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20 anys d'història
Dues dècades de referència
local urbana competint
amb la premsa generalista
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L'Independent de Gràcia commemora un model d'èxit basat en una xarxa
de periodistes i lectors, una cooperativa editora i una associació cultural

Albert Balanzà

Record per als qui
no hi són: Joan Tur,
Eduard Delgado,
Albert Musons
i Víctor Nubla

E

ra la primavera de l'any
2000. L'activista veïnal
Jordi Gasull feia pocs mesos que havia comprovat
la diﬁcultat d'iniciar una
carrera política que es va limitar a unes eleccions municipals
on els periodistes que el seguíem en campanya el vam elevar a
semidéu gastronòmic pel dinar
que va fer el dissabte de reﬂexió
al Mesopotamia de l'amic Pius
Alibek. Només ens coneixíem d'això, però al local de l'AVV Vila de
Gràcia del carrer Topazi hi havia
aquell dia la Gemma Moncunill,
en Joan López Escofet i aquest qui
signa, tots tres excompanys de facultat i tots tres vinculats al periodisme local de Gràcia.
Així comença la història de l'Independent de Gràcia, de la capacitat d'una persona de generar una
entesa de tres potes que aquest
agost fa dues dècades: la primera
pota és la dels periodistes locals,
prop de 300 professionals han passat pel setmanari, la gran majoria
dels quals gratia et amore; la segona és la del cooperativisme, primer Debarris SCCL i ara DBCoop
SCCL, els qui han arriscat els diners i gairebé la salut; i la tercera
és la de l'arrelament social, primer
amb l'AVV Vila de Gràcia, la popular 'Soci', i des del 2014 l'Associació
Cultural L'Independent de Gràcia.
El primer equip de l'Independent
tenia aquesta base, amb Xavier
Borràs de director, un periodista de

L'Independent de Gràcia de la darrera etapa, amb el nou disseny d'Enric Jardí, a la rotativa. Foto: Indugraf Oﬀset

"Un diari sense
querelles no és un
diari, solia dir el
primer director,
Xavier Borràs

De la perifèria al
centre del món
Silvia Manzanera

E

n 10 anys dóna temps de fer moltes coses: confondre la data de Sant Medir, parir un altre ﬁll, patir una crisi econòmica, tenir dues feines i ﬁns i tot viure una
pandèmia. El setembre de 2010 entrava per la porta de la redacció de la Perla amb els
nervis i la il·lusió de formar part d’un projecte
amb què m’havia emmirallat els últims tres anys:
L’Independent havia ampliat fronteres, s’havia
instal·lat a Barberà del Vallès i provava fortuna a
Sant Adrià de Besòs, on vaig aprendre com mai

raça que va marcar bé la línia inicial. "Un mitjà de comunicació sense
querelles no és un mitjà de comunicació", solia dir. No n'hem tingut mai cap, de judici, a l'edició de
Gràcia (sí a l'edició de Sant Adrià),
però sí un bon grapat de burofaxs.
Vint anys són difícils de resumir,
però en aquest número especial
els hem volgut retratar amb les
vivències dels principals protagonistes, sobretot els qui en diferents
èpoques van agafar les regnes de
la coordinació de redacció, Àlex
Gutiérrez, Meritxell Díaz i Maria

l’oﬁci de trepitjar carrer en una terra acostumada al centralisme institucional i l’homogènia política i cultural. Nosaltres, romàntics i agosarats,
intentàvem canviar aquell petit món perifèric, i
segur que ho vam fer, almenys cada divendres durant tres anys. Però la crisi no deixava d’estrènyer
i vam haver d’amputar una part per salvar la resta. La bona notícia era que per a mi el món es faria
molt més gran a partir de llavors. Molt més gran
perquè compartiria l’estrès i la tensió dels tancaments i l’expectació de les reaccions als titulars
del divendres amb persones que sempre han defensat tossudament això que ara cotitza tant a l’alça: la proximitat, el rigor, la crítica, la valentia de
no voler acontentar als de sempre. Molt més gran
perquè ningú tira del carro com l'Albert Balanzà
(ni amb aigua calenta ens faran fora, boss).
És tòpic però evident que el camí no ha estat
fàcil, que hi ha hagut moments crítics on ha faltat molt poc per abandonar el vaixell, que ens
hem acostumat a la precarietat i que la generositat inﬁnita de totes les persones que conformen
l’univers de l’Independent ens salva la majoria de
vegades. “Ens ho hem cregut”, que diria el Sergi

Ortega, i els que també formaven
part d'aquest nucli dur habitual
de tres persones a mitja jornada:
Èric Lluent, Carina Bellver i Xavier
Tedó. El retrat es completa amb la
primera corona de col·laboradors:
Rafael Vallbona, Pere Martí, Josep
Maria Contel, Pep Fornés i Clara
Darder. I un record per als qui no
hi són: Joan Tur, Eduard Delgado,
Albert Musons i Víctor Nubla.
L'Independent de Gràcia sempre s'ha definit com un mitjà de
comunicació local -no localista- en
un entorn urbà, fet que el fa com-

petir amb la premsa generalista.
I no en un entorn urbà qualsevol,
sinó en el que marca la capitalitat
de Barcelona. Per això, el setmanari s'adreça als 120.000 veïns del districte amb l'estructura i la recerca
del mateix tipus d'informació que
interessa als grans mitjans.
La línia editorial, progressista, com la definia ja Borràs en la
carta de presentació d'aquell número zero que es va presentar al
Teatreneu un 14 d'agost de 2000,
obeeix també al sentiment de la
independència de Gràcia respecte
de Barcelona -el nostre alcalde o
alcaldessa és el regidor del districte- i escrupolosament busca i força
l'equilibri perquè totes les Gràcies
s'hi sentin reconegudes.
En vint anys no cal ara repassar grans èxits o fracassos, perquè
aquesta és feina de cada setmana
i perquè cada breu és una volguda
exclusiva en un model de periodisme que no va a roda dels comunicats de premsa. Però sí que hem
estat feliços quan ens hem avançat
per informar sobre el perill de tancament dels Verdi, el nou accés regulat del Park Güell, els textos inèdits de Jesús Moncada, o els detalls

en una conversa de dijous al vespre. I tant, però
no només els periodistes de nòmina, sinó tota la
resta de les plomes que escriuen perquè sí, per
amor, perquè no es trobaran amb cap censura,
perquè saben que els necessitem per ser millors.
Hem tingut i tenim un staff de luju, ﬁrmes dignes

A totes les persones a qui
persegueixo, agraïment inﬁnit
del New York Times de Gràcia. A totes les persones a qui persegueixo cada setmana per reclamar
la seva col·laboració, un agraïment inﬁnit.
També s'ho han cregut els comercials d'ara i
de sempre, i els anunciants d'ara i de sempre. I
perquè ho ha fet Gràcia, la vila rebel que m'estimo, plural, combativa, diversa i amb tants qualiﬁcatius com mirades hi puguin haver. Hem après
molt els darrers temps. Som més fortes i més
creatives. El futur és incert, els dies estranys i els
divendres, de l'Independent de Gràcia.
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20 anys d'història
Eloi Badia
Regidor de Gràcia
El periodisme és la garantia de la
democràcia en l’era de la desinformació, gràcies per a més fer-lo
de proximitat. Si l'Independent
no existís en l'hauríem d'inventar.
Gràcies per l'esforç, constància i tenacitat i moltes felicitats!

de Gràcia

Olga Hiraldo i Martí
Vicepresidenta del Districte i
portaveu d'ERC a Gràcia
Un país lliure i de democràcia avançada es pot mesurar per la qualitat
dels seus mitjans de comunicació.
Vosaltres hi heu contribuït durant
aquests 20 anys, des de la proximitat. Moltes felicitats! I gràcies per
la vostra feina!
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Agustí Segarra
Escriptor

Ferran Amado
Blackcelona

Felicitats i endavant l'Independent
i tot el seu equip. Que tot assenyalant el camí de la informació, l'opinió i la denúncia, pugueu complirne vint més al servei de Gràcia, de
Catalunya i de la llibertat.

Felicitats per aquests 20 anys de periodisme local, compromès, reivindicatiu, crític, i per apropar-nos a
la realitat social, política, cultural i
musical gracienca. Una forta abraçada a tota la familia de l'Independent dels amics de Blackcelona, el
col·lectiu de Música Negra del barri
de Gràcia.

D'un temps que ja és
un poc nostre...
La família Independent celebrant el número 300 a la plaça de la Vila. Foto: Jordi March

I el 2021, el rellançament digital.
L'Independent prepara aquesta
tardor, a banda d'actes relacionats
amb el 20è aniversari, un salt en
el seu format digital, amb nova
pàgina web. A Twitter acaba de
superar els 6.000 seguidors.
de cada any de la Festa Major (o ara
la mala praxis de gestió municipal
en la reobertura de la piscina del
Parc de la Creueta del Coll).
Deien Albert Musons i Gerard
Maristany en aquella presentació
del número zero -posat al dia a nivell de disseny l'any 2016 pel mestre
Enric Jardí- que L'Independent no
seria un mitjà de comunicació reconegut si no s'autoﬁnançava i si no
es distribuïa bé. Aquesta ha estat la
missió de l'estructura mentre els
periodistes es cobrien de cert reconeixement -i de la vanitat que tots
tenim- escrivint notícies. El mèrit
de tot això té també uns noms (la
cooperativa GPL, DBCoop, l'Associació Cultural ara presidida per
Emeteri Frago i amb Joan Cervera
com a president d'honor) i uns cognoms (un 80% de ﬁnançament priGràcies al suport de:

vat, 720 punts de distribució i 8.500
exemplars controlats per OJD).
Som on érem: les tres potes. La
cooperativa, els periodistes i l'impuls social a través d'anunciants,
lectors i col·laboradors. Tothom,
en aquesta xarxa, s'ha implicat per
transmetre notícies en una versió
d'apoderament popular d'aquell
Gran Germà. Avui, després d'haver superat la crisi econòmica que
ens va posar al límit del tancament
l'any 2012-2013 i d'haver respost a la
pandèmia sense deixar de sortir ni
reduir pàgines ni una setmana des
que al març va esclatar la crisi sanitària, L'Independent de Gràcia és
un mitjà viu, amb més complicitats
que mai, amb ulls i orelles a inﬁnits
racons dels cinc barris de Gràcia.
Poques notícies se'ns escapen. El
mèrit és dels 120.000 veïns.

•

Emeteri Frago
President de l'Associació
Cultural L’Independent
de Gràcia

E

l tic tac del rellotge, els fulls del calendari que van caient, el retorn de
la mirada al mirall, les venes marcades a ﬂor de pell, les fulles marrons
caigudes dels arbres i també l’explosió vermellosa de les roselles, el pujar i baixar del termòmetre, el pas de les estacions
de l’any i molts més indicadors, ens acompanyen dia a dia en l’esdevenir de la nostra
quotidianitat i ens assenyalen quelcom palès, l’existència d’allò que hem deﬁnit com
el temps.
I en aquesta brúixola del temps, del nostre
temps, del temps dels qui ens acompanyen i
amb qui compartim, del temps de la nostra
llar, del veïnat, del temps de tothom a la Vila
de Gràcia, l’Independent, aquest setmanari
que tens a les mans, des de fa 20 anys contribueix com un indicador més de l’esdevenir
temporal de les gracienques i graciencs i de
tothom que ens visita i acompanya.
El temps de vida, el temps dels canvis, el
temps dels successos, el nostre temps d’alegries, bé soles o compartides, de patiments i
tristeses, el temps de la comunitat gracienca,
va quedant recollit i imprès en aquests fulls
que ara llegeixes. L’Independent fa de rellotge escrit dels fets graciencs.
Han sigut 20 anys de temps compartit
amb tu, que ens llegeixes; fruit de la voluntat i compromís d’un petit grup impulsor que va arriscar-se perquè els bocins

del temps dels esdeveniments graciencs es
poguessin conèixer i tenir prou transcendència per generar arrelament i sentiment
comunitari gracienc, poder albirar perspectives de canvi, refermar sentiments de
pertinença gracienca, reconèixer i compartir la diversitat del teixit social gracienc, debatre i contrastar opinions, fer autocrítica
i aprendre a compartir. Un grup impulsor
al qual, al llarg d’aquests anys, s’han anant
afegit multiplicitat d’altres col·laboracions,
dedicacions i passions i com no, la primera,
la teva, que ens llegeixes cada setmana.

