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L'Ajuntament obre un espai
per a 90 persones sense llar
a la residència Erasmus
El Centre Heura fa una crida a la recerca de voluntaris per reobrir tota la
setmana a República Argentina l'espai de relació de gent que viu al carrer

Albert Balanzà
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Vista del pati de la residència Erasmus. Foto: À.G.P.
Gràcies al suport de:

Gràcia sembla que mentalment li agaﬁ lluny la
situació de les persones sense llar que dormen
al ras a la ciutat, justament la setmana que han
mort dues d'aquestes persones al Mercat de la
Barceloneta i al Parc de la Ciutadella i que fa pocs
dies que ha reobert el pavelló temporal de la Fira amb les
baixes temperatures. A Gràcia, segons les últimes dades
del recompte fet al maig als cinc barris del districte per la
Fundació Arrels, hi ha 45 persones que dormen al carrer.
Però des del 18 de desembre la residència Erasmus de
Torrent de l'Olla 212, l'antiga Clínica de Lourdes, ha arribat a un acord amb l'Ajuntament per dedicar un dels seus
dos ediﬁcis a l'atenció de persones sense llar. Gestionat per
la Fundació Salut i Comunitat, l'espai té 90 places i el model d'acollida és exclusivament per a homes funcionant
sempre en horari de vespre i nit. El seguiment d'aquestes
persones es fa a través de Serveis Socials i estarà actiu al-

menys ﬁns al mes de maig, quan està previst que s'acabi
l'estat d'alarma decretat pel govern espanyol.
A pocs metres d'aquest equipament, el Centre Obert
Heura també ha impulsat aquesta setmana la reactivació
de dilluns a divendres del seu espai anomenat la Torre,
a avinguda República Argentina 24. L'entitat, que també
atèn persones sense llar a través de la Xarxa d’Atenció a
Persones Sense Llar (XAPSLL), manté un fort pol d'atracció al barri al número 1 de República Argentina, darrere
dels Josepets, on s'ofereixen els serveis de dutxa, rober i
perruqueria. L'entitat, un cop alguns col·laboradors s'han
reincorporat a les seves feines, no ha tingut prou voluntaris en els últims mesos per dinamitzar en horari de tarda el seu espai de relació i ara fa una crida per aconseguir
nou voluntaris. "El primer que perds quan ets al carrer
és la relació amb els altres", apunta la directora d'Heura, Jara García. L'espai de relació, si culmina amb èxit la
crida per trobar nous voluntaris, obrirà a partir de l'1 de
febrer en horari de 16.30 hores a 19.30 hores tots els dies
laborables. Pàgina 3
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El Sàhara centra
dues xerrades a
l'Ateneu Roig i a
l'Ateneu Llibertari

El conﬂicte del Sàhara,
que a Gràcia és sensible
per la dinamització
de l'associació ACAPS
i l'acollida d'infants
sahrauís en els últims
estius, serà tema
central d'activitats en
els propers dies tant
a l'Ateneu Roig com a
l'Ateneu Llibertari. Els
primers han organitzat
dilluns 18 en el marc
dels Dilluns Republicans
una xerrada amb Toni
Guirao, vicepresident
de la federació ACAPS
a travésdel canal de
Youtube de la Fundació
L'Alternativa; els segons
passaran dimarts 19 a
les 19 hores al seu local
d'Alzina 5 el documental
Laila, de Sílvia Munt,
i faran una xerrada
posterior amb Carles
Bort.

C's reelegeix Arturo
Carrasco com a
coordinador del
partit a Gràcia
La junta directiva de C’s
Gràcia ha reelegit Arturo
Carrasco (Barcelona,
1997) com a coordinador
local, dos anys després de
la seva primera elecció.
Carrasco és estudiant de
Ciències Polítiques.

Política
Només Junts i PSC
situen noms locals en
llocs de sortida a les
llistes del Parlament
Un debat de l'ANC entre formacions sobiranistes engega la
precampanya en plena incertesa per la probable suspensió

sejada-contacte de la cap de llista
del PDeCAT, Àngels Chacon, amb
Ortega, per espais com el mercat de l'Abaceria o una trobada
amb el G6 i els Castellers a Can
Musons.

Albert Balanzà
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es eleccions al Parlament
no tenen ara mateix ni dia
segur de celebració a causa de la crisi sanitària, però
les llistes sí que estan fetes
i només Junts i PSC han situat militants locals amb possibilitats de
sortida. Es tracta de Josep Rius,
excap de gabinet del president
Puigdemont i número 13 de la
formació independentista, i l'escriptora Gemma Lienas i ﬁns ara
havia estat vinculada a Catalunya
Sí Que Es Pot, que anirà en el número 4 dels socialistes. Tots dos
militen a les agrupacions locals,
encara que la seva projecció sigui
en tant que dirigents nacionals.
Pel que fa a la resta de dirigents
i militants de les agrupacions de
Gràcia, sobresurt el PDeCAT, que
ha premiat la fidelitat dels tres
consellers cessats del grup municipal que van decidir mantenir-se fidels al partit i ha posat
força amunt però en lloc improbable d'elecció a Sílvia Mayor
(21), Xavier Farrés (29) i Sílvia
Manzano (30). Els postconvergents han estat els primers a arrencar la precampanya, no amb
l'acte suspès dissabte passat en
què la número 2, Joana Ortega,
havia de signar per l'amnistia dels
presos a la parada d'Òmnium,
sinó aquest dijous amb una pas-

Sílvia Mayor (esquerra), amb Joana Ortega i Àngels Chacón. Foto: Cedida

Adrià, Puig, Fàbregas, Munné
i Loperena, protagonistes
del dilluns pels presos. Unes
paraules enregistrades de la mare
d'Adrià Carrasco just el dia que
aquest va tornar de l'exili, unes
altres del conseller Lluís Puig
recolzant l'alma mater del CAT,
Jordi Fàbregas (sempre ﬁx els
dilluns però absent per ingrés
hospitalari) i la intervenció de
Pep Munné sobre Josep Maria
Loperena va centrar l'últim dilluns.

Del cinquanta cap avall. ERC, per
la seva banda, amb el comite de
campanya en marxa, ha ubicat
en els números 56 i 59 dos membres de l'executiva: la secretària
de xarxes socials i impulsora del
marketplace A Gràcia Ho Trobes,
Sílvia Barrufet, i el secretari d'Acció Política, Gerard Goday, respectivament. Catalunya En Comú
també ha situat en el número 59
el seu candidat local, Marc Hortal,
membre de l'eix d'Educació de
Barcelona en Comú i de l'assemblea de Gràcia. Ciutadans també
ha seguit la mateixa tònica, ubicant el portaveu del grup municipal, Jordi Bea, en el número 56
de la llista al Parlament.
Al marge dels partits, l'Assemblea Nacional Catalana, hi hagi o
no hi hagi nova data electoral, ha
organitzat per aquest divendres
15 el primer debat electoral, òbviament virtual, entre les cinc principals llistes sobiranistes, amb
Ester Capella (ERC), Maria Sirvent
(CUP), Lluís Font (PDeCAT),
Aurora Madaula (Junts) i Laura
Ormella (Primàries). L'adreça de
connexió és al canal de Youtube
de l'ANC.

•

Desallotjat un nou espai de Ca L'Espina,
que tenia data oberta des de l'octubre
L'assemblea de la casa se centra ara en el procés civil de
tot l'ediﬁci i conserva tres habitatges okupats a la ﬁnca
A. B.

U

n nou i fort desplegament
de Mossos d'Esquadra ha
tornat aquest dimecres a la
casa okupada més visible de la
xarxa del moviment a Gràcia, Ca
L'Espina, al número 12 del carrer
Astúries. "A cop d'ariet i de radial", com ha denunciat l'assemblea
de la casa a les xarxes socials, els
agents han aconseguit desallot-

jar el segon pis de l'habitatge, un
dels quatre que encara conserva
l'assemblea en la seva pugna amb
els propietaris, la immobiliària
Bojous SL de la família Fradera.
L'operació, però, no ha sorprès
els residents, perquè aquest procés ja tenia sentència de desallotjament amb data oberta des del
passat octubre. Els dubtes de l'assemblea se centraven a saber si
l'operació es limitaria legalment
al segon pis, i per això en els úl-

tims mesos s'havia treballat internament en el blindatge dels
accessos. Els fets s'han produït a
partir de les set del matí quan un
centenar d'agents s'han desplegat
i han intentat entrar a l'immoble.
A quarts de nou la policia ha aconseguit completar l'ordre judicial
sense incidents remarcables.
Ca L'Espina, després de perdre
el passat juliol els baixos comercials que també estaven okupats i
ara el segon pis, centra la seva es-

El desallotjament del segon pis de Ca L'Espina, al carrer Astúries 12. Foto: Cedida

tratègia en els pisos principal, primer i tercer, sense data oberta de
desallotjament, però també en el
procés civil que sí que afecta tot
l'ediﬁci. "Els processos penals no
estan arxivats legalment encara
que s'hagi efectuat el desallotjament", han aclarit fonts de l'as-

semblea. "El projecte segueix en
peu", han conclòs. L'assemblea de
Ca L'Espina és hereva dels projectes que el moviment okupa ha desplegat en els últims anys a Ka La
Trava, a Travessera de Gràcia, i a
Ka La Kastanya, a Torrent de les
Flors, desallotjats.

•

Societat
La residència Erasmus
es reconverteix en part
en espai de nit per a 90
persones sense llar
El Centre Heura necessita nou voluntaris per obrir de dimarts
a dijous el seu espai de relació per a gent que viu al carrer

Albert Balanzà
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ense turistes i amb estudiants que segueixen majoritàriament des de casa
les classes a la universitat,
el dia a dia de la residència
Erasmus, a Torrent de l'Olla 212,
on antigament hi havia hagut la
Clínica de Lourdes, ha canviat radicalment. En la dinàmica de residència, a l'ediﬁci principal, hi ha
persones allotjades de tota mena,
Però des del 18 de desembre una
cridanera lona blava al pati posa
en evidència una separació d'espais respecte de l'ediﬁci secundari
de l'equipament privat.
L'Ajuntament ha arribat a un
acord amb els propietaris de la residència per acollir en aquest segon
ediﬁci i ﬁns al mes de maig, quan
està previst que s'aixequi l'estat
d'alarma decretat pel govern espanyol amb motiu de la crisi sanitària,
un total de 90 persones sense llar,
exclusivament homes, en horari de
vespre i nit i en règim d'hostal. "El
nombre de persones ﬂuctua", apunten fonts de Serveis Socials.
L'equipament està gestionat
per la Fundació Salut i Comunitat
i Serveis Socials fa un seguiment
del funcionament. La ubicació no
s'ha triat a l'atzar, tenint en compte que a l'entorn de la plaça Lesseps
hi ha tot l'any persones que viuen al
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La font d'Hèrcules
del passeig de
Sant Joan estrena
la restauració
Àlex Gutiérrez Pascual

La popular Font
d'Hèrcules del passeig de
Sant Joan ha estrenat amb
l'any l'última restauració,
que ha consistit a fer
una neteja general
per eliminar-ne l’òxid,
restaurar els medallons
de marbre i fer el rejuntat
i la impermeabilització
de diversos elements. La
font, molt deteriorada
en els últims temps i
reivindicada per l'AV
Passeig de Sant Joan, està
ubicada des de 1929 a
l'altura del carrer Còrsega
però al seva estrena a
Barcelona data de 1802.

Nova protesta de
les escoles per la
contaminació i la
manca de protecció

Entrada principal de la residència Erasmus, a Torrent de l'Olla 212. Foto: A.G.P.

carrer i així ho han registrat els recomptes de la Fundació Arrels, que
el maig passat quantiﬁcaven un total de 45 persones en aquesta situació al districte de Gràcia.
També en aquest sector i en
aquest entorn, el Centre Obert
Heura d'atenció als sense llar, amb
dues seus a República Argentina,
s'ha mogut aquests dies de fred per
fer una crida a la recerca de voluntaris per reobrir tota la setmana, de

L'entorn de Lesseps
és un dels espais
on hi ha tot l'any
persones que
viuen al ras

dilluns a divendres, l'anomenat espai de relació que ofereix al número 24 de l'avinguda. "El primer que
perds quan ets al carrer és la relació
amb els altres", apunta la directora
d'Heura, Jara García. L'espai de relació (amb estufes i berenar), ara
obert només dilluns i divendres de
16.30 hores a 19.30 hores, necessita
nou voluntaris per obrir a partir de
l'1 de febrer tots els dies laborables
en aquest horari.

•

Tal com van fer al
setembre i al desembre
les escoles Rius i Taulet
i Josep Maria Jujol
encapçalen divendres una
nova protesta dels centres
contra la contaminació
i les mancances a nivell
de protecció que encara
no han arribat o són
insuﬁcients en el seu
entorn. La protesta, que
ha rebut adhesions com
les de l'Assemblea de
Vallcarca o de l'AV Som
Barri, es a les 16.30 hores.

Inclusió més art urbà a 'Parets amb ànima'
El grup ATRA impulsa un programa a Gràcia on artistes i dones en situació de vulnerabilitat social crearan murals
Silvia Manzanera

E

l grup ATRA, del qual
forma part Salut Mental
Gràcia, ha creat el programa Parets amb ànima,
una activitat que pretén
-fent servir l'art urbà- convertir
l'espai públic en una eina per sensibilitzar en matèria d'igualtat i
inclusió social. Així, el projecte es
desenvoluparà en dos grans blocs:
en una primera part tres reconegudes graﬁteres Lily Brick, Núria
Toll i Musa− impartiran uns tallers de creació d’art urbà, que

després es faran tangibles amb la
materialització d’alguns murals.
I, posteriorment, des del propi
programa es dissenyarà una ruta
que pretén donar a conèixer el patrimoni cultural de Gràcia, mitjançant els murals creats.
L'activitat està dirigida a persones majors d'edat amb diagnòstic
de trastorn mental i/o conducta
addictiva, principalment a dones
en situació de vulnerabilitat social.
A partir de la propera setmana, aquestes artistes impartiran
els tallers perquè, mitjançant l'oci
creatiu i la formació en art mural,
les persones que hi assisteixin tin-

Si la situació sanitària ho permet, la ruta pels murals es faria a la primavera. Foto: Cedida

guin noves portes al món laboral
i "els permeti enderrocar estereotips", com assenyalen des d'ATRA.
Parets amb ànima compta amb la
col·laboració i l'assessorament de
B-MURALs, centre especialitzat
en art urbà de Barcelona.
No és la primera iniciativa del
grup que utilitza l'art com a eina
per destigmatizar les persones
amb malalties mentals. Una de
les més recents és el projecte de
teatre comunitari, amb la representació de l'espectacle musical
de Dagoll Dagom Nit de Sant Joan
el novembre de 2019 al Cercle de
Gràcia.

•
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L'institut Vallcarca salvarà
un terç dels jardins Comas i
Llaberia en un retoc ﬁnal que
l'allunya dels veïns de l'avinguda

Breus

Adéu a Joan
Bernat Batlle,
activista de la
plaça del Diamant
Foto: Cedida

El pla executiu preveu també la connexió exterior des de l'espai
verd ﬁns a l'àgora central del nou complex educatiu
L'històric dirigent de la
nova Associació de Veïns
de plaça del Diamant Joan
Bernat Batlle va morir
el passat 2 de gener a
l'edat de 80 anys. Molt
vinculat també a altres
entitats com el Centre
Moral i Lluïsos, Bernat
va encapçalar l'entitat
veïnal sobretot amb
l'organització d'actes
festius emblemàtics a la
plaça com les sardanes i
havaneres amb sopar de
carmanyola. "Un home
del barri totalment",
han apuntat des de
l'associació.

que connectés l’escola Pare Poveda
"amb el nou pati arbrat del sud de
la parcel·la". La concreció preveu
aquesta entrada exterior que pot
utilitzar-se per a actes de barri i
és generosa amb la idea assumida
que els jardins Comas i Llaberia es
perdrien gairebé totalment com a
ús públic. Fonts municipals han
afegit que els arbres que no es puguin salvar es traslladaran al parc
Anna Piferrer, justament on ﬁns
al 2016 estava previst que s'aixequés l'institut i una sentència del
Suprem guanyada pels veïns del
carrer Veciana ho va obligar a replantejar.

A. B.

L

La pastisseria
Carrió engega
botiga en línia amb
comandes a casa
Després de superar la
campanya de Nadal amb
cues diàries de clientela,
la pastisseria Carrió ha
fet aquesta setmana
una aposta pel comerç
electrònic. L'establiment
del carrer Bailén ha
estrenat botiga en línia
i realitza comandes a
casa, amb un temps de
lliurament entre dos i tres
dies. Més: carrioshop.com.

'avantprojecte de construcció de l'institut Vallcarca,
presentat just abans de
festes pel Consorci d'Educació a la Coordinadora
d'AMPA, ha revelat últims i importants detalls abans que surti
el concurs per a la seva construcció que preveu la fase d'obres per
al juny de 2021: el bloc de l'institut s'ha mogut ﬁnalment deixant
no l'estret passadís que es preveia entre el nou equipament educatiu i la ﬁnca de la comunitat de
veïns de l'avinguda Vallcarca 218
sinó un espai verd que salva aproximadament un terç dels actuals
jardins Comas i Llaberia.
El retoc, més enllà de reubicar lleugerament i compactar
l'ediﬁci, busca donar resposta a
les queixes veïnals que ja s'havien tingut en compte per la banda
del carrer Baró de la Barre i que
ara se sensibilitzen amb els inquilins de la zona sud de l'avinguda.
A la vista de les imatges virtuals
presentades pel Consorci, el bloc
educatiu deixa ara un espai verd
d'una amplada de 10-15 metres i
es manté la distància de tres metres prevista respecte del carrer
secundari.
El projecte guanyador, de l'equip
d'arquitectes format pels bufets
Sumo i Comas-Pont, ja va apuntar
al maig el desig de salvar els arbres
dels jardins integrant-los als patis
del nou complex educatiu i allunyar el màxim l'ediﬁci nou respecte dels veïns. També es va apuntar
la voluntat de fer un "porxo lineal"

Maqueta del futur equipament educatiu de Vallcarca. Foto: Cedida

Préssing per la data d'obres.
La Coordinadora d'AMPA està
apretant per saber el dia que es
començarà a aixecar l'institut,
perquè només així s'iniciarà el
compte enrere de 18-20 mesos
que donaran credibilitat a la
ﬁnalització prevista a ﬁnals de
2022-principis de 2023. No hi ha
desconﬁança que el centre pugui
engegar classes el curs 2023-2024.

