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El pla d'usos modiﬁca la zona
polèmica de Travessera de
Dalt per reactivar el comerç
L'avinguda, ubicada en la reforma de 2016 en la zona de contenció, que no
permet noves llicències, aixeca les restriccions per la pressió dels botiguers

Albert Balanzà

C

om fruita madura i com a conseqüència del llarg
enfrontament que des de l'última reforma de
2016 han mantingut els comerciants organitzats
i l'Ajuntament, quan aquest últim va inclinar-se
pels postulats restrictius que defensaven les plataformes veïnals, el pla d'usos d'establiments de pública
concurrència de Gràcia ha començat a canviar aquesta
setmana per quarta vegada des del 1994 i ha fet passar la
Travessera de Dalt de l'actual zona de contenció (que no
permet noves llicències si abans no hi ha cap baixa) a la
zona genèrica (on sí que es permeten noves activitats).
L'Associació de Comerciants de Travessera de Dalt, que
ha liderat la protesta aquests anys i que va començar a rebre garanties de canvi ara fa un any, XXXX. La modiﬁcació
inclou un tractament especíﬁc que permet un màxim de
tres establiments regulats en un radi de 50 metres o bars
musicals que no superin els 150 metres quadrats. Pàgina 3
Gràcies al suport de:

L'eix comercial de Travessera de Dalt, a dos mesos de fer el canvi de pla especial d'establiments. Foto: Àlex Gutiérrez Pascual
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Un ex del MIL i
Juanito Piquete,
en honor a Puig
Antich a l'Ateneu

L'Ateneu Llibertari
acull dimarts que ve un
homenatge a Salvador
Puig Antich, 47 anys
després del seu assassinat,
amb Ricard de Vargas
Golarons, exmilitant del
MIL i de l'Olla i la música
de Juanito Piquete i
Antoni Garcia Iranzo.
Historiador i escriptor,
De Vargas, anomenat el
llengües de sobrenom de
militància, va conviure
amb Puig Antich des de
1972 i va marxar a l'exili,
a Itàlia, després de la
captura, empresonament i
execució del seu company.

Política
BComú, PSC i ERC
pacten una inversió
extra de 2,6 milions en
actuacions a Gràcia
La urbanització de la plaça Farigola, els jocs infantils de Joanic
i Creueta i els llums del Nou Sardenya, principals inversions

La reforma de la
Torre del Rellotge
busca reobrir el
monument a visites

Ciutadans demana
la restitució del
monument a la
Primera República
El grup municipal de
Ciutadans presentarà
dimarts al ple (18.00
hores) una proposició
per recuperar el monòlit
a Nicolás Salmerón,
president de la Primera
República espanyola, amb
l'objectiu de "digniﬁcar
l'espai públic" del Pla d'en
Salmerón. El monòlit, una
columna de metall de tres
metres amb un pla ﬁnal
doblegat, obra d'Ignasi
Sanfeliu, es va retirar el
2003 i des del 2009 té una
nova versió guardada en
magatzems municipals.

La plaça Farigola, amb l'ediﬁci de Can Carol al fons. Foto: À.G.P.

Albert Balanzà

L

a negociació del fons de
proximitat en el marc dels
pressupostos de l'Ajuntament per al 2021, debatut
a les agrupacions locals de
BComú, PSC i ERC en els últims
mesos i ajornada la presentació
per les eleccions al Parlament, s'ha
concretat aquesta setmana amb
la presentació dels 22 projectes de
Gràcia per un valor de 2,6 milions.
Els eixos principals d'actuació
al districte se centren en un paquet de reurbanitzacions de petits
espais com la plaça de la Farigola

de Vallcarca, a tocar del nou equipament de Can Carol (400.000
euros), la banda Llobregat de la
plaça del Poble Gitano (només el
projecte, 25.000 euros), el carrer
Balcells (només projecte, 35.000
euros), la plaça Caterina Albert
(40.000 euros) o la connexió entre el carrer Repartidor i el passseig Turull (només avantprojecte,
50.000 euros).
Un altre bloc té a veure amb la
mobilitat, amb el reivindicat carril bici de l'avinguda Vallcarca
(només l'estudi, 39.000 euros) o
la paciﬁcació d'entorns dels centres escolars Rius i Taulet, Mare
de Déu del Coll, Jujol i Claret

(130.000 euros), i també amb
els equipaments, amb el projecte i la reforma del nou local del
Rebost Solidari a l'antiga seu de
la Seguretat Social del carrer Pau
Alsina 115 (60.000 euros), el projecte de reforma del centre cívic
El Coll-La Bruguera (150.000 euros), el tancament de la pista exterior del poliesportiu del Coll (només projecte, 50.000 euros) o la
renovació de les malmeses llums
del Nou Sardenya, cosa que inclou tota la instal·lació elèctrica
(365.000 euros).
Hi ha encara un últim bloc que
s'endú bona part de la bossa del
fons de proximitat com la reforma dels jocs infantils de la plaça
Joanic o del parc de la Creueta del
Coll perquè incloguin jocs accessibles i adaptats (400.000 euros i
395.000 euros, respectivament) i
simbòlicament l'estudi de reforma de la Torre del Rellotge de plaça de la Vila (15.000 euros), que en
un principi busca l'accessibilitat
puntual per a actes de cultura popular però que s'obre a recuperar
les visites que s'havien fet a principis de 2000.

•

Al detall

Propostes
principals
• Projecte reurbanització plaça
Poble Gitano banda Llobregat
• Projecte de reurbanització del
carrer Balcells
• Reurbanització plaça Caterina
Albert
• Estudi implantació carril bici
a l'avinguda Vallcarca
• Tancament pista exterior de
pistes poliesportives del Coll
• Estudi de la reforma de la
Torre del Rellotge a plaça Vila
• Paciﬁcació escoles Rius i
Taulet, Mare de Déu del Coll,
Josep Maria Jujol i Claret
• Projecte reforma Centre Cívic
del Coll: estudis, concurs d’arquitectura i redacció projecte
• Renovació llums i instal·lació
del Nou Sardenya
• Redacció avantprojecte del
vial de connexió entre carrer
Repartidor i Passeig Turull
• Jocs infantils Joanic i Creueta
del Coll (projecte i obra)
• Projecte i reurbanització plaça Farigola
• Projecte i reforma nou local
Rebost Solidari
• Reforma seu de Districte per
ubicar imatgeria festiva

L'exregidor Valls critica desafectacions del PGM
"Consolidar els queixals de carrers principals és renunciar a ampliar l'espai públic", interpreta l'exdirigent del PSC
A. B.

E

l canvi del Pla General que
està tramitant l'Ajuntament, com a conseqüència del nou catàleg de
Patrimoni i de la readaptació de les qualiﬁcacions urbanístiques amb l'objectiu de mantenir el teixit social de Gràcia no
té una sola interpretació i aquesta
setmana la discrepància ha vingut
de l'exregidor de Gràcia, Xavier

Valls (1984-1988 i 1991-1993).
La visió contraposada de Valls,
segons ell mateix ha exposat en
declaracions a L'Independent, se
centra en el manteniment dels famosos queixals sortints de carrers
principals com Gran i Travessera i
la desafectació de les ﬁnques existents, les quals ﬁns ara estaven
afectades per la voluntat municipal l'any 1976 d'ampliar l'espai de
circulació viària. "S’argumenta, i
no ho discuteixo, que no cal ampliar els carrers, perquè el que cal

Xavier Valls (esquerra), en una xerrada recent a la Violeta. Foto: Habitatge i Rehab

és reduir la circulació de vehicles
existents, per millorar el medi
ambient, i hi estic absolutament
d’acord", ha apuntat.
Valls, no obstant això, ha remarcat que aquesta interpretació té una conseqüència negativa
sobre l'espai públic: "renunciar a
anar ampliant l’espai públic, que
pot ser necessari en un futur per
usos que ara ni somiem, em sembla un error, i si ho fa un ajuntament dit d’esquerres, ﬁns i tot em
costa d’entendre".

•

Societat
El pla d'usos aixeca
les restriccions sobre
Travessera de Dalt per
reactivar el comerç
L'eix deixarà de ser tractat com a zona de contenció, com el
nucli històric, on no es donen llicències si no se n'alliberen

Albert Balanzà

M

olts companys comerciants s'han quedat
pel camí però s'ha imposat el seny i estem
contents". Amb aquestes paraules s'expressa Virgínia
Espada, portaveu de l'Associació
de Comerciants de Travessera de
Dalt, després que aquesta setmana
l'Ajuntament hagi anunciat la modiﬁcació del pla d'usos de Gràcia,
que regula els anomenats establiments de concurrència pública en
les categories d'activitats musicals,
activitats de restauració, botigues
de plats preparats i comerç alimentari amb degustació, en l'àmbit especíﬁc de la Travessera de Dalt.
La quarta reforma del pla d'usos
serà parcial i no total com va succeir el 2001, el 2005 o el 2016, però
serà sensible perquè traslladarà la
Travessera de Dalt des de la restrictiva zona de contenció (que no
permet noves llicències si abans
no hi ha cap baixa) a la zona genèrica (on sí que es permeten noves activitats). La Travessera de
Dalt s'assimilarà més als barris de
muntanya que no pas a la Vila de
Gràcia pel que fa al tractament del
pla d'usos, però rebrà una aplicació d'àrea de tractament especíﬁc
que encara manté algunes peculiaritats restrictives que s'apliquen
al nucli històric: en un radi de 50
metres només hi podrà haver tres

La Travessera de Dalt (en blau), amb els possibles punts de llicència. Foto: Cedida

Terminis i fronts oberts. Els
comerciants associats, que culpen
el ﬁns ara vigent pla d'usos i
també la crisi sanitària d'haver
passat de 57 a 33 adherits, ara
esperen l'aplicació del nou pla
en un termini de dos mesos i
centraran les reivindicacions
en l'aparcament en cap de
setmana o la reorientació de
rutes cap al Park Güell per
seguir recuperant els clients.

establiments de la mateixa categoria planificada, no s'admetran
bars musicals que superin els 150
metres quadrats i no s'admetran
locals com prostíbuls o afterhours.
El canvi és sensible sobretot per
la polèmica social i política que
s'ha arrossegat des del 2016 quan
l'equip de govern de BComú es va
inclinar per aplicar un caràcter
restrictiu a la Travessera de Dalt a
l'hora de concedir llicències com el
que aplicava a la corona del nucli
històric (anomenada zona de contenció), donant la raó a plataformes veïnals com Gràcia cap On Vas
que hi veien un perill de saturació
en el recorregut cap al Park Güell;
encara hi havia una zona més restrictiva, l'anomenada zona saturada, el cor de la Vila (entorns de places de la Vila, Revolució, Virreina,
Diamant, Astúries, Terol i entorns
de les estacions de metro), que no
només no permet noves llicències
sinó que fa irrecuperables les que
es donen de baixa.
La pressió dels comerciants, amb
el suport de partits que ara estan
al govern com el PSC o l'oposició
d'aquests anys del PDeCAT-Junts,
ha acabat per fer caure la balança
del costat del canvi de zona i l'aixecament de la forta restricció. "La
Travessera de Dalt no té res a veure,
en tant que dinàmiques comercials,
amb el nucli històric, i no tenia sentit que s'impedís obrir un local de
restauració o posar una terrassa al
carrer", apunta Espada.

•

Serveis Socials
L
desencalla el
Rebost després
de tombar l'ajut

A. B.

L'espai solidari d'alimentació es
traslladarà a ﬁnal d'any a Pau Alsina
i el Districte ofereix el local de Reig i
Bonet als esplais Espurna i Matinada

a desagradable situació que ha
travessat el Rebost Solidari en
els últims mesos, després que
quedés arxivada i rebutjada la
subvenció de Serveis Socials que
era clau per continuar, s'ha desencallat aquest dijous amb l'acord
perquè l'espai solidari d'alimentació cobri un ajut extraordinari.
L'entitat ha rebutjat una bestreta,
l'altra opció, perquè l'Ajuntament
l'oferia a través de Caritas amb
pagament del 90% aquest nateix
divendres. "Som una plataforma
veïnal laica", han apuntat.
El SOS del Rebost, que va agafar força ara fa 15 dies de manera interna per la manca de liquiditat ﬁnancera i la nul·la resposta de
l'administració, quan amb la pan-

Pau Alsina, futura seu del Rebost. Foto: À.G.

dèmia ha multiplicat per deu les
assistències (de 357 a 4.000 usuaris), va arribar a un punt de quasi
enfrontament quan Serveis Socials
va admetre que l'ajut 2020 no va
entrar l'ordre de pagament abans
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Afectats Abaceria
i Gràcia On Vas no
volen ni pàrquing
ni súper al projecte
Cedida

Les plataformes veïnals
Afectats Abaceria i Gràcia
cap on Vas han rebutjat la
tercera versió del projecte
de mercat de l'Abaceria
insistint en la contradicció
que al seu parer suposa
la paciﬁcació del nucli
històric i el manteniment
del pàrquing de 50 places
o ﬁns i tot el creixement
del súper perquè "l'espai
per a l'autoservei
hauriad'estar dedicat a
l'economia social". "On
estaran les pageses", han
afegit en un comunicat.
També demanen que
hi hagi verd a l'entorn
i mesures d'estalvi
energètic.

La Verdinada se
centra enguany
en l'eﬁciència
energètica
La Verdinada, el mes de la
sostenibilitat que impulsa
des de fa 14 anys Lluïsos
de Gràcia, arrenca dilluns
centrada en l'eﬁciència
energètica. Fins al 21
de març es publicaran
diàriament consells,
informacions i propostes,
hi ha previst almenys un
taller infantil presencial,
i entitats com Depana,
l'Aula Ambiental Turull i
les escoles Rius i Taulet i
Montseny faran activitats.

del tancament anual perquè faltava un paper. Serveis Socials, segons
el nou acord, atorgarà una subvenció extraordinària de 32.000 euros
per aquest 2021 i signarà un conveni amb el Rebost per normalitzar la
situació econòmica de l'entitat de
cara a l'any 2022
En paral·lel, el Rebost també ha
vist com es desencallava aquesta
setmana a través del fons de proximitat pactats entre BComú, PSC
i ERC (vegeu pàgina 2) la petició de
trasllat a un local més ampli a Pau
Alsina 115, fet que es produïrà a ﬁnals d'any. El local de Reig i Bonet 12
s'havia quedat petit ﬁns al punt que
l'entitat havia llogat un magatzem
pròxim i el Districte ha ofert el primer local, estrenat ara fa un any, als
esplais Espurna i Matinada, en conﬂicte obert amb l'Ajuntament, també en una reunió aquest dijous .

