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Gràcia Nova ultima la mobilitat
del 2022: obres a Pi i Margall i
pacificació inicial de Pare Claret
La inclusió de l'escola Claret en el pla Protegim Escoles serà la
primera concreció de la futura superilla del Camp d'en Grassot

Albert Balanzà

T

al com va dir el regidor de Gràcia, Eloi Badia, en
una entrevista ara fa un mes a L'Independent, un
dels grans projectes del mandat a Gràcia, la reforma de l'avinguda Pi i Margall no es podrà estrenar
ﬁns al mandat que ve, almenys doncs ﬁns a la tardor de 2023. Però això no vol dir que no s'iniciïn en pocs
mesos les obres, sobre les quals des d'aquest gener ja s'han
fet cales a l'avinguda per enllestir el projecte executiu, de
manera que la reforma engegui a ulls veïnals i a efectes
de mobilitat l'any 2022.
Els moviments aniran en paral·lel a la constitució i posada en marxa del grup impulsor de la superilla de Camp
d'en Grassot, que es deﬁnirà i executarà en tot cas en un
procés llarguíssim de dos mandats, vinculat no només al
procés participatiu i als treballs previs propis sinó també
a la reubicació del mercat provisional de l'Abaceria en el
seu espai històric de Travessera de Gràcia.

Veïnat i Districte inicien al juny el
redibuix dels jardins de Caterina
Albert, on hi va el nou espai jove
La primera pista de la futura superilla, però, també
l'ha donada Badia aquest dimecres al consell de barri de
Grassot: "Sant Antoni Maria Claret segurament serà un
dels carrers a paciﬁcar". L'anunci d'inclusió de l'escola
Claret en el pla 2022 de Protegim Escoles, "encaixa amb la
superilla", va dir el regidor, i aquests treballs es desplegaran també aquest 2022. D'altra banda, més a nivell intern
del barri, aquest 3 de juny s'iniciaran les reunions amb els
veïns per redibuixar els jardins Caterina Albert, que inclouen el ja anunciat espai jove, i la setmana que ve ja obre
el nou espai Can Mariner, compensació de l'Hotel 1882 als
veïns mobilitzats per l'antiga Henkel. Pàgina 3

Conﬂuència de Pare Claret-Sicília, eix de la futura superilla. Foto: A.G.P.
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L'antiga Torna ja
es lloga per 1.500
euros als portals
immobiliaris

Vuit fotos impersonals
però identiﬁcables
sobretot en els interiors
i un preu de lloguer
de 1.500 euros al mes
són els reclams que els
portals immobiliaris han
començat a difondre
en els últims dies per
col·locar el local de Sant
Pere Màrtir 37, on des
del 2004 hi va haver La
Torna, l'històric ateneu
independentista de la
Vila de Gràcia. La ﬁtxa
concreta els 202 metres
quadrats, el bon estat
malgrat ser de segona
mà i l'any de construcció:
el 1900. El passat gener
l'ateneu es va traslladar
a només 50 metres, al
carrer Goya 18, amb
vistes a plaça de la Vila.

Berta Carnicer
torna a ser cap
de col·lectiu de
la JNC Gràcia
La consellera de Junts al
districte de Gràcia, Berta
Carnicer, ha estat escollida
cap de col·lectiu de la JNC
Gràcia, un càrrec que ja va
ostentar (2015-2017) abans
dels quatre anys de Maria
Casanovas. L'assemblea
també va homenatjar
l'exconseller de Gràcia
Esteve Suñé, que es jubila.

Política
Dinou projectes locals
superen la fase tècnica
dels pressupostos
participatius
La llista incorpora vestuaris a la Creueta i un lavabo a Dones
del 36 i es retira la paciﬁcació de carrers de pas per irrealitzable

Albert Balanzà

G

ràcia ja té definida la
seva segona experiència en els pressupostos
participatius, molt més
dotada aquesta del 2021
que la prova pilot del 2017: 2,4 milions vs 150.000 euros. Enguany
havien de ser 6 milions, però la
crisi sanitària va obligar a replantejar la partida. En tot cas, ara fa
quatre anys es van impulsar petits projectes com un laboratori
d’arts escèniques per a adolescents (24.000 euros), un mapatge i rutes d’economia social i solidària (24.000 euros) o el projecte
Cuidem les cuidadores (14.000 euros), entre altres, i ara entre el 10
i el 20 de juny els veïns triaran entre 19 projectes que ﬁnalment han
superat la fase de revisió tècnica
dels 20 inicialment més votats.
L'últim mes ha servit per adequar les propostes a la normativa
i als condicionants tècnics i per
fusionar iniciatives similars (dos
projectes a plaça John Lennon o
dos més a la plaça interior de l'Espai Jove) però també perquè alguna de les propostes més votades,
com Recuperem l'espai del vianant
a tots els carrers estrets, impulsada
per la plataforma Fumuts Ros de
Olano, no prosperés després que
els veïns han preferit retirar-la
abans que quedés "descafeïnada"

L'alcaldessa, Ada Colau, dimarts al Jardí del Silenci. Foto: Martí Petit/Cedida

Els 19 projectes que es votaran
• Pati Pau Casals. 705
• Jocs John Lennon. 369
• Entorn Rius i Taulet. 260
• Plaça Espai Jove. 213
• Pati escola Sedeta. 204
• Gràcia més verda. 138
• Carril bici Vallcarca. 127
• Jocs plaça Revolució. 108
• Camins de Vallcarca. 108
• Placeta Sant Miquel. 102

• Zero espais foscos. 101
• Coll ampolla Santuari. 88
• Ascensor Mn. Batlle. 80
• Més parcs inclusius. 69
• Paciﬁcació C/MDColl. 67
• Mobiliari i jocs St Joan. 62
• Reforma Balcells.55
• Vestuaris Creueta 55
• Lavabo Dones 36.53
*S'inclou vots obtinguts

pels màxims de realització que
oferia el Districte.
La llista de 19 propostes que
han superat aquesta última fase
de concreció es distribueixen territorialment de la següent manera: Vila de Gràcia (5), Camp
d'en Grassot (4), Vallcarca i els
Penitents (4), el Coll (2), la Salut
(2) i Districte (2). Els projectes
amb més suport són en principi
aquells que han generat més mobilització prèvia, com el projecte
de reforma del pati de l'escola Pau
Casals, que el Consorci d'Educació ha frenat pel cost i que l'escola vol aconseguir per aquesta via
dels pressupostos participatius.
Ara els projectes s'exposaran
en aquests dies de votació entre
el 1o i el 20 de juny al centre cívic de la Sedeta i al centre cívic
el Coll - La Bruguera, i aquests
equipaments també entre el 14 i
el 20 de juny seran punts de votació presencial per a aquelles persones que tinguin diﬁcultats per
exercir el vot telemàtic a través de
la plataforma decidim.barcelona.
L'univers participatiu seran totes les persones més grans de 14
anys empadronades a Gràcia, les
quals podran votar un mínim de
dues propostes d'un màxim de
dos districtes (el de residència i
un altre). També hi haurà punts
mòbils de votació i suports publicitaris (tòtems) a prop dels projectes que es voten.

•

El repor

L'Ateneu Roig acull el projecte d'inserció social
de preses Ensamble LiberArte del Salvador

"Una pistola per un violí"
A.B.

A

pocs metres de les places,
símbol de la Gràcia despreocupada i hedonista, l'Ateneu Roig va acollir dimarts la
presentació del projecte d'inserció social de preses Ensamble
LiberArte, impulsat per Tiempos
Nuevos Teatro (TNT) i acompa-

nyat ara en gira per Catalunya
i Euskadi per l'ONG Huacal. La
proposta sembla fàcil: la música com a entesa entre diferents.
Si no fos que al Salvador, això no
ho és gens. "Els dèiem: et canvio
una pistola per un violí", explica Julio Monge, director de TNT.
"Venim de barris contraris i ara
veig les meves companyes com a
germanes; ens pot costar la vida

explicar la nostra història allà",
diu Brenda Garcia, que s'explica com un llibre obert: "Mai a la
vida havia vist un violí, pensava
que mai n'aprendria i poc a poc
em feia oblidar el meu infern;
el meu cos estava tancat però la
meva ment volava".
La direcció artística, que ja
ha format un centenar d'alumnes en una formació de cor-

Els impulsors del projecte, dimarts amb el conseller Yusef Quadura. Foto: A. B.

da, té com a mestres el director
Maria Marroquín o la professora
Andrea Crisol. "Aquest model és

un projecte de vida per oblidar-te
de tantes coses quan toques el violí", diu Marroquín.

•
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Pisos de mig
milió d'euros
davant de
l'antiga Quirón
Foto: À.G.P

Les promocions
migmilionàries se
segueixen estenent per
tot el districte amb una
nova comercialització
de 22 habitatges a la
cantonada de la Ronda
Guinardó amb Mare de
Déu de Montserrat, just
davant de l'antiga Quirón,
al barri de la Salut. El
nou bloc d'habitatges,
molt similar al reformat
del carrer Gran amb
Príncep d'Astúries, parteix
del mig milió d'euros
per tres habitacions
i inclou trasters i
piscina comunitària. El
lliurament dels pisos es
farà el tercer trimestre de
l'any 2022.