L'Associació va renovar la junta el 2019. Foto: A.V.

En aquest esdevenir del temps passat però
també amb mirada de futur volem continuar
contribuint a assenyalar el temps dels reptes de present i de futur que ens esperen a
Gràcia. Volem continuar construint i desenvolupant, amb tu, un rellotge viu del temps
gracienc, obert i compartit, un l’Independent
que sigui un tot que ens ajudi a ser persones millor informades, més sensibles envers
el nostre voltant i més conscients del nostre
temps i dels seus efectes en allò que estimem, compartim i gaudim, Gràcia!

•

3

4

El referent

L’Independent de Gràcia
31 de juliol de 2020

Rosa Boﬁll Benet
Presidenta de l’AVV del carrer
Ciudad Real
de Gràcia

Des de fa molts anys tinc una feina
tots els divendres: recollir l’Independent de la setmana.
L’Independent ens apropa i ens
connecta amb el barri. Com a nova
gracienca m’ha ajudat a entendre,
conèixer, implicar-me amb la vila.
Fins i tot, quan he tingut necessi-

Frederic Callís
President de Gràcia Solidària
tat de trobar algun comerç o servei
determinat, m’he orientat buscant
entre els anuncis que porta el diari.
És una bona notícia que una
premsa de barri, gratuïta faci 20
anys. Gràcies a totes i a tots!!

Joan Cervera

eren els peus de gat ni res del material modern que vindria després. En aquells temps també ens enteníem molt
bé amb els monjos. Hi anàvem al Castell de l’Eramprunyà,
que potser hagués valgut la pena deixar-ho com Corbera
d’Ebre, com a mostra de la idiotesa humana i l’ambició
d’uns militars que havien jurat ﬁdelitat a la República.
Cert que el govern del 36 era un govern feble, amb el pobre Companys, amb espardenyes...

President d'honor de l'Associació Cultural l'Independent de Gràcia

“L’Independent ha de
seguir endavant perquè
té camí per recórrer però
cal no ensopegar”
Joan Cervera és, entre altres
moltes coses, President
d’honor de l’Associació Cultural
L’Independent de Gràcia des que
es va constituir el 2014. Vinculat
al Club Excursionista de Gràcia,
del qual va ser president de 1957
a 1961, la passió per la muntanya
del Joan -que ha compartit
sempre amb l’Aurora, inseparable
companya- ha marcat la seva
trajectòria i el compromís polític
amb Catalunya i amb la Vila. Ha
estat reconegut amb la Medalla
Forjador de la Història Esportiva
de Catalunya, Medalla d'Honor de
Barcelona i Creu de Sant Jordi.
Silvia Manzanera

Tot són bons records a la muntanya, doncs.
Sant Llorenç d’Amunt, la Mola, el Montseny oriental i
occidental, el Matagalls, el Turó de l’Home, tots ells són
magníﬁcs, i què ha passat amb el Pedraforca, com pot
ser que aquell munt de pedres, quan descendies les pedres desapareixien; és un misteri. Tot és molt emotiu,
les vies de la cara sud, aquella font minúscula que rajava
i la vam arreglar...
De l’excursionisme i muntanyisme també hi van sorgir
diversos llibres.
Sí, i tant, però quan parlo de llibres no puc deixar de recordar l’Albert Manent. Amb ell vam anar a escoltar la
gent dels pobles per recollir dels més savis el llegat de la
llengua, de tots aquells que treballen la terra o busquen
quatre sardines. La muntanya no es veu igual des del mar
que el mar des de la muntanya. Veus com la muntanya
s’entrega als núvols, s’endinsa i s’agermanen.
Sempre dius que no haguessis pogut fer res del que has
fet sense l’Aurora...
Hem fet una cordada muntanyenca i matrimonial, l’Aurora i jo. Hem anat junts a Grècia, Itàlia, Suïssa... Quan
anàvem a Andorra semblava que entraves a la llibertat.
Fa 61 anys que ens vam casar, a la capelleta dels Àngels,
al carrer Balmes. Hem anat a tot arreu junts. Ens agradava molt també anar a l’Auditori de Barcelona, a la sala
gran, recordo quan van tocar la simfonia del Nou Món
de Dvorak. Ja l’havíem sentit al Palau de la Música. Al
CAT també hi hem anat molt. En Blasco havia recollit la
música pirenaica i de l’acordió diatònic, era l’instrument
que es tocava als Pirineus, al Pallars Jussà i Sobirà a les
festes majors.

El Joan i l'Aurora, inseparables. Foto: S. Manzanera

D’on ve aquesta passió per la muntanya?
La muntanya va anar del bracet de l’Aurora, sense ella no
hagués pogut fer tot el que vam fer. En aquells temps no
et calien gaires coses: amb una mica de sorra i herba netejàvem el que portàvem i bevies aigua del riu. Teníem
Montserrat tan a prop, que gairebé hi anàvem cada cap
de setmana amb una colla de Gràcia. Cadascú feia la seva
i sense dir-nos res ens estimàvem; potser hagués calgut
dir-ho. Fèiem reunions a Santa Cecília, i recordo que a la
Núria, la nostra ﬁlla, li vam fer un bressol allà.

Part del teu activisme està vinculat al Club
Excursionista de Gràcia. Quins records tens d’aquella
etapa?
A través del Club Excursionista de Gràcia he fet moltes
coses, vam crear una organització internacional representant de Catalunya. Sempre he tingut l’objectiu que
Catalunya és un país, una cultura, com si fos França o
Alemanya.

En aquells primers anys no necessitàveu gran cosa per
anar-hi, oi?
Nosaltres escalàvem amb espardenyes, no sabíem què

I Gràcia?
“Barcelona és la platja de Gràcia”, que diu l’acudit. I està
ben pensat, això. Gràcia ha treballat tant per ella, per
construir una identitat pròpia, portant-la per tot el món.
I és que Gràcia té gràcia, així dit a l’estil Màrius Serra.
Aquests darrers anys a Gràcia amb tot això de la gentriﬁcació, no sé, veig veïns que van i vénen, i vénen uns altres... Gairebé tots els nostres amics són morts.

E

Heu viscut molts canvis a la Vila i ara, a més, arriba una
pandèmia...
Gràcia, com tot, està canviant, i ara encara més amb tot el
que està passant amb aquesta bogeria d’estar conﬁnats,
amb aquest virus que no és normal, que no és generat per
la natura. Només pateixo pels que vindran darrere, vosaltres patireu molt, però si sou optimistes, creadors i bones
persones, us en sortireu.

poc visible. Per tot això i per garantir la continuïtat d’ aquest model
periodístic, potser cal anar més enllà i generar certa militància, tant
des del món associatiu com pel comerç o el ciutadà de peu. Aquest
20è aniversari n’és una molt bona
oportunitat. Felicitats i bona feina.

Moments de felicitacions merescudes, fer periodisme de proximitat,
sense caure en el mercantilisme
habitual d'aquest tipus de mitjans
no es gens fàcil. L’Independent segueix parlant de ciutat, de cultura,
dels moviments socials i associatius. L’Independent ens està mostrant un univers molt present però

Com veus el futur de l’Independent de Gràcia?
És molt important que seguiu fent l’Independent perquè
és un setmanari que no trobaríem enlloc. Vam tenir l’Albert Musons, que va treballar tant per la Vila, era com si
fos Déu, estava a tot arreu, i va treballar molt i va donar
la seva vida per Gràcia, perquè fos lliure, independent,
adherida a tot Catalunya, perquè volem treballar amb
Catalunya, però fer-ho amb la nostra pròpia personalitat.
Recordo altres publicacions com ara El Badall i Carrer
Gran, i molt molt al Musons, sobretot. Penso que l’Independent de Gràcia ha de seguir endavant i si ho feu amb
el cor tot sortirà bé. Val la pena seguir perquè té camí per
recórrer, però com deia el poeta, el camí es fa caminant
per no ensopegar.

•

L’amic Joan
l Joan Cervera deu ser la persona a qui més estimem a l’Independent. No hi ha cap membre
o ex membre de la particular família que viu a
la Perla 31 que no conservi un bon record d’ell i de
l’Aurora, també d’ella, per suposat, perquè no s’entén l’un sense l’altre.
Agafats de la mà, un dimarts de juliol calorós, ens obren les portes de casa seva en aquests
temps estranys, on no podem abraçar-los. Fa un
temps el Joan sempre ens venia a veure els divendres i aproﬁtava la sortida del setmanari per fer
petar la xerrada. Ara fa temps que no ho pot fer.
El Joan està sorprès per la visita, emocionat, i deixem que ens parli del que vulgui, perquè només
volem escoltar-lo, saber què pensa de tot plegat,
repassar records, compartir anècdotes, com quan

explica que en un viatge al Teide van pujar a camell un a cada banda però per no desequilibrar
l’animal a l’Aurora la van carregar amb pedres.
Riem. També fa broma amb la xifra de sumar les
edats de tots dos; ell en té 94.
“Vau tenir la deferència d’atorgar-me el títol de
President d’honor però hauré de renunciar, ja estic retirat”, diu, però no ho acceptem. I parla de
l’Independent, de Gràcia i de Catalunya. “Almenys
ens anirem d’aquest món després d’haver intentat contribuir a defensar Catalunya”. Però quan
més s’emociona és amb el record de la muntanya. I amb l’Aurora, amb qui porten casats 61 anys.
Meravellosa parella irreductible.
L’Independent i el món són millors gràcies a vosaltres. Tornarem aviat a abraçar-vos.

•
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de Gràcia

Víctor Martínez
President del Club Esportiu Europa

Luis Vázquez Rodríguez
Cafeteria Luis (Vallcarca)

Clara Narvion
Periodista

Jordi Martín
Director de GràciaDivina

Els darrers 20 anys ens heu acompanyat esportivament en èxits, alegries, fracassos, triomfs, derrotes,
títols... Hem aparegut a força portades i esperem ocupar-ne moltes
més els propers 20. Moltes felicitats, L'Independent. Sou referent
informatiu a Gràcia!

Moltes felicitats, L'Independent.
Gràcies per ser-hi, al peu del canó,
posant-nos al dia de les notícies de Gràcia. Us desitjo uns feliços 20 anys de la vostra existència.
Gràcies per donar suport als més
necessitats i fer ressò dels nostres
problemes. Bon aniversari i per
molts anys més.

Estic tan esgotada de notícies, dades, declaracions, tuits d'uns i altres, que ara mateix l'única premsa que m'interessa és l'ultralocal.
L'Independent de Gràcia i en uns
dies -espero- el Felanitx. Que em
parlin dels meus carrers i places,
dels comerços i les veïnes. Això sí.

L'amic Albert em demana una salutació per celebrar el 20è aniversari de l'Independent. Des de
l'inici de la nostra activitat l'any
2006, Graciadivina ha trobat
en l'Independent un gran aliat.
Esperem i desitgem que la nostra
col·laboració perduri en el temps.
Felicitats i per molts anys.

