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La plaça de les Dones del 36
recuperarà en una mitgera les
lletres de les antigues reixes
Les icòniques lletres s'han extret de la infraestructura que ﬁns al 2017 hi
havia a la banda de Santa Àgata i s'instal·laran a tocar dels jocs infantils

Albert Balanzà

L

a plaça de les Dones del 36 des de la seva inauguració l'any 2009 va registrar sorolloses manifestacions
i polèmiques polítiques al voltant de les reixes que
van encerclar l'espai, quan des del govern municipal
del PSC es feia la lectura que allò no era una plaça
sinó una illa interior, i així també es defensava des de la
promoció immobiliària que va vendre els pisos com a L'Illa
de Gràcia. No obstant això, amb l'entrada del nou govern
de BComú, la retirada de les reixes va esdevenir una prioritat municipal: el maig de 2016 es va aproﬁtar una mala
reparació per deixar obert l'espai amb una prova pilot i el
febrer de 2017 es va tancar el cercle amb el desmuntatge
deﬁnitiu. Ara el Districte ha volgut recuperar almenys la
part més icònica d'aquelles reixes, la de les lletres amb la
paraula Dones, per millorar una altra de les dures mitgeres de la plaça, la que queda a tocar dels jocs infantils, al
fons dels dos accessos principals. Pàgina 3
Gràcies al suport de:

El projecte de recuperació de les lletres de les antigues reixes de la plaça, en la imatge virtual dels serveis tècnics municipals. Foto: Cedida
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ERC demanarà al
ple una jornada
de comerç
descentralitzada

El grup municipal d'ERC
a Gràcia presentarà en
el ple de dimecres que
ve una proposició per
celebrar aquestes festes
de Nadal una diada
de comerç "en tots i
cadascun dels barris del
Districte de Gràcia" com
a prova pilot per a futures
campanyes singulars
de comerç amb la idea
de dinamitzar el sector.
La diada de comerç de
l'octubre es va celebrar
sense que els comerciants
poguessin treure les
tradicionals parades al
carrer.

El Districte crearà
una nova taula de
drets LGTBi amb
un informe anual
El ple de dimecres que
ve aprovarà la creació
d'una nova taula de treball
sobre drets dels col·lectius
LGTBi en el marc d'una
mesura de govern que
també es debatrà en la
sessió. El nou organisme
preveu desplegar-se amb
l'elaboració d'un informe
anual, que es presentarà
cada mes de desembre,
per avaluar l'evolució i
respecte dels drets.

Política
Nomenclàtor es mou
per culminar l'ofensiva
de plaques amb una idea
per recordar Perucho
El Districte fa un "primer pas" per honorar l'escriptor a la
casa de Torrent de l'Olla amb Ramon y Cajal on va viure

ves que s'han fet enguany", ha explicat la consellera de nomenclàtor i memòria del Districte.
Tota la biografia de Perucho
està esquitxada de llocs i espais
de Gràcia: els pares es van casar a l'església de Sant Joan de la
Virreina i ell va néixer en una casa
del carrer Providència i va anar a
escola al carrer Torrijos. Enguany
el CAT ha acollit aquest novembre
l'acte central de l'Any Perucho i la
biblioteca Jaume Fuster ha acollit l'exposició sobre les edicions
pop, tot comissariat pel periodista Julià Guillamon, també veí del
nucli històric de Gràcia.

Albert Balanzà
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esprés de les plaques collocades durant el passat
mandat a Pompeu Fabra
a la façana de l'edifici on va néixer el filòleg (Mare de Déu de la Salut 32)
i a la casa del carrer Torrijos on
va viure el cooperativista Josep
Roca i Galés, el Districte no s'ha
aturat en aquesta represa a tramitar les noves plaques previstes per a la doctora Dolors Aleu
al carrer Molist, al músic Víctor
Nubla a Milà i Fontanals i a l'escriptor Jesús Moncada al Torrent
de l'Olla. En l'última sessió del
grup de treball de Nomenclàtor
també es va llançar un primer
moviment per afegir a aquesta
ofensiva un record a l'escriptor
Joan Perucho, nascut a Torrent
de l'Olla amb Ramón y Cajal.
Aproﬁtant els últims mesos de
l'Any Perucho, que s'allargaran
encara ben entrat el 2021, i quan
el Govern ja està a punt d'anunciar les commemoracions de l'any
vinent, el grup de treball local ha
començat a analitzar les possibilitats de col·locar una placa a la
casa on el pare de Perucho hi tenia una casa de teixits i on l'escriptor hi va viure de petit. "És un
primer pas per afegir-nos des de
Nomenclàtor a totes les iniciati-

Torrent de l'Olla amb Ramon y Cajal, a l'ediﬁci on va viure Joan Perucho. Foto: À.G.P

Gràcia tindrà un pressupost
municipal de 25,6 milions. El ple
tractarà la proposta de comptes de
2021, un cop reduïts els ingressos
per taxes i aclarit l'augment de
crèdit pel marge de l'Estat, amb
partides similars al 2020. Atenció
social serà la primera partida (38%)
amb 8,1 milions; el manteniment
de via pública (30%) amb 6,4
milions i serveis i equipaments
(13%) amb 2,8 milions destacaran.

Carme Lleó (JxCat): "Calien canvis; els
consellers anteriors no estaven en línia"

C

arme Lleó (Barcelona, 1989)
és la nova portaveu del
grup municipal de JxCat a
Gràcia, després del convuls desmarcament dels tres consellers
que s'han inclinat pel PDECat.
L'estrena, amb els nous consellers Berta Carnicer i Jordi Folch,
es farà en el ple de dimecres que
ve, un cop dilluns siguin ja designats oﬁcialment.

Presenta'ns el grup municipal.
És un canvi sencer, saba nova. En
Jordi ve del món del comerç i l'associacionisme, la Berta ve del món
juvenil i la JNC i jo, més vinculada
al tercer sector i al món associatiu.
La feina que s'ha fet és molt bona
però cal canviar certes coses.
Dimecres ja us estreneu.
Sí, amb un ple intens. L'agafem
amb ganes de parlar amb tothom
i de millorar el Districte. Hem
presentat propostes per paciﬁcar

Milà i Fontanals o sobre el programa Concilia.
La setmana passada us vau trucar amb la ja exportaveu del grup,
Sílvia Mayor. Què us vau dir?
És cert que la vaig trucar. Vam tenir una conversa breu. És normal.
La situació és tensa. Va ser en tot
cas una conversa educada.
Has dit abans que s'han de canviar coses en la dinàmica del grup.
Estem aterrant però creiem que

•

És un tema de coherència política.
JxCat es va presentar a Barcelona
amb un projecte que volem tirar
endavant i és perfectament legítim
que hi hagi gent que canviï d'ideologia política. Calia fer canvis perquè els consellers anteriors van
triar un camí polític, perfectament
legítim i que respectem, però que
no està en la línia de JxCat.

El nou grup municipal s'estrenarà en el ple de dimecres un
cop cessats els tres consellers que s'han inclinat pel PDECat
A. B.

Matute per Maeztu. L'obertura
d'aquesta nova proposta es produeix de manera gairebé simultània a l'aprovació que dimecres
de la setmana que ve en el ple es
farà del canvi de nom del carrer
Ramiro de Maeztu, ideòleg franquista, pel nom de l'escriptora i
veïna del Guinardó Anna Maria
Matute, que va morir el 2014, en
una reivindicació que ha liderat la
plataforma Can Baró i que també
s'aprovarà en el ple d'Horta-Guinardó de manera quasi simultània.
El ple de Gràcia també aprovarà
el retoc en el nom de la plaça del
Poble Romaní per plaça del Poble
Gitano, d'acord amb la petició dels
col·lectius gitanos locals i avalada
pels referents de ciutat.

Carme Lleó (JxCat). Foto: Cedida

Gràcia té moltes potencialitats que
s'han d'explotar més perquè el districte tiri endavant la ciutat.
Com li expliqueu a la gent normal
aquest trencament amb el PDECat?

Heu parlat ja amb els altres grups
municipals? Com us han rebut?
Vam anar al Districte l'altre dia i
vam coincidir amb en Jordi Daura
(BCNxCanvi), amb qui ja ens coneixíem, i amb l'Olga Hiraldo d'ERC.
Has apuntat alguna cosa sobre les
potencialitats de Gràcia. T'agrada
alguna cosa de l'actual govern?
El projecte de paciﬁcar carrers no
és dolent. Cal escoltar la gent que
hi viu. El que sí que detecto són
cada cop més queixes.

•

Societat
La plaça de les Dones
del 36 recuperarà les
icòniques lletres de les
reixes en una mitgera
Un projecte del Districte preveu restituir la paraula 'Dones'
a tocar dels jocs infantils en una reforma a principis d'any

Albert Balanzà

L

a plaça de les Dones del 36
no descansa en retocs constants des que va ser inaugurada ara fa onze anys, l'últim canvi dels quals es va
estrenar el març passat amb l'estrena de la mitgera de la miliciana Marina Ginestà, a a banda del
carrer Santa Àgata, acompanyada de plaques fotovoltaiques. El
gran canvi, no obstant això, es va
produir a partir del maig de 2016
amb la retirada de les polèmiques
reixes, quan l'accident que va patir un operari, a qui li va caure la
porta de Torrent de l'Olla quan la
intentava reparar, es va aproﬁtar
per fer una prova i deixar obert
l'espai tot el dia. El cercle es va
tancar el febrer de 2017 amb la retirada de les reixes que tancaven
l'espai des de la inauguració.
Ara els serveis tècnics del
Districte treballen en un projecte
de recuperació de la part més icònica d'aquelles reixes que van enfrontar políticament el PSC amb
ERC i ICV-EUiA en el mandat 20072011 i que socialment també van
ser objecte de manifestacions des
de la seva inauguració. La iniciativa, esmentada la setmana passada
en la comissió de mobilitat i urbanisme del districte, preveu la restitució de les lletres gegants que
formen la paraula Dones i que estaven instal·lades en la infraestrucGràcies al suport de:
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Afectats Abaceria
insten el Districte
a actuar contra les
rates al vell mercat

La ﬁnalització de la
retirada de l'amiant
de la coberta del vell
mercat de l'Abaceria i
l'impàs que s'ha generat
en les obres -ara toca la
fase de deconstrucció
que encara no té data
d'inici- ha posat en alerta
la plataforma Afectats
Abaceria per l'aparició
de rates en les hores
menys concorregudes,
també aproﬁtant el toc de
queda nocturn. La queixa
s'ha transmès aquesta
setmana al Districte, que
ha donat l'avís al servei
municipal de control de
plagues perquè actuï en
els propers dies.

Can Carol estrena
web i conﬁrma
l'inici de gestió de
la FEACCC al gener
Les reixes a terra, en una imatge de l'any 2017. Foto: Albert Balanzà

tura d'accés a la plaça per la banda
del carrer Santa Àgata.
La ubicació triada, segons les
imatges virtuals i plànols als quals
ha tingut accés L'Independent, és
a tocar dels jocs infantils que hi
ha al fons de la plaça, en un espai mig arraconat que ha estat
motiu de constants modificacions al llarg dels anys i que, curiosament, sí que preveia reixes en
el projecte dibuixat entre 2004 i
2005 en el calaix que es forma pel
fet que els ediﬁcis no tanquin la

La reforma s'ha
explicat aquesta
setmana als
col·lectius de
dones de Gràcia
plaça totalment. La mitgera, colindant amb aquest calaix on ara
hi ha un aparcament de bicicletes i plantes enﬁladisses, és ara

mateix un espai ple de graﬁts.Les
noves obres estan previstes per a
l'inici de 2021, segons han apuntat
fonts municipals. També aquesta
setmana s'ha explicat el canvi als
col·lectius de dones de Gràcia.
Amb aquest projecte el Districte
dóna continuïtat a la idea de guarnir les mitgeres de Dones del 36
per a les quals va acceptar idees inicialment també per a l'espai de Torrent de l'Olla, que ara
es quedarà com l'últim a ser suavitzat.