•
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Cales a Pi i Margall
per enllestir el
projecte executiu
de la reforma

Mn. Bruno Bérchez: "Amb 21 anys
em vaig batejar i vaig deixar la
nòvia perquè volia ser capellà"

Foto: À.G.P.

“Les portes de l’Església estan sempre obertes a tothom, creients i no creients”, diu
el rector de Sant Miquel dels Sants, Sant Carles Borromeu i Mare de Déu de la Salut

Les obres de reforma de
l'avinguda Pi i Margall
es desplegaran entre
el 2022 i el 2023 però
aquests dies ja hi ha
moviment a la zona amb
operaris del Districte
fent cales que serviran
per enllestir el projecte
executiu. Aquests treballs
previs són per conﬁrmar
la posició exacta dels
serveis existents, llum,
aigua i gas, i altres dades
del que hi ha sota del
paviment en clau de
serveis, clavegueram i
infraestructura del metro.

El tram cinc de
Baixada de la
Glòria farà obres
des de l'1 de març
Les escales mecàniques
de Baixada de la Glòria,
sobre les quals aquest
febrer s'ha viscut un
procés participatiu i s'ha
vist el projecte de reforma
de tota la instal·lació, es
reformaran en el punt
concret del tram VerdiSostres a partir del 21
de març. Aquest tram és
l'únic que l'Ajuntament
ha pogut recuperar a curt
termini amb peces de
recanvi reaproﬁtades.

El Centre engega
el cicle Amb Veu
de Dona en el
marc del 8-M
El Centre posa en marxa
aquest 7 de març, en el
marc dels actes del Dia
Internacional de la Dona,
el primer cicle Amb Veu de
Dona amb un calendari ja
deﬁnit de tres concerts, el
primer dels quals serà el
del cor Music's son, dirigit
per Sheila Garcia i format
exclusivament per dones.
L'acte és a les 18 hores. El
segon concert serà el 21
de març amb Contes fets
de Terra i Aigua i el tercer
el 25 d'abril amb el recital
Passarel·les, tots dos a les
12 hores del migdia.

Moltes persones s’han apropat a
l’església física a partir de l’església virtual.

Eva Morlà

C

omença les homilies parlant dels Beatles, de qui
cuina les llenties o de colar-se al metro per acabar
desgranant els moments
més espirituals de la vida de Jesús.
De família laica i batejat als 21 anys,
Bruno Bérchez (43 anys) va sentir
“l’amor de Déu” des de la terrassa
de casa mentre fumava una cigarreta. Li agrada anar al Verdi i traduir cançons de worship al català.
Llicenciat en Disseny Gràﬁc, cada
dia envia un whatsapp -amb vídeo
autoeditat i emojis- a 400 persones
explicant l’evangeli del dia.
Nascut a Gràcia i ara porta tres parròquies...
Vaig néixer a Travessera de Dalt/
Massens i vaig estudiar al Reina
Elisenda. Conec el tarannà de
Gràcia, però ara el visc des d’una
altra perspectiva. És diferent ser
jove i sortir de marxa per la plaça
del Sol que viure’l com a mossèn...
Digui...
Ser rector és apassionant però també implica una gran responsabilitat
i he d’estar a l’alçada d’aquesta missió. Sóc humà, sento i pateixo com
tothom, em fa por equivocar-me...
Però juga a casa...
Gràcia és un barri inquiet, creatiu i
amb força diversitat social, econòmica i cultural. L’Església ha de ser
un reflex d’aquesta realitat, com
més diversitat hi hagi, molt millor...
A la comunitat?
Voldria recuperar l’arrelament popular que les tres parròquies havien tingut creant una comunitat
cristiana viva, activa i oberta a tot-

Durant 20 anys vostè no creia...
La meva família no era creient i,
per coherència, no em van batejar.
De jove ho tenia tot... Estudiava
Disseny Gràﬁc, tenia amics, novia formal -molt guapa-, però no
era feliç, sentia un buit espiritual molt profund que només es va
omplir quan vaig trobar a Déu.
Quan Ell em va venir a buscar, tot
va començar a tenir sentit. Ell em
va salvar.

Mn Bruno Bérchez, a la parròquia de Sant Miquel dels Sants. Foto: E.M.

hom però connectada al segle XXI.
M’inspiro en el model d’Estats
Units on el mossèn lidera però deixa fer establint una corresponsabilitat entre veïns i parròquia...
Com ho vol fer?
Les portes de Sant Miquel són obertes 12 hores al dia per oferir un servei espiritual a tothom, creients i
laics. L’Església no pot donar feina,
ni diners, ni curar malalts però sí
pot oferir a Déu perquè ajudi a encaixar les adversitats que arribin.
Seria pecat tenir-les tancades.
Fer ioga i meditació també ajuda...
La pandèmia ha evidenciat la vulnerabilitat de l’esser humà i la necessitat de recerca espiritual. A
Gràcia moltes persones volen trobar un sentit a les seves vides i la
força per seguir endavant... Potser
el que busquen és Déu...

I amb la pregària n’hi ha prou?
També repartim menjar i mantes,
fem reforç escolar i moltes altres
accions conjuntes amb Càritas. El
recolliment i l’acció no són excloents sinó complementaris.
Confessa a cara descoberta, assegut en una cadira enmig de l’església i sovint hi té cua ... No es cansa
d’escoltar misèries humanes?
L’Església ha de ser un espai obert
i els seus sagraments també. Quan
confesso miro als ulls de la persona amb qui parlo. I no, no em canso d’escoltar mai ningú perquè he
constatat que l’escolta activa ajuda
molt, dóna pau i pot canviar vides.
Té Facebook, Instagram, canal de
Youtube, pàgina web i administra
diversos grups de whatsapp...
Les noves tecnologies són un atri
d’entrada per conèixer Jesús.

Com ho va fer?
Era de matinada, estava a la terrassa de casa fumant una cigarreta... i vaig dir: “Déu ajuda’m perquè
no puc més”. De sobte, mirant la
lluna, vaig sentir que Déu existia.
L’endemà anava a la facultat i tot
tenia una altra mirada. El que havia experimentat era real, no era
un somni ni m’havia fumat cap
porro.
I la nòvia... i els seus pares?
Al cap d’un any vaig tallar amb ella
per entrar al seminari i quan els
vaig dir als meus pares que volia
ser capellà es van posar a plorar. Set
anys després, m’ordenava sacerdot.
Voldria que la meva ﬁlla de 9 anys,
no batejada, conegués qui era
Jesús... Què em recomana?
Que s’acosti a una comunitat cristiana amb infants de la seva edat perquè entengui què els uneix. També
que l’eduqui amb pensament crític
i no amb el què està de moda ser
crític. Que busqui la veritat.
Jesús és aquesta veritat?
Per a mi sí. És la veritat que em va
canviar la vida.

•

El pregó de Sant Medir,
per a la Penya Regalèssia
L'entitat, tota una institució a Sant Cugat i responsable de l'ermita
a Collserola, avança una intervenció amb versos adaptats de Lorca
A. B.

L

a Penya Regalèssia de Sant
Cugat, responsable de l'ermita de Sant Medir en plena serra de Collserola i tota uns institució amb 82 anys de trajectòria,
serà l'encarregada de pronunciar aquest diumenge (12h) des de
la seu del districte a la plaça de la

Vila el pregó del Sant Medir 2021,
que per raons sanitàries enguany
no es farà a la balconada sinó dins
de la sala d'actes amb accés restringit i difusió en streaming.
Un dels portaveus de la Penya
Regalèssia, Joan Manel Moncau,
ha mostrat la seva satisfacció per
haver estat escollits pregoners i
ha subratllat la "llàstima" de no
poder sortir al balcó de l'Ajunta-

ment de Gràcia. Vinculats amb la
Federació de Colles de Sant Medir
per la relació sovintejada de les
trobades a l'ermita, Moncau
ha avançat que el pregó inclourà segur uns versos adaptats de
Federico Garcia Lorca. "Sant
Medir és al cel, amb les faves a
les mans; les colles el cuidem i el
cuidarem", ha apuntat.
El Sant Medir 2021, en qualse-

Penya Regalèssia. Foto: A.R./TotSantCugat

vol cas, tindrà el seu dia gros dimecres 3 de març, sense les cercaviles però amb un acte simbòlic
de les colles. i un repartiment de
caramels per centres cívics, escoles i casals de gent gran.

•

Societat
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La Festa Major aposta per un
plantejament conservador i de
nou un guarnit elevat per al 2021

5

Breus

Entitats de la Vila
se sumen al Dia
de les malalties
minoritàries
Cedida

Fundació i comissions de carrers conﬁen a tornar a organitzar la festa en
un format més obert, però descarten ja ara els grans esdeveniments

Albert Balanzà

E

l calendari festiu del 2021 a
Gràcia, un cop assumit pels
diferents organitzadors que
Sant Medir es farà dimecres
que ve sense cercaviles i que
la Revolta de les Quintes no tindrà
tampoc enguany representació a
plaça, ha començat a abordar-se
pel que fa a la gran cita de l'estiu:
la Festa Major. La Fundació Festa
Major i les comissions de carrers
s'han reunit aquest dilluns per estudiar una primera proposta impulsada per Joan Blanques de Baix
de Tot, que proposa un guarnit elevat i descarta ja ﬁns i tot en els plantejaments més optimistes de festa
cap gran esdeveniment. Ara bé, hi
ha una mica d'esperança: "Totes les
parts coincideixen que enguany es
podrà tornar a fer festa major en
un format més obert i complet que
el de l'any passat", diu l'acta.
Gràcies al suport de:

Les pregoneres de la Festa Major 2020 a la seu del Districte. Foto: Valentí Viñas

La proposta de guarnit, en qualsevol cas i pel desig majoritari dels
festers, ha de quedar esclarida i
tancada en els propers dies ("a ﬁnals de febrer", diu el document)
perquè ni la Fundació ni les comis-

sions volen reviure les anades i
vingudes de l'any passat i treballar
la proposta amb temps. Així doncs,
el guarnit elevat, sense escenaris a
terra i amb la incògnita no especiﬁcada de la barra, és ara el plan-

tejament més probable. L'any passat la majoria de carrers van fer un
sostre simbòlic de 20 metres i no
es va fer el tradicional concurs de
carrers. Enguany també està sobre
la taula la suspensió dels premis o
l'adaptació amb unes noves bases.
Les comissions de carrers, més
enllà d'aquests elements troncals
de la Festa Major, també s'han
mostrat inquiets per les opcions
de represa de les activitats que
fan durant tot l'any i que els serveix de ﬁnançament. Segons es reﬂecteix a l'acta, les converses entre Fundació i Districte han donat
per descartada la temporada de
calçotades perquè es manté "la
situació de perill" i la visió més
positiva apunta a la primavera o
els àpats veïnals al mes de juny.
També pel que fa al ﬁnançament,
l'Ajuntament ha assegurat la mateixa aportació econòmica que els
altres anys (193.000 euros, segons
pressupost 2019).

•

L’Associació Catalana
Síndrome X Fràgil, amb
seu a la plaça del Nord,
i la botiga solidària Piel
de Mariposa, a Torrent
de l'Olla 100, se sumen
a la celebració del Dia
Mundial de les Malalties
Minoritàries, el 28 de
febrer, tot fent una crida
a la ciutadania i guanyar
més suport per a la recerca
d'unes patologies que
afecten més de 300 milions
de persones a tot el món.
Davant la impossibilitat de
fer la passejada en Roda
Petita, un esdeveniment
pels carrers de Gràcia que
permetia a l'Associació
captar fons per als
projectes, enguany han
difòs un vídeo a les xarxes.
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El Catalunya
femení es cola en
la lluita pel títol
i jugarà la Copa
Josep Ponferrada (PFotoalbums)

El primer equip femení
de waterpolo del CN
Catalunya ha tancat
la primera fase de la
lliga superant amb
escreix l'objectiu de
la permanència i s'ha
classiﬁcat entre els tres
primers del seu grup,
després de guanyar el
CN Sant Feliu (11-8). El
triomf li dóna dret a
jugar la Copa de la Reina i
disputar la fase pel títol.

L'Europa tanca
la llista completa
de membres de la
junta directiva
La junta sorgida de les
eleccions presidida per
Víctor Martínez ha tancat
la composició d'integrants:
Ramon Vergés i Ignasi
Vinuesa, vicepresidents;
Agustí Tenllado, secretari;
Sergi Micolau, tresorer;
i vocals: Antoni Pardo,
Hèctor Ibar, Núria Pi,
Ramon Armengol, Roger
Marco, Jordi Collell i Enric
Vargas.

Esports
L'Institut Montserrat es
postula per a la gestió
del pavelló Comellas i
el poliesportiu del Coll
L'entitat esportiva escolar s'encarrega d'explotar les pistes
del carrer Castellterçol i aspira a renovar-ne la concessió

Àlex Gutiérrez Pascual

Balanç positiu de
la gestió al CB Coll,
usuari preferent
de la instal·lació
d'aquest barri

L

'1 d'abril comença el nou
període de gestió i explotació indirecta de dos equipaments municipals coberts de Gràcia: el pavelló
Josep Comellas, construït el 2013,
i el poliesportiu de la Creueta del
Coll, que va ser objecte d'una reforma el 2012. Després de la decisió de no presentar-se al concurs d'adjudicació per part de la
Fundació Marcet, que gestiona des
del 2017 les instal·lacions del carrer Neptú i ho farà fins aquesta
data, i de Lluïsos de Gràcia (vegeu
núm. 831), una altra ﬁgura sobresurt com a aspirant a fer-se'n càrrec: l'Associació Esportiva Escolar
Institut Montserrat. Precisament
aquesta entitat, que actualment
s'encarrega de la gestió i explotació de les pistes poliesportives del
carrer Castellterçol i aspira a mantenir-ne la concessió, ha conﬁrmat
a L'independent que ha presentat
projecte en el procés per a la licitació de tots dos equipaments.