Planta a planta. El pla executiu
exposat ara a la comunitat educativa també detalla planta a
planta com serà el nou institut
Vallcarca, a més d'oferir imatges
virtuals que ajuden a imaginar un
bloc molt obert a la llum exterior i amb marqueteria de fusta. De
baix a dalt, l'ediﬁci tindrà un semisoterrani segon on hi haurà un
laboratori, una aula de música i
una cafeteria com a espais destacats; a nivell d'avinguda Vallcarca
s'accedirà al semisoterrani primer que tindrà un altre laboratori, un gimnàs i una aula taller; a
nivell de Baró de la Barre hi haurà
la planta baixa, amb quatre aules
de batxillerat, la biblioteca i els
despatxos de direcció; a la planta
1 hi haurà sis aules de secundària
i una aula de tecnologia; a la planta 2 hi haurà sis aules de secundària més, una aula de dibuix i una
aula de reforç. Finalment l'ediﬁci culminarà per dalt amb un pati
esportiu.

•

El repor

Establiments de la Vila i de la Salut abaixen la persiana

Tintoreries a la baixa
À. Gutiérrez Pascual / A. Balanzà

L

a crisi econòmica derivada de
la crisi sanitària està produint
moviments a Gràcia en sectors comercials poc donats a ser
notícia: les fruiteries sempre creixen en temps complicats per la
poca infraestructura d'arrencada,
les cafeteries van i vénen, i més
sorprenents en els últims anys
han estat l'esclat de les barberi-

es (amb els primers traspassos ja
visibles). Però en els últims mesos les tintoreries, establiments
del tot tradicionals, han començat a registrar tancaments en espais de llarga trajectòria. Ara fa
poc més d'un any la tintoreria de
Verdi 218, per sobre de Travessera
de Dalt, va tancar per jubilació i
el seu espai ja ha estat readequat
com a habitatge. Abans de festes
va ser el torn de la tintoreria de
Rambla de Prat: el local ja es pu-

blicita als portals immobiliaris
per un lloguer de 1.500 euros.
També hi ha altres negocis
que han tancat portes amb un
fort impacte per la ﬁdelització
de la clientela, com ara les clíniques dentals: més enllà dels problemes foscos de marques com
Dentix, a la Gràcia més de barri
s'ha deixat sentir el tancament
de Kynodont, l'antiga Clínica
Verdi, a Torrent de l'Olla. El local
es lloga per 3.000 euros.

•

L'antiga tintoreria Fernández, a Verdi 218, rehabilitada com a habitatge. Foto: À.G.P.
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Foguerons manté els actes
del CAT i La Violeta però
suspèn les plantades,
l'arròs brut i els mercats
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Ràdio Gràcia
tanca l'any amb
72.000 podcasts
descarregats
Cedida

Un joc interactiu sobre Sant Antoni i el Dimoni a partir d'un conte escrit
per Josep Fornés i el nou disc de Biel Majoral, principals novetats

S. Manzanera / A. Balanzà

E

ls Foguerons de Sa Pobla
a Gràcia, l'edició número
29, serà enguany molt diferent al desplegament d'altres anys: ni xàrters des de
Mallorca ni les plantades a la dotzena de carrers ni el cada cop més
imprescindible arròs brut ni tan
sols enguany la popular aterrada
del folk als mercats. Malgrat aquestes sensibles baixes en el programa,
amb un cartell que ho diu tot de
Vicenç Ochoa, la celebració manté
els actes interiors el cap de setmana del 28 al 30 de gener al Centre
Artesà Tradicionàrius i La Violeta.
Toni Torrens, 83 anys, ànima de
la festa de Foguerons de Sa Pobla a
Gràcia, malgrat no haver pogut sortir de Mallorca, explica que manteGràcies al suport de:

El cartell de Foguerons.

nir les activitats de portes endins
permetrà encara fer una edició
prou completa. "Almenys farem els
actes interiors i a Sa Pobla cuinarem espinagades a casa", fa broma.
Però no tot seran escenes eliminades enguany a Foguerons: l'altre
màxim responsable de al celebració a Gràcia, Josep Fornés, aportarà una de les principals novetats: un joc interactiu sobre Sant
Antoni i el Dimoni a partir d'un
conte. "En un moment en què la
cultura popular està patint tant,
és necessari impulsar iniciatives
així per recordar que existeix i
que tenim intenció de tornar-hi",
apunta Fornés. El joc permet descobrir els Foguerons de sa Pobla
a Gràcia, la Porkada del Clot o
els Tres Tombs Infernals de Sant
Andreu de Palomar. El 28 de gener
serà en tot cas el dia central amb la

Toni Torrens:
"Almenys farem els
actes interiors i a
Sa Pobla cuinarem
espinagades a casa"
presentació del Calendari Folklòric
de Mallorca. Tardor, a càrrec d'Andreu Ramis, Carme Castells i
Toni Galmés, basat en anotacions del folklorista Rafel Ginard.
Seguidament s'oferirà un concert
amb el grup Llavors de fonoll. La
jornada es clourà amb la clàssica
Oda a la sobrassada i una glosada.
Per últim, el cantant Biel Majoral
presentarà ja el dia 29 el seu quart
disc, Arasíquesí.

•

L'emissora municipal
Ràdio Gràcia ha tancat
l'any amb 72.240
descàrregues de
programes a partir del
servei a la carta estrenat
l'any passat i amb un
miler d'oients en directe
mensuals en tendència
ascendent (des de les
497 del gener a les 1.110
del novembre o les 1.304
del desembre amb mes
encara no tancat). Les
dades s'han presentat en
l'últim consell rector de
l'emissora, on s'ha detallat
que la nova antena d'FM
ha suposat una inversió de
2.075 euros.
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1 Hotel 1882 – c. Còrsega, 482

8 Mobles San Ramos – Av. Vallcarca, 60
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19 Mercat Llibertat – Pl. de la Llibertat, 27
20 Mercat de l'Estrella – c. Pi i Maragall, 73
21 Mercat de l’Abaceria – Pg. de Sant Joan
22 Mercat de Lesseps – c. Verdi, 200
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12 Pastisseria Ideal – Gran de Gràcia, 207

Park Güell
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21

1

26 Biblioteca Vila de Gràcia – Torrent de l’Olla, 104
27 Ajuntament de Gràcia
28 Associació Cultural l’Independent de Gràcia
29 DBcoop, sccl - GPL, sccl – c. Sant Lluís, 11

Rosselló

Cada divendres, aconsegueix el teu setmanari

al punt de distribució més proper
També pots descarregar-te l’independent
en pdf des del nostre web: www.independent.cat
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La nova mobilitat del
Park Güell relaxa les
pilones per les escoles
L'accés al carrer Olot s'obrirà al voltant de les 17 hores de
setembre a juny com a prova pilot amb la intenció que la
recollida d'escolars es faci sense col·lapse circulatori

Remei de Ca La
Fresca i Pink Lemon
guanyen el concurs
Desconnecta 2020
Els primers gravaran un EP i els
segons actuaran a Festa Major
Cedida

A.B.

L
Accés al Park Güell des del carrer Sant Josep de la Muntanya. Foto: À. Gutiérrez Pascual

A. B.

L

'entorn del Park Güell estrenarà ﬁnalment el proper
1 de febrer el nou pla de mobilitat, un cop ja fa prop de
tres mesos que estan installats 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 quedava pendent el lliurament de les targetes d'accés als veïns de la zona regulada i aquestes
es començaran a distribuir a partir del proper dilluns 18 i durant
un mes sencer als armariets del
carrer Sant Josep de la Muntanya.
De tota manera, el més signiﬁcatiu d'aquesta posada en marxa és
el canvi d'última hora sobre l'horari inicialment previst per elevar
les pilones, entre les 11 hores del
matí i les 20 hores del vespre. Si
Gràcies al suport de:

Les targetes d'accés
es repartiran a
partir de dilluns i la
restricció s'activarà
l'1 de febrer
bé en aquest horari primer s'evitava un conﬂicte amb les escoles
a l'entrada de les nenes i els nens,
en una zona on hi ha l'escola Reina
Elisenda i l'escola Baldiri Reixac,
l'evolució de les converses amb els
veïns també ha obert la possibilitat al que el Districte qualiﬁca de
"prova pilot" amb una "ﬁnestra de
temps" entre les 16.25 hores i les
17.25 hores de setembre a juny que
també permetrà la recollida amb
vehicle dels escolars a la sortida
dels centres.

La prova pilot, no obstant això,
està subjecta al bon ús que en facin
els usuaris, és a dir, que en la permissivitat d'accés dels vehicles en
aquesta franja de tarda no hi hagi
aparcament en doble ﬁlera ni estacionament en passos de vianants o
col·lapses circulatoris en general.
Més enllà de les escoles, el nou
pla de mobilitat restringirà el
trànsit general i obligarà a dur
targeta als veïns dels carrers Olot
(núms 6 a 24), Mercedes (núms 6
a 20), Larrard (núms. 37 a 70) i
Marianao (núms 1 a 26). El perﬁl
de l'aspirant a targeta serà el de
resident empadronat a l’àmbit i
amb vehicle domiciliat, el veí amb
mobilitat reduïda que hi viu, el veí
més gran de 65 anys que hi viu, el
veí que hi té plaça d’aparcament
llogada, el comerciant d’un establiment de la zona i les escoles (2
targetes) i l'equipament (1 targeta) de l'àmbit.

•

a cinquena edició del concurs de bandes joves
Desconnecta, impulsat per Lluïsos amb el suport
de plataformes del sector com Indian Runners i
L'Ampli, ha proclamat Remei de Ca La Fresca (foto) i
Pink Lemon com a guanyadors respectius de les categories Erra Forta i eNNa Jove. Celebrada enguany a
porta tancada i sense públic però retransmès per streaming a través de Youtube, la ﬁnal del concurs va sumar
a la valoració del jurat més de 750 vots del públic. El
premi Erra Forta a Remei de Ca La Fresca, quintet del
Montseny, ja bregats en aquesta mena de concursos, va
valorar "l’evolució demostrada des de la semiﬁnal i la
força de la posada en escena i de les cançons”, i el premi
eNNa Jove a Pink Lemon va subratllar “l’esforç d’aportar noves cançons pròpies i per la qualitat musical de
la banda”. El primer gravarà un EP i el segon tocarà a la
plaça del Folk (Plaça del Sol) per Festa Major.

•

Prórroga de la mostra
de cotxes de Casa Seat
Casa Seat ha prorrogat ﬁns al 30 de gener l'exposició
70 anys en moviment amb l'exhibició setmanal d'alguns
dels models més votats pel públic durant la cocreació
de la mostra, a banda d'altres peces emblemàtiques.
Aquesta setmana, encara ﬁns dissabte, hi haurà exposats el SEAT 1400 B Ral·li (1957), l’IbizaKit Car E1 (1996)
i el Toledo elèctric Olímpic (1992). Del 18 al 24de gener, l'exposició mostrarà tres concept cars: SEATTango
(2001), SEAT Fórmula (1999) i SEAT Marbella Platja
Concept(1986). I del 25 al 30 de gener s'exposaran el
SEAT 1400 Visites (1954), el 600Formichetta (1966) i el
Panda Papamóvil (1982).

•
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Breus

La Fundació
Marcet gestionarà
l'Àliga almenys
ﬁns al maig
Albert Vilardaga

La Fundació Marcet
ha rebut un nou gest
de conﬁança per part
de l'administració
municipal en la gestió
del camp de l'Àliga,
després que l'entitat
invertís l'any passat en la
renovació de l'enllumenat
d'aquesta instal·lació
amb tecnologia LED.
El Districte ha decidit
prorrogar ﬁns al ﬁnal
de maig la concessió
amb aquesta fundació
esportiva, que va
començar el 2017, tot i
que inicialment tenia una
durada de quatre anys
més un de pròrroga.

Gràcia Gimnàstic
combat les
restriccions amb
formació en línia
El Gràcia Gimnàstic Club,
amb seu al pavelló del
carrer Molist, ha començat
a potenciar aquesta
setmana la formació
en línia davant les
restriccions a la pràctica
esportiva amateur i de
base. L'entitat ha publicat
a xarxes socials diversos
exercicis de gimnàstica
artística, dirigida als seus
grups escolars, de base i
via olímpica.

Esports
Els clubs graciencs de
bàsquet es preparen
per a un nou format
de les competicions
"Almenys que ens deixin entrenar", reclama Rafa Nache,
president de la secció de Lluïsos, que ha aturat les sessions

Àlex Gutiérrez Pascual

N

i a l'octubre, ni al gener. Els clubs graciencs
de bàsquet es preparen, malgrat les restriccions sanitàries a l'esport amateur i de base, per a un
nou format de Copa Catalunya i la
resta de competicions nacionals.
La Federació Catalana de Bàsquet
(FCBQ) va mantenir aquest dilluns
una reunió telemàtica amb representants dels clubs, entre els quals
Carles Rofes, entrenador del sènior
masculí de Lluïsos, per avaluar escenaris possibles. Tot queda subjecte a si es poden fer entrenaments,
apunten des de la mateixa FCBQ.
Precisament Lluïsos ha decidit
aquesta setmana suspendre les
sessions de tots els equips per un
problema de disponibilitat de pistes. I ha convocat una concentració per dissabte 16 a les 12h a la
plaça del Nord, en el marc de la
campanya Ja n'hi ha prou. A causa de les limitacions en recintes
tancats el club blau ha hagut de
descartar la seva pista. A aquest
factor se li ha sumat la recomanació de l'escola Turó del Cargol
de no fer servir el seu pati. Això
comporta que només comptaven
amb la pista de l'escola Pau Casals.
Tot i això, el president de Bàsquet
Lluïsos, Rafa Nache, admet que in-

El retorn del sènior femení del SaFa Claror a la Copa Catalunya de bàsquet s'haurà d'esperar. Foto: Xavier Sendra

tentaran mantenir l'activitat física "a l'exterior". Nache apunta que
amb el context actual la lliga es
pot reconﬁgurar "perquè s'acaben
els mesos". I defensa: "L'esport és
com l'escola, un entorn relativament segur". "Almenys que ens
deixin entrenar", conclou.
"La federació ha tardat en adaptar-se", lamenta Lluís Traveria,
president de Vedruna Gràcia
Bàsquet. També apunta que "és
inevitable que hi hagi un canvi de

format". L'entitat escolar ha apostat per seguir els entrenaments a
l'aire lliure en grups de sis persones, sobretot al pati de l'escola i
per als grups en edats escolars ha
mantingut les activitats telemàtiques. L'objectiu: "Mantenir l'esperit d'equip", diu Traveria.
Bàsquet SaFa Claror lamenta el
"desconcert" en la normativa per
les restriccions del Govern, sobretot en l'edat en què es poden fer
activitats esportives. I es mostra

favorable al canvi de format de lliga. "Tot el que sigui jugar ens interessa, entenem la situació", explica el coordinador del club taronja,
Bernat Devant. "El que digui la federació ho recolzarem", afirma
Devant. I reclama "una altra pretemporada abans de competir".
Actualment només s'entrenen
els equips júniors i sèniors, donat
que les pistes exteriors es fan servir per les activitats dirigides del
poliesportiu Claror Sardenya.

•

L'Europa
masculí afronta E
la 2a volta com a
campió d'hivern

À.G.P.

L'equip femení lluirà diumenge la
samarreta amb Clínica del Remei com
a nou patrocinador i l'hospital i el grup
Salut Remei seran centres per al club

l primer equip de l'Europa
afronta la segona volta al seu
subgrup de Tercera Divisió de
futbol amb la confiança d'haver
aconseguit el campionat d'hivern
(ha acabat líder la primera volta),
tot i no haver pogut disputar el
darrer partit de la primer ronda
contra el Santfeliuenc per un positiu de coronavirus a la plantilla.
Amb un balanç de sis victòries,
tres empats i cap derrota, l'equip
que entrena David Vilajoana descansa aquest cap de setmana a la
lliga. L'objectiu dels escapulats a
la segona volta és no tornar a ensopegar contra Valls i Igualada, i
mantenir la solidesa davant rivals
directes a la classiﬁcació amb qui
s'enfrontaran properament, com
Vilafranca (24-01), Manresa (1402), i Terrassa (28-02). Dimecres

Víctor Martínez, president de l'Europa, amb la samarreta patrocinada. Foto: À.G.

van tornar als entrenaments després de fer-se nous tests de coronavirus amb resultats negatius.
Conveni amb Clínica del Remei. El
club escapulat va ratiﬁcar dijous el
conveni de patrocini amb Clínica
del Remei, que convertirà l'hospi-

tal i el grup Salut Remei en centres
de referència de l’Europa per a les
lesions a les plantilles i per a les
revisions esportives periòdiques.
L'equip femení lluirà diumenge 17
per primera vegada la samarreta
amb el nou patrocinador i el masculí ho farà el dia 24.

•

Disseny de la portada: Ariadna Tort

Maquetació: Àlex Pascual

TRADICIONÀRIUS
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34a edició

E

l record de la situació viscuda el 2020, la pandèmia provocada pel virus Covid19, fa alguns segles hauria passat a formar
part del repertori de les cançons tradicionals. La doctora en musicologia Glòria Ballús va escriure l’any 2008 un article sobre
les cançons tradicionals i les malalties. Bàsicament, les músiques i les lletres contenen advocacions per a la prevenció o
el guariment de qualsevol mal amb rituals màgics o pregàries religioses. Ens acollim a la protecció dels metges santificats Sant
Cosme i Sant Damià:

DIRECCIÓ ARTÍSTICA
Carol Durán
GERÈNCIA I PRODUCCIÓ TÈCNICA
Quim Soler

Puig Déu us ha dat tal ma

ÀREA D’ADMINISTRACIÓ

Y virtut, per potencia
Sant Cosme i Sant Damià

Comptabilitat i secretaria: Montserrat “Rat” Codines

Llevaunos tota dolencia

Administratiu i atenció al públic: Carles León
ÀREA DE COMUNICACIÓ

La música tradicional neix, creix i es modifica molt arrapada a les vicissituds de la vida i el que hem viscut enguany no serà cap
excepció. Amb les limitacions conegudes, la nostra opció. Al llarg d’aquest any, ha estat la de mantenir al màxim la nostra activitat
segons les regles de cada moment. I cal explicitar l’agraïment a totes les moltes persones que ens heu anat seguint i als i les
músics que ens heu ajudat. Aquest és el principi que, tot i les incerteses d’ara mateix, ens ha dut a preparar aquesta proposta pel
TRADICIONÀRIUS 34. A ritme de vals, el Tradicionàrius estrena la seva primera edició amb la direcció de la Carol Durán Moreno i
inicia el procés de renovació que s’anirà fent cada vegada més perceptible els propers anys.

Premsa: Andrea Moliner
Públics: Sara Peralta
CONSELL DE DIRECCIÓ DEL CENTRE ARTESÀ TRADICIONÀRIUS

A l’inici del confinament ens va ferir la notícia de la mort d’en Víctor Nubla, amic i company de tantes aventures a la República de
Gràcia i més enllà. Aquest TRADICIONÀRIUS honora la seva memòria i afirma que Gràcia continuarà sent un territori sonor.