La mostra sobre
la Revolta de les
Quintes, a la 'biblio'
Jaume Fuster
L'exposició dels 150
anys de la Revolta de
les Quintes, un dels
actes centrals de la
commemoració que
s'havia de celebrar l'any
passat, s'inaugurarà el
pròxim dimecres 19 a
les 18 hores. La mostra
està comissariada per
l'historiador Josep Maria
Contel.

Societat
Gràcia Nova ultima la
mobilitat del 2022: obres
a Pi i Margall i pacificació
inicial de Pare Claret
La inclusió de l'escola Claret en el pla Protegim Escoles
serà la primera concreció de la futura superilla de Grassot

Albert Balanzà

E

l Camp d'en Grassot - Gràcia
Nova, el barri amb trama
d'eixample del districte
de Gràcia, activarà aquest
2022 un fort canvi de mobilitat que es concretarà sobretot en
l'inici de la reforma de l'avinguda
Pi i Margall i les primeres mesures encaminades a encaixar amb
la futura superilla, que marca com
a eixos verds de prioritat per al vianant els carrers Pare Claret, Sicília
i Provença, amb dues places octogonals a les cruïlles de Sicília/Pare
Claret i Sicília/Provença.
El regidor de Gràcia, Eloi Badia,
en el consell de barri de Grassot, celebrat el passat dimecres, va calendaritzar que abans de l'estiu estarà enllestit el projecte executiu de
reforma de l'avinguda, que des del
gener ja ha registrat moviments
tècnics de cales sobre el terreny, i
que en el proper consell de barri
el Districte ja estarà en disposició
d'explicar la nova proposta als veïns perquè el projecte es liciti i engegui obres l'any que ve. Els veïns
fa tres anys que esperen la proposta deﬁnitiva que van votar el 2017 i
que es va retocar el 2018, i que contemplava una ampliació de voreres,
verd acumulat a una banda.
L'altre moviment que dóna pistes de la futura mobilitat al barri

L'avinguda Pi i Margall, a l'espera de la seva transformació. Foto: A. G. P.

Can Mariner obre portes. Els
veïns mobilitzats per l'antiga
Henkel, ara Hotel 1882, ja
tenen data d'obertura del nou
espai cívic Can Mariner. Serà
el 17 de maig i el local compta
amb un espai familiar i amb
un espai de gent gran.

és la inclusió de l'escola Claret en
el programa Protegim Escoles en la
tongada de reformes urbanístiques
corresponents a l'any 2022, juntament amb altres centres del districte com l'escola Montseny, l'escola
Josep Maria de Sagarra i l'escola i
institut La Sedeta. Badia va argumentar dimecres al consell de barri de Grassot que aquesta elecció
de l'escola Claret "encaixa amb la
superilla" i té en compte que "Sant
Antoni Maria Claret segurament
serà un dels carrers a paciﬁcar".
No obstant això, la superilla és
encara una realitat llunyana, més
enllà d'aquesta pacificació inicial amb Pare Claret com a eix. El
quart trimestre de 2021 tot just es
constituïrà el grup impulsor de la
superilla de Grassot i el que s'hagi dibuixat es desenvoluparà sobre el paper en el mandat que ve,
de manera que amb tota probabilitat la paciﬁcació de Pare Claret,
Sicília i Provença, juntament amb
el gran moviment que suposarà el
retorn del mercat provisional de
l'Abaceria al seu espai històric de
Travessera de Gràcia, no es farà ﬁns
d'aquí a dos mandats.
D'altra banda, el proper 3 de juny
s'ha ﬁxat l'inici de les reunions amb
els veïns per redibuixar els jardins Caterina Albert, que inclouen
l'anunciat nou espai jove de Camp
d'en Grassot a les antigues pistes de
tennis.

•

Més vorera i menys carrils a les escoles Turó
del Cargol, Galatea, Sagarra i Teresianes
Les obres a l'entorn dels centres elegits per aquest 2021
posaran èmfasi també en la reducció de la velocitat

A. B.

L

es actuacions de paciﬁcació als
entorns escolars dels centres
Turó del Cargol, Teresianes,
Sagarra i Galatea, anunciats el
2020, ja tenen projecte de reurbanització amb previsió d'execució
entre aquest estiu i tardor i amb
l'ampliació de voreres, reducció
de carrils i aminorament de la ve-

locitat com a màxima comuna.
El projecte de Turó del Cargol
es concentra sobretot a la sortida
inferior de l'escola, amb l'ampliació de la vorera al carrer de Sant
Cugat del Vallès, el desplaçament
de l'actual cordó de serveis i la
col·locació d'elements de protecció entre l'escola i la sortida del
pàrquing proper del mateix carrer; també es farà un pas elevat a
nivell de vianants.

El projecte de Galatea i Josep
Maria de Sagarra, a la mateixa illa
de cases, ampliarà vorera de la sortida de l'escola bressol al passeig de
la Vall d’Hebron, eliminant un cordó de serveis i reubicant la parada
de l’autobús i la reducció de la velocitat del carril davant dels dos centres a 30km/h, instal·lant elements
físics per afavorir l'acompliment.
El projecte de Sant JosepTeresianes preveu ampliar quatre

Plànol del projecte de reforma de Sant Josep-Teresianes Foto: Ajuntament de BCN

metres la vorera del carrer Nàpols
davant l'escola, eliminant un carril, i en dos metres a Pare Claret i
reduir la velocitat del carril davant
l’escola a 20 km/h. El xamfrà de

Nàpols amb Travessera de Gràcia
més proper a l'escola també es reformarà per convertir-se en un espai d'estada. A tot arreu hi haurà el
logo de Protegim Escoles.

•
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La plataforma No al Vial de
Frígola avisa al Districte que
obtindrà un túnel de tres metres
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La Miranda posa
en marxa la
campanya per
salvar el casal
À.G.P.

Districte i veïns es reuneixen per primer cop per avaluar la complexa expropiació que
manté el canvi del Pla General i que proposa connectar el passatge amb La Granja

Albert Balanzà

D

esprés dels contactes preliminars amb consellers
del govern com Alberto
Lacasta (PSC) o de l'oposició com Guillem Roma
(ERC), la plataforma No al Vial del
Passatge Frígola s'ha assegut amb
el Districte per avaluar la complexa expropiació que manté el canvi del Pla General i que proposa
connectar el passatge amb el carrer La Granja. L'actuació, que ja va
ser motiu de polèmica entre veïns
i Ajuntament ara fa 20 anys, preveu
la connexió en planta baixa i equipaments en les plantes pis i ha rebrotat en l'agenda del document
oﬁcial, que vol executar en aquest
espai com a molt tard l'any 2027.
Els veïns, en plena fase d'elaboració de les al·legacions, van rebre divendres passat la visita d'una delegació del Districte, encapçalada pel

Primeres pancartes al passatge Frígola, aquest dimecres. Foto: À.G.P.

portaveu del govern, Jordi Farriol,
i el cap dels Serveis de Llicències
i Espai Públic, Jordi Raboso, i tal
com va constatar aquest setmanari,
les opcions de connexió passen per
salvar un desnivell de dos metres i

eliminar el hall de l'escala de veïns
afectada (La Granja 23), sempre i
quan no s'opti per enderrocar tot
l'ediﬁci. "Van subratllar que havien
vingut a escoltar-nos i que no calia
tirar el bloc a terra, però aleshores

queda l'opció d'un túnel de tres metres si es conserva el hall d'accés",
explica Laura Callejas. Només una
banda del hall és aproﬁtable perquè
a l'altra hi ha l'ascensor.
El Districte sosté que el projecte
està en estudi i que encara no ha
pres cap decisió, però amb els veïns també va sostenir que "tècnicament es pot fer tot", des d'enderrocar l'ediﬁci ﬁns a reutilitzar-lo
com a equipament, tal com preveu
el Pla General, fent el passadís connector a peu de carrer, com també
ha plantejat en l'obertura del carrer de l'Àngel ﬁns a Astúries per
sota del taller Vallmitjana.
La plataforma No al Vial del
Passatge Frígola, en qualsevol
cas, manté la campanya de protesta oberta, posarà en comú aquesta setmana la documentació per
redactar les al·legacions i penjarà
pancartes i domassos a l'hora que
segueix recollint signatures contra
l'obertura del vial.

•

Amb cert endarreriment
respecte de la data
prevista, ﬁnals de febrer
(vegeu L'Independent
núm. 831), el casal La
Miranda, ubicat al barri
del Coll, inicia aquest
dissabte la campanya de
micromecenatge per salvar
l'espai cívic i fer front a la
baixada d'ingressos per la
pandèmia i les despeses
de lloguer. A punt de fer
20 anys, la Miranda ha
explicat en un comunicat
que vol "seguir nodrint de
vida comunitària" Gràcia i
es considera un "petit oasi
dins de Barcelona, obert i
inclusiu, on circulen idees,
solidàries, ecologistes i
feministes".
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La plataforma per
la placa a Aute a
plaça Rovira fa
una encartellada
La iniciativa supera les 800
ﬁrmes i contacta amb el Districte

Festa Major redueix
el pressupost d'actes
virtuals i recupera
despesa per a carrers i
convocatòries populars
La proposta de comptes de la Fundació premia la cercavila,
l'aplec de la sardana i l'espai Joanic i el pla d'activitats
canvia el concurs de guarnits per un "acte de germanor"

Albert Balanzà

A.B.