Els fundadors

Jordi Gasull
Joan Lou
Xavier Borràs

La torratxa

El paper no
ha mort
Pere Martí

D

iuen els que hi entenen que el paper ha mort. El paper com a lletra
impresa, amb tinta, amb fotos, amb
portades i contraportades, amb columnes i anuncis. Si ha mort, com és que en
tenen un a les mans que ja fa vint anys
que explica coses de la Vila? Perquè no
és un paper mort. Han mort i moriran
papers, però els papers que expliquin
coses interessants, allò que abans se’n
deien notícies, sobreviuran. El coronavirus ens ha endollat a tots a una pantalla,
per llegir, per distreure’ns, per informarnos, per comprar... A la xarxa hi és quasi
tot. Hi falta una cosa. Les relacions humanes, el contacte físic, el plaer de fullejar un llibre, d’anar al cinema i al teatre i
de llegir diaris, passant pàgines, començant-los pel darrera, o pel davant.
El conﬁnament és l’antítesi de la llibertat personal. No el discuteixo sanitàriament, però en discrepo humanament,
socialment, de forma radical. Sense
veure’ns, sense tocar-nos, sense moure’ns no som persones. Amb l’Independent em passa el mateix. M’agrada tocar-lo, remenar-lo, tornar a recuperar-lo.
M’agrada trobar-me’l al bar, a la farmàcia o a la biblioteca. I que m’expliqui què
passa a la cantonada, al carrer de sota o
a la plaça de més amunt, perquè també
és el meu món, el meu univers social.
Hi escric perquè em deixen escriure
el que vulgui, com aquesta columna onanista, pilota, que no pot deixar passar
un homenatge a tots els que el fan cada
setmana, començant per l’Albert, el seu
director, el que em va enganyar per serhi, perquè no li pots dir mai que no, perquè ell sempre fa molt més que tú pels
altres, per la cara, sense por, amb generositat. Necessitem l’Independent, com
necessitem la birra, el futbol, els llibres
i el sexe, perquè ens fa ser com som.
Vint anys més, amb permís del coronavirus, i encara que siguem independents,
farà falta l’Independent, perquè la vila
de Gràcia, la nostra vila, el necessita. Hi
serem, ﬁns que l’Albert ens foti fora per
escriure totes aquestes coses tan ensucrades, però ja se sap, en els aniversaris,
a mesura que passen els anys, un s’estova. Ja m’ho perdonaran. I si no, que em
fotin fora.

•

Vintè aniversari

V

int anys. Una generació. Els qui vàrem fer el primer
pas, hem seguit camins diversos. Alguns van trobar
el seu punt ﬁnal massa aviat. Però les complicitats
de persones i circumstàncies ens han portat tossudament
ﬁns aquí. Veníem de les conmemoracions dels centenaris
de les annexions dels municipis històrics de Barcelona, i
sortíem d’unes eleccions municipals que havien ventilat
els temes de la descentralització i de la metropolinització.
Barcelona apareixia massa gran per resoldre els problemes més proxims, i massa petita per abordar els objectius
més grans. A Gràcia, de dins i de l’entorn de l’Escamot
Derch (el nostre últim alcalde independent) es respiraven

aires de tota mena d’independències: socials, municipals,
nacionals, de pensament, d’expressió, de relació... Amb
una visió clara, que les independències mai no ens separen, sinó que ens fan més lliures per compartir. Una mica
de tot plegat es congriava en un equip de redacció voluntarista i il·lusionat, i un mini equip de direcció i producció
que, amb els canvis necessaris, han construït el miracle
de durar tants anys. El compromís, l’arrelament i els lligams amb els seguidors lectors mantenen la ﬂaire de les
mateixes aspiracions emancipatòries que declarava l’escrit de la editorial del número zero: Independents, tanmateix. Felicitats i per molts anys.

•

Érem tan joves i tan agosarats...

L

'any 1999 -encara comptàvem en pessetes- una petita cooperativa d'arts gràﬁques de Gràcia va tancar l'exercici
amb guanys. Aquest fet, força insòlit, va provocar una
reﬂexió: seria possible retornar a la vila que ens acollia una
part d'aquest excedent fent allò que sabíem, produir una
publicació que es convertís en el vehicle d'informació de
proximitat que en aquells moments no existia?
Vam establir converses amb en Jordi Gasull i en Joan
Tur i vam començar a pensar de quina manera això es podia concretar. L'agost del 2000 va aparèixer el número 0 de
L'Independent de Gràcia i a l'octubre el número 1 amb periodicitat mensual com iniciativa de Vilaweb Gràcia, l'AVV de
Gràcia i DeBarris SCCl. Vint anys... El maig del 2001 l'Albert
Balanzà es va fer càrrec de la direcció, i ﬁns avui. El 3 d'octubre de 2003, amb 36 números, vam fer el salt a setmanals.
En aquell primer número es commemorava el 150 aniversari de l'efímera independència municipal de la vila i ja
fèiem una declaració d'intencions: "Gràcia ha de ser un altre cop capdavantera per reclamar i aconseguir una altra
forma de fer la ciutat del segle XXI". Han passat 20 anys i
continuem defensant que la millor forma de democràcia és
aquella que més acosta les decisions polítiques i administratives a la ciutadania. En aquell primer número escrivien en

Xavier Borràs, aleshores director, en Jordi Gasull, en David
Fernández, l'Albert Balanzà, l'Eduard Delgado, la Gemma
Moncunill, l’Eva Balart, l'Albert Musons...
Han passat vint anys i alguns ens han deixat: l'Eduard
Delgado i en Joan Tur el 2004, l'Albert Musons el 2007...
Intentar fer una llista de totes les persones que han ajudat a
l'existència del projecte desbordaria l'espai d'aquest escrit.
No podem oblidar aquelles persones que no apareixen als
crèdits, la gent que ha cercat la publicitat que ens permet
existir: l'Anna, la Carmeta, la Montse, l'Hèctor, la Cristina...
i tots els qui cada setmana reparteixen la publicació per
aconseguir una distribució de proximitat.
Hem sobreviscut a la incorporació a l'euro, a la crisi
del 2008 als vaticinis constants que donàvem per morta la
premsa, i ara a la pandèmia. Ens hem reinventat, hem creat
una associació cultural per continuar editant el mitjà quan
l'empresa que el sostenia va fer fallida, no hem viscut per
sobre de les nostres possibilitats i més d'una vegada ens
hem hagut d'estrènyer el cinturó. Aquí estem tossudament
dempeus, som amb 'La Unión' l'únic mitjà d'informació de
la història de Gràcia que supera els vint anys d'existència.
Seguim creient en el projecte i com som cabuts ens haureu
d'aguantar, amb els nostres defectes, uns anys més.

•

Ara que tinc vint anys

N

o és pas costum de celebrar vint anys d'història d'un
setmanari (en paper!), i menys a la vila de Gràcia, en
què la història dels mitjans de comunicació sempre ha
tingut durada breu i dissort diversa. Sense que serveixi de
precedent em toca parlar d'aquells inicis, perquè, com m'ha
passat sovint, alguns em van embolicar a fer-ne de director, ja que cercaven un periodista gracienc amb títol -segons
em va fer saber l'amic Albert Musons- i que fos membre del
Col·legi de Periodistes -del qual no vaig entrar a formar-ne
part ﬁns que va deixar de ser-ne degà el franquista Carlos
Sentís, l'espion de Franco, i vaig deixar de ser-ne membre
quan el Col·legi va tenir els pebrots de retre-li homenatge.
Els inicis de L'Independent van ser tan caòtics com sol
passar amb tots els naixements de mitjans sense gaires recursos, i jo, com a director, més aviat com a coordinador, ja
vaig tenir des del primer moment la sensació no solament
que tots els col·laboradors s'hi escarrassaven de veres, sinó,
molt especialment la visió que un jove periodista, que llavors
ja destacava, Albert Balanzà, era (i és) l'ànima i el continuador natural de la publicació un cop vaig haver de deixar-ne
la direcció, ja que un cranc a la pell em va obligar a retirarme de la circulació durant un any i mig sense poder feinejar.
Aquests inicis, a més, van sorgir amb una idea molt clara: la

publicació havia de contenir informació dels cinc barris de
Gràcia amb una distribució massiva i gratuïta. L'ós pedrer!
Quasi res…, però, passats aquests vints anys, encara té força i
no té l'anima morta…, ans al contrari.
Aviat farà set anys que vaig decidir d'exiliar-me del barri,
especialment per la degradació de la vida, el soroll, la contaminació, la manca de política veritable… Des de la Garrotxa,
on visc, continuo tractant d'exercir aquest oﬁci del jornalisme, que com deia el meu mestre i amic, Ramon Barnils, es
resumeix així: anar als llocs, veure què hi passa i contar-ho. I
crec que L'Independent ha complert amb escreix aquesta regla d'or barnilsiana. Per això, no em perdo mai la sortida del
setmanari, sigui en paper, sigui a través de la Internet.
Per a mi, el periodisme és un desllorigador de dubtes en
cerca de la veritat. Vaig dirigir El Llamp i Userda, dues publicacions mítiques i històriques relacionades amb el meu
pensament (independentisme i ecologisme) amb la mateixa
llibertat i ànims amb que vaig passar (ni que sigui de puntetes), per L'Independent. I ara que els temps del totalitarisme
tornen amb força, amb l'excusa indecent de la pandèmia, és
important que aquesta nostra cita setmanal no solament no
manqui arreu, sinó que continuï amb força tants anys com
sigui possible. Llarga vida a L'Independent!

•

La redacció
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CUP Gràcia

de Gràcia

I-Inde-Independent de Gràcia.
Per molts anys! Durant aquests primers 20 anys, heu estat testimoni
de la gentriﬁcació i la turistiﬁcació
de Gràcia, de l'augment del cost de
la vida i de la precarització de les
veïnes. De la vostra dilatada trajectòria, amb encerts i desencerts, us
podríem felicitar per moltes co-

ses, però volem destacar-ne una: davant d'un poder neoliberal que necessita estandardització per continuar-se lucrant, heu esdevingut una
entitat del barri; una publicació que
ens ajuda a reconèixer-nos com a
gracienques i graciencs i que ens fa
solidàries a partir de la nostra realitat. Gràcies per ser-hi i per fer barri.

Marta Duñach Masjuan
Mestra i exconsellera de BComú

Noemí Cortès
Església Evangèlica de Gràcia

L’Independent, arrelat als barris
graciencs i amb una funció informativa i divulgativa importantíssima! Orgullosa d’haver col·laborat en
el primer any de la columna Ull de
dona. Felicitats pels 20 anys de bona
feina a tothom que el fa possible.
Endavant, sempre amb esperit crític
i periodisme ètic i responsable!

Per molts anys poguem viure junts
acompanyats de grans notícies i bones informacions!! Desitgem que
continueu vivint, ajudant i donant
forca a la nostra vila. Moltes gràcies
per donar veu a tothom i deixar-nos
ser part de la família de l'Independent de Gràcia. Molta força, grans
encerts i sempre molta il-lusió.
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Més que un setmanari
Meritxell Díaz
Cap de redacció 2006-2009

E

nguany, una criatura nascuda el 14 d’agost de l’any
2000 ens entona la cançó de Serrat i ens diu, amb
veu ferma: “Ara que tinc vint anys”. Som molts els
qui volem celebrar l’efemèride, i és que la criatura
s’ha fet estimar per una família molt extensa.
Corria l’any 2001, jo era estudiant de Periodisme, i un
amic em va comentar que feia uns mesos havia nascut un
diari mensual a la Vila. L’endemà estava picant a la porta
del local del carrer La Perla, per demanar si era possible
col·laborar amb la publicació. Em van citar a la que seria
la meva primera reunió de redacció: un dissabte qualsevol
a un bar de Virreina. D’aquella reunió recordo els nervis,
l’emoció i que vaig marxar sense pagar (Albert, encara et
dec un cafè!) Als dies, la primera cobertura: un acte d’ERC
al seu antic local del carrer Sant Salvador. I com a resultat,
el primer article, impecable als meus ulls, però, amb molt
bon criteri, totalment refet per les mans del director abans
de ser publicat. I és que l’Indepe va ser la meva veritable
escola de periodisme, on vaig aprendre número rere número el que era el periodisme local, com picar pedra, com
trepitjar carrer, com triar bons titulars, com refer textos,
com trobar l’angle de la notícia… (Gràcies, mestre!). El 2003
vam fer el salt a setmanari. I tot i el vertigen que suposava aquella aventura periodística, quan plegàvem de les nits
de tancament compartides amb l’Àlex i el David, estàvem

convençuts que el producte que fèiem valia la pena. I així
ens ho feien veure els nostres lectors/amics, que ens agraïen la xarxa i el sentiment de col·lectiu i de barri que creava L’Indepe. Érem més que un setmanari. Van arribar nous
reptes, com assumir la redacció en cap; noves parelles de
tàndem, la Carina, l’Èric… Però quelcom es va mantenir intacte, malgrat la nostra bona voluntat: apurar sempre al
màxim per tenir la millor notícia de portada, posant al límit la paciència del Sergi, el nostre gran maquetador.
Per aquesta redacció, han passat estudiants de
Periodisme/periodistes, fotògrafs, col·laboradors/es, dibuixants… que han aportat el seu granet de sorra durant
setmanes, mesos o anys per fer que el periodisme local en
paper, a Gràcia, segueixi viu. No escric noms, però tots vosaltres sabeu qui sou. També han tingut un paper clau les
comercials de l’Indepe, que han recorregut comerç rere comerç per vendre publicitat, indispensable per poder sortir
al carrer cada divendres -un agraïment a tots els comerciants que en algun moment han conﬁat en el potencial de la
publicació.
Una publicació on idees no han faltat: des de reportatges
sobre com és Gràcia a les 4 del matí, a convocatòries collectives per reunir 300 persones a la plaça de la Vila per a la
portada del número 300.
Tot i que fa deu anys que vaig marxar, hi segueixo collaborant sempre que puc -gràcies Silvia per seguir comptant amb mi. El motiu? Perquè m’estimo l'Indepe. I és que
l’Indepe és més que un setmanari: és tota la família de gent
que en aquests 20 anys l’ha fet possible. Gràcies Joan per
creure en aquest projecte i embarcar-te (i embarcar-nos) en
aquesta magníﬁca aventura.