Isidre Pelàez ‘Tito’, Esteve León, Quim Soler i Carol Durán

Equip del CAT

VENDA D’ENTRADES PROMOCIONS I
DESCOMPTES
INTERNET
Amb el sistema ENTRADIUM
www.entradium.com
Sense despeses de gestió. La venda anticipada
finalitzarà una hora abans del concert.

AL CENTRE ARTESÀ
TRADICIONÀRIUS
Taquilla de 17.00 h a 20.00 h

• Si ets subscriptor del butlletí CAT
• Si ens segueixes a les xarxes socials
@tradicionarius

@tradicionàrius
#tradicionarius
#tradicionàriusfa34
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• Entitats associades i mitjans col·laboradors:
• Venda d’entrades amb el 20% de descompte
estable per a tots els concerts al CAT
Tradicionàrius
• Fins al 40% de descomptes especials segons
concerts.
• Descomptes i promocions exclusives
• Venda d’entrades amb descompte directe
del 20% a taquilla per a 2 persones amb
acreditació amb carnet de: Biblioteques,
TRESC, Carnet Jove, VxL, Plataforma per la
Llengua, ESMUC, EMMCA, L’Independent
de Gràcia, Fundació Festa Major de Gràcia,
Federació d’Ateneus de Catalunya
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Tradicionàrius
Parada Metro Fontana
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• Avantatges socials
• Venda d’entrades amb descompte directe del
20% a taquilla per:
Estudiants, famílies nombroses i
monoparentals, persones amb disminució,
aturats, majors de 65 anys i menors de 14 anys

SEGUEIX-NOS A

Plaça Anna Frank, s/n
08012 Barcelona
Telèfon: 93 218 44 85
tramcat@tradicionarius.cat
www.tradicionarius.cat

Ca

• Venda d’entrades amb el 50% de descompte
estable per a tots els concerts al CAT
Tradicionàrius
• Descomptes especials a altres espais del
Festival Tradicionàrius
• Reserva preferent d’entrades per correu
electrònic.
• Invitació per a la inauguració del 34 Festival
Folk Internacional Tradicionàrius
• Entrades gratuïtes per a determinats concerts

CENTRE ARTESÀ
TRADICIONÀRIUS

sia

AMICS DEL CAT

Metro L3 Fontana
Autobús: 22, 24 i V17
Ferrocarrils: Gràcia
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COM ARRIBAR-HI
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La taquilla s’obrirà una hora abans de començar el
concert i només es podran vendre entrades per al
concert del mateix dia.

Troba el teu descompte a tradicionarius.cat:

INFORMACIÓ
D’INTERÈS

EL BATEC DE
LES ARRELS

E

l Tradicionàrius torna per omplir de música l’hivern. A ple
gener, ens abraça amb llum d’estiu i ens fa viatjar sense
sortir del cor de Gràcia.

Arribem a l’edició 34 -que bé podria llegir-se com un compàs ternari,
a l’estil de la jota o el ball pla- i inicio amb molta il·lusió aquesta nova
etapa de Directora Artística del Festival. Vull començar dedicant,
abans que res, un agraïment molt afectuós al Jordi Fàbregas per la
immensa tasca que ha dut a terme tots aquests anys. I encara un
segon agraïment, per l’equip que m’envolta i amb qui treballarem
intensament per enfortir, promocionar i divulgar la música d’arrel,
no només a casa nostra sinó també a nivell internacional. Sense
vosaltres, no hauria pogut assumir aquest repte.

Em sento a casa. El Tradicionàrius m’ha vist créixer. L’Artesà antic,
amb les seves parets i rajoles plenes de música i records, on he
tocat tantes vegades i he gaudit de tants concerts entre amics i
converses infinites. També la Vila de Gràcia, on he estat veïna
durant molts anys.
I una sap que és casa perquè fins que no se’n marxa no en
descobreix el valor que té. I això és el que em va passar estant a
Finlàndia, on havia anat amb la il·lusió de capbussar-me en aquella
música màgica que m’atrapava. Allà, veient com els països nòrdics
estimen i cuiden el seu llegat musical, vaig adonar-me de la riquesa
patrimonial de la nostra música. El Tradicionàrius fa 34 anys que
ens ho demostra.

Per això, aquest hivern tan diferent, tornarem a arribar amb força,
amb imaginació, amb resiliència i amb tossuderia perquè volem
fer-vos ballar. I ho farem encara que sigui a través de les pantalles,
si cal.
Us convidem a sentir el batec de les arrels. A cada batec, el cor
s’eixampla i s’omple de vida. Que cada batec ens abraci, doncs, que
contagiï energia, que ens faci sentir més a prop entre nosaltres.
Viatjarem al passat i al present, anirem a l’essència i buscarem els
límits.
I encomanem-nos a Sant Rorro perquè ja sabem que resistir és
vèncer. Salut, alegria i molta música!

CAROL DURÁN MORENO

CONCERTS
ELISEO PARRA
MARALA
COCANHA
ERREBAL
SABOR DE GRÀCIA
PEP GIMENO “BOTIFARRA”
JOAN GARRIGA I EL MARIATXI GALÀCTIC
LAURA ESPARZA I CARLOS ESTEBAN
LES VIOLINES
CORRANDES SÓN CORRANDES I JAUME ARNELLA
EL BELDA I EL CONJUNT BADABADOC
URBÀLIA RURANA
LA COIXINERA
QUARTET BROSSA
TRA, TRA, TRA
LUAR NA LUBRE

TRADICIONÀRIUS AL PALAU
BARCELONA GIPSY BALKAN ORCHESTRA
RODRIGO CUEVAS

TRAD D’AUTOR
MARIA ARNAL I MARCEL BAGÈS
MARIA RODÉS
PAULA GRANDE I ANNA FERRER
JOAN TOMÀS, 125 ANYS DONANT VIDA A LES CANÇONS
JAUME ARNELLA I RAFEL SALA + FETUS
COMPANYIA ELÈCTRICA DHARMA

traDDigital
VEUS CREUADES
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ALMANAC
40 anys
Almanac va ser el primer disc de La Murga l’any 1981 (lp EDIGSA 01L0263), un “supergrup” que
va reunir a Josep Pons, Eduard Altaba, Saki Guillem, Enric Esteve, Josep Cabré, Eliseu Parra i
Jordi Fàbregas amb la voluntat de portar les cançons i melodies tradicionals cap a un espai de
dignificació merescuda, experimentació necessària, risc, respecte i divulgació. D’aquella experiència
en van sorgir moltes propostes com les quatre edicions dels “SARAU DE PRIMAVERA” als Jardins
de l’Antic Hospital de la Santa Creu (1982,1984,1985,1986) precedents del naixement del Festival
Tradicionàrius.
Ara, 40 anys després, Jordi Fàbregas ha reunit un bon grapat de músics per presentar una versió
reinterpretada i diferent però amb l’esperit il·lusionador renovat i augmentat i contemplant amb un
cert orgull el testimoni recollit per les generacions posteriors d’aquell Almanac de La Murga. La música
dels veterans Eduard Casals, Sergi Vergés, Jordi Macaya, Saki Guillem, Eliseo Parra i Jordi Fàbregas
es mesclarà amb la dels més novells: Cati Plana, Jordi Barbet “Kami”, Iu Boixader i Roger Andorrà per
inaugurar la 34a edició d’un festival Tradicionàrius ple de canvis, energia i música folk a dojo.
Cati Plana: acordió diatònic // Roger Andorrà: gralla, tarota, clarinet, saxos // Eduard Casals: viola
de roda, clarinet, flabiol, whistle // Sergi Vergés: trombó, tuba // Jordi M. Macaya: viola, tarota, veu,
seqüències // Jordi Barbet “Kami”: bateria, percussió mediterrània // Iu Boixader: contrabaix, baix
elèctric // Saki Guillem: arranjaments i producció general, teclats i seqüències // Jordi Fàbregas:
veu, guitarra, gralla i coordinació // Amb la col·laboració especial d’Eliseo Parra

ALMANAC DEL CORDILL

CAT

Exposició

20 anys
L’almanac és un calendari que segueix els cicles de vida natural i recorda els rituals de la vida humana,
pero també és una revista que dura un any. L’Almanac del Cordill rescata la saviesa útil dels avis i
les iaies, i la posa al dia, a l’abast de tothom. Per tenir sempre a mà la saviesa popular, hem creat
la Biblioteca del Cordill, una col·lecció de manuals de cultura pràctica que responen a diverses
preguntes. Amb aquesta exposició es posa de manifest els 20 anys de divulgació de la Biblioteca
del Cordill.
Edita i produeix: GrataLectura - Cordill

Dis

INAUGURACIÓ
BALL HOMENATGE

16
Gener
19.30 h

Plç. Anna Frank

Directe Instagram

amb Blanca Mostaza i Pau Benítez
Sovint, quan volem fer un acte de reconeixement envers una persona, grup o institució, ens
trobem que ens falten ritus reconeguts que exterioritzin els sentiments de benvinguda, salutació,
homenatge... Aquesta funció l’ha feta moltes vegades, en música, “El cant dels ocells”. L’any 2009,
Joan Serra i Jaume Arnella van crear el Ball d’Homenatge, un ritual per a ser interpretat per un músic
i un ballador. La música està extreta del Ball de Gitanes de Sant Celoni, i la dansa es basa en els punts
i la gestualitat d’arrel tradicional, però amb un aire contemporani. Per inaugurar el Tradicionàrius 34,
comptem amb la dansa de Blanca Mostaza i el flabiol i tamborí de Pau Benítez.

ELISEO PARRA

20.00 h

CAT

15 € / 12 €

Cantar y batir,
r un disc pur
i essencial a ritme de veu i percussions
Eliseo Parra és un dels artistes de més renom en el món de la música popular a Espanya, no només
pel seu coneixement de la cultura musical i etnològica com a investigador i divulgador sinó també
per l’energia, capacitat per al mestissatge i per haver encomanat el seu llegat i la seva passió pel folk
a tota una nova generació de músics i aficionats. Al Tradicionàrius estrenarà en primícia el seu últim
i esperadíssim disc, Cantar y batir. Una proposta d’11 cançons amb textos tradicionals gestat durant
el primer confinament d’aquest 2020. Ha creat un disc pur, simple i essencial, amb gèneres antics de
balls recreats i de nova composició a ritme de percussions i veus.
Eliseo Parra: veu // Guillem Aguilar: baix // Aleix Tobias: percussió // Dani Espasa: teclats //
Xavi Lozano: instruments de vent
+ @ParraEliseo34

20.00 h

MARALA

CAT

12 € / 10 €

Div

22
Gener

A trenc d’Alba, arrel lluminosa i trencadora
Marala Trio (Selma Bruna, Clara Fiol i Sandra Monfort) són tres dones músics i compositores
originàries de Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià. Dalt de l’escenari s’evidencia la complicitat
de les veus i els cossos, es mostren tal com són: valentes i feministes, despertes i conscients alhora
que sensibles i vulnerables, carismàtiques i virtuoses. Són la llum que esvaeix la fosca. A trenc d’alba
és el seu primer treball discogràfic, un aplec de composicions pròpies que giren l’ullada cap als cants
de la terra. Veus de tradició, de proximitat i de nuesa es barregen amb guitarres i instruments de
percussió tradicionals.
Clara Fiol: veu i percussió // Selma Bruna: veu, percussió i guitarra // Sandra Monfort: veu, percussió
i guitarra // Toni Fort: flautes // Josep Cordobés: percussió
+ @maralatrio

LAURA ESPARZA
I CARLOS ESTEBAN

19.00 h

CAT

12 € / 10 €

Diu

24
Gener

Mare Natura, melodies tradicionals
amb pinzellades electròniques

COCANHA

20.00 h

CAT

15 € / 12 €

Div

5
Febrer

Puput, polifonia occitana hipnòtica
a ritme de percussions

Cocanha, Caroline Dufau & Lila Fraysse, ens convida a ballar amb la paraula i la veu que
s’enlairen, ressonen i es projecten al ritme de les pulsacions de panderetes, tambors de cordes
i la percussió corporal de peus i mans. El seu repertori tradicional en llengua occitana explora
sonoritats úniques, jugant amb les paraules, reescrivint-les o inventant-les. Les dues veus de les
protagonistes es complementen cultivant el minimalisme i la sinceritat d’un so acústic amplificat
per les percussions. El seu nou disc, Puput, expressa un missatge clar i qüestiona la misogínia i
la relació amb la norma social actual.

El duet valencià Laura Esparza i Carlos Esteban,
guanyadors del Concurs Sons de la Mediterrània 2020, proposen un estil íntim i personal que
integra pinzellades electròniques amb harmonies i melodies més tradicionals
Laura Esparza: veu // Carlos Esteban:
multiinstrumentista // Iván Espí: guitarra

Caroline Dufau & Lila Fraysse: veus i percussions (tambor de cordes, peus i mans) //
Sanz Grosclaude: sonorització

+ @lauraespcarlosest
El dissabte 6 de febrer les podreu escoltar al Garrotxinàrius d’Olot! Tota la imformació a:
www.olotcultura.cat/
+ @cocanha

LES VIOLINES

19.00 h

CAT

12 € / 10 €

Diu

7
Febrer

25 anys composant entre violins
i dones
Enguany fa 25 anys que la Simone Lambregts va
crear Les Violines, un dels grups de referència
en la història del folk català. Per celebrar-ho,
ens oferiran un repàs de la seva trajectòria
amb 25 composicions exclusivament de
Simone Lambregts que han marcat un abans i
un després en el violí folk de casa nostra.
Simone Lambregts: violí, piano , guitarra //
Clara Ribatallada: acordió diatònic // Núria
Balcells: violí // Rebecca Macauley: viola //
Maribel Rivero: contrabaix, guitarra
Convidades - Fani Fortet: percussió, Roser
Olivé: gralla, Carol Duran: violí

CORRANDES
SÓN CORRANDES
I JAUME ARNELLA

20.00 h

CAT

12 € / 10 €

Dij

11
Febrer

EL BELDA
I EL CONJUNT
BADABADOC

Pedra foguera, cantant de prop
amb identitat i passió

Grans èxits de la música
catalana... per jamaicanes

L’espectacle Pedra foguera és una reflexió de
la vida de músic, del seu punt de vista de les
coses, com una pedra foguera s’encén davant
del públic, amb el frec a frec de les mirades.
Jaume Arnella: veu i guitarra // Anaís Falcó:
veu i violí // Christian Simelio: veu i guitarró //
Jaume Casalí: acordió diatònic i veu

Per Carnaval, el Belda i el Conjunt Badabadoc
tornen als escenaris per una nit especial de
Carnaval al Tradicionàrius. El grup interpreta
amb un estil caribeny clàssics del pop, el
rock i la música tradicional catalana. A ritme
de música caribenya i “patxanga” el grup farà
moure al públic amb cançons com Al vent,
Rosó i L’Empordà.

+ @corrandescat

+ @beldavalls

20.00 h

CAT

12 € / 10 €

Div

12
Febrer

20.00 h

URBÀLIA RURANA

CAT

12 € / 10 €

Div

19
Febrer

30 anys de camí i de conreu de la música folk valenciana
«Aquesta travessia va començar l’any 1990, quan Urbàlia Rurana ens vam convèncer que la
música popular valenciana havia de navegar cap a altres terres...» Així s’expressa el grup en
un dels seus últims treballs, ara, després d’aquests 30 anys de concerts i conreu de la música
popular valenciana i mediterrània, volen presentar el seu balanç i prospectiva. L’aparició d’Urbàlia
Rurana va suposar un revulsiu per a la música folk valenciana apostant per la música sense
complexos i reactivant festivals amb la nova visió. Al concert del Tradicionàrius ens presentaran
noves aproximacions al seu repertori, però també ens avançaran altres idees i propostes dels
seus nous projectes. Perquè aquesta banda té la convicció que encara hi ha molt a fer, molt a
rescatar, molt a cantar i celebrar, i que moltes coses encara han de passar.
Jaume Gosàlbez: dolçaina, saxo, tarota, flauta i veu // Carles Gil: acordió, mandoles i veu // Toni
Torregrossa: guitarra, mandocello, guitarró i veu // Joan Buigues: tuba i veu // Bernat Pellisser:
bateria i percussions
+ @urbaliarurana

20.00 h

LA COIXINERA

CAT

12 € / 10 €

Dis

20
Febrer

Tenim i tindrem. Llibertat, presó, somnis i exili amb un to festiu
La Coixinera ens proposa un disc una mica diferent al que estem acostumats. Ens parlaran de
llibertat, de somnis, de presó, d’exili i de retrobaments amb el seu to festiu tant característic. Per
l’enregistrament del disc, s’han envoltat de grans músics col·laboradors com: Miquel Gil, Joseba
Tapia, Carles Belda, Maira Comalat, Helena Bagué i Siddartha Vargas, Joan Rovira, Lluís Puig i
Valtònyc, Lourdes Fabrés i Riu, entre d’altres. Un disc que mostra la seva determinació, il·lusió,
somnis, i que tenen molta paciència, perseverança i tossuderia per aconseguir el que es proposin.
Alba Logan: gralla, viola de roda i coixinera // Dani Àlvarez: flabiol, acordió diatònic i veu // Enric
Punsola: baix elèctric i veu // Fèlix Jurado: tarota, gralla, veu i coixinera // Jaume Punsola:
guitarra elèctrica i veu // Oriol López: bateria
+ @LaCoixinera

17.30 h i 20.00 h

DANTZA i ERREBAL

CAT

12 € / 10 €

Dis

27
Febrer

Un cant poètic a la terra, vida i costums
Dissabte 27 de febrer viatjarem amb la música i dansa del País Basc. A les 17.30 h projectarem la
pel·lícula Dantza i a continucació us oferirem un col·loqui amb el director Telmo Esnal i el ballarí
i violinista Gari Otamendi. A les 20.00 h Errebal ens proposaran un concert inspirat amb les
músiques i la dansa de la pel·lícula.
Dantza explica la història del cicle de la vida, de la lluita per la supervivència. On el pas del
temps està marcat pel curs de a natura i la dansa és el llenguatge escollit per explicar-ho.
La música acompanya les rutines quotidianes, perquè la vida és ritme! El film proposa temes
universals, vestits amb una simbologia particular, que representa l’univers hipnòtic de les danses
tradicionals. Un cant poètic a la tradició, a la terra, a la seva gent, als mites i costums. Un relat
sobre el miracle de l’existència.
ERREBAL
Gari Otamendi: violí // Eneko Dorronsoro: trikitixa // Ixak Arruti: uitarra

