dan a la ciudad y al país una singularidad muy acusada.
Las tensiones que esta fuerza comportaba
no excluían de ninguna manera una intensa
creación de riqueza y de manifestaciones de
cosmopolitismo.
La Barcelona pujante y próspera cierra
un largo período con la guerra civil española entre 1936 y 1939. Barcelona es barrida y
abatida de resultas del conﬂicto encabezado por el golpista general Francisco Franco,
que, alzado contra una España que había
empezado a dejar atrás el autoritarismo
centralista de corte castellano, arrasó aquel
lento progreso y la recuperación de una
Cataluña que intentaba enderezarse después
de doscientos años de sometimiento a una
política esterilizadora.
[...]

biografía

Francis Closas i Silvia Farriol (Buenos Aires, 1946),
dissenyador gràﬁc, (1947, Barcelona), arquitecta.
Professionals lliberals independents amb despatx propi
i una llarga trajectòria professional a Barcelona i la resta
d'Espanya. L'extens arxiu familiar ha permès als nebots
d'Alberto Closas reconstruir un període històric d'una
ciutat i d'un país i extreure el millor de les persones i els
personatges tot construint un retrat el més exacte possible d'un home i la seva circumstància, particular i comú,
pròpia, especial i general.
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Cartes al director
Editorial

Compte enrere a la caserna

A

lgun dia s'haurà d'analitzar l'efectivitat de les proposicions o declaracions institucionals que aproven les institucions més enllà de
les competències que gestionen, però aquesta setmana -per dir-ho
a la manera políticament de moda d'aquests últims anys- s'ha ampliat
la base sobre una qüestió que a Gràcia en els últims anys només havia
anat verbalitzant i percutint la CUP: la cessió de la caserna de la Guàrdia
Civil de Travessera de Gràcia com a propietat de l'Estat a l'Ajuntament
de Barcelona. Dimarts al ple del districte, a través d'un prec plantejat
per Esquerra, el govern que formen BComú i el PSC va acceptar "instar a l'Ajuntament a iniciar al més aviat possible" la cessió de l'exCAP
Quevedo i de la caserna.
En el primer espai hi ha la seu actualment del Banc Expropiat i
abans no s'havia arribat a culminar la negociació amb l'Estat (pertany
a la Seguretat Social) perquè el local revertís en entitats com la plataforma Gràcia Solidària. En el segon cas, queden lluny, o no tant, les
protestes que es van viure als anys 90 contra l'ampliació d'un equipament militar que havia estat objectiu d'atemptats, amb la perillositat
que això representava per als
veïns i lògicament per als residents interns, però més a
prop hi ha les ferides que va
deixar el Procés, amb la desﬁlada de càrrecs del Govern de
la Generalitat personant-se a
declarar en aquestes installacions.
El camí obert el passat octubre a l'Ajuntament perquè
la comissaria de Via Augusta es desallotgi perquè "no és el lloc idoni"
s'ha seguit en aquest cas en una negociació de moment incerta però
que ja no té marxa enrere, perquè té una majoria política i social molt
forta al darrere. Potser les coses haurien anat d'una altra manera en
la normalització de la caserna en la vida local, però l'1 d'octubre va
tornar a bunqueritzar un equipament que ben segur que farà més servei com a biblioteca, habitatge públic o espai verd.

Queden lluny, o no tant,
les protestes dels anys
90 contra l'ampliació de
l'equipament militar

Ser portaveu de JuntsxCat no és fàcil en qüestions de conciliació. En el mandat passat, l'aleshores cap de ﬁles al districte, Berta Clemente, va parir i en pocs dies ja se la va
veure en una audiència pública defensant posició i alhora
pensant en la criatura i en els punts que encara havien de cicatritzar.
Aquest dimarts, quan no fa ni un mes que ha tingut l'Agnés, la Sílvia
Mayor, actual portaveu del grup municipal, també ha intervingut al
ple. Ok, des de casa, però mirant de reüll el bressol. Felicitats, en tot
cas, als nous pares!
El
dependent

de Gràcia
La Perla, 31, 08012 Barcelona
Tel. 93 217 44 10
redaccio@independent.cat

Ens volem vives
No sé qui eres dona. No sé de quin color
eren els teus ulls, ni com el gest del teu
somriure. No sé quins eren els teus somnis i anhels, o si alguna vegada vas ballar
sota la llum de la lluna, imaginant ser la
fada d'algun bosc encantat. No sé quines
serien les teves pretensions, ni com imaginaves la teva vida futura. Però sé que
l'ombra d'un monstre va haver de plantarse davant teu. Algú escolliria ser el guardià de la llum dels teus ulls, i va decidir un
dia apagar-la sense més, truncant així els
teus somnis. Ja no podràs ballar, ni riure,
perquè algú es va atorgar el poder dels
Déus i va decidir provocar el teu últim
sospir. Nosaltres no volem ni una més,
nosaltres ens volem vives. Tant de bo haguessis pogut escapar del que segurament va ser per molt temps el teu malson.
Tant de bo jo no estigués escrivint això.
Malauradament són moltes les dones que
han tingut la teva mateixa mala fortuna,
ensopegant un fatídic dia amb qui acabaria sent el botxí de la seva vida. Tant de bo
ara, qualsevol dona, víctima de l'ombra
d'aquesta altra pandèmia, la de la violència de gènere, pugui escapar avui mateix,
i ser la propietària de la seva vida i seguir
ballant sota la lluna, sempre.
No sé qui eres, però descansa en pau
dona. Ni una més!
Lola Salmerón (escriptora)