•

Vint anys d'esforç i dedicació
Àlex Gutiérrez
Cap de redacció 2003-2006

O

n éreu fa vint anys? Al mòbil potser no trobareu
gaires fotos d'aquell temps, n’haureu de buscar
en àlbums o a l’ordinador. Imagineu que vau
desplegar el primer número de l’independent
de Gràcia. Què recordeu d’aquell exemplar? Si
teniu dubtes, podeu passar per la redacció del setmanari
i fer-hi una ullada a l’arxiu, segur que se us dibuixarà un
somriure a la cara mentre l'aneu llegint. Com eren aleshores el Coll, Vallcarca, els Penitents, la Salut, la Vila, el
Camp d'en Grassot i Gràcia Nova? Com ha canviat el nostre poble? Com érem i com hem canviat nosaltres?
Un altre exercici de memòria. Què recordeu del primer contacte amb el periòdic o les persones que el tiraven endavant? Recordo parlar per telèfon amb el Joan
(veu inconfusible), el primer cafetó amb l’Albert i com
a benvinguda, les portes obertes de la redacció. Quan
vaig començar a col·laborar amb aquest fantàstic periòdic (aleshores mensual) em van sorprendre gratament
les reunions de redacció. Eren amb tot l’equip, dissabte
al matí, un cop al mes, en alguna terrassa d’una plaça on
proposàvem temes, els debatíem i ens encarregàvem d’escriure’n els articles. Vist amb la perspectiva dels anys,
aquella manera de funcionar em sembla genial.
Després va venir el moment de convertir-se en setmanari. Vaig formar part d’un gran equip de qui vaig
aprendre moltíssim i de qui encara avui dia n'aprenc. Em
vénen al cap vespres i nits de tancament, amb la feina in-

cansable de la Meri i el David. La militància periodística
de la Carina i les propostes amb mirada crítica del Sergi.
Les aportacions de redactors com el Walter (encara conservo el clauer de Colòmbia que em va regalar després de
visitar la família), el Gabriel i la seva ascendència brasilera o el Jordi i la seva inseparable bicicleta, parlar de les
últimes tendències en música amb la Lídia, i presenciar alguna entrevista de la Clara per a la Contra. Les converses sobre fotograﬁa amb l'Oriol i l’Andreu i les seves
fotograﬁes formidables, i compartir la tasca d'informació d'esports amb el Carles. També el cooperativisme de
l'equip de DeBarris, i tota la gent que d'una manera o una
altra ha col·laborat amb la redacció. Gràcies per aportar

Per la importància del servei bàsic
(sí, bàsic) que presta aquesta
publicació, m'encanta formar de
l'Indepe; més, ara que tenim 20 anys
el vostre gra de sorra a un projecte il·lusionant.
Per tot això, una de les portades que millor reﬂecteixen l'esperit de l'indepe és la del número 300. Una gran
foto amb gent que, llegint o contribuint, ha fet possible
que el setmanari sigui cada divendres al carrer i a casa.
Per aquesta experiència i la importància del servei bàsic
(sí, bàsic) que presta aquesta publicació, m'encanta formar part de l’indepe. Més, ara que tenim vint anys. I vull
que en siguin molts més.

•

La torratxa

Periodisme
supervivent
Rafael Vallbona

A

primers dels setanta un estol
de publicacions comarcals i locals (Grama, Maresme, Empordà
Federal, Tres de vuit...) van contribuir
a apuntalar el camí a la llibertat oferint
una informació de proximitat llavors
inexistent. Eren revistes amb pocs mitjans tècnics, sense capital i amb cap estructura comercial, però en cadascuna
d'elles hi havia un nucli d'estudiants de
periodisme i lletraferits compromesos
a tirar-les endavant. La complicitat dels
anunciants i dels lectors i l'entusiasme dels promotors van donar vida a un
conjunt de veus que, des del local, van
constituir una estructura global que va
afermar la independència informativa
en el conjunt del país. Uns anys després,
els diaris comarcals van enfortir aquesta
peculiar realitat de la premsa catalana,
i la Diputació de Barcelona va organitzar un primer congrés (Canyamars 1981)
que va cohesionar el projecte. La veu local tenia presència i força, era garant de
la defensa dels drets del territori alhora
que projectava sobre el poder mesocràtic una visió neta de la realitat que tan
sovint desconeix.
Avui de premsa local lliure i independent gairebé no en queda (hi ha glorioses excepcions que no oblido). Els diaris
pertanyen a grups editorials amb interessos estrictament comercials, i les petites revistes de poble han desaparegut,
s'han convertit en fullets d'anuncis que
la gent agafa al forn o en digitals que no
sempre arriben a tothom.
És per això que l'Independent de
Gràcia és una realitat extraordinària
que cal defensar. Sense ell lectores i veïns estaríem muts i indefensos, seríem
menys lliures. El poder també necessita
l'Independent: és el termòmetre del bon
govern i l'observatori de la societat a la
que serveix. I perquè aquest periodisme
pròxim sigui eﬁcaç, les que fem l'Independent hem de ser rotundament ﬁdels
al nom de la capçalera. L'èxit de la fórmula depèn d'aquest triple equilibri.
Que el diari tingui vint anys de vida,
ara que els diaris esllangueixen, és un
bon senyal; però cal estar sempre atent,
la patètica història de moltes capçaleres
locals és un dogal que els autèntics mitjans informatius locals que queden porten penjat del coll. I això ofega, perquè
sempre hi ha grups de pressió, polítics o
econòmics, disposats a estrènyer-lo.

•

La redacció
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Martí Costa
Comunicació Espai Jove La Fontana

de Gràcia

"Us agafo un independent!". És una
de les frases que escolta sovint qui
sigui que es troba a l'entrada de
La Fontana. Si els exemplars sempre duren ben poc a sobre el taulell, és perquè el veïnat els espera.
I això és senyal de feina ben feta.
L'Independent és informació i contingut de proximitat per mantenir

Ramon Ortiz
Activista social
encesa la vida gracienca i sempre
amb un forat per a les propostes
culturals i d'oci que s'organitzen a
l'equipament, fet que agraïm i que
és un gran suport! Per molts més
anys de periodisme, informació, cultura, xarxa i vida a la Vila!

Us imagineu Gràcia sense l'Independent, us imagineu un divendres
fer el cafè sense buscar les notícies de Gràcia? L'Independent fa 20
anys que va entrar a les nostres cases, durant aquest 20 anys ens hem
informat a través de les seves pàgines del que succeeix als nostres
carrers, a vegades ens hem sorprès,

i a vegades també ens hem emprenyat per llegir aquella notícia que
encara no es podia dir o que ben bé
no era així però, com deia en Dalí,
"que parlin bé o malament, però
que en parlin". Moltes felicitats i
per molts anys més.

Vendetta
La torratxa

Carina Bellver
Redactora i cap de cultura 2006-2008
2008

Vint

L

Clara Darder

V

int anys ja, vint anys de
Contraportades, que s'anomena de
pressa. Quan pots comptar amb desenes els teus records és que ja comences a fer-te vella. Vint que ja pesen, però
que et converteixen en sàvia d'experiències, coneixent famosos amb els quals
comparteixes vides i anècdotes sense treva. Sàvia també de motivació, d'alegria i
de ganes de seguir fent aquesta feina tan
motivadora. Vint anys perseguint graciencs i gracienques allà on es trobessin.
L'emoció de cercar el seu telèfon i potser
no trobar-lo, és i era com fer d'investigadora privada. Algú l'havia vist passejant el gos per Gràcia, altres els havíem
de perseguir pel carrer cridant-los a mitjanit, la resta els seus representants ens
posaven diﬁcultats per manca de temps,
però l'objectiu era una mini-entrevista de
vint minuts i una foto, i us ben asseguro
que ho aconseguíem.
Anècdotes per realitzar entrevistes
n'hi ha moltes, com preguntar als veïns
d'un immoble per saber si el famós gracienc vivia al seu bloc, abordant-los en
un bar de Gràcia o mentre coincidíem
rentant-nos les mans en un restaurant.
També trucant a productores i televisions
per esbrinar on vivien els personatges
de les sèries. Tota excusa és i era vàlida
per aconseguir entrevistes interessants.
Hi ha famosos que se'ns han resistit i els
guardem en cartera, tremoleu bandits, i
altres que ens ho han posat ben fàcil i els
hi hem agraït. Penso que amb l'equip que
hem treballat, l'Albert Balanzà, l'Oriol
Vila, en Jordi Marc, l'Èric Llüent, en Joan
Perramón, la Meritxell Díaz, i la Silvia
Manzanera, els objectius mensuals s'han
assolit amb escreix. Gràcies a tots, ells i
elles, heu pogut llegir la feina d'un bon
equip. La feina de persones, que de manera altruista, ens hem deixat la pell i hem
lluitat per informar-vos de les històries
de vida de famosos residents a la Vila.
Amb la Contra sempre, i dic sempre,
he tingut els nervis a ﬂor de pell. D'ençà
que buscàvem i aconseguíem la connexió
famosil, seguint amb el dia de la gravació
i la interessant fotograﬁa, i la posterior
escriptura que quasi sempre s'ha de fer
d'un dia per l'altre. Tenir el diari entre les
mans és com haver parit un nou ﬁll periodístic, que et deixa exhausta i extenuada. Fins al següent.
Ells i elles ens han deixat el cor de la
contraportada ben tocat, i amb ganes de
tornar-los a entrevistar d'aquí a deu anys
més per poder realitzar la segona entrega
de vida tot recordant què afortunats que
som de seguir existint.

•

a veritat és que no recordo de què anava la notícia
però mai oblidaré el primer cop que vaig publicar a
l’Independent, allà pels volts del plistocè de la meva
carrera periodística. La Meri i l’Àlex, els capitans de
la ﬂota d’aquell moment, em van acollir com a una
més des del primer dia. Feien les reunions de redacció divendres a la tarda, per preparar una nova edició amb l’Independent d’aquella setmana ja al carrer, acabat de sortir
del forn. Allà cada cap de secció exposava els seus temes i
venien els col·laboradors que podien per horari. Tots militants de la causa periodística local.
D’aquella primera reunió de redacció vaig sortir amb el
primer encàrrec per a l’Independent. Tenia 6 dies per lliurar-lo. Recordo l’emoció. I la responsabilitat de voler fer-ho
bé. Vaig parlar amb les fonts i, orgullosa, vaig escriure el
text que, segurament, vaig lliurar amb el dead-line el més
ajustat possible, com em passa cada cop que escric al setmanari (ﬁns i tot avui). Als novells com jo, se’ls deia que havien de lliurar dimecres…. anys més tard, amb els privilegis
que dona la conﬁança, descobriria que hi havia temps ﬁns a
dijous a la tarda.
I va arribar aquell divendres tan esperat. Fins i tot la
meva mare estava pendent d’on poder recollir l’Indepen-

dent. Hi escrivia per primer cop la seva ﬁlla, la periodista.
Vaig sortir a buscar-lo amb la mateixa il·lusió que té la canalla quan es lleva per obrir els regals de reis. No amagaré
una obvietat: als periodistes ens agrada llegir-nos. Ho provoca l’ego, el mateix que no ens permet manifestar-nos contra la precarització de la nostra professió. Per ﬁ vaig aconseguir-ne un exemplar. Per primer cop, el meu nom sortia
a la manxeta. I estava ben escrit (tota una gesta). La meva
sorpresa va ser quan vaig llegir la notícia: allò no era meu,
no ho havia escrit jo. Algú havia reelaborat la informació,
posant-hi cullerada, molta cullerada. Va ser com si algú em
clavés una llança al pit. No ho havia fet prou bé? No tenia
prou nivell per escriure a l’Independent? El meu ego s’ofegava en una frustració que es va anar convertint en cabreig.
Qui s’havia atrevit a matxacar la feina d’algú que intentava
col·laborar altruistament? És així com vaig conèixer el director de l’Independent.
Qui m’hagués dit aquell dia que acabaria admirant
aquest professional valent i sense pèls a la llengua, que pixa
sang si cal per treure cada setmana un producte en què
sempre s’ha primat la qualitat i on no val l’omplir per omplir. Potser per això, els periodistes de l’Indepe sempre ens
hem sentit orgullosos d’escriure-hi. I de la família que hem
conformat. Una cantera que m’ha ensenyat a ser periodista a través dels millors companys que s’han transformat en
amics. Gràcies Albert Balanzà, Meri Díaz, Àlex Gutiérrez,
Sílvia Manzanera, Èric Lluent, Sergi Lou, Joan Lou i tota la
colla de comercials de l’època. I que visqui per molts anys
l'Independent de Gràcia!