Les pistes poliesportives de la Creueta del Coll, al carrer Castellterçol. Foto: À.G.P.

L'AEE Institut Montserrat, fundada al voltant al projecte esportiu
d'aquest centre educatiu del carrer
Copèrnic, al barri de Sant GervasiGalvany, té vincles amb Gràcia donat que algunes escoles del districte estan adscrites a aquest institut,
com ara Montseny, Farigola, Turó
del Cargol o Reina Violant. A més
de la Creueta del Coll, on disputen

partits els equips de voleibol federats, també gestiona les pistes poliesportives de l'institut Montserrat,
el gimnàs de l'institut Menéndez y
Pelayo, el camp municipal de futbol Vallvidrera i els camps de futbol Julià de Capmany, la Satàlia,
Ibèria i la Bàscula i la pista poliesportiva la Bàscula, al districte de
Sants-Montjuïc.

El Club Bàsquet Coll, que va gestionar el poliesportiu de la Creueta
abans de l'Institut Montserrat,
n'és l'usuari preferent i fa un balanç positiu de la tasca de l'entitat esportiva escolar. Jaume de la
Cruz, president del CB Coll, la qualiﬁca de "molt correcta" i considera que la gestió "ha estat bona".
Partit decisiu del sènior masculí de voleibol. El primer equip
masculí de voleibol de l'Institut Montserrat, que disputa la
Primera Divisió, viurà diumenge
28 a la Creueta (13h) un duel vital per a les aspiracions d'ascens.
S'enfrontarà al Víkings Prat, líder
de grup per només un punt.

•

Opinió convidada
Club Natació Catalunya

CNC, 90 anys: un viatge al passat
que encoratja a afrontar el futur

E

l 21 d'abril del 2021 celebrarem noranta
anys de vida del Club Natació Catalunya.
L'aniversari arriba en un punt crucial envoltat d'un context d'incertesa per a l'entitat gracienca. Afrontem la pandèmia de la
Covid-19 i la negociació continuada amb l'Ajuntament de Barcelona per tal de buscar una solució a
la nostra situació econòmica. Dos reptes absolutament complexos que diﬁculten la supervivència
del CNC en un context de crisi global.
Tanmateix, no és, ni de bon tros, el primer obstacle en el camí del club. Si hem de destacar un
tret de la nostra entitat és la capacitat de superar
obstacles, reinventar-se i treure les forces d'on sigui per lluitar i seguir endavant.
Així ho reﬂecteix la nostra història, iniciada el
1931 en els famosos Banys Orientals situats en el
barri de la Barceloneta. Durant la Guerra Civil el
CNC es va quedar pràcticament sense socis. Gràcies
a la voluntat i l'energia dels pocs associats, vam
aconseguir tirar endavant, i el 1943 estrenàvem
una nova etapa a la piscina Banys Populars, a la

Travessera de Gràcia, 218. En aquesta instal·lació
vam adquirir una gran personalitat com entitat
social i esportiva, i una forta vinculació al barri de
Gràcia. Però vint-i-sis anys més tard vam haver de
deixar-la i tornaven els problemes i la lluita per la
supervivència.
El club va viure tres anys molt crítics: es va llogar un local al carrer Torrent d'en Vidalet per tal
de seguir amb la vida social del club i instal·larhi les oﬁcines. Els socis comptaven amb un espai format per dutxes i vestidors, a la platja de la
Barceloneta, cedit per l'Ajuntament de Barcelona.
I els esportistes es van veure obligats a entrenar-se
i a competir en altres piscines.
Però el 1972 estrenàvem una època d'esperança, projecció i bonança: Amb l'arribada de la nova
instal·lació CEM Can Toda, es van aconseguir èxits
aclaparadors com el famós títol de Campions
d'Europa de waterpolo masculí l'any 1995. Es van
formar molts dels millors esportistes de la història de la natació i el waterpolo; i es va consolidar
una massa social de 12.000 socis i sòcies.

No obstant això, va aparèixer una altra pedra en
el camí: Una nit del 2003 una corretja del sostre es
va trencar. La instal·lació va quedar malmesa i, per
sobreviure, calia construir-ne íntegrament una de
nova. Fent ús de la piscina exterior i dels barracons provisionals que es van instal·lar, vam persistir ﬁns al 2009, però la baixada de socis va ser exponencial. El CNC va estrenar la nova instal·lació
sent poc més de 3.000 socis.
Gràcies a la lluita continuada de la nostra massa social, dels treballadors, dels esportistes i de les
juntes directives, al Club Natació Catalunya hem
pogut sobreposar-nos a qualsevol situació i aixecarnos cada vegada que hem caigut. Ara tenim un altre
obstacle transcendental que passa pel suport total
de l'Ajuntament de Barcelona. Som conscients que
aquesta és l'única fórmula de supervivència, però
ens mantenim optimistes, persistint la consciència
de què, com sempre, tirarem endavant.
Així doncs, al Club Natació Catalunya pretenem
celebrar aquest aniversari mirant enrere i celebrant tot el que hem aconseguit en aquests intensos
noranta anys de vida. Però també commemorarem
l'aniversari mirant el futur amb la certesa que la
nostra capacitat de lluita i perseverança ens portarà a, d'aquí a deu anys, celebrar el centenari. I, perquè no, a seguir construint la història de l'esport de
la nostra ciutat durant moltes dècades més.

•

Espigolant la història de
la festa de Sant Medir
per Josep M. Contel, Taller d'Història de Gràcia

L’ermita de la colla
'Romería de Sant
Medín (Antigua
de la “CIÓ”)'
el 1950. Josep
Barrillón/Fons
Núria Barrillón

La celebració de la festivitat
de Sant Medir
Aquesta és una història en la qual convergeixen dos fets cabdals que omplen de contingut el relat que durant
dècades i amb diferents matisos han
argumentat aquesta celebració. Una
festa popular que durant el segle XIX
va arrelar a alguns pobles del Vallès i
del Pla de Barcelona i que encara perdura en l’actualitat. Una celebració
molt sentida per les romeves i romeus,
que la viuen amb molta intensitat cada
3 de març.
Com tantes altres festes, aquesta també té la seva història, les seves
històries, conegudes, reconegudes o
apuntades, així com diferents llegendes que l’envolten i la guarneixen i que
s’han teixit amb el pas dels anys. Uns
continguts pel que fa a aquesta celebració que anirem descobrint a través
d’aquestes pàgines.
La gènesi
Segons s’explica a diferents publicacions, entre les quals el Calendari de
llegendes, costums i festes tradicionals
catalanes, d’Aureli Capmany, el pagès
Medir sembrava faves a un camp prop
del Castrum Octavianum (Sant Cugat

del Vallès) quan de sobte aparegué el
bisbe Sever de Barcelona, que fugia de
la persecució decretada per l’emperador Dioclecià l’any 303. Reconegut el
bisbe pel pagès, aquest s’hi va atansar
per interessar-se pels motius de la seva presència en aquell indret. Sever va
explicar-li que havien arribat a Barcelona instruccions molt preceptives de
persecució contra els cristians i que ell,
seguint les paraules de Jesús («si us
persegueixen en una ciutat, traslladeuvos-en a una altra»), estava de camí
per trobar una nova població que l’acollís. Durant la conversa també li explicà
que si arribaven els seus perseguidors
no mentís i que digués la veritat.
Mentre Medir continuava en el correu de la terra, el bisbe seguí el seu
camí. Poc temps després aparegué
a la vall de Gausac un grup d’homes
armats, que s’aproparen al pagès i li
preguntaren pel bisbe de Barcelona.
Aquest, seguint les instruccions rebudes de no mentir, els va contestar: «Sí,
certament, per aquí ha passat mentre
estava sembrant aquestes faves.» Miraculosament les faves havien florit
i granat, i pensant que Medir es reia
d’ells i que arran de les seves respostes semblava cristià se l’emportaren

pres cap al Castrum Octavianum, on
fou martiritzat i finalment degollat. En
aquest sentit, segons el relat, el bisbe
patí la mateixa sort.
Quinze segles després, segons recullen diferents cròniques, a la dècada
de 1820, Josep Vidal Granés, nascut el
1803, forner i pastisser de Gràcia (al
carrer Gran, núm. 111, cantonada amb el
carrer de sant Marc) però fill de Sant
Cugat, casat amb una barcelonina, va
caure greument malalt i arran dels forts
atacs de dolor s’encomanà a sant Medir i li va prometre que en cas de guarir

i al qual a poc a poc s’anaren afegint
familiars, amics i finalment veïns de la
vila de Gràcia, fins a arribar a la que es
podria considerar la primera colla de
Sant Medir.
A tall de justificació
En síntesi aquests són els dos moments
vitals en què es basa la festivitat: d’una
banda, la relació i el martiri del pagès
Medir i el bisbe Sever, que fonamenten
la seva posterior devoció en el territori,
i, de l’altra, la devoció vers el sant que
professava des de petit Josep Vidal

Segons diferents autors el primer romiatge
es va celebrar el 3 de març de l’any 1830
aniria cada any en pelegrinatge fins a la
seva ermita, tot difonent la seva devoció als qui s’acostessin a saludar-lo.
Segons diferents autors el primer
romiatge es va celebrar el 3 de març
de l’any 1830, quan en Vidal, muntat en
una euga, tocant el sac de gemecs i el
tamborí, repartint caramels que ell mateix havia elaborat en el seu obrador,
s’encaminà cap a la vall de Gausac, on
es troba l’ermita de Sant Medir. Un vot
que seguí complint els anys successius

Granés i que en un moment clau recorda i el compromet amb un vot vers el
sant.
Tot plegat dos fets que formen el
corpus d’aquesta història, però malauradament el relat també compta amb
històries addicionals que l’amplien o
modifiquen, a banda de tot un conjunt de vivències experimentades pels
membres de les colles al llarg de prop
de dos-cents anys que també s’haurien
d’addicionar.

Espigolant la història de la festa de Sant Medir

per Josep M. Contel

Dels martiris, llegendes i
caramels a la consolidació de
les colles a finals del segle XIX

S

egons s’explica, d’una banda sant Medir o sant Emeteri
era un pagès que habitava
la vall de Gausac a principis
dels anys 300 i, de l’altra, el bisbe
Sever de Barcelona va viure a la ciutat entre les dècades dels anys 620
i 630, dues vides viscudes amb uns
tres-cents anys de diferència que
posen en dubte la suposada trobada
del pagès i el bisbe, l’any 303, durant
la persecució cristiana decretada per
Dioclecià i el consegüent miracle de
les faves.
Malgrat la seva coneixença des de
fa segles i la seva popularitat els darrers dos-cents anys, es podria considerar un sant inexistent, que va sorgir arran de diferents llegendes com
la de les faves miraculoses i d’altres
fets i personatges reals, com la persecució de Dioclecià, tot un conjunt
d’elements ornamentals que vestiren la figura de Medir i que amb el
pas del temps assolí veracitat i devoció en el seu entorn més immediat.
Un altre protagonista de la festa és
Josep Vidal Granés, que la va exportar
a Gràcia, a partir de 1830. Nascut sobre l’any 1803 al barri de Santa Maria
del Mar de Barcelona, com ho testifiquen diferents documents de l’època,
la seva família es traslladà per allà el
1808 al monestir de Sant Cugat, on el
seu pare es va fer càrrec del forn de la
comunitat.
Anys més tard, arran de la insurrecció reialista contra el govern liberal
sorgit el 1820, el jove Vidal, amb dinou anys, es va sumar el 1822 a una
d’aquestes partides, les quals acabaren expulsades al sud de França per
l’exèrcit d’Espoz i Mina. Finalment, el 7
d’abril de 1823, entraven a Espanya els
Cent Mil Fills de Sant Lluís, un exèrcit
format per 60.000 soldats francesos
i uns 30.000 voluntaris reialistes que
acabaren amb el Trienni Liberal amb
la instauració de nou de l’absolutisme.
Un d’aquests soldats fou en Vidal Granés, llicenciat a Vilafranca del Penedès el 17 de maig de 1825.
Uns mesos després, el 21 de març
de 1826, es va casar amb Teresa Roig
i Mora a l’església parroquial de Santa
Maria del Pi. Mentre la parella feia la
seva vida, el 1827 va esclatar la guerra
dels Malcontents, promoguda per antics reialistes que demanaven a Ferran
VII un cop de timó de la política espanyola i el restabliment de la Inquisició.
El rei va posar fi a la revolta executant
i empresonant antics reialistes.
És en aquests moments convulsos
quan en Vidal Granés, que havia obert
un forn a la cantonada del carrer Gran
de Gràcia amb el de Sant Marc, fou
detingut arran d’una denúncia i empresonat catorze dies a la Ciutadella,
sense cap garantia de sortir-ne lliure.