L

a campanya per dedicar una placa a Luis Eduardo
Aute a la plaça Rovira, lloc on l'artista va viure i
on hi té arrels i descendència la seva família, segueix endavant i aquesta setmana ha aterrat en forma d'encartellada als entorns de la plaça. La responsable de la campanya, Anna del Blanco, amb el
suport de la cosina germana d'Aute, Lluïsa Gozalbo
Aute, i de l'activista veïnal Jordi Martín, ha sortit a
buscar a peu de carrer suports més enllà dels 800
que ja ha recollit la iniciativa a peticiones.net, amb
adhesions com les de Silvio Rodríguez, Joan Isaac o
Ángel Petisme. També s'han engegat oﬁcialment els
contactes amb el grup de treball de Nomenclàtor de
Gràcia perquè s'estudiï la proposta.

•

Concurs a la Fontana
per renovar el mural
de la plaça interior
L'Espai Jove la Fontana ha convocat un concurs ﬁns
al 31 de maig per rebre propostes de mural a la plaça
interior del centre, on l'any passat es va dinamitzar ja
de manera organitzada l'espai amb la creació A les migrants, de Carola Bagnato. La convocatòria està oberta
a joves i col·lectius de 16 a 29 anys i es prioritzaran idees de persones residents al districte de Gràcia.

•

L

a Festa Major 2021 intentarà recuperar una part de la
normalitat perduda l'any
passat, tal com ho van decidir la majoria de carrers
en el debat celebrat entre febrer i
març amb l'aposta per fer un guarnit elevat de tot el tram de carrer i
sense grans esdeveniments, i així
ha quedat reflectit en els documents del pressupost 2021 que el
patronat debatrà el pròxim 26 de
maig. "L'objectiu d'aquesta festa
major serà recuperar el màxim
d'activitats possibles en un format el més habitual possible", diu
el pla d'activitats de forma complementària.
La proposta de festa, conservadora però evolucionada, redueix sensiblement el caràcter eminentment virtual de l'edició de
l'any passat, on els carrers van
quedar deserts i espais com l'Hotel del Sol o Casa Fuster van servir d'escenari per enregistrar concerts que després es van emetre
per internet en un calendari ﬁxat,
i el pressupost executat de 18.000
euros ara ha passat a una discreta
xifra de 3.000 euros.
El retorn als carrers d'una part
de les activitats més emblemàtiques de la Festa Major de Gràcia
s'evidencia, malgrat que el pla
d'activitats està ple de condicio-

Verdi, en un moment de la passada Festa Major. Foto: Josep Maria Contel

La festa online passa
dels 18.000 euros
de l'edició 2020 a
uns discrets 3.000
euros enguany
nants i de decisions lligades a les
autoritats sanitàries, en el fet que
la cercavila popular passa dels zero
euros del 2020 als 12.750 euros del
2021 i l'Espai Joanic, on durant la
festa hi ha dansa i trobades animalistes, passa també d'aquest zero
del 2020 a 25.700 euros. Els ajuts

als carrers també creixen i altres
activitats de l'any com l'Aplec de
la Sardana reben 5.300 euros quan
l'any passat no van tenir dotació.
El pla d'activitats, que es desplega tot l'any però que concentra
els principals puntals de l'entitat
al mes d'agost, subratlla que enguany no es convocarà el concurs
oﬁcial de carrers i places guarnides "però se celebrarà un acte de
germanor entre les comissions per
recordar l'esperit festiu". També
la desvirtualització moderada de
l'edició 2021 es nota en el pressupost pel que fa al concurs de balcons guarnits, que l'any passat es
va potenciar i va rebre 2.970 euros
i enguany en tindrà 1.500.

•

El repor

Després de cinc anys a un local al carrer Massens, La Nau Espacial es
reconverteix en espai virtual i engega campanya per recaptar fons

Viatge emocional
Silvia Manzanera

V

an néixer amb la missió
espacial d'apropar eines
d'educació emocional a infants i a famílies amb l'objectiu de contribuir al seu benestar
emocional. Van començar en un
local del carrer Massens, amb
pocs infants i moltes idees sorgides de l'experiència i coneixement d'un equip format en psico-

logia, pedagogia i educació en el
lleure. Cinc anys més tard acompanyaven 120 famílies, les seves
propostes havien arribat a escoles i biblioteques i havien consolidat consultories, tallers infantils
i casals d'estiu. Els números eren
justos però les expetatives bones.
I va arribar una pandèmia que ho
va aturar tot. "En el moment que
comencàvem a remuntar, ens veiem obligades a tancar, i els nostres ingressos van caure un 70%",

explica Clara Mas, una de les fundadores de La Nau Espacial.
Com molts altres, la recerca
de nous formats les van portar
a canviar la seu física per l'espai
exclusivament virtual. Després
de mesos (amb l'esgotament que
això suposa), l'equip de la Nau fa
una altra passa per mantenir el
projecte i llença, a partir d'aquest
divendres, una campanya de ﬁnançament amb 'go Fund Me' per
tal de recaptar fons i saldar així

A la seu de la Nau oferien extraescolars de jocs i educació emocionals. Foto: Cedida

part del deute generat per la pandèmia. "La idea és respirar una
mica, i tenir recursos per enfortir les línies de treball que hem
creat, el pack 'emocions i jocs',

projectes editorials i tot el contingut", afegeix l'educadora. És el
que toca. Han escoltat, precisament, el que li demanen les seves
emocions.

•
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L'Europa, campió de lliga

L'Europa guanya la lliga i
obté el passi per jugar la Copa
El primer equip masculí escapulat aconsegueix el campionat del grup 5
de la Tercera Divisió estatal després d'imposar-se amb claredat al Girona B

Àlex Gutiérrez Pascual
Breus

E

l tercer campionat de lliga
de la Tercera Divisió amb
segell escapulat ha arribat 58 anys després. A només un partit per acabar la
competició, el primer equip masculí del Club Esportiu Europa es va
proclamar aquest diumenge campió del grup 5 d'aquesta categoria
estatal de futbol. El conjunt escapulat, que tan sols havia de puntuar per aconseguir matemàticament el títol i va deixar-ne escapar
l'oportunitat a Granollers, va aproﬁtar l'escenari del Nou Sardenya i
es va imposar amb rotunditat al ﬁlial del Girona (3-1), en un dels partits més complets de la temporada.
El campionat de lliga, a més, dona
dret a disputar la Copa del Rei la
propera temporada.
Amb més contenció que fa
dos diumenges i sense invasió de
camp, l'aﬁció europeista va celebrar la consecució del títol al ﬁnal del partit. Una ﬁta aconseguida només dos cops en la història
del club: les temporades 1961-62 i
1962-63.
L'equip que entrena David
Vilajoana, que va dominar molts
trams del partit i va mostrar estones de joc vistós, es va avançar en
dues ocasions a la porteria gironina abans del descans. Primer, amb
una rematada de cap en un còrner
del capità Àlex Cano, que sortia
d'una lesió, i més tard amb una diana de Castell després d'aproﬁtar
un xut de falta de David Jiménez
que va anar al travesser. El Girona
B va tenir oportunitats de marcar, però es va topar amb un porter Sergio que va tenir una actuació magistral. A la segona part,

Recepció
institucional
al Districte

Àlex Cano, capità de l'Europa, en primer terme, celebrant el seu gol que va inaugurar el marcador. Foto: Àngel Garreta

Pau López va fer el tercer gol de
la tarda per certiﬁcar els 3 punts i
el campionat i el ﬁlial gironí va fer
l'únic gol visitant. Malgrat tenir
oportunitats per tornar a marcar,
el porter Sergio va intervenir-hi.
El públic del Nou Sardenya va
vibrar en una altra tarda que quedarà per a la història, dues setmanes després d'aconseguir l'ascens
a Segona Divisió RFEF.

•

Un resultat que val
un títol de lliga
Europa 3 | Àlex Cano (14'),
Castell (38'), Pau López (65')
Girona B 1 | Pau Resta (72')

Una representació
institucional del Districte
rebrà divendres 14
plantilla, cos tècnic i
directiva de l'Europa a
la seu de plaça de la Vila
(aquesta setmana sense
bandera escapulada al
balcó) per la consecució
del títol de lliga. Diumenge
el president del districte
Ferran Mascarell va ser
l'única autoritat municipal
al partit ﬁnal pel títol.