TRA, TRA, TRA
Tradició, conferència ballada en streaming
Explica Dansa presenta una conferència ballada híbrida, amb connexions via streaming i
presencial, que completa la trilogia de conferències ballades amb les quals fa un recorregut per
la història i evolució de la dansa. TRA TRA TRA, Tradició Transmissió Traïció és una proposta
que reflexiona sobre la relació i la influència mútua entre la dansa contemporània i tradicional.
Explicador: Toni Jodar // Guió i dramatúrgia: Helena Tornero i Bàrbara Raubert // Acompanyament
del projecte: Montse Colomé // Disseny audiovisual i realització: Tristán Pérez-Martín //
Comunicació: Sara Peralta i Andrea Moliner - CAT Tradicionàrius // Codirecció: Beatriu Daniel
i Toni Jodar
Coproducció: Fira Mediterrània de Manresa, Mercat de les Flors i Ésdansa
Col·laboren: Centre Artesà Tradicionàrius, DonostiaKultura i Dantzagunea / Diputación Foral de
Guipúzcoa
www.explicadansa.com // + @explicadansa

19.00 h

CAT / Canal Youtube Tradicionàrius

8€

Diu

28
Febrer

20.00 h

QUARTET BROSSA

CAT

12 € / 10 €

Dis

6
Març

Folkestral, música clàssica a cop de folk
El Quartet Brossa emprèn un nou projecte entusiasta i eclèctic que
combina el coneixement de la música clàssica amb un alt sentit lúdic i
enjogassat. Folkestral pretén orquestrar amb folk les melodies que els
grans compositors del segle XIX i XX van prendre a la música tradicional.
Una proposta que intenta difuminar les fronteres entre allò culte i allò
popular i eixamplar el valor de les grans obres de la història de la música.
Aleix Puig i Pere Bartolomé: violins // Imma Lluch: viola // Marçal Ayats:
violoncel // Gregori Ferrer: acordió // Albert Gumí: clarinet, vents diversos i guitarra // Pinyu Martí: percussions
+ @quartetbrossa

20.00 h

SABOR DE GRÀCIA

CAT

12 € / 10 €

Div

12
Març

Descobrint la Gràcia rumbera amb sabor
Amb 25 anys de trajectòria artística i experiència als escenaris, Sabor de
Gràcia són els hereus de la Rumba Catalana de Peret. En la seva carrera
musical han realitzat gires de concerts per Amèrica i Europa, col·laborant
amb artistes de primer nivell com Gipsy Kings, Estrella Morente, Gilberto
Santa Rosa… Per aquest 2021, Sabor de Gràcia ha creat un espectacle
que recorre la història de la rumba fent una ruta guiada amb anècdotes
i cançons explicades a partir del seu epicentre, a la vila de Gràcia de
Barcelona. Un documental musical en viu en què barregen música,
història i audiovisuals, ple de rumba i de vida.
+ @sabordegracia_oficial
Descobreix Gràcia amb Sabor des del teu dispositiu mòbil!
Tota la informació a traDDigital.com

PEP GIMENO
“BOTIFARRA”

19.00 h

CAT

15€ / 12 €

Diu

21
Març

Arrels en casset. “Botifarra” despullat i íntim
Pep Gimeno “Botifarra” ens presenta Arrels en un format despullat, íntim i proper, acompanyat
del guitarrista Miquel Pérez. Una tornada a les arrels d’un dels referents de la música popular
valenciana, que des dels tretze anys començà a recórrer poble per poble, acompanyat per un
altre músic, per enregistrar i preservar les cançons tradicionals.
Pep Gimeno “Botifarra” interpretarà el seu repertori habitual amb peces inèdites intercalant
explicacions, anècdotes i dites populars que només ell coneix tan bé. Un concert amb sorpreses
en què traurà aquella caixa de “cintes de cassette”, per recuperar en primícia alguna d’aquelles
tonades amb tots nosaltres.
Pep Gimeno “Botifarra”: veu // Miquel Pérez Perelló: veu i guitarra

20.00 h

CLOENDA
JOAN GARRIGA I EL MARIATXI GALÀCTIC

Div

26
Març

El ball i el plany. A toc de rúmbia
Fundador de Dusminguet i ànima de La Troba Kung-Fú, Joan Garriga és una figura clau per
entendre l’evolució de la música popular del segle XXI feta a Catalunya. Després de compondre
i interpretar en directe la banda sonora dels dos darrers espectacles teatrals d’Oriol Broggi, el
co-descobridor de la Rúmbia –barreja de rumba i cúmbia amb denominació d’origen vallesanaacaba de debutar amb un àlbum que apunta a clàssic instantani. Gravat entre 2019 i 2020 i
mesclat en ple confinament, El ball i el plany (2020) és un viatge apassionant per tots els mons
que caben a l’acordió de Joan Garriga: el Mediterrani de l’havanera i el raï, el Carib llatí, la Jamaica
del reggae i el dub i, evidentment, el nord de Mèxic que inspira la seva nova formació. El veritable
hereu de Gato Pérez es consagra a l’olimp de la fusió sense confusió.
Joan Garriga: veu, acordió i composició // Marià Roch: baix // Rambo: bateria //
Madjid Fahem: guitarra

+ @botifarra_oficial // @PepBotifarra
www.joangarriga.cat // + @latrobakungfu

TRADICIONÀRIUS AL PALAU

BARCELONA
GIPSY BALKAN
ORCHESTRA

20.00 h

Palau de la Música

18 €

Diu

14
Març

RODRIGO
CUEVAS

20.00 h

Palau de la Música

A partir de 18 €

Div

19
Març

Trópico de Covadonga

Nova era. Connectats amb el passat amb impuls cap al futur
El so contemporani, únic i característic de la Barcelona Gipsy BalKan Orchestra prové de la seva
incansable i apassionant exploració dels timbres i sonoritats de la tradició musical klezmer, rom,
balcànica i mediterrània. Després de 9 anys de recórrer els escenaris més importants d’arreu,
estrenen el disc Nova Era i presenten la nova veu de la banda, la cantant siciliana Margherita
Abita. Una proposta que mostra les influències artístiques de cada membre, aconseguint així un
so amb identitat pròpia. Aquest nou treball en esperanto, els connecta amb el passat i els impulsa
cap al futur.
Margherita Abita: veu, Itàlia // Mattia Schirosa: acordió, Itàlia // Julien Chanal: guitarra, França //
Ivan Kovačević: contrabaix, Sèrbia // Stelios Togias: percussió,Grècia // Dani Carbonell: clarinet,
Catalunya // Oleksandr Sora: violí, Ucraïna // Pere Nolasc Turu: violí, Catalunya

Al Tradicionàrius presentarà Trópico de Covadonga basat en les cançons del seu aclamat àlbum
Manual de Cortejo. El projecte pivota entre els diferents codis i maneres ancestrals i actuals
del festeig. Es planteja com un cançoner popular contemporani en què el vehicle per narrar les
músiques i les històries eternes que ens regala el folklore són l’electrònica, l’humor, la performance
i els codis musicals contemporanis. Un artista que sorprèn i sedueix a tothom qui el descobreix.
Rodrigo Cuevas: veu, percussions, sintes i electrònica // Mapi Quintana: panderos, cors, palmas,
vocoder, contrabaix // Juanjo Díaz : percussions // Rubén Bada: guitarra elèctrica, baix, efectes,
coros // Tino Cuesta: sintetitzadors, cors, programacions, acordió
+ @rodrigocuevasg

www.bkgo.org // + @bcngipsybalkanorchestra

EN XESCO EN FA 75
12.00 h

CAT

6 € / 0-3 anys gratuït

Enguany en Xesco hauria celebrat el seu 75è aniversari. Des del Tradicionàrius volem recordar-lo amb el que ell sabia fer
millor: aconseguir un somriure dels més menuts ballant i cantant plegats.

Diu

7
Febrer

LANDRY EL RUMBERO
Atreveix-te ballant al compàs del ventilador
Una mosca desendreçada, una colla d’invents de dubtosa utilitat o uns estris de cuina que es converteixen en instruments son
alguns dels elements que formen el paisatge sonor amb cançons alegres, reflexives i surrealistes que ens faran riure i plorar,
ballar i escoltar, viure i conviure. Amb el darrer treball, Atreveix-te, en Landry ens repta a atrevir-nos a qüestionar conceptes
com les famílies, el menjar o els rumors, però sobretot a atrevir-nos a pensar.
Dani Landry: veu i guitarra // David Torras: baix // Dani Carbonell: clarinet // Laia Fortià: bateria
www.landryelrumbero.com // + @landry_el_rumbero

LA TRESCA I LA VERDESCA & XIRRIQUITEULA TEATRE
Per un instant, un món de cançons i teatre
Per un instant... en Jordi, en Toni i en Claudi mostren els seus records, els seus somnis, les seves dèries i, sobretot, les seves
cançons. Un concert teatralitzat, per a tota la família, nascut de les cançons de La Tresca i portat a escena per Xirriquiteula
Teatre. La Tresca i Xirriquiteula feia molt de temps que s’anaven fent l’ullet, en les seves trobades parlaven i s’entenien.
L’admiració, el respecte i sobretot l’amistat han fet que s’ajuntessin per preparar aquest espectacle. Per un instant s’han agafat
de la mà, i han fet un saltet cap endavant.
Toni López, Jordi López i Claudi Llobet
www.latresca.com // http://www.xirriquiteula.com
+@xirriquiteula

12.00 h

CAT

6 € / 0-3 anys gratuït

Diu

21
Març

TRAD D’AUTOR

MARIA ARNAL I
MARCEL BAGÈS

20.00 h

T. Joventut de l’Hospitalet 22 €

Dis

20
Febrer

COMPANYIA
ELÈCTRICA DHARMA

17.30 h i 20.00 h

CAT

22 €

Div

26
Febrer

Flamarada, un disc atrevit i radical
Omnipresent a les llistes de millors discs nacionals de la dècada, 45 cerebros y 1 corazón (Fina
Estampa, 2017) és un dels debuts clau del segle XXI a la Península Ibèrica. Ratificat per una
dotzena de guardons que inclouen, entre d’altres, quatre Premis MIN, l’aparició de Maria Arnal i
Marcel Bagés va ser el passaport per a un llarg centenar i mig de concerts en quatre continents,
amb escales a França, Portugal, Regne Unit, Rússia, Kazakhstan, Bulgària, el Marroc, Algèria,
Perú, Paraguai, Estats Units (Washington DC i Nova York) i l’estat espanyol.
Una aposta per al llenguatge universal de l’emoció que amplia la seva combinatòria en un nou
projecte què ara ens presenten. Pulsió electrònica en cançons sobre els desafiaments humans i
no humans d’un futur més incert que mai.

La Companyia Elèctrica Dharma, banda emblemàtica que ha fet moure generacions diverses,
torna als escenaris amb el seu 25è disc, Flamarada, després de 10 anys. Al Tradicionàrius podreu
gaudir de la Dharma en un format molt proper, exclusiu i poc habitual en els seus concerts. Des
d’aquell Diumenge l’any 1975,
5 fins al Nit Col·lectiva al Palau de la Música l’any 2011, passant per
treballs com l’Oucomballa, Tramuntana, Catalluna o El Llibre Vermell de Montserrat, ara ens arriba
Flamarada (RGB Suports), un nou repte musical, atrevit, ambiciós i radical. Més de 47 anys voltant
pels escenaris de Catalunya, gires per l’Estat Espanyol o d’arreu del món han fet de la Companyia
Elèctrica Dharma tota una institució al nostre país.
Joan Fortuny: veu i saxo soprano // Carles Vidal: baix elèctric i cors // Lluís Fortuny: fiscorn,
acordió, teclats i veu // Maria Fortuny: teclat, piano i cors // Pep Rius: guitarra elèctrica i cors
// Iban Rodríguez: bateria
+ @companyia.electricadharma

20.00 h

MARIA RODÉS

CAT

15 € / 12 €

Div

26
Febrer

Lilith, la llum de les bruixes
La nova creació de Maria Rodés, Lilith, proposa un repertori específic inspirat pel món de les
bruixes i per les seves connotacions múltiples al llarg de la història. Els camins que transita la
polifacètica Rodés són difícils de traçar, però molt agradables de descobrir. Maria Rodés explora des
d’una mirada personal diferents gèneres que l’artista barcelonina situa en un context inèdit, lliure
d’academiscismes i regeneracionismes. Com una bruixa que busca els seus orígens, Maria Rodés
s’embarca en un viatge entre el mite i la realitat que aproparà les llegendes al seu origen a través
de la música.
Maria Rodés: guitarra acústica i veu // Isabelle Laudenbach: guitarra espanyola i cors // Pep Pascual:
instruments de vent, serra i percussions // Marta Roma: violoncel, percussió i cors // Marina Tomás:
guitarra elèctrica, clarinet i cors
+ @mariarodes

VOLS REBRE
LA NOSTRA
PROGRAMACIÓ?

DES DEL PASSAT SETEMBRE

LICORS i VINS DE LA TERRA.

PODEU TROBAR LES MARTES,

OBERT A PARTIR DE

EL XAVI i L’EDU PICANT PEDRA

LA TARDA

DE

DILLUNS

PER A PODER OFERIR-VOS

A DISSABTE i ALS VER-

TAPES CASOLANES i EN-

MUTS DE MIGDIA, DISS-

TREPANS, TAULES D’EM-

ABTE, DIUMENGE i FES-

BOTITS

i

FORMATGES,

TIUS. SEMPRE i QUAN ENS

Reserves per Whatsapp al 693 016 289

CERVESES

ARTESANES,

DEIXI QUI JA SABEU, SALUT!

elbardelcat@gmail.com

CONCERTS,

@bardelcat

CULTURA,

JOAN TOMÀS, 125
ANYS DONANT VIDA A
LES CANÇONS

20.00 h

CAT

12 € / 10 €

Div

5
Març

“Que les cançons tornin al poble i
que el poble les canti”
Joan Tomàs fa 125 anys que dona vida a les cançons i des dels Festivals Tradicionàrius i
Barnasants ho hem volgut recordar. Dalt de l’escenari es reuniran tres generacions i tres territoris:
València, Rosselló i Catalunya. Un espectacle coordinat per Carles Belda que que tornaran al
poble les cançons i faran que les canti. Belda s’acompanyarà de la veu de Gisela Bellsólà i de la
guitarra de Sandra Monfort per tornar a la vida les tonades recollides pel mestre Tomas i ens
en faran partíceps. Abans del concert, Liliana Tomàs, néta del mestre i comissaria de l’Any Joan
Tomàs, ens oferirà una conferència a El Bar del CAT: El Mestre Joan Tomàs i la cançó popular
catalana.

PAULA GRANDE I
ANNA FERRER

19.00 h

CAT

12 € / 10 €

Diu

7
Març

Vega, el llegat de les àvies
Inspirades en el cançoner en línia del Càntut, Paula Grande i Anna Ferrer presenten Vega
(Bankrobber, 2020), un disc que visibilitza i dona veu a les mares, filles, nenes i joves de
generacions passades. Una proposta musical que enllaça tradició i modernitat; un pont entre el
passat i el present que mescla instruments tradicionals amb música llatina, rap o electrònica, i
que acosta el folklore català a l’escena musical actual. El disc inclou cançons alegres i lluminoses
com Caterineta, Tango o Pepito, i altres més profundes com La mare, una joia d’alta sensibilitat
gràcies a la lletra, els arranjaments i les veus delicades de les dues artistes. Deu cançons que
fan viure els textos i les històries de les dones d’abans, però amb peces ballables i actuals que
enllacen tradició i modernitat.
Anna Ferrer: Veu // Paula Grande: veu // Paula Vegas: teclat, sintetitzadors // Vic Moliner:
contrabaix // Juan Rodríguez Berbín: percussió i electrònica

Gisela Bellsolà: veu // Sandra Monfort: guitarra i veu // Carles Belda: acordió, veu
+ @annaferrercoll // @paulagrandemusic

JAUME ARNELLA I RAFEL SALA
Com t’ho diria? Cançons de confinament
El romancer Jaume Arnella i el músic Rafel Sala fa més de 45 anys que comparteixen vivències tant
musicals com en d’altres disciplines. Durant el temps de confinament en què tant necessària va
ser la música i la cultura per tirar endavant, els dos músics van emocionar al seu públic virtual amb
melodies i paraules que ara han plasmat en un disc. Van crear cançons que els van ajudar a respirar,
a oxigenar la sang, els sentiments i, de retruc, les relacions.
Facebook: /jaumearnellaoficial

FETUS
Sota, cavall i rei: Fetus canta Arnella
Jaume Arnella és una baula imprescindible per entendre com la cançó popular ha perviscut i ha
transmutat fins arribar als nostres dies. Les seves cançons s’han integrat a l’imaginari popular com
si existissin de tota la vida. Ara, els empordanesos Fetus li volen retre un homenatge que fuig de la
nostàlgia per esdevenir un frenètic cant a la vida. Al seu pròxim disc, passaran revista al cançoner
de l’últim joglar català en clau punk de garatge. Sota, cavall i rei inclourà un farcell de cançons i
romanços de l’escuderia Arnella que canten al bon vi i al vent de la carena, a ‘Lo Compte Arnau’ de
Verdaguer, al Fèlix de Ramon Llull o al darrer i fatídic viatge del maqui Quico Sabaté. Si algú pensava
que la fórmula The Pogues no podia fer-se a la catalana... estava estrepitosament equivocat.
Adrià Cortadellas: veu i guitarra // Telm Terradas: baix i cors // Adrià Jiménez: bateria // Jordi
Anticó: guitarra // Guille Caballero: teclats
+ @ElFetus / @somfetus

19.00 h

CAT

12 € / 10 €

Dis

20
Març

ARRAN D’ESCENARI
20.00 h

CAT

8€

COLOMA BERTRAN

Dij

21
Gener

Nocturns i Diamants, el violí que bressola
La violinista Coloma Bertran estrena el seu primer disc en solitari com a compositora. Nocturns i Diamants proposa un
repertori que combina interludis per a violí sol, poemes musicats, improvisacions, versions i temes inèdits. Un concert íntim,
creat en els silencis de la nit, que explora les possibilitats infinites del violí i la veu, incorporant loops i pedals d’efectes. Pel
concert al Tradicionàrius s’acompanyarà de la veu de Ju i de Guillem Soler.
Coloma Bertran: Violí i loops // Ju: veu // Guillem Soler: veu
www.colomabertran.com // + @colomabertran

20.00 h

CAT

8€

CARLES MARIGÓ, MANU SABATÉ I DAVID DOMÍNGUEZ

Dij

25
Febrer

Fins a l’infinit i tornar
Inquiets, insòlits, indòmits, improvisadors, incansables, iconoclastes, irrevents, indefinibles… barbuts i miops. Carles Marigó i
Manu Sabaté han trobat en la improvisació el llenguatge comú dels seus backgrounds musicals. La música que fan és difícil
de classificar en un sol calaix, és generosa i lliure, ens proposa un diàleg entre els pianos i teclats d’en Carles i les gralles, la
tenora i el clarinet baix d’en Manu. Fins a l’infinit i tornar, entre la música d’arrel i la clàssica, entre la música de tradició oral
i la de tradició escrita. Per aquesta ocasió, comptaran amb la percussió flamenca de David Domínguez.
Carles Marigó: Teclats // David Domínguez: Percussió // Manu Sabaté: Clarinet baix, gralla i tenora
+ @manusabate // @carlesmarigo // @daviddominguezorgaz.