Quadre de
sant Medir
sembrant les
faves, brodat
per la seva filla
Dolors el 1848.
Josep Maria
Contel/fons
Arxiu JMC

Moments més que probables en els
quals podia haver fet la promesa al
sant. Un assumpte aquest que li va
treure moltes hores de son, malgrat
haver estat declarat innocent, ja que
li seguiren fent la guitza fins al punt
que el 1833 va adreçar un escrit a la
màxima autoritat de Barcelona en
què relatava els fets (un escrit que
conserva la família i que sempre han
demanat que no es publiqui, segons
Miquel Brasó).
Segons les cròniques, arribats al
1830, inicià el seu primer pelegrinatge muntat en un cavall i acompanyat
per dos músics, un amb un sac de gemecs i l’altre amb un flabiol i tamborí (segons un estudi recent de Jordi
Guilera, que apunta la presència dels
dos músics) mentre repartia caramels
o anissos del seu forn entre les criatures que trobava al seu pas. Un vot
que va anar complint cada any i al
qual a poc a poc se sumaren familiars
i veïns. Malgrat tot, aquests primers
romiatges cal agafar-los amb prudència, perquè entre el 1834 i 1840 es va
lliurar la primera guerra carlina, en el
decurs de la qual, el 1835, es destruí el
monestir de Sant Cugat.
Per tant, cal centrar-nos en la dècada de 1840 per establir aquesta peregrinació amb certa regularitat. D’una
banda hi ha el quadre que representa
sant Medir sembrant les faves, brodat
per la seva filla Dolors el 1848, i una
bandera de la primera colla, que algunes veus situen el 1850 però que podria ser anterior al quadre, i de l’altra
un escrit del Diario de Barcelona del 4
de març de 1853 que diu el següent:
«Según costumbre de todos los años,
una caravana de más de trescientas
personas, pocas de ellas a caballo
y las demás a pie, precedidas de un
pendón y acompañadas de las corres-

pondientes bandas de música atravesaban alegremente ayer tarde las
montañas de San Jerónimo, viniendo
como en romería de visitar la ermita
del glorioso mártir San Medín, situada
en las inmediaciones de San Cugat del
Vallés. La mayor parte de dichas personas eran vecinos de las poblaciones
de Gracia, Sans y San Gervasio.»
L’escrit parla, primer, de costum de
tots els anys; segon, d’algunes persones a cavall i moltes altres a peu; tercer, amb una bandera al capdavant;
quart, acompanyades de les corresponents bandes de música, i cinquè,

L’ermita de sant Medir a la vall de Gausac.
Autor desconegut/fons Arxiu JMC

de veïns dels pobles de Gràcia, Sants
i Sant Gervasi. Per tant, es pot asseverar que sobre el 1850 la festivitat ja
tenia importància i un cos propi, com
a mínim, amb diferents colles acompanyades de músics i bandera i de pobles del pla diferents, i no era una colla
solament sinó un conjunt d’aquestes.
Malauradament l’octubre de 1856,
a l’edat de cinquanta-tres anys, moria
Josep Vidal i Granés (segons Francesc Blanch al capdavant de la colla
continuà primer el seu fill Joanet i a la

mort d’aquest el seu fill Miquel) mentre el seu llegat seguia viu amb l’aparició de noves colles i la desaparició
d’algunes altres.
Pel que fa a la colla de Gràcia i que
suposadament podria ser la de la família Vidal, el Diario de Barcelona del
3 de març de 1858 explicava que la celebració del dia 3 s’havia suspès per la
pluja i que l’havien ajornat fins al dia 8,
si el temps la deixava fer, amb l’afegit
següent: «La comitiva de los que emprenden la romería saldrá a las siete
de la mañana con bandera y música
del lugar de costumbre, sito en la calle
Mayor de la villa de Gracia.»
El 1861 Isidre Figueres, propietari d’un comerç de drogueria i cereria
de la plaça de la Bonanova, i Bernardí
Valls, caixer de l’ajuntament del poble
de Sant Gervasi, fundaren la colla «Antiga de Romeus Sant Medir», amb seu
social a la botiga del senyor Figueres i
que el 1867, arran de la inauguració de
l’Ateneu de Sant Gervasi, es va traslladar a aquest nou espai.
Una altra dada important de la
festa és la que publicava el Diario
de Barcelona l’1 de març de 1872: «...
la romería que todos los años sale de
San Gervasio para dirigirse a la ermita de San Medin. Este año en vez del
domingo que es el día que correspondería, será el lunes 4 el destinado para la mencionada romería.» Quedava
clar el canvi del dia 3 pel 4 de març,
quan aquest dia queia en diumenge.
Cal tenir també present que la festa
ha patit en moltes ocasions un canvi
de data, per mal temps, coincidència
amb el Carnaval o altres contratemps
que aconsellaren el seu ajornament.
Anys més tard, el 1887, arran de certes divergències, un grup de socis de
l’«Antiga de Sant Gervasi» fundaren
la colla «Nova de Sant Gervasi» (més
tard «Agrupació Bonanova»), que es
va instal·lar al bar Llobet, del carrer de
Sant Gervasi, núm. 6, i que va desaparèixer el 2019 després de cent trenta
anys d’història.
Per finalitzar aquesta primera part,
cal parar atenció a una altra informació del Diario de Barcelona del 3 de
març de 1888: «Esta mañana, a las nueve, la Sociedad denominada “Nueva
Romería de San Medin”, establecida en
San Gervasio, saldrá, de este pueblo
en dirección a la capilla del Santo, en
donde oirá misa. La romería regresará
a San Gervasio a las dos de la tarde,
parándose en la Plaza de la Bonanova,
y allí se verificarán los acostumbrados
bailes populares con la música de la
sociedad. Varias comitivas de Gracia
asistirán también a dicha romería.»
Per tant, segons la darrera afirmació
del diari, el 1888, a Gràcia, malgrat
desconèixer-ne els detalls, existien diferents colles de Sant Medir.

Espigolant la història de la festa de Sant Medir

per Josep M. Contel

Romeus, romeves i caramels
entre la devoció i l’evolució
de la festa (1901-1975)

A

rribats al segle XX, la festa va seguir sumant noves
colles.
Afortunadament,
d’aquestes hi ha més dades que de les anteriors i això permet fer-ne un seguiment més acurat
i saber-ne el lloc de procedència, com
ara Ciutat Vella, el Raval, el Poble-sec,
Sant Gervasi, Sarrià o Gràcia.
El 1901 l’amo del bar Can Garcia,
del carrer de Bonavista, 39, un sastre anomenat Arisa i en Vidal Palau i
Raventós fundaren la colla «La Unió
Gracienca», amb seu al mateix bar i
que durant els primers anys fou coneguda també com «la de l’Arisa» o
«d’en Garcia».
Arran d’un fet circumstancial, en
el qual Josep Nonell Pujol, fill d’Isidre
Nonell, va viure la festivitat de 1902,
convidat a la colla l’Antiga de Sant
Gervasi, el 1904 va fundar amb els
seus amics Badia, Vallmitjana, Font,
Mañá, Llonc, Bonet, Domingo, Rodoreda, entre d’altres, la colla «Romería
de Sant Medín (Antigua de la “CIÓ”)».
Una colla amb el suport de la seva
mare, Concepció Pujol Blanch, vídua
de Nonell, i per a la qual la seva germana Rosa Nonell de Carol va brodar
la bandera a partir d’un disseny d’en
Vallmitjana i en Font, que va destacar
entre les colles del moment i sobretot per l’espectacular ermita muntada
damunt un carro tirat per tres cavalls.
Una altra colla centenària en actiu
és la colla Humorística, fundada l’any
1912 al Cafè Espanyol, de la plaça de
Mañé i Flaquer, a Sant Gervasi. Una

rant o fer una menja campestre. Per a
tal cosa els dies previs els diaris publicitaven el tramvia de la Rabassada,
el funicular, tota mena de taxis, cotxes de lloguer, tartanes, autobusos,
entre altres vehicles, així com hotels,
restaurants o fondes a on fer un àpat.
Malgrat la comoditat i el servei hi
havia gent que preferia anar pel seu
compte amb la família dalt d’un carro
i menjar al mig del camp.
A la dècada dels anys vint, per tal
de trobar condicions més favorables
a l’hora de comprar els caramels o
contractar bandes de música, llogar
cavalls i carruatges, entre altres serveis, Jaume Comalat i Joan Raurell,
de l’Antiga de Sant Medir, de Sant
Gervasi, i Ramon Trilla, Jaume Capmany i Joan Duaso Casas, de la Llibertat Gracienca, el 1923 posaren les
bases per a constituir una Federació
que aplegués les diferents colles (segons Albert Musons) i les reunions
s’allargaren fins a l’any 1925, quan es
va constituir la Federació de Colles
de l’Aplec de Sant Medir.
En aquest sentit, el Diario de Barcelona del 3 de març de 1925 explicava
que el dissabte abans de la festa s’havia celebrat «Junta general de la comisión organizadora de la Federación
de Collas de San Medín, con asistencia
del señor delegado del governador civil y los representantes de las collas
siguientes: La Libertad Graciense, Els
Bons Amics, Recreats, Els Novells, La
Nova de S. Gervasi, La Antiga de San
Gervasi, Umoristichs, Juventut Origi-

La Guerra Civil va fer que la festa
s'aturés durant els anys 1937 i 1938
formació que va canviar els cavalls
pels burrets, fet que amb els anys es
convertí en tot un símbol identitari de
la colla. Després de la Guerra Civil foren obligats a canviar el nom pel de
«Romeros de San Medín la Perla de
San Gervasio» tot i que finalment van
recuperar el seu nom original.
Moltes han estat les colles i malauradament no podem parlar de totes,
però cal citar-ne una altra de les centenàries, la colla Llibertat Gracienca,
fundada el 1917 per veïns dels carrers
de la Llibertat i del Progrés, al capdavant dels quals hi havia Joan Duaso, al
bar Can Pagès del carrer de la Llibertat, que fou el qui li va donar el nom.
Durant el franquisme, obligats, varen
adoptar el nom d’«Agrupación Graciense Romería San Medín».
Però aquesta celebració no era tan
sols patrimoni de les colles de Sant
Medir, també era una festa oberta
dels barcelonins, que aprofitaven la
diada per pujar al Tibidabo, acostarse a l’ermita i dinar bé en un restau-

nal, Els Sabis i La Ma de Morte». Es va
acordar començar la desfilada en processó cívica amb una colla rere l'altra
des del carrer de Nil Fabra fins a la Diagonal, a les set de la tarda.
Mentrestant, el nombre de colles
amb altes i baixes seguí el seu curs i
entre les noves es poden citar Els Ben
Plantats, lligada al Club Esportiu Europa sobre el 1926, La Gardènia, de 1927,
La Nova de Sant Medir de Sarrià, de
1928, Penya de Romeus de Sant Medir
de Sants, sobre el 1933, La Campana
de Gràcia o L’Orquídia a la dècada
dels trenta, entre d’altres.
Arribats a la celebració de 1936, la
majoria de les colles l’ajornaren per al
8 de març. Sortiren només dues colles el dia 3, una de Sants, del carrer
Eusebi Planas, i l’altra de Sarrià, de la
plaça Artós. La resta de colles de Gràcia i Sant Gervasi ho feren el següent
diumenge. Malauradament aquesta
va ser la darrera sortida abans de la
Guerra Civil, que va aturar la festa els
anys 1937 i 1938.

Membres de la colla la Unió Gracienc el 1901. Autor desconegut/fons Arxiu JMC

Malgrat que diferents territoris
d’Espanya encara estaven en guerra,
les autoritats franquistes impulsaren
el 3 de març de 1939 el tradicional
aplec de Sant Medir, que es va celebrar entorn de l’ermita, amb la benedicció d’una nova imatge del sant donada per Josep Nonell i la celebració a
continuació d’una missa. Abans d’acabar els actes es constituí la junta de
restauració de l’ermita, formada per
Gabino Jané, propietari de Sant Medir,
Josep Nonell, Alsendo Abad i Joan Vila, tresorer.
Però no va ser fins al 1940 que va
sortir la primera colla, l’«Agrupación
Graciense Romería San Medín». El 1941
s’hi afegiren L’Antiga de Sant Medir, el
1942 La Nova de Sarrià, el 1943 La Gardènia, el 1944 La Unió Gracienca i així
progressivament s’anaren incorporant
antigues colles o se’n crearen de noves
com ara la Victòria el 1947, La Moderna de Gràcia el 1948, la Monumental el
1948 o la Parròquia de Sant Medir de
la Bordeta el 1949, entre d’altres. Unes
addicions que a poc a poc anaven retornant la festa a la seva normalitat.
Atès el moment àlgid de la festa i
les colles, per tal de trobar més avantatges a l’hora de contractar serveis i
organitzar actes més unitaris, el 1951
Joan Duaso i Casas, Francesc Milà i
Benito, Lluís Domingo i Mitja i Joan
Hernández i Bover (segons Jordi Albertí) van promoure la creació d’una
nova federació, «Federación de Agrupaciones de Collas de San Medín de
Barcelona», que va aplegar les disset
colles del moment. Malgrat que restà
aprovada el 1951, no es va constituir
oficialment fins al 8 d’agost de 1958,
quan es va reunir la Comissió Organitzadora Profederació de Colles de Sant
Medir amb les colles, arran de l’autorització del Ministeri de la Governació,

que havia aprovat l’entitat i els estatuts, reunió en la qual nomenaren la
junta de la nova entitat.
En el decurs de la tramitació de
la nova federació, es produí el 19 de
novembre de 1956 un fet rellevant:
l’Ajuntament de Barcelona va comprar
l’ermita de Sant Medir amb els seus
terrenys adjacents i la casa modernista que hi ha al seu davant. Una finca,
doncs, que si bé és terme municipal
de Sant Cugat del Vallès és propietat
municipal de l’Ajuntament de Barcelona. Fou una compra subscrita per
l’alcalde Antonio Maria Simarro Puig,
amb la qual atenia les velles demandes de les colles perquè aquell espai
es convertís en un bocí de la ciutat.
Durant els actes celebrats a l’ermita
el 4 de març de 1957, es va descobrir
una placa per recordar aquest fet.
Una altra reivindicació de les colles havia estat la d’un monument que
recordés la festa. Finalment, el 2 de
març de 1969 s’inaugurava als jardinets de Gràcia un monòlit en honor a
les colles de Sant Medir, una escultura
obra de Núria Tortras i Planas. L’acte
va aplegar representants de les diferents colles, el tinent d’alcalde de
l’Ajuntament de Barcelona, Lluís Asmarats R. de Larramendi, els regidors
de Gràcia, Alfonso Bernad López, i de
Sants, Joan Solanas Almirall, i el consiliari de la Federació de Colles, mossèn
Josep Vidal Aunós.
A petició de la Federació de Colles,
el 2 de febrer de 1975 el monument
fou traslladat a la plaça Trilla, en un
acte presidit per l’alcalde de Barcelona, Enric Masó Vázquez, una celebració en la qual van participar la Guàrdia
Urbana a cavall amb la seva secció de
cornetes, els abanderats de cada colla
muntats a cavall i un brec amb la imatge de sant Medir.