•
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El casal de barri de Can
Carol ha estrenat web
[cancarolvallcarca.cat]
i compte de twitter [@
CBCanCarol] a l'espera
de l'obertura de l'espai
físic del carrer Farigola,
prevista per al gener, amb
la gestió de la Federació
d'Entitats Amigues de
Can Carol i Consolat com
a responsables. L'espai
web conté el projecte
guanyador i seccions com
l'evolució del casalot.
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El laboratori
d'anàlisis Teletest
obre a l'antiga
seu de l'Aeroteca

Queixes al CAP Larrard per la
reprogramació de visites de
control de pediatria per la Covid

Foto: À.G.P.

La direcció del centre assegura que s'han atès escoles i que es fan totes les primeres
visites i les vacunacions, que s'han acumulat a les que no es van fer entre març i maig

Després del trasllat de
l'Aeroteca i l'obertura
al juliol passat de les
seves instal·lacions a la
Travessera, l'emblemàtic
local situat al carrer
Montseny cantonada
Sant Joaquim acull des de
l'octubre les oﬁcines de
Teletest. Es tracta d'uns
laboratoris d'anàlisis
que es dediquen, entre
d'altres, a la detecció de
la Covid-19. L'empresa
pertany al grup Creu
Blanca i té instal·lacions al
número 11 de Montseny.

L'AV Som Barri de
Vallcarca reelegeix
direcció i crea
noves vocalies
L’Associació de Veïns Som
Barri, de Vallcarca, ha
reelegit aquest dimarts la
direcció de l'entitat amb
una candidatura única
de nou encapçalada per
Aran Llivina, dirigent de
l’Assemblea de Vallcarca,
i Albert Peña, vinculat a
l’AFA de l’escola Montseny,
que van ser elegits per
primer cop ara fa dos anys.
L'assemblea va aprovar
també la creació de tres
vocalies noves per a temes
d'urbanisme, xarxa de
suport i Can Carol.

A. B.

E

l C e n t r e d 'A t e n c i ó
Primària Larrard de la
Travessera de Dalt, un dels
principals del districte i
que atèn principalment el
nord del nucli històric de Gràcia
i la Salut, ha superat aquest novembre una càrrega de feina sobrevinguda per la crisi sanitària
que ha obligat a reprogramar visites de control del servei de pediatria fins al punt que alguns
afectats s'han adreçat a aquest
setmanari i la direcció del centre
ha admès la situació.
"Directament han cancel·lat les
visites bimensuals de control: no
sabem valorar el que li va passant
al bebé i ens estan abocant a la sanitat privada", explica amb preocupació a L'Independent una de
les dues mares que han patit la situació; totes dues tenen criatures
nascudes aquest estiu i es troben
en la fase de visites de control periòdic. La segona mare afectada
ha explicat que al CAP Vallcarca
les visites -més limitades- s'han
adjudicat a professionals d'infermeria en lloc de doctores.
La directora del CAP Larrard,
Míriam Aballí, ha acceptat les
queixes apuntant que aquest novembre "no s'han pogut fer totes
les revisions" de pediatria habituals, perquè s'han atès cada setmana una dotzena de grups escolars on hi havia brots i s'ha evitat
desplegar tota l'agenda prevista
davant la possibilitat d'una càrrega sobrevinguda de feina encara
més potent.
Tot i així, segons apunta la direcció del CAP Larrard, el centre
ha cobert les primeres visites i la
campanya de vacunació de la tar-

L'entrada del CAP Larrard, aquest dijous. Foto: Àlex Gutiérrez Pascual

L'Hospital de l'Esperança torna
a ser zona neta de Covid. El
repunt de casos que va obligar a
principis de novembre a reobrir
una planta d'emergència del
centre, també a causa d'un
brot a la Unitat de Geriatria
d'Aguts, ha remès i l'Esperança
torna a ser zona neta de Covid,
segons han explicat a aquest
setmanari fonts sindicals. En
aquesta nova fase s'han tractat
ingressats un total de 14 casos.

dor. De fet en aquest últim cas
també s'ha assumit la vacunació
del tram març-maig que no es va
poder fer per l'impacte de la primera onada de la Covid. "També
s'estan atenent tots els casos de
patologies greus", afegeix.
Aballí ha indicat, no obstant,
que en els últims dies s'ha obert
"un parèntesi" en els casos de
Covid que ha permès "ampliar"
per franges d'edat les visites de
control, si bé el servei de pediatria actua amb peus de plom davant d'un eventual repunt de la
situació d'emergència. "És difícil
de dir si d'aquí a quinze dies ens
trobarem amb un altre pic i aleshores ens costarà desprogramar;
som cautes i no obrim per això totes les agendes", conclou.

•

Uns 3.000 veïns visiten el Park Güell cada dia
L'illa d'equipaments Quiró arrencarà obres a l'abril i l'hort es traslladarà al nou espai comunitari de la Font del Carbó
A. B.

E

l regidor de Gràcia, Eloi
Badia, ha detallat aquest
dimecres al consell de
barri de la Salut que uns
3.000 veïns estan visitant
cada dia el Park Güell des de la
nova regulació de tot el recinte,
també aproﬁtant la baixada del
turisme. "No s'ha notat el canvi
de registre amb una baixada de
visites i també hem pogut tornar
a fer activitats veïnals", va subratllar en el seu informe. L'entorn

del Park Güell també està pendent d'estrenar el nou pla de mobilitat, un cop ja fa setmanes que
estan instal·lats els accessos regulats amb pilones als carrers
Marianao i Larrard a l'altura de
la Rambla Mercedes, on s'ha reubicat la parada de taxis. Només
queda pendent el lliurament de
les targetes d'accés als veïns de
la zona regulada.
L'illa d'equipaments Quiró ha
estat, d'altra banda, l'altre gran
tema del consell de barri amb la
nova previsió del mes d'abril com
a ja probable inici d'obres, després

El Park Güell, en l'accés de la carretera del Carmel. Foto: A.B.

que aquest octubre s'hagi licitat la
construcció dels 83 habitatges dotacionals per a persones grans i els
equipaments previstos a l'avinguda Mare de Déu de Montserrat
5-11 per a joves, gent gran i de barri. Aquest inici d'obres provocarà l'obligatori desplaçament de
les activitats que els veïns han fet
sobretot a l'Hort Quiró com a espai provisional i el debat se centra ara en el trasllat d'aquestes
activitats al futur espai comunitari de la Font del Carbó, al carrer
Marianao, recuperant un projecte
d'ara fa dos mandats.

•
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El solar posterior
als Bosque i un antic
bloc d'oﬁcines ja es
transforma en pisos
La promoció tindrà 18 pisos,
trasters i piscines comunitàries

La piscina de la Creueta
engega les noves obres de
reforma del vas però no
es gosa posar data al ﬁnal
El Districte apunta que els treballs avancen començant per les
reparacions exteriors, però la tornada a l'activitat va per llarg

Albert Balanzà

D
A.B.

L

es promocions immobiliàries de luxe tornen a
moure terra al nucli històric amb un dels solars
que havien quedat aturats en els últims anys,
el de darrere dels cinemes Bosque, i que s'aixecarà com una operació conjunta de 18 pisos amb l'antic bloc d'oﬁcines colindant del carrer Bretón de los
Herreros. Tal com apunta la promotora NyN, responsables de les obres que ja s'estan executant, la promoció es comercialitzarà l'any 2022 i tindrà piscines
comunitàries, pisos d'1, 3 i 4 habitacions, trasters i
"àtics amb grans terrasses".

•

Festa Major i A Gràcia
ho trobes fan junts una
gimcana de Nadal
La plataforma online de comerços A Gràcia ho trobes
i la Fundació Festa Major desplegaran entre l'1 i el 13
de desembre una campanya innovadora de Nadal amb
una gimcana per comerços com a principal element.
L'activitat consistirà en set rutes pels comerços de
Gràcia on els participants hauran de trobar les estrelles de les carteres reials. Hi haurà més de mil euros
en premis .

•

esprés del malson que
va haver d'afront ar
aquest estiu amb centenars de ferits per talls
als peus provocats per
una mala reparació del mosaic
instal·lat de nou al vas de la piscina, el Districte no se la vol jugar
en qüestions de termini de reobertura de l'activitat a la installació més popular del parc de la
Creueta del Coll i s'ha limitat a
aﬁrmar que les obres han engegat començant per les reparacions exteriors.
Aquest diumenge, segons han
explicat els veïns, l'espai ja tenia a punt els palets amb el material sense desembolicar que
s'utilitzarà per esmenar la mala
instal·lació, mentre que el vas de
la piscina -òbviament sense aiguapresentava un aspecte penós amb
una desena de punts amb els petits mosaics de gresite aixecats.
Els treballs arrencaran de manera immediata, tal com es va
anunciar a ﬁnals de setembre en
la compareixença per donar explicacions de la crisi amb els informes pericials que culpaven principalment l'empresa de l'estrena
feta en aquelles condicions (i autoritzada per la gerència de BCN
Cicle de l'Aigua) i se centraran en
aquestes reparacions externes
que ja han estat objecte de petits
treballs des que la instal·lació va
tancar a principis de setembre.

El vas de la piscina de la Creuta del Coll, a l'espera de la reforma. Foto: Cedida

Diumenge l'espai
ja tenia el material
i el vas es veia amb
molts punts de
mosaic aixecats
"Els treballs avencen i acabarn
quan s'hagin resolt la totalitat de
les deficiències", han assegurat
fonts municipals. Les reparacions exteriors està previst que ﬁnalitzin abans d'acabar l'any, però

la revisió i reparació del vas de la
piscina continuarà fins que els
equips tècnics comprovin que tot
ha quedat reparat.
En aquests treballs, tenint en
compte el risc i la complexitat
tècnica, que se centra a assegurar que no es tornin a produir
errors com les peces mal tallades i trencades i amb diferències
de gruix en les juntes de la paret
amb el fons, BCN Cicle de l'Aigua
i el Districte compten amb l'assessorament del pèrit extern que va
realitzar el seguiment i l'informe
durant les incidències del mes de
juliol.

•

El repor

L'Assemblea Feministes de Gràcia, Bàsquet Lluïsos i l'Europa
femení surten al carrer el 25N per dir prou als feminicidis

Vermell de sang i de ràbia
Silvia Manzanera

L

'acció contra la violència
masclista que va impulsar el
2009 a Ciudad Juárez Elina
Chauvet, Zapatos Rojos, i que
s'ha replicat per tot el món des
de llavors, ha tingut enguany la
seva versió a Gràcia: des de primera hora del matí de dimecres les principals places del
districte s’omplien de desenes
de sabates vermelles recordant
les dones assassinades a mans

d’homes. Una acció que denuncia els feminicidis comesos arreu i que l’estadística converteix en 1164 morts des de 2010.
Vermell de sang i vermell de ràbia. L’Assemblea Feminista de
Gràcia ha multiplicat enguany
les mans i s’ha coordinat amb 98
col·lectius feministes dels Països
Catalans per portar a terme
aquesta acció pel 25N. I a Gràcia
tampoc no han estat soles; s’hi
han sumat el Basquet Lluïsos femení i també les futbolistes de
l’Europa; una col·laboració amb

futur. Ja fa dies que a les xarxes,
les jugadores de bàsquet de l’entitat gracienca van començar a
escalfar motors: no, no canvien
el blau pel vermell, però sí que
denuncien qualsevol tipus de violència vers les dones. “La secció
i l’esport no han de ser alienes a
aquesta xacra que patim dia rere
dia”, asseguraven a les xarxes.
L’impacte de Sabates vermelles
a Gràcia no ha estat només virtual. Segons expliquen des de
Feministes de Gràcia, el cop de la
performance no deixa indiferent

Les jugadores del Bàsquet Lluïsos amb la campanya Sabates Vermelles. Foto: Cedida

ningú; el missatge és clar per a
tothom, grans i petites, tinguin
l’opinió que tinguin, vinguin d'on
vinguin. El treball de preparació i de realització de l’acció per
part de les organitzadores també deixa clar el nivell d’implicació d’aquests col·lectius. I això
que dimecres era un dia “intens”:
molts fronts de lluita oberts.