Els expresidents,
junts a la primera
ﬁla de la llotja

les
xifres

56. Punts sumats en 25 partits disputats (en queda un).
17. Partits guanyats. Destaquen les golejades contra
el Cerdanyola (4-2, el triomf de l'ascens, 25/04) i a
Castelldefels (0-4, 7/03).
5. Empats: contra Valls, Igualada i Terrassa (2).
3. Derrotes: al Nou Sardenya contra la Pobla de
Mafumet (1-4), davant la Muntanyesa (4-2) i a
Granollers (3-1).
45. Gols a favor. L'Europa és l'equip màxim golejador
al grup 5 de Tercera. Albert Martí és el tercer màxim
golejador de la lliga (10), seguit de Pau López (9).
23. Dianes en contra. L'equip escapulat és el 6è menys
golejat, igual que Sant Andreu i Peralada.

La brillant temporada
de l’equip va fer
que els exdirigents
europeistes aparquessin
les divergències i
s’asseguessin tots junts a
la primera ﬁla la la llotja.
Conrad Pugés, (1999-2003),
Joan Josep Isern (20032007) i Guillaume De Bode
(2007-2017) van acceptar
la invitació del president
Víctor Martínez.

Opinió
Albert Benet

A

viat farà 27 anys d’aquell
ascens irrepetible. Els herois del Perfecto Rico Mira
mai no oblidaran aquell capvespre del 12 de juny del 1994
al camp del Pinós CF. Amb l’entranyable Pep Rovira portant
el timó del vestidor i amb una
junta directiva molt sacriﬁcada,
l’Europa va pujar de categoria
gràcies a un conjunt de jugadors
que van esdevenir una veritable pinya. Una unió que també
s’ha donat aquesta temporada
i que ha estat una de les claus

Passadís d'honor
de l’assoliment de la 2RFEF. Les
temporades 1993-94 i la 2020-21
no són comparables perquè la
Tercera d’ara té molt poc a veure amb la de fa quasi tres dècades. Tampoc no podem posar
al mateix sac els títols de campions assolits les temporades
1961-62 i 1962-63 perquè encara

hi trobaríem més diferències.
Això no obstant, destaco la tendresa de la imatge del passadís
d’honor que l’equip de David
Vilajoana, campió per mèrits
propis, va fer diumenge passat
als futbolistes que van conquerir l’ascens el 1994. La complicitat entre els jugadors actuals

i els veterans que van assistir a
l’homenatge va plasmar-se amb
els aplaudiments i les abraçades
recíproques, davant la mirada
emocionada dels qui hem viscut
moltes alegries i alguns desenganys amb l’Europa. Per a mi,
aquesta és la part més humana
d’un futbol, cada cop més im-

personal i fred i farcit d’hipocresia i e-diotades.
Admeto que no soc objectiu
puix em deixo portar per la nostàlgia. Però, veure els somriures
dels Rovira, Ventura, Capella,
Carvajal, Surrallés, José Manuel,
Àlex, Colomé i Revilla i dels europeistes més a antics m’omple
de felicitat. A alguns d’ells, la
vida els ha canviat en els darrers anys o mesos i mereixien
una tarda d’estimació com la de
diumenge passat. Un alè de vida
i esperança.

•
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Esports

L'Europa, campió de lliga

Una aﬁció que empeny
L'eufòria pel títol de Tercera són els rostres dels centenars d'aﬁcionats i aﬁcionades de l'Europa que van
empènyer per fer guanyar el seu equip en un Nou Sardenya amb l'aforament limitat per les restriccions
sanitàries. Són les cares de gent sòcia, penyistes, seguidores i seguidors en aquella tarda del 9 de maig
del 2021. Una altra data per a la història escapulada. Fotograﬁes: M.S., Albert Benet i Àngel Garreta.
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El CEG organitza la
cursa Directa Tibidabo,
la número zero abans
de celebrar el centenari
L'entitat de muntanya obre les inscripcions només a socis i dona
llum verda a la Matagalls-Montserrat, prevista per mitjan setembre

À. Gutiérrez Pascual

FUTBOL
3a Div. masc. (Gr. 5C)
Jornada 5
CE Europa 3 - 1 FC Girona B
Classiﬁcació
1. CE Europa ........ 56 punts.
Jornada 6
FC Cerdanyola - CE Europa
(16/05, 12h)

1a Estatal femenina (Gr.3)
Jornada 28
CE Europa 3 - 0 FC Girona
Classiﬁcació
7. CE Europa ........ 39 punts.
Jornada 29
CF Pallejà - CE Europa
(16/05, 17h)

BÀSQUET
Copa Catalunya
Campionat Espanya 1a
Divisió masculina (Gr. 5)

C

inc quilòmetres de recorregut caminant o corrents, un màxim de 120
participants membres només de l'entitat i totes les
mesures sanitàries. Així es presenta l'edició número zero de la cursa
Directa Tibidabo, que tindrà lloc
diumenge 30 de maig i organitza
el Club Excursionista de Gràcia
(CEG). Les inscripions per a aquesta prova de resistència destinada
només a persones sòcies es van
obrir aquest dimecres. L'objectiu
del CEG és organitzar un assaig
general de la primera edició, que
tindrà lloc l'any vinent, el del centenari de l'entitat excursionista.
El termini per apuntar-se en
aquesta caminada, que ja compta
amb una trentena inscripcions, ﬁnalitzarà aquest diumenge 16 abans
de la mitjanit. Es tracta d'una prova que l'entitat ja tenia programada
des de l'any passat, integrada en els
actes de celebració dels cent anys i
que penjava d'un ﬁl ﬁns fa poques
setmanes a causa de la situació de
la pandèmia.
Aquesta prova de resistència,
que el CEG ha batejat com a "cursa
vertical de Gràcia ﬁns al Tibidabo",

Resultats

Una imatge de l'edició 2019 de la travessa Matagalls-Montserrat. Foto: CEG

tindrà com a punt de sortida Vil·la
Urània, al carrer Saragossa (a tocar de la seu del club, al passatge
Mulet), i arribarà a la plaça del
Tibidabo, als peus del temple expiatori del Sagrat Cor, amb un punt
d'avituallament d'aigua. Seguint
les normes sanitàries, la sortida es
realitzarà de manera esglaonada,
en grups de sis participants cada
minut a partir de les 8:30. La tornada serà neutralitzada per evitar
aglomeracions. Tots els detalls de
la caminada es poden trobar a la
web de l'entitat (cegracia.cat).

La Matagalls-Montserrat tira
endavant. Els preparatius de la
Directa Tibidabo han coincidit
amb la decisió del CEG de donar
llum verda a l'organització de la
travessa Matagalls-Montserrat,
que s'ha de disputar els dies 18 i
19 de setembre. L'edició 2020 es
va suspendre per la crisi sanitària
i l'entitat va plantejar una alternativa virtual amb vídeos. El club
ha habilitat una web per informar
d'aquesta cursa de resistència nascuda el 1972 (matagallsmontserrat.cat).

•

Jornada 8
Claret 69 - 70 Lluïsos
Vedruna 59 - 71 Horta
Classiﬁcació
5. Bàsquet Lluïsos ... 4 G 4 P.
4. Bàsquet Claret ..... 3 G 5 P.
6. Vedruna Gràcia ... 0 G 8 P.
Jornada 9
Horta - Claret (15/05, 19:30)
Vedruna Gràcia - CB Ciutat
Vella (16/05, 17:45)
Bàsquet Lluïsos - CB IPSI
(16/05, 17:45)

Campionat Espanya 1a
Divisió femenina (Gr. 1B)
Jornada 8
SaFa Claror 52 - 62 J. LCorts
Classiﬁcació
5. SaFa Claror .......... 0 G 6 P.
Jornada 9
Roser - SaFa Claror (15/05,
18h)

WATERPOLO
Copa Catalunya masc.
Semiﬁnals 5è-8è lloc
Tornada: CN Rubí 14 - 22
CN Catalunya

Final 5è-6è lloc
Anada: CN Sant Andreu CN Catalunya (15/05, 16h)

Copa Catalunya fem.
Semiﬁnals 6è-8è lloc
Tornada: Catalunya 9 - 10
Sant Andreu
Final 7è-8è lloc
CE Mediterrani - CN
Catalunya

FUTBOL SALA
3a Estatal masc. (Gr.1,
permanència)
Jornada 7
Gràcia FS 11 - 4 Montsant
Classiﬁcació
1. Gràcia FS ...........16 punts.
2. CFS Montsant ... 12 punts.
Jornada 8
Premià de Mar CFS - Gràcia
FS (15/05, 18h)

TENNIS TAULA
1a Estatal masc. (Gr. 9)
Jornada 10
Lluïsos 3 - 3 Tramuntana
Figueres
Classiﬁcació
4. Lluïsos ................ 6 punts.

