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Entrevista al regidor de Gràcia

Eloi Badia: "La Covid farà
saltar l'estrena de Pi i Margall
i Abaceria al proper mandat"
"Sempre li faltarà una reunió més a algú que no ha aconseguit convèncer
el regidor", respon a les crítiques de les entitats que li demanen la dimissió

Albert Balanzà

E

l regidor de Gràcia, Eloi Badia (Barcelona, 1983), està
arribant a l'equador del segon mandat local visibilitzant-se com un dels dirigents de l'Ajuntament més assenyalats per les crítiques al govern. En
aquesta entrevista, Badia s'explica.
A què atribueixes que 19 entitats
de la ciutat, sobretot de Gràcia,
t'hagin demanat la dimissió?
Gestionar una ciutat vol dir gestionar conflictes d'interessos i

buscar consensos, i quan no hi
ha consens cal buscar les majories. Sempre hi haurà gent en desacord amb decisions que s'han pres,
però tots aquests conﬂictes provenen d'acords plenaris.
Pisos de carretera Sant Cugat, INS
Vallcarca, Protegim L'Illa... Són
projectes decidits i tancats?
No em sento en contra dels veïns en la incineradora o en les funeraries però no tinc les eines. A
Encarnació o a Rambla de Prat
queden marges per introduir millores, a l'Eix Verd de Vallcarca li
queda treball a fer i a carretera de

Sant Cugat és cert que pot haverhi la percepció de pèrdua d'espai
verd. No és dolent anticipar-se a
la transformació que suposarà la
Ronda, però hagués estat millor
per a la percepció dels veïns fer
Ronda i aquests pisos a la vegada.
T'has reunit poc amb els veïns?
No. Justament aquests són els projectes que més hores li he dedicat.
M'hagués agradat dedicar hores
a més projectes. Sempre li faltarà
una reunió més a algú si no ha convençut el regidor.
El regidor de Gràcia, Eloi Badia, després de l'entrevista Foto: Albert Balanzà
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"A la piscina de la
Creueta no hi va
haver negligència,
però l'obra no es
va entregar bé"

Ve de la portada.
Ja no ets un polític novell i venies d'un àmbit social que feia reivindicacions perquè es complissin
de manera immediata. Com vius
la lentitud de l'administració?
La sensació de lentitud la tens,
però en el meu cas puc accedir a
informació que m'explica aquesta lentitud. I molts cops té a veure
amb un procés garantista amb diners públics, i aquesta cultura no
la tenim assumida. Ara, al debat
veïnal també li va bé aquesta pausa, perquè introdueix canvis.
Tornem a estar davant d'un mandat de planiﬁcació i poca execució, i més amb la crisi sanitària.
Hi ha dos projectes molt potents
que per la Covid haguéssim pogut estrenar i saltaran de mandat per pocs mesos: Pi i Margall i
Abaceria. Es va haver de parar màquines i hem hagut de refer pressupostos. Hi ha altres actuacions
més disseminades que veurem:
Poble Romaní, Can Carol, Ateneu
de Fabricació. I hem dibuixat coses de futur: plànols de la superilla
de Grassot o el gran canvi del PGM.
Us hem escoltat repetir que no hi
ha diners. La realitat ha superat
l'ambició del 2015 de BComú?

nar garanties que la piscina estava ben feta i que no ocasionaria danys. Quan vam detectar els
danys, es van fer les obres exprés
per atenuar-los. Cert és que allò no
és una piscina estàndard, però no
podem tenir infants amb ferides.
Eloi Badia, regidor de Gràcia, després de l'entrevista. Foto: A. B.

No tinc aquesta sensació, a l'inrevés: no parem de pensar projectes
i és una manera de ser i de fer alternatives. Segueixo visualitzant
la plataforma logística a l'Abaceria o executant el pla de motos...
Al pla d'usos o també en la tercera planta soterrània d'Abaceria ha
guanyat el plantejament del PSC.
No. El pla d'usos a Travessera de
Dalt va ser una exigència d'ERC.
Nosaltres a l'aprovació deﬁnitiva
no portàvem aquesta restricció.
Quan el PSC posa sobre la taula
l'opció de la planta per a entitats,
no sento que s'hagi desvirtuat.

T'esperaves una ERC més reticent
al pacte, tenint en compte com va
perdre l'alcaldia a l'últim minut?
Poso en valor que ens estem entenent, i ERC està deixant empremta. També hi ha hagut un canvi
en el lideratge, d'Alfred Bosch a
Ernest Maragall, i això ha permès
desencallar moltes coses.
Editorialment aquest setmanari
ha qualiﬁcat de nyap la gestió que
es va fer de les obres de la piscina
de la Creueta del Coll, amb un centenar de ferits. Per què es va decidir obrir aquell 15 de juliol?
Perquè el constructor ens va do-

Va faltar un punt de supervisió per
part de la gerència de BCASA?
L'obra es va lliurar certiﬁcada i teòricament complia. No va haver-hi
un procediment negligent per part
del contractista, però l'obra no es
va entregar de forma correcta.
Més problemes: som a abril i el
Rebost Solidari no ha rebut els
ajuts del 2020 pactats quan ha
multiplicat per deu la dinàmica
en un any per l'emergència social.
El Districte ha fet el que tocava i
el problema ha vingut de la gestió
de ciutat: una part de subvencions
no es van gestionar bé i això ha generat forats a entitats. Solucionar
això són sis mesos i en les vies
d'urgència hi ha mecanismes far-

El sí crític d'ERC

N

En habitatge és lògic preguntar-se
si les remuntes o els baixos per a
pisos és l'alternativa a les promocions que tant costa fer emergir.
Gràcia forma part de les trames
més difícils de la ciutat. Anem
traient més punta al llapis amb
aquestes fórmules perquè en
tempteig i retracta tindrem oportunitats ﬁnites, i per això ho toquem tot. No passarà tot el que
diem, segur, però el repte és tan
gran i no hi arribarem, que no rebutgem opcions.
Et veurem en el proper mandat?
Nosaltres ens vam presentar per
dos mandats més un si hi havia
una ratificació de la militància.
Em posaré al servei d'aquesta opció més un.

•

Vegeu entrevista a independent.cat

Nova sessió
de l'audiència
pública el proper
dimarts 13 d'abril

Els republicans denuncien "deixadesa"
de BComú-PSC en els canvis urbanístics

o hem volgut fer oposició des del rancor sinó des
de la utilitat". El regidor
d'ERC Max Zañartu s'expressava en aquests termes dimarts a
l'Ateneu Roig per deﬁnir el paper
dels republicans a l'Ajuntament,

Encara està encallada la negociació a Vallcarca entre moviments
socials i NyN sobre la qual va mediar el Districte a ﬁnals de 2018?
Sí. NyN es va comprometre a fer
la primera promoció de lloguer
assequible i els moviments socials volíem saber quantes en total. El segon desacord era el preu.
Ara Catalunya té una regulació de
preus i hem parlat amb les dues
parts perquè es desencalli això.

Breus

El repor

A. B.

ragosos per aplicar fórmules creatives. És clar que no ho vam fer bé.

després de perdre l'alcaldia (i ell
personalment tenia molts números per assumir la regidoria de
Gràcia) a l'últim minut l'any 2019.
Ja han passat dos anys de mandat i ERC acaba de pactar pressupostos -i en treu pit aquesta
setmana amb un vídeo dels assoliments a Gràcia- però insisteix
que el seu sí és compatible amb

El regidor Max Zañartu i la portaveu municipal Olga Hiraldo. Foto: Cedida

la denúncia de la "deixadesa" de
l'executiu de BComú i PSC amb la
Ronda de Dalt o en actuacions al
Carmel de canvis urbanístics no
executats. Zañartu, i la portaveu

a Gràcia, Olga Hiraldo, també van
parlar de places: "amb la pandèmia hem sentit l'olor dels tarongers però els problemes de convivència tornaran".

•

L'audiència pública de
Gràcia, màxim òrgan
de participació veïnal
entre plens, es tornarà a
celebrar dimarts que ve
(18.00 hores) en sessió
presencial únicament
per als dirigents
institucionals. Els veïns
podran seguir la reunió
per streaming i enviar
preguntes prèvies.

Societat
L'Ajuntament fa retocs
al segell monàrquic del
Cinc d'Oros i sosté que
només és manteniment
Operaris de Patrimoni han treballat aquests dies un
motlle de l'escut en guix "per si es malmetés l'original"
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La pèrgola d'Alfons
Comín tindrà una
nova instal·lació
fotovoltaica
À.G.P.

La pèrgola situada al nord
d'Alfons Comín, sobre el
Camp de l'Àliga, es farcirà
de plaques solars que faran
cobertura de llum a l'espai
urbanístic de la plaça. La
iniciativa del Districte i
l'Agència de l'Energia, ara
en fase d'aprovació del
projecte executiu, preveu
una connexió a xarxa
de 25kwn, superior per
exemple a la instal·lació de
la plaça de Dones del 36,
que té una connexió de
10kwn.

Els veïns de Can
Vallmitjana tornen
a mobilitzar-se
amb un acte
Operaris municipals, treballant sobre l'escut monàrquic del Cinc d'Oros Foto: À.G.P.

A. Balanzà / A. Gutiérrez

T

renta anys després de
l'aprovació exprés del
nom de la plaça Joan
Carles I a l'encreuament
del passeig de Gràcia amb
l'avinguda Diagonal, porta d'entrada principal a Gràcia, l'únic
vestigi de la monarquia a l'entorn de l'obelisc noucentista és
el segell monàrquic que hi ha a
la peanya que ﬁns al 30 de gener
de 2011 encara sostenia el monument franquista de la Victòria. La
plaça oﬁcialment es diu plaça del
Cinc d'Oros des de l'any 2017 i un
faristol en fa l'explicació històri-

ca davant del Palau Robert. El monument a la Victòria cria pols als
magatzems municipals i només
ha sortit al carrer per la polèmica
exposició de reinterpretació del
franquisme que es va fer al Born
el 2016 i que va acabar amb el cavall de Franco per terra i pintat.
Però aquesta setmana a l'obelisc hi ha hagut moviments que
sempre aixequen tota mena de
suspicàcies, sobretot quan arriba el mes d'abril de commemoració de la República, i el govern
de BComú (ara amb el PSC) organitza als districtes tota mena
d'actes per celebrar la Primavera
Republicana. El segell monàrquic
s'ha sotmès a treballs de "mante-

Les lletres de la plaça de les Dones, ara en un racó de l'espai. Foto: A. B.