20.00 h

CAT

8€

LA COMPANYIA MINIMÍssimA

Dij

11
Març

Dialogar amb la poètica dels sons minimíssims
La Companyia Minimíssima ens presenta una col·lecció de peces de la tradició oral i de creació. Concebuda com una
reivindicació d’allò més petit i il·lustrada per Pepon Meneses. Després de guanyar el Concurs Sons de la Mediterrània 2019 i
de jugar amb diverses disciplines durant el confinament, per la presentació al Tradicionàrius, Gerard Díaz comptarà amb la
imatge en moviment de Pepon Meneses per dialogar amb la poètica dels sons minimíssims.
Gerard Díaz: violí, acordió, concertina, shruti i veu // Pepon Meneses: visuals
www.minimissima.com
+ @lacompanyiaminimissima @senhorpepon

20.00 h

PAU BENÍTEZ, BLAI CASALS I MANU SABATÉ
Avui sembla una tasca gairebé impossible que, encara no fa cent anys, un flabiolaire sol o petites orquestrines fessin
ballar un poble sencer. Gairebé, perquè la proposta de Pau Benítez, Blai Casals i Manu Sabaté, precisament, vol recollir
els gèneres de ball més comuns a la plaça i a l’envelat i fer-los un homenatge. Ho fan amb una formació que parteix dels
sons tradicionals com el flabiol, l’acordió diatònic o el clarinet baix, però deixen de jugar amb altres sonoritats incorporant
instruments de percussió, pedals o noves harmonies que permeten empatitzar en ple segle XXI.
Pau Benítez: flabiol i percussions // Blai Casals: acordió, bombo i plats // Manu Sabaté: clarinet baix
+ @lagravetatdecoulomb

Presentació
del llibre

Bar del CAT

8€

Dij

25
Març

La gravetat de Coulomb, l’atracció del ball

19.00 h

CAT

Entrada lliure amb reserva

Dij

25
Març

Jaume Vidal i Vidal, compositor i graller del Vendrell. Esbós d’un músic
Jaume Vidal i Vidal (el Vendrell, 21 d’agost de 1918 - 4 de maig de 1996), conegut com Carboner o
Maestro va sobresortir en el mon modern de la gralla. Sonador, compositor, arranjador i pedagog,
va formar tota una generació de grallers i va potenciar la gralla. El llibre recull la recerca per
reconstruir la seva biografia a partir de peces seves, així com un recull d’entrevistes a familiars.
Un llibre editat per l’associació Amics de l’Orgue del Vendrell i Les Gralles del Baix Penedès, amb
la col·laboració del Departament de Cultura i l’Ajuntament del Vendrell.
La colla Grallers de Barcelona estrenaran la sardana Bastonera de Jaume Vidal, en què recrea
alguns del seus ball de bastons com El Rotllet, La Rosanna i L’Aboi.

FOGUERONS DE SA POBLA A GRÀCIA
18.00 h

LLIBRE, CONCERT I ODA A LA SOBRASSADA

CAT

ENTRADA LLIURE AMB RESERVA

Dij

28
Gener

El cap de setmana dels Foguerons de Sant Antoni a Gràcia engegarà amb la presentació del llibre
Calendari Folklòric de Mallorca: Tardorr a càrrec d’Andreu Ramis, Carme Castells i Toni Galmés. El
llibre està escrit a partir d’anotacions manuscrites del folklorista Rafael Ginard (1899-1976), a cura
d’Andreu Ramis i Miquel Sbert, amb il·lustracions de Toni Galmés. Un projecte de Mallorca Literària
en coedició amb Saïm Edicions.
Seguidament, comptarem amb un concert amb el grup Llavors de Fonoll amb Natàlia Tascón, Carles
Seguí i Miquel Àngel Adrover. A partir de les anotacions de Rafel Ginard al Calendari Folklòric,
aquest trio lliga mots i tonades, arrel i present en un diàleg entre la tradició oral dels anys 50 i la
llengua esmolada del jove glosador del XXI. Un espectacle performàtic però també interactiu, que
implica l’auditori en l’experiència d’explorar aquestes terres esquitxades d’aromàtiques llavors.
Tancarem la nit amb la clàssica Oda a la sobrassada i una glosada.

20.00 h

BIEL MAJORAL

CAT

15 € / 12 €

Div

29
Gener

Arasíquesí… Un cant a la llibertat
Biel Majoral escolta la terra i manté amb ella un apassionat idil·li de la mateixa manera que interpreta
amb la natura un compassat duet. En elles i en l’art d’estimar-les troba la complicitat emocional i
intel·lectual per formular respostes a les preguntes més incontestables. Amb Arasíquesí,í el quart
disc en solitari de l’artista, el seu repertori experimenta amb la tradició i conjuga amb la perfecció.
Reinventa tonades i clàssics com el d’Atahualpa Yupanqui i la versió, “La filla de Juan Simón”,
intimista i punyent.
Majoral és d’arrels fermes i sanes, pero que ningú interpreti que aquest material que teniu entre
mans és una mirada al passat. Ans al contrari, és una reflexió necessaria i imprescindible de present,
per poder encarar el futur dempeus i amb valentia, perque d’aixo dependra la nostra felicitat.
Delfí Mulet: guitarra clàssica i elèctrica I Biel Oliver “Torres”: clarinet i clarinet baix I Catalina Obrador:
oboè I Miquel Brunet: piano, baix i producció I Gabriel Oliver
www.onaedicions.cat // + @onaedicions

LES VESPRES DELS DIMECRES
20.00 h

CREANT COMPLICITATS
Sessions d’improvisació folk
El contrabaixista i compositor Marcel Casellas (Cobla Catalans dels Sons Essencials coordinarà la
8a edició de Les Vespres dels dimecres, una trobada creativa amb parelles de músics que no havien
coincidit als escenaris. Són concerts gratuïts que tindran lloc cada dimecres al vespre al Bar del
CAT, i en què Casellas convida els músics a improvisar sobre un repertori d’arrel, a crear complicitats
entre ells i amb el públic que escolta, beu, canta, balla i participa de l’espectacle.
Marcel Casellas provoca que músics que sovint no han tocat mai junts dalt d’un escenari sumin
les seves sensibilitats al servei d’un espectacle que busca l’equidistància entre la qualitat musical
i l’espontaneïtat. Es potencia la barreja de diversos nivells i instruments i es dona l’oportunitat als
alumnes de música a participar-hi en algun moment de la sessió.
A Les Vespres del dimecres hi ha molta planificació tant per part de la coordinació com dels
participants, però un cop ha començat, la Vespra pren vida pròpia. Sabem com comença però no per
on passarà ni com ni quan acabarà.
Un repte que cap músic vol defugir!
Escoltar i veure, beure i ballar, compartir i improvisar…

Bar del CAT

ENTRADA LLIURE AMB RESERVA

Dim
3, 10, 17 i 24
Febrer i Març

LUAR NA LUBRE
Vieiras e vieiros, historias de peregrinos
L’emblemàtic grup, Luar Na Lubre, amb més de 30 anys d’experiència dalt de l’escenari, es van
formar per donar a conèixer la música i la cultura gallega. Ara, tornen al torna al Tradicionàrius
per presentar el seu dinovè disc, Vieiras e vieiros, historias de peregrinos. Aquest treball explica
les històries i llegendes de peregrins que van recórrer els diferents camins cap a Santiago,
Fisterra i Muxía.
Bieito Romero: gaites, acordió i viola de roda // Irma Macías: veu // Nuria Naya: violí // Patxi
Bermúdez: bodhran i tambor // Pedro Valero: guitarra acústica // Xavier Ferreiro: percussió llatina
i efectes // Xan Cerqueiro: flautes // Brais Maceiras: acordió

19.00 h

CAT

18 € / 15 €

Diu

28
Març

traDDigital

El confinament no va aturar l’activitat del CAT sinó que la va traslladar des de l’espai físic al món digital i ens va obligar a repensar moltes coses i a mirar d’accelerar-ne d’altres. En aquest
context va néixer la programació traDDigital, la plataforma de continguts folk en línia del Centre Artesà Tradicionàrius. Durant el festival donarem continuïtat al projecte com a eina de
gestió i difusió en xarxa de continguts virtuals. El que ara mateix estàs llegint, el programa del 34 festival, també ho trobaràs a les xarxes socials i a: traddigital.tradicionarius.cat

CANAL YOUTUBE CENTRE ARTESÀ TRADICIONÀRIUS
PRESENTACIÓ DEL 34 FESTIVAL TRADICIONÀRIUS EN RODA DE PREMSA
DM 12.01 - 12.00 h - CAT / Canal Youtube Tradicionàrius.
Recupera la presentació en roda de premsa del 34 Festival Tradicionàrius 2021a càrrec Carol Durán, directora artística del
CAT Tradicionàrius.

FOGUERONS DE SANT ANTONI A GRÀCIA
DJ 28 - 18.00 h - CAT / Canal Youtube Tradicionàrius.
El dijous 28 de gener es retransmetrà en directe la programació de Foguerons de Sant Antoni a Gràcia que se celebrarà al
CAT Tradicionàrius. A través del directe podreu seguir la presentació del llibre Calendari Folklòric de Mallorca, el concert
amb el grup Llavors de Fonoll i la clàssica Oda a la sobrassada a càrrec de glosadors i glosadores.

TRA, TRA, TRA
Tradició, conferència ballada en streaming
DJ 28 - 19.00 h - CAT / Canal Youtube Tradicionàrius
Toni Jodar d’Explica Dansa presenta una conferència ballada híbrida, amb connexions via streaming i presencial, que
completa la trilogia de conferències ballades amb les quals fa un recorregut per la història i evolució de la dansa.
www.explicadansa.com // + @explicadansa

DIRECTES A INSTAGRAM
DS 16 de gener - 19.30 h - pl Anna Frank i Directe a Instagram
BALL D’HOMENATGE amb Blanca Mostaza i Pau Benítez
Al País Basc en diuen Aurresku. Aquí, Ball d’Homenatge
El Tradicionàrius 34 s’inaugurarà amb el Ball d’Homentage a càrrec de Blanca Mosta, a la dansa, i Pau Benítez al flabiol i tamborí.

CONTINGUTS EN DIGITAL
VEUS CREUADES
Informació directe de fit a fit de qui vol saber i de qui s’ha d’explicar
Una pregunta, una resposta. Uns col·laboradors, uns artistes. Una proposta en digital per conèixer als artistes de la 34a
edició del Festival Tradicionàrius de la mà dels qui estan darrere les entitats, els mitjans i les organitzacions que treballen
amb nosaltres. Descobreix les P&R que publicarem periòdicament al web i a les xarxes del Tradicionàrius.

DESCOBREIX LA GRÀCIA RUMBERA AMB SABOR
Una història a ritme de ventilador
Descobreix la Gràcia rumbera amb una ruta guiada a través del teu dispositiu mòbil. Endinsa’t als carrers, places i locals de la
Vila de Gràcia on s’ha anat gestant i ha crescut la rumba catalana des de fa més de 70 anys. Des de la casa d’Antonio González
“El Pescadilla” als locals plens de rumba on tocava “El Chango” del que el Gato Pérez va descobrir i aprendre la rumba.

VIDEORECOMANACIÓ DE CULTURA POPULAR
Ressenya del CD 30 Tradicionàrius i entrevista amb Carol Durán
Una iniciativa del Prestatge Virtual de Cultura Popular de la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona que recull
els esdeveniments més característics de la cultura popular catalana i també de l’estat espanyol. Danses, músic, festes i
tradicions que s’han mantingut al llarg dels anys perquè les coneguis i en gaudeixis.
Amb Biblioteca Poblenou - Manuel Arranz

LES LLISTES D’SPOTIFY DELS TRADICIONÀRIUS
Des del 2015 la Biblioteca especialitzada en Cultura Popular Bib Poblenou - Manuel Arranz, per iniciativa del seu director
Lluís Martínez, fa un seguiment del festival Tradicionàrius a través de les llistes de música a Spotify. Seguiu la llista
Tradicionàrius 34 a Spotify

EL JOC DE SANT ANTONI I EL DOMINI
L’ICUB us presenta una proposta diferent i festiva per Sant Antoni. Un joc interactiu per tota la família que ens aproparà a
les tradicions del Cicle Festiu de Sant Antoni a Barcelona. Coneixereu els Foguerons de Sa Pobla a Gràcia, la Porkada del
Clot, els Tres Tombs i els Tres Tombs Infernals de Sant Andreu de Palomar, entre molts d’altres. El conte-joc ha anat a càrrec
de Pep Fornés i les il.lustracions de Mar Guixé.
Connecteu-vos a barcelona.cat/trestombs i ajudeu-nos a alliberar sant Antoni!

CONVERSES AMB… COMUNITAT DE CULTURA TRESC
Iniciem un nou canal de coneixement de la programació del Festival a través d’iniciatives que enriqueixen l’experiència
cultural. El món digital ens ofereix l’oportunitat de crear un espai bidireccional. Inaugurem les Converses amb... els socis de
la comunitat de cultura TRESC.
Gener: Converses amb Carol Duran, directora artística del CAT Tradicionàrius
Amb: Comunitat de Cultura del TRESC

@TRADICIONARIUS

PROGRAMA 34è FESTIVAL FOLK INTERNACIONAL TRADICIONÀRIUS

Dissabte 16 de gener
INAUGURACIÓ
Exposició
Al vestíbul del CAT
ALMANAC DEL CORDILL, 20 anys
19.30 h - Plaça Anna Frank i Directe Instagram
BALL D’HOMENATGE
amb Blanca Mostaza i Pau Benítez
CONCERT
20.00 h - CAT Tradicionàrius
T: 15 € / A: 12 €
ELISEO PARRA
Cantar y batir
Dijous 21 de gener
20.00 h - CAT Tradicionàrius
Preu: 8 €
Arran d’escenari
COLOMA BERTRAN
Nocturns i diamants
Divendres 22 de gener
20.00 h - CAT Tradicionàrius
T: 12 € / A: 10 €
MARALA
A trenc d’Alba
Diumenge 24 de gener
19.00 h - CAT Tradicionàrius
T: 12 € / A: 10 €
Guanyadors Concurs Sons de la Mediterrània
LAURA ESPARZA I CARLOS ESTEBAN
Mare Natura
FOGUERONS DE SANT ANTONI A GRÀCIA

Diumenge 7 de febrer
12.00 h - CAT Tradicionàrius
Preu: 6 € / 0-3 gratuït
En Xesco en fa 75
LANDRY EL RUMBERO
Atreveix-te

Divendres 5 de març
20.00 h - CAT Tradicionàrius
T: 12 € / A: 10 €
JOAN TOMÀS, 125 ANYS DONANT VIDA A LES CANÇONS
“Que les cançons tornin al poble i que el poble les canti”
Amb Barnasants

19.00 h - CAT Tradicionàrius
T: 12 € / A: 10 €
LES VIOLINES
25 anys composant entre violins i dones

Dissabte 6 de març
20.00 h - CAT Tradicionàrius
T: 12 € / A: 10 €
QUARTET BROSSA
Folkestral

Dijous 11 de febrer
20.00 h - CAT Tradicionàrius
T: 12 € / A: 10 €
CORRANDES SÓN CORRANDES I JAUME ARNELLA
Pedra foguera
Divendres 12 de febrer
Carnaval
20.00 h - CAT Tradicionàrius
T: 12 € / A: 10 €
EL BELDA I EL CONJUNT BADABADOC
Divendres 19 de febrer
20.00 h - CAT Tradicionàrius
T: 12 € / A: 10 €
URBÀLIA RURANA
30 anys de camí
Dissabte 20 de febrer
20.00 h - CAT Tradicionàrius
T: 12 € / A: 10 €
LA COIXINERA
Tenim i tindrem

Dijous 28 de gener
CAT Tradicionàrius - Canal Youtube CAT
Entrada lliure amb reserva prèvia

Dissabte 20 de febrer
20.00 h -Teatre Joventut de L’Hospitalet
Preu: 22 €
MARIA ARNAL I MARCEL BAGÈS
Amb Barnasants

Presentació del llibre
18.00 h
CALENDARI FOLKLÒRIC DE MALLORCA. TARDOR
A càrrec d’Andreu Ramis, Carme Castells i Toni Galmés
Un projecte de Mallorca Literària en coedició
amb Saïm Edicions

Diumenge 21 de febrer
19.00 h - CAT Tradicionàrius
T: 15 € / A: 12 €
MARIA RODÉS
Lilith
Amb Barnasants

Concert
19.00 h
LLAVORS DE FONOLL
A càrrec de Natàlia Tascón, Carles Seguí i Miquel Àngel Adrover
Amb Mallorca Literària. Casa Pare Ginard

19, 20 i 21 de febrer
Tradicionàrius al Territori
LA VIOLINADA D’ARGELAGUER

Glosa
20.00 h
ODA A LA SOBRASSADA
A càrrec de glosadors i glosadores

Dijous 25 de febrer
20.00 h - CAT Tradicionàrius
Preu: 8 €
Arran d’escenari
MANU SABATÉ, CARLES MARIGÓ
I DAVID DOMÍNGUEZ

Divendres 29 de gener
20.00 h - CAT Tradicionàrius
T: 15 € / A: 12 €
BIEL MAJORAL
Arasíquesí
Amb Barnasants

Divendres 26 de febrer
17.30 h / 20.00 h - CAT Tradicionàrius
T: 22 €
COMPANYIA ELÈCTRICA DHARMA
Flamarada
Amb Barnasants

Dimecres 3, 10, 17 i 24 de febrer
20.00 h - El Bar del CAT
Entrada lliure amb reserva prèvia
LES VESPRES DELS DIMECRES
amb Marcel Casellas i convidats
Divendres 5 de febrer
20.00 h - CAT Tradicionàrius
T: 15 €/ A: 12 €
COCANHA
Puput
Dissabte 6 de febrer
Tradicionàrius al Territori
GARROTXINÀRIUS
20.00 h - Sala el Torín
COCANHA, Puput
Amb: Ofolk i ICCO