Espigolant la història de la festa de Sant Medir

per Josep M. Contel

Cavalls, tauletes i caramels, tradició
i comunicació a la festa (1976-2021)

A

mb la recuperació de la democràcia a partir de la mort
del dictador, les festes populars, la festa al carrer,
com la celebració de Sant Medir, es
va eixamplar i va guanyar protagonisme, no només amb més o menys colles sinó convertint-se amb el temps
en més transversal i interactuant amb
altres col·lectius o associacions dels
seus territoris. No hem d’oblidar que
la festivitat aplegava els territoris de
Gràcia, Sarrià, Sant Gervasi, Sants,
Sant Cugat i el Poble-sec amb la colla
«Els Ben Avinguts del Poble-sec».
Cal citar també en aquest sentit
l’arribada de l’ajuntament democràtic
el 1979 i la recuperació de la Generalitat de Catalunya el 1980, dues institucions que van ajudar a fomentar la
cultura popular i evidentment la Festa
de Sant Medir.
Com en etapes anteriors, el moviment de les colles ha estat com les
dents d’una serra, i en aquell moment
destaquen entre les de nova creació
«Els Patufets», de 1980, «La Pessigolla» el 1981, «Cal Ros» el 1982, «Dolça»
el 1985, «La Colla del Cau» el 1998, «La
Tradicional de Gràcia» el 1999, o la
recuperació de l’antiga colla «Els Ben
Plantats» el 2016, entre d’altres.
El 1987 la festa visqué un fet singular: la presència d’una carrossa amb
una reproducció de l’ermita de Sant
Medir, tant a la desfilada del matí com
a la del vespre. Els seus responsables
van ser la «Colla de Sant Medir Monumental». Fou un projecte i una experiència molt satisfactoris tant per als
seus organitzadors com per la mateixa ermita, que acabà com un element
més del guarniment del carrer de Ramon y Cajal de 1987.
Dos anys més tard, el 1989, la «Monumental» va incorporar a les seves
desfilades una imatge del sant, que,
igual que l’ermita, anava muntada al
sostre d’un vehicle. A partir del segon
any (segons Joan Alfonso) sorgí la
dita que si el caramel tocava la imatge del sant això donava bona sort. Per
poder seguir sortint amb la imatge,
cada any la cobrien amb un cilindre
de metacrilat transparent. Finalment,
com que els atacs seguien, el 2007 la
colla va decidir retirar-la de les desfilades.
A poc a poc es feien passes per dotar la festa de més contingut, com és
el cas del pregó, que nasqué a partir
de les introduccions que feia en Miquel Gascón en el sopar oficial de la
festa i que el 1996 es va convertir en
el primer pregó que va pronunciar a la
sala de plens del Districte el veterà romeu Francesc Blanch i Moya. El 1997
va anar a càrrec d’un altre històric de
la festa, Antoni Fàbrega i Àlvarez, i el
1998 el va fer un altre pes pesant, Ricard Palau i Broch. Ara bé, el pregó
ha tingut també pregoners mediàtics,
com ara la Judit Mascó el 2002, l’Antoni Bassas el 2003, en Ferran Mo-

negal el 2009, i pregoners graciencs
com la Clara Darder el 2008, en Josep
Fornés el 2011 o en Carles Pablos el
2019, entre d’altres. Tots plegats han
intentat versar sobre els diferents aspectes de la festa i les seves paraules
s’han convertit en pòrtic de cadascuna d’elles.
En aquest període cal ressenyar el
treball de recerca que va realitzar l’Esteve Camps, el 1997, sobre la figura de
Josep Vidal i que va aportar nombroses dades com el lloc de naixement,
sempre en disputa amb els festers de

d’Història de Gràcia, que explicava els
primers cinquanta anys de la Federació i que va voltar per tots els districtes de la ciutat i el poble de Sant Cugat del Vallès, diferents concerts, excursions i l’ofrena d’un banderí commemoratiu del cinquantè aniversari a
la Mare de Déu de Montserrat.
Emmarcat en aquest aniversari torna a haver-hi un trasllat del monument
de les colles. Seguint el fil del capítol
anterior, aquest havia quedat installat el 1975 a la plaça Trilla. Doncs bé,
el 2 de març de 1980, amb motiu de

Benedicció
dels caramels
a l’església de
sant Joan de
Gràcia el 2021.
Josep Maria
Contel/fons
Arxiu JMC

Sant Cugat, documents relatius al seu
casament i d’altres que esmentaven
que havia format part de l’exèrcit reialista.
Entre les activitats variades que
han anat sorgint hi ha la Diada Castellera de Sant Medir, celebrada per
primer cop a Sants el 24 de maig de
1998, que ha continuat des d’aleshores cada any de manera rotatòria entre les tres colles que hi prenen part:
els Castellers de la Vila de Gràcia, els
Castellers de Sants i els Castellers de
Sant Cugat.
Arran de la celebració de la segona Cercavila de Cultura Popular de la
Festa Major, organitzada per la Fundació Festa Major de Gràcia, l’any 2000,
aquesta va convidar la Federació de
Colles de Sant Medir a prendre-hi part.
El 15 d’agost se sumava a la cercavila
una colla convencional, formada pel
cos de bandera, amb la bandera de
la federació de colles i dos cordonistes, tots ells a cavall, precedits d’una
banda de cornetes i timbals i seguits
per dues camionetes guarnides amb
motius de Sant Medir, amb un total de
trenta romeus i romeves, que amb el
temps s’ha reproduït cada any.
L’any 2001, amb motiu de la commemoració del cinquantè aniversari
de la creació de la Federació de Colles
de Sant Medir, es van celebrar al llarg
de l’any diferents actes culturals com
una exposició realitzada amb el Taller

complir-se el 150è aniversari del primer romiatge a càrrec de Josep Vidal i Granés, es descobrí una placa
de marbre damunt del monòlit en homenatge a les colles. Més tard, arran
de les obres que va patir la plaça, el
monument va ser arraconat al fons a
l’esquerra i l’agost de 1982 l’alcalde
Narcís Serra en feia una reinauguració
durant la festa major. Mesos després,
l’abril de 1983, el tornaren a traslladar,
en aquesta ocasió al carrer de Nil Fabra a tocar de Torrent de l’Olla, pas
obligat de gairebé totes les colles el
vespre del dia 3 de març. Finalment, a
petició de la Federació de Colles, el 21
de gener de 2001 es va traslladar de
nou al seu emplaçament actual de la
plaça Trilla.
Però un dels actius més importants
de la festa actual ha estat el concurs
del cartell de la Festa de Sant Medir,
encetat l’any 2001, i que l’ha il·lustrada
cada any, amb els treballs d’autors
com Jordi Martín i Figuerola els anys
2001, 2002 i 2005, l’Anna Braganti el
2004, el Jordi Guillemón el 2009, la
Laia Carrera Crespo el 2014 o la Teresa Calbó el 2018.
Un canvi cabdal que va patir la
festa en aquell temps va ser el fet
d’aconseguir un local social al carrer
de la Granja, el juny de 2002. Després
d’un breu pas per un altre local al carrer Igualada, 10, s’establí finalment a
l’Espai Albert Musons, al carrer de l’Al-

zina, 9. Aquests locals han donat estabilitat d’una banda a la Federació i de
l’altra al si de la festa.
En aquest període la Festa de Sant
Medir també ha estat present a la Flama del Canigó, a l’Esperit de Nadal, als
Tres Tombs, entre altres presències i
activitats, amb la voluntat de ser una
festa transversal dins del marc de Gràcia i de la cultura popular.
A tall de curiositat cal citar la imatge de sant Medir que acull l’església
de Santa Maria de Gràcia, fruit de la
donació d’Isabel Sanagustín i Aijon
el 27 de febrer de 2010, i que té una
història al seu darrere prou desconeguda i molt interessant. Aquesta és
una peça que va ser propietat de la
família Lloret, que durant molts anys
va regentar una pastisseria al carrer Gran de Gràcia, 19, i que cada 3
de març presidia el balcó de la seva
llar damunt de la pastisseria. Amb el
temps la imatge va arribar a la Isabel
Sanagustín, que finalment, amb la collaboració de les colles «Monumental»,
«La Nova de Gràcia» i la parròquia, li
trobaren un nou emplaçament.
Ara bé, una de les millors coses que
s’han produït ha estat la seva difusió
amb un conjunt de publicacions que
l’han fet valer, descobrint les seves especificacions, les seves particularitats.
Una feina feta per diferents autors
amb vocació i devoció per la festa
com ara:
Història de les Colles de Sant Medir, de Ricard Talens, 1982. Josep Vidal Granés. Fundador de les Colles de
Sant Medir, de Josep Cebrià, 1991. La
festa de Sant Medir, d’Esteve Camps
i Carme Segura, 1997. Petita història
de la Colla Victòria. 50è aniversari
(1947-1997). Les Colles de Sant Medir,
de Jordi Albertí, 2003. Les colles de
Sant Medir. Història, llegenda i tradició, d’Albert Musons, 2007. Un tomb
en el temps, de Francesc Peiró Faus
i Joan Alfonso Gargallo, 2008. Josep
Vidal i Granés. Recull documental del
fundador de la Romeria a Sant Medir,
d’Esteve Camps i Sala, 2009. Recull
històric-documental ermita de Sant
Medir, d’Esteve Camps i Sala, 2010. La
Colla de Romeus L’Antiga de Sant Medir. 150 anys fent història (1861-2011),
d’Antoni Ventura i Ribal, 2011.
De miracles, faves, caramels i persones la festivitat de Sant Medir n’ha
estat plena, amb les celebracions a la
Bordeta, a l’ermita o amb la benedicció de caramels, entre d’altres. Aquesta ha estat i és una festa popular que
el 2021 ha encarat la recta final cap al
bicentenari. Malauradament, la pandèmia de la COVID-19 ha estroncat la
celebració del 2021. Ara bé, malgrat
tot, la festa tindrà el seu cartell, obra
de Jaume Gubianas Escudé, els seus
pregoners, la Penya Regalèssia de
Sant Cugat, i el seu programa, entre
altres petites actuacions que la mantindran viva mentre tothom espera
tornar a un temps normal.
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Editorial

Vigència i realitat
del pla d'usos

E

l pla d'usos és un artefacte legal, un pla especial que regula activitats concretes del comerç (activitats musicals, activitats de restauració, botigues de plats preparats i comerç alimentari amb degustació), que a Gràcia forma part del paisatge habitual de negociació entre
restauradors i Ajuntament des del 1994. En aquell temps, ja fa prop de
30 anys, el model de lleure i oci havia convertit el districte en una llei de
la selva per a les llicències que feia necessària una regulació.
D'aleshores ençà ja han passat tres reformes d'aquell primer pla
d'usos, les quals han evolucionat sempre cap a una tendència cada cop
més restrictiva i amb una voluntat de decreixement, sobretot en l'anomenada zona saturada al nucli històric de la Vila (entorns de places de la
Vila, Revolució, Virreina, Diamant, Astúries, Terol i entorns de les estacions de metro). Encara és aviat per fer balanç d'aquest decreixement dels
últims anys, ja amb la reforma vigent des del 2016, però
les dades prèvies a la pandèmia han donat algunes pistes: el juny de 2016 hi havia a
Gràcia 591 activitats de restauració amb llicència, 16 activitats musicals, 45 botigues
de menjar preparat i 25 establiments de comerç alimentari amb degustació; el juliol de 2020 hi havia 563 activitats de restauració, 16 activitats musicals, 46 botigues de menjar preparat i 24 comerços
alimentaris amb degustació. Una trentena menys en quatre anys.
La voluntat (i èxit) de la restricció va comportar també alguna passada de frenada, com és el cas de Travessera de Dalt, equiparada a la zona
de contenció al voltant de la zona saturada del nucli històric; en aquesta zona de contenció només es donaven llicències si es registrava alguna
baixa. Tenen raó els comerciants quan apunten que no és equiparable la
Travessera de Dalt amb la majoria de carrers secundaris del nucli històric. Però les dades de 2021, amb el tancament i posada en traspàs nombrós de locals potser acabarà demanant una altra reforma del pla d'usos.

Atents a les dades de 2021:
caldrà una reforma del pla
a la vista de la quantitat
de locals en traspàs?

La cultura és segura però també una mica tecnolerda.
Aquesta és la conclusió principal de la comissió de cultura del
passat dimecres: primer perquè els convocants es van distribuir inicialment en dues sales diferents i la reunió va començar amb
mitja hora de retard, segon perquè ja és un clàssic els problemes de connexió d'alguna consellera de govern i tercer perquè no entrava el vídeo
de l'Ateneu de Fabricació que volia ensenyar la tecnòloga de l'espai...
Tothom s'ho va prendre amb somriures i paciència. Queda clar que la
cultura necessita més inversió, almenys tecnològica per fer reunions.
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La gent està farta d’un estat repressiu, a
on sempre perd la partida el mateix. Ja no
val la queixa, no val dir que la memòria ni
oblida ni perdona. Ja no val dir prou, les
paraules no només se les emporta el vent,
hem après que les paraules queden sepultades sota els murs de les presons. Ja no
val cantar, ja no val escriure, ja no val res
quan no pots sortir al carrer decidit a desfer el nus que ofega la teva llibertat. Res
val quan el debat és la contundència de
les manifestacions. Si no ens deixen expressar, ells són els culpables. No es pot
jugar brut i guanyar la partida. Qui rep
l’agressió? La façana falsa d’una societat inventada, o les persones acorralades
i apallissades en un carreró sense sortida. Que un noi surti amb l’anhel de desfer
el nus que ens oprimeix, i acabi rebentat
pels robocops, titelles de qui escampa la
llavor de l’odi sobre una terra que vol ser
lliure, deixa clar què està passant al carrer
i qui està rebent l’agressió. No em dol el
container cremat, em dol veure la cara del
Nil, i els ulls rebentats.