L’assassinat és la punta de l’iceberg sobre el qual es sustenta tot
el sistema patriarcal, com explica
la campanya de les Feministes,
el que no es veu tant però hi és
igual: violència immobiliària, crisi sanitària i educativa, cultura
precària... Però cada vegada són
més les dones disposades a canviar-ho. Juntes i organitzades.

•

Documents
'Prematur'
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"Aquesta història no és amable, ni bonica. Comença com el que és, un malson". Així arrenca el nou llibre
d'Àlex Bosch, Prematur. 82 dies entre la foscor i l'esperança, on el periodista gracienc narra les primeres
setmanes de vida del seu ﬁll, Roger, que va néixer a les 26 setmanes d'embaràs, amb un pes de 640 grams,
i durant aquests 82 dies va ser un pacient més de la unitat de nounats de la Maternitat. Aquesta història
novel·lada ofereix també un testimoni commovedor de la convivència amb altres famílies, altres nadons que
lluiten per sobreviure i les infermeres i els metges que se'n fan càrrec. El llibre vol ser un homenatge a tots
ells i un reconeixement a la fragilitat de la vida. No és una història amable, ni bonica, però té un ﬁnal feliç.

«

S

etmana 24
Podríem pensar que el malson
arrenca un dijous a primera hora
del matí, el 8 de març del 2012
per ser exactes. Però les històries no sempre tenen un inici clar, ho saps, i el
d’aquesta història el podries situar dues setmanes abans. La matinada del divendres 24
de febrer del 2012. Un soroll et desperta. És
fosc. Matinada. Hi ha llum al passadís. D’allà
ve el soroll. És ella. Alguna cosa tragina i no
són hores. Et preocupa que es desperti. Que
la teva ﬁlla de cinc anys es desperti per la
llum i el soroll. No entens la necessitat de
tenir el llum del passadís encès a aquesta
hora inconcreta de la matinada. Et destapes. T’incorpores i seus al límit del llit. El
cos calent, el cap endormiscat. Et fregues els
ulls. Què passa? Ho dius quan la veus entrar
a l’habitació. Et sorprèn que a aquella hora
estigui fregant. Penses en una fuita d’aigua,
fa un mes la rentadora va fallar i va haverhi
un mullader. Concretes la pregunta. Què ha
passat?
Ella, amb la cara desencaixada, et mira,
et diu no ho sé, però és un no ho sé que et
desperta de cop. Es toca la panxa i esbufega.
Pensava que m’havia pixat, diu, però ho he
mullat tot. I afegeix, tinc pèrdues. A vegades
la vida t’atropella sense avisar. Et passa per
sobre. Hospital. Urgències.
I la nena? Què fem amb la nena? Ja s’està vestint, amb pànic als ulls. Als ulls de tots
dos. Perquè tots dos sabeu que alguna cosa
no va bé, que tenir pèrdues als cinc mesos
d’embaràs no deu voler dir res de bo. Amb la
Clàudia no va passar. La Clàudia és la nena
que dorm a l’habitació del costat. És la nena
que ara es desperta i diu alguna cosa. Hi vas
i mires que torni a dormir, tot i que ets la
persona menys indicada per intentar calmar algú altre. Ella ja s’ha vestit. Diu que
agafa un taxi. Són les 4 de la que ﬁns ara és
la pitjor matinada de la teva vida. Marxa,
tanca la porta de casa i es fa el buit. El pis
envasat al buit, fred, gelat. Ets al passadís,
amb els llums oberts i el cor tancat, petriﬁcat. Tanques el llum, vas a la seva habitació
i li fas un petó. Dorm tranquil·la, menteixes.
Sents el motor de l’ascensor al forat de l’escala. No hauria de marxar sola, penses, però
hi ha la Clàudia. Camines ﬁns a la cuina,
però el teu cap i el teu cos estan separats, no
són al mateix lloc, i aquesta és una sensació
que a partir d’ara et serà habitual. Ha vingut per instal·lar-se dins teu. Obres l’aixeta.
L’aigua cau a raig i omple de soroll aquesta
matinada buida. Gairebé les 5. Absurdament
penses que has de dormir. Penses en la feina
de l’endemà i el despertador que sonarà a les
8. En una roda de premsa del conseller Lluís
Recoder a l’estació de Provença que has de
cobrir per a la ràdio on treballes. Una obligació que et semblava tan propera fa unes
hores com llunyana és ara.»
«Juga amb una polsera de ﬁl que li vas
comprar el mes passat en una paradeta d’artesans d’una ﬁra davant de la catedral de

Barcelona. Va movent els peus, que li pengen
de la cadira. La graves.
—Què hem vingut a fer?
—Veure el Roger —ho diu com si fos la
cosa més normal del món.
—I qui és el Roger?
—El meu germà —un altre cop respon
com dient quines ximpleries em preguntes!
—I li faràs un petó quan el vegis?
—Ben fort! I una abraçada.
Deixes de gravar i et fregues els ulls.
—Estàs plorant, papa?
—No, no, només em pica l’ull —menteixes.
Li poses una bata verda que li va enorme.
Somrius amb orgull en veure la ﬁla que fa.
Li expliques el protocol del rentat de mans
amb una alegria desconeguda, ja fa temps
que evites ser tu qui transmeti aquestes instruccions als nouvinguts. L’aixeques per les
aixelles perquè vol ser ella qui obri l’aixeta.
Després la baixes i camineu cap al passadís.
La Gemma et diu que li posis una mascareta. La teva ﬁlla és una amenaça per al seu
germà. Quan se la posa protesta i intueixes
que ja no deixarà de tocar-la durant tota l’estona. Continues gravant aquests fragments,
aquests trossos d’emoció. La Gemma us
acompanya a un despatx.»
«5 hores després de l’operació
16:03 h. No estaves preparat. No estaves
preparat per veure’l així. No estaves preparat per veure’l intubat, panxa enlaire dins
l’urna de metacrilat. La Mercè ha vist de seguida que no estaves preparat.
—No us espanteu, home, que només fa
una becaina.
La Marta s’acosta a la incubadora, acosta
la cara al metacrilat.
—El puc tocar?
La Mercè li diu que sí, que li acariciï el
braç. Tampoc cal emprenyar-lo gaire, afegeix. La Marta obre la porta rodona, passa la
mà per dins estirant el braç i el toca. Inert.
Un tub rígid penja del sostre de la incubadora i se li clava a la gola. Penses que és una
postura extremadament incòmoda.
—Vinga, valent —li diu la Marta.
Li poses la mà a l’esquena per acompanyar-la en aquest moment sense destorbarla. Acostes la cara al metacrilat per veure’l
millor. Fa dos dies xuclava la llet del biberó
com si l’hi haguessin de prendre i ara torna
a ser aquí dins. Era un bebè i torna a ser un
pacient. Sortir d’aquí et torna a semblar una
quimera. L’UCI desperta els teus pitjors fantasmes. Han passat les 4 o 6 hores que havia
dit el metge però el Roger continua sota els
efectes de l’anestèsia. A la incubadora encara posa que pesa 2.100 grams.
—Ves a buscar la Clàudia a la sortida de
bàsquet, jo em quedaré a veure si es desperta.
Li fas un petó de comiat i marxes amb la
visió del teu ﬁll intubat gravada a foc al còrtex cerebral.»
[...]

biografía

Àlex Bosch va néixer a Viladecans el 1975, tot i que no
hi ha viscut mai, i viu a Barcelona, tot i que se sent de
Sant Joan de les Abadesses (el poble de la seva família)
i voldria retirar-se a Puigcerdà (el poble que el té enamorat). Pare d’una nena, la Laia, i d’un nen, el Roger.
Treballa de periodista a Catalunya Ràdio des de l’any
2000. El 2010 el Col·legi d’Economistes de Catalunya li
va atorgar el premi Joan Sardà Dexeus, a la millor trajectòria professional en la difusió de continguts econòmics, per la seva feina al capdavant del programa
"Economia i Empresa" de Catalunya Informació. És autor del llibre de contes curts Jet Lag amb què va ser distingit com a Nou talent FNAC l’abril del 2002.
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Breus

L'Europa ﬁxa
l'assemblea pel
29-D amb crítica
de l'oposició
Àngel Garreta

Esports
El bàsquet es prepara
per a la nova lliga amb
menys entrenaments
Els clubs graciencs s'adapten a les restriccions sanitàries
amb sessions més curtes a diferents instal·lacions

El Club Esportiu Europa
celebrarà l'assemblea
general ordinària de socis
de manera telemàtica el
29 de desembre, després
que aquesta setmana ha
hagut de suspendre per
tercer cop la convocatòria.
L'entitat escapulada va
canviar-ne la ubicació al
Centre per a permetrehi més aforament però
aquest dimarts va anul·larla. Una opció que havia
plantejat el precandidat
David Prats i havia rebut
el suport del precandidat
William Maddock. Prats
i Maddock han criticat
la junta i han tornat a
demanar que s'ajornin
les eleccions. El club
argumenta que pren la
decisió "amb la voluntat
de no procedir de nou
a una data incerta que
sigui susceptible de nova
anul·lació". I el primer
equip masculí de l'Europa
viurà diumenge tot un duel
per la primera posició a la
lliga contra el Terrassa.

Indignació al CN
Catalunya pel poc
aval de Badia amb
la crisi del club
Després d'una tongada de
trobades amb l'Institut
Barcelona Esports per
salvar econòmicament
l'entitat, el Club Natació
Catalunya ha instat
l'Ajuntament a fer-se
càrrec del deute hipotecari
que arrossega l'entitat
(vegeu L'independent 821).
"Reclamem l'assumpció
d'aquest deute que porta
intrínsec la viabilitat
econòmica de l'entitat i
per tant la supervivència"
assegura el club en una
carta als socis. Però no és
això el que més ha irritat
el club sinó les paraules
del regidor, Eloi Badia, al
consell de barri de la Salut
quan va dir que els diners
municipals "són diners
dels ciutadans" i que
l'únic camí d'ajut serà una
convocatòria d'ajudes.