•

Mitja vida
Èric Lluent
Redactor i cap d'esports
2008-2011

V

aig publicar per primera vegada a l'Independent
de Gràcia amb disset anys. Ara, en tinc trenta-quatre. El setmanari ha estat per a mi mitja vida, i tota
una vida periodística. Vaig tenir la sort de formar
part del rovell de la redacció entre 2008 i 2010, i
des d’aleshores, tot i viure bona part del temps a l’estranger,
mai he deixat d’enviar textos als irreductibles del carrer la
Perla 31, ja hagi estat des de Hèlsinki o des de Reykjavík. El
valor d’aquest tros de paper que corre per Gràcia un cop a
la setmana és la independència i la pluralitat amb la que es
produeix des de la sala de màquines. Habituats com a lectors a una tendència de periodisme modern que, més que
notícies, publica relats prefabricats, l'Independent de Gràcia
no s’entén sense comprendre l’essència de l’esperit gracienc:
crític, revolucionari, somiatruites, independent.
Darrerament, potser perquè en els darrers anys he procurat distanciar-me del periodisme frenètic de les xarxes
i dels debats virals, interessant-me més pel camp solitari i
reﬂexiu de la història, escric pensant no tant en lector present -disculpeu-me-, sinó en el futur, en aquell investigador o curiós que d’aquí cent o dos-cents anys trobi aquestes línies a la Biblioteca Nacional de Catalunya o a un arxiu
digital. Un missatge per a ell: els que fèiem l’Independent
de Gràcia érem afables i, alhora, irreverents, tafaners de
mena. Teníem bons recursos d’adaptació que ens permetien entendre la publicació com la combinació exacte i
equilibrada entre els continguts d’un butlletí d’associació
local i les peces periodístiques més pròpies del New York
Times de Gràcia, passant per la crònica detallada de la Vila
i els barris del districte, sempre des del coneixement dels

carrers, les cafeteries, els despatxos, els habitatges, els terrats, les grades dels camps d’esports i els racons més sòrdids del territori. Però, per damunt de tot, érem una família, i érem feliços escrivint les pàgines d’aquest setmanari.
Tornant al present, dos aspectes són cabdals a l’hora de
celebrar els vint anys de l’Independent de Gràcia: la capacitat d’emprenyar a governants municipals de tots colors
conjugada amb la capacitat de superar, no només la Gran
Recessió, sinó el radical canvi de model periodístic que ha
enfonsat tantes empreses amb estructures del segle XX.
Ho he dit en altres ocasions, però hi insisteixo. Que ara
mateix un gracienc tingui aquest setmanari de paper a les
mans és un autèntic miracle, un fet extraordinari, gairebé

Un missatge per al lector del
futur: els que fèiem l'Independent
de Gràcia érem afables, i alhora,
irreverents, tafaners de mena
contranatural, que hauríem de preservar entre tots com
una autèntica relíquia.
Rumiant les paraules de felicitació per a l’actual equip
de l’Independent, m’ha vingut al cap la lletra d’una cançó de SAU que escoltava de molt petit i que deia: "només
crec en nosaltres, el que hem fet, el que hem escrit. Que el
temps passa de pressa, però les paraules no tenen ﬁ. Hem
estat a dalt de tot i hem tornat a baixar. Des del primer dia,
hem rigut i hem plorat. N’hem passat de totes i això encara no ha acabat. Tot el que hem fet mai caurà en l’oblit. Per
més que ho intentin ningú ens mourà d’aquí".
Llarga vida a l’Indepe!

•

La redacció
de Gràcia
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Òmnium Gràcia

Àngels Tomàs
Consellera de Feminismes de Gràcia

Cristina Carrera Viñoles
Consellera de Cultura de Gràcia

"Que la cultura ho inundi tot!" Jordi Cuixart. Felicitem l'Independent per 20 anys aportant cultura
a la Vila. Que per molts anys més
puguem comptar amb un mitjà de
comunicació amb aquesta qualitat i
independència!

Potser no sempre comparteixo,
però sempre referent de la vida de
Gràcia. Guanyant espai dia a dia. En
el 20è aniversari sols puc dir-vos:
Moltes felicitats i llarga vida a l'Independent. Salut i feminisme!
Forta abraçada.

Felicitats pels vostres primers 20
anys, 20 anys informant dels esdeveniments del nostre districte.
Amb la vostra aparició heu omplert
amb escreix el buit que hi havia
d'informació i heu creat un mitjà a
través del qual les veïnes i veïns podem expressar les nostres inquietuds. Gràcies i endavant!

Per la porta de la Perla
Maria Ortega
Redactora en cap 2009-2010

L

"

a línia editorial de L’Independent
només obeeix a una ideologia, la de
l’independentisme gracienc". Era la
frase destacada de l’article dedicat
als deu anys del setmanari que ﬁrmava el seu director, l’Albert Balanzà, ara fa,
és clar, deu anys. Feia uns mesos que m’havia
convidat a entrar de ple en la muntanya russa
de la premsa local, la de la màxima exigència, la de trobar-te algú esperant a la porta del
carrer de la Perla per recriminar que alguna
informació no era prou precisa o per aportar
novetats sobre l'última polèmica local. Ara
que tot ja ha prescrit, puc confessar que durant els mesos que vaig ser a la redacció de
l’Independent responia amb evasives quan
em preguntaven si era de la Vila i entrava mig
d’amagat al metro de Fontana. No, no he viscut mai a Gràcia, però em vaig enamorar de
l’esport nacional de discutir sobre el nomenclàtor, dels debats sobre els sistemes de recollida d’escombraries i les seves pudors, de
les polèmiques sobre les reformes previstes a
les places -amb ‘hits’ com les reixes i el preu

E

l periodisme local és un periodisme de
proximitat. En el cas de l’Independent,
que la redacció estigui ubicada a peu
de carrer fa que dia sí dia també entri
gent a explicar-te de primera mà les seves preocupacions i que ﬁns i tot algun et doni
una notícia... També fa que alguns espavilats
ho aproﬁtin per robar-te el mòbil, com em va
passar sent conscient que passaria quan van
trucar al timbre segons abans, amb l’excusa
que els donés una almoina. Més enllà d’aquest
accidental episodi, però, els records que guardo del meu pas per l’únic diari que es manté
viu des de fa vint anys a Barcelona són meravellosos. Per la funció social que fa i per l’equip
humà que hi ha al darrera. Sense ells, no es
produiria el miracle de sortir cada divendres.
Si hi ha una data que tinc guardada a la
memòria és el 25 de març del 2015. Aquell dia
cobria com l’Europa es proclamava campió
de la Copa Catalunya en derrotar el Girona
en un Nou Sardenya ple ﬁns a la bandera.
Una nit històrica que va demostrar que el futbol modern no ha acabat del tot amb l’amor
pels colors dels equips locals. I aquí entren
en escena gent com els Eskapulats, que han
aconseguit arrossegar jovent al camp i que
formen part de diferents generacions de La

Enhorabona pels vostres 20 anys
d'existència: dues dècades d'informació continuada, útil i diversa
adreçada als veïns i veïnes del districte. Gràcies per la tasca desenvolupada al llarg d'aquest temps,
sense la qual la Gràcia actual no
s'entendria.

I Concurs de Fotografia

desorbitat del banc de la plaça de les Dones
del 36-, de la intensitat d'un teixit associatiu
únic i exigent... Recordo patir cada dilluns
per si tindríem notícies per aguantar una
portada i arribar als dijous havent de deixar
fora les primeres idees de la setmana perquè
sempre en teníem de millors. Recordo la cara
del Balanzà entrant per la porta de la Perla
amb el somriure murri de qui sap que porta
el tema de la setmana. Sovint, polèmic. I reptes com el de recórrer el carrer Gran a peu,
en cotxe i en transport públic per veure quin
era el mitjà més ràpid -per poc, però guanyava el cotxe- o el de buscar les millors braves,
el millor combinat i el millor gelat amb D.O.
gracienca. I recordo, sobretot, el sentiment
de màxima exigència amb el que es tanca
cada número: si passa a Gràcia i no som els
primers a explicar-ho és que hem fallat. I això
ho veig també ara des de la distància: quin
fart d’aixecar notícies! Que un setmanari local pugui celebrar el vintè aniversari en el
context de crisi actual només es pot explicar per aquesta exigència. Pel compromís
inesgotable amb els veïns. Per la independència de tot el que no siguin l’independentisme gracienc. I per periodistes de raça que
per setmanes que passin seguiran creuant la
porta amb el somriure de qui sap que porta
la millor informació. Sovint, polèmica.

•

L’altaveu de la Vila
Xavi Tedó
Redactor i cap d'esports
2011-2017

Xavier Barberà Mir
Exconseller de Cultura i exprimer
secretari del PSC-Gràcia

Barraqueta, motor del caràcter rebel d’una
vila que planta cara a la Barcelona de postal
reivindicant la seva identitat.
Precisament, de la plaça del Raspall i dels
voltants és en Ricardet, amb qui escrivíem
a quatre mans i a contrarellotge un article
al mes per donar veu al col·lectiu gitano de
la Vila. Gràcies a ell, acostàvem als lectors i
als socis (que fan possible el miracle de sortir cada setmana juntament amb els anunciants) la realitat d’un món massa desconegut per a la resta de graciencs. Entre els seus
tresors, el català menys contaminat m’atreviria a dir de tota la ciutat.
Fent periodisme local també fas història. I descobreixes que abans de desallotjar
veïns desallotjaven vaques. Concretament,
a Torrijos, on hi havia l’última vaqueria de
Barcelona. Molts veïns encara recorden les
dotze hores que va necessitar la policia el 15
de novembre de 1984 per fer fora les persones
que es van tancar per defensar les darreres
vaques de Gràcia, l’únic lloc que per aquella
data encara tenia bestiar a la Vila, tot i que
durant molts anys Gràcia va abastir de llet
tota la ciutat de Barcelona.
A les portes d’una nova Festa Major, atípica
pel coronavirus, enviar una abraçada ben solidària a totes les persones que es dediquen a
guarnir els carrers suant la cansalada mentre
la resta de mortals és a la platja i que sempre
ens ensenyen en primícia el seu decorat per
aquest número que, com els els altres anys,
sempre és d’hemeroteca.

•

20è Aniversari

de Gràcia

Participa en el primer concurs de fotografia
sobre “la nova normalitat”, a la Vila de Gràcia.
Dues modalitats: professional i popular (fotografia feta amb mòbil)
•
Premis valorats fins a 200 €

De l’1 d’agost al 30 de setembre 2020
Consulta les bases al web
www.independent.cat
dinamitzacio@independent.cat
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de Gràcia

Cines Verdi

Forn de Sant Tirs

Toni Ramon
Activista social

Gabinet Color

Kari Balbastre

Roger Amigó
Exconseller d’ICV-EUiA

Des dels cines Verdi volem felicitar-vos i agraïr-vos aquests 20 anys
de complicitat i suport
a la cultura del barri de
Gràcia. A per 20 més!