Dissabte 27 de febrer
17.30 h - CAT
T: 12 € / A: 10 €
DANTZA visionat de la pel·lícula i col·loqui
20.00 h - CAT Tradicionàrius
Concert
ERREBAL
Diumenge 28 de febrer
19.00 h - CAT Tradicionàrius - Canal Youtube CAT
Preu: 8 €
TRA, TRA, TRA
Tradició, conferència ballada en streaming
Dimecres 3, 10, 17, 24 de març
20.00 h - El Bar del CAT
Entrada lliure amb reserva prèvia
LES VESPRES DELS DIMECRES
amb Marcel Casellas i convidats

Diumenge 7 de març
19 h - CAT Tradicionàrius
T: 12 € / A: 10 €
PAULA GRANDE I ANNA FERRER
Vega
Amb Barnasants
Dijous 11 de març
20.00 h - CAT Tradicionàrius
Preu: 8 €
Arran d’escenari
LA COMPANYIA MINIMÍssimA
Divendres 12 de març
20.00 h - CAT Tradicionàrius
T: 12 € / A: 10 €
SABOR DE GRÀCIA
Ruta per la Gràcia rumbera
Diumenge 14 de març
20.00 h - Palau de la Música Catalana
T: 18 €
BARCELONA GIPSY BALKAN ORCHESTRA
Nova Era
Divendres 19 de març
20.00 h - Palau de la Música Catalana
A partir de 18 €
RODRIGO CUEVAS
Trópico de Covadonga
Dissabte 20 de març
19.00 h - CAT Tradicionàrius
T: 12 € / A: 10 €
Doble concert
JAUME ARNELLA I RAFEL SALA
Com t’ho diria? Cançons de confinament
FETUS
Sota, cavall i rei: Fetus canta Arnella
Amb Barnasants
Diumenge 21 de març
12.00 h - CAT Tradicionàrius
Preu: 6 € / 0-3 gratuït
En Xesco en fa 75
LA TRESCA I LA VERDESCA i XIRRIQUITEULA TEATRE
19.00 h - CAT Tradicionàrius
T: 15 € / A: 12 €
PEP GIMENO “BOTIFARRA”
Arrels
Dijous 25 de març
19.00 h - El Bar del CAT. Entrada lliure amb reserva prèvia
Presentació del llibre
JAUME VIDAL I VIDA, COMPOSITOR I GRALLERS DEL
VENDRELL. ESBÓS D’UN MÚSIC
Editat per l’associació Amics de l’Orgue del Vendrell i Les Gralles
del Baix Penedès
20.00 h - CAT Tradicionàrius. Preu: 8 €
Arran d’escenari
PAU BENÍTEZ, BLAI CASALS I MANU SABATÉ
La gravetat de Coulomb
Divendres 26 de març
CLOENDA 34 TRADICIONÀRIUS
JOAN GARRIGA I EL MARIATXI GALÀCTIC
Diumenge 28 de març
20.00 h - CAT Tradicionàrius
Preu: 22 €
LUAR NA LUBRE

La programació del Festival Tradicionàrius es pot veure modificada segons les indicacions sanitàries del moment.
Tota la informació a www.tradicionarius.cat
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Jairo Velasco: "Gaudeixo
amb el tennis perquè
m'ho ha donat tot"
El jugador veterà del Club de Tennis La Salut ha estat designat
millor jugador europeu del 2020 a la categoria de més de 70 anys;
"sé que l'esport em manté molt bé i t'allarga la vida", explica

Resultats
FUTBOL

WATERPOLO

Tercera Divisió masculina
(Grup 5A)

Divisió d'Honor
masculina (Grup A)

Jornada 11
FC Santfeliuenc - CE
Europa (ajornat)
Classiﬁcació
1. CE Europa ......... 21 punts.
2. CE Manresa ......18 punts.
Jornada 12
CE Europa descansa

Jornada 6
CN Barcelona - CN
Catalunya (ajornat)
Classiﬁcació
1. CN Terrassa ......15 punts.
5. CN Catalunya..... 4 punts.
Jornada 7
CN Catalunya - CE
Mediterrani (23/01, 18h)
Jornada 8
CN Sant Feliu - CN
Catalunya (16/01, 18:30)

Primera Estatal femenina
(Grup 3)
À. Gutiérrez Pascual

"Abans jugàvem
amb raquetes de
fusta, la pilota
ha canviat; tot
ha evolucionat"

L

a història del Club Tennis la
Salut està vinculada a noms
com Manolo Orantes o Àlex
Corretja. Des d'aquest mes
de gener a l'entitat presidida per Felip Ródenas s'incorpora
la ﬁgura de Jairo Velasco (Yacopí,
Colòmbia, 1947). Als darrer títols
mundials de +50 i +55, Velasco
suma haver estat designat millor jugador de més de 70 anys del
2020 per la Federació Europea de
Tennis. Velasco, que va arribar a
Catalunya fa 53 anys i va ser veí
primer de Lesseps i després de
Gal·la Placídia, atèn la nostra trucada des de Sant Cugat, on ara viu.
Quan va començar el seu vincle
amb el tennis?
Vaig començar a jugar-hi als vuit
anys a Colòmbia. Quan vaig venir
el 1967, el club des del primer moment que em va obrir les portes.
Hi vaig arribar per mitjà del professor Joaquín Fernández, em va
aconsellar de venir aquí a millorar el meu tennis. Des de llavors
que estic molt agraït al club, hi tinc
grans amics i el 1998 em van donar
una pista amb el meu nom, o sigui
que és un honor per a mi.
Com era el seu tennis aleshores?
Gràcies al suport de:

Jornada 11
AD Son Sardina 2 - 2 CE
Europa
Classiﬁcació
1. AD Son Sardina 25 punts.
8. CE Europa.........13 punts.
Jornada 12
CE Europa - FC Balears (1701, 16h)

BÀSQUET

Velasco (esq.) i Ródenas. Foto: Cedida

Quan vaig arribar aquí vaig veure
que el meu tennis era diferent. Jo
jugava tot tallat: amb la dreta tallada, el revés tallat. M'anomenaven
el Machete, allà a Colòmbia és com
tallen la canya de sucre. Jo pegava
així com un matxet. Vaig començar a imitar els altres jugadors perquè cada cop es necessitava més
físic, més potència.
Aquest esport ha canviat molt.
Avui dia és molt físic i mental. Al
tennis d'abans jugàvem amb raquetes de fusta, la pilota també
ha canviat. Tot ha canviat molt i
el material d'avui és diferent. Tot
ha evolucionat.

Què suposa rebre el premi?
Per a mi és un honor que m'hagin
designat millor jugador de l'any
perquè he tingut una bona temporada. Com que he guanyat el
Mundial i els torneigs de grau A,
que eren els que més puntuaven,
he tingut un bon any perquè vaig
guanyar força torneigs.
Quin camí segueix per continuar
fent esport amb la seva edat?
El fet d'estar motivat i estic pensant en que el proper any ja en
faré 75. M'agradaria poder arribar-hi en forma per intentar guanyar el títol mundial novament.
Perquè ja porto dos anys seguits
de número u i el 2020 no es va poder jugar. A partir del març ja he
de començar a defensar el títol.
Sé que fer esport em manté molt
bé. T'allarga la vida, o sigui que
estic molt motivat. Gaudeixo amb
el tennis perquè el tennis m'ho ha
donat tot.

•

Copa Catalunya
masculina
Fase regular - 01B
Jornada 1
El Círcol Cotoniﬁci
Badalona - UE Claret
(ajornat)

Divisió d'Honor femenina
(Grup A)
Jornada 7
CN Catalunya 10- 18 CN
Sabadell
Jornada 6
CDN Boadilla - CN
Catalunya (23-01, 17:30)
Classiﬁcació
1. CN Sabadell .......22 punts.
5. CN Catalunya..... 3 punts.
Jornada 8
CN Catalunya - CE
Mediterrani (30-01, 12:45)

FUTBOL SALA

Fase regular - 03B

3a estatal masculina (Gr2)

Jornada 1
AESE - Vedruna Gràcia
(ajornat)
Lluïsos de Gràcia - Centre
Catòlic L'H (ajornat)

Copa Catalunya femenina
Fase regular - 01B

Jornada 11
Xarxa Horta 2 - 2 Gràcia FS
Classiﬁcació
1. Les Corts EFS ....27 punts.
9. Gràcia FS .............5 punts.
Jornada 12
Gràcia FS - CE Jesús-Maria
(16-01, 17h)

Jornada 1
SaFa Claror - descansa

HOQUEI PATINS

HANDBOL

3a Catalana masculina
(Grup C2)

2a Catalana Juvenil
masculina
Grup C (Handbol Claret)
Reinici de la competició:
pendent

Classiﬁcació
1. Igualada HC ....... 6 punts.
3. CH Claret ........... 3 punts.
Jornada 3
Igualada HC - CH Claret
(ajornat)
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Cartes al director
Tot el que fa gran
al CE Europa

Editorial

Estadístiques d'abans

E

Toca gastar en cultura,
ara que només ens
deixen gastar per
anar al súper

Soci núm. 49

Programa quinzenal. La setmana que no n'hi ha es repeteix l'anterior.
Programes quinzenals. La setmana que no es fa es repeteix l'anterior.
3
La Tertúlia Política es fa cada 15 dies. El calendari de tertúlies polítiques es
concreta tenint en compte si hi ha Plenari o Audiència Pública.
4
Programa quinzenal. Es combina amb la Tertúlia Política.
5
Programa quinzenal.
6
Programa quinzenal. Es combina amb Cultura i agenda del CC El Coll.
Quan hi hagi Plenari o Audiència Pública, s’emetrà en directe.
Nota: Ràdio Gràcia és una ràdio feta majoritàriament per voluntaris, per
tant la programació pot estar subjecte a petits canvis.

•
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Hora

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

divendres

16 a 17 h

La tarda és nostra

Temps de
Música i
espectacle

Música i Geograﬁa

Tobacco Road

Cultura, agenda i
temes Centre Cívic
El Coll (5)

17 a 18 h

Espai Solidari (1)

Música a Ràdio
Gràcia

Tobacco Road

Teatrí de Butxaca

Cultura, agenda i
temes Centre Cívic El
Coll (5) Las tardes a
Gràcia (6)

18 a 19 h

Toc Escapulat

Ones de Dones
(2)

Gràcia
Multiesports

Teatrí de Butxaca

La tarda és nostra

19 a 20 h

Tot comerç

Pop Go The
Beatles

Tertúlia Política (3)
– Sota el Pont (4)

Música i
Geograﬁa

Gracienques (2)

20 a 21 h

Infogràcia

Gracienques (2)

Sortides amb
Gràcia

Temps de Música
i espectacle

Toc Escapulat

2

Dissabte o
diumenge

Retransmissió dels partits de CEE Europa
fora de casa (cada 15 dies)

1

A

les escoles es fa l’assignatura de religió, catòlica, és clar. N’hi ha escoles que donen l’opció de l’evangèlica i, a partir d’ara, la islàmica. Aquesta
circumstància permet que tornem a
incidir en el tema de l’escola laica. Per
què no s’inclou d’altres religions? Qui
decideix quina és millor que l’altra o hi
té més drets? Les religions tenen coses
bones i dolentes, com tot en aquest món.
No entraré en el mal que han fet i fan a
una gran part de la humanitat. La religió ha de ser fora de les aules, lloc on la
mainada ha d‘anar formant la seva pròpia identitat amb llibertat i respecte.
La religió és una cosa personal, íntima,

de cadascuna. No s’entén que encara es
mantingui un concordat amb l’església
catòlica, confegit durant el franquisme.
Com que la religió, a través de la història, ha impregnat moltes obres d’art, cal
que l’alumnat conegui la història de les
religions i la seva simbologia, per poder
entendre-les i això es pot fer des de matèries com socials, literatura o música...
Quedi clar que no parlem de les persones i de les seves creences, sinó de llibertat de culte real i de respecte als que hi
creuen i als que no hi creuen. És important que l’escola sigui laica.

La restauració de la Font d'Hèrcules del Passeig de Sant
Joan és un bon exemple aquesta setmana d'estratègia de
comunicació i periodisme: ara fa dos diumenges un dels
veïns més il·lustres del passeig, l'escriptor Joan de Sagarra,
ja es feia ressò de la ﬁnalització de la reforma, que s'ha allargat durant mesos sense que els veïns organitzats de l'AV Passeig de Sant
Joan n'estiguessin informats pel Districte (malgrat ser una de les
seves principals reivindicacions). La notícia, en tot cas, la va donar
Sagarra, i no va ser ﬁns aquest dilluns que l'Ajuntament va fer la seva
nota de premsa oﬁcial. La premsa, inclosos nosaltres, hi vam anar al
darrera, i tard.

Programació
Ràdio Gràcia 2021

Conxa Garcia

No s'entén que
encara es mantingui
un concordat amb
l'església catòlica

El
dependent

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

L'escola, laica

Vull felicitar a la directiva del C.E. Europa
per haver guanyat les eleccions i poder seguir quatre anys més amb el seu projecte.
Crec que ha estat una victòria merescuda;
aquests quatre darrers anys el club ha fet
un progrés en diferents aspectes: en l'àmbit esportiu amb l'ascens de categories,
l'escola, el primer equip (tot i que no hagi
pujat); en la vessant econòmica, s'ha rebaixat el deute. Sé que segueix lluitant per
arreglar la gespa, els lavabos, el tema de la
llum, grades, etc. Hi segueixo conﬁant en
vosaltres.
També vull donar les gràcies a en David
Prats que, encara que no hagi guanyat, s'ha
presentat amb el seu projecte i hem pogut
triar. Tot això fa gran I'Europa. Això ho demostra.
Visca l'Europa!

ls mitjans de comunicació fem esforços (pocs) per escapar-nos de la
notícia de caire social basada en la freda estadística i cada cop afortunadament sovinteja la història de vida al costat del percentatge
que va amunt i avall. En les últimes setmanes L'Independent ha dedicat
almenys dos temes de portada a analitzar l’anuari estadístic de la ciutat de Barcelona 2020, publicat aquest novembre amb xifres tancades
majoritàriament corresponents a l’any 2019, però ha arribat el moment
d'admetre que aquestes dades ara mateix ja no signiﬁquen res.
Bé, sí que l'anuari - i tots els anuaris que es fan i es desfan a tota
mena d'institucions, tindran
uns efectes catalogadors d'una
realitat que era i existia, però
que en l'actualitat ningú sap
com es podran comparar les
dades actuals i les que vindran
amb aquelles que encara s'han
pogut tancar a 2019. Prenguin
nota, en tot cas, d'algunes de
les dades que vam explicar:
per exemple, l'esperança de
vida (amb dades encara de 2017) se situava en 86,7 en dones i 81,9 en homes i per primer cop el 2019 es va superar la xifra dels 5.338 animals de
companyia (el 2016 eren 3.827); el Park Güell va rebre el 2019 un total de
3.154.349 visitants de pagament i la biblioteca Jaume Fuster va sumar
745.728 visites.
La setmana passada vam aprofundir en les dades relatives a la cultura
amb el Teatre Lliure de Gràcia, que va registrar 27.036 espectadors en 156
funcions ( i un gens menyspreable 87,9% d'ocupació) i el Teatreneu com
a sala privada amb més espectadors del districte, 77.696, malgrat el 49%
d'ocupació. Sí, tot això era abans. Aquesta setmana expliquem que la sala
Microteatre aposta pel verkami per seguir aixecant la persiana. Toca gastar en cultura, ara que només ens deixen gastar per anar al súper.

de Gràcia

Ull de
dona
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Casal Popular Tres Lliris

Un desig europeista

Resposta del Casal Tres
Lliris al Districte

Josep A. Torralba

V

olem que el jovent de Gràcia autogestioni un local públic cedit per l'Ajuntament, que garanteixi
el descans veïnal i el retorn al barri? Aquesta és
la pregunta que fa uns dies el conseller de districte, de BComú, Yusef Quadura, plantejava al
diari L'Independent de Gràcia, després d’exposar un seguit
d’idees al voltant de la feina que s'ha fet al Casal Popular
Tres Lliris. Doncs nosaltres, com a joves partícips d'aquest
espai i veïns i veïnes de la Vila Gràcia (a vegades s'oblida
aquest segon subjecte), volem respondre amb una ferma
aﬁrmació: SÍ.
Plantejant aquesta pregunta obertament, és a dir, qüestionant si la Vila de Gràcia necessita o no un espai on els
i les joves s'autogestionin, deixa veure la nul·la voluntat
amb la qual l'Ajuntament es presenta obertament. El que
voleu és fer-nos fóra. I això és fa evident per diferents motius: els problemes amb el soroll s'haurien acabat si l'espai estigués adequat pel seu ús, una adequació que se'ns
va plantejar i mai més hem tornat a saber-ne d'ella; ho sabem també pels diferents oferiments de l'espai que s'han
fet a d’altres organitzacions i associacions del barri; o pels
diferents obstacles burocràtics que se'ns ha posat; i les diferents publicacions als mitjans qüestionant la feina que
fem pel jovent.
Contestades les diferents aﬁrmacions que el nostre conseller ha fet sobre nosaltres, ens agradaria també explicar
quin és el veritable retorn que li fem al barri: el que ells
no han tingut temps ni voluntat d'assumir. Hem creat un
espai pels joves de Gràcia davant d'un barri on, cada vegada més, ha estat inundat per taules i cadires de bars a
les places, d'un barri on cada vegada més, l'espai públic es
mercantilitza. Al Casal Popular Tres Lliris fem xarxa de suport com a joves que patim més d'un 40% d'atur i la nostra
emancipació queda ben lluny. Som l'espai on joves i no tan
joves es reuneixen per compartir les seves reivindicacions,
i també som espai on es desenvolupen setmanalment tallers i activitats a preus populars i autogestionades.
El Casal Popular Tres Lliris us fa nosa perquè s'ha convertit en un espai de lluita, un espai que qüestiona el missatge inequívoc que vol fer arribar un ajuntament que ha

Foto: À.G.P.

A

vui deixaré de banda la política
pandèmica. No trigarà a tornar a
aparèixer per aquí, però ara voldria
parlar d’un tema molt sentit per a mi.
Els socis del CE Europa, ﬁnalment,
van poder exercir el seu vot per escollir
President pels propers 4 anys. Van decidir reelegir Víctor Martínez amb 148
vots, per 63 d’en David Prats.
Vaig estar seguint de prop la campanya que van fer els dos candidats i haig
de dir que em va sorprendre la duresa
que es va viure en algun dels debats. Em
podeu dir innocent, però jo no entenc
quan l’objectiu principal és comú, i en
aquest cas, és que l’Europa estigui el mi-

Si estimem l'Europa,
com més comunió hi
hagi i més predisposició
a donar i rebre, millor
El casal us fa nosa perquè
mostra amb nitidesa allò que
hauríeu d'estar fent, perquè
us cenyiu a desallotjar i omplir
l'espai públic de policia
decidit sotmetre's als designis de la Barcelona aparadora
de lobbies, bancs i grans empreses. Us fa nosa perquè mostra amb nitidesa allò que hauríeu d'estar fent i heu decidit
no fer (com donar espai als joves a la Vila, amb local per
als caus i esplais) perquè us cenyiu a desallotjar aquest tipus d’espais, i omplir les places i en general l’espai públic
de policia. És això, i no els tripijocs burocràtics que la vostra propaganda vol mostrar, el motiu per què ens voleu fer
fora. I per això, plantarem cara!