Les lletres de les
Dones del 36 tornen
a la seva plaça i
la mitgera de la
miliciana es poda
niment", segons expliquen fonts
municipals a partir d'explicacions
de Patrimoni, i ha quedat tapat i
envoltat de tanques. Operaris municipals han explicat a aquest setmanari que aquests dies han treballat un motlle en guix de l'escut
reial -d'una mida aproximada de

L'escola Pau
Casals lidera els L
pressupostos
participatius
El projecte de reforma del pati dobla
en vots la paciﬁcació de l'entorn de
l'escola Rius i Taulet o el canvi de l'àrea
de jocs de la plaça John Lennon

60 x 80 cm- "per si es malmetés
l'original".
Sí que en el marc de la
Primavera Republicana, la plaça
de les Dones del 36 ja ha recuperat les lletres monumentals que
abans lluïen a les reixes que encerclaven la plaça i que es van
retirar el 2017. També a la plaça
els operaris han treballat aquesta Setmana Santa en la poda de
la mitgera de la miliciana Marina
Ginestà i dimecres que ve a la tarda s'hi celebrarà un acte de commemoració dels 90 anys de la
Primera República amb paraules
institucionals. una xerrada del
Grup d'Estudis del Coll i actuacions musicals i de dansa.

•

La plataforma Protegim
L'Illa, que des del 2019
reivindiquen la salvació
de l'històric Taller
Vallmitjana, afectat
pel pla d'obertura del
carrer de l'Àngel cap al
carrer Astúries, torna a
la mobilització amb un
acte sobre Vallmitjana
el 15 d'abril (19h) al
terrat d'Astúries 10.
L'acte comptarà amb
l'arquitecte Jordi Bonet,
l'actor Miquel Barceló , les
historiadores Montserrat
Villaverde i Teresa Maria
Sala i la crítica literària
Joana Masó.

A.B.

Els 20 projectes més votats

a comunitat educativa de l'escola Pau Casals s'ha abocat a
aconseguir la transformació
del pati a través de la inversió que
permeten els pressupostos participatius, un cop el Consorci d'Educació va llançar una galleda d'aigua
freda al projecte per l'alta despesa,
i la mobilització s'ha traduït en 705
suports en les votacions tancades
aquesta setmana.
Al podi, a certa distància, hi són
el canvi de l'àrea de jocs de la plaça
John Lennon (303 vots) i la paciﬁcació de l'entorn de l'escola Rius i
Taulet (260 vots). Els tres projectes tenen un cost aproximatiu de
450.000 euros, 200.000 i 280.000;
un projecte només pot acaparar el
50% com a màxim dels 2,6 milions
d'euros totals per a Gràcia.

• Pati Pau Casals. 705
• Jocs John Lennon. 303
• Entorn Rius i Taulet. 260
• Paciﬁcació carrers. 227
• Pati escola Sedeta. 204
• Gràcia més verda. 138
• Carril bici Vallcarca. 127
• Plaça Espai Jove. 116
• Jocs plaça Revolució. 108
• Camins de Vallcarca. 108
La resta de projectes, ﬁns a vint
triats en aquest primer tall, prioritzen la paciﬁcació de carrers
com Balcells i Mare de Déu de la
Salut o la millora d'espais d'estada com la placeta Sant Miquel o el
passeig de Sant Joan, però també
reivindiquen retocs d'urbanisme

• Placeta Sant Miquel. 102
• Zero espais foscos. 101
• Rocòdrom Espai Jove. 97
• Coll ampolla Santuari. 88
• Ascensor Mn. Batlle. 80
• Més parcs inclusius. 69
• Paciﬁcació C/MDColl. 67
• Ampliar jocs Lennon. 66
• Mobiliari i jocs St Joan. 62
• Reforma Balcells.55
com un ascensor al carrer Mossèn
Batlle o un carril bici a l'avinguda
Vallcarca. El següent pas és la ratiﬁcació dels 20 projectes atenent
a criteris d'equilibri entre els barris de Gràcia i una segona votació
entre el 10 i el 20 de juny per triar
els projectes principals.

•

4

Societat

L’Independent de Gràcia
9 d'abril de 2021

Breus

Can Carol estrena
activitats sortint
als Tres Turons i
fent Sant Jordi

Food Coop i Ajuntament negocien
la gestió de la part de l'Abaceria
per a cooperatives de productors

Foto: À.G.P

"Ens interessaria l'oportunitat del nou espai al mercat, però és un projecte a tres
anys vista", apunten des de l'entitat, que enguany obrirà el primer espai a l'Eixample

El casal de barri de Can
Carol engega la setmana
que ve amb una quinzena
d'activitats la seva primera
programació trimestral,
entre la qual destaca una
sortida als Tres Turons
(diss 17 10h) i la celebració
de Sant Jordi amb una
mostra de punts de llibre
i un espectacle de cuina
amb roses comestibles. El
primer taller arrencarà
dijous 15 sobre salut
emocional i divendres
16 es farà la primera
xerrada sobre intel·ligència
corporal. També arrenca
un club de lectura l'últim
dimarts de cada mes i
un cinefòrum polític els
divendres de maig.

A Gràcia Ho
Trobes promou
per Sant Jordi el
conte del comerç
El marketplace A Gràcia
Ho Trobes ja té nova
iniciativa de dinamització
comercial aproﬁtant la
proximitat de Sant Jordi:
el conte del comerç,
"divertit, bonic i sobretot
original". La iniciativa
promet llibres, roses,
pa i un munt de premis
més. Més info: https://
agraciahotrobes.cat.

A. B.

L

a iniciativa Food Coop BCN,
tres anys després de presentar la seva proposta de supermercat cooperatiu i participatiu inspirat en models
existents a Brooklyn i París però
també a Reus i a Terrassa, està
avançant en la negociació amb
l'Ajuntament per assumir la gestió dels 350 metres quadrats que
s'han reservat a la planta principal
de la nova Abaceria per a cooperatives de productors. Aquest va ser
un dels elements reivindicats per
les plataformes veïnals com Gràcia
On Vas per donar sortida a l'esclat
de petites cooperatives alimentàries locals i contrarestar alhora el
model Barcelona de mercats amb
supermercat de cadena.
El regidor de Gràcia, Eloi Badia,
en el consell de barri de Vila de
Gràcia celebrat abans de Setmana
Santa, va admetre que les negociacions entre el comissionat d'Economia Social i Solidària i Food
Coop BCN -i altres iniciatives cooperativistes- segueixen endavant.
"És una iniciativa molt pionera;
no tenim a Barcelona iniciatives
d'aquesta mena, i ells veuen que
poden entomar aquesta dimensió
com a òptima", va explicar.
Badia, que va subratllar la ubicació del supermercat cooperatiu
"a la planta noble" i en la cantonada de Torrijos amb Puigmartí,
sí que va adduir raons d'"equilibri de ﬁnançament" per mantenir
i fer créixer malgrat les crítiques
veïnals l'espai de 1.500 metres quadrats (un mínim de 750 m2 de zona
comercial i la resta per a zona logística) que es dedicaran a la planta -1 en règim d'autoservei, és a dir,

L'estructura de l'Abaceria, en una imatge recent. Foto: Àlex Gutiérrez Pascual

per al supermercat de cadena. Es
dóna la circumstància que el mes
passat Food Coop BCN va anunciar l'inici d'obres i posterior posada
en marxa d'un primer espai cooperatiu al passatge d'Aragó 9, entre
Villarroel i Casanova amb entrada pel carrer Aragó. Marta Bosch,
portaveu de Food Coop, ha admès que a l'entitat li "interessaria
l'oportunitat del nou espai a l'Abaceria", però que ara estan centrats
en el primer espai de Passatge
Aragó, que preveuen obrir al novembre de 2021. El model de supermercat cooperatiu parteix de socis
que alhora fan de treballadors i a
canvi de la seva contribució poden
comprar amb uns descomptes que
van del 20 al 40%.

Les Colles de Cultura demanen
exposar la imatgeria festiva al
nou mercat. La reforma de la seu
del Districte per acollir millor la
imatgeria festiva, contemplada
en l'acord de pressupostos entre
BComú-PSC i ERC, ha obert
una tercera via després que el
president de les CCG, Arnau
Garcia, plantegés en l'últim consell
de barri la ubicació dels elements
a la nova Abaceria. "Pot donar una
potència molt gran", va apuntar.

•
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Buttonmaker impulsa el reconeixement de Catalunya
com a selecció oﬁcial a la federació de Futbol Taula

Independents en futbol botons
A.B.

E

l clam Una nació una selecció, que s'ha sentit en els
últims anys al Camp Nou
i altres estadis on ha jugat els
seus partits amistosos la selecció catalana de futbol com a
reivindicació de la seva oﬁcialització, ja s'ha concretat almenys en una opció de futbol

més modesta però totalment
popular i arrelada a Gràcia com
el futbol botons. Un dels impulsors del reconeixement internacional, Enric Albadalejo, de
Buttonmaker, que dinamitza
aquest esport en el programa
Juguem a les Places a la plaça
del Diamant i Sol, ha estat un
dels tres representants que han
negociat l'ingrés de la Federació
Catalana de Futbol Botons a

la Federació Internacional de
Futbol Taula com a membre de
ple dret. "Aquest és un moment
històric que ha portat molts
anys de negociacions i de relacions institucionals", apunta Albadalejo. La federació catalana, a amés, ara comptarà
amb un dels seus representants,
Carles Garcia, com a vocal de la
federació internacional.
Els contactes es remunten al

Una partida de futbol botons. Foto: Cedida

2019 i la traducció efectiva és
l'entrada de l'anomenada regla
catalana a l'hora de competir.
"Tenim molt bon nivell: a Gràcia

es va disputar una eurocopa el
2016 i la vam guanyar", apunta
Albadalejo. La federació espanyola no existeix.