Des del primer dia
sempre amb vosaltres. Cap a 20 anys més
junts! Feliç aniversari!

Si l'Independent no
existís caldria inventar-lo.

20 anys al costat de les
reivindicacions veïnals i prenent el pols
de la Vila.

Que per molts i molts
anys més pugueu continuar informant-nos
amb rigor! Gràcia es
mereix l’Independent.
Us necessitem i us estimem!

Felicitats per 20 anys
de tots colors.

Gràcies, periodistes!
Sovint el subconscient d’una redacció petita ens porta a pensar que poca
gent hi escriu, però l’Independent té una llarga història de complicitats
amb prop de 300 signatures d'informació o opinió en diferents etapes

Oriol Garcia Valls
David Fernández
Jordi Gasull
Albert Musons
Carol Álvarez
Xavier Borràs
Eva Balart
Lluís Cantero
Gemma Moncunill
Natxo Corberó

Eduard Delgado
Anna Murgadas
Elisa Vivas
Iolanda Pàmies
Albert Benet
Sergi Rodríguez
Jaume Carreras
Pere Martí
Òscar Polo
Martí Crespo
David Farrarós
Anna Alsina
Yasmin Paricio
Àlex Gutiérrez
Marta Saleta
Josep Maria Contel
Oriol Vila
Jordi Vela
A. Bardagí
Jordi Pablo
Jordi Mumbrú
David Sans
Josep Lluís Rueda
Mariona Camí
Miguel Àngel Simón
Glòria Gómez de la Tia
Meritxell Díaz
Pep Fornés
Dolors Abelló
Joan López Escofet
Marta Rodríguez
Carles Valls
Joan Millaret
Txell Bonet
Gerard Maristany
Agustí Argimon
Jordi Álvarez
Pep Gorgori
Matías Néspolo
Thais Rovira
Dolors Llopart
Josep Maria Porta
Albert Pujol
Josep Maria Miró
Jordi Relaño

Alberto Garcia
Marc Almodóvar
Silvia Cruz
Mike Ibáñez
Ferran Casas
Mireia Xancó
David Pinyol
Jordi Martí
Jordi Fernández
Lidia Noguerol
Clara Darder
Jaume Clotet
Alex Pintanel
Lluís Bou
Jordi Albertí
Tristram
Sandra Balagué
Xavier Gil
Esteve León
David Murillo
Sergi Cervera
Joan Carles Gallo
Ingrid Irles
Walter Pinilla
Nerea Altuna
Àngel Garreta
Enric Guinart

Albert Garcia
Eva Piquer
Carles Masià
Èric Lluent
Carina Bellver
Gabriel Trindade
Anna Garcia
Didac Peyret
Marta Martínez
Judit Fàbregas
Àlex Bosch
Marta Duñach
Eduard Calvet
Sandra Zavalgo
Laura Balagué
Xavier Tedó
Berta Alarcón
Bruno Sokolowicz
Rafael Vallbona
Eugenia Dallari
Conxa Garcia
Sara Reñé
Imma Anglés
Sergio Oliveros
Laura Millan
Georgina Marín
Anna Bellorbí
Jordi Sugrañes

Adrià Cortadellas
Mireia Lacárcel
Eva Pérez
Xènia Solé
Marta Rodríguez
Víctor Nubla
Patrícia Monge
Gerard Maristany
Sergi Martín
Samuel Rodríguez
Raimon Garriga
Unai Velasco
Vicenç Sanclemente
Andrea Rodoreda
Carolina Chifoni
Carlota Matallana
Lídia Haro
Andreu Jérez
Maurici Rodon
Sandra Arenas
Agustín Donia
Marc Vidal
Natàlia Rodés
Conrad Corbella
Gina Garcia
Paula Sirera
Gemma Arnau
Ana Claudia Rodríguez
Elena Albouy
Maria Ortega
Clara Narvion
Sebastià Jovani
Miquel Sendra
Ginebra Vall
Marta Parés
Joan Vall
Jordi Ràfols
Laura Blanch
Marta Narberhaus
Joan Rico Vidal
Miquel Cabal Guarro
Artur Estrada
Anna Buj
Xavier Rodríguez
Laia Espín
Elisabet de Loreto
Ferran Corbella

Alexandra Cantos
Marta Biadiu
Ferran Balcells
Marta Parés
Gregorio Belmonte
Roger Rofín
Manolo González 'Patata'
Cristina Casaprima

Anaïs Barnolas
Blanca Fernández
Agustí Regomir Schwartz
Núria Falcó
Aleix Vila
Oriol Vila
Laia Coll
Joan Perramón
Jordi Lanuza
Ramon Casalé
Maria Vilarnau

David Zorraquino
Lluís Oliveras
Paula Solanas
Albert Mulero
Ricard Valentí
Àlex Delmàs
Òscar Muñoz
Carles Nerín
Eduard Rodríguez
Fiorenzo Ambrosi
Pau Garcia Garibaldi
David Esteban
Àlex Pler
Jordi Fortuny
Marc Gassó
Ignasi Fortuny
Raül Quevedo
Pol Barbero
Joan Cervera
Jordi Margarit
Joan Lafarga
Josep Antoni Torralba
Gerard Vila
Xavier Garcia
Ramon Ortiz
Laura Aragó
Jordi Collell
Marc Bermúdez
Alejandro Julián
Lluís Bertrand
Guim Fortuny
Oriol Díez
Òscar Mejías
Ernest Cauhé
Mireia Abril
Saida Gener
Clara Vera
Adrià Palacín
Margarita Fernández
Margarida Feliu
Joshua Font
Lia Feliu
Oriol Vilajosana
Mar Romero

Aida Traidi
Marc Vilajosana
Jordi Oriola
Núria Jar
Marta Guix
Raquel Royo
Elena Gavarró
Octavi Franch
Gil Toll
Luis Á. Fernández Hermana
Judith Marrasé
Ferran Amado
Mireia Llinàs
Joanna Chichelnitzky
Helena Martín
Tània Matiushkov
Elvira Altés
Montse Torres
Federico Martín
Carles Camps Bundó
Jordi Borràs
Enric Borràs
Jaume Ribas
Bernat Pareja
Lluís Brau
Lucía Franco de Paz
Valentina Baratti
Carlota Biel
Marc Elizalde
Paula Erill
Toni Ramon
Iru Moner

Carles León
Marina Fernández Torné
Esther Padró
Laura Roig
Guillem Roma
Azahara Bejarano
Llorenç Prats
Jesús Sánchez
Carlos Muñoz Muriedas
Adriana Campo
Fèlix Prunera
Santiago Goncevitt
Javier Sulé
Massin Akandouch
Bianca Carrera Espriu
Pol Solernou
Maria Ripoll
Silvia Manzanera
Albert Vilardaga
Albert Balanzà

El reconeixement
de Gràcia

Xavi Marín
Fumuts a Ros de Olano

Marta Buch
Gerent Lluïsos de Gràcia

Molta força per seguir 20 anys més
sent una ﬁnestra indispensable des
d'on observar les petites grans problemàtiques de la Vila!

20 estirades d'orelles per l'Independent! Sou proximitat, rigor, anàlisi,
diversitat, opinió, constància, crítica, informació, actualitat, primícia.
PER MOLTS ANYS! I molts més!
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Anna Castan
Gerent Hotel 1882 i
directora general Izaka
Per molts anys! Fer 20 anys de bon
periodisme de proximitat és veritablement per treure's el barret. En
professionalitat, cobertura i proximitat sou únics. Admiració total!

Ateneu Divers
Volem donar les gràcies a l'Independent per acollir-nos des del primer dia en aquesta nova etapa de
l'Ateneu Divers a la Vila de Gràcia.
La vostra tasca, complicitat i suport també ens dona forces per
seguir lluitant. Una abraçada a tot
l'equip.

Gràcies, anunciants!
Han estat molts els comerços, institucions i projectes que han conﬁat
en l'Independent tots aquests anys i hi han donat suport; tants que
no hi caben en una sola pàgina. A tots ells, un agraïment sincer
Sidart • Zucca • ACEA’S • Telepizza • Pizza World • Fundació Casa de Misericòrdia de Barcelona • Colibrí Computers • Namasté • Els artesans del Comerç • Imperator • Fotobit • Aura • Homedical • Agencia de Seguros Isabel Mancebo
• Autoescuela Freedom • Tip - Tip • Els T3es Tombs • Centre Artesà Tradicionàrius • Cortés • Amena • Perfumeria Abelló • PetiPé • Maima • Pelleteria Elvira Maynu • Club Caiman • Baró Joiers • Clínica Dental Birbe • Prisma • El Tubo
del Gas • Boix Perruqueries • DeBarris, sccl • Perruqueria Maite • Foto&Còpies • El Pèndol • Verdi Optics • Centre Cíane • Modas Xaloc • Els 7 Peus • Discóbolo • Llibreria-Papereria Cisne • Galí • Atzavara Grup • Books Factory & Co •
Llibreria Los Angeles • Exit • Veuliah • Maite Libros • Carns Arnau • Aviram E Barceló • Els aparells • BCTEL • Isabel Confeccions • AccessoRies • Bazar Nueva Era • Muguet • Kamikaze’s • Freya • Joia 2 • La Botigueta d’Ag • Céspedes
Joies • El talleret • Arrels • Revi Inmobiliaria • Pell Mart • Le Violon Rouge • Llibreria Papereria Abril • Sergi Castellà • Ferreteria Pagès • La Web del Parquet • F. Simó • Marc Carpinteria d’Alumini • J. Valls • La Llar • Ifralect • Viajes
Eroski • Futon Llit • Gira • Amat Joiers Artesans • Over • J. C. Coll • Ferreteria Camps • Asistencia Otservi • Tele-Vídeo Tècncs • Gent d’Argent • Estètica Professional Gràcia • American & British Academy • Meridià Viatges • Niu Toc •
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En el meu nom i en el de Ciutadans
Gràcia us donem una sincera felicitació pel vostre vintè any d’existència. Sens dubte, en aquests anys
heu aportat contingut i una veracitat que en gran part contribueix a
l'opinió pública del nostre Districte.
Davant d'aquesta era de continguts digitals i xarxes socials, sou

Jordi Bes
Periodista
una avantguarda d'informació assossegada i oberta a tothom.
Desitgem que mantingueu
l’excel·lència i la funció transversal on totes les ideologies i sensibilitats de Gràcia trobin el seu espai,
tota l'opinió pública guanyarà si el
vostre objectiu futur és mantinir
un editorial fresc i proper a tots.

Informar d'allò que afecta directament el barri és essencial en els
temps globals que vivim. Alhora és
complex per al periodista de proximitat perquè està sota l'escrutini constant de tothom amb qui interacciona, començant pels veïns,
però també dels polítics, entitats i
comerciants. Així doncs, en una

gran ciutat com Barcelona, l'existència d'un setmanari que s'esforça per explicar el que és més pròxim a un nivell de detall que no
assoleix gairebé ningú és quelcom
a celebrar en cada número. Per
molts anys a tothom que ho ha fet
possible!