HOQUEI PATINS
3a Catalana masc. (Gr.3-1)
Jornada 7
Martinenc 8 - 2 Claret
Classiﬁcació
7. CH Claret............ 3 punts.
Jornada 9
CH Claret - CH Santa
Perpètua (15/05, 21:15)

VOLEIBOL
1a Div. masc. (Gr.1, Asc.)
Jornada 5
Blume 3 - 0 Ins. Montse.
Classiﬁcació
1. Vall d'Hebron..... 9 punts.
4. Ins. Montserrat . 3 punts.
Jornada 6
AEE Institut Montserrat:
descansa

Opinió

10 L’Independent de Gràcia
14 de maig de 2021

Cartes al director
Més protecció per al
Coll i la seva memòria

Editorial

Bon moment de
múscul veïnal

E

Són veïns preocupats
pel seu entorn i és
bo que l'Ajuntament
els tingui davant

Ja van dues sessions participatives que el regidor de Gràcia,
Eloi Badia, assegura que ja s'ha col·locat la placa recordatori
a la metgessa Dolors Aleu a la ﬁnca del carrer Molist 22-24 on
va viure. El primer cop va ser a l'audiència pública del passat 13 d'abril
i, naturalment, davant la sorpresa, ens hi vam acostar a comprovar-ho.
Ni rastre. Fins i tot vam fer una consulta al Districte des d'allà mateix
perquè potser la placa estava una mica amagada. Resposta: la placa
encara no està posada. Al consell de barri de Grassot, dimecres Badia hi
va tornar: "Vam col·locar les plaques de Dolors Aleu i Francina Rius...".
Bé, s'ha aprovat, però encara no s'han col·locat. Ah, i és Francisca.
El
dependent

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

stic astorada i emprenyada! Acabo de
llegir que l’ediﬁci de Balet i Blay s’enderrocarà per fer-hi un de nou de deu
pisos d’alçada! Suposo que de luxe com
els que van substituir les dues casetes del
costat. Cada cop entenc menys el que passa, com deia una cançó d’en Raimon “no
sóc d’aquest món”. Primer no es cataloga
l’ediﬁci com a patrimoni i després es permet aquest desﬁci. Ara fa un any, em vaig
permetre de fer-ne una proposta d’uti-

Fa anys que el Coll
reivindica la seva
memòria històrica
lligada al món del còmic

lització en el sentit abans indicat, que
podeu llegir al bloc Dones del Coll, lligat
amb una proposta cultural que abastés
tot el barri del Coll. Barri que porta molts
anys reivindicant la seva memòria històrica lligada al món de la La Bruguera i el
Còmic. El Grup d’Història del Coll, amb
el suport de moltes entitats del barri i de
la gran tasca que s’ha fet des del Centre
Cívic El Coll-La Bruguera, no hem parat
de treballar i demanar que el nostre fos
el barri dels dibuixants de còmic. I, ara,
aquesta patacada! Això no es fa de la nit
al dia, hi ha hagut uns tràmits... I no s’ha
pogut tenir en compte el sentir d’un barri per aturar-ho en el moment adequat?
Em ve al cap l’enrenou monumental per
aconseguir l’Institut Vallcarca i no me’n
sé avenir. No em queda més que el dret a
protestar. I protesto enèrgicament!

•
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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)

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

Balet i Blay

Encara que m'ha fet molta ràbia, no m'ha
sorprès en absolut la notícia de l'enderroc
de l'ediﬁci que havia estat seu de la productora Balet i Blay, al barri del Coll, perquè qualsevol que hagi seguit l'evolució
dels fets sabia que això passaria. Quan no
hi ha voluntat de fer una cosa, és igual les
demandes veïnals o que tot estigui argumentat i justiﬁcat, perquè no es farà. Les
excuses poden ser moltes, unes s'entenen
més que d'altres perquè vull pensar que
no tot deu ser tan fàcil des dels despatxos
municipals. I contra les operacions immobiliàries que per res beneﬁcien la majoria de les persones que vivim en aquesta
ciutat hi ha poc marge de maniobra. Tot i
així, encara que podem entendre que sigui
complicat acabar amb l'especulació en l'habitatge, podríem estar atents tots plegats
davant de fets com el que reivindiquen des
de fa tants anys les entitats i veïns del Coll.
Perquè ningú pot entendre que ni tan sols
hi hagués l'opció de contemplar la protecció d'aquest barri. Tot això tampoc ha passat d'un dia per un altre. La demanda de
convertir el Coll-Vallcarca, i per extensió
tot el districte, en un espai de referència
del món del còmic i la il·lustració ve de molt
enrere i a més, ha tingut veus diferents que
han defensat la idea. Com a veïns i veïnes
potser hem perdut aquesta batalla, però
seguirem lluitant perquè els nostres barris
no perdin identitat i memòria. No ens ho
poseu tant difícil, si us plau.
D. Encinas

n aquests vint-i-tants anys de seguiment i descoberta informativa
permanent dels barris de Gràcia, aquesta setmanari ja ha tingut prou
temps de constatar com es troba a cada moment el múscul de la reivindicació veïnal i quines són les estratègies i els èxits i fracassos que es
despleguen de manera més o menys constant. Gràcia sempre s'ha penjat
la medalla de la seva forta vida associativa però això no atorga autoritat
automàtica com a agent social que serveixi de contrapès a la voluntat política de qui mana a l'Ajuntament. Lluny queden els temps de l'Associació de Veïns Vila de Gràcia com a quasi única veu que s'aixecava durant la
Transició contra projectes com la Via O i a millor vida també han passat
els temps de les plataformes com Una altra plaça Lesseps és possible o
Salvem La Violeta. Van ser bons temps, aquells, i han deixat el seu pòsit.
Amb el nou segle plenament avançat, però, ja podem dir que en aquests
anys recents també s'ha assolit un bon moment de múscul
veïnal. Hi ha contribuït sens
subte el clic de conﬂuència que
s'ha produït entre moviments
socials i veïns organitzats o individuals al voltant de les casetes d'Encarnació o del pla
Vallcarca, i també del renovat
argumentari que ha fet evolucionar el moviment okupa
cap a col·lectius de causes més ﬂagrantment populars com els sindicats
d'habitatge o els sindicats laborals. És un reﬂex d'aquest bon moment de
múscul veïnal les reivindicacions més o menys compartides i esteses que
una setmana i altra surten en aquestes pàgines. Totes mereixen el nostre
respecte: tant les coordinadores d'AFA com les noves associacions de veïns dels barris del nord, tant les plataformes contra antenes 5G o a favor
d'una placa a Aute o contra l'obertura del passatge Frígola o contra l'enderroc de Balet i Blai. Tots són veïns que es preocupen del seu entorn, i és
bo que l'Ajuntament tingui al davant un veïnat organitzat.

de Gràcia

Ull de
dona

Opinió
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Veïns i veïnes del carrer Nil Fabra 11 i entorns

Hem vingut a aprendre,
el resultat tant ens fa

Contaminats per
una antena 5G

Àlex Gutiérrez Pascual
scual

D

urant el mes de març, els llogaters de la ﬁnca del
carrer Nil Fabra 11 ens hem llevat amb el tràfec
d’operaris amb ferros, cables i altres andròmines amunt i avall per les escales i fent quelcom al
terrat. Al mateix temps, veïns del voltant també
hem observat, amb la mosca al nas, com es construïa una
estranya estructura en aquest terrat: serà una xemeneia?
Serà algun enginy per l’ascensor? Per sorpresa de tothom,
i després de trucades i més trucades, ens assabentem que
estan construint una antena de comunicacions de la nova
tecnologia anomenada 5G. El veïnat ens hem posat en alerta: quins efectes sobre la salut pot causar-nos aquesta antena? Per què ningú, ni la propietat de l’ediﬁci ni l’Ajuntament, ens han comunicat res?
Així, la propietat de la ﬁnca, que no viu a l’ediﬁci, ha decidit embutxacar-se uns quants calerons, a costa que una
multinacional de la telefonia instal·li una antena damunt
nostre i enfocant a les llars; i l’Ajuntament de Barcelona,
lluny del deure de vetllar i garantir la salut dels veïns i les
veïnes, no veu cap inconvenient en atorgar les llicències i
permisos corresponents. Aquest trio ja s’ha encarregat de
pintar el monòlit metàl·lic que amaga l’antena amb el mateix color que la façana per camuﬂar i dissimular l’antena
en qüestió, i que aquesta estructura passi desapercebuda i
ningú l’associï amb el que és realment.
Igualment, l’Agència de Salut Pública de Barcelona, tot i
haver exposat sobre paper que “es desconeixen els efectes
d’exposició mantinguda en el temps a intensitats baixes en
qualsevol classe de freqüència”, tampoc no ha mostrat la
seva posició sobre el desplegament d’aquesta nova tecnologia 5G; no ha demanat cap estudi ni de salut ni ambiental
a les empreses instal·ladores, ni ens està podent garantir la
seguretat dels ciutadans.
Aquesta antena de telefonia, com és evident i com adverteix la comunitat cientíﬁca, no és innòcua i emet camps
electromagnètics al seu voltant, per tant, el veïnat que residim a les seves immediacions podrem rebre un ventall
d’emissions elevades, i avui en dia, ningú ens pot assegurar
que aquesta contaminació electromagnètica no és perjudicial per a la ciutadania. A més a més, diferents països d’Eu-

Àlex Gutiérrez Pascual

Aquesta antena de telefonia
no és innocua i emet camps
electromagnètics al seu
voltant; ningú ens assegura
que no és perjudicial
ropa com Suïssa o Bèlgica i ciutats com Florència han aturat, aplicant el principi de PRECAUCIÓ, el desplegament
d’aquesta tecnologia 5G ﬁns a no estar segurs de la seva innocuïtat i per tal protegir el benestar de les persones.
Per tant, davant d’aquest risc i per tal de protegir-nos,
instem a les administracions públiques, en aquest cas a
l’Ajuntament de Barcelona i al Districte de Gràcia, competents en salut i urbanisme, a aturar la posada en marxa de
l’antena 5G del carrer Nil Fabra número 11, ﬁns que no es
garanteixi la salut de les persones.
Per tot això, convidem a tothom a participar de la
REUNIÓ VEÏNAL OBERTA el dissabte dia 15 de maig a les
12.00 h a les grades de la plaça Lesseps.