•
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Iniciativa de veïns i família
per dedicar una placa a Luis
Eduardo Aute a la plaça Rovira
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Xavier Malet,
guanyador del
cartell de la Festa
Major 2021

La mobilització, amb la idea de convertir-se en plataforma, vol reivindicar el
vincle de l'artista amb el barri, quan es compleix un any de la seva mort

Albert Balanzà

L

'Anna del Blanco, filla dels
històrics Tallers Joan del
carrer Massens, i la Lluïsa
Gozalbo Aute, cosina germana de Luis Eduardo Aute,
són el nucli inicial d'aquesta mobilització: un any després de la
mort del cantautor, el 4 d'abril de
2020, creuen que ha arribat el moment que la plaça Rovira li torni
en forma de placa el vincle familiar i musical que hi va tenir. "Em
va sorprendre la mort d'Aute ara
fa un any i vaig començar a fer illustracions i a difondre-les arreu
del món; detecto molt la necessitat
d'agraïment a l'artista i quasi veig
com una obligació, com a gracienca, engegar aquesta iniciativa", explica Del Blanco.
El primer moviment va ser a
xarxes el passat 28 de març amb
la publicació de la iniciativa a pe-

Anna del Blanco i Lluïsa Gozalbo Aute, en una imatge recent. Foto: Cedida

ticiones.net "para agradecerle su
legado y para que las próximas generaciones conozcan su existencia

y su obra", però la feina ha seguit
aquests dies a peu de carrer contactant amb l'Associació de Veïns

de Plaça Rovira. El president de
l'entitat, Carles Rosales, en una
primera presa de contacte, es
mostra obert a donar suport a la
iniciativa per reivindicar la ﬁgura d'Aute.
La iniciativa també ha contactat amb l'activista Jordi Martín,
que el febrer de 2006 va contactar amb Aute -quan era president
de l'AV Plaça Rovira- aproﬁtant un
concert al cicle Barnasants per recuperar amb ell la Festa Major a
plaça Rovira. "Me acabo de enterar que soy de algún sitio", recorda
Martín que li deia l'artista quan li
parlava de plaça Rovira.
El pare d'Aute vivia a Massens,
els avis també i ell hi va viure
quan va fer el servei militar a
Capitania. Aute va tocar quatre
anys per Festa Major, entre 2006
i 2010, i el 2010 va escriure (i estrenar a plaça) Somnis de la plaça Rovira, la seva primera i única
cançó composada en català.

•

La Festa Major de Gràcia
2021 ja té cartell oﬁcial,
obra del dissenyador
Xavier Malet. L'obra,
que s'ha donat conèixer
aquest dijous en un acte
als Jardins de Manuel
Torrente, representa un
muntatge amb diverses
representacions pròpies
de la festa i elements de
cultura popular de la Vila.

Documents
La cultura popular al
carrer, un any després
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La cultura popular ha tornat al carrer. No hi eren totes i no ha estat com sempre però almenys
s'ha tornat a sentir l'olor de pòlvora dels diables, i els gegants i l'Àliga s'han lluit encara que
fos en un espai reduït i sense públic. El CAT va posar ﬁ el passat divendres 26 de març al 34è
Tradicionàrius amb la participació de les Colles de Cultura Popular de Gràcia, que no han
pogut actuar -la majoria d'elles- des que va començar la crisi sanitària. L'acte, a més, va viure
el moment més emotiu amb l'homenatge a Jordi Fàbregas. Fotograﬁes: JM Contel
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Breus

Picabaralla entre
govern i ERC per
la concessió del
pavelló Comellas
Cedida

L'adjudicació de la
gestió del pavelló Josep
Comellas a l'Associació
Esportiva Escolar Institut
Montserrat (vegeu núm.
839) ha provocat la
indignació del grup d'ERC
al Districte. Durant el
darrer consell d'Esports,
la consellera Núria Pi
va criticar durament el
govern, que a través de la
consellera Mercè Saltor
va avalar el procés i la
idoneïtat de triar aquesta
entitat. L'AEE Institut
Montserrat, que ha
renovat la concessió de
les pistes poliesportives
de la Creueta del Coll, va
defensar el projecte i va
assegurar el contacte amb
totes les entitats usuàries.

El Catalunya vol
sorprendre el
Sant Andreu a la
Copa de la Reina
El sènior femení del
CN Natació Catalunya
s'enfrontarà aquest
divendres 9 (18h) al Sant
Andreu als quarts de ﬁnal
de la Copa de la Reina
de waterpolo, que es
disputarà a la piscina Pere
Serrat. L'equip de Gabor
Egedi buscarà sorprendre
l'equip amﬁtrió, amb qui
ja ha patit una derrota a la
fase pel títol (14-6).

Esports
Àlex Cano: "L'objectiu
és deixar l'ascens ben
lligat a la primera fase;
després és complicat"
El capità del primer equip masculí de l'Europa destaca
la fortalesa del Cerdanyola per assolir la nova categoria
i necessitàvem aguantar el marcador com fos. Tenir aquesta empenta dels aﬁcionats sempre ajuda.

Àlex Gutiérrez Pascual

E

l primer equip masculí del
CE Europa començarà el
camí de l'ascens a casa contra el Granollers diumenge
11 (12h). Els escapulats es
jugaran la primera de les opcions
de pujar a la 2a RFEF en una lligueta enfrontant-se també a Girona B
i Cerdanyola. El capità Àlex Cano
(Barcelona, 1988) analitza aquest
tram decisiu de temporada, amb
un balanç de 13 triomfs, 5 empats
i 2 derrotes, i 4 punts de marge respecte als rivals directes.
Com plantegen la fase d'ascens?
Amb moltes ganes que comenci,
després de tota la temporada a
un bon ritme de victòries. Ha arribat el moment important i desitgem que surti tot bé. Contra
grans equips, sabem que ho tindrem complicat, però hem demostrat que aquest equip va a guanyar
cada partit i si seguim aquesta dinàmica ho tindrem més fàcil.
Veu factible aconseguir l'ascens
directe, amb l'avantatge actual?
Tenim aquest petit avantatge respecte al segon i al tercer classiﬁcats, i això et dona el marge d'un
partit. L'objectiu és deixar-ho ben
lligat en aquest primera fase, perquè a les altres eliminatòries és
més complicat i a un partit pràcticament no tens marge d'error.

Hi haurà substitució de la gespa de
l'estadi abans del calendari establert, amb la pressió que fan?
Ho veig difícil perquè no els veig
amb gaire predisposició. És un
tema que no s'entén. Està fet un
desastre en moltes zones; no volem patir més lesions. S'hauria de
fer una reforma urgent aquest estiu i si es fa parcialment de les zones que estan pitjor, semblarà un
parxís més que un estadi de futbol.

El central escapulat Àlex Cano, 12 temporades a l'Europa. Foto: Àngel Garreta

Quins rivals són més complicats?
Els tres. El Cerdanyola pel tipus de
joc i al seu camp són molt forts.
El Girona B és un ﬁlial, no el coneixem gaire perquè debuta a la
categoria i és una incògnita ﬁns
on pot arribar. I el Granollers ha
entrat a la fase d'ascens a l'última
jornada sense res a perdre, amb un
joc molt vistós i capaç de guanyar
qualsevol. Ells pensaran que l'Europa serà un rival molt dur.
L'endarreriment de l'últim partit de la primera fase ha alterat la
planiﬁcació de la plantilla?
No ens afecta gaire perquè aquest

descans de Setmana Santa l'hagin
tingut els nostres rivals. Hem seguit jugant i aquesta parada la vam
fer la jornada anterior.
Com van viure el darrer partit
amb l'aﬁció de nou al camp?
Va ser espectacular tornar al Nou
Sardenya i veure la nostra gent.
No tota la que ens agradaria, perquè està comprovat que en aquests
moments importants de temporada el Nou Sardenya estaria ple, faria molt de goig. Tot i així, tots els
aﬁcionats que es poden apropar
ens estan animant molt. L'altre dia
als últims minuts ens van fer el 2-1

Un dels seus germans, Carlos, es
va incorporar aquesta temporada,
com és jugar amb ell?
Està entrant més des de la banqueta però està aportant quan l'equip
el necessita, de recanvi amb l'Albert Martí, que aquesta temporada està molt ﬁ. A les segones parts
aporta el seu joc, diferent al que
tenim, més físic, que és aguantar
els centrals i donar guerra allà perquè els companys se'n beneﬁciïn.
Aquesta és la dotzena temporada
a l'equip. Quin és el seu desig?
Estic molt content d'estar a l'Europa, sempre dic que és casa meva.
Ja en són dotze i em trobo molt bé,
aquesta he jugat tots els minuts,
als meus 33 anys, això signiﬁca que
estàs bé físicament. Seguiria molts
més anys, però no serà etern. Em
queda molta corda al club.