Ull de
dona

Infants i mestres
Conxa Garcia

C

om serà la tornada a l’escola el
setembre? Ens temem que no hi
haurà les mestres necessàries.
M’agradaria veure l’estudi “escola per
escola” de les necessitats a cobrir del
Dpt. d’Ensenyament. De moment, les
plantilles que han rebut les escoles i
instituts són les mateixes de l’any anterior. S’ha fet públic que hi haurà un
increment d’unes cinc mil professionals més, però per aconseguir les ràtios necessàries, de 15 a 20 alumnes i els
desdoblaments que calgui, la USTEC calcula que caldrien 19.500 mestres més a

Qui pagarà el desgavell
serà el professorat, les
famílies i la mainada,
com sempre
primària i infantil i 25.000 docents més
a secundària; en total, 44.500, a l'escola
pública. Com sempre, qui pagarà aquest
desgavell serà el professorat, les famílies i la mainada. Després dels gran
esforços realitzats per aquests tres collectius en un context difícil, durant el
conﬁnament, fet que cal agrair-los. Cal
respectar els drets dels infants a l’educació i començar totes l’escola presencial, que és imprescindible. L’escola
virtual va bé com a complement, però
mai pot substituir una mestra que estimi, valori i acompanyi en el creixement
com a persona de les que té al seu càrrec. Us remeto al Manifest per als Drets
dels Infants, que explica força bé moltes
d’aquestes qüestions.

•
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Seguretat, la paraulota
Albert Balanzà

T

ot el que ens envolta de manera
creixent i abassegadora utilitza la
paraula seguretat amb indissimulada voluntat política, i hi anem caient com a xais que van a l'escorxador.
Seguretat per protegir els nostres habitatges, seguretat per fer front al coronavirus, seguretat per viure tranquils, seguretat en nom de què i en nom de qui.
Segurament, valgui la redundància,
tots els governs de dretes i d'esquerres
des de la recuperació de la democràcia
creien que costava més educar la ciutadania en la responsabilitat individual que ajuda a construir un objectiu collectiu i que era més fàcil al cap i a la ﬁ
posar estats d'alarma, amenaces de sancions que no es poden complir i que ningú sap com es gestionaran i, last but not

Ho deia Clara Peya: "No
vull la por com a control,
no vull reunions per
internet"; té el meu vot
least, tornar a amenaçar amb militars
fent rodes de premsa.
Segurament era més fàcil això que
enarborar el concepte de llibertat, no
pas perquè cadascú fes el que li donés la
gana i moríssim tots en una intoxicació
massiva, sinó per acostar-nos al concepte anglosaxó de la propietat comuna.
"Aquest banc del parc el cuido perquè
l'he pagat jo" versus "aquest banc del
parc me'l carrego perquè l'he pagat jo".
Les primeres conclusions d'aquests
nous avenços de la seguretat per sobre
de la llibertat són l'acceptació del control, de noves aplicacions amb rastreig
constant, de micròfons i càmeres per reunir-nos virtualment, de la bonica ciberseguretat. Ho deia Clara Peya la setmana
passada en aquest setmanari, després de
fotre el camp de Gràcia onze anys després d'aterrar-hi: "No vull la por com a
control, no vull reunions per internet".
Ella té el meu vot.