•

llor possible, aquesta manera de repartir plats i bufetades massa sovint.
Si estimem l’Europa, podem pensar
com ha d’arribar a pujar el seu potencial de maneres diferents, però no deixem de voler el millor pel club. És el que
en principi hauria de ser. Llavors, com
més comunió hi hagi i més predisposició a donar i rebre, millor. No som un
club amb molts socis, ni per desgràcia el
més conegut a la Vila, i si decidim entre
els pocs que ens l’estimem fotre’ns castanyes sense pietat, no crec que aconseguim que aquest club arribi mai a ser on
es mereix.
M’agradaria demanar, per tant, ara
que ja han passat les eleccions, que es
deixin de banda tots els estires i arronsa i totes les diferències per aconseguir
tot allò que tothom desitja, i crec que
és veure a tots els equips de l’Europa el
més amunt possible i un funcionament
exemplar de la seva administració. Així,
ens sentirem tots orgullosos.
Visca l’Europa!

•

Gràcies al suport de:

Opinió
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Opinió convidada
el
bloc

13 veïns i veïnes de l'Alzina

Alarma per l'alzina (2). Crida
al veïnat a pronunciar-se

Un cop més, el bàsquet
s'haurà d'esperar
Àlex Gutiérrez Pascual
ascual

Q

uan al setembre vaig emprendre aquesta aventura nova amb
L'independent, un dels al·licients
de cobrir la informació esportiva era fer
seguiment del bàsquet gracienc. Tornar
al recinte més antic i al més nou de la
Vila: la pista de Lluïsos, un escenari històric construït el 1962, i el pavelló Josep
Comellas, la construcció més recent.
Trepitjar una altra vegada l'emblemàtic
pavelló de la Creueta del Coll. Presenciar
el retorn del sènior femení del SaFa
Claror a Copa Catalunya i el debut en
aquesta categoria del sènior masculí del
Claret. Abans que les primeres restriccions de l'octubre ajornessin el primer
intent de començar la lliga en aquesta ca-

La congelació de la
competició ens ha
fet ﬁxar-nos més en
aquest esport al carrer
tegoria, un altre dels grans atractius era
tornar a viure un derbi gracienc entre els
sèniors masculí de Lluïsos i Vedruna, en
l'any del 75è aniversari de l'equip blau.
El fet que parlem d'una competició
nacional i no es tracti d'una competició
estatal (l'exemple del primer equip del
Gràcia Futbol Sala amb la 3a Divisió és
clar), obliga a endarrerir l'inici de lliga,
que tot apunta a un canvi ﬁnal de format. Mentrestant, els clubs graciencs
reclamen poder almenys entrenar-se per
no perdre forma física, ja força afectada
a aquestes alçades de la no-temporada.
Però aquesta congelació de la competició ens ha fet ﬁxar-nos més en el
bàsquet de carrer, quan s'ha permès
practicar. Un bon exemple és la pista de
l'avinguda de Vallcarca, davant de la parada de metro. Aturar-se una estona a
veure com hi juga gent de totes les edats,
posant-se atenció en els detalls, pot arribar a ser un gran espectacle. Aproﬁteu,
perquè és un solar afectat on hi construiran pisos de lloguer i cooperatius.

F

a pocs dies vàrem mostrar la nostra preocupació
per l’afer de l’espai de l’Alzina. Com a veïns i veïnes,
professionals diversos (inclosos professors, artistes,
historiadores…) amb el nexe comú d’haver compartit, fa dos anys, l’enfrontament a serres i piconadores i posteriorment les activitats al Jardí. Ara ens trobem
clarament enfrontats al formigó inmminent, una opció (17
pisos!) que ataca la sensibilitat ciutadana i el futur sostenible de l’alzina.
Amb la feliç expropiació del solar, els mitjans s’han fet
ressò de la proposta municipal de fer una consulta participativa. Veient, però, com és d’important aportar llum davant un conjunt de dades complex, us emplaçem al punt
zero: quan 12.000 veïns i veïnes van signar per demanar la
restauració, després d’avortar la destrossa per l’especulació
i construcció. El dol per la pèrdua d’una part del verd referencial ens unia: una desfeta que (recordem-ho) fou tramitada pel consistori, quan va cobrar de la propietat un bon
grapat d’euros per la tala d’arbres (alguns, més que centenaris) d’acord a la coneguda norma granada.
Som lluny de ﬁliacions polítiques i ﬁns i tot dels enfurismats en contra de l’actual consistori, que tanmateix en altres llocs ha sabut prioritzar el verd urbà (malgrat la qüestió habitacional, relevant al seu programa, estigui encara
sota mínims). Sorgits d’aquell moment zero, i ara davant
el feliçment aconseguit petit pulmó verd, de gran qualitat
mediambiental, patrimonial i estètica, és evident que mai
ens perdonaríem deixar-lo perdre, ni que fos en part. Els
graciencs ens mereixem un debat a l’alçada d’aquest arbre,
preservant un lloc cèntric on poder descansar, respirar… i
potser evocar un passat més culte.
Amb les casetes feliçment restaurades, que puguin enfortir l’escassa dotació cultural-museïstica de la Vila. Per
tant, mai caurem en el joc de caire populista que (encara!) pretén ajuntar el verd amb el ciment (incompatibles,
malgrat que aquest ens vingui camuﬂat amb l’adjectiu dels
pisos dotacionals). No cal dir que estem a favor de la necessitat d’aquells pisos com ningú, però evidentment cal
proposar-los en altres llocs, fruit d’un estudi seriós; així
com la decissió ﬁnal per als usos de les Casetes també es
mereix un debat fonamentat. Coneixedors de les mancances del procediment assambleari (que pot acabar estranyament enrocat en una opció aïllada) tots lamentaríem
profundament que l’ajuntament obviï en la seva consulta
aquesta qüestió central de la preservació.

À.G.P.

No cal dir que estem a favor de la
necessitat d'aquells pisos com ningú,
però cal proposar-los en altres llocs
Sería com en una distòpia, imaginar que l’assemblea de
l’alzina en bloc ho acceptés, bo i orientat en contra de la
seva motivació fundacional. Nosaltres estem per redreçar
el debat i no deixar per més temps que l’èxit aparent, ni
tampoc el desànim per la pandèmia ens frenin. Arribats en
aquest punt, i constituïts en associació per la preservació
del verd, el patrimoni i les arts a la ciutat, volem demanar
al municipi una consulta oberta, que parteixi de l’enfoc que
hem exposat, no pas d’un anunciat concurs d’arquitectures
que són amenaces invasives i cimenteres, tant aquí, com en
altres espais propers, afortunadament preservats i igualment amenaçats.
No ho oblidem, la prioritat al districte és la insolació, qualitat i circulació de l’aire; i ara encara més, en un escenari de
pandèmia i emergència climàtica. En aquest sentit, amb l’estat de salut de l’alzina (ara que l’hi volen retallar les arrels) i
la recuperació de les casetes, no s’hi val a jugar!

•

•

FES-TE SOCI
de Gràcia
i gaudeix dels avantatges:
l’independent a la bústia de casa teva setmanalment
Veu directa a les assemblees
DESCOMPTES i promocions en entitats culturals
Socis menors de 30 anys o majors de 60,
50% de descompte en la quota trimestral

www.independent.cat
administracio@independent.cat
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electrònic a redaccio
@independent.cat

Exposicions
Fins al 30 de gener
Exposició Senyores. Il·lustracions de l'artista Sandra Olivé. Un retrat naïf i singular de dones que comparteixen una història, una vida i una terra.
CC El Coll La Bruguera (Aldea, 15)
L'estació de Metro del Coll – La Teixonera
acull una exposició amb les imatges dels
comerciants de l’associació del barri del
Coll. L'acció vol visibilitzar sota terra el
comerç de proximitat existent i, al mateix
temps, dinamitzar-lo amb la l’eslògan "Al
teu barri, de tot i a prop". Els cartells porten un codi QR insertat a través del qual
els usuaris del transport públic podran
accedir a la pàgina web de l’entitat Coll
Amunt. Aquest projecte ha estat subvencionat per Barcelona Activa a través del
programa Impulsem el que fas.
Metro del Coll-La Teixonera
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 2 de febrer
Un pessebre diferent. Aquest és el quart
any que Josep M. Contel presenta a la
Violeta aquesta proposta que ja s'ha convertit en un clàssic de l'agenda nadalenca
de Gràcia, el pessebre fet amb ﬁgures de
Playmobil. Enguany amb noves escenes.
La Violeta (Maspons, 6)
Pessebre amb ﬁgures de Playmobil. El
casteller gracienc Martí Urgell ha decidit
compartir la seva aﬁció pels Playmobil
amb un pessebre a Can Musons.
Fundació Festa Major (Alzina, 7-9)
Fins al 19 de febrer
Exposició de Fabià Claramunt amb Un
núvol al cel i dos peus a terra en pintura, Mariona Berenguer amb About Desire
en escultura, i Àurea Estellé amb Roges!
en gravat. “Mariona Berenguer considera que el desig ens atrau cap a la seva
pròpia desaparició. Fabià Claramunt veu
l’artista com un navegant solitari enmig
de l’oceà que pot abandonar el seu vaixell
a la deriva, per no viure pressionat pel
desig. Àurea Estellé i Alsina vol transformar la societat lluitant per la memòria de

les dones que havien assolit uns drets a
l’Espanya republicana que foren arrabassats per l’adoctrinament de la dictadura.”,
escriu Pilar Parcerisas (Curadora de l’exposició).
Fundació Felícia Fuster (Camps i Fabrés,
3-11), de dimarts a divendres, de 4 a 2/4 de
8 de la tarda

Cedida

Recomanem

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)

Actes
Divendres 15 de gener
Teatre: El senyor Enric lloga habitació.
Cia Vada Retro.
La Sedeta (Sicília, 321), a les 19 h
Tango, historias, amor y humor.
La casa dels contes (Ramón y Cajal, 35), a
les 20.30 h
Dissabte 16 de gener
Teatre familiar: La mama dels arbres. Cia
Fes-t'ho com vulguis. Edat: 1-6 anys.
L'autèntica (Martí, 8), a les 11 i a les 12.30 h
Màgia per a tota la família.
La casa dels contes (Ramón y Cajal, 35), a
les 17.30 h
Teatre: El senyor Enric lloga habitació.
Cia Vada Retro i dirigit per Albert Capel.
La Sedeta (Sicília, 321), a les 18 h
34è Tradicionaràrius: Ball d'homenatge
amb Blanca Mostaza i Pau Benítez.
Plaça Anna Frank i Instagram Live, a les
19.30 h
Dilluns 18 de gener
Coneixement i convivència davant la pandèmia. Del genotip al fenotip, adaptació i
la PCR. A càrrec de Miriam Merenciano.
Canal de YouTube de Biblioteques de
Barcelona, a les 18.30 h
Cicle literatura i psicoanàlisi: Erotismes.
En aquesta sessió es comentarà El lamento de Portnoy, de Philip Roth. Xerrada
no presencial. A través de la plataforma
Zoom. Cal inscripció prèvia a b.barcelona.
jf@diba.cat
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps, 2022), a les 18.30 h
Dimecres 20 de gener
Filosoﬁa: Natura/cultura, superar el dualisme. Nomos o physis: la democràcia
contra la idea del poder natural. A càrrec
de Francis García Collado.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps, 2022), a les 18.30 h

Música i titelles per als més petits a L'autèntica
L'autèntica arrenca l'any amb la programació de teatre infantil amb dues
propostes: 'La mama dels arbres' (dissabtes de gener) i' Els petits llobatons'
(diumenges de gener)'. El primer espectacle és de la companyia Fes-t'ho
com vulguis -provinents del teatre, la docència i les arts plàstiques- i està
pensat per a infants d'un a sis anys. L'altra peça, 'Els petits llobatons' (a la
fotograﬁa), és una adaptació per a nadons de l'obra Els Llobatons, on s'utilitzen
molts instruments i titelles per endinsar a un món ple de sons i llengües
diverses als bebès. L'obra, ideada i interpretada pel músic Christophe Sainsot
Tintout, té una durada de 30 minuts i està recomanada dels 0 als 5 anys.
Dissabtes i diumenges a L'Autèntica (Martí, 8), a les 11 i a les 12.30 h
Xerrada: el cine NIC. L'historiador i investigador del cinema, Jordi Artigas, parlarà
del naixement i evolución d'aquesta joguina que va marcar la infantesa d'unes
quantes generacions. Per poder participar-hi, cal inscriure's previamente ja que
l'aforament estarà limitat. Per a més informació i inscripcions: informacio@ccelcoll o truqueu al 932562877.
CC El Coll La Bruguera (Aldea, 15), a les
19 h
Divendres 22 de gener
Tradicionàrius. Arran d'escenari: Coloma
Bertran presenta Nocturns i Diamants, el
violí que bressola.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 20 h

Divendres 22 de gener
Concert: Cor Al·lira. Entrada gratuïta amb
reserva d'entrada obligatòria:932562877 o
informacio@ccelcoll.org
CC El Coll la Bruguera, a les 20 h
Concert: Wax & Boogie presenta '7 years'.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 20 h
Dissabte 23 de gener
Taller cosmètica online: elaboració de
xampú sòlid natural. A càrrec de Marta
Sunyer (Esencia de Madera). Inscripcions
a la web de Vegala Vegan Beatu
Vegala Vegan Beauty (Santa Eugènia, 16),
d'11 a 13 h (vegala.es)

Entitats

Divendres 15 de gener
Xerrada-col·loqui: Noves vacunes.
Informacions bàsiques i reﬂexions. Amb
Jordi Pons (biòleg).
Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a les 19 h
Diumenge 17 de gener
Cicle de cinema social llatinoamericà:
Ciudad de Dios (Brasil, 2002).
Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a les 19 h
Dimarts 19 de gener
Documental: Lalia (Sílvia Munt). Xerrada
sobre el conﬂicte saharaui, amb Carles
Bort. Organitza Agita't Gràcia.
Ateneu Llibertari de Gràcia (Alzina, 5), a
les 19 h

Dilluns 18 de gener
Club de lectura en format virtual. Amb
la periodista i poeta Anna Ballbona al
capdavant. Les inscripcions es poden fer
a clubdelectura@lluisosdegracia.
Lluïsos de Gràcia (pl. del Nord, 7-9)
Diumenge 24 de gener
Teatre: En patufet, a càrrec de la cia el
Centre de Titelles de Lleida.
Lluïsos de Gràcia (Pl. del Nord, 7-9), a les
12 i a les 17 h

Amb el suport de
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Breus

Wax & Boogie
tornen a La Sedeta
per presentar
el disc ‘7 years’
Foto: Cedida

El quartet Wax & Boogie,
format per Ster Wax
(veu), David Giorcelli
(piano), Oriol Fontanals
(contrabaix) i Ray Alcover
(bateria) torne al centre
cívic La Sedeta per
presentar el seu darrer
treball discogràﬁc ‘7 years’.
Wax & Boogie s’han
convertit en els darrers
anys en una de les
formacions referents del
blues, del rhythm and
blues i del boogie woogie.
Per assistir al concert cal
inscripció prèvia al web
del centre, per telèfon o
presencialment.

Cultura
Artistes clàssics i
emergents marquen
un Tradicionàrius amb
més presència femenina
El 34è festival folk arrenca aquest dissabte al CAT amb
l'actuació d'Eliseo Parra, que estrena el disc 'Cantar y batir'

Clausura a toc de rúmbia.El
fundador de Dusminguet i ànima
de la Troba Kung-Fú, Joan Garriga,
serà el responsable de la cloenda
del 'Tradi'. Després de compondre
i interpretar en directe la banda
sonora dels dos darrers espectacles
teatrals d’Oriol Broggi, Garriga
presentarà el seu darrer àlbum,
'El ball i el plany', mesclat en ple
conﬁnament. El 26 de març al CAT.

L'Ateneu Roig
amplia l'oferta
en línia amb
'Xarrups literaris'
A causa de la limitació
d'activitats presencials per
la crisi sanitària, l'Ateneu
Roig es reinventa i proposa
Xarrups literaris amb
l'objectiu d'incrementar
l'agenda cultural de
l'entitat gracienca a les
xarxes socials. Els xarrups
són una sèrie de vídeos
on membres de l'Ateneu
llegeixen fragments de
diferents novel·les, com ara
Os Eidos, d'Uxío Novoneyra
o Pero, ¿por qué habla tan
alto el español?, de León
Felipe.

El cicle 8M de la
Fontana inclourà
l'espectacle de
dansa 'Flor de luz'
La companyia Guie’
Biaani’ presentarà
l’espectacle de dansa
contemporània 'Flor
de luz' en el marc del
Cicle 8M a La Fontana,
el divendres 12 de març
a les 19.30. La peça es
va crear al postgrau de
l’Àrea Espai de Dansa i
Creació sota la direcció
de Valeria Vázquez i
l’acompanyament artístic
de Laura Vilar.