Àlex Gutiérrez Pascual

C

om una nova pretemporada, però amb menys temps
per a entrenar, menys sessions d'entrenament i diferents instal·lacions. Així
es plantegen els clubs graciencs
de bàsquet la preparació per a les
competicions, que ja no van arribar
a començar a la data prevista del 17
d'octubre, a causa de les restriccions sanitàries. El nou calendari de
la Federació Catalana de Bàsquet
ha ﬁxat l'inici de les lligues per al
17 de gener.
En el cas de Bàsquet Lluïsos,
les sessions d'entrenament dels
equips sèniors s'han escurçat ﬁns
als 55 minuts. A això s'afegeix la
reducció del nombre d'entrenaments, de tres a dos setmanals. Al
SaFa Claror s'afegeix un problema
vinculat als horaris: no totes les jugadores poden assistir als entrenaments per raons de feina o estudi,
a causa de les normes sanitàries.
En la mateixa situació es troben
els equips sèniors de Vedruna, que
també han hagut d'escurçar l'estona dels entrenaments per a poder
acabar-los a les 21:15.
Com a solució temporal, el
CB Coll, amb el sènior masculí a
Segona Catalana, ha introduït les
sessions de preparació física en línia, que s'afegeixen als entrenaments convencionals. En aquest
club han reduït a 50 minuts la durada de les sessions presencials i
ﬁns i tot ha realitzat entrenaments
dissabtes al matí. Una situació que
també ha viscut el Claret, amb sessions de cap de setmana i en pistes
a l'aire lliure.
Aquestes restriccions sanitàries
també han provocat que els clubs
hagin de cercar espais alternatius.
Lluïsos, a més d'entrenar a la Salle,
el pavelló Comellas i les escoles
Pau Casals i Turó del Cargol, ara

Resultats
FUTBOL

Lluïsos i SaFa Claror, en un partit a la pista de la plaça del Nord a l'abril del 2018. Foto: Albert Vilardaga

El Districte veu amb bon ulls
el nou projecte de pista de
Lluïsos. Cinc anys després de
tombar la primera proposta de
remodelació de la pista de la
plaça del Nord, Lluïsos i Districte
han tornat a mantenir reunions
per a desencallar el projecte. El
darrer plantejament de Lluïsos
comporta reduir la volumetria
del recinte amb el trasllat de
l'estructura de bigues a l'exterior
de la coberta i assegurar les
dimensions que exigeix la
federació de bàsquet. Segons
l'entitat, la proposta ha tingut
"bona resposta" del Districte.
Classiﬁcació
1. AD Son Sardina .............15 punts.
10. CE Europa ..................... 7 punts.
Jornada 7
CE Europa descansa

Tercera Divisió masculina (Gr5A)
Jornada 6
CE Europa 1 - 1 UE Valls
Classiﬁcació
1. FC Terrassa ................... 13 punts.
2. CE Europa ..................... 13 punts.
Jornada 7
FC Terrassa - Europa (29-11, 17h)

Classiﬁcació
1. CN Terrassa .................... 9 punts.
4. CN Catalunya ................. 3 punts.
Jornada 5
CN Catalunya - Canoe NC (28-11,
18h)

BÀSQUET
Copa Catalunya masculina

Divisió d'Honor femenina (GrA)

UE Claret, Lluïsos i Vedruna

Classiﬁcació
1. CE Mediterrani..............12 punts.
4. CN Catalunya ................. 3 punts.
Jornada 5
CN Sant Feliu - CN Catalunya (2811, 18h)

Copa Catalunya femenina
SaFa Claror
Reinici de la competició: 17-01

WATERPOLO
Primera Estatal femenina (Gr3)

Divisió d'Honor masculina (GrA)

Jornada 6
Vic Riuprimer 1 - 1 Europa

Jornada 4
CN Terrassa 16 - 8 CN Catalunya

El CB Coll afegeix
la preparació
física en línia
a les sessions
convencionals
ha afegit l'escola Sadako, al barri de Penitents. A més de la pista
del pati de l'escola, Vedruna ha començat a entrenar-se al nou pavelló, estrenat recentment, i als patis
de les escoles Reina Violant i Josep
Maria de Sagarra.
La incertesa sobre la competició és un sentiment compartit als
clubs graciencs. "Ho veiem complicat", explica Rafa Nache, president
de Bàsquet Lluïsos. "Ens agradaria
entrenar amb regularitat i constància", assegura Lidia Haro coordinadora de Vedruna Bàsquet.

•

Jornada 7
Gràcia FS 5 - 5 FS Bosco Rocafort
Classiﬁcació
1. Les Corts EFS .................15 punts.
8. Gràcia FS ......................... 4 punts.
Jornada 8
CFS Molins 99 - Gràcia (28-11, 18h)

HOQUEI PATINS
3a Catalana masculina
Grup C2 (CH Claret)
Reinici de la competició: 01-2021

HANDBOL

FUTBOL SALA

2a Catalana Juvenil masculina
Grup C (Handbol Claret)

3a Divisió estatal masculina(Gr2)

Reinici de la competició: 5-12

Esports
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L'escola d'escacs EDAMI posa
a la venda el local de Francisco
Giner per quedar-s'hi de lloguer
L'objectiu de l'operació és mantenir els espais de botiga, club i centre d'ensenyament,
assegura Miguel Illescas, gran mestre internacional i director d'aquest centre

À. Gutiérrez Pascual

El Club Tres
Peons reprèn
l'Obert Bicolor

V

endre el local i seguir de
lloguer. Aquest és l'objectiu a llarg termini de
l'escola d'escacs Miguel
Illescas (EDAMI), que dirigeix el gran mestre internacional i està en funcionament des de
fa vint anys. Segons ha assegurat
el mateix Illescas a L'independent
de Gràcia, la decisió de posar a la
venda el local del carrer Francisco
Giner 42, respon a raons únicament
de futur laboral personal. "He de
pensar en la meva jubilació", aﬁrma Illescas, que desvincula aquesta operació de la continuïtat de les
activitats que es desenvolupen en
aquests baixos a tocar de la plaça de
la Vila. Aquesta intenció també es
manifesta en l'anunci publicat en
un portal immobiliari: "Venem per
quedar-nos de lloguer".
A més de l'escola d'escacs,
aquest baixos són l'espai per a la
botiga Ajedrez21, que es dedica a
la comercialització de material de

L'EDAMI va suspendre a l'octubre el torneig Ajedrez21 Rapid Friday. Foto: Cedida

joc i llibres especialitzats. També
es ven la revista especialitzada
Peón de Rey, que s'edita en aquest
mateix espai.
Tal com reitera Miguel Illescas
l'activitat docent es manté i amb
de les restriccions sanitàries tira
endavant gràcies a la tasca formativa a les escoles, amb classes lec-

tives i extraescolars en una vuitantena de centres. I s'ha consolidat
l'oferta formativa amb la plataforma d'escacs online. En canvi, l'activitat de competició presencial al
local de Francisco Giner sí que s'ha
vist afectada, amb torneigs suspesos com l'Ajedrez21 Rapid Friday i
l'Ajedrez21 Sunday Blitz.

•

El Club d'Escacs Tres Peons
ha decidit reprendre l'Obert
Bicolor, ajornat des del 15
d'octubre, adaptant-se a les
normes sanitàries d'aforament i horaris. El torneig començarà aquest divendres i
continuarà els dies 4, 11 i 18
de desembre. L'altre torneig,
el Vila de Gràcia, es manté
ajornat. L'entitat del carrer
Ros de Olano també ha tornat
a la pràctica presencial amb
totes les mesures de seguretat els dimarts i els dimecres.
Davant l'evolució de les restriccions, el Tres Peons, juntament amb sis clubs més de
Barcelona, ha proposat a la
Federació Catalana d'Escacs
que es modiﬁquin les dates de
les diferents competicions.

Breus

El Gràcia FS vol
seguir puntuant
per allunyar-se
del descens
À.G.P.

El primer equip del Club
Gràcia Futbol Sala vol
seguir sumant punts per
allunyar-se de la zona
de descens i dissabte 28
s'enfrontarà al Molins 99,
un conjunt que es troba
també a la zona baixa de
la classiﬁcació del grup 2
de Tercera. Els del Baix
Llobregat només han
sumat una victòria, igual
que el Gràcia, però han
empatat dos partits. El
conjunt d'Albert Higueras
afronta el partit amb la
moral alta, després de
l'empat 5-5 a l'última
jornada contra el Bosco
Rocafort (foto). Un gol
de Guille Royo sobre la
botzina va donar l'empat
als taronges, que havien
encaixat un 1-4 a 9 minuts
del ﬁnal de la mitja part.

El repor

El migcampista Ramon Terrats debuta al futbol professional amb
el Girona tres temporades després de deixar el juvenil de l’Europa

De Balcells a Montilivi
Albert Benet

M

ontilivi, RCDE Stadium i
la Romareda. Són els tres
primers estadis de Segona
Divisió que ja han vist jugar el
jove gracienc Ramon Terrats
Espacio (18-10-2000). El club gironí el va ﬁtxar per al seu ﬁlial,
que juga al grup 5B de Tercera
Divisió, però les nombroses baixes per lesió en el primer equip
van precipitar el seu debut al
futbol professional, fent un partit rodó, el passat 4 de novembre
contra el Reial Saragossa (2-2).
“Els nervis els vaig patir el dia

abans a l’hotel”, recorda Terrats.
Tot i la igualada aragonesa en el
temps de descompte, el debut va
ser el premi a molts anys d’esforç: “Porto molt de temps jugant
i sempre penses en arribar al futbol professional”.
Terrats va reaparèixer fa
vuit dies al camp de l’Espanyol.
Aquest cop, el Girona va remuntar el partit en el tram ﬁnal (12). I dimarts passat, el futbolista
del carrer Balcells va debutar a
Montilivi en l'enfrontament contra el Málaga (0-1).
La conﬁança del tècnic
Francisco Rodríguez ha estat
un bon regal d’aniversari per

aquest jove de 20 anys afable i
sacriﬁcat, que té molt clar que
encara és jugador del Girona B.
Terrats, esquerrà portentós, va
començar a entrenar a l’escoleta
de l’Europa als 4 anys. Després
de passar per totes les categories del futbol formatiu escapulat,
va ﬁtxar per la Damm. Acabada
l’etapa juvenil, va acceptar l’oferta temptadora del Sant Andreu.
Si es compleixen els pronòstics, el Girona B i l'Europa s'enfrontaran en la segona fase de
la lliga i Terrats podria enfrontar-se l'equip europeista al Nou
Sardenya, que durant molts anys
ha estat la seva segona llar.

•

El jugador gracienc Ramon Terrats, al partit contra l'Espanyol. Foto: Carlos Mira

Opinió

10 L’Independent de Gràcia
27 de novembre de 2020

Cartes al director
El crim perfecte

Editorial

Dones del 36, la plaça
en moviment

N

ingú no recorda quan a l'espai de la plaça de les Dones del 36 hi
havia un mar de petits tallers d'artistes als quals s'hi accedia per
un carreró polsegós des de Santa Àgata. Així va ser almenys ﬁns a
l'any 2003. Des d'aquell anys ﬁns al 2009, el ritme del canvi va marcarlo la tensió entre el Districte i els okupes de La Fera, i el que es preveia
com un oasi de calma a partir de la inauguració de la plaça no va arribar mai: la polèmica política va enfrontar en els primers anys el govern
municipal amb l'oposició ﬁns al punt que el mateix dia de l'estrena hi va
haver empentes per un tema banderístic i també manifestacions contra
les polèmiques reixes.
Després hi va haver ﬁltracions al pàrquing subterrani, dubtes sobre
el tractament correcte dels arbres, protestes per l'alt preu dels pisos
amb esclat de globus de pintura a les façanes i també façanes deteriorades que van obligar a fer reformes abans del que es preveia. la bona
notícia va ser que la plaça s'anava assentant com a punt de trobada de
famílies i infants a la sortida de l'escola i de gossos i els seus propietaris
cap al tard.
Però la plaça de les Dones del 36, per bé o per mal, no ha parat de
moure's i canviar de fesomia perquè cadascú hi trobi el seu espai: en
primer lloc, l'àmbit de memòria que honora les activistes antifranquistes que estan homenatjades amb el nom de l'espai; en segon lloc, l'àmbit
de millora de la mobilitat que ha suposat retirar les reixes perquè s'afavoreixi el trànsit de pas des del carrer Gran ﬁns al nucli històric intervenir en les mitgeres; i en tercer lloc, l'arranjament de les mitgeres perquè
la plaça dura no ho sigui tant: el març passat la combinació de lames
metàl·liques van generar una imatge de la miliciana Marina Ginestà en
l'espai tocant a Santa Àgata i ara s'anuncia que una altra mitgera, al
fons de la plaça, recuperarà les icòniques lletres gegants amb la paraula
Dones que hi havia a una de les reixes retirades el 2017. La plaça segueix
viva, i millorant, i això és el més important.