•

La pandèmia de
l’habitatge a Gràcia

M

olt abans que la COVID-19 arribés a casa nostra, una altra pandèmia colpejava amb força els
nostres barris: la crisi de l’habitatge; una crisi
provocada per dècades de polítiques d’especulació i mercadeig de drets fonamentals en nom
d’un cosmopolitisme mal entès.
En els darrers anys, hem assistit a una acceleració exagerada d’aquestes polítiques, que ha culminat en l’encapçalament del rànquing de desnonaments en el sí de l’Estat
espanyol i en la desnaturalització dels nostres carrers, on,
dia rere dia, el comerç de proximitat s’ha vist substituït per
negocis destinats al turisme i les nostres llars han acabat
en aplicacions de lloguer per dies.
Les dades són demolidores: l’any 2000, el preu mensual
de lloguer del metre quadrat al Districte de Gràcia era de
6,32 euros; l’any 2019, després de cinc anys d’ascens fulgurant, s’ha assolit el màxim històric de 14,63 euros per metre
quadrat al mes (arribant als 15,10 euros a la Vila de Gràcia).
Per contra, és evident que els nostres sous no s’han incrementat un 131,5%, com ho ha fet el preu del lloguer.
La crisi sociosanitària generada arran de la COVID-19
ha agreujat aquesta situació i ha fet evidents les febleses
d’un model de societat que ens fa cada dia més vulnerables. El repunt de l’atur els darrers mesos, agreujat pel
tancament d’empreses (com el de la Nissan) i el més que
probable enduriment de les condicions laborals, tindrà
com a conseqüència que moltes veïnes no puguin fer front
a les despeses que comporta mantenir l’habitatge i corrin
el risc de ser desnonades.
Les diferents administracions públiques, al dictat del
gran capital, han plantejat uns ajuts amb ﬁnalitats cosmètiques, que s’han demostrat insuﬁcients o directament inexistents. Mentre la Generalitat, incapaç de desobeir i víctima de les seves pròpies retallades, se subordinava al govern
central, i l’Ajuntament de Barcelona, alineat amb el govern
de Madrid, recloïa les persones més desafavorides en pavellons militaritzats i en condicions carceràries, les veïnes
ens organitzàvem un cop més per ajudar-nos entre nosaltres, fent arribar aliments, mascaretes i suport a les persones que ho necessitaven. Mentre el govern municipal venia
la seva cara més amable amb propaganda pagada per totes,
la ciutadania s’organitzava i feia front al menyspreu de l’administració, exercint la solidaritat i la sobirania popular.
Tot això enmig d’una situació de col•lapse de la sanitat pública que s’ha aproﬁtat per enriquir encara més les arques
de les clíniques privades.
Amb la desescalada, han tornat la promoció de la
marca Barcelona i la privatització de l’espai públic i,
paral•lelament, s’han reprès amb força els desnonaments.

Programació
Ràdio Gràcia 2020

hora

dilluns

dimarts

Cal construir un nou model de
ciutat, governada des dels barris i els
districtes, que garanteixi l’habitatge,
l’alimentació i la igualtat de totes
les persones, que proporcioni
uns serveis públics de qualitat i
proximitat, i que prioritzi els drets
i les llibertats davant del lucre.
No ens podem quedar de braços plegats: calen mesures
per limitar els preus del lloguer, que no ha de superar el
30% dels ingressos de la unitat de convivència. A més,
s’ha de suspendre el pagament dels subministraments bàsics (llum, aigua i gas) per a totes les persones que no hi
puguin fer front. Davant la situació d’emergència habitacional, és urgent ampliar el parc públic d’habitatges, prioritzant l’habitatge social. No ens podem permetre cap
més desnonament.
Cal construir un nou model de ciutat, governada des dels
barris i els districtes, que garanteixi l’habitatge, l’alimentació i la igualtat de totes les persones, que proporcioni uns
serveis públics de qualitat i proximitat, i que prioritzi els
drets i les llibertats davant del lucre.
Exigim pa, sostre i treball per a totes. Lluitem perquè
no ens robin la vida: una vida que valgui la pena ser viscuda.

•

dimecres

dijous

divendres

16 a
17 h

La tarda és nostra

Temps de Música,
Temps d’Espectacle

Tot hi cap

Entrevistes
diverses

Cultura, agenda i
temes Centre Cívic El Coll 5

17 a
18 h

Espai Solidari 1

El bon menjar
de Gràcia

Tot hi cap

Teatrí de Butxaca

Cultura, agenda i
temes Centre Cívic El Coll 5
Les tardes a Gràcia 6

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.
1

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.
Continuació del Plenari i de l’Audiència Pública quan s’emeten en directe.

5

18 a
19 h

Infogràcia Esports

Ones de dones 2

Tot hi cap

Teatrí de Butxaca

La tarda és nostra

19 a
19.30 h

Infogràcia Esports

Pop Go
The Beatles

Tertúlia Política 3

Música i Geografia

Gracienques 2

Música i Geografia

Gracienques2

Temps de Música,
Temps d’Espectacle

Infogràcia esports

Sota el pont 4

19.30
a 20 h

Infogràcia
Comerç i
Entitats

Pop Go
The Beatles

20 a
21 h

Infogràcia

Gracienques2

Tertúlia Política 3
Sota el pont 4

Sortides amb Gràcia
“Properament”
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Montserrat Higueras i Josep Manel Alejandre, Rebost Solidari de Gràcia

Quina por?