7

Ull de
dona

Parets amb ànima
Conxa Garcia

L

a Blanca Oliveres ens ha explicat el
nou projecte Parets amb ànima, que
estan duent a terme a Gràcia, des del
Grup ATRA, amb l’aprovació de l’ajuntameny i la col·laboració de Barcelona
Activa, Montana Colors i B-Murals. Amb
aquest motiu estan preparant, al voltant
del dia de les dones, una activitat en els
Jardins Maria Baldó, el dia 11 de març,
que consistirà en pintar un mural amb
capses mòbils de cartró amb missatges

Es busca visibilitzar la
tasca de les artistes i
capacitar un grup de
dones vulnerables

Lola Salmerón
per la lluita per la igualtat, participació
i empoderament de les dones. Compten
amb la presència i ajuda de la Lily Brik,
coneguda per la seva obra de murals gegants sobre dones. ATRA és un grup d’entitats sense ànim de lucre que ofereixen
acompanyament i tractament a persones
en situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió social, especialment derivada de
les addiccions i la salut mental, amb 30
anys d’experiència a Catalunya. Aquest
projecte té en compte la inclusió social,
la igualtat, la sostenibilitat i el patrimoni cultural i el duen a terme a través del
llenguatge de l’Street Art. Tot organitzant
uns tallers de creació d’art urbà impartits
per tres expertes graﬁteres com la Lily
Brik, es busca visibilitzar la tasca de les
artistes i capacitar un grup de dones en
situació de vulnerabilitat. Ens animen a
participar-hi.

•
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Opinió

Opinió convidada
Roger Palà, periodista

Les novetats
Àlex Gutiérrez Pascual

M

’agrada L’Independent perquè és el
lloc on es publiquen les notícies importants. Les importants de debò,
no les de Twitter: les que afecten a la
vida de la gent, al seu paisatge i a la
seva forma de ser i relacionar-se. Una d’aquestes
notícies importants, per al veïnat del Camp d’en
Grassot, és que hem sabut que tiren a terra l’ediﬁci de Las Novedades, la merceria històrica de la
Travessera de Gràcia. Las Novedades era un dels
últims vestigis del comerç tradicional: van tancar
el 2018, però no ha estat ﬁns fa quatre dies que
uns operaris han començat l’enderroc.
Las Novedades van a terra per un conjunt de
coses complicades d’explicar –l’especulació, la
gentriﬁcació, etcètera– però perquè ens entenguem tots, direm que Las Novedades van a terra perquè la gent ja no cus i a Gràcia ja no hi ha
modistes. Las Novedades és del 1927 i el Sergi, el
senyor rere el taulell, era la tercera generació al
capdavant del negoci. Entrar-hi era endinsar-se
en una altra època, amb el taulell de fusta massissa, els calaixets i el mobiliari ple de vetes i ﬁls. Els
nens d’abans del Col·legi Claret hi anàvem a comprar-nos aquella bata de ratlles tan típica, que ara
ja no es veu pels carrers perquè, per sort, els nens
d’ara del Col·legi Claret ja no van amb bata.
Las Novedades han anat a terra perquè ja no
hi ha modistes, i les que encara hi ha deuen comprar per Amazon. Abans de Las Novedades ja havia anat a terra el bar Els Pilons, “el Port Mariner
de Gràcia”. On hi havia Els Pilons ara hi ha pisos de
luxe, semblants als que d’aquí un temps hi haurà
on ara hi ha Las Novedades i que ja s’anuncien a
la web de la promotora com a “pisos i dúplex amb
gran jardí a tocar de la Sagrada Família”.
La promotora es diu SR Promotors i si fas una
mica de cerca descobreixes que és d’uns senyors
que es diuen Sentís que tenen 15 empreses més de

fer pisos i dúplexs. La diferència entre els senyors
Sentís i nosaltres és que ells van assabentar-se fa
molt de temps que les modistes ja compraven a
l’Amazon i que era millor fer pisos i dúplex que
deixar-se la vida per tirar endavant una idea com
Las Novedades, que és molt més que un negoci,
perquè és part de la forma de ser i de relacionarse d’un barri.
Que Las Novedades vagin a terra no hauria de
ser necessàriament una mala notícia. Que passin
coses noves al món no hauria d’implicar per força que aquestes coses noves siguin males notícies. La nostàlgia per la nostàlgia resulta absurda,
i de vegades tot avança i hi ha novetats que són

bones notícies. Per exemple: que els nens i les nenes del Claret deixessin de portar bata va ser una
novetat en el seu moment, i en canvi va ser una
bona notícia. Que tirin a terra Las Novedades i
hi facin pisos de luxe és una novetat i al mateix
temps és una mala notícia. Vol dir que no hem
estat capaços de generar un temps i un espai en
què, quan una merceria de barri tanca, al seu
lloc hi neix una idea nova que pren el relleu. Una
idea que no tingui forma de bloc de pisos de luxe
amb jardí, sinó de merceria de barri. Perquè sabeu què? Que les millors formes de ser i de viure,
siguin noves o no, s’assemblen bastant a la idea
d’una merceria de barri.

•

Opinió convidada
Protegim l'Interior d'Illa

Badia, Orwell i el Ministeri de la Veritat

L

'11 de febrer en roda de premsa, Janet Sanz
i Eloi Badia van presentar la proposta inicial d’un nou MPGM de Gràcia. El proppassat divendres 19 el document fou publicat
a la Web de l’Ajuntament de Barcelona. El
nou Pla General aﬁrma que "el patrimoni històric
és la memòria col•lectiva, l’arxiu de la identitat
del barri" (aprovacioinicial_V5, pàg. 7). "El patrimoni és el patrimoni de la gent, aquell que té un
lligam ambiental. El patrimoni és un bé sensible,
un bé a protegir perquè reforça la nostra identitat" (Janet Sanz, Roda de premsa, dijous 11, minut 14). Magníﬁc. Els veïns de Protegim l’Interior
d’Illa no hi podem estar més d’acord. Ho compartim i ho celebrem.
Tanmateix, Eloi Badia no ha modiﬁcat ni
un centímetre la seva proposta respecte Can
Vallmitjana. Segueix mantenint-ne el primer pis,
l’estudi, però n’enderroca la planta baixa, el taller
artesanal. Aquesta opció mutila l'ediﬁci i destrueix
la suma del taller menestral i l’estudi artístic, precisament allò que el fa únic i insubstituïble com a
llegat. Can Vallmitjana no és el Messi patrimonial
del barri, però ningú s’atreviria a esborrar Piqué o
Ter Stegen de la llista de jugadors del Barça.

Si escoltem els criteris del nou MPGM, cal preservar el patrimoni. Si mirem la proposta del
govern municipal, es destrueix Can Vallmitjana.
Com és possible una contradicció tan gran?
George Orwell, 1984, Ministeri de la Veritat:
L’octubre i novembre passats ens van convidar als tallers de participació per l’elaboració del
MPGM. Vam assistir a totes les sessions. Vam fer
intervencions parlant de Can Vallmitjana. Fa tres
setmanes el consistori va publicar el Resum de les
Participacions veïnals però, ai las, cap de les nostres hi apareix, ni una sola menció en tot el text. La
nostra veu silenciada i Can Vallmitjana esborrat.
Per denunciar aquesta omissió, dimarts 9 de
febrer tres veïns vam enviar preguntes a l’Audiència de Gràcia. Ho vam fer per la via telemàtica
que ens proposava el consistori i dins del termini establert. Resultat? A l’Audiència es van llegir
catorze preguntes però cap de les nostres. El govern municipal hagués pogut incloure-les i respondre que no les compartia. Però no ho va fer.
Va optar per oblidar-les. De nou els veïns i Can
Vallmitjana esborrats.
Un any després de la seva publicació, l’Informe de Patrimoni de Gràcia no inclou encara la

ﬁtxa de Can Vallmitjana. Quan el desembre de
2019 ho vam denunciar en un consell de barri,
van excusar-se dient que aquesta incorporació no
era possible ja que hi havia pendent un problema vial. Però aquest problema ja ha estat resolt i
Can Vallmitjana en segueix exclòs. Entreu al document, és públic. Cap menció. Si reconeixen que
Can Vallmitjana és una part important del patrimoni i a la vegada sostenen que la seva és una
sol•lució coherent amb els criteris del MPGM,
perquè no l’han inclòs encara? Portem més d’un
any reclamant-ho però segueix en un calaix. Can
Vallmitjana i la nostra reclamació no existeixen.
Per tercera vegada, esborrats.
La solució de l’ajuntament respecte Can
Vallmitjana és un nyap. Els veïns ho hem sostingut sempre. Ara el nou MPGM ho ha conﬁrmat.
Com ha resolt l’ajuntament aquesta contradicció? Esborrant Can Vallmitjana i silenciant els veïns. Una vegada podria ser un error. Dues no són
casualitat. Tres és 1984, Ministeri de la Veritat.
Però persistirem. Persistirem per ser subjecte,
per ser-hi. Persistirem per trobar una sol•lució al
nyap, per fer, entre tots, govern, oposició, tècnics
i veïns, un barri millor

•
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Cedida

Exposicions

de la màgia del cel. De 6 mesos a 3 anys.
Biblioteca M. Antonieta Cot i Miralpeix
(Pg. Vall d'Hebron, 65-69), a les 11 h

De l'1 al 16 de març
“Les dones tenim dret a viure lliures de
violències sexuals. #LliuresISensePor”
Exposició comissionada i dissenyada per
l’Institut Català de les Dones i Creación
Positiva per reivindicar el dret a la llibertat sexual i seguretat de les dones en l’àmbit públic i privat. Emmarcada en el Cicle
aDona’t 2021.
CC El Coll - La Bruguera (Aldea, 15)

Joc: Fronteres invisibles. A partir d’un
joc, es posaran en relleu la realitat amb la
qual una persona migrant es troba quan
arriba a l’estat Espanyol per entendre les
traves burocràtiques a les quals s’exposa
i de comprendre la brutalitat social a la
qual és sotmès. Quin paper juguem tots
plegats amb el racisme? És aquest una
discriminació residual o forma part d’una
estructura organitzada? Què podem fer
per combatre el racisme?, son algunes de
les preguntes que es platejaran. L’activitat
va dirigida a joves dels 12 als 29 anys amb
inscripció prèvia.
A la plaça de l'Espai Jove la Fontana, a les
18 h

Fins al 16 de març
Exposició fotogràﬁca Mirades i món d’Helena Monill, que recull les instantànies del
seu entorn proper i de la resta del món
que ha pogut conèixer i retratar, tant persones com vivències i sentiments viscuts
en diferents viatges. L’entrada és gratuïta
amb reserva prèvia.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 190)
Fins al 17 de març
Exposició Spectre: hacia un nuevo sonido
de ciudad. La mostra, creada en exclusiva
per a CASA SEAT per l'artista sonor Edu
Comelles, convida a imaginar, jugar i reﬂexionar sobre la importància de l'escolta
a través d'espectogrames de freqüències i
altres peces audiovisuals que se centre en
l'exploració del paisatge sonor urbà.
CASA SEAT (Passeig de Gràcia, 109)
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)
Fins al 23 de març
Directe als ulls. Retra(t)s d’Ana Portnoy
(1950-2020). L’exposició forma part
del programa d’activitats del Festival
BCNegra2021 i l'ha inaugurat aquest dijous en un acte en directe des del canal
YouTube de Biblioteques de Barcelona.
"En les seves fotos de creadors, en les dels
reportatges pel dominical d’El Periódico,
en les de molts barcelonins al mig del carrer, la força de les imatges és justament
en aquesta mirada: la dels ulls que miren
la càmera i, per descomptat, la de la fotògrafa. Cada foto és una història, instants
al servei de la memòria de tots".
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps)
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 26 de febrer
Lletra petita: Primeres passes. Què passa quan plou i fa sol, quin soroll té el
vent o quins colors té l’Arc de Sant Martí.
Històries explicades, cantades i interpretades perquè petits i grans s’embolcallin

Teatre: Contes entremaliats per a temps
embolicats. Amb Norma Cano.
La Casa dels Contes (Ramón y Cajal, 35),
a les 20 h
Xerrada: El so de la mobilitat, amb
Ignacio Zabala, responsable d'Acústica de
SEAT.
Casa Seat (Pg. de Gràcia, 101), a les 18.30
Cicle Trad d'autor: Companyia Elèctrica
Dharma, Flamarada, un disc atrevit
i radical. Un concert amb el Festival
Barnasants.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 18 i a les
20 h
Dissabte 27 de febrer
L'Altre Micro Obert. Stand Up bilingüe on
els còmics posen a prova els seus acudits.
Almeria Teatre (Sant Lluís, 64), a les 13h
Teatre familiar: La comèdia de l'olla. Cia.
La Trepa. A partir de 8 anys.
Jove Teatre Regina (Sèneca, 22), a les
17.30 h
Diumenge 28 de febrer
Teatre: Patrizia amb Z. Dirigida per Víctor
Álvaro.
Almeria Teatre (Sant Lluís, 64), a les 17h

Recomanem

Música en viu a l'Heliogàbal, de nou
L'Heliogàbal reprèn l'activitat musical amb programació al bar en horari vermut de
cap de setmana i la presentació del nou cicle Segells Residesta, amb l'estrena aquest
mes de març de l'associació cultural Las Pibas Producen, la proposta de la qual anirà
lligada al 8M i inclou Ketekalles -a la imatge- (07/03 al CAT), Elane (09/03), Clikapika
(16/03) i Magalí Sare & Marta Roma (23/03), totes a l'Helio, i Open Mic + presentació
de Nninjazz Movement (27/03), a EART. Pel que fa als concerts vermut, el cartell de
març arrenca amb David Carabén (06/03), i segueix amb Jonás de Murias (13/03),
Lluís Cabot (14/03), Joan Colomo (20/03), Anaïs Vila (21/03) i tanca Esperit! (28/03).
Del 6 al 28 de març a l'Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 13 i a les 19 h

de visibilitzar els moviments i xarxes de
suports feministes que s’han impulsat
amb força arran de la crisi sanitària.
Amb la participació de Leticia Moy, experta en l’abordatge de violència masclista,
les companyes de Lola no estas sola, projecte feminista d’acció comunitària i la
xarxa de suport Veïnes per Veïnes.
CC El Coll - la Bruguera (Aldea, 15), a les
18.30 h
Divendres 5 de març
Cicle 8M'21: Mural col·laboratiu a càrrec
de l’artista Shetza Chicacausa. Digues
la teva a l’instagram de La Fontana per
crear un mural a la plaça. Organitza el
Consell de la Joventut de Barcelona (CJB).