Fins quan?

Un Conseller d'un govern per oblidar, Boi
Ruiz, va decidir -tot aterrant des de la sanitat privada- una retallada mai vista de la
sanitat pública excusant-se en la crisi econòmica. La sanitat de tots, quin remei, es
va adaptar i ha fet el que ha pogut durant
uns quants anys. Aleshores arriba una pandèmia i els dèﬁcits estructurals ja no es poden amagar. La sanitat pública dóna la talla front del còvid, però hospitals i CAPS no
donen l’abast per atendre a la població en
les seves dolències habituals. Aproﬁtant el
malestar derivat de la conseqüent e involuntària desatenció, mútues i assegurances privades s’anuncien amb delectació a
la televisió pública nostrada. Aquests dies
ens colpegen sense aturador Assistència
Sanitària, Clínicum, MGC Mútua, Adeslas,
Grup Atlàntida, Qida, Cuideo, Vivaz,
Previsora General, Asseguradora Mutua de
Terrassa, Ocaso, Movistar Salud.... Brillant
pel que fa als objectius dels darrers governs de la Generalitat, i de la TV que els hi
riu les gràcies! La sanitat pública queda irreparablement malmesa i la privada cada
dia té i tindrà més aﬁliats. Mortus est qui
non respira. El crim perfecte. Tot acomiadant el dol, pregunto: Donat que un terç
dels catalans tenen assegurança privada,
algú em pot aclarir quina ha estat l’aportació d’aquest sector a la lluita contra el còvid? Gràcies
Xavier Valls Serra

Lola Capdevila

R

ecordo, com si fos avui, aquell novembre de fa vint-i-un anys, amb el
terra de la plaça humit, els fanals ensopits, les terrasses dels bars recollides.
És una de les places més boniques de la
Vila, però aquell dia era la més trista. El
boca-orella va fer que moltes dones i alguns homes ens hi apropéssim: mirades
encongides plenes de ràbia i impotència;
a les mans una espelma encesa, que després de llegir el manifest, vam dipositar
a terra. El silenci cridava justícia per una
noia que feia pocs dies havien assassinat
al portal de casa seva. Era l’Ache que va
rebre onze ganivetades per resistir-se a

El masclisme, una
autèntica pandèmia,
encara està incrustat
en la societat i el poder
un intent de violació. Un cas com tants altres encara irresolt. Li van robar la vida,
ara tindria quaranta-dos anys! Una vida
destrossada com la de moltes altres assassinades, violades, maltractades, assetjades per una violència masclista grupal
o solitària, orgullosa i salvatge, que creu
que pot fer el que vol a les dones. Fins
quan? Una noia em comentava fa poc
que tenia por quan caminava de nit per
segons quins carrers de la ciutat i també
de Gràcia. Que ho feia arrapada al mòbil i a pas lleuger ﬁns a arribar a casa.
La mateixa por que moltes dones de la
meva generació encara recordem. El
masclisme, una autèntica pandèmia, encara està incrustat en la societat i en els
estaments de poder. Fins quan?

"No, no continuem...". Amb aquestes paraules la gerent Pilar
Miràs va intentar en va dimecres al consell de barri que el
debat generat pel cas Francisco s'embranqués, després que
el portaveu de l'Assemblea del Veïnat Amoïnat de la Salut,
Luis Hidalgo, va advertir si la pressió de l'Ajuntament als propietaris que
han fet mòbbing a l'octogenari es limitarà "a fer pancartes". El regidor,
Eloi Badia, va admetre les limitacions municipals per combatre els mòbings immobiliaris, encara que va admetre que podrien "haver fet més".
També va estar suelto Badia davant les queixes dels veïns sobre el trànsit
a Travessera de Dalt. "Potser no l'hagués fet així, però el projecte es va
decidir amb unes majories i me l'he hagut de menjar amb patates".
El
dependent
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Programació
Ràdio Gràcia 2020

Ull de
dona

hora

dilluns

dimarts

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”

Opinió
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Opinió convidada

el
bloc

David Prats, precandidat a les eleccions del CE Europa

Resposta

Altament preparats pel
canvi al CE Europa
Àngel Garreta

E

ncapçalo un projecte il·lusionant que vol impulsar
un canvi en la gestió i l’estil actuals del CE Europa
i estic convençut que aplicant-lo l’Europa tornarà a ser un club gran. Per això he confeccionat un
equip humà i professional amb molta capacitat
per a potenciar les àrees esportiva, social, econòmica i jurídica.
Tot i que considero que la gestió econòmica de l’actual
junta directiva no ha estat dolenta, li ha faltat ambició la
qual cosa no ha permès donar el salt qualitatiu que nosaltres volem per al nostre club. Seguim estancats: no s’han
incrementat els ingressos sinó que s’han limitat a reduir
les despeses. La nostra manera de fer serà una altra, buscant ingressos nous que ens permetin renovar i millorar
les àrees bàsiques.
En l’àmbit esportiu, apostem per impulsar una planiﬁcació professional que ens garanteixi el creixement
del club. Tots els entrenadors rebran formació continuada per al beneﬁci del nostre planter i nodrir els primers
equips de jugadors de la casa. En paral·lel, el nostre director esportiu, Javi Sánchez, cercarà al mercat els jugadors
i les jugadores que marquin la diferència i reforcin el potencial dels equips del club per tal que pugin de categoria. Seguint aquesta línia d’excel·lència, cuidarem la nostra base sense favoritismes. Volem ﬁdelitzar els nostres
jugadors i les nostres jugadores i fomentar el seu sentiment de pertinença a l’Europa. Per això millorarem la comunicació amb les famílies.
En l’àrea social, donarem valor al carnet de soci amb
avantatges econòmics i atencions personalitzades.
També incentivarem els debats interns. Mobilitzarem i
aportarem entusiasme als europeistes amb activitats i
sortides al llarg de l’any. Atraure més persones de l’entorn europeista ens permetrà créixer en nombre de socis
i de retruc, més patrocinadors i col·laboradors.
Ens obrirem al districte amb una relació ﬂuïda i continuada i un reconegut exjugador del club esdevindrà
l’ambaixador de l’Europa a les institucions. Recuperarem
la Fundació Privada Esportiva Europa, que apostarà pel
foment dels valors positius que es deriven de l’activitat

Silvia Manzanera

Ens obrirem al districte amb
una relació ﬂuïda i continuada i
un reconegut exjugador del club
esdevindrà l'ambaixador de l'Europa
a les institucions. Recuperarem la
Fundació Privada Esportiva Europa
esportiva i col·laborà amb als col·lectius més desafavorits, per motius de salut, econòmiques, socials o d’altres.
Proposarem una nova línia de marxandatge i productes del club. I també la nova marca roba esportiva oﬁcial
serà produïda 100% a Catalunya.
La transparència i la seguretat jurídica seran també
focus a millorar així com la implantació de les noves tecnologies i altres actuacions a l’Estadi Nou Sardenya.
La il·lusió ens fa creure en un Europa més gran

•

N

o sé a quina ment brillant se li va
acudir la campanya de Barcelona
antimasclista, un cartell que té poc
a veure amb el feminisme combatiu que
denuncia l'arrel d'aquesta societat que
maltracta, discrimina, viola i mata les
dones. No sé què estaven pensant quan
van dibuixar les papallones, van afegir
l'emoticona amb un somriure i van posar de fons aquests colors potser pensant que era més femení. La imatge va
durar poc; almenys van ser ràpids rectiﬁcant. Més inequívoc i contundent, en
canvi, ha estat l'acció que les companyes
de l'Assemblea Feminista de Gràcia han
fet aquest dimecres 25 de novembre, dia
contra la violència masclista, important
una performance que va néixer a Ciudad
Juárez fa uns anys i que ha corregut per
tot el món per denunciar els feminici-

La realitat és molt
dolorosa i les
estadístiques són cops
directes a l'estómac
dis: sabates vermelles per no oblidar totes i cadascuna de les dones assassinades a mans d'homes. I és que la realitat
és molt dolorosa i els números són cops
directes a l'estómac. Segons la macroenquesta de violència envers les dones
2019, gairebé un 60 per cent de les dones
de més de 16 anys han patit violències
físiques, psicològiques, econòmiques i
sexuals pel fet de ser dones. Així de real,
així de bèstia. A casa, a la feina, al transport públic, a les comissaries, als jutjats.
Violència amb diferents graus i amb
únic objectiu. Cal resposta. Una resposta
com la de les dones de Gràcia, que surten al carrer, criden sense alçar la veu,
abracen altres dones i les incorporen a
la lluita perquè cap de nosaltres es pot
quedar enrere, que s'organitzen per aturar desnonaments i injustícies, que creen xarxes amb altres col·lectius de dones
d'aquí i d'arreu. Perquè això és insostenible i hem dit prou.

•

Gràcies al suport de:
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Opinió

Opinió convidada
Manuel I. Cabezas González, doctor en Didactologia de les Llengües i de les Cultures

La veritat i la posveritat (i 2)

A

l número 818 d’aquest setmanari es va
publicar la primera part del text La veritat i la posveritat, que acabava dient que
en aquesta “era de Pinotxos” han sorgit
noves paraules per disfressar les mentides de tota la vida. És el cas del terme “posveritat”, eufemisme per no parlar de mentida pura i
dura de sempre. Amb la paraula “posveritat” es
designa un estat cultural (?) que està marcat per
la distorsió deliberada de la realitat i per una indiferència cap a la veritat, que exalten les emocions i les creences personals sense fonament.
Seguim. Els fets. Avui, a Espanya, és una bajanada aﬁrmar que s’ha produït una nefasta convergència de “policrisis” (la sanitària, la política,
l’econòmica, la social, la demogràﬁca, la cultural,
l’ètica, la de valors...) que ens han ﬁcat en un túnel, del qual no es veu i del qual es trigarà molt en
veure el ﬁnal, i encara molt més en sortir-se’n.
Naveguem a la deriva en aquestes gravíssimes
“policrisis” i els responsables de gestionar-les –
la nostra electa, que no selecta, casta política- no
estan a l’alçada. No parlen, amb llum i taquígrafs
i pensant només en els castigats ciutadans, amb
els seus companys per concertar-se, gestionar-les
i oferir una solució satisfactòria per a la majoria
de la ciutadania. Cada partit fa la guerra pel seu
compte pensant només en els rèdits personals i
partidistes. I per aconseguir-ho no dubten en mentir i en ser, di i nit, incoherents o contradictoris. I si
no ho fan més és perquè el dia només té 24 hores.
Ara bé, davant del complicat i greu moment
que estem vivint, els de la casta política governant i els de l’oposició segueixen amb el seu “modus operandi” habitual: fer populisme i demagògia, fugir de la veritat, mentint constantment
per mantenir-se en el poder o per poder arribar a
gaudir d’ell. I la casa segueix sense escombrar-se.
I les “policrisis” agreujant-se cada vegada més i
conduint-nos a l’abisme sanitari, econòmic, polític, social, educatiu...
D’aquí la pertinença i l’actualitat de l’assaig

Foto: Arxiu

Naveguem a la deriva
en aquestes gravíssimes
"policrisis" i els responsables
de gestionar-les, la nostra
electa que no selecta, casta
política no estan a l'alçada.
d’HG Frankfurt; sense la veritat o les veritats no
comprendrem la realitat de les actuals “policrisis”
espanyoles, seguirem anant a cegues i, individualment i col·lectivament, anirem a les palpentes per
la vida. I el que també és molt greu, la ciutadania
no voldrà sentir, cada vegada més, els missatges
contradictoris i incoherents dels indocumentats
demagogs de la casta política, que la van utilitzar
com a instrument de la seva particular ambició

política o vital. Ara bé, en el pecat, els mentiders
de la casta política tenen la seva pròpia penitència: El càstig del mentider és no ser cregut, encara que digui la veritat un dia, Aristòtil dixit.
Contra els populismes i la demagògia que prostitueixen i embruten la veritat, només hi ha un
antídot: dotar la ciutadania –gràcies a l’educació, la formació i la informació contrastada- d’un
esperit crític, que la vacunin contra les mentides descarades de la casta política. Com bé va dir
algú, no es pot seguir donant periòdicament la
paraula-vot a la ciutadania sense donar-li també
la formació i la informació perquè ho faci amb coneixement de causa. Seguir així és seguir votant a
cegues, sense saber què està en joc. I després passa el de sempre: entreguem el poder a uns indocumentats demagogs que ens utilitzen com instruments del seu particular projecte polític i vital,
al mateix temps que ens mantenen en la societat
del desconeixement i de la mentida, presos dels
xarlatans i dels Pinochos.