Mig any de Rebost Solidari

Clara Darder

A

questa setmana fa sis mesos que vam pujar la
persiana del Rebost per primer cop. Sis mesos
en què hem après a fer de caixeres, reposadores
de productes, compradores d'aliments, coordinadores de grups de voluntariat, organitzadores
de la logística entre el magatzem del Mercat de Lesseps i
el local a Reig i Bonet 12, manipuladores d’aliments, embossadores de productes, comercials a la cerca d’empreses i donacions... I ho hem fet sense gairebé tenir temps
d'aturar-nos i mirar tot el que hem anat aconseguint dia
rere dia... i molt menys amb la irrupció no prevista de la
Covid-19 en les nostres vides. Però allò que més satisfacció ens dona és saber que hem après a ser més solidàries
amb els nostres veïns i les nostres veïnes. Gràcies a totes
per ser-hi, a les persones que hi van creure des del principi i a les que us heu anat sumant durant aquest mig any
d'existència. Mil gràcies per participar d'aquest petit espai
gracienc. Som veïnes fent bon veïnatge i és fantàstic poderho fer plegades.
Malauradament, a la alegria d’haver pogut tirar endavant el projecte s’afegeix ara l’angoixa per la situació de
pobresa de moltes de les famílies que durant les darreres
setmanes han anat entrant al Rebost com a noves usuàries. TOTES són part de la Gràcia invisible avui més present
i visible que mai. Ha tornat la feminització de la pobresa,
impactant de ple tant en les treballadores de les cures i de
les tasques de la llar com en les víctimes de violències masclistes, que tenen diﬁcultats per cercar un futur millor i
sortir del cercle que les maltracta. Es multipliquen les unitats familiars en risc d’exclusió social amb menors a càrrec, infants que hem d’ajudar a no ser exclosos ni oblidats
pel sistema i que ens recorden que la pobresa infantil també existeix a Gràcia. I ens angoixem quan contínuament
atenem persones que han patit ERTOS i que no poden sobreviure si des de les administracions, més enllà d’ajuts
puntuals, no es treballa amb plans integrals per tal ajudarles en aquests moments difícils i d’incertesa: viuen amb els
seus drets fonamentals vulnerats, i això no hauria de passar en una societat que es diu civilitzada. Cal una resposta
institucional sostinguda en el temps, no acotada per terminis, i també és molt importat que la solidaritat i les xarxes
veïnals continuïn vives i coordinades, perquè volem viure

L

a por és un tret característic de tots
els animals, entre ells, nosaltres els
humans. Una emoció primària que
ens ajuda a sobreviure, per estar alerta i
preveure qualsevol risc present o futur,
podent fugir dels perills i sobreviure.
Però... Que deixem de fer quan la sentim? La sensació d’angoixa per la presència d’un perill real o imaginari ens paralitza i no avancem. El temor ens fa ser
més desconﬁats i ens fa creure que el futur serà incert.
També hi ha un altre tipus de preocupació més recent o que està més al dia
i no es tan nostra. Aquella por que ens
ve de fora i que ens transmeten els altres: les xarxes socials, els mitjans, els
governs, la societat, etc. Provocant-nos

A la alegria d’haver pogut tirar
endavant el projecte s’afegeix ara
l’angoixa per la situació de pobresa
en un país socialment just i és imprescindible que cadascuna de nosaltres des del nostre petit entorn fem i desfem
per eradicar les desigualtats socials creixents entre la nostra ciutadania.
Des del Rebost us volem agrair totes les ajudes que ens
heu fet arribar, i sobretot demanar-vos que no ens relaxem, que no ens pensem que el pitjor ja ha passat; tant de
bo fos així. El Rebost us continua necessitant, el Rebost
i totes les xarxes de suport que hem sabut teixir durant
aquests mesos de conﬁnament als nostres barris. Totes
som solidàries i per això hem d’evitar malmetre les energies que hi hem dedicat quan no podíem sortir al carrer,
només perquè ara tenim bars i platges obertes. Continuem
convivint entre veïns i veïnes que ho estan passant molt
malament: ajudem-les! Ajudem-nos! Ajudeu-nos!

•

Permetré que a través
de la por em diguin
com pensar? Què
voleu per a vosaltres?
tenir el cor encongit. Ara està molt de
moda insuﬂar inquietud per sistema, per
a tenir milers de criatures sota control.
Alguns diuen que es el capitalisme més
aferrem que ens vol quiets.
Vaig poder entrevistar a la pianista,
Clara Peya, que preocupada pel que ens
ve a sobre, socialment parlant, em deia:
“No vull la por com a control”. Ella ha decidit anar-se’n a una casa sense Internet,
i s’ha atrevit a denunciar la manipulació
que van adquirint els nostres entorns.
Parlar amb ella, m’hi ha fet pensar.
Que vull per a mi i la meva ﬁlla?
Permetré que a través de la por em diguin com pensar? I us pregunto: Que voleu per als vostres ﬁlls i ﬁlles? Per què es
ara quan hem de decidir el que desitgem
per les generacions futures. Permetreu
que a través de la por ens controlin?
Creieu que ens manipularan més amb
l’excusa del nou virus? Ens quedarem a
casa quiets i amb morrió? O ens queixarem de com volem el proper futur?
Pensem-hi, parlem-ho, mobilitzem-nos
per a que la por no torni a triomfar.