•
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Resultats
FUTBOL
3a Divisió masculina (Gr. 5A)
Jornada 22
CE Europa 2 - 1 FC Santfeliuenc
Classiﬁcació
1. CE Europa ........ 44 punts.
2. FC Vilafranca ... 40 punts.
Jornada 1 (Fase d'ascens)
Europa - Granollers (11/04, 14:45)

1a Estatal femenina (Gr. 3)
Jornada 23
SD Osca 1 - 3 CE Europa
Classiﬁcació
1. Llevant LP ........ 48 punts.
7. CE Europa .........31 punts.
Jornada 24
CE Europa - UD Collerenc (11/04)

Jornada 4
Bàsquet SaFa Claror 49 - 58 Roser
Classiﬁcació
1. Roser ..................... 3 G 0 P.
6. SaFa Claror .......... 0 G 3 P.
Jornada 5
TGN - SaFa Claror (10/04, 17:45)

TENNIS TAULA
WATERPOLO

1a Estatal masculina (Gr. 9)

Divisió d'Honor masculina
(Gr. D, permanència)

Jornada 4
Tramuntana Figueres 3 - 3 Lluïsos
Classiﬁcació
1. CTT Olot ............. 4 punts.
5. Lluïsos ................ 0 punts.
Jornades 7, 8 i 9 (10/04)
Lluïsos - TT Cassà (10h), Lluïsos CTT Olot (15h), Lluïsos - CTT Els
Amics Terrassa (18:30)

Jornada 13
CN Mataró 8 - 9 CN Catalunya
Classiﬁcació
1. CN Catalunya ....19 punts.
2. CN Mataró ........18 punts.
Jornada 14
CDW Navarra - CN Catalunya
(10/04, 19:30)

BÀSQUET
Copa Catalunya
Campionat Espanya 1a Divisió
masculina (Gr. 5)
Jornada 4
CB IPSI 54 - 65 Bàsquet Lluïsos
Bàsquet Claret 60 - 62 UE Horta
Ciutat Vella 81 - 75 Vedruna Gràcia
Classiﬁcació
1. CB Ciutat Vella ..... 4 G 0 P.
3. Bàsquet Claret ......2 G 2 P.
5. Bàsquet Lluïsos ....2 G 2 P.
6. Vedruna Gràcia ... 0 G 4 P.
Jornada 5
Vedruna Gràcia - Bàsquet Claret
(11/04, 17:45)
Bàsquet Lluïsos de Gràcia - CB
Ciutat Vella (11/04, 18:30)

Campionat Espanya 1a Divisió
femenina (Gr. 1B)

Classiﬁcació
1. Gràcia FS .............7 punts.
2. Bosco Rocafort ...7 punts.
Jornada 4
Gràcia FS - Bosco Rocafort (10/04,
18h)

Urbanisme
desencalla la
reforma la pista de
bàsquet de Lluïsos
L'entitat vol iniciar les obres de
la instal·lació a l'estiu del 2022
Albert Vilardaga

HOQUEI PATINS
Copa de la Reina (Quarts ﬁnal)

3a Catalana masculina (Gr. C2)

CN Catalunya - CN Sant Andreu
(9/04, 18h)

Jornada 7
CP Monjos 5 - 8 CH Claret
Classiﬁcació
1. Igualada HC ....... 9 punts.
2. CH Claret............ 9 punts.
Jornada 8
Claret - Montbui (11/04, 12:45)

Divisió d'Honor femenina
(Gr. C, títol)
Jornada 13
CN Catalunya 6 - 14 CN Terrassa
Classiﬁcació
1. CN Mataró.........18 punts.
6. CN Catalunya .... 0 punts.
Jornada 14
CN Mataró - CN Catalunya (17/04,
12:45)

FUTBOL SALA
3a Estatal masculina (Gr. 1 Fase
permanència)
Jornada 3
Gràcia FS 5 - 4 CFS Premià de Mar

VOLEIBOL
1a Divisió masc. (Gr. 1 Ascens)
Jornada 2
Ins. Montserrat 1 - 3 Vall d'Hebron
Classiﬁcació
1. CV Cubelles ........ 4 punts.
7. Ins. Montserrat . 0 punts.
Jornada 3
CV Arenys - AEE Institut
Montserrat (18/04)

À.G.P.

E

l procés per reformar la pista de bàsquet de
Lluïsos de Gràcia ha entrat en una nova fase, després que l'àrea Urbanisme de l'Ajuntament n'hagi avalat l'avantprojecte presentat el novembre passat (vegeu núm. 824). L'entitat de plaça del Nord ha
marcat l'estiu de l'any vinent per començar les obres
de remodelació de la instal·lació, que dona al carrer
Alzina i treballa en dues vies: el ﬁnançament i la revisió del projecte amb Patrimoni i Districte. Marta
Buch, gerent de Lluïsos, admet que la cerca de pressupost serà "la més complicada". El projecte actual redueix la volumetria del recinte traslladant l'estructura
de bigues a l'exterior de la coberta.

•
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Cartes al director

Ull de
dona

Editorial

Travessera de Dalt

Badia s'explica

Quines raons té l'Ajuntament de Barcelona
perquè en dos carrers amb les mateixes
característiques i sent una continuació de
l'altre, a Roda General Mitre es pugui aparcar tots els dissabtes de l'any i a Travessera
de Dalt només els diumenges? No es pot
uniﬁcar criteris en beneﬁci dels veïns i veïnes de Gràcia?

E

n prop de sis anys de regidoria, Eloi Badia, el regidor de Gràcia,
admet ara sí que ja té tot el districte al cap i coneix el que l'Ajuntament vol fer i el que volen fer els veïns i les entitats. No és una
sentència de control sinó de memòria, perquè l'Ajuntament sovint
no vol dir exactament Districte (sempre hi ha sorpreses entre departaents) i també perquè aquesta nova entrevista té sentit i necessitat
d'explicació quan 19 entitats li han demanat la dimissió al regidor en
els últims dies. No sol passar que un regidor que no és tinent d'alcalde
s'exposi a aquestes crítiques, però l'assumpció i diversiﬁcació de temes sectorials i locals ha posat Badia en el tercer lloc del pimpampum
municipal després de l'alcaldessa i la tinent d'alcalde Janet Sanz. Sí,
ﬁns i tot per sobre del tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle.
Badia s'explica admetent que en aquest mandat, sobretot pel replantejament de pressupostos, tampoc hi haurà grans
estrenes urbanístiques i que
Abaceria i Pi i Margall començaran obres que s'acabaran
més aviat cap al 2024, i que
només la gestió permetrà algun lluïment en planiﬁcacions
com el canvi del Pla General i
en equipaments ja en marxa
com Can Carol o l'Ateneu de
Fabricació. En habitatge els daus estan tirats, però també Badia admet
que han fet la carta als reis sense garantia de compliment.
Però els sis anys de mandat també registren espai per als nyaps com
la reforma de la piscina de la Creueta del Coll, el caos en la dinamització d'ajuts a entitats que fan un servei social urgent com el Rebost
Solidari i el fracàs en la mediació entre els privats i els moviments socials a Vallcarca. Almenys Badia no s'amaga i esquiva només en part la
responsabilitat que li toca. Quan s'acabi aquest mandat igualarà el rècord d'anys que va estar el regidor Xavier Valls a Gràcia.

Estanislao Diaz

El Museu Més
Petit del Món
No puc deixar de felicitar la iniciativa de
l'artista que ha creat El Museu Més Petit
del Món. Ara que tinc més temps i podem
sortir a passejar, he començat a recorre
els llocs que va publicar aquest setmanari ara fa uns dies i ho trobo molt interessant. Però he trobat que en alguns punts
no es pot obrir l'escomesa i per tant no es
pot veure la intervenció artística que s'hi
amaga a dins. Desconec la raó i espero que
no sigui cap bretolada perquè conﬁo totalment en l'actitud cívica que demostra la
major part de la societat gracienca. Sigui
com sigui, aquests projectes que apropen
l'art a tothom, grans i petits, i el treuen
dels museus o d'altres espais de més difícil
accés, són necessaris. Felicito de nou a la
seva impulsora i espero que ens sorprengui amb noves instal·lacions.

L'assumpció de temes
posa Badia en el tercer
lloc del pimpampum
municipal; i no s'amaga

Carles R.

Sol passar que en una mateixa administració hi ha despatxos que tenen idees que ja s'han engegat a la porta del costat, i això ha passat entre l'ICUB i el grup de treball de nomenclàtor de Gràcia al voltant de la ﬁgura de Joan Perucho. El passat
novembre el grup local iniciava els tràmits per col·locar a una placa a
la casa on va viure, a Torrent de l'Olla amb Ramón y Cajal, i l'escalatge a l'Ajuntament ha detectat que l'ICUB ja va demanar en el marc del
pla Ciutat de la Literatura la placa a República Argentina 248, on l'escriptor també hi va tenir casa ja d'adult. Sembla que la cosa es concretarà a la tardor al segon espai.
El
dependent

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

Programació
Ràdio Gràcia 2021

1

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

Conxa Garcia

E

l premi Vila de Gràcia a la millor
acció comunicativa del 2019 va ser
compartit entre la Joseﬁna Altés, pel
seu fantàstic programa Gracienques a
Ràdio Gràcia, on ja porta entrevistades
a més de 50 dones; i un de col·lectiu que
premiava la trajectòria de 14 anys dels
grups de Comunicadores amb Gràcia i
Comunicadores del Coll. La presentació
del projecte al barri de Gràcia es va fer
el 2009, després de realitzar dos tallers a

A 'Comunicadores'
les dones tenen entre
65 i 80 anys i un gran
interès en formar-se

la Jaume Fuster en col·laboració amb el
PIAD. Les dones participants demanaren
una continuïtat i així van decidir constituir-se com a grup i obrir un bloc, que es
va oferir a la participació de totes les gracienques. El projecte es basa en tres eixos: la perspectiva de gènere, acostar les
dones a les noves tecnologies i adquirir
domini en l’escriptura de diferents tipologies textuals. El grup del Coll es va conformar després de fer un taller i tenir una
continuïtat com comitè de redacció de
la revista La Força de les Dones que editava, en paper, la Vocalia de Dones de l’AVV.
Coll-Vallcarca. Després de realitzar 4 números, es va crear el bloc Dones del Coll.
Les dones participants en ambdós grups
tenen entre 65 i 80 anys i un gran interès
en formar-se, conèixer coses noves i aportar el seu treball a la resta de dones del
veïnat gracienc.