Plaça de la Fontana, a les 17.30 h.
Teatre: La consulta, escrita i dirigida per
Eulàlia Garcés. Dinàmics Teatre. Cal inscripció prèvia als telèfons 93 207 37 03 /
93 459 12 28.
La Sedeta (Sicília, 321), a les 19 h
Festival Tradicionàrius: Joan Tomàs, 125
anys donant vida a les cançons. Acte inaugural de l'Any Tomàs amb la conferència a càrrec de Liliana Tomàs, "El Mestre
Joan Tomàs i la cançó popular catalana",
i el concert a càrrec de Gisela Bellsolà,
Sandra Monfort i Carles Belda.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 18h i a les
20h

Festival Tradicionàrius: TRA TRA TRA,
una proposta del projecte Explica Dansa.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 19 h
Dilluns 1 de març
Ciència: Coneixement i convivència davant la pandèmia. Diversitat vegetal,
evolució i pandèmies. A càrrec de Sònia
Garcia.
En directe des del canal de YouTube de
Biblioteques de Barcelona, a les 18.30h
Dimarts 2 de març
Taller en línia per a joves I tu, què escrius?". Amb Victoria Bermejo. Dimarts 2,
9, 16 i 23 de març a les 18.30h
Activitat virtual (Zoom) amb inscripció
prèvia al correu: b.barcelona.jf@diba.cat
Dimecres 3 de març
Les Vespres dels dimecres: Marcel
Casellas, Ivó Oller i Santi Méndez.
El Bar del CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les
20 h
Dijous 4 de març
Conferència: Violències i desigualtats en
temps de conﬁnament. S'aborda com ha
afectat el conﬁnament en relació amb la
dona des de diferents perspectives a més

Entitats

Divendres 26 de febrer
Xerrada col·loqui virtual: La llengua romaní, una llengua nòmada. Amb la participació de Joves Gitanos de Gràcia. A
les 18h
Inscripcions a la web del CC Bon Pastor
Documental: Cuidar entre Terres,
amb col·loqui posterior amb Mujeres
Migrantes Diversas i Cooperacció.
Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a les 18.30h
Diumenge 28 de febrer
Teatre: 36 preguntes que faran que
t'enamoris, una comèdia de Pere Anglas.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 18h
Dilluns 1 de març
Taula rodona: Aportacions de les tradicions espirituals a l’harmonia personal
i social en un context de pandèmia, amb
motiu de la Setmana Mundial de l'Har-

monia Interconfessional. Organitza el
Grup de Diàleg Interreligiós de Gràcia
Activitat virtual: meet.google.com/duuhhyv-nse, a les 18h
Dimarts 2 de març
Puig Antich i el MIL, 47 anys després. Ni
oblit, ni perdó. Amb Ricard de Vargas
Golarons i amb actuacions musicals de
Juanito Piquete i Antoni Garcia Iranzo.
Ateneu Llibertari (Alzinia, 5), a les 18.30h
Dijous 4 de març
Presentació de l'exposició Sant Medir, a
càrrec de Josep Antoni Torralba, president de Sant Medir.
La Violeta (Maspons, 6), a les 19h
Amb el suport de
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Nou espai cultural
a Grassot de la mà
del Culturista i la
llibreria Sendak

S.M.
L'Espai Culturista Sendak aixeca la persiana aquest mes de
març a Grassot 42 amb la intenció de convertir-se "en un nou
focus d'ampliació i ampliﬁcació cultural per a totes les famílies de la ciutat", segons els
seus responsables: l'agenda El
Culturista, que fomenta des de
fa 7 anys la cultura en família a
Barcelona, i la veïna Llibreria
Sendak, especialitzada en literatura infantil i juvenil. L'espai,
a banda de ser la seu d'El
Culturista, acollirà una botiga
de llibres i productes seleccionats (làmines d’il·lustradores i illustradors, joguines artesanals,
productes de km 0...) i també
s’hi organitzaran cursos i tallers
relacionats amb la literatura, la
il·lustració, l’art, el cinema i la
música, tant per a infants com
per a famílies i professionals
del llibre. Inicialment l’horari
d’obertura al públic serà de dilluns a divendres, de 16 a 19h.

Cultura
L'Any Felícia Fuster
reivindica l'obra de
l'artista per fer-la
arribar al gran públic
Les comissàries marquen un programa "ambiciós i de país"
amb exposicions, reedicions, recitals i jornades d'estudi

A les xarxes i a les biblioteques.
La Fundació Maria Mercè Marçal i
l'Associació d'Escriptors en Llengua
Catalana col·laboren per difondre
materials al Twitter de l’Any Fuster,
alguns d'ells inèdits, una iniciativa
on també s'ha sumat la Fundació
Miquel Martí i Pol. I les biblioteques
oferiran sessions especials i clubs de
lectura dedicats a l'obra de l'autora.

Breus

Microteatre
engega la
campanya per
salvar el projecte
Microteatre Barcelona, el
projecte que va arrencar
el 2015 a Bailèn, ha
posat en marxa aquesta
setmana una campanya
de micromecenatge a la
plataforma GoFundMe,
per tal de recaptar fons
per sostenir la sala,
habilitar una sala més
amb mampares i adaptar
millor l'espai a les noves
mesures, així com cobrir
part del deute.

Experimentem
amb l'Art reobre
els tallers familiars
i infantils
EART ha obert aquesta
setmana les inscripcions
per als tallers d'art, un
projecte adreçat a famílies
amb infants a partir d'un
any i infants de 4 a 12 anys,
El tret fonamental dels
projecte són els vincles
i diàlegs que es generen
amb el procés de treball
d'artistes de la residència
EART i d'altres creadors
contemporanis.

L'artista Felícia Fuster, en la imatge oﬁcial de l'Any. Foto: Cedida

Silvia Manzanera

L

'Any Felícia Fuster, que va arrencar oﬁcialment a les xarxes
el passat 7 de gener, el dia que
l’artista hagués fet 100 anys, ja
ha donat a conèixer el programa que ha de servir per rellançar
la ﬁgura i l’obra d’una veu potent i
original que es va guiar sempre per
l’experimentació, segons van remarcar les comissàries de l’Any, Pilar
Parcerises, encarregada de coordinar les activitats de la vessant pictòrica, i Lluïsa Julià de la part literària.
Felícia Fuster (Barcelona 1921
- París 2012) és poeta, traductora i artista plàstica. La seva obra

combina els diferents llenguatges
i tècniques i estableix vasos comunicants entre pintura i literatura. Es dona a conèixer als anys
40 en exposicions col·lectives a
Barcelona i Madrid, però l'ambient de la postguerra la porten a la
capital francesa, com van fer altres
artistes i escriptors de la seva generació. El 1984 dona a conèixer la
seva poesia amb el llibre ‘Una cançó per a ningú i trenta diàlegs inútils’, i troba una ampli ressò entre
poetes i crítics, entre ells MariaMercè Marçal, amb qui va mantenir una estreta amistat. “En aquell
concurs va ser tota una sorpresa,
perquè la troben massa moderna
per la seva edat i no la saben cata-

logar, i tot i no guanyar decideixen
publicar-li el llibre”, explica Julià.
Segons Miquel Martí i Pol, la poesia de Felícia Fuster tenia intensitat i musicalitat.
Així, els objectius de l’Any se
centren a analitzar i estudiar
l’obra de l’autora, establir un diàleg entre ella i els poetes i artistes actuals i difondre entre un públic ampli tant la seva obra com la
seva dimensió humanista i compromesa amb la societat. “L’obra
de Fuster és reconeguda pels poetes però desconeguda pel gran públic, per això l'Any -en el seu vessant literari- vol obrir-se al públic
en general”, reconeix Julià.
La programació de l’Any Felícia
Fuster inclou actes acadèmics,
conferències, taules rodones i exposicions que relacionen estreta-

ment la poesia, original i traduïda,
amb les arts plàstiques, així com
diverses jornades d'estudi, una a
la Universitat de Perpinyà, una altra a Universitat de Barcelona i a
la Fundació Felícia Fuster. Aquesta
mateixa setmana Pagès Editor ha
reeditat 'Sorra de temps absent
(1996), ﬁnalista al premi Màrius
Torres, i Cafè Central prepara la
del primer poemari de Fuster.
Compromesa amb els joves, amb
els drets de les dones i amb la llengua, va crear una fundació -amb
seu a Camps i Fabrés, al límit de
Sant Gervasi amb Gràcia- per defensar aquests valors. "Serà una
joia reivindicar la seva obra i pensament, i el record de Felícia Fuster
ens farà millors individualment i
col·lectivament", va aﬁrmar la consellera de Cultura, Àngels Ponsa.

•

L'apunt

"No em despulleu"
La Institució de les Lletres Catalanes escull aquest
poema per celebrar el Dia Mundial de la Poesia
S. M.
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l Dia Mundial de la Poesia,
ﬁxat per la Unesco el 21 de
març, tindrà enguany com
a protagonista el poema de
Felícia Fuster "No em despulleu", que s'ha traduït a vint-iuna llengües diferents, també

se n’ha realitzat una versió en
Braillie, així com un pòster que
conté el poema original en català; tot el material es pot descarregar des de la pàgina web
de la Institució de les Lletres
Catalanes.
Aquest mateix dia s'inaugurarà l'exposició itinerant
'Plurivisions' a l’Arts Santa

Mònica, comissariada per Pilar
Parcerisas, amb una selecció
d’obres plàstiques de Felícia
Fuster, de les sèries “Abstracció
lírica” i “Plurivisions”, combinades amb poesia que es podrà visitar ﬁns el 31 de maig.
Al llarg de la commemoració
de l'Any Felícia Fuster es realitzaran diverses taules rodones

i recitals en el context de festivals de poesia. S’utilitzaran
especialment els espais -galeries, centres culturals, museus- en què s’exposi obra
pictòrica de l'artista. A l'abril
tindran lloc diversos actes a la
Fundació Miquel Martí i Pol, a
Roda de Ter, per donar a conèixer l'amistat entre tots dos poetes. A més, a la diada de Sant
Jordi, la Generalitat batejarà
dos trens dels Ferrocarrils amb
el nom de Felícia Fuster i Joan
Triadú. Les dues unitats de
tren se sumaran, així, al conjunt de les que els ferrocarrils
ha batejat els últims anys amb
noms d'escriptors.

•
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Beatriu Daniel: "Hi ha
una nova generació
a la dansa que vol
treure's els prejudicis"
La codirectora del projecte Explica Dansa presenta amb el ballarí
i coreògraf Toni Jodar 'Tra Tra Tra' aquest diumenge al CAT

S.M.

E

xplica Dansa presenta aquest diumenge al
Tradicionàrius la proposta 'TRA TRA TRA, Tradició
Transmissió Traïció', 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. El projecte va néixer fa vint anys amb la
missió de crear i formar públics,
"construir les eines per arribar a
la gent perquè pugui fer les seves
pròpies reﬂexions", explica Beatriu
Daniel, codirectora de la iniciativa
juntament amb el ballarí i coreògraf Toni Jodar.
'TRA TRA TRA' és una proposta que reﬂexiona sobre la relació i
la inﬂuència mútua entre la dansa
contemporània i tradicional. "Vam
començar l'aventura el 2018 a partir d'unes residències a l'Aragó, el
País Basc i Catalunya", afegeix la
gestora cultural, "i entrevistàvem
diferents col·lectius de danses tradicionals". En aquest recorregut
sobre el terreny, Daniel ha constatat el moment "tan interessant"
que viu la dansa tradicional. "Hi
ha molta inquietud per descobrirse a un mateix i així poder evolucionar", afegeix, tot fent referència
al Congrés de Música d'Arrel que va
tenir lloc al CAT a ﬁnals d'any. "Hi
ha una nova generació que vol treure's prejudicis, i també està passant
a la dansa contemporània", assegura Beatriu Daniel.
Al festival Tradicionàrius, Toni
Jodar conversarà amb Laida Tanco

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla
del Prat, 15. Tel. 93 217 26 42.
• Noticias del Gran mundo. Dv, ds,
dg, dc i dj, 16.05. Dc i dj, 18.50.
• Bohemian Rhapsody. Dv, ds, dg,
dc i dj, 18.40.
• La Sra. Lowry e Hijo. Dv, 16.00 i
18.00. Ds i dg, 18.00. Dc i dj, 16.00
i 18.00.
• Elfkins. Ds i dg, 18.00.
• 14 días, 12 noches. Dv, 16.00 i
20.00. Ds i dg, 20.00. Dc i dj, 16.00
i 20.00.
• La vampira de Barcelona. Dv, ds,
dg, dc i dj, 20.00.
• La chica del brazalete. Dv, ds, dg,
dc i dj, 18.15 i 20.15.
• Nuevo orden. Dv, ds, dg, dc i dj,
20.15. Dv, ds, dg, dc i dj, 16.00.

Toni Jodar i Beatriu Daniel, codirectors de 'TRA TRA TRA'. Foto: Gala Jodar

de la Factoria Mascaró (presencial CAT a les 19 h i en streaming al
Canal Youtube del CAT). "El públic que vingui diumenge a veu-

re'ns ha de fer-ho amb una actitud
oberta, perquè el que proposem és
més inspiratiu que narratiu", clou
Daniel.