•

Gràcies al suport de:
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El Coll-Vallcarca
es queda sense el
local on acollia
tot el material
del còmic

S.M.

E

l Grup d'Estudis CollVallcarca ha anunciat
aquesta setmana el que consideren una notícia nefasta: el
local de l'avinguda Vallcarca on
guarden el material del Museu
del Còmic i la Il·lustració de
Barcelona des de fa cinc anys
s'ha posat a la venda. El portaveu de l'entitat, Josep Callejón,
ha posat sobre la taula tres alternatives: la primera ("és la
utòpica"), que l'administració
reconverteixi l'ediﬁci de Balet i
Blay (ubicat al passeig Mare de
Déu del Coll, 40) en un centre
d'interpretació del còmic i la illustració, tal i com recordava
l'Independen de la setmana passada. La segona opció seria que
"alguna entitat o persona disposés d'un espai no gaire gran on
es poguessin emmagatzemar
unes tres-centes caixes, plafons
i estris durant un temps indeﬁnit". I la tercera: abandonar el
material al costat dels contenidors, "un treball de recerca, restauració, classiﬁcació, exposicions, col·leccionisme, contes,
auques, cromos, biograﬁes, un
patrimoni on hi ha les primeres
historietes dibuixades als segles XVIII -XIX, els tebeos de la
República, els còmics en català
durant el franquisme, etc", lamenta Callejón.
L'entitat gracienca porta els
darrers anys lluitant perquè es
desenvolupi un projecte vinculat al còmic que recull bona part
de la història de Bruguera i del
barri. Tot aquest material, ara,
es troba en perill. Per a Callejón,
perdre'l "seria un veritable
atemptat no només al món del
còmic sinó a la cultura".

•

Cultura
Gràcia Territori Sonor
ajorna el 25è LEM ﬁns a
l'octubre de 2021 i busca
un programa alternatiu
L'entitat preveu enguany una edició 'off' molt reduïda, amb
artistes locals i opció de seguir el concert per 'streaming'
Silvia Manzanera

G

ràcia Territori Sonor
ha decidit suspendre
el proper festival LEM
-que celebrava a l'octubre 25a edició- i treballa ara per enllestir un programa
alternatiu que pugui resistir les limitacions de la crisi sanitària i la
incertesa d'un possible rebrot a
la tardor. Després de mesos sense poder accedir a la seu del carrer Igualada i el cop de la mort de
Víctor Nubla, fundador de l'entitat
i director artístic del l'emblemàtic
festival de música experimental,
GTS ja té més normalitzada l'activitat del dia a dia, així com la represa d'alguns actes culturals. De
fet, segons fonts de l'entitat, a partir del cap de setmana vinent, està
previst reprendre els encontres
en l'Espai-Temps; això sí, les restriccions d'aforament han obligat
a l'entitat a buscar un nou espai,
que en principi seria la plaça de
la Sedeta, davant del bar, dissabtes a l'hora del vermut. "La seu
d'Igualada ja té una entrada limitada, si a sobre l'hem de reduir,
no hi cabrien ni una dotzena de
persones", assegura Aleix Salvans,
portaveu de GTS.
L'ajornament de la 25a edició del Festival LEM a l’octubre
de 2021 no impedirà, però, que es

Míriam Cano i Ramon Solé, duet del primer Encontre en l'Espai-Temps de 2020 al març. Foto: Sílvia Poch/Cristian Vega/GTS

Els nous Encontres en l'EspaiTemps. A més del LEM, proposta
estrella de Gràcia Territori Sonor
a la tardor, l'entitat programa la
resta de l'any altres activitats,
com les sessions d'improvisació
Encontres en l'Espai-Temps.
Enguany només es va poder
celebrar el primer amb la poeta
Miríam Cano i el guitarrista
Ramon Solé al març. Els propers
es faran a la plaça de la Sedeta.

faci un OFF LEM, una edició reduïda i concentrada. Davant la nova
realitat, l'entitat cultural ha hagut
de buscar nous plantejaments i la
idea, a hores d'ara i sempre tenint
en compte que les circumstàncies
poden canviar en pocs mesos, és
oferir "un o dos concerts" d'artistes locals i oferir l'opció de seguir
l'actuació per streaming.
A banda del LEM, Gràcia
Territori Sonor també programa
durant la resta de l'any -com sempre recordava Víctor Nubla- i enguany tampoc no serà diferent.
Així, per als propers mesos l'entitat té preparats tallers, conferències o el Laboratori Àgape en una
nova encarnació, entre d'altres.