•
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Hora

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

divendres

16 a 17 h

La tarda és nostra

Temps de
Música i
espectacle

Música i Geograﬁa

Tobacco Road

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

17 a 18 h

Espai Solidari (1)

Música a Ràdio
Gràcia

Tobacco Road

Teatrí de Butxaca

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

18 a 19 h

Toc Escapulat

Ones de Dones
(2)

Gràcia
Multiesports

Teatrí de Butxaca

La tarda és nostra

19 a 20 h

Tot comerç

Pop Go The
Beatles

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

Música i
Geograﬁa

Gracienques (2)

20 a 21 h

Infogràcia

Gracienques (2)

Sortides amb
Gràcia

Temps de Música
i espectacle

Toc Escapulat

2

Dissabte o
diumenge

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

de Gràcia

Comunicadores

Opinió
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Opinió convidada

el
bloc

Antoni Esteve, membre de la Junta del Club d'Escacs Tres Peons

La meravella de 'Shtisel'

Música i escacs al Centre
Artesà Tradicionàrius

E

l Centre Artesà Tradicionàrius (CAT) es dedica a la
difusió de la música popular o altrament dita folk
ja sigui catalana o d’altres indrets, cosa que fa a
través de concerts en directe. Una de les activitats
anuals del CAT són “Les vespres del dimecres" dirigides per Marcel Casellas (contrabaixista, compositor i
pedagog de música tradicional, www.marcelcasellas.cat) i
que tenen lloc a la sala - bar del centre. Al llarg de vuit dimecres dels mesos de febrer i març se celebren concerts
de música tradicional del món, interpretats per el propi
Marcel i dos musics convidats que van canviant cada setmana. També s’incorporen al concert i de forma espontània, joves músics de l’ESMUC.
Paral·lelament i mentre es fan els concerts, s’organitzen
altres campionats. L’any passat va ser un concurs de mots
encreuats. Aquest any l’activitat paral·lela era organitzar
un torneig d’escacs. El Club d’escacs Tres Peons, situat
també a Gràcia, és el club amb més socis de Catalunya i
aquest any celebrarà els seus 50 anys d’història.
A ﬁnals de gener en Marcel Casellas va contactar amb
el Club Tres Peons per compartir una iniciativa que volia
posar en marxa. Organitzar paral·lelament al concert, un
torneig d’escacs amb 16 jugadors.
Els primers dimecres es va donar a conèixer el torneig
per animar al públic i als musics assistents a participarhi. La inscripció es va tancar amb 14 jugadors aﬁcionats
(principalment músics) i 2 socis del Club Tres Peons.
El Club es va ocupar de la organització del Torneig: sistema de competició, reglament, aparellaments, muntatge
setmanal de taules amb taulers i peces prèviament desinfectades, comunicació de resultats en el quadre de competició i per correu electrònic als propis jugadors, sorteig de
desempats...
El torneig es va celebrar en successives eliminatòries a
doble partida amb la particularitat de que a cada ronda es
va jugar un gambit d’obertura diferent. Degut a aquesta
peculiaritat el torneig es va anomenar TGVD (torneig dels
gambits de les vespres del dimecres) Un gambit és una

Lluís Bou

Foto: Cedida

El torneig va ser un èxit tant des
del punt de vista del gaudi de la
bona música i de la difusió dels
escacs i del Tres Peons, així com
de la bona col·laboració entre
dues entitats gracienques veïnes
obertura d’escacs en la qual se sacriﬁca material, normalment un peó, per aconseguir una avantatge.
A cadascun dels concerts es van intercalar breus curiositats/anècdotes del mon dels escacs com en Bobby
Fischer, les germanes Polgar, l’obertura Catalana, les diferents modalitats del joc d’escacs i els seus beneﬁcis per la
salut mental. El torneig va ser un èxit tant des del punt de
vista del gaudi de la bona música, en molts casos improvisada i interpretada per músics que coincidien per primer
cop sobre l’escenari, de la difusió dels escacs i del Tres
Peons, així com de la bona col·laboració entre dues entitats gracienques veïnes.

•

L

a sèrie Shtisel (Netﬂix) ha estrenat la
tercera temporada i no ha defraudat
els aferrissats seguidors, que es compten per milers. Shtisel narra tot d’històries, amb senzillesa i un punt d’humor,
d’una família ortodoxa de Jerusalem,
amb un missatge universal. No té res a
veure amb Unorthodox, més enllà que
Shtisel és la sèrie on va començar l’actriu
Shira Haas, que a la minisèrie germano-americana apareix protagonitzant
una lluita personal per sortir de la secta
Satmar, formada per hassídics antisionistes i radicalment estrictes. A Shtisel en
canvi els hassidim -o haredim- tenen una
àmplia gamma de matisos, i la qüestió del
judaisme ortodox només hi apareix com
un ciclorama de fons. El que té pes real
són les històries de vida quotidiana, que
gràcies a aquest teló de fons excepcional,
no veureu a cap altre treball.
El resultat és una sèrie que mostra
una forta vivència del sentit comunitari, valors que resisteixen l’embat del pas
del temps, gestos que vessen de signiﬁcats, i especialment una cosmogonia que
és capaç de relligar les parts amb el tot i li
dona coherència. I impacta perquè desencadena una sensació de nostàlgia, davant
la indigència hiperaccelerada de la societat actual. Shtisel funciona com les obres
de teatre de Bertolt Brecht, que busquen
la percepció de la realitat a través del distanciament. A la sèrie el distanciament
el provoca el context hassídic, i això permet copsar els detalls que no vèiem de la
nostra societat. Shtisel (nom de la família
asquenazita protagonista) és un producte de la cada cop més prolíﬁca factoria de
sèries d’Israel, i té uns guions molt ben
travats. El ﬁnal de la tercera temporada
és tan punyeterament senzill com espectacular, i no us deixarà indiferents.

•

12 L’Independent de Gràcia
9 d'abril de 2021

Opinió

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

Pantalles i desenvolupament
intel·lectual (i 2)

E

n el camp de les adquisicions lingüístiques,
les pantalles actuen també molt negativament, precisament, en dos aspectes. D'una
banda, alteren a la baixa tant el volum com
la qualitat dels vitals intercanvis lingüístics
precoços. I, d'altra banda, obstaculitzen l'aprenentatge de l'expressió-comprensió oral, així com el
trànsit i l'entrada en el món de la comunicació escrita (lectura i expressió escrita). Amb les pantalles,
aquests aprenentatges són més laboriosos i lents,
més parcials i més superﬁcials que els que s'adquireixen en el context de la vida real. Perquè un infant
estengui les seves capacitats lingüístiques i adquireixi la seva llengua materna, no té necessitat de pantalles. Del que té necessitat és que es parli amb ell, que
se li estimuli perquè utilitzi el verb per nomenar i
narrar el que veu, el que sent, el que viu, el que vol...
Que li expliquin o llegeixin històries, que se li convidi a llegir, etc.
Sense la capacitat de concentració o d'atenció, no
hi ha manera de mobilitzar i orientar el pensament
cap a un objectiu concret, i aconseguir-ho. Ara bé, les
joves generacions, submergides contínuament en un
ecosistema de pantalles, amb continguts diversos i
il·limitats, estan permanentment sol·licitades i bombardejades per aquestes i, llavors, la concentració és
impossible; a més, el funcionament cognitiu és pertorbat i les capacitats intel·lectuals es relaxen.
S'ha de precisar que el cervell humà no ha estat
concebut ni dissenyat per a un bombardeig exogen

Sense capacitat de concentració,
no hi ha manera de mobilitzar
i orientar el pensament cap
a un objectiu concret
tan continu. I, per això, les multi-pantalles tenen un
impacte tan perjudicial sobre la necessària concentració, durant períodes de temps prolongats, per dur
a terme qualsevol empresa o assolir objectius concrets: l'adquisició de coneixements, la competència
lectora o escriptural, l'èxit escolar, per posar només
alguns exemples.

Davant el saqueig intel·lectual constant de les pantalles i davant els efectes nocius produïts per elles
(mals resultats escolars, deﬁcient desenvolupament
cognitiu, problemes de salut), les pantalles són vistes
per M. Desmurget com una agressió silenciosa en beneﬁci d'alguns (els empresaris de les noves tecnologies) i en detriment de gairebé tots (tant nens, adolescents i joves com a adults). En efecte, des de la més
tendra edat, amb la degradació i empobriment de les
nostres capacitats cognitives i lingüístiques i amb la
nostra incapacitat per concentrar-nos, s'està donant
forma a uns ciutadans "gamma", descrits per Aldous
Huxley, a "Un món feliç", com uns éssers sense esperit crític, sense llenguatge, sense pensament i contents amb la seva sort; uns éssers "desempoderats",
esclavitzats i convertits en éssers irracionals.