•
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Si
voleu publicar els vostres actes en aquesta agenda, envieu un correu
electrònic a redaccio
@independent.cat

Exposicions
Fins al 4 de desembre
La Fundació Felícia Fuster i el Centre
d’Art Contemporani Nidart presenten l’exposició No m'esborro, amb l’obra de Anna
Mcneil, Kati Riquelme, Mercè Soler, Núria
Rossell, Sonia Ruiz de Arkaute, Susana
Gutiérrez i Teresa San José. Per expressar
les emocions i pensaments que l’obra de
Fuster els ha inspirat, cada artista plasma
l’essència d’un poema en unes propostes
plàstiques. Emprant distintes disciplines,
com la pintura, l’escultura, la fotograﬁa,
la instal·lació i el llibre d’artista la mostra
presenta 20 obres.
Fundació Felícia Fuster (Camps i Fabrés, 3)
Fins al 3 de gener
La galeria Miluna reuneix a la mostra
Contactus un total de 14 artistes internacionals de diferents disciplines artístiques
i tècniques d'art contemporani: Lydia
Aldrey, Juliana Bach, Katerina Bohac,
Josbel Chacón, Eva Kaluzova, Martina
Konvickova, Gustavo Millán, Miroslavo,
María Montiel, Conchita Pineda, Carlos
Rojas, Giorgia Roversi, Margarita Videvic
i Julián Villafane. Les visites es faran per
grups reduïts amb cita prèvia. També es
podrà veure a la web de la galeria (www.
milunalife.com).
Miluna Life & Art (Providència, 10)
Fins al 31 de desembre
L'Associació de Veïns La Salut-Park GüellSanllehy presenta una mostra fotogràﬁca
que dona a conèixer alguns dels elements
arquitectònics i paisatgístics del barri de
La Salut. L’exposició consta de dues parts:
una que recull els elements arquitectònics i espais verds que ja estan catalogats
i l’altra que mostra alguns dels elements
que l’entitat ha demanat que es preservin i s’incloguin en el Pla Especial de
Protecció del Patrimoni Historicoartístic
dels barris tradicionals de la Vila de
Gràcia que inclou també part de la Salut.
Casal de barri Cardener (Cardener, 45)
Fins al 9 de gener
Casa SEAT acull la mostra 70 anys en moviment, que reunirà per primer cop davant del públic models històrics com ara
el 600 o el Panda Papamòbil. Els automòbils aniran canviant cada setmana i
en total es podran veure 17 vehicles que
conformen part de la memòria col·lectiva.
A través del perﬁl d'Instagram de Casa
SEAT els usuaris podran escollir quins
models volen que s'exhibeixin les darreres setmanes de la mostra d'entre una
preselecció i recuperar així vehicles especials com el 600 Formichetta, el 1400B
Rally de 1957 o el Marbella Playa de 1992.
Casa SEAT (pg. de Gràcia, 109), de 9 a 21 h
Fins al 15 de gener
Academias / Ultraacademias. El Palau
Antiguitats ha volgut aprofundir en el
procés de creació d’un artista. A la seva
nova exposició fan ús del terme “ultraacadèmies” emprat al segle XIX pel crític
d’art Raimon Casellas per referir-se a les
obres carregades d’un erotisme impropi
de la seva època.
Palau Antiguitats (Gràcia, 1)
Fins al 17 de gener
Exposició Joan Perucho i les edicions pop.
L’Aventura de Tàber de Julià Guillamon.
L'Ajuntament de Barcelona i Biblioteques

de Barcelona publiquen Joan Perucho i les
edicions pop. L’Aventura de Tàber, de Julià
Guillamon, amb disseny d’Ángel Uzkiano
i més de 150 il·lustracions. Aquest llibre
forma part de les accions commemoratives de l’Any Perucho 2020 juntament amb
l’exposició que coorganitza la Institució
de les Lletres Catalanes a la Biblioteca
Jaume Fuster ﬁns al 17 de gener de 2021,
ara tancada temporalment per les mesures covid-19. Aquesta mostra és un homenatge de les Biblioteques de Barcelona a
l'escriptor gracienc.
Biblioteca Jaume Fuster (plaça Lesseps)
Fins al 22 de març de 2021
Exposició Olor de Tardor. La primera casa
de Gaudí ret homenatge al perfumista, artista i col·leccionista d'art que va morir el
passat gener. La mostra, comissariada per
Cristina Agàpito, presenta obres d'Ernesto Ventós vinculades amb la tardor.
Casa Vicens (Carolines, 20)
Exposició permanent
Casa Vicenç, la primera casa de Gaudí:
maniﬁesto de su obra. Una mostra audiovisual que mostra el creixement de
Barcelona durant més de 130 anys i el seu
context social, cultural i artístic, a més a
més del manifest de l’obra de Gaudí. Cal
consultar horaris i preus.
Casa Vicens (Carolines, 18)

El Conde de Torreﬁel

Recomanem

El teatre familiar torna al Lliure
El Teatre Lliure obre les portes al públic familiar aquest cap de setmana amb els
espectacles Els protagonistes (Gràcia) i Poulette Crevette (Montjuïc), després de
cancelar les representacions previstes el passat març. El primer espectacle per a
infants d'El Conde de Torreﬁel, una de les companyies nacionals més reconegudes
a l’estranger, és un recorregut sensorial per diferents espais de Gràcia. A Els
protagonistes, grups reduïts de 8 persones, amb màxim 1 adult per menor, es
posaran uns auriculars i s'endinsaran en una experiència estètica pensada per a
nens i nenes de 7 a 10 anys. L'accés dels grups serà cada 15 minuts i cada dia es
faran 12 passis de l'espectacle. No per dirigir-se a públic infantil la companyia ha
abandonat el seu estil. "Si per provocació s'entén una sacsejada a la sensibilitat de
qui la rep, llavors la provocació en aquest espectacle és màxima", explica Tanya
Beyeler, directora i dramaturga de l'espectacle juntament amb Pablo Gisbert.
Dissabte 28 i diumenge 29 de novembre al Teatre Lliure (Montseny, 47)

Actes
Divendres 27 de novembre
Primeres passes. En sortir de casa
Lletra Petita. A càrrec de Martha
Escudero.
En línia en Instagram (@bibliotequesbcn_acasa), a les 11 h
Cicle temàtic: La invasió de la ciència-ﬁcció. A càrrec de Salvador Bayarri.
En línia a Zoom, a les 18.30 h
Concert: Fem música de l'insòlit. A càrrec
de l'Orquestra Reusónica Trio.
La Sedeta (Sicília, 321), a les 19 h
Poesia secreta: Lali Barenys i Carles
Beltran.
La casa dels contes (Ramón y Cajal, 35), a
les 20 h
Concert: El Diluvi.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 20 h
Dissabte 28 de novembre
Teatre infantil: Petit Vivaldi. Cia
Pamipipa. Espectacle de titelles. Edat recomanada de 0 a 3 anys.
L'autèntica Teatre (Martí, 18), a les 11 i a
les 12.30 h i dg també
Anna Casals presenta Contes per salvar el
planeta. Cal conﬁrmar l'assistència a reserves@onallibres.cat.
Ona Llibres (Pau Clarís, 94), a les 12 h
Compostatge comunitari. Per descobrir
com reciclar les restes orgàniques de casa
per generar compost. L’activitat s’adequarà a la normativa sanitària i es seguiran les
mesures de seguretat recomanades. A càrrec de Joan Solé (Societat Catalana d’Educació Ambiental) i l’equip tècnic de l’Aula
Ambiental Bosc Turull.
Punt Verd de Vallcarca (Av. Vallcarca 71),
de les 11.30 a les 14h

Teatre: Balada per un home mort.
Almeria Teatre (Sant Lluís, 64), a les 19 h
Concert: KeTeKalles. Quatre dones que
reivindiquen el seu lloc als escenaris i tenir una veu pròpia. Cal inscripció prèvia.
CC el Coll - La Bruguera (Aldea, 15), a les
20 h
Diumenge 29 de novembre
Espectacle narració oral i música:
Historias de muertitos y muertotes en su
altar. Willo Arunategui i Pau Peralta M.
Cal reserva prèvia.
La casa dels contes (Ramón y Cajal, 35), a
les 19 h

Dimecres 2 de desembre
Consell ciutadà i consell plenari de
Gràcia.
Seu del Districte (pl. de la Vila), a les 17.15 h
La Taverna del CAT: Marion Candela i
Óscar Cruz.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 20 h
Teatre: Psicosi de les 4.48.
Teatreneu (Terol, 24), a les 20.45 h
Dijous 3 de desembre
Estrena del documental Amb un tros
d'acordió + concert El Pont d'Arcalís.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 19 h

Entitats

Divendres 27 de novembre
Projecció del documental
Imprescindibles. Remedios Varo. Dirigit
per Toni Espinosa. Presentació a càrrec
d'Agita't Gràcia.
Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a les 19 h

Fins al 21 de desembre
Tallers a distància Creu Roja. Casal Gent
gran del Centre cívic el Coll.
Inscripcions a gentgran@ccelcoll.org o al
932562877 / 622924926

Del 28 al 31 de desembre
Inscripcions al Casal d'hivern Endinsa't
al món de l'art a partir del 23 de novembre. Adreçat a infants de P3 a 6è de primària. La realització de l'activitat està
subjecta a l'evolució de la pandèmia i a
les indicacions de les autoritats sanitàries al respecte.
Diumenge 29 de novembre
Salut al vermut. Punt de trobada i espai a EART (Torrijos, 68), de 9 a 14 h
l'aire lliure.
La Miranda (Av. Coll del Portel, 74), a les
12 h
Dissabte 28 de novembre
Mercat de pagès. Amb parada de recollida de roba d'abric organitzad per la
Xarxa de Suport Mutu de Vallcarca.
Plaça Metro Vallcarca, d'11 a 14 h

Amb el suport de

Dimarts 1 de desembre
Presentació del llibre 'Qui fou Josep
Maria de Sucre Grau', de Manel Aisa.
Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a les 19 h
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A punt la segona
edició del festival
CatBaSur de La
Badabadoc

S.M.
La sala La Badabadoc ja té enllestida la segona edició de
CatBaSur, el Festival de Teatre
Unipersonal que tindrà lloc de
l’1 al 21 de desembre, i que proposa l’encontre dramatúrgic
d’obres teatrals entre Catalunya
i Buenos Aires. CatBaSur reaﬁrma l'objectiu de recolzar i promocionar la producció de teatre
català i exportar-lo arreu.
El públic trobarà teatre unipersonal de proximitat i de
qualitat, en propostes dramatúrgiques que tot sovint -per la
pròpia natura del seu formatexploren noves formes d’expressió i nous llenguatges teatrals.
El festival s’articula en format
de concurs obert al públic, amb
una secció oﬁcial a competició
i 4 obres a concurs, que aspiren a un premi del jurat i un del
públic. L'esfondrament de la
casa Usher (cia Projecte Galilei)
o Ana y Serafín. Inquilinos de
la periferia (Cia Factoría los
Sánchez i La nave va), entre les
obres seleccionades.