La tradicional foto de família, a la porta del CAT aquest dimarts. Foto: Cedida

Silvia Manzanera

A

quest
serà
un
Tradicionàrius continuïsta pel que fa al pressupost
i les previsions econòmiques però amb algunes
novetats de programació marcades per la nova direcció de Carol
Durán i l’adaptació del festival a
la normes sanitàries que limiten
l’aforament -per ara- al 50%. La
34a edició del festival impulsat pel
CAT, que arrenca aquest dissabte
amb el concert d’Eliseo Parra, i
s’allarga ﬁns el 28 de març, ha programat 48 activitats al voltant de
la música folk de manera presencial i a través de les pantalles, 32
concerts, estrenes discogràﬁques,

homenatges i aniversaris, cinema o dansa. “Podríem haver fet
un festival de mínims a causa de
la pandèmia però en canvi oferirem una programació molt intensa per donar caliu durants aquests
tres mesos”, ha explicat Duran a
la presentació del Tradicionàrius
aquest dimarts. La nova directora
artística, que va agafar el testimoni de Jordi Fàbregas a l’estiu, també va dedicar unes paraules de suport al músic gracienc -en aquests
moments hospitalitzat i a l’espera
d’una operació- i va assegurar que
el concert d’Almanac 40 anys, que
havia d’inaugurar el festival i servir de comiat de Fàbregas a sobre
l’escenari- es farà més endavant.
La programació d’enguany s’estructura en diferents blocs, com

ara concerts, Trad d’autor, Arran
d’escenari, traDDigital, les Vespres
dels dimecres o Tradicionàrius al
Palau. Precisament aquest darrer
és una de les novetats d’aquesta
edició, una “perleta”, en paraules
de Carol Duran, que pretén tenir
continuïtat. Aquesta col·laboració
es concretarà amb dos concerts
a l’emblemàtic espai a càrrec de
la banda Barcelona Gipsy Balkan
Orchestra (14/03) i Rodrigo Cuevas
(19/03).
Eliseo Parra, Pep Gimeno
‘Botifarra’, Biel Majoral, Urbàlia
Rurana, Luar Na Lubre, Corrandes
són Corrandes i Jaume Arnella
constitueixen el gruix d’artistes
i grups vinculats a les arrels més
profundes de la música folk. Els
projectes liderats per dones tenen una gran presència en aquesta edició amb Marala, les occita-

nes Cocanha, les Violines, Maria
Rodés, Paula Vega i Anna Ferrer,
Coloma Bertran i els duets de
Laura Esparza i Carlos Esteban i
Maria Arnal i Marcel Bagés. El to
festiu anirà a càrrec de El Belda i el
Conjunt Badabadoc, La Coixinera i
Joan Garriga i el Mariatxi Galàctic.
La rumba sonarà amb els de Sabor
de Gràcia i la música clàssica amb
Quartet Brossa. L’apunt de dansa
anirà a càrrec de Toni Jodar amb
Tra Tra Tra i del ﬁlm Dantza, seguida d’un concert dels bascos Errebal.
“No hem pogut fer una edició internacional, i això ens ha permès descobrir artistes i propostes amb DO,
i constatar el talent i el gran nivell
que hi ha a casa, i malgrat les restriccions de mobilitat també proposem concerts d’altres indrets com
ara el País Basc, Galícia o el País
Valencià”, afegeix Duran.

•

versió
digital

Recomanacions, entrevistes o folk als mercats... en línia

traDDigital i la Vila de la rumba
S.M.

D

urant el mesos de conﬁnament l’activitat del CAT es
va traslladar a l’espai virtual, repensant moltes maneres de
fer ﬁns aquell moment i buscant
alternatives per mantenir viva la

música i la cultura popular. Així
va néixer traDDigital, la plataforma de continguts folk en línia del
CAT, que també estarà present
durant el festival. Un d’aquests
continguts és ‘Descobreix Gràcia
amb Sabor’, una ruta des del mòbil per endinsar-se als espais on
la rumba ha tingut presència i

recorregut a la Vila. La part presencial d’aquesta proposta serà
el concert que oferirà Sabor de
Gràcia (que ver fer un tastet durant la presentació de dimarts), el
12 de març, “un documental musical en viu en què barregen música, història i audiovisuals, ple
de rumba i de vida”.

•

Ramon del Pichon i Sicus Carbonell.
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Microteatre impulsa
una campanya per salvar
la sala i es reformula
per acollir més públic
Amb el tancament del bar, el projecte de Bailèn mira de mantenir
la persiana oberta amb un verkami i el suport dels actors

S.M.

E

ls efectes de la crisi sanitària sobre la cultura està provocant que moltes sales de
teatre es replantegin el format o busquin alternatives
per intentar salvar el projecte. És
el cas de Microteatre Barcelona,
l'espai de Bailèn 194 que va obrir el
juliol de 2015 amb cinc sales i programant peces de teatre de 15 o 20
minuts en diferents sessions. La
fórmula, amb molta acceptació els
primers anys, ja va patir un primer
sotrac fa dos anys i els seus responsables van ampliar el cartell amb
música en viu o sessions de cinema per sumar més públic. Però el
conﬁnament del març va posar fre
a la recuperació i les darreres restriccions han estat el cop deﬁnitiu.
"Hem intentat aguantar però la situació econòmica és insostenible, i
s'ha agreujat des que vam haver de
tancar el bar ara fa més d'un mes",
explica Libertad Ribera, directora
del projecte.
Per això, els responsables de
Microteatre -que ara només compta amb una única sala més gran
amb capacitat per a 22 personesposaran en marxa una campanya
de micromecenatge a Verkami per
reformar l'espai, que es quedaria
amb tres sales -on s'instal·larien
mampares entre l'escenari i el públic- per a la programació de microteatre que passarien a sessions
de 45 minuts. "Ara, sense el bar i
amb tantes restriccions la gent no
ve per una peça d'un quart d'hora", assegura Ribera. També mantindrien la sala gran i la idea és fer,
quan es pugui, sessions golfes amb
monòlegs o màgia. Per poder fer

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla del
Prat, 15. Tel. 93 217 26 42.
• Manual de la buena esposa. Dv,
ds, dg, dc i dj. 20.00.
• Los Croods: una nueva era. Dv,
ds, dg, dc i dj, 15.50 i 17.55.
• Vacaciones contigo... y tu mujer.
Dv, ds, dg, dc i dj, 16.00, 18.05 i
20.15.
• Salvaje. Dv, ds, dg, dc i dj, 15.55 i
17.50. Dv, ds, dg, dc i dj, 20.20.
• Hasta el cielo. Dv, ds, dg, dc i dj,
19.45.
• Wonder Woman 1984. Dv, dc i dj,
16.00 i 19.05. Ds i dg, 19.05.
• Elfkins. Ds i dg, 17.00.
• El padre. Dv, dc i dj, 15.50 i 17.55.
Ds i dg, 17.55.

crítica de
cinema

'Martin Eden', l'amor
destructiu per les lletres
Joan Millaret Valls

E

l documentalista Pietro Marcello s’estrena en el
cinema de ﬁcció amb una adaptació molt personal del clàssic homònim del nord-americà Jack
London escrit el 1909, novel·la amb trets autobiogràﬁcs, també. La història del mariner Martin Eden
(Luca Marinelli) fascinat per la cultura i les maneres
elegants de la burgesia que s’enamora d’una noia rica,
Elena (Jessica Cressy) i es vol fer digne d’ella assolint
l’èxit com a escriptor.
L’adaptació cinematogràﬁca de Pietro Marcello modiﬁca el temps i el lloc de la trama. De la zona de Los
Angeles a tombant de segle XX en la novel·la, l’acció es
trasllada a Itàlia i a un temps canviant, intemporal, on
s’encavalquen sense complexes diferents èpoques sense especiﬁcar.
El cineasta italià es mostra lliure un cop més en la
concepció visual de la pel·lícula introduint una sèrie
d’imatges que no formen part de la trama, a vegades repetides, ja siguin
aquestes imatges d’arxiu en color o majoritàriament en blanc i
negre, fragments documentals, propis o aliens,
o inserts d’alguna pellícula.
Aquesta convivència
dissonant d’imatges fa
que les imatges afegides
fora de la pròpia trama
de l’escriptor autodidacta que aspira a fer-se un lloc en
la societat actuïn com a contrapunt o, ﬁns i tot, com
a metàfores. Es crea un diàleg molt fructífer i ple de
suggeriments que aporta a aquesta singular adaptació
una de les seves millors excel·lències.
Tot i aquestes llicències a través d’un estil tan fascinant com enriquidor, el director és també extremadament conseqüent amb l'essència de la novel·la. Es
tracta d’una història de lluita, de sacriﬁci, de treball,
de superar els contratemps –especialment el rebuig
de les editorials o el menyspreu de les classes adinerades. Aquesta història de redempció personal a través
de la cultura, d’enterrar el seu origen treballador, espècie de pecat original, entra en sintonia amb el credo
de l’home que es fa a sí mateix en la terra de les oportunitats que és Estats Units.
Un cant a l’individualisme i als valors dels més
forts, amb cites al ﬁlòsof Herbert Spencer, en col·lisió
directe amb l’ideari socialista, però la gran paradoxa
arriba quan el protagonista assoleix el ressò popular i
l’anhelat ascens social ja que aleshores Martin es confronta a la buidor absoluta. Un home que només entén la vida a través de l’esforç es troba que quan ho té
tot no té res. Ja podem dir que Martin Eden és un dels
grans títols fílmics d'enguany que no ens hauríem de
perdre de cap de les maneres.

Marcello és
extremadament
conseqüent
amb l'essència
de la novel·la

La sala estarà tancada del 24 de gener i reobrirà l'11 de febrer. Foto: Àlex Gutiérrez Pascual

les obres i mentre dura la campanya a Verkami, la sala estarà tancada del 24 de gener a l'11 de febrer. "Les companyies que venen

ens donen gairebé tota l'entrada
perquè no volen que tanquem",
afegeix Libertad Ribera, que també agraeix el suport dels veïns.

•

Miquel Àngel Pasqual (La Trinca)
a l'obra 'Detingui'm'. El cartell de
Microteatre, en ple procés de canvis
per tal de salvar el projecte, mantindrà
ﬁns a ﬁnals d'aquest mes algunes peces
teatrals just abans de tancar per fer les
obres, com és el cas de 'Detingui'm',
amb Miquel Àngel Pasqual (La Trinca)
i Esteve Jofre. Les primeres funcions
es van fer el 10 de gener, i hi tornaran
el 24 de gener, amb més passis.
• La última gran estafa. Dv, ds, dg,
dc i dj, 20.05.
• En guerra con mi abuelo. Ds i dg,
15.45. Dv, dc di j, 15.50.
• Manual de la buena esposa. Dv,
ds, dg, dc i dj, 18.00.
• El pequeño vampiro. Ds i dg,
16.00.

Cinemes Girona. Girona, 177
• Perfumes. Dv, ds, dg i dc, 18.00.
Dv, dc i dj, 16.00. Dg, 20.00.
• Elfkins. Ds i dg, 16.00.
• El inconveniente. Dv, 16.00 i
18.00. Ds i dg, 18.00. Dc i dj, 16.30.
• Más allá de las palabras (Beyond
Words). Dv, dg, dc i dj, 16.00,
18.00 i 20.00. Ds, 18.00 i 20.00.
• El estreno. Dv, 20.00.
• Pastarioni. Ds, 20.00.
• El cavaller del drac. Ds, 16.00.
• Fritzi. Un conte revolucionari. Ds

i dg, 16.00.
• Tipi, tips. Qui balla. Dg, 12.00.
• Las mil y una. Dv, ds i dg, 19.45.
• La dona il·legal (amb presència
del director). Dc, 19.00.
• BCN Sports Film Festival. Dc,
20.00. Dj, 18.00 i 20.00.

Verdi. Verdi, 32.
• El padre. 16.00. 11.30, 18.00 i
20.05.
• Deseando amar. Dv, dl, dm, dc
i dj, 11.30, 16.00 i 20.20. Ds i dg,
16.00 i 20.20.
• Madame Curie. 18.00 i 20.10.
• Josep. Ds id g, 18.05 i 20.20. Dv,
dm, dc i dj, 16.15. 18.05 i 20.20. Dl,
11.30, 16.15. 18.05 i 20.20.
• Martin Eden. Dv, ds, dg, dl, dm i
dc, 19.50.
• Nieva en Benidorm. Dv, ds, dg, dl,
dc i dj, 18.00.

•

• De Gaulle. Dv, dl, dm, dc i dj,
16.00.
• La última gran estafa. Dv, dl, dm,
dc i dj, 18.10.
• Regreso a Hope Gap. Dv, dl, dm,
dc i dj, 16.00.
• 23 paseos. 11.30.
• Manual de la buena esposa. Dv,
dl, dm, dc i dj, 11.30.
• Madame Butterﬂy. Dg, 11.30.
• El amigo americano. Dj, 11.30 i
20.00.
• Tintoretto: un rebelde en Venecia
(documental). Dm, 11.30 18.15.
• Mi amigo Pony. Ds, 11.30 i 16.00.
Dg, 16.00.
• Fritzi, un conte revolucionari. Ds i
dg, 11.30 i 16.10.
• Los Croods: una nueva era. Ds i
dg, 16.10. Ds i dg, 11.30 i 18.15.

Verdi Park. Torrijos, 49
• Salvaje. 16.00 i 20.30.
• La vampira de Barcelona. 17.55.
• Manual de la buena esposa. 16.00,
18.15 i 20.05.
• 23 paseos. 16.00, 18.05 i 20.10.
• Perfumes. 16.00.
• Las niñas. 18.00
• Emma. Dv, ds, dg, dl, dc i dj,
19.55.
• El profesor de persa (preestrena).
Dm, 20.00.
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La porta d'entrada al camp del FCB, la Plantilla CD Europa 1920-21 i cromo d'Enric Alegre, autor del gol europeista

Rivalitat centenària
amb el Barcelona

E

lDissabte farà cent anys que l’Europa i el Barcelona
es van enfrontar en un partit carregat de tensió, batusses i polèmica arbitral, que va tenir moltes conseqüències esportives i socials. L’endemà del matx,
el redactor d’Esports de La Veu de Catalunya, Daniel
Carbó (Correcuita) va escriure: “Entre el Barcelona i l’Europa l’odi més desenfrenat s’hi ha interposat decididament”.
L’aﬁció al futbol havia esclatat a la ciutat i a la ja tradicional
enemistat entre el Barça i l’Espanyol, a partir d’aquell dia
se li va afegir una de nova entre europeistes i culers.
Aquell 16 de gener del 1921, el camp del carrer de la
Indústria va omplir-se de gom a gom per a rebre l’Europa, un conjunt jove que en el partit jugat a Gràcia (1-1) ja va
plantar cara al totpoderós Barcelona. Els barcelonistes havien encetat la seva dècada daurada i aspiraven a revalidar
els títols de campions de Catalunya i Espanya. El partit era
decisiu i certament no va decebre ningú. A les ordres del
col·legiat Pablo Lemmel els conjunts van formar de la manera següents: Zamora; Coma, Galícia, Torralba, Sancho;
Samitier, Vinyals, Martínez, Gràcia, Alcántara i Plaza, pel
FC Barcelona i Bordoy; Serra, Vidal; Bonet, Pelaó, Artizus;
Pellicé, Alegre, Sotillos, Nogués i Alcázar, per l’Europa.
L’Europa va sortir a totes i va sorprendre amb un joc
brillant. Un xut ras de l’Alegre va avançar els visitants i va
deixar glaçats els seguidors locals. Els líders no jugaven bé
però després d’un embolic dins de l’àrea d’en Bordoy, entre
l’Alcántara i en Gràcia van aconseguir l’1-1. A partir d’aquell
moment, el joc brut, les picabaralles entre jugadors i sobretot les decisions de l’àrbitre van escalfar l’ambient. Els
jugadors i públic locals van reclamar amb vehemència dos
penals. L’un per una traveta d’en Vidal i l’altre, per unes
suposades mans d’en Serra. Però l’àrbitre no va veure cap
Gràcies al suport de:

infracció. El VAR hauria tret fum si s’hagués pogut aplicar.
Però aquesta tecnologia actual era substituïda per un mètode més antic i contundent: la guàrdia civil.
La tensió va incrementar-se en el segon temps, que va
ser de domini clar dels blaugranes contra un Europa tancat
al darrere. Un gol anul·lat a l’Alcántara per un suposat “offside” d’en Martínez va provocar una invasió del terreny de
joc. Un cop les forces d’ordre públic van retornar tothom
al seu lloc, el partit va reprendre’s. Quan tot feia preveure
que el partit acabaria amb empat i el títol encara romandria
obert, en Gràcia va fer el deﬁnitiu 2-1, tot i que inicialment
el col·legiat l’havia anul·lat. Però algun clatellot rebut va fer
que en Lemmel rectiﬁqués i donés validesa al gol. El partit
va acabar amb més agressions i moltes protestes, aquest
cop dels jugadors graciencs. “Fou una ignomínia”, va escriure en Carbó referint-se a l’arbitratge de Pablo Lemmel, que
era reconegut soci del RCD Espanyol i ﬁll de gracienca. Val a
dir, també, que en Carbó tot ho veia de color blaugrana.
La redacció de l’acta arbitral va portar molta cua i va originar un conﬂicte entre el FC Barcelona, el Col·legi d’Àrbitres
i les federacions catalana i espanyola, que va durar mesos.
Però des de l’òptica europeista aquella jornada va deixar
palès que el president Joan Matas estava bastint un equip
competitiu disposat a plantar cara al gran club de la ciutat. L’Europa va acabar aquella temporada 1920-21 en el segon lloc de la classiﬁcació, empatat a punts amb l’Espanyol.
L’Enric Alegre va acabar essent el màxim golejador del campionat amb 9 gols, 3 més que un dels ídols del barcelonisme,
l’Alcántara. L’optimisme regnava al club, que va créixer en
nombre de socis i seguidors. La temporada següent es va revalidar el segon lloc i la temporada 1922-23, l’Europa va prendre el títol al Barcelona, com sap tothom.

•

s molt dur arribar a certa edat i assabentar-se que Buffalo Bill (boomers,
consulteu Viquipèdia) era fatxa. El
freak simpatitzant de Donald Trump que
va anar a assaltar al Capitoli amb el tors
nu, només cobert per una pell animal i
una cornamenta digna d’un Borbó qualsevol. Jo el tenia vist, en versió retro, en
algun còmic antic i l’havia seguit en algun
western. Sempre vestit amb les pells que
caçava, amb un aire aventurer, de viure al
dia, sempre feliç, en contacte permanent
amb la naturalesa i combatent els malvats
indis que arrencaven cabelleres. El món
dels westerns era un món perfecte, de
bons i dolents, on sempre guanyaven els
bons, els colonitzadors, per damunt dels
colonitzats, els indis.
Però ara el guió ha canviat. Ara el
món ha vist que hi ha una cara B del
somni americà, frustrada, deprimida,
que ha optat pel totalitarisme menjant hamburguesa vegana i negant-se a
vacunar-se contra un virus al qual neguen la seva existència i que consideren
que es fruit d’una conspiració mundial. Aquesta cara B ja la narrava Bruce
Springsteen en els seus primers àlbums,
però va quedar sepultada pel malinterpretat políticament Born in the USA que
el va fer famós. Són uns Estats Units
blancs, maltractats pel capitalisme salvatge, sense seguretat social, que troben
en el nacionalisme d’estat, el totalitarisme, la seva sortida política i social.
No cal estripar-se les vestidures. De
trumpisme també en tenim a Europa,
més o menys camuﬂat en diverses ideologies. No cal ser de dretes per ser trumpista, ni d’esquerres, simplement cal ser
un totalitari, que usa el nacionalisme
d’estat per evadir les seves frustracions
o proposar receptes simples a solucions
complexes. Per si algú va despistat, el
nacionalisme d’estat és el que combat el
nacionalisme defensiu dels pobles oprimits, encara que es disfressi amb pell de
búfal o amb el pollastre al mig de la rojigualda. Oi que ens entenem?
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