•

A

prendre de les derrotes. Fàcil de
dir però difícil de dur a la pràctica.
Sobreposar-se a un partit perdut,
analitzar els errors, preparar-se per al següent encontre, aplicar el que s’ha practicat durant la setmana… La diﬁcultat
s’incrementa quan la tònica habitual és
la derrota.
A Gràcia tenim actituds exemplars
d’equips que a pesar del cop dur de perdre un partit cada cap de setmana, l’endemà s’aixequen i tornen a entrenar.
"L'objectiu mínim és aprendre", assegurava al gener l'entrenador del sènior femení de waterpolo del Catalunya, Gabor
Egedi, quan l'equip ocupava la penúltima
plaça. Ara aquest conjunt té la satisfacció d’haver superat l’objectiu inicial: es
va classiﬁcar per al grup que disputa el
títol i va poder jugar la Copa del Rei. Ha
tancat la participació en aquesta segona fase amb una victòria i nou derrotes.

A Gràcia tenim actituds
exemplars d'equips
que se sobreposen a les
dinàmiques negatives
En futbol sala, el tècnic del primer equip
del Gràcia FS, Albert Higueras, explicava al desembre: "La gent té ganes, li posa
treball per escoltar i intentar corregir".
Aleshores el conjunt taronja era cuer i es
preparava per afrontar la permanència.
En una dinàmica negativa de resultats s’han situat el sènior masculí del
Vedruna Bàsquet i el femení del SaFa
Claror. A només dues jornades per tancar
la lliga regular a Copa Catalunya, tots dos
equips mantenen el comptador de victòries a zero. Lluny de desmoralitzar-se o
tirar la tovallola, els equips tècnics acompanyen. "L'actitud i l'esforç dels jugadors
és increïble", explicava Marcos López,
entrenador del Vedruna masculí, a principis d’aquest mes. Sense drames però
aprenent dels errors. Perquè hem vingut
a aprendre, el resultat tant ens fa.

•

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

www.independent.cat
administracio@independent.cat

12 L’Independent de Gràcia
14 de maig de 2021

Opinió

Opinió convidada
Quim Serra, exconseller de CUP-Gràcia

Quan torni en Charles Bronson

A

mitjan els 70 es va posar de moda un gènere
cinematogràﬁc d'escassa qualitat artística
però força tirada taquillera: el cinema de
justiciers urbans, pel·lícules sempre al límit de treure'ns el feixista que duem a dins.
Charles Bronson, ja gran, en va ser una de les principals cares visibles.
Vaig pensar en ell fa uns dies quan, en atansar-me al
carrer Verdi a buscar-hi un bratswurst, m'hi vaig trobar l'Oktoberfest sencer. L'escena d'un munt de guiris
i modernets engatats fent festa al mig del carrer mentre la gent procurava esquivar-los discretament em va
evocar un record de fa uns anys, quan la lluita contra
la gentriﬁcació a Gràcia era en auge.
Una matinada, mentre tornàvem de festa amb un
amic, vam veure un turista que premia insistentment un intèrfon de Verdi. Vam pressuposar que
els seus companys ja deurien dormir la mona i no
el sentien. De sobte, una ﬁgura baixeta i rabassuda,
abillada només amb uns calçotets slip i una samarreta imperi, va sortir de la porteria -si tornes a pitjar et
mato, coi de borratxo! Deu segons més tard, el turista va tornar a prémer el botó. Rabent, l'homenet va
tornar a sortir de casa armat amb una mà de morter
i l'hi va estampar al mig del front, deixamt-lo estès a
terra. Un Charles Bronson nostrat.
Fa temps que la nostra Vila ha completat la seva
transformació en un parc temàtic però -ai vés!- la
majoria de veïns treballadors hi seguim aferrats

Quan ha tocat que la gent
recuperés el carrer, els qui més
han corregut han estat els qui
se'l volen vendre a trossos

sense marxar-ne. Quan la pandèmia de la covid va
començar, molts ens pensàvem que els problemes
derivats de la mercantilització dels nostres barris
(turistització, encariment de lloguers, expulsió de
veïns, etc.) s'atenuarien. Ens han dat una treva, però
en cap cas una victòria. Quan ha tocat que la gent comencés a recuperar el carrer, resulta que els qui més
han corregut a ocupar-ho tot han estat els qui se'ns
volen vendre els carrers a trossos i els qui volen comprar les places a terminis.
A tots ens ha xocat veure places plenes de gent el dia
ﬁnal del toc de queda. Però n'hi ha prou de titllar els
joves d'irresponsables? No ens hauríem de plantejar
per què hem esdevingut una discoteca (alternativa) a
l'aire lliure? Era normal imposar un toc de queda que
prohibia les trobades a parcs i places mentres es reobria la restauració? Ens hem empassat que un sector
que ens etrinxa el barri i paga salaris de misèria havia
de passar per davant de la nostra socialització? Ens
molesta que la Virreina arreplegui adolescents de nit
però no fer-hi un eslàlom de terrasses de dia?
Gràcia perd població any a any. Cada cop la feina
de proximitat és més precària i els preus del sòlpugen més. La Vila, tal com la coneixíem, està al límit de
desaparèixer. Si no comencem a identiﬁcar quins són
els nostres problemes de fons, si no comencem a refer
la Vila per a les classes populars; un dia, d'algun dels
pocs antres de mala mort que ens queden, potser en
sortirà un Charles Bronson a fer de justicier.

•

Opinió convidada
Josep Callejón Giménez, Grup d’Estudis Coll - Vallcarca

De Teixidor a Teixidó (I)

A

l llarg de la història, molts cognoms amb
una denominació comú han acabat comptant amb múltiples graﬁes. Així, per exemple, ens podem trobar cognoms catalans
vinculats a professions que ﬁnalment han
estat castellanitzats. Un dels molts exemples és el
cas del cognom Teixidor que, en una de les seves derivacions, ha esdevingut Texidó. Tot i que es podria
pensar que aquesta és una errada de transcripció
relativament recent, l’institut d’Història i Heràldica
Familiar ja data en el segle XVI un veí de Vallcarca
amb el nom de Rafel Texidor. Dos segles més tard,
també podem trobar llibres editats en la impremta
barcelonina de Joseph Texidó.
Durant els anys 20 i 30 del segle XX destaquen en
l’apartat tècnic els germans Homer i Plató Texidó, els
quals el 1923 es van encarregar del disseny i muntatge de Ràdio Barcelona, amb el suport de la BBC.
Precisament, Homer Texidó va ser un dels tècnics
que va participar als Estats Units en la primera emissió de TV pública mundial (1928). Posteriorment,
la Generalitat els va encarregar la posada en marxa
d’una emissora de televisió a Catalunya, però el projecte -molt avançat- es va veure interromput el 1936
per l’esclat de la Guerra Civil.
Avui ens centrarem, però, en dos personatges pare i ﬁll - amb el cognom Texidó, també emparentats amb els germans Homer i Plató, que per motius
diferents han deixat petjada en la història recent de
l’emblemàtic barri del Coll Vallcarca.
Ramon Texidó Almasqué (Barcelona 1885 – 1959)
va néixer a Barcelona el 1885. Es va casar l’any 1908
amb Jacinta Mata Secall, amb qui va tenir sis ﬁlls.
Aquell mateix any, el matrimoni va emigrar a l’Argentina on van obrir un taller d’etiquetes engomades. En
aquell país sud-americà van néixer els seus tres primers ﬁlls: Emilia, Alberto i Fernando. La família va

tornar a Barcelona el 1928, establint la seva residència deﬁnitiva al carrer Font del Coll, on van néixer els
seus ﬁlls Anastasi, Jordi i Ramon.
Enquadernador de professió, Ramon Texidó va
obrir un taller d’engomar paper i d’encunyar etiquetes, un establiment que anys més tard esdevindria
una enquadernació amb una vintena de treballadors.
Cal destacar que durant aquest període va reeditar el llibret humorístic ‘El català, idioma origen de totes les llengües’,
popularitzant nombrosos
embarbussaments catalans que imiten la sonoritat d'altres llengües.
Aquest llibret ja l’havia
editat durant la seva etapa
sud-americana i repartit entre els membres del Casal Català
a Buenos Aires. També va crear i difondre una original
‘Recepta’ per viure bé que
formava part de la seva targeta de visita. El seu caràcter
afable i el seu particular sentit
de l’humor el van convertir en
un home molt estimat al barri
del Coll Vallcarca. Molt sovint,
els clients i veïns l’anaven a veure al taller simplement per passar
una bona estona. Tot i que no
tenia el taller especialment
endreçat, era un treballador
infatigable i molt bon mestre
artesà. A hores d’ara, encara hi
ha gent que recorda que a l’entrada
del seu taller hi tenia penjat un cartell