La importància
d’anomenar-se
premsa local
L’Independent de Gràcia, hereu en el
temps de la revista Carrer Gran

Josep Maria
Contel

U

n dels fets més importants de la transició, i
menys valorat, va ser el
ressorgir de la premsa
local. Si bé l’any 1979 va
néixer la revista Carrer Gran que
va acompanyar al gracianisme durant deu anys i exercint de notari
de què va succeir durant la seva
existència a la Vila, amb el temps,
diverses publicacions van seguir
la seva estela sense fer la fressa
desitjada.
Uns anys després, coincidint
amb la Festa Major de Gràcia del
2001 apareixia l’Independent de
Gràcia; d’això fa vint anys. Es tractava d'una nova publicació amb la

Hi ha qui ha discrepat dels continguts,
i alhora ha descobert fets que després
han aparegut a la premsa generalista
Un article signat per Josep Maria Contel estrenava el redisseny el 2016. Foto: A.V.

voluntat d’apropar els temes d’actualitat de la Vila al seu veïnatge.
Des de la seva periodicitat mensual ﬁns a la setmanal, part de la
història viscuda a Gràcia ha sortit reﬂectida a les seves pàgines.
Històries, fets, relatats o fotograﬁats per una munió de dones i homes que han contribuït tots plegats a que l’Independent no fos
una mera revista publicitària o
pamﬂetària.
Segur que hi ha moltes persones
que han discrepat dels seus continguts, però la veritat és que a través
de les seves pàgines hem descobert

fets, molts fets que ﬁns i tot després
han aparegut a la premsa generalista. Sense anar més lluny, fa uns dies
una persona em comentava que
s’assabentava de les coses abans
per l'Independent que per on calia.
El cert és que amb una mínima
estructura aquesta revista o diari -com es vulgui dir- ha omplert
de contingut aquests vint anys i
sobretot durant tot el temps del
conﬁnament més dur, més estricte, en el qual els graciencs i les
gracienques cada divendres es
procuraven el seu exemplar per
consum propi o per acostar-lo a

persones que per diferents motius no podien anar a cercar-lo
en els punts de distribució.
Malauradament la COVID-19 ha
estroncat tota celebració de l’efemèride, però malgrat tot, l’Independent seguirà aportant les seves
porcions de la vida local, petites o
grans píndoles de la història contemporània que estem vivint els
seus col·laboradors i lectors.
Aquest any, dissortadament, no
he pogut aportar els meus reportatges de la Revolta de les Quintes en
el seu 150 aniversari, com tampoc
podré publicar el reportatge d’unes

quantes imatges de la Festa Major
d’enguany, entre altres temes, ja
que aquest any entre tots estem
fent història com mai, una història amarga, sense massa alegries,
però història de debò, que sense
cap mena de dubte serà analitzada en el futur per les noves generacions, i en la qual l’Independent
de Gràcia tindrà un paper essencial com a mínim d’aquests primers
vint anys de la seva història, que ho
és també dels seus redactors, collaboradors i seguidors que en síntesi en són la seva corretja transmissora.

•

La
recepta

Josep Fornés, activista cultural

E

ls canelons de la Festa
Major són un dels plats més
tradicionals a casa nostra.
Hi ha tantes variants com cuines i cuineres, però aquesta és
la més guarnida:
Ingredients per a 8 que en
mengen: 600 grams de carn
magra de vedella i de porc,
200 grams de pit de pollastre,
50 grams de fetges de pollastre o d'ànec, 50 grams de fetge
de porc, mitja tòfona negra de
Morella, 2 cebes, un raig de vi
ranci, un raig de conyac, oli d’oliva verge extra d'arbequines, 1
litre de llet de vaca, 30 grams de
mantega, 30 grams de farina per
a la beixamel, 1 cullerada de farina per al farcit, sal, nou moscada, 32 làmines de pasta de ca-

Bon proﬁt, i per molts
anys independents!
neló, 150 grams de formatge de
Gruyère, 150 grams de formatge
de Parma.
Preparació: Rostim totes les
carns en una cassola amb l'oli. A
mig coure hi afegim la ceba i ho
deixem fer durant mitja hora;
passat aquest temps hi ruixem
el vi ranci i el conyac, i que vagi
fent. Llavors hi posem els fetges
i rectiﬁquem de sal; piquem el
rostit amb la picadora ﬁns que

en quedi una massa ﬁna; en una
paella gran hi posem la massa de
carn cuita i picada, un quart de
litre de llet, una cullerada de farina i hi ratllem mitja nou moscada. Ho posem a foc lent i anem
remenant ﬁns que agaﬁ una consistència de mouse; refredem la
massa que serà el farcit dels canelons; en una olla a part hi bullim les làmines de la pasta, abocant-les d'una en una quan bulli

l'aigua. En deu minuts s'hauran
cuit. Llavors estendrem un drap
de cotó damunt el marbre i anirem estenent-hi les làmines pel
damunt; quan estiguin fredes,
en cada làmina hi posem una cullerada del farcit de carn i anem
enrotllant i tancant cada canaló;
fem la beixamel posant a bullir
en un pot mig litre de llet. En un
altre pot a part fondrem la mantega en la que hi desfarem la fa-

rina. Hi afegim els trenta grams
de farina i ho fem coure a poc a
poc, abocant-hi la llet de muca
en mica evitant els grumolls.
Rectiﬁquem de sal i hi ratllem
un pensament de nou moscada; anem posant els canelons en
una safata de forn i els cobrim
amb aquesta beixamel; acabem
de guarnir la beixamel amb els
formatges, un puntet més d'anou
moscada i uns pessics de mantega aquí i allà; courem en forn calent a dos-cents graus ﬁns a gratinar el formatge.
A taula treurem de la nevera
un vi ben fred fet de Macabeu,
Xarel·lo i Parellada, d'aquells que
n'havíem dit xampany, que després en dèiem cava, i que ara en
diuen Comtats de Barcelona.
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Moltes i diferents han estat les veus que
ens han arribat els darrers dies per felicitar
l'Independent de Gràcia, lectors imprescindibles
amb mirada crítica que fan possible el projecte
i ens animen a seguir per molts anys més

Isabel Ribas i Seix
Expresidenta del Districte

Vicenç Sanclemente
Periodista i director de Ràdio 4

Gerard Ardanuy
Expresident del Districte

Carme Martínez
Grup El Glop

Moltes felicitats a qui feu possible que
surti cada divendres el setmanari: a la redacció, a l'Associació, als lectors i lectores,
a col·laboradors, a anunciants... En deﬁnitiva, felicitats graciencs i gracienques!!
L'Independent ens retrata. De vegades
ens treu el perﬁl bo i de vegades surt una
mica torçat. Però sempre hi és. Moltes
gràcies!

Com podreu comprendre, pels qui vam
idear i formar l’equip de Carrer Gran, que
va sortir al carrer el març de 1979 i va durar gairebé una dècada, amb molt esforç
i dedicació, l'Independent, amb vint anys,
és el reﬂex d’un sommi acomplert. La demostracció que la comunicació local és
possible i imprescindible. Moltes gràcies
i felicitats!

A l’equip de professionals que formeu
la familia de l’Independent una abraçada enorme i un immens agraïment per
l'aportació al dret a la informació veraç
i crítica que doneu dia a dia a les veïnes
i veïns de la Vila i de tots els barris de
Gràcia, 20 anys fent comunitat, 20 anys
estimant Gràcia, sou imprescindibles, per
molts anys macos!

Des de la taverna el Glop de Gràcia, us
volem felicitar en el vostre è aniversari. Sou el complement ideal per al nostre
barri. Endavant i per molts anys més recolzant el barri, i la gent del barri.

Casal Popular Tres Lliris

Ramon Botet i Pont
President Orfeó Gracienc

Maite Fandos i Payà
Exregidora de Gràcia

Rafael Giménez
President de Lluïsos de Gràcia

Els mitjans de comunicació populars són
una eina necessària per donar veu als
que no la tenen. Per això volem reconèixer la feina de l'Independent de Gràcia
per haver-ho fet amb el CP Tres Lliris,
visibilitzant, d'aquesta manera, les problemàtiques i la lluita de les joves de la
Vila de Gràcia, un projecte per combatre el capital, el feixisme i el patriarcat.
Felicitats pels 20 anys, esperem que en siguin molts més!

Voldria felicitar l’Independent per aquests
primers vint anys d’història al costat de la
vida de Gràcia i dels seus vilatans. Sovint
diem que primer cal escoltar i després
opinar. Pel cas de l’Independent l’escoltar
l’hem assimilat a llegir i l’opinar al debat
inherent a tota lectura. Moltes gràcies pels
acords però també pels desacords, tots ells
en enforteixen com a persones, com a ciutadans de Gràcia i com a col·lectiu que té
Gràcia molt al centre del pensament.

Celebrar 20 anys és un motiu d'orgull
pels graciencs i gracienques que hem
tingut la sort de gaudir d'un mitjà de comunicació com l'Independent de Gràcia
que ens ha acostat l'actualitat del nostre entorn! Moltíssimes felicitats a tot
l'equip que ho heu fet possible i moltes
gràcies com a gracienca, i especialment
com a exregidora, perquè heu estat clau
a Gràcia aquestes dues dècades! Sempre
us estaré agraïda!

Benvolguts amics de ľ Independent. Una
felicitació gegant per assolir la ﬁta de 20
anys de vida. Sou una ﬁnestra al barri, un
referent, una plataforma d'opinió, sempre
compromesos, amatents a les reivindicacions i els reptes de les nostres veïnes i veïns, al costat de les entitats i associacions.
Des de Lluïsos de Gràcia us desitgem una
llarga trajectòria com sempre, fent barri i
tasca social. Llarga vida a l'Independent.
Una forta abraçada.

Roger Rofín
Periodista

Silvia Manzano
Consellera de JxCat de Gràcia

El Cargol Graciós

De proximitat, de barri, local... etiqueteulo com vulgueu mentre sigui periodisme.
Aquest és el valor afegit de l'Independent:
explicar amb prou distància, mirada crítica i plural tot allò que passa a Gràcia a l’era
dels 140 caràcters i del mal anomenat periodisme de declaracions i esceniﬁcacions.
No deixeu de fer periodisme perquè deixaríeu de ser com sou.

Per molts anys!
Agrair-vos que setmana darrere setmana,
ens feu arribar el vostre diari, amb notícies, novetats, promocionant i donant visibilitat a la vida del Barri, dels 5 barris,
arribant a tots els racons, parlant de tots i
de tothom, amb transversalitat i de forma
real. Gràcies per ser-hi! Abans, ara i per
sempre! Felicitats de tot .

Josep Mañà
Comissari del Bicentenari
de la Festa Major de Gràcia

Carles Salat
Director de Ràdio Gràcia
La meva primera activitat els divendres
al matí és consultar en el mòbil la portada de l'Independent, un ritual invariable. Felicitats a l'Independent de Gràcia i
al seu director, l'Albert Balanzà. 20 anys
de periodisme local de qualitat, que l'han
convertit en un mitjà de comunicació fonamental a Gràcia. Els millors desitjos per
20 anys més, com a mínim!

L’Independent per a mi és el mirador que
em possibilita tenir un millor coneixement del que és el batec vital i la realitat social i cultural de l’entorn més proper. No em puc imaginar la Vila de Gràcia
sense l’existència, la tasca i l’aportació
d’aquesta publicació. Agraïments a totes
i a tots els que ho feu possible i felicitats
pels vostres 20 anys. Endavant!

Com passa el temps! Ja fa 10 anys que vau
dipositar la confiança en nosaltres per
celebrar el vostre 10è aniversari a la Plaça
Manuel Torrente, espai referent durant
la Festa Major de la nostra associació.
Esperem poder celebrar-ne molts més
conjuntament en circumstàncies més
favorables per a tothom. Gràcies per la
vostra feina i col·laboració amb la Vila.
Moltes felicitats! Força i endavant!

Arnau Mas
Periodista

Enric Albadalejo
Buttonmaker

Lola Capdevila
Activista social

Els graciencs estem d'enhorabona!
Inconformista, rigorós i amb vocació de
servei públic, l'Independent s'ha consolidat en aquests vint anys com un actor
imprescindible de la vila i un referent per
als qui estimem el periodisme local. Tot
un miracle, amb els temps que corren.
Felicitats!

Felicitats a tot l'equip de l'Independent
pels 20 anys entre nosaltres. En l'època
de creixement de la informació a través
de la tecnologia, segueix sent molt important poder llegir sobre paper imprès i
més encara si els temes que es tracten són
aquells que et trobaràs en sortir de la porta de casa, aquella que més inﬂueix la nostra quotidianitat. Enhorabona!