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

Cedida

Exposicions
Fins al 16 d'abril
Les dones fem Gràcia. Mostra col·lectiva
de vuit creadores gracienques dels cinc
barris del districte. Amb Jéssica de Pqno
patchwork sense agulla), Núria Artola
(fotograﬁa), Gemma Bonet (pintura mixta), Núria Giménez (pintura a l'oli), Maisa
García Arguinzonis (il·lustració), Núria
Capellades (hakus), Elsa Inzunza (fusta) i
Teresa Vergés i Adrià (poesia visual).
Casal de barri Cardener (Cardener, 45)
Fins al 12 d'abril
Quina dona! Exposició organitzada per
l’Associació de Pensionistes i Jubilats La
Sedeta. Amb motiu del Dia Internacional
de la Dona Treballadora, i dins el marc del
III Cicle Març Violeta, l'equipament convida a visitar el Racó de l'Art de La Sedeta
per conèixer les obres pictòriques realitzades pels socisi sòcies de l'Associació de
Pensionistes i Jubilats. També es pot visitar la mostra virtualment a l'enllaç del
web del centre cívic.
Racó de l'Art (dins el Bar La Sedeta)
(Sicília, 321)
Del 13 d'abril al 16 de maig
Estimat Diari. Durant el conﬁnament
provocat per la Covid-19, els infants de
Barcelona van compartir com estaven,
com se sentien i com vivien a través de dibuixos, pintures, vídeos i relats publicats
en aquest web. Ara, la ciutat vol compartir aquest record a través d'una exposició
itinerant que recorre la ciutat durant el
curs 2020-2021, i que estarà oberta a tot el
veïnat i també a les escoles.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps)
Fins al 23 d'abril
Cenizas, d'Eric Iocco. En aquesta mostra,
l'artista Eric Iocco presenta treballs inèdits de la seva obra pictorica i sonora, una
experimentació amb nous llenguatges
que transgredeixen les convencions clàssiques de representació, el resultat de la
seva recerca constant per trobar un llenguatge propi.
Galeria H2O (Verdi, 153)
Fins al 30 d'abril
Exposició Homenatge als grans de la ciència ﬁcció universal. Selecció d'imatges
en homenatge als grans referens de la literatura fantàstica i de ciència ﬁcció de
tots els temps.
CC El Coll la Bruguera (Aldea, 15)
Exposició de les il·lustracions de l'artista
Xavi Ruftop, que aborda des del surrealisme temes com la solitud, el buit existencial o les drogues en un món sense aplicació
física ni lògica, on tot és efímer i on tot
s'explica per si mateix.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia,
190)
Fins al 15 de juny
Campañà: L'estètica de la modernitat mecànica, mostra d'Antoni Campañà, fotoperiodista que va immortalitzar inﬁnitud
d'esdeveniments socials de la Catalunya
del segle XX. Aquesta exposició reﬂexiona sobre la introducció de el vehicle en les
ciutats i de quina forma va transformar
els seus carrers. A través d'una selecció de
més de 50 fotograﬁes de vehicles i entorns

industrials, el visitant podrà descobrir
l'evolució dels paisatges urbans i admirar
l'evolució de Barcelona i la societat entre
1925 i 1975.
Casa SEAT (Pg. de Gràcia, 109)

Recomanem

Exposició permanent
Casa Vicens, 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 9 d'abril
Teatre XII Mutis: Performance cap a
la sostenibilitat (A ciegas, Leviathan i
Marea) + Green Rooms. Inscripció prèvia
a través del web de l'equipament.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia,
190), a partir de les 18 h
Teatre: Patrizia amb Z. Dirigida per Víctor
Álvaro.
Almeria Teatre (Sant Lluis, 64), a les 19 h

Remedios Zafra i el ciberfeminisme.
a la Mostra de Films de Dones
El programa d'enguany està dedicat a la pensadora Remedios Zafra, investigadora
i divulgadora de la història ciberfeminista. La mostra celebra el trenta
aniversari del Manifest Ciberfeminista per al Segle XXI de les australianes
VNS Matrix amb un programa que inclou la conferència de Remedios Zafra i
la projecció de cinc peces que mostren algunes de les preocupacions, debats
i estètiques de l'art digital i la resistència virtual feminista al llarg dels
darrers 30 anys. El programa amb Undaddy Mainframe, una obra-remix que
revisa el malware feminista del col·lectiu pioner australià VNS Matrix.
Dimarts 20 d'abril als cinemes Girona (Girona, 177), a les 18.30 h

Concert: Caïm Riba.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 20 h
Teatre: 23F Anatomia d'un instant, dirigit
per Àlex Rigola a partir de la novel·la de
Javier Cercas.
Teatre Lliure (Sant Lluís, 64), a les 20 h
Dissabte 10 d'abril
Concert: Jardín de romances, duet format
per Marc Búrdalo i Candela Escobar. Cal
inscripció prèvia.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia,
190), a les 12 h
L'Altre - Micro obert.
Almeria Teatre (Sant Lluís, 64), a les 13 h
Teatre: Las mujeres de Lovecraft, cia.
Kamaleònics. Cal inscripció prèvia a la
web de l'equipament.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia,
190), a les 18.45 h
Concert: Korrontzi & Xabier Amuriza,
Koplariak.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 20 h
Diumenge 11 d'abril
Concert: La Orquesta del Caballo
Ganador.
EART (Torrijos, 49), a les 12 h i a les 17 h
Dilluns 12 d'abril
El virus del sentit: joves i recerca vital. El
sentit de la interioritat. A càrrec de Siham
Lech-hab i Laia Llobera.
En directe des del canal de Youtube de
Biblioteques de Barcelona, a les 18.30 h
Dimarts 13 d'abril
Presentació: Karine Tuil conversarà amb
Valèria Gaillard sobre la seva darrera
novel·la Les coses humanes.
En directe des del canal de YouTube de
Biblioteques de Barcelona, a les 19 h
Jam de contes. Presentat per Li Morenita.
La casa dels contes (Ramón y Cajal, 35), 20 h

Dimecres 14 d'abril
Infantil: Un vaixell petitó, amb Lucia
Barea. Presencial amb inscripció prèvia. 6
mesos a 3 anys.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps), a
les 11 h
Teatre familiar: Le Fumiste, cia Don
Davel. Edat: + 6 anys.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 17.30 h
Per no perdre el ﬁl. Taller de punts de llibre per regalar per Sant Jordi.
Biblioteca M. Antonieta Cot i Miralpeix
(Av. Vall d'Hebron, 65-69), a les 17.30 h

Dijous 15 d'abril
Concert: Anne Lukin, Gira Empezar.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 20.30 h
Divendres 16 d'abril
Conte: Una ratolina, una nena.
Biblioteca M. Antonieta Cot i Miralpeix
(Av. Vall d'Hebron, 65-69), a les 11 h
Concert: Blood Quartet.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 19 i a
les 20.30 h
Teatre: Amnèsia, una història intrigant.
Cia. Dinàmics Teatre.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 19 h

Entitats

Dissabte 10 d'abril
Mercat de Pagès de Vallcarca Primavera
Estiu.
Plaça del Metro de Vallcarca (Av.
Vallcarca, 100), de 10 a 17 h
Xerrada taller sobre plantes remeieres:
parlem de remeis per als refredats i galipandries. Informació i inscripcions a petitsremeis@gmail.com
L'Antic Forn de Vallcarca (Cambrils, 10),
a les 11 h
Diumenge 11 d'abril
Cicle de cinema social llatinoamericà:
Maria llena eres de Gracia.
Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a les 19 h
Dilluns 12 d'abril
Torna el club de lectura presencial amb

el llibre Historia del meu colomar i altres
relats, Isaak Bàbel. Inscripció prèvia.
Lluïsos de Gràcia (pl. Nord), a les 19 h
Dimecres 17 d'abril
A la descoberta de les plantes oblidades.
Aula Ambiental Bosc Turull (Pg. Turull,
2), a les 18 h
Dimarts 13 d'abril
Recital: Lorquianes. Amb Manoly
Naranjo, Eva Rojas Doval, Santiago
Calleja Arrabal, Antoni Garcia Iranzo
i Inées Encuentra. Organitza Agita't
Gràcia.
Ateneu Llibertari de Gràcia (Alzina, 5), a
les 19 h
Amb el suport de
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L'Heliogàbal
porta La Orquesta
del Caballo
Ganador a EART
Cedida

S.M.

E

l cicle de concert Segells
Residents, proposat per
Gandula per a l'Heliogàbal, s'ha estès més enllà de les
fronteres del local de Ramón
y Cajal per trobar un escenari més gran al pati d'Experimentem amb l'Art, i poder
acollir així l'actuació de La
Orquesta del Caballo Ganador.
Es tracta d'un col·lectiu musical dedicat a la improvisació
conduïda, que no composa res
prèviament només, segons la
informació promocional del
concert, "un llenguatge de gestos a partir del qual l'Orquesta crea a temps real, sovint
amb la participació activa del
públic". Per aquesta actuació
(diumenge 11 d'abril a les 12 i
a les 17h), el nucli dur estarà
format per Sara Fontan, Estel
Boada, Mau Esperit!, Alfons
Serra (Mishima) i ZA!

•

Breus

El músic Santi
Carcasona
presenta 'OUIEA'
amb verkami
Després de tancar PËSH
fa uns mesos, el músic
gracienc Santi Carcasona
presenta ara Verge Santa,
una iniciativa que compta
amb la producció musical
de Sergi Riera i inclou
l'EP 'OUIEA'. Els músics
han llançat una campanya
de micromecenatge a
Verkami per recaptar uns
2.000 euros i ﬁnançar així
el projecte.

Cultura
El festival Mutis torna
enfortit amb nous
espais i més propostes
de nova creació
Interrumput per la pandèmia la passada edició, el cartell
d'enguany consolida Lluïsos Teatre i suma Fabra i Coats

Silvia Manzanera

E

l festival de teatre Mutis,
que va néixer el 2010 a
l'àmbit universitari, celebra des d'aquest dijous i
ﬁns al 18 d'abril la dotzena edició enfortit, tant pel que fa
a propostes com a espais, després
d'haver interruput el cartell l'any
passat a causa de la pandèmia.
Amb el recolzament de Lluïsos
Teatre, on s'ha celebrat la presentació aquest dimecres, el festival
de teatre emergent i nova creació proposa gairebé 60 peces (vint
més que l'any passat), en una aposta per acollir "les veus creatives del
futur", segons ha explicat la directora artística del festival, Alba
Saura. "La gent tenia molta necessitat d'escriure i crear durant el
conﬁnament, i això ho hem notat
per la quantitat i la qualitat de propostes que ens van per participar
al festival", afegeix.
El cartell d'enguany, que incorpora per primera vegada ﬁns a vuit
espectacles de dansa, inclou diferents llenguatges escènics, com
ara la performance, lectures dramatitzades, tallers, microteatre o
escriptura en viu. El festival es presenta, a més, com un concurs per
premiar la qualitat dels treballs, a
través de diferents seccions. A més
de les habituals de Teatre emergent, Universitari, Performance,
Text Dramàtic, Escena Jove i

L'equip de Mutis amb alguns dels col·laboradors, dimecres a Lluïsos. Foto: Cedida

'Performances' a la Fontana. El
Mutis tindrà a Gràcia dues seus:
l'espai Jove la Fontana i Lluïsos
Teatre. Obrirà el cartell el primer
aquest divendres amb una doble
sessió, 'Performance cap a la
sostenibilitat' i 'Green Rooms'.
A Lluïsos es podrà veure'Les
traces del silenci' (16/04),
'Allà sota les arrels' (17/04) i
'Parafernàlia S.A.' (18/04).