Breus

L'autèntica reprèn
la programació per
a públic infantil
amb 'Petit Vivaldi'
Cedida

Després del tancament
decretat a ﬁnals d'octubre
per la Generalitat que
va agreujar la situació
crítica que ja patien les
sales i les escoles de teatre
(vegeu L'Independent
821), L'autèntica -una
de les afectades- torna
als escenaris amb una
programació dirigida
especialment a la primera
infància amb companyies
i espectacles "de primera
línia". Així, aquest cap de
setmana, la sala gracienca
estrena Petit Vivaldi,
una passejada per les
estacions de la mà de les
titelles i la música en viu
de Pamipipa. El cartell
seguirà amb La rateta, del
4 al 6 de desembre, amb
una perspectiva actual
pedagògica i de gènere a
càrrec d'Elisa M. Matallin.

Cultura
El CAT reobre amb la
Taverna i El Diluvi i
programa els Quicos
i Pau Riba al Nadal
El cartell en viu segueix amb l'estrena del documental
'Amb un tros d'acordió' i El Pont d'Arcalís, dijous 3

Silvia Manzanera

El Diluvi es
reiventen amb
'Els Amants' tot
homenatjant
Ovidi Montllor

D

esprés de la celebració
del Congrés de Música
d'Arrel en versió virtual
-amb més de 200 acreditats i més de 6.500 visualitzacions als vídeos dels àmbits
temàtics i els concerts-, el CAT ha
reobert portes aquesta setmana
i ha recuperat la programació de
la Taverna dels dimecres al bar
del centre amb l'actuació de Blai
Casals i Eulàlia Bargalló. El concert de la banda valenciana El
Diluvi aquest divendres, que ja
estava programat dins la Tardor
Folk, tancarà aquesta primera setmana de represa de l'activitat en
viu, que seguirà amb l'estrena del
documental 'Amb tros d'acordió',
signat per l'acordionista i antropòloga Irene Augé, més concert d'El
Pont d'Arcalís.
Amb la gira Els amants, El
Diluvi crea una nova mirada personal que es torna a trobar amb
la d’Ovidi Montllor, l’any que es
commemora el 25è aniversari de la
seva mort. En la recerca de noves
fórmules i escenaris, l'espectacle
que presentarà el grup al CAT inclou els seus millors temes, alguns
dels millors covers de l'artista d'Al-

La banda de folk valenciana El Diluvi, en concert al CAT aquest divendres. Foto: Cedida

Sacsejar el sector, objectiu assolit. El
Congrés Nacional de Música d'Arrel,
celebrat al CAT i la xarxa, ha assolit
l'objectiu principal, segons el seus
impulsors, el col·lectiu La Xeixa, que
era "sacsejar el sector" i comprovar la
necessitat de debat. La trobada s'ha
tancat amb 200 acreditats i 100 persones
connectades de mitjana als 6 àmbits
temàtics i a la resta de programació.

coi i molta poesia. Les Tavernes al
bar del CAT seguiran amb Marion
Candela i Òscar Cruz (2/12), Anaís
Falcó i Jaume Casalí (9/12) o Victor
Salvatti i Ed Moreira (16/12); dimecres 23 hi ha programada una taverna de Nadal, amb Anaís Falcó,
Jordi Fàbregas i Xavi Rota, amb
la participació del Taller de cançó del CAT.
El cartell de festes del CAT d'enguany no es deixa altres clàssics
com els concerts de Quico el Célio,
el Noi i el Mut de Ferreries divendres 18 de desembre, o l'espectacle
Jisàs de Netzerit o el Capítol zero de
la Guerra de les Galàxies amb Pau
Riba & De Mortimers dissabte 19.
A més hi ha dues propostes més al
cicle nadalenc d'aquest any: la presentació del llibre El Tió de Nadal
de Pep Fornés (18/12), i el concert d'Iban Beltran, Josep Pedrals
i Carles Pedragosa (3/01).

•

L'entrevista

Irene Augé mostra la història dels acordionistes del Prepirineu

"M'interessa la música quotidiana,
la que està a mans del poble"
S.M.

D

ijous 3 de desembre el CAT
estrenarà Amb un tros d’acordió, d’Irene Augé, en una
sessió que inclourà un col·loqui
amb la directora i un concert del
grup El Pont d’Arcalís, que faran
referència a part del repertori del
documental, un treball que recull
la història dels vells acordionistes
i balladors de la Vall de Lord. La
música que no surt als llibres.

Com es va originar el projecte?
Quan estudiava musicologia vaig
fer un treball de camp a la Vall de
Lord (Solsonès) que després vaig
seguir amb el màster d'antropologia. Tenia molt material recollit
i se'm va acudir fer un documental. Volia homenatjar la música
que no surt als llibres i posar en
valor el patrimoni de la zona.

s'ha d'entendre que és una música molt quotidiana, a mans del
poble, que ells mateixos amb
prou feines valoraven i valoren.
Més enllà del valor musical a mi
m'interessa la funció social, com
reaﬁrma el sentiment de comunitat, tot i que no tothom hi accedia
igual: les dones no tocaven fora
de casa, per exemple.

I per què aquest interès?
L'acordió diatònic del Prepirineu
s'ha estudiat molt poc. També

Quin és l'objectiu del ﬁlm?
No pretenc recuperar una pràctica musical, la qual comprèn dels

Cartell del documental. Foto: Cedida

anys 30 als 60, ja que els contextos socioculturals són canviants.
La meva intenció és mostrar una
altra manera de viure la música.
Ells la tenien incorporada al dia a
dia, mentre treballaven, a les ballades del vespre. Expliquen que
era l'única aﬁció que tenien.

•

Cultura
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Lluís Alcalà (Sardana
de l'Any): "El nivell de
la qualitat musical de
la cobla és molt alt"
És el guanyador de l'edició d'aquest any del concurs que
organitza la Confederació Sardanista de Catalunya amb
'25 anys màgics'. I és un compositor gracienc que es va
quedar atrapat des de ben petit pel món de la sardana

S.M.

A

quest any sí. Després d'arribar a la ﬁnal cinc vegades, el músic i compositor gracienc Lluís Alcalà
ha aconseguit el Premi
Popular del concurs La Sardana
de l'Any'19, en una edició sense públic emesa des del teatre La
Passió d'Esparreguera i amb la
votació per internet. Malgrat tot,
ningú li treu al músic i compositor
gracienc la satisfacció d'haver estat escollit entre més de 200 composicions d'arreu del país (també de la Catalunya Nord on hi ha
molta aﬁció sardanista). "Primer
es seleccionen una cinquantena de
cançons i a la ﬁnal arriben només
deu, i després el públic escull, però
enguany el vot ha estat telemàtic",
explica Alcalà, il·lusionat pel reconeixement i prestigi que aquest
premi representa en el món sardanista, un món que el va atrapar ara
fa 30 anys. "Vaig començar amb set
o vuit anys, i recordo que quan en
tenia 10 vaig anar a un aplec sardanista a Calella amb els pares i em
vaig quedar ﬂipat".
Alcalà ho tenia clar: quan acabés la carrera de piano es posaria
a estudiar la tenora. I tocant i també ballant, als 20 anys va començar a composar; ja en té 30, de sardanes. La guanyadora ha sigut 25
anys màgics, una obra dedicada als
25 anys de matrimoni d'una parella sardanista. Alcalà reconeix que
és un món que encara té l'estigma
de vincular-se a gent gran (sobretot pels balladors) però també en

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla del
Prat, 15. Tel. 93 217 26 42.
• Mónica Naranjo, la huella de la
pantera. Dv, 19.50.
• Eso que tú me das. Dv, 16.00. Ds
i dg, 20.15. Dl, dm, dc i dj, 16.00 i
20.15. Dv, 20.10.
• Trolls 2, gira mundial. Dv, 17.50.
Ds i idg, 16.00 i 18.05. Dl, dm, dc
i dj, 18.05.
• Regreso a Hope Gap. 18.00. Dv,
16.00. Ds, dg, dg, dm i dc, 16.00 i
20.00. Dj, 15.50.
• No matarás. 20.10.
• Las hijas del Reich. 15.55.
• Sentimental. 18.10. Dj, 17.55.
15.55 i 20.20.
• Emma. Dj, 19.40. 17.50. 15.50 i

ﬁem que es recuperin", afegeix el
músic gracienc.
I després de 20 anys escoltant
i escrivint sardanes, segueix formant-se. "Encara que ho sembli no
és bufar i fer ampolles: si vols fer
les millors cobles del país has d'estudiar molt".

•

Cobla Mediterrània. A més de
composar i ballar sardanes, Lluís
Alcalà forma part des de fa sis anys de
Cobla Mediterrània, un grup de joves
instrumentistes que interpreten un
repertori format per sardanes, balls
vuitcentistes i música simfònica que
també mira més enllà de la cobla.
19.45. Dj, 15.50.
• Las brujas de Roald Dhal. 15.55,
17.55 i 20.05.
• La voz humana. 18.30.
• Idiot Prayer - Nick Cave Alone at
Alexandra Palace. Dj, 20.00.
Cinemes Girona. Girona, 177
• Binti. Ds i dg, 16.00.
• Sentimental. Dv, ds i dg, 16.00,
18.00 i 20.00. Dc i dj, 18..0 i 20.00.
• No matarás. Dv, 16.00. Ds i dg,
20.15.
• Asian Film Festival Barcelona.
Dv, ds i dg, 18.00 i 20.00. Dc i dj,
16.00, 18.00 i 20.00.
• Verano del 85. Ds i dg, 18.15.
• Caperucita Roja (Mostra
Documentalistes
Iberoamericanes). Dv, 19.30.
• El Club de los Divorciados. Ds i
dg, 16.15. Dv, 17.00.

No m'esborro
Ramon Casalé Soler

L

a Fundació Felícia Fuster (Camps i Fabrés, 3 baixos)
continua amb la seva tasca de mostrar el treball de
diferents artistes, tant a nivell individual com collectiu. En aquesta ocasió es tracta de 'No m’esborro',
on a través d’una vintena d’obres, la majoria incloses
en el terreny conceptual, es mostren les obres de set
artistes, totes elles dones: Núria Rossell, T. San José,
Susana Gutiérrez, Sonia Ruiz de Arkaute, Mercè Soler,
Kati Riquelme i Anna McNeil, sent la comissària l’artista multidisciplinar, fotògrafa i curadora independent Susana Gutiérrez, que també és la responsable de
Nidart Centre d’Art Contemporani de Santa Maria de
Palautordera, que ha organitzat aquesta mostra juntament amb la Fundació Felícia Fuster.
Aquesta exposició enllaçarà amb el centenari del naixement de la poeta, artista i traductora Felícia Fuster
(Barcelona, 1921 – París, 2012) que es celebrarà l’any
que ve com homenatge a la seva trajectòria a través de
diversos actes. Per a Gràcia és important disposar d’un
espai d’aquestes característiques, ja que la Fundació, a
banda d’oferir l’obra poètica i plàstica de Fuster, també contribueix a ajudar a les persones sense mitjans
econòmics a la divulgació del català fora del país i, sobretot, a impulsar la creativitat artística. Actualment
la Fundació té un fons
d’aproximadament 500
peces: pintures, gravats,
escultures, manuscrits,
vidre, objectes, llibres
i edicions d’artista i la
seva obra literària.
El tema que ha unit
el treball d’aquestes artistes es mou entorn a
l’obra poètica i artística
de Fuster, a través de dialogar i cercar “l’essència i sintetitzant, tal com
ella fa en els seus poemes”. En totes les peces la paraula,
o sigui el metallenguatge, és evident, permetent la fusió
entre la poesia i la plàstica. Veiem obres on la natura hi
és present, com uns arbrets amb branques seques damunt d’una cadira de T. San José; unes fotograﬁes impreses sobre paper japonès de Susana Gutiérrez, on en
una d’elles apareix el rostre de Felicia Fuster mig enterrat a la sorra; d’Anna McNeil hi ha dues pintures i una
sèrie de dibuixos, on la ﬁgura de la dona és la protagonista. Hi ha una escultura de Kati Riquelme feta en gasa
que demostra la fragilitat d’un cos incorpori. La peça
més conceptual de totes és la de Mercè Soler, on mostra
un paper que sorgeix de la paret i que s’estén per terra
on hi ha una sèrie de caràcters dels que no sabem el seu
signiﬁcat. Respecte a Núria Rossell, exposa llibres d’artista dels que ha arrancat les pàgines. En canvi l’interior de les cobertes está pintat. I ﬁnalment, Sonia Ruiz de
Arkaute presenta una instal·lació que recorda els nius
d’ocell que estan penjats a la paret, on utilitza diversos
materials com el metall, la corda, la resina i la plata.