•

El repor

Reconeixement a la gent del
teatre, que no s'atura
El XXXIIIè Concurs de Teatre Català a Gràcia va
quedar cancel·lat però tot i així El Centre ha celebrat
l'obligada entrega de premis. Virtual, esclar
Silvia Manzanera

D

e les vuit obres de teatre a
concurs, només es van poder
representar quatre. Tots sabem els motius de la interrupció.
Així, enguany el XXXIIIè Concurs
de Teatre Català a Gràcia que or-

ganitza El Centre no s'ha pogut
celebrar íntegrament però sí s'ha
fet el reconeixement oportú a les
peces que s'hi van presentar des
de gener a març: El gran somni,
del grup de teatre Filagarsa de
Molins de Rei, En línia, representada pel grup Bell-Lloc de Sant
Pere de Ribes, Aquí no paga ni déu,

de Deixalles 81 de Sant Feliu de
Codines, i Bruna, un musical interpretat per GATU, d'Ullastrell.
El Gran Somni ha estat una de les
triomfadores (millor vestuari,
grup, direcció i actriu de repartiment). I Bruna i Aquí no paga
ni Déu s'ha repartit els guardons
atorgats pel jurat juvenil. En línia,

Cartell d'una de les obres presentades al concurs del Centre. Foto: Cedida

també ha tingut la serva part de
reconeixement, amb el l premi al
millor actor principal per a Marc
Busorn. L'entrega dels premis es

va fer virtual, com no podia ser
d'una altra manera. Durant els
darrers mesos, el teatre, d'una
manera o altra, no s'ha aturat.

•
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El Sant Jordi del 23 de
juliol a Gràcia, sense
Fira de Llibreters a
la plaça de la Vila

crítica de
cinema

'Little Joe', mons asèptics
Joan Millaret Valls

J

Només La Memòria ocuparà aquest espai, a més de tenir una
altra parada al Passeig de Gràcia, eix central de la jornada

S.M.

E

l Dia del Llibre i de la
Rosa que se celebrarà el
proper 23 de juliol tindrà a Gràcia la seva versió local, que s'anirà deﬁnint els propers dies segons com
vulguin afrontar cada llibreria
la jornada, seguint les instruccions aprovades pel departament
de Cultura. Així, els establiments
tenen permès muntar parada davant de la llibreria; és el cas de
la Memòria, que podrà ocupar
un espai a la plaça de la Vila, on
s'ha ubicat tradicionalment la
Fira dels Llibreters les darreres
jornades de Sant Jordi. Però la
incertesa del moment actual fa
que els llibreters també tinguin
dubtes a l'hora de fer una previsió. "Seguirem totes les mesures,
evitarem que es concentri la gent
dins la llibreria però tal i com estan les coses ara no sabem com
anirà o com respondrà la gent",
assegura Xavi Cortès, un dels responsables de la llibreria de la plaça de la Vila.
Altres establiments, com el cas
de Taifa o de Le Nuvole (la llibreria italiana també membre de l'Associació de Llibreters que els darrers anys ha muntat parada a la
plaça de la Vila), s'han desmarcat
de la jornada dels 23 de juliol. Els
responsables de la històrica botiga del carrer Verdi ja van anunciar la passada setmana a les xarxes
socials que per a ells seria un dia
igual a la resta de dies postconﬁnament. La Memòria, en canvi,
ja té alguns noms conﬁrmats per
a les signatures de llibres, com
Gràcies al suport de:

Imatge recent de la Memòria publicada a les seves xarxes socials. Foto: Cedida

és el cas de Julià Guillemón, tot
i que encara estant tancant serrells. També estan a l'espera de
que s'aprovi la seva sol·licitud de

instal·lar una altra parada a l'eix
central del Passeig de Gràcia, on
s'ha previst que sigui l'epicentre
d'aquest Sant Jordi alternatiu.

Sebastià Bennassar presenta a Ona
el seu darrer llibre sobre Miquel
Montoro. El proper dilluns 13 de juliol
l'escriptor Sebastià Bennasar i Lo Pau
de Ponts presentaran 'Miquel Montoro,
el símbol d'una revolució vital?', on
l'impulsor de Gràcia Llegeix reﬂexiona,
a través de diferents veus, sobre què
signiﬁca el fenomen Miquel Montoro.
Serà a les 19 h a la nova Ona Llibres.