Microteatre, aquest any obre la
secció de Dansa, totes amb un jurat especíﬁc per a cada una de les
categories.
Pel que fa als espais, el festival manté l'increment que ja va
suposar l'edició de 2020 i, a més,
suma la Fàbrica de Creació Fabra
i Coats, que acollirà quatre dies de
representacions entre el 15 i el 18
d'abril amb un total de vuit propostes. Els responsables del festival també han destacat el suport
de Lluïsos Teatre, que rep enguany
tres propostes el darrer cap de setmana de la trobada. L'Espai Jove la
Fontana, un altre clàssic del Mutis,
acollirà el 9 d'abril Performances
cap a la sostenibilitat (Facultat de
Belles Arts de la UB).
La dramaturgia femenina està
especialment representada a
Mutis, amb obres com ara L'última
trinxera de Guillermina Massana
(Parc Sandaru), el cabaret de
Las Marías (Maria La Culpa, Sala
Melmac), Intocables de Marina
Font (La Cadena, Fabra i Coats)
o Les traces del silenci d'Esther
Lázaro (Therkas Teatre, Lluïsos).
No tots els espectacles que es
van suspendre l'any passat s'han
pogut recuperar, ja sigui per les
restriccions actuals o per la impossibilitat d'alguns grups d'assajar. De tota manera, la direcció del
festival ha destacat el treball de les
companyies, el suport dels espais
públics i privats i també la resposta dels espectadors.

•

Johnny Depp, Isabelle Huppert o Carmen
Chaplin visitaran el BCN Film Fest
El festival dels Verdi conﬁrma la presència de noms internacionals
i de l'equip del darrer treball de Fernando Colomo, entre d'altres
S. M.

S

eguint l'aposta per recuperar el format presencial i el
suport d'estrelles internacionals i també de l'escena local, el
Festival Internacional de Cinema
de Barcelona-Sant Jordi (BCN
FILM FEST) ha conﬁrmat aquesta setmana els noms de les ﬁgures que passaran pel festival, entre les quals destacaquen Johnny

Depp i Andrew Levitas (El fotógrafo de Minamata); Isabelle Huppert
i Jean-Paul Salomé (Mamá María),
Fernando Trueba i Javier Cámara
(El olvido que seremos); Carmen
Chaplin (El Chico més el colloqui dedicat a Chaplin); Steven
Bernstein (Last Call); Mariana
Barassi i Clara Lago (Crónica
de una tormenta), o l’equip de
Poliamor para principiantes, format per Fernando Colomo, Karra
Elejalde, Toni Acosta i Quim Àvila.

Per la seva part, els directors
Kiyoshi Kurosawa (La mujer del
espía), Massoud Bakhshi (Yalda,
la noche del perdón) i Philippe
Falardeau (Sueños de una escritora en Nueva York) participaran de
forma telemàtica, així com Nicolas
Winding Refn (Valhalla Rising),
que ﬁnalment no podrà viatjar a
Barcelona per motius de la pandèmia però mantindrà les activitats previstes de forma virtual. La
cinquena edició del festival se cele-

Isabelle Huppert i Johnny Deep, convidats del proper BCN Film Fest. Foto: Cedida

bra del 15 al 23 d'abril als Cinemes
Verdi, a l'Institut Français, a
CaixaForum i a Casa Seat i inclou
60 títols de 24 països entre les 6
seccions del certamen. Es podran

veure 4 premières mundials, 1
internacional, 3 europees, 17 espanyoles i 7 catalanes. El Premi
d'Honor serà per a la productora i
directora Isona Passola.

•
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Miquel Bassols: "La
nostra relació amb el
bosc i la natura parteix
d'un relat anterior"

crítica
d'art

Eric Iocco, transgressions i
conceptes bidimensionals
Ramón Casalé Soler

L

'’actual exposició d’Eric Iocco a la galeria H2O
(Verdi, 152) ens trasllada a altres moments de la
Història de l’Art, més concretament a mitjans del
segle passat quan es va produir l’adveniment de l’expressionisme abstracte americà i una mica més tard
quan va aparèixer a Europa l’informalisme; les seves
obres, almenys les que s’exhibeixen a la galeria amb el
títol de 'Cenizas', així m’ho recorden. Aquest viatge pel
passat per arribar al present demostra l’interès que
l’artista sembla tenir pel treball de Cy Twombly, el pintor del “graﬃti artístic” (terme que no li feia gens de
gràcia). Però aquest interès ve d’autors posteriors, com
ara Francesc Clemente, un dels precursors de la transvanguardia italiana, o de Jean-Michel Basquiat i Keith
Haring, tots dos atrets per l’art urbà, com és el graﬃti.
Eric Iocco (Barcelona, 1995) es va llicenciar en Art
per la Universitat de Barcelona, i va fer un màster en
Recerca i Producció Artística a la mateixa universitat.
L’any passat va participar en l’exposició 'Des de dins' a
la galeria Senda de Barcelona, juntament amb altres joves creadors, cas de Pamela Briones, Fabià Claramunt,
Adrià Goula, Mertxe Hernández i David Mesa. La seva
és una obra que uneix la
pintura i el dibuix, encara que l’art sonor cada
vegada va adquirint més
protagonisme. De fet, la
seva preocupació es centra en reﬂexionar “sobre la condició social de
l’ésser humà, el procés
artístic i la perpètua insatisfacció provocada pel
capitalisme”. La manera
d’expressar-se gira entorn de l’art conceptual i de l’abstracció, on el metallenguatge és essencial.
A H2O veiem unes pintures que indiquen la seva preocupació per mostrar escenes quasi bé surrealistes,
amb una certa dosi d’ironia, on apareixen inclús alguns
objectes que es poden identiﬁcar –un àmfora, un crani-,
però sobretot, les paraules. Unes paraules escrites en
anglès situades en qualsevol lloc de la tela, mentre una
sèrie de gargots, línies trencades i taques, conﬁguren a
nivell compositiu una obra dinàmica i alhora enigmàtica. Tot i que la seva intenció sigui la d’aproximar l’espectador el seu treball, o sigui, fer-lo més accessible,
crec que no ho aconsegueix del tot, ja que la idea d’iterar formes o no formes en cadascuna de les obres, produeix una certa confusió visual. No s’entén realment
el mecanisme de dibuixar un llenguatge difícil, no per
les paraules que apareixen, sinó pel seu signiﬁcat real.
Tenint en compte la seva joventut, encara està cercant
la línia creativa que desitja, per això crec que el seu treball està en procés d’investigació i experimentació.

El psicoanalista gracienc Miquel Bassols presenta aquests
dies 'Boscúria. La natura perduda de les coses', un assaig per
descobrir la manera en què el bosc ens vincula amb el què som

S.M.

M

iquel Bassols és psicoalanista i ex-president de l'Association Mondiale de
Psychanalyse (20142018). Autor de nombrosos assajos, l'últim és Boscúria. La natura
perduda de les coses, un relat que
parteix de la seva experiència personal i que ens trasllada al més secret de la relació que l'ésser humà
manté amb la natura, amb el bosc
i les muntanyes. Escrit durant el
conﬁnament, confessa que uns de
les seves referències directes ha estat l'artista Perejaume.
Quin és el signiﬁcat de 'Boscúria'?
És un terme literari i es refereix a
tot allò que és de l'àmbit del bosc,
delimita un espai, un lloc. Per a mi
representa el més proper a l'inconscient, que és el lloc més íntim i més
ignorat per a un mateix. Tots dos
són llocs propers i fascinants i alhora un lloc estrany i aliè. El bosc a la
cultura condensa allò desconegut.
Què t'hi va motivar?
Un amic em va proposar que escrivís sobre La síndrome de la cabana,
aquesta idea de la gent que se sent
segura en un espai tancat, i que se'n
parlava durant el conﬁnament. Va
ser el punt d'arrencada i també parlo d'això concretament en el llibre.
A quins altres temes et va portar?
A la relació que mantenim amb la
natura, que és una relació mediatitzada, no natural, sinó que sempre

El psicoanalista gracienc Miquel Bassols, en una imatge recent. Foto: Cedida

partim d'un relat anterior. Amb el
llibre he descobert que en el món
dels grecs, la ﬁsis (natura) i el llenguatge (logos) no eren forces oposades sinó que formaven part del
mateix element..
I la nostra cultura ara com l'entén?
Com un producte de consum de cap
de setmana, i com un bé que s'acaba, que està en perill i cal protegirla i preservar-la.
Dius que al llibre no hi ha teoria.
No volia fer teoria psicoanalista
sinó partir de la meva experiència
personal amb el bosc i la muntanya. No hi ha res de teoria sinó testimoni. Està escrit en segona persona i només a l'última frase hi ha
un indicatiu de jo. Aquest ﬁl estilístic m'ha permès establir un diàleg amb mi mateix, és una manera
de prendre distància i tenir alhora

proximitat suﬁcient sense barallarme massa amb mi mateix.
El vas escriure durant el conﬁnament. Creus que encara desconeixem els efectes per a la salut mental de la pandèmia?
Quan es produeix una experiència
traumàtica hi ha uns efectes, però
encara estem massa a prop per veure'ls tots. Sí que hem notat diversos
símptomes, augment de les autolesions en adolescents i trastorns alimentaris. Tothom constata que en
general s'ha incrementat la depressió i l'ansietat a totes les edats.
Amb què t'agradaria que es quedés
el lector?
Que cadascú pugui fer el seu propi camí al bosc i a l'inconscient.
Només que ens preguntéssim pel
signiﬁcat del què hem somiat la nit
anterior ja seria un pas.
• El horizonte. Dv, 16.0 (VOSCast).
Dc, 16.00 i 20.00. Dv, ds, dg i dc,
18.15 (cast).
• Impacte. Dv, ds i dg, 16.00, 18.00 i
20.00 (VOSCast).

dc i dj, 16.00 i 19.00 (cast). 17.55.