L’obra poètica
i artística
de Fuster ha
unit el treball
d’aquestes
artistes

El músic gracienc Lluís Alcala al Liceu. Foto: Cedida

destaca l'alt nivell musical i compositiu de la cobla. "Actualment hi
ha músics molt bons, també a nivell compositiu hi ha molta gent
preparada; crec que, en general, el
món de la sardana té bona salut tot
i el cop que ha representat la crisi
sanitària per les entitats, que con-

crítica
d'art

• Robots (documental del mes).
Dj, 19.30.

Verdi. Verdi, 32.
• Sentimental. Dv, dl i dj, 11.30,
14.00, 17.00, 18.55 i 20.30. Ds,
dg, dm i dc, 14.00, 17.00, 18.55 i
20.30.
• La voz humana. Dv, ds, dg, dl
i dj, 11.30, 14.00, 15.00, 16.00 i
18.55. Dv, ds, dg, dl i dj, 12.30,
20.20 i 21.20. Dm, 11.30, 14.00,
15.00, 16.00 i 18.50. Dm, 12.30,
20.25 i 21.20. Dc, 11.30, 14.00,
15.00, 16.00 i 20.20. Dc, 12.30 i
21.20.
• Eso que tú me das. Dv, dl, dc i dj,
11.30, 14.00, 16.00, 17.25 i 20.50.
Ds, dg, dm, 14.00, 16.00, 17.25 i
20.50.
• Cartas mojadas. Dv, dl, dm i dj,
16.15.

•

• Emma. Dv, ds, dg i dl, 113.0,
16.00, 18.00 i 19.55. Dm, 16.00 i
18.00. Dc, 16.00 i 18.05. Dj, 16.00,
18.00 i 19.55.
• Rifkin's Festival. Dv, dl, dm, dc i
dj, 14.00.
• Regreso a Hope Gap Dv, ds, dg,
dl, dc i dj, 11.30, 14.00, 16.00,
18.05, 20.10. Dm, 11.30, 14.00,
16.00, 18.25 i 20.15.
• Península (preestreno). Dm,
11.30.
• Frida viva la vida (documental).
Dm, 11.30 i 18.15.
• Cielo sobre Berlín. Dj, 11.30.
• Trolls 2 gira mundial. Ds i dg,
11.30 i 16.00. Dv, dl, dc i dj, 18.25.
Ds i dg, 14.00 i 18.25. 16.00
Verdi Park. Torrijos, 49
• Las niñas. 16.00.
• El artista anónimo. 18.00. Dj,

17.55.
• Falling. Dv, ds, dg i dl, 18.00 i
20.00. Dm, dc i dj, 18.00.
• Cunningham. 16.00.
• Rifki's Festival. 18.05 i 20.20.
• La boda de Rosa. 16.00.
• Mónica Naranjo. La huella de la
pantera. Dv, 20.00.
• Corpus Christi. Dv, 15.55. La resta, 15.55 i 20.00.
• Uno para todos. 18.10.
• Emma. Dm i dc, 19.55.
• Zombeavers (Castores zombies). Dv, 20.00.
• Little Monsters. Ds, 20.00.
• Melanie, the girl with all the
gifts. Dg, 20.00.
• La horda. Dl, 20.00.
• Train to Busan. Dm, 20.00.
• Seoul Station. Dc, 20.00.
• Península (preestreno). Dj,
20.00.
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Gràcia des de l’exili

Èric Lluent

La torratxa

Nens dels noranta

Nadal en
pandèmia
Ernest Cauhé
@ernestcauhe

T

ot això, abans, eren camps. Aquesta frase tan repetida per les generacions que van viure el franquisme va ser una mena d’Introducció a la Història
Contemporània per als que vam néixer als vuitanta. L’expressió popular, dita pels nostres pares i avis
quan érem menuts, ens feia riure però, alhora, ens situava en
un present radicalment diferent a un passat que -ara comprenem- no era pas llunyà. Anar d’excursió pels afores d’una
vila, convertits en terrenys sembrats d’especulació immobiliària, era sovint el motiu d’aquestes paraules. Els ulls dels
adults observaven canvis profunds en el paisatge que els era
conegut i els seus llavis pronunciaven una frase que expressava enyorança d’allò vell, d’allò autèntic per a ells, i que, per
sobre de tot, acreditava l’irremeiable pas del temps.
L’aturada forçosa provocada per la pandèmia actual i els
tres mil quilòmetres que em separen de la Vila han activat
el raconet del meu cervell que reprodueix els records. El
més curiós és que la majoria d’imatges que recupero inconscientment aquests dies són d’escenes quotidianes en
què l’acció no és el més important, sinó l’entorn i les persones que m’hi acompanyen. N’hi ha una que és recurrent i
que té lloc a Gràcia, a ﬁnals dels noranta. És el moment tot
just després de l’escola, en el que tornar a casa es convertia
en una aventura, en una mena de ritual d’exploració de l’espai urbà protagonitzat per un grup de nois i noies de dotze
anys. Hi són l’Anna, l’Unai, la Maria, el Santi, l’Irma. Tots
carregats amb les bosses a l’esquena plenes de llibres, avançant per Travessera de Gràcia en direcció cap a la Vila.
Al record, l’espai fronterer de la Gal·la Placídia és un
tram perillós, especialment el pas de zebra de la Via
Augusta en direcció muntanya, en el que algunes motos
aproﬁten l’ambre del semàfor que permet el gir des de
Travessera per arrancar agressivament i passar abans que
arribin els vianants. És 1998, no tenim mòbils a les butxaques, el berenar és, sovint, un tros de pa i un tros de xocolata embolicats en paper de plata i la música que coneixem és
la que escoltem a la ràdio, la que veiem als programes musicals de la televisió o la que ens passen els amics en alguna
casset casolana. Al parc de la Gal·la Placídia hi sovintegen
grups d’skinheads vestits amb jaquetes Alpha i, a la part
alta de la plaça, encara hi giren els cavallets del Caspolino.
A la Rambla del Prat, entrem a la botiga de sucres i xocolates i dediquem una estona a omplir bossetes de plàstic
amb la quantitat de llaminadures que ens permet el pressupost, que varia entre les vint-i-cinc i les cent pessetes. En
sortir, li fem un cop d’ull als cartells dels cinemes Bosque
i rumiem quina és la propera pel·lícula que ens agradaria veure, segurament alguna americanada tipus Scream
2, El Show de Truman o Algo pasa con Mary. De lluny i des
d’una perspectiva adulta, el grupet que formem pot semblar més aviat un galliner, però la relació entre nosaltres és
pura, transparent i noble. L’objectiu únic d’aquelles estones era fer-nos riure els uns als altres, una tarda rere l’altra, amb qualsevol història absurda, broma incorrecta o
somni irrealitzable. I, sense adonar-nos-en, vam viure les
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Un dels cavallets de Caspolino, ara record a l'escola bressol. Foto: Arxiu

És 1998, no tenim mòbils a les
butxaques, el berenar és, sovint,
un tros de pa i un tros de xocolata
embolicats en paper de plata i la
música que coneixem és la que
escoltem a la ràdio, la que veiem
als programes musicals de la
televisió o la que ens passen els
amics en alguna casset casolana
hores, en essència, més felices de les nostres vides, mentre
fèiem camí Gràcia en dins ﬁns al portal de l’Anna, al carrer
Providència, que era on tot s’acabava.
Aleshores, m’endollava els auriculars del walkman a les
orelles i, baixant cap al carrer Vic, escoltava la còpia pirata
de la cinta Use Your Illusion 2 de Guns n’ Roses. Quan volia
escoltar de nou Knockin’ on Heaven’s Door havia d’apretar el
botó de rebobinar i encertar a cegues el punt de la cinta en
el que creia que es trobaria l’inici de la cançó. És quan explico això que els meus nebots de deu i setze anys somriuen
amb cara d’incrèduls, amb gest de voler conèixer més històries d’un passat que els sembla inversemblant. És el mateix gest que feia quan a l’estiu, d’excursió pel Maresme, el
meu pare s’aturava davant d’una urbanització i em deia: no
t’ho creuràs, però tot això, abans, eren camps.
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l 25 de desembre, zoom, zoom, zoom.
Hi ha nervis a la familia. El Nadal familiar és l’única cita ineludible del
calendari anual. Qui no apareix és criticat
per poc seriós, per tenir alterat l’ordre de
prioritats, per una escala de valors desﬁgurada. No hi ha cap excusa que valgui,
excepte la greu malaltia. N’hi ha que per
no comparèixer algun any han perdut
l’aguinaldo. Així que sempre, per caliu familiar o per amor a la pesseta, tothom bonament s’hi presenta. Excepte el tiet díscol, que no se sap mai si ha de tenir o no
un plat a taula.
Aquest any, una tieta ha fugit a
Portugal enmig de la pandèmia. Del tiet
díscol es tem que es presenti sense mascareta com ho va fer setmanes enrera a
l’hospital amb l’àvia. Els altres dos germans, amb sengles enﬁsemes pulmonars, tindrien una bona entrevista per
a la pel·lícula del 2020 en pandèmia. La
trobada matinal dels poemes, amb ben
bé 50 persones serà del tot una activitat il·legal. Què dir del posterior pica-pica? Si és difícil dir a Salvat-Papasseït o
Joana Raspall amb mascareta, imagina’t
empassar la patata i l’oliveta. La jove
amanaça amb no presentar-se a tal ritual d’inconsciència, malgrat que ningú
ha gosat convocar-lo encara. Hi ha qui
planiﬁca un test d’antígen a la porta. I
si l’any que ve ja no hi és el tiet gran o la
tieta? Els nets i besnets temen la pèrdua
econòmica d’un Nadal sense pujar dalt
de la cadira. I els pares consideren responsablement que aquest any no toca.
Però en el fons, el dol és tan gran des de
la mort d’ella en plena desfeta, que tots
ho necessiten. Ni un funeral han pogut
donar-li. Ni una vetlla. La cosina va escapar-se per acomiadar-se’n a l’hospital
però li van barrar el pas a la porta. No
ho ha dit encara a ningú, perquè el mal,
de tan endins, li crema.
A pocs dies de la data, la que mana de
veritat, la que el dia 1 de gener en farà
99, decreta l’estat d’emergència: “aquest
any, tot igual” anuncia impassible, i continua endreçant les cintes super 8 dels
anys quaranta.
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