•

essica Hausner, directora de ﬁlms com Lovely Rita
(2001), Hotel (2004) o Amour fou (2016), ha estat
una de les estrelles del certamen cinematogràﬁc
D’A 2020 que, enguany, s’ha pogut seguir per internet a
través del portal de cinema en visió Filmin i FilminCat.
Enmig de la retrospectiva dedicada a aquesta cineasta austríaca hem tingut l’oportunitat de reveure la seva
darrera proposta, Little Joe, després de passar per la
Secció Oﬁcial del festival de Canes. Ara, aquesta cinta
pren vida de nou gràcies a la seva estrena en cinemes.
Coproducció austríaca amb Gran Bretanya i
Alemanya, i rodada en anglès, és un fascinant ﬁlm de
ciència-ﬁcció que desconstrueix els codis del gènere a partir de motius troncals del fantàstic com és
el traspassar els límits del coneixement i la infecció
col·lectiva. Trobem una mare separada, Alice (Emily
Beecham, guardonada com a millor actriu al Festival
de Canes), que es dedica a conrear noves espècies de
plantes creades genèticament per buscar una ﬂor de
propietats terapèutiques. Aquesta ﬂor de la felicitat
que esclata amb uns ﬁlaments vermells és un avenç
per la humanitat que pot servir per millorar el benestar efectiu de persones depressives, per exemple.
Alice batejarà la ﬂor com el seu propi ﬁll, Little Joe,
però els seus efectes benefactors són posats en qüestió
ja que sembla que el pol·len ﬂairat afecta el cervell dels
humans d’una manera inesperada, provocant modiﬁcacions en el seu comportament. La premissa argumental ens recorda inevitablement el clàssic La invasión de
los ladrones de cuerpos (1956) de Robert Wise que, en un
context de Guerra Freda, plantejava la suplantació dels
humans per uns dobles idèntics. Els clonats mantenien
l’aspecte físic exterior però, en canvi, es comportaven
com autòmats, éssers mancats de sentiments.
Un dels grans encerts d’aquest sorprenent ﬁlm és
una acurada i brillant posada en escena que privilegia
les preses geomètriques, a estones sembla un cinema
de l’abstracció, amb un treball monocromàtic d’espais
i vestuaris que accentua la gelor estètica. La frontalitat estàtica dels enquadraments, així com els lents
plans de llarga durada, acompanyat d’un temps parsimoniós, redueix el muntatge al mínim. I una banda
sonora a base de percussió, música diacrònica, d’arrels japoneses, gens emfàtica, i que ens recorda les
músiques dels ﬁlms de Wes Anderson, també li dóna
aquest aire glacial al ﬁlm. De la mateixa manera, les
interpretacions encarcarades i la dicció impostada reforcen la percepció d’uns éssers humans que encomanen una sensació d’alienació.
Aquí rau una de les belles paradoxes del ﬁlm, el sentiment alienant dels personatges, reforçat per la concepció visual i sonora comentada, que ja es feia present
abans del contagi i de la seva transformació sota els
efectes de l’enigmàtica ﬂor. Un extrem que subratlla la
poderosa reﬂexió de la cineasta sobre la identitat humana i la seva ambigüitat a través del ﬁngiment.
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Gràcia des de l’exili

Èric Lluent

La torratxa

The Drunk Rabbit

L'amic perico
Pere Martí
@peremarticolom

P

alpo de nou la fusta burxada de la barra del bar irlandès del carrer Austurstræti i, per uns instants,
el món sembla tornar a lloc després de la sacsejada.
Hi ha un equilibri reconfortant en el triangle que dibuixen el colze, la fusta i una ampolleta de cervesa.
El de sempre; el de sempre. A l’altre extrem del taulell, dos
nois escuren la que deien que seria la seva darrera copa,
mentre amb les espatlles procuren que no se’ls caigui el
cap a terra.
Un dels xicots, el que encara conserva l’agilitat necessària per baixar del tamboret, se m’apropa trontollant i
em pregunta d’on sóc. De Barcelona; i voslatres? De les
Illes Fèroe. Som mariners. Estàvem navegant les aigües de
Grenlàndia, pescant el turbot, però hem tingut problemes
al motor i ens hem de quedar a Reykjavík un parell de setmanes. Curiós inici, penso. Res com les bones històries de
mariners per fer passar les hores mortes.
El bar perfecte ha de ser petit, fosc i de fusta. Això és el
que vaig aprendre en les meves nits gracienques quan rondava la vintena, a locals com Le Journal, el Cafè del Teatre,
el Vinilo o la Bodega Quimet, i és una teoria que he pogut
comprovar en diversos territoris, com el Raval i el Gòtic
barcelonins, el Saint Germain parisenc, el Soho londinenc,
el Kreuzberg berlinès o el Kallio de Hèlsinki. A Reykjavík,
evidentment, la norma es compleix, i el millor bar, sense
cap mena de dubte, és un pub irlandès conegut pel nom de
The Drunk Rabbit, és a dir, el conill borratxo.
Haig de reconèixer que no tota la comunitat catalanoislandesa està d’acord amb els meus preceptes, per allò que
a Islàndia s’haurien de venerar els bars locals i no pas els
irlandesos, que es troben arreu del món, però argumento
al meu favor que, dels primers exploradors d’Islàndia coneguts pels historiadors moderns, la majoria eren monjos irlandesos que passaven algunes temporades d’estiu a
l’illa, cap al segle IX. A més, els víkings van aixecar les granges del país amb l’esforç d’esclaus irlandesos. The Drunk
Rabbit, concloc, mereix ser reconegut com a bar autòcton.
Els dos pescadors de les Illes Fèroe demanen a la cambrera, una noia letona, que faci girar la ruleta. Un joc d’atzar consistent en pagar per avançat el preu de dues cerveses a canvi de fer voltar la roda, amb l’esperança de
guanyar el premi gran, les vuit cerveses, evitant els formatgets on hi diu “mala sort” o “disculpi, vostè no és irlandès”.
Un grup de mariners de la Royal Navy britànica -el dia que
algú els necessiti desitjo que no sigui divendres o dissabte
per la nit- s’ho miren amb excitació i una parella de turistes
franceses aplaudeixen al ritme del so que ara omple tot el
local. Tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra.
De cop i volta, el centre de l’univers és aquella ruleta que
dibuixa espirals, ﬁns que perd força i s’atura a la casella
de “mala sort”. Els soldats britànics, forçuts i molt joves,
alguns amb cara de nen, hi juguen una vegada i una altra,
acumulant premis menors. Finalment, després d’haver