Moltes felicitats a l’Independent per
aquests anys de presència, constància,
tenacitat i idelitat a lectores/lectors i a
la Vila de Gràcia. Sou un gran equip!
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La xarxa

Cesca Sancho
En nom de la junta de l'AV Park GüellSanllehy-La Salut

Jaume Collboni
Primer tinent d'alcalde de
l'Ajuntament de Barcelona

Grup Agita’t a Gràcia
Ateneu Llibertari

Castellers de la Vila de Gràcia

La Salut és un dels tres petits barris de
Gràcia que, al voltant de la muntanya
del Carmel, anomenada pels veïns
muntanya pelada està també protegit
pel Park Güell. L'Independent de Gràcia
sempre ha trobat un espai per donar veu
als veïns, aportant informació fresca i
sensibilitat a les notícies que hi passen
setmanalment. L'Associació de veïns i
veïnes del Park Güell, La Salut, Sanllehy
som una associació nova i petita i ens ha
anat molt bé i ens ha estat de molt ajut
que L'Independent de Gràcia hi fos. Per a
saber i seguir, nosaltres i els nostres socis
i sòcies, a qui els fem arribar sempre la
publicació, tot el que passa en un districte
tan gran i variat. I que per molts anys i
que no parin...! Felicitats per aquests 20
anys tan plens de vida!

La informació és bàsica i essencial en una
societat democràtica com la nostra. Però
en un món cada vegada més global, també
cada cop resulta més essencial el paper de
la informació local, doncs incorpora el valor de la proximitat i de parlar-nos sobre
els temes més pròxims, sobre el terreny,
ajudant-nos a no perdre el pols de la realitat que ens envolta. Els mitjans locals ens
ajuden a que la ciutadania de Barcelona estiguem més i millors connectats a la vida
de la ciutat. Per això, celebro que una publicació com L’Independent de Gràcia hagi
arribat als seus primers 20 anys de vida,
havent esdevingut un referent del districte, així com un exemple a seguir per a totes
les publicacions barcelonines de barri. Per
molts anys més, amigues i amics!

Des d'Agita’t a Gràcia (grup cultural acabat de constituir a l’Ateneu Llibertari) volem felicitar-vos per aquests primers 20
anys desenvolupant un projecte de premsa de barri independent i buscant la qualitat informativa.
El nostre grup aglutina una majoria de
la gent que ha estat dinamitzant l’activitat cultural de l’Ateneu Llibertari en els
últims quatre anys i volem agrair-vos el
tractament que heu donat a la nostra programació. Moltes de les nostres activitats
han estat reﬂectides i tractades amb criteris periodístics, sense barreres ideològiques. Així pensem que ha de ser per tothom i, per això, creiem que L’Independent
pot ser un exemple i referent del periodisme lliure al servei del barri. Endavant!
Salut i Llibertat.

Els Castellers de la Vila de Gràcia us volem agraïr la feina feta tots aquests anys
per l’Independent, som conscients que
tirar endavant una publicació de premsa
local no és senzill, no ho és, però és absolutament necessari. Tot i que sempre heu
donat informació sobre la colla, ens agradaria una mica mes d’informació castellera, som així… mai en tenim prou, i que
agaféssiu d’exemple algunes publicacions
locals més tradicionals, però som consicients que res és fàcil i que sempre heu
mantingut un voluntat de col·laboració
constant amb les entitats, d’apropar-nos
la informació de la Vila i de treballar per
la premsa local que, com els castells, tant
s’estimava l’Albert Musons.

Joan Lafarga Oriol
Activista social

Joan Josep Isern
Crític literari i activista fabrià

Jordi Fàbregas
Músic. Activista cultural

Equip de Comunicació
del CAT Tradicionàrius

Gràcia és moltes coses, depenent per on te
la miris és una cosa i una altra al mateix
temps, però sobretot és una societat normal, construïda per persones normals i
amb idees normals, per diverses que siguin.
Aquesta normalitat és el que li ha atorgat el
dret de ser subjecte polític, o sigui un lloc on
les decisions les prenen els seus ciutadans i
ciutadanes amb la més absoluta de les normalitats. O així hauria de ser.
Gràcia té una història curta però intensa, té una ciutadania compromesa i sempre exigent de llibertat. Gràcia té un club
de futbol i un de natació que són històrics,
té gegants i castellers, esbarts i gent de cau,
un campanar únic, una festa major espectacular i una festa de Sant Medir fantàstica,
té una ràdio i experiència en TV, té comerç
de proximitat, gent de teatre i entitats centenàries, té entitats solidàries i experiències noves. Això sí, a Gràcia hi trobarem pocs
súbdits dels que els agraden “les coses dels
reis i princeses”. Ja havíem dit que Gràcia
és una societat normal.
Perquè tot això, ben remenat, faci un
bon xup-xup, calia un mitjà escrit compromès i amb continuïtat on tothom s’hi
pugui trobar i que es faci ressò del que
passa a Gràcia.
anys de l’Independent
de Gràcia és esdeveniment important i un
miracle preciós di ícil d’entendre sense la
resta de moviment que genera Gràcia, dia
si, dia també. Els nostres ulls i les nostres
orelles, com els agrada de recordar-nos.
Si Gràcia no hagués tingut un mitjà com
l’Independent no seria una societat normal. Gràcies amics i amigues de l’Independent i per molt anys més.

La primera bona notícia del divendres –
de cada divendres- m’arriba de bon matí
quan a quarts de set em connecto a la pàgina web de l’Independent de Gràcia i ja
m’espera la versió en pdf del nou número
acabat de sortir de la impremta. Una estona després, a través del correu electrònic,
ja he escampat l’exemplar a un seguit de
contactes, del barri o de més enllà, que sé
que ja l’estan esperant.
Pels volts de les nou m’encamino cap a
la plaça (des de fa una pila d’anys els divendres comprem la vianda a l’Abaceria i
ara al passeig de Sant Joan) i allí trobaré
l’exemplar en paper la lectura detallada
del qual m’acompanyarà al llarg del cap
de setmana. Són rituals particulars que
combinen perfectament amb el ritual del
setmanari d’informar bé, sense estridències i amb un altíssim grau de professionalitat sobre tot el que passa al barri. No
és, doncs, producte de la casualitat que
l'Independent de Gràcia hagi arribat als
vint anys de vida. La gent de l'Independent fa la seva feina bé perquè, bàsicament, se la creu. Per això cada setmana
posa al nostre abast un producte interessant, proper, amè i molt digne.
No sé si m’he explicat prou però, per si
de cas, tancaria aquesta breu salutació dient que a casa ens el creiem, a l’Independent de Gràcia.
I que sigui per molts anys més!

PER MOLTS 20 + 20 + 20… ANYS MÉS.
FELICITATS L’INDEPENDENT DE
GRÀCIA. Llarga vida, companys que cuineu setmana rere setmana aquest gran
ﬁnestral obert a la intensa vida i activitat
social i cultural de la nostra vila de Gràcia.
L’Independent ens cal i ens fa molta falta,
ara més que mai, malgrat tots els embats
i ventades que ens arriben des de tots els
punts cardinals i que sembla que ens vulguin fer parar i estar callats i quiets, cadascú a casa seva i com menys moviments
conjunts millor.
De cap manera! La independència és
un concepte global que abasta i vol dir
moltes coses i, sobretot, una gran obertura de conceptes i pensaments i ara mateix, quan precisament estem vivint uns
moments de pandèmia uniﬁcadora, ens
cal la mirada crítica de l’Independent
que puntualment ens arriba a les nostres
mans cada divendres i ens fa sentir vius i
orgullosos de pertànyer a l’actiu i estimat
virus gracienc.
Hem treballat colze a colze durant
aquests vint anys dinamitzant la vida musical i cultural de Gràcia i hem de seguir
fent-ho per molts 20 + 20+ 20 anys més.
Amunt i Crits i Moltes felicitats!

Des del segle XIX, cada període de la
història de la Vila de Gràcia ha anat lligat a una o més publicacions. La premsa gracienca ha jugat un paper essencial en el relat dels esdeveniments que
ens han conduït a avui mateix, a Gràcia
i més enllà. Ha conﬁgurat, en bona part,
la identitat gracienca i, a la vegada, se’n
ha nodrit de la nostra singularitat. De
la Campana de Gràcia i l’Esquella de la
Torratxa a L’Independent de Gràcia passant pel Carrer Gran. És una bona ocasió
per recordar el seu editor: l’estimat Albert
Musons, periodista i activista cultural. Els
darrers vint anys la ciutadania de Gràcia
i les entitats hem tingut el privilegi de
comptar amb L’INDEPENDENT que, de
forma exemplar i fent honor al seu nom,
ha reﬂectit el pols de la Vila i ens ha omplert de continguts diversos i plurals cada
setmana. Sens dubte, el futur, no es podrà
parlar d’aquest període de la nostra història sense fer referència a la capçalera
local més important del Pla de Barcelona.
Felicitats a tots i totes que l’han fet i la
fan possible. Visca l’Independent! Visca
Gràcia! Visca Gràcia Independent!

Roger Gispert
Activista social

Judith Calabria
Consellera técnica del Districte

Amigues i amics de l'Independent, guardo
el primer exemplar de l'Independent , tenia el pressentiment que algun dia podria
dir amb il·lusió que tinc el primer, i aquest
dia ha arribat. Moltes felicitats per la feina, que les diﬁcultats són i han estat moltes, però som moltes que cada divendres
ens assabentem de les coses que passen a
la nostra Vila i que no són del nostre àmbit, encara que, no ens enganyarem, no hi
ha periodisme a gust de tothom i de vegades no ens agrada com s'enfoca algun
tema que ens afecta. Però aquí és on està
la gràcia! Molts ànims i força i a seguir 20
anys! Felicitats i visca Gràcia Lliure!

Per molts anys a totes les persones que
feu i heu fet possible cada setmana cada
pàgina d’aquest diari: Ara fa 20 anys arribava a Barcelona amb la il·lusió d’estudiar
la carrera i establir-me en un barri que ha
acabat sent la meva llar.
He viscut els darrers anys compartint
les notícies i moltes estones amb aquelles
persones que darrera del paper, la pantalla o de la llibreta persegueixen l’actualitat dels nostres barris. A qui ho feu possible, tota la força per seguir endavant en
aquests temps tan complicats. També vull
encoratjar-vos per mantenir el compromís amb la vostra professió, amb la veritat i el rigor.
Que per molts anys més puguem gaudir els matins de divendres amb l’Independent!

Alberto Lacasta
Portaveu del grup municipal
del PSC al districte de Gràcia

Jordi Farriol
Portaveu del grup municipal
de BComú a Gràcia

En uns moments on tots es consumeix en
càpsules, en espais de cinquanta-nou segons, en 280 caràcters i un dia de permanència, complir vint anys de compromís
amb els veïns i veïnes de Gràcia es fa difícil de mesurar i trobar les paraules adients. Sempre diem que la política municipal és la més propera, la més pròxima a la
ciutadania, i el paper de la premsa local,
dels seus i les seves periodistes, és fonamental. Gràcies a mitjans com l'Independent, la ciutadania fa més seva la política
local, s'arrela més al territori. Per això només podem dir: Gràcies. Gràcies als i les
periodistes que han passat per l'Independent aquests vint anys, als columnistes,
als veïns i veïnes que han adreçat cartes
al director i als membres de l'Associació
Cultural de L'Independent. Que siguin
molts més anys aixecant-nos el divendres
i mirant que porta aquesta setmana l'Independent!

Un divendres qualsevol. Llegeixes sobre
entorns propers que no coneixies. Sopars
de Festa Major. Periodistes locals. Hi
parles. Cròniques que t'agraden. Altres
que no comparteixes gens. Divendres.
Obituaris de gent a qui encara trobes a
faltar. I un que l'has d'escriure tu. Tristors
compartides. De Verd. Aquell article d'un
concert que et va fer descobrir aquell
grup. Alegries compartides. L'avanç de
cada Festa Major a juliol. Cada divendres
al Mercat de l'Estrella. El meu pare també l'agafa cada setmana. I la tieta el llegeix per internet a quilòmetres de distància. De quants caràcters pot ser l'article?
Amb espais o sense? Massa coses al cap, i
el cap tant lluny del cos. Divendres. El ﬁll
d'aquella companya d'institut que et reconeix en la foto d'una entrevista. Ai, sí,
que a Gràcia teniu l'Independent cada setmana. Ara ens entenem. Ara discrepem.
Hemeroteca local. I, 20 anys després, avui
torna a ser divendres.

L’Independent de Gràcia 15
31 de juliol de 2020

16 L’Independent de Gràcia
31 de juliol de 2020