Cinemes Girona. Girona, 177
• Raya y el último dragón. Ds i dg,

Verdi. Verdi, 32.
• Nomadland. Dv, ds, dg, dl, dm i

• Los Estados Unidos contra Billie
Holiday. Dv, ds, dg, dc i dj, 16.05
(cast).
• Casino. Dv, ds, dg, dc i dj, 18.50
(VOSE).
• Guerra de mentiras. Dv, ds, dg,
dc i dj, 15.50 i 20.00 (cast).
• El informe Auschwitz. Dv, ds, dg,
dc i dj, 18.05 (cast).
• Raya y el último dragón. Dv, ds,
dg, dc i dj, 16.00 i 18.30 (cast).
• Los traductores. Dv, ds, dg, dc i
dj, 15.50 i 20.05 (cast).
• Otra ronda. Dv, ds, dg, dc i dj,
16.15 i 19.10 (cast).

16.00.
• Les dues nits d'ahir. Dg, 20.00.
Dc, 18.00 i 20.00.
• Otra ronda. VOSCat, dv, ds, dg i
dc, 16.00 i 20.10. VOSCast, dj 20.00.
Dv, ds, dg i dc (cast), 18.00. Dj,
17.00.
• La Gomera. Dc i dj, 16.00
(VOSCast).
• Tosca (òpera diferit des del
Gran Teatre del Liceu). Dj, 16.30
(VOSCat).
• El mito blanco. Dv, 20.00.
• Trijya. Ds, 20.00 (VOSCast).
• Maragall i la lluna. Dj, 19.00.

dc, 11.30, 16.00, 18.05, 20.05 i 20.10.
• Minari. Historia de mi familia.
Dv, ds, dg, dl, dm i dc, 16.00. Dv,
ds, dg, dm i dc, 18.10 i 20.05. Dl,
11.30, 18.10 i 20.05.
• El padre. Dv, ds, dg, dl, dm i dc,
16.00, 18.10 i 20.20.
• Godzilla vs Kong. Dv, dl i dc,
11.30, 18.00 i 20.10. Ds, dg i dm,
18.00 i 20.10.
• Nuevo orden. Dv, dl, dm i dc,
16.20.
• El informe Auschwitz. Dv, dl, dm
i dc, 16.00.
• Otra ronda. Dv, ds, dg, dl, dm i

Bosque multicinemes. Rambla
del Prat, 15. Tel. 93 217 26 42.
• Godzilla versus Kong. Dv, ds, dg,

•

•

• Nomadland. Dv, ds, dg, dc i dj,
20.00 (cast).15.55 i 18.05.
• Tom y Jerry. Dv, ds, dg, dc i dj,
15.45 i 17.50 (cast).
• Las niñas. Dv, ds, dg, dc i dj, 20.15.

Cinemes

La seva és
una obra que
uneix pintura i
dibuix, i també
art sonor

dc, 11.30.
• Van Gogh de los campos de
trigo bajo cielos nublados. Dl,
11.30.
• BCN Film Fest. Dj.
• Crock of Gold: bebiendo con
Shane MacGowan (preestreno).
Dm, 11.30.
• La ﬂauta mágica (opera en diferit). Dm i dc, 11.30.
• Botticelli Inﬁerno (documental).
Dm, 11.30 i 18.10.
• Raya y el último dragón. Ds i dg,
16.00. Dv, dl i dm, 17.55. Ds i dg,
11.30 i 17.55.
• Tom y Jerry. Ds i dg, 16.00. 11.30.

Verdi Park. Torrijos, 49
• Las niñas. Dv, ds, dg, dl, dm i dc,
16.00.

• Los Estados Unidos contra Billie
Holiday. Dv, ds, dg, dl, dm i dc,
20.30.

• Nuevo Orden. Dv, ds, dg, dl, dm i
dc, 20.30.

• Otra ronda. Dv, ds, dg, dl, dm i dc,
16.00, 17.45 i 20.00. Dj, 11.30, 16.00,
17.45 i 20.00.
• La boda de Rosa. Dv, ds, dg, dl,
dm i dc, 18.15.
• La vampira de Barcelona. Dv, ds,
dg, dl, dm i dc, 20.10.
• Sentimental. 16.00.
• El agente topo. Dv, ds, dg, dl, dm
i dc, 16.00 i 17.50.
• Libertad. Dv, ds, dg, dl i dc, 19.40.
• El padre. Dj, 16.00, 18.15.
• Minari. Historia de mi familia.
Dj, 17.55.
• Godzilla vs Kong. Dj, 11.30 i 20.10.
• Nomadland. Dj, 11.30, 16.00, 18.05
i 20.10.
• Tráﬁco. Dj, 11.30 i 20.10.

• Crock of Gold: bebiendo con
Shane MacGowan. Dm, 19.50.
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Plaça Raspall

Ricard Valentí
Ricar

La torratxa

El menú
Valentina Baratti

F

a un any i mig que no veig la meva
família. L'altre dia, parlant amb la
meva tieta, m'explicava que existeix una dita del segle XVIII en dialecte
vènet que recita el següent: "Tota pandèmia dura un Nadal i dues pasqües".
Esperant que encerti la saviesa vèneta,
em predisposo a imaginar-me asseguda
a la taula, veient a la meva mare preparant-me tots els plats que més m'agraden. Així és com es transmet l'amor de
mare a ﬁll a Itàlia, a través del menjar.
Els anys anteriors, quan comprava el
bitllet d'avió per anar visitar-la, ja un
mes abans em trucava per donar-me
el menú que em prepararia per dinar.
"Però si falta un munt", li deia jo. I ella,
sense escoltar-me, seguia amb l'elenc.

L'Associació Joves Gitanos de Gràcia, intervenint aquest dilluns a la plaça de la Vila. Foto: Cedida

8 d'abril, Dia Internacional
del Poble Gitano

E

l 8 d'abril de 2021 és el 50è aniversari del Dia
Internacional del Poble Gitano. Som davant una
gran commemoració. L'entitat Joves Gitanos de
Gràcia ja fa 10 anys que celebrem aquest dia. Durant
tota una dècada, en el barri hem estat els pioners i
hem donat a conèixer aquest dia internacional quan encara
era desconegut per a tots al districte. A més a més, com a
mostra d'aquest reconeixement públic, el president de l'entitat Joves Gitanos del Barri de Gràcia (qui signa aquest article) fa uns dies va ser escollit com a Vicepresident primer
del Consell Municipal del Poble Gitano de Barcelona.
Enguany a causa de les restriccions de la covid-19, malauradament poca cosa farem com a celebració. Per això
mateix, fem una crida a la gent del món de la política, la
cultura, la gastronomia, l'esport, el periodisme, els cossos de seguretat i la societat civil en el seu conjunt perquè puguin expressar el seu suport al poble gitano.
El 8 d'abril és la data assenyalada que simbolitza que tant la
nostra entitat com tots els gitanos d'arreu del món dia a dia
fem una gran tasca d'activisme social i reivindicació dels nostres drets com a poble.
Ara just fa un any escrivíem en aquest mateix espai sobre
el 8 d'abril en plena primera onada de la pandèmia, i recordàvem que encara en molts llocs, el poble gitano pateix discriminació i racisme. Em aquell moment tampoc no vam poder
instal·lar els tradicionals punts d'informació a diferents llocs
del Districte que sempre havíem fet els darrers anys. El 2019

Amb la mare parlem de
coses sense importància
perquè la llunyania
no ho devori tot

vam organitzar una festa central a la plaça del Poble Romaní
que no hem pogut tornar a celebrar.
Fa un any la situació ens obligava a quedar-nos a casa, anular tots els actes culturals i socials i cuidar-nos. Les prioritats
van canviar, les reivindicacions i tota l'agenda que teníem
prevista per seguir amb la nostra tasca de visibilitzar la his-

Fem una crida a tota la societat
civil perquè pugui expressar
el seu suport al poble gitano

tòria i el passat del poble gitano va quedar en segon pla per
posar-nos a treballar per cuidar les persones més vulnerables
davant la crisi sanitària. A més de sumar-nos a la campanya
Queda't a casa amb un vídeo en col·laboració amb nombroses
entitats de tota Catalunya, representants del col·lectiu gitano
i artistes i músics de Gràcia que es va difondre a les xarxes
socials, vam començar una tasca solidària que ha continuat
durant tots aquests mesos.
I hem seguit amb la nostra tasca. Per això, en aquest 8
d'abril, encara davant una situació molt complicada, reivindiquem de nou els nostres drets com a poble. Opre Roma!

•

Ara que porto tants mesos sense anarhi, m'agrada que m'expliqui de la seva
vida diària, també de les coses sense
importància, perquè és l'únic que tenim perquè la llunyania no ho devori
tot. Explico tot això, perquè fa poc m'ha
tocat fer una entrevista a una noia per
a un programa de beques. En mig de
la xerrada per zoom, veig la seva cara
canviar i trencar en un plor desconsolat. Sense saber què fer, des de l'altre
costat de la pantalla busco la manera de
tranquil·litzar-la. Entre un sanglot i un
altre, m'explica que la nit anterior van
ingressar a la seva mare d'urgència per
Covid. Em quedo sense paraules, fora
de lloc. En acabar la sessió, instintivament truco a la meva mare i li prometo que aquest estiu ens veurem sí o sí. I
ella tota feliç exclama: "Vaig a preparar
el menú!".

•