•

'Flamarada', el 25è disc de la Dharma.
Aquest divendres 26 de febrer La
Companyia Elèctrica Dharma presenta
en el marc del Trad d'autor el seu
darrer disc, 'Flamarada', un esclat
d'energia amb registres i sons nous
sense perdre l’essència de la banda.
El disc inclou el tema 'Resistir és
Vèncer', un poema escrit per Jordi
Cuixart expressament pel grup des
de la presó i recitat per Txell Bonet.
• Las niñas. Dv, dc i dj, 18.10.
• Los Croods: Una nueva era. Ds,
16.00 i 18.05.Dg, 16.00 i 18.05.
• Entre nosotras. Dv, 16.30, 18.05 i
20.10. Ds i dg, 18.05 i 20.10. Dc i dj,
16.30, 18.05 i 20.10.
• Dunkerque. Dv, i dg, 18.40.
• Wonder Woman 1984. Ds i dg,
15.45.
• Jurassic Park. Ds, 18.40.
• El profesor de persa. Dv, ds, dg,
dc i dj, 19.40.
• Sentimental. Dv, ds, dg, dc i dj,
17.55.
• El padre. Dv, ds, dg, dc i dj, 16.00

Cinemes Girona. Girona, 177
• Maragall i la Lluna. Ds i dc, 20.00.
• La pintora y el ladrón. Dv i dg,
20.00.
• Una luz en la oscuridad. Dc,
19.30.
• La chica del brazalete. Dv, 16.00,

18.00 i 20.00. Ds i dg, 18.00 i 20.00.
Dc, 17.30.
• La guerra oculta de Franco. Dj,
17.30. Ds i dg, 18.00 i 20.00. Dc,
17.30.
• La Sra. Lowry e hijo. Dv, ds, dg,
dc i dj. 16.00 i 18.00.
• Elfkins. Ds, 16.00.
• Saroj Dutta and His Times. Ds,
20.00.
• Fritzi. Un conte revolucionari.
Dg, 16.00.
• Descubriendo a José Padilla. Dj,
19.45.
• La dona il·legal. Dj, 19.00.
• 14 días, 12 noches. Dv, 16.00,
18.00 i 20.00. Ds, 16.00 i 18.00. Dg,
16.00, 18.00 i 20.00. Dc, 16.00 i
18.00. Dj, 17.00.

Verdi. Verdi, 32.
• Nuevo orden. 11.30, 16.30, 18.30,
20.20.

crítica de
cinema

'Cosmètica de l'enemic',
els monstres interiors
Joan Millaret

E

n temps de diﬁcultats per veure cinema en la gran
pantalla, a causa de les limitacions causades per
la pandèmia del Covid-19, cal celebrar que el realitzador barceloní Kike Maíllo pugui estrenar directament a la plataforma Filmin/FilminCAT la seva darrera
pel·lícula ‘Cosmètica de l’enemic’ després que només
es pogués veure en sales en el marc de la programació
del passat 53è Festival de Cinema de Sitges. Després del
ﬁlm de ciència-ﬁcció ‘Eva’ (2011) –ﬁlm inaugural del 44è
Festival de Sitges que li va valdre un Premi Goya al millor director novell- i el ﬁlm d’acció ‘Toro’ (2016), Kike
Maíllo du a terme un nou canvi de gènere i ens ofereix
el seu tercer llargmetratge sota els paràmetres del thriller psicològic.
'Cosmètica de l’enemic’ és una ambiciosa coproducció europea ﬁlmada entre Reus, París i Frankfurt que
compta amb un repartiment internacional en què sobresurten el seu duet protagonista conformat per l’actriu debutant Athena Strates i l’actor polonès Tomasz
Kot –conegut sobretot pel seu paper a Cold War (2018,
Pavel Pawlikowski). Es tracta de l’adaptació de la
novel·la supervendes d’Amélie Nothomb centrada en
el diàleg entre dos protagonistes antagònics en l’espai
d’un aeroport.
Un arquitecte d’èxit acaba retingut a un aeroport
parisenc amb una misteriosa i enigmàtica noia que
acaba de conèixer. Aquest encontre que, en un primer
moment, sembla fruit de l’atzar, es transforma paulatinament en un estrany joc del gat i la rata en què la
desconeguda posa contra les cordes al famós arquitecte. L’escenari de l’acció, l’ediﬁci de l’aeroport dissenyant pel propi arquitecte, actua com com a extensió
del propi personatge. Aquí juga un paper important la
idea escènica de l’ús de maquetes amb ﬁguretes que
sembla una transposició de l’encontre real de tots dos.
Una idea de posada en escena que ens du a una certa
teatralitat en què la trama es desenvolupa majoritàriament en un espai únic.
El paper cabdal de la noia, carregat d’ambigüitat,
sembla una variació de la clàssica ﬁgura de la femme
fatale del cinema negre o, ﬁns i tot, de la ﬁgura de l’intrús del cinema de terror, aquell estrany que es ﬁca
a casa teva o en la teva vida i t’ho remou tot. Destaca
també un element visual carregat de sentit i que apareix de forma recurrent. Ens referim a la presència
d’aigües brutes, l’aiguabarreig del ciment, el material
de construcció de l’aeroport, plasmat en el cartell del
ﬁlm i en els mateixos títols de crèdit. Es tracta d’un
element material carregat de simbolisme i que ens
condueix als secrets més foscos del personatge masculí. Rere les aparences i la respectabilitat romanen
colgats els monstres interiors de cadascú.

•

• El profesor de persa. 16.00.
• El padre. 18.25 i 20.20.
• El chico. 11.30, 16.00, 18.00, 19.00
i 21.00.
• Sentimental. 19.20.
• Josep. 17.20.
• Las niñas. 20.20.
• La Sra. Lowry e hijo. 16.15 i 18.10.
• Anton, su amigo y la Revolución
Rusa. Dv, 11.30, 16.00 i 20.05. Dg,
20.05. Dl, 11.30, 16.00 i 20.05. Dm,
16.00 i 20.05. Dc i dj, 11.30, 16.00
i 20.05.
• Entre nosotras. 11.30.
• La chica del brazalete. Dv, ds i
dl, 11.30.
• Libreros de Nueva York (preestrena). Dm, 12.00.
• La Traviata (òpera en diferit). Dg
i dc, 11.30.
• Deprisa, deprisa. Dj, 11.30.
• Klimt & Schiele. Eros y Psique
(documental). Dm, 11.30.

• Los Croods: una nueva era. Ds i
dg, 11.30 i 16.00.

Verdi Park. Torrijos, 49
• Manual de la buena esposa.
16.00.
• La chica del brazalete. Dv, ds, dg
i dl, 16.00, 18.10 i 20.20. Dm, 16.00,
20.20. Dc i dj, 16.00, 18.10 i 20.20.
• La pintora y el ladrón. 20.05.
• Entre nosotras. 16.00, 18.00 i
20.20.
• La vampira de Barcelona. Dv, ds,
dg, i dl, 19.55. Dm, 20.00.
• La boda de Rosa. 18.00.
• Maragall i la Lluna. 16.00.
• Madame Curie. 18.10.
• Klimt & Schiele. Eros y Psique
(documental). Dm, 18.15.
• Deprisa, deprisa. Dj, 20.00.
• Libreros de Nueva York. Dm,
20.00.
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Gràcia des de l’exili

Èric Lluent

La torratxa

Converses de fa un any

El preu d'un ull
Pere Martí
@peremarticolom

E

scric aquestes ratlles des de la capital d’Islàndia en
un dia -dimecres d’aquesta setmana- en què la terra no ha parat de moure’s. Fa poques hores hi ha
hagut un terratrèmol de magnitud 5,7 a l’escala de
Richter a la península de Reykjanes, prop de la capital, i des d’aleshores les sacsejades se succeeixen una rere
l’altra. Abans de cada moviment, es percep un so que es va
fent més intens, com un rugir subterrani, que anuncia que
en pocs segons tot es balancejarà. Fa cosa d’un any, a l’article Quan la terra s’inﬂa (vegeu l’Independent núm. 786), ja
us vaig parlar d’aquest fenomen, així que, si el magma que
es mou per sota de la zona del volcà Keilir i la muntanya
Þorbjörn m’ho permet, prosseguiré amb la qüestió que havia previst per a la contraportada d’aquest mes.
Us recordeu de com eren la vida i les converses de fa
un any? Aquests dies he pensant força en aquell febrer de
2020, el darrer mes de la normalitat prepandèmia, en el
que la idea d’un virus capgirant les nostres vides encara
ens semblava una paranoia pròpia d’alarmistes amants de
la conspiració. Una nit d’aquell mes, a la feina, una companya d’origen alemany se’m va apropar tota preocupada,
mentre revisàvem els mapes de previsió meteorològica i
d’activitat de les aurores boreals, i em va advertir tota preocupada i en veu baixa: “Èric, d’aquí poc perdrem la feina
i ens haurem de tancar tots a casa!”. “No, dona, no”, li vaig
contestar, conﬁat i amb un somriure als llavis, tot arreplegant els cartellets per dirigir els turistes als busos per anar
a caçar aurores. Dotze mesos més tard, tant ella com jo
som a l’atur i l’illa rep turistes amb comptagotes, després
d’haver establert un estricte protocol anticovid a la frontera. Com són les coses…
Vaig tenir la sort de fer un darrer viatge abans de la
pandèmia, per visitar la família i els amics, aquell mes de
febrer. Després dels dies a Gràcia, vaig passar un parell de
nits a París i una a Londres abans de tornar a Reykjavík. A
la capital britànica, vaig poder conversar una estona amb
l’historiador Paul Preston, autor de llibres com Un poble
traït o L’holocaust espanyol, i recordo que em va dir una
frase que rumio sovint: “Franco no era feixista, era encara
pitjor, un africanista”. Ara que es compliran cent anys del
desastre d’Annual -el proper mes de juliol-, seria interessant comprendre realment què hi passava a les terres del
Rif -on tants joves catalans van perdre la vida- i ﬁns a quin
punt el salvatgisme del bàndol franquista a la Guerra Civil
no va ser tant una inﬂuència d’una tendència internacional com una mostra de les pràctiques que havien normalitzat durant dècades contra els rifenys. Potser algunes de les
respostes per entendre l’Espanya del segle XX i la ultradreta local són al nord d’Àfrica.
A la capital francesa hi vaig anar a entrevistar Michel
Wieviorka, sociòleg veterà del Maig del 68 i director de
l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. Volia cercar respostes després de les protestes contra la sentència
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Protesta contra l'empresonament de Pablo Hasél. Foto: J. Chichelnitzky

Quan vaig preguntar a Michel
Wieviorka, sociòleg veterà del Maig
del 68, què li diria als joves que van
decidir participar de les protestes
cremant mobiliari urbà o enfrontat-se
a la policia, em va contestar: “no som
els sociòlegs els que hem de parlar
amb el jovent, són els governants
del procés de l’octubre de 2019, ja que Wieviorka està especialitzat en moviments socials i en l’estudi de la violència. Ara que els carrers de la ciutat han tornat a cremar
arran de l’empresonament de Pablo Hasél i que hem tornat a presenciar tàctiques i pràctiques policials temeràries, he recordat algunes de les seves paraules. Quan li vaig
preguntar què li diria als joves que van decidir participar
de les protestes cremant mobiliari urbà o enfrontat-se a la
policia, Wierviorka em va contestar: “no som els sociòlegs
els que hem de parlar amb el jovent, són els governants.
Hi ha ràbia, hi ha odi, la imatge del poder és negativa, el
govern se n’ha d’adonar i modiﬁcar-ho. Com? Parlant amb
els joves, no titllar-los de bàrbars, sinó escoltar-los, debatre, negociar i intentar trobar una solució. Si no es fa això,
s’inicia l’espiral de la violència”. Rememorant la vida i les
converses de fa un any, m’ha semblat adient recuperar algunes de les paraules de Preston i Wierviorka per pensar
millor el nostre present.

•

uant val un ull? És una informació important. Sabem quan val un
contenidor, quan ha costat a l’ajuntament de la Colau les destrosses en
mobiliari urbà. L’aparell de propaganda comuna s’encarrega de difondre’l ràpidament, amb llàgrimes de cocodril.
Tampoc disposo ara d’informació sobre
què costa un bolso Guess robat al passeig
de Gràcia, ni un xandall de la franquícia
NIKE de la mateixa senyorial avinguda
de la Barcelona decadent i pandèmica en
la que vivim. Segurament, si busquem a
Amazon ho trobarem i ens l’enviaran a
casa. No cal robar-lo i menys estamparse contra el vidre d’un aparador per obtenir-lo. El que no trobarem és un ull, un
ull natural, com el que va perdre aquella
noia aquell dia que vas anar a una manifestació per la llibertat d’un cantant de
rap. A mi, el rap, a l’all cremat, si pot ser.
Però un ull ja no es recupera. Tota
la vida sense aquest ull, amb el terrible
record del dolor, la ràbia, el dia que te’l
va arrebassar un projectil de foam. Des
d’aquí, una abraçada ben forta, encara
que no et pugui reparar el mal que t’han
fet. No m’importa perquè vas anar a la
mani, no sé si vas participar en incidents
que trobo estúpids, però hi tenies tot el
dret a anar i reivindicar el que vulguis.
Tenim dret a anar a manifestacions i tornar amb tots els ulls a casa. Tenim dret a
la llibertat d’expressió. No és el primer ull
que cau rodolant per l’asfalt.
Però la policia sempre pega, sempre,
aquí i arreu. No hi ha policies que no peguin. El que no entenc és que no hi siguin
mai quan gent ‘descontrolada’ assalta impunement comerços, davant les càmeres
de televisió i els fotògrafs àvids d’imatges espectaculars. El foc ven i les agències internacionals compren. Tampoc hi
ha policia quan els feixistes es manifesten o, si n’hi ha, és per protegir-los, no per
apallissar-los. No he vist mai cap policia
apallissant un feixista. No he llegit enlloc
que un feixista hagi perdut un ull en una
manifestació. Els ulls caiguts tots són del
mateix bàndol, i això no és just. Els ferits,
també. I després ens sorprenem que el
feixisme tingui 11 diputats al Parlament
de Catalunya. Fariseus, no ploreu.
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