Gràcies al suport de:
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La façana del bar irlardès The Drunk Rabbit a Reykjavík. Foto: Èric Lluent

El bar perfecte ha de ser petit,
fosc i de fusta. Això és el que
vaig aprendre en les meves nits
gracienques quan rondava la vintena,
a locals com Le Journal, el Cafè
del Teatre, el Vinilo o la Bodega
Quimet, i és una teoria que he pogut
comprovar en diversos territoris.
malgastat el sou una bona estona, la sort els somriu i aconsegueixen les vuit cerveses, una de les quals cau parcialment sobre el meu braç esquerra. Sorry. No worries.
Entre mariners i soldats borratxos passo les tardes d’un
estiu estrany, en el que la majoria dels que treballàvem de
guia turístic a Islàndia som a l’atur, sense gaires possibilitats de tornar a casa a visitar la familia i els amics. El bar
irlandès, en aquest context, no és més que un refugi des
d’on relacionar-se, malgrat les interferències etíliques, amb
el món exterior, aquell que hi ha a l’altra cantó de la mar. I,
mentre un dels pescadors li declara amor etern a la cambrera i els soldats de la Royal Navy beuen xopets un rere
l’altre per veure qui cau primer sobre la fusta del Drunk
Rabbit, me’n recordo d’una de les escenes ﬁnals de The
Wire, la del pub irlandès, en la que Jimmy McNulty, l’indomable agent de policia de Baltimore, és acomiadat del cos
amb una festassa. L’escena té lloc en un bar petit, fosc i de
fusta. Com ha de ser.

•

n Pitu està deprimit. El seu equip,
l’Espanyol de Cornellà ha baixat a 2a.
Són moments dolorosos i tot i que ens
uneix una llarga amistat, no el puc acompanyar en el sentiment. M’hi esforço, però
no puc. Quan ho intento, recordo aquells
crits de ‘Puta Barça, Puta Catalunya’ que
sentia a la grada del cantó de mar del
camp de Sarrià. Era molt jove i m’impressionava que un club de Sarrià escupís
tant d’odi cap al club amb el qual compartia ciutat i país. En aquella època, des
de la grada, ens tiraven patates amb fulles d’afeitar clavades a la gent del Barça,
per fer-nos mal de veritat. Mala gent, vaig
pensar, però no podem generalitzar.
En Pitu no ha sigut mai d’aquests.
Al contrari, en Pitu és dels que anava a
Sarrià amb la bandera de Roger de Llúria,
deia ell, de la blanc i blava, i amb una estelada. Fins que un dia, uns energúmens el
van apallissar. Duien bufandes del seu mateix club, però el van apallissar per l’estelada, a crits de ‘separatista de mierda’. Des
d’aleshores va seguir anant a Sarrià, però
sense l’estelada. El president del club era
un franquista que no només no perseguia
aquests grups sinó que els alimentava.
Quan el club es va vendre el camp i es
va exilar a l’estadi Lluís Companys, en
Pitu va començar a deixar d’anar als partits. Era lluny, feia fred, no hi havia ambient i tot plegat feia bastanta pena. Però
quan l’Espanyol va deixar Barcelona i se’n
va anar a Cornellà, en Pitu va revifar. No
era la seva ciutat, però era el seu club i
amb la línia blava del metro s’hi arribava,
després d’una llarga passejada per la vila
del Baix Llobregat. La il·lusió es va anar
apagant amb el temps a la mateixa velocitat que descobria que podia seguir els partits assegut còmodament a casa. Ja s’havia convertit en un perico de sofà, sense
massa motivació, però sempre ha mantingut una petita ﬂama dins el cor. Jo, l’únic
que li puc dir per consolar-lo, és que el
que més m’emprenya és que hagi estat un
equip esportivament destrossat per una
directiva incompetent el que els ha enviat
a Segona i no un Barça triomfant, orgullós
del seu estil de joc i enveja de tot Europa.
És a dir el Barça de Joan Laporta i Pep
Guardiola. Pitu, estem cardats.
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