que deia “Cada cosa al seu lloc, i un lloc per a cada
cosa”, tot un exemple del seu simpàtic tarannà.
Texidó era també un gran afeccionat al teatre,
exercint ocasionalment d’actor de memorable vis
còmica que el va acompanyar tota la vida, dins i fora
dels escenaris. El seu amic, el destacat actor català
Enric Borràs va intentar sense èxit que s’hi dediqués
professionalment. També s’implicava sovint en l’organització d’actes festius, esportius i socials que se
celebraven en el Casal Català Republicà del Coll.
La seva mort, l’any 1959, va causar molta consternació al Coll Vallcarca. El seu enterrament va comptar amb l’assistència de centenars de veïns del barri
que li van retre així el seu darrer homenatge.
Jordi Texidó Mata (Barcelona, 1929) va néixer
l’any de l’Exposició Universal de Barcelona en l’actual barri del Coll Vallcarca. Va estudiar a l’escola
Liceu Verdaguer i es va iniciar musicalment
amb la professora Maria Guillén.
Posteriorment, va estudiar al
Liceu de Barcelona i harmonia amb el mestre Roma.
Amb sis anys cantava
d’escolanet a l’església de Nostra
Senyora del Coll.
A més, va compondre la seva
primera sardana, ‘Anhels de
joventut’, amb
només quinze anys d’edat.
Professionalment,
va treballar com
aprenent en una joieria de Gràcia i, poc després, es va incorporar al taller d’enquadernació familiar
situat al Coll. Anys més tard,
va ser contractat per l’Editorial Bruguera, on va
assumir el càrrec de
cap del departament
d’enquadernació de
Il·lustració d'Antoni García Bartolomé
tapa dura.
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Cedida

Exposicions
Fins 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 21 de maig
Exposició Sant Jordi vist per les dones
creadores de Gràcia. Amb diversos materials i des de les diverses disciplines
artístiques que desenvolupen, com la illustració, el fang, la fotograﬁa, la pintura,
la poesia visual, la ceràmica o la fusta, les
Minerva proposen la seva pròpia versió i
mirada de la llegenda de Sant Jordi: des
de la seva vessant més tradicional, ﬁns
a noves protagonistes com la trobadora
Georgina, dragones, cavallers sense ganes
de guerra, dracs tendres i afectuosos, idillis romàntics que trenquen estereotips
i princeses que, per ﬁ, expliquen la seva
versió de la rondalla. Visita comentada
gratuïta amb inscripoció prèvia a casalcardener@gmail.com. Places limitades.
Casal Can Cardener (Cardener, 45)
Fins al 24 de maig
Exposició Retalls del temps, collages
d'Anna Maurel Anglès. A partir de petits
retalls de revistes, fotograﬁes, teles i altres materials i la creativitat que sorgeix
d'unir-los, l'artista buscar l'harmonia de
tota mena d'elements que ja han quedat
obsolets per dotar-los d'una segona vida.
L'entrada és gratuïta amb inscripció a través del formulari del web.
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)
Fins al 18 de juny
Exposició Passarel·les, de Xavier Marín.
És el diàleg amb els poemes de la plaqueta homònima de Felícia Fuster en la celebració del seu centenari. En paraules de
Lluïsa Julià: Fuster formula una estrofa
nova. Es tracta de la «passarel·la»
una composició que allarga d’un vers la
tanka clàssica i que permet el vers lliure.
És una taca de color, una forma dinàmica
que busca i accentua el moviment.
Fundació Felícia Fuster (Camps i Fabre, 3)
Fins al 25 de juny
Exposició Alimentació Sostenible.
Emmarcada al cicle La Primavera Verda,

l'exposició, impulsada per l'equip de l'espai de Consum de Barcelona, promou una
reﬂexió sobre l'impacte del model alimentari actual en la salut de les persones i en
la del planeta. També dóna a conéixer alternatives per fer possible una alimentació més saludable i sostenible.
CC El Coll-La Bruguera (Aldea, 15)
Fins al 31 d'octubre
Incert Equilibri. La primera casa de Gaudí
acull una exposició comissariada per Sara
Catalán amb obres de l'artista Txemy
Basualto (Xile/Canàries, 1981), on trenca
essencialment amb els seus llenguatges
habituals i codis heretats de la seva formació com a delineant artístic per qüestionar-se conceptes d’identiﬁcació, paternitat, pertinència, raça, ecologia, i tot
partint de -i mantenint- la cerca de l’equilibri. La mostra també ofereix dues installacions del compositor Perdi Rominger i
una instal·lació de la dissenyadora de producte Itziar Luna.
Casa Vicens (Carolines, 20-26)

Actes
Divendres 14 de maig
Recital poètic: Un diàleg amb Felícia
Fuster. Cal inscripció prèvia.
Fundació Felícia Fuster (Camps i Fabrés,
3-11), a les 19 h
29a Mostra Internacional de Films
de Dones de Barcelona presenta
Documentalistes llatinoamericanes:
Negra, Medhin Twolde (Mèxic, 2020).
Cinemes Girona (Girona, 177), a les 19.30 h
Concert: BOCC + MELTEM. Aforament limitat i reserva prèvia a través del formulari de la web.
La Fontana (Gran de Gràcia, 190), a les 19 h
Concert: Carola Ortiz.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 20h
Concert: Projecta Tango.
La casa dels contes (Ramon y Cajal, 35), a
les 20 h
Dissabte 15 de maig
Primavera Verda: Festa Verda, mostra
d'activitats sostenibles amb l'aula ambiental del Bosc Turull, espai de consum responsable de Barcelona, projecte
Casa d'oﬁcis, espectacle, tallers i activitats infantils i familiars, passejada per la
Creueta i la música de Sabor de Gràcia.
Cal inscripció prèvia.
La Creuta del Coll, a partir de les 10 h
Barcelona Poesia: Môesia. Producció i direcció: Mô Clown Cia. A partir de 4 anys.
Cal inscripció prèvia.
B. Jaume Fuster (pl. Lesseps), a les 12 h
XVIII Cicle d'aperitius musicals: Anthus,
el fantàstic món de Chet Baker.
La Sedeta (Sicília, 321), a les 13 h
Lletra petita. Contes a la mà. Amb Anna
Casals. 2-4 anys. Amb inscripció prèvia.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de
l'Olla, 104), a les 12 h

Recomanem

IX Cicle de cinema àrab i
mediterrani a la Sedeta
La nova edició del cicle de cinema àrab i mediterrani ofereix les projeccions
'À Mansourah tu nous as separé' i 'Amussu'. El primer ﬁlm explica la història
de Malek, que de retorn al seu poble, Mansourah, recupera amb la seva ﬁlla la
memòria històrica sobre la guerra d'Algéria i les milers de persones desplaçades i
els camps de reagrupament. La segona pel·lícula, dirigida per Nadir Boumouch.
situa els fets al 2011 quan, per salvar el seu oasi, els habitants d’Imider
van tancar una canonada d’aigua destinada a la mina de plata més gran
d’Àfrica. Vuit anys després, canten recollint els fruits del seu activisme.
Les projeccions inclouen un debat posterior. Cal reserva prèvia.
Dijous 20 i divendres 21 de maig a les 19 h a la Sedeta (Sicília, 321)
Dimarts 18 de maig
Debat: Cultura segura, les programacions municipals, un dels principals motors
econòmics de Catalunya. Reserva prèvia.
Casa Seat (Pg. Gràcia, 109), a les 12 h
Xerrada: Davant del canvi climàtic, alimentació sostenible i consum de proximitat. A càrrec de l'equip de la Casa d'Oﬁcis Barris Sostenibles de Barcelona Activa.
CC El Coll-La Bruguera (Aldea, 15), a les
19 h
Dimecres 19 de maig
Ments grans. El bon ús dels medicaments. A càrrec del Servei de
Teleassistència Municipal. En línia.
Cisco Webex (número de reunió: 181 110
0129 / contrasenya: 1111), a les 12 h

La Taverna del CAT: Xavi Rota i Anaís
Falcó.
Bar del CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 20 h
Divendres 21 de maig
Tallers d'arquitectura amb Montse Selva:
Les ciutats invisibles. De 6 a 12 anys.
Espai Culturista Sendak (Grassot, 42), a
les 17.30 h
Concert: Neus Borrell i Bru Ferri.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), 19 h i 20.30
Dissabte 22 de maig
Concert: Concert País Meu.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 20 h

Entitats

Divendres 14 de maig
Samudaripen: projecció del documental i xerrada sobre la història del poble
gitano i antigitanisme. Amb l'Associació
Joves Gitanos de Gràcia.
Banc Expropiat (Quevedo, 13-15), a les
19 h
Dissabte 15 de maig
Sessió d'experimentació i impro: Juan
Crek i Ferran Besalduch. Surrealisme
musical/impro amb saxo. Places limitades. Cal fer reserva prèvia.
L'Antic Forn Vallcarca (Cambrils, 10), a
les 19.30 h
Dissabte 22 de maig
1r cicle amb veu de dona: Jo vull ser, espectacle a càrrec de Pedettes Varietés.
El Centre (Ros de Olano, 9), ales 18 h

Dimecres 26 de maig
La descoberta de les plantes oblidades.
Passejada pel Bosc Turull per conèixer,
redescobrir i posar en valor aquelles
plantes útils i comestibles que hi ha a tocar i sovint passen desapercebudes.
Aula Ambiental Bosc Turull (Pg. Turull,
2), de 18 a 20 h
Dijous 27 de maig
Presentació del llibre d’Anna Ballbona No
soc aquí (Premi Llibres Anagrama 2020).
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia.
Lluïsos de Gràcia (pl. Nord), a les 19 h

Amb el suport de
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Breus

El CAT recupera
'Almanac, 40 anys'
amb la direcció
de Saki Guillem
Cedida

El CAT ha programat pel
29 de maig el concert
'Almanac, 40 anys', que
havia d’inaugurar la
34a edició del Festival
Folk Internacional
Tradicionàrius de la mà
de Jordi Fàbregas, mort
el passat 21 de gener. El
projecte era un encàrrec
perquè es revisessin les
cançons del LP Almanac
de La Murga mesclant
músics veterans amb
músics més novells. Saki
Guillem és qui es farà
càrrec de la direcció
musical i la producció del
projecte, compartit amb
la Fira Mediterrània de
Manresa. Els músics seran
els mateixos i la veu, que
hauria d’haver estat la de
Jordi Fàbregas, ﬁnalment
la posarà Arturo Gaya.

Art en femení,
nou cicle per a
infants a l'Espai
Culturista Sendak
La programació de l'Espai
Cultural Sendak d'aquest
mes inclou un cicle de
tallers adreçats a nenes
i nens que vol apropar i
descobrir diferents formes
d'expressió de la mà de
grans dones artistes.
Queden places per a
'Imagina ser!' a partir de
Hannah Höch el 28 de
maig. Cal reserva prèvia.

Cultura
Els Tallers Oberts
BCN sumen nous
espais i tornen amb
un cartell més extens
Les jornades, que l'any passat es van ajornar a l'octubre en una
edició limitada, es faran el cap de setmana del 29 i 30 de maig

Procés creatiu d'elaboració de la gràﬁca de l'edició d'enguany. Foto: Dani Pujalte

Silvia Manzanera

L

a 28a edició de Tallers Oberts
BCN, les jornades de portes
obertes de tallers i espais de
creació que apropen l’art,
l’artesania, el disseny i la creació a la ciutadania, tindrà lloc els
propers dies 29 i 30 de maig. El projecte es recupera així de la versió
limitada de l'octubre passat i amplia el cartell de les activitats amb
un centenar de propostes. Gràcia,
amb 22 espais -el segon de la llista després de Ciutat Vella amb 27enguany és protagonista també
per haver acollit el procés creatiu

Un 40% dels
tallers d'aquesta
edició hi
participen per
primera vegada
de la imatge gràfica, elaborada a
L'Automàtica, el taller-impremta
autogestionada del carrer Legalitat.
Per cinquè any consecutiu, la
convocatòria s’ha fet extensible
a tota la ciutat i l’Hospitalet de
Llobregat. Aquesta edició comp-

Imatge gràﬁca feta a Gràcia.
Per aquesta edició de Tallers
Oberts BCN, l'estudi ODD
Oﬁcina de disseny ha convidat
la il·lustradora Martina Manyà a
col·laborar conjuntament en el
procés de creació de l’imaginari
gràﬁc de les jornades. Les sessions
d’experimentació s’han fet en el
taller-impremta autogestionada
L’Automàtica, a Gràcia. Hi ha
participat també els fotògrafs
Dani Pujalte i Arnau Blanch.
ta amb més de 150 tallers participants, implicant més de 240 artistes de disciplines molt variades:
joieria, disseny gràﬁc, vitrall, ceràmica, gravat, pintura, escultura,
escenograﬁa, perfumeria, fotograﬁa, dibuix, artesania tèxtil, moda
o enquadernació. Un 40% dels tallers d’aquesta edició hi participen
per primera vegada.
L'any 2017 l'Associació d'Artistes i Artesans del FAD va assumir la direcció i organització dels
Tallers Oberts. A més de la dimensió de ciutat, un dels canvis va ser
l'aposta per la web, posada en marxa al 2018 i actualitzada en la darrera edició. El portal està actiu du-

rant tot l’any per rebre el registre
de tots els tallers i espais de creació i així aconseguir un complet directori que es vagi nodrint sempre,
independentment de les dates de
celebració de les jornades.
Pel que fa al funcionament, enguany amb menys restriccions,
l'horari serà dissabte 29 d'11 a 14
hores i de 15h a 20h, i diumenge
30 d'11 a 15h. No caldrà fer reserva
prèvia tot i que cada taller s’ajustarà a les condicions de seguretat
i aforament actuals. La direcció de
Tallers Oberts BCN recorda la necessitat de donar suport a la creació local, especialment des de la
crisi del coronavirus.

•

Gensound reactiva la programació en
viu a l'Almo2bar després d'un any tancat
El col·lectiu Blackcelona i Mà3 Produccions presenten un cartell amb
propostes funk, rock o pop per als caps de setmana de maig i juny
S. M.

D

esprés de catorze mesos amb
la persiana abaixada a causa
de les restriccions de la pandèmia, la sala Almo2bar posa de
nou en marxa la programació en
directe per a les properes setmanes amb un cicle que inaugurarà aquest dissabte 15 de maig la
banda barcelonina de funk i R&B
Gensound, que presentaran el

seu segon disc "Fighting for Better
Moments. Amb la complicitat del
col·lectiu gracienc Blackcelona i
Mà3 Produccions, encarregats de
la programació, la sala Almo2bar
busca reactivar-se i recuperar públic "amb una aposta arriscada"
que inclou diferents concerts per
als caps de setmana de maig i juny
"per a tots els gustos i que satisfarà a tothom amb ganes de sentir
i gaudir de la música en directe",
segons els responsables.

Així, seguint les mesures de seguretat, aforament reduït i amb
seients amb distància, la programació continuarà el divendres
21 amb el rock contundent de
Medalla, i el pop emocional de Lea
Leone en format acústic.
El pop dels madrilenys Cómo
Vivir en el Campo, el divendres
28 de maig, i el tribut al segell jamaicà Studio One a càrrec de The
Oldians en format de quartet, dissabte 29, tancaran els concerts

La banda de R&B Gensound actuen aquest dissabte a l'Almo2bar. Foto: Cedida

aquest mes, que tindran continuïtat al juny amb la presència de
la nova diva del neosoul barceloní, Aiala, el proper dissabte 12 de
juny, entre d'altres propostes.

Al web de la sala de Joanic
(www.grupsalmodobar.com) es
pot trobar tota la informació dels
grups així com adquirir les entrades anticipades.

•
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"Més de mil anys i els
gitanos seguim en peu"
Ricard Valentí, com a vicepresident del Consell Municipal
del Poble Gitano, protagonitza un vídeo per commemorar
el Romano Resistence -que se celebra el 16 de maigi llança un missatge clar: "els gitanos resistim"

Silvia Manzanera

E

l 16 de maig de 1944
al camp d’extermini
d’Auschwitz-Birkenau, a la
secció 2, els nazis van decidir exterminar la població
gitana. Però no van comptar amb
la resistència dels 6.000 gitanos
que estaven presoners i que es
van rebel·lar contra els seus carceraris per evitar que els matessin. Així explicava Ricard Valentí
tot just fa un any des de la contra
d'aquest setmanari, el signiﬁcat
d'una data marcada en la lluita i
reivindicació del poble gitano: el
16 de maig, Dia de la Resistència
Romaní. Enguany, com a vicepresident del Consell Municipal del
Poble Gitano de l'Ajuntament de
Barcelona, el president de l'Associació Joves Gitanos de Gràcia ha
protagonitzat un vídeo que es difondrà els propers dies i que argumenta un missatge clar: "lluitem
contra la discriminació al poble
gitano, contra la intolerància,
per conservar la nostra llengua,
la nostra cultura, perquè tothom
tingui un habitatge digne, un treball i els infants l’accés a l’escolarització. I el nostre missatge està
clar, Romano Resistence. Els gitanos resistim".
Aquell 16 de maig va representar una victòria que malauradament no es va poder repetir
mesos més tard. Aquesta vegada
ningú va avisar els presoners que,
agafats per sorpresa la nit del 2
d’agost, van morir a les càmeres
de gas. Es calcula que van assassinar uns 3000 gitanos, tot i que,
com recorda Valentí, les xifres po-

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla
del Prat, 15. Tel. 93 217 26 42.
• El señor de los anillos: el retorno
del rey. Dv, ds, dg, dc i dj, 18.15.
• Nomadland. Dv, ds, dc i dj, 16.00.
17.50 i 20.00.
• Borrar el historial. Dv, ds, dg, dc i
dj, 15.50. Ds i dg, 19.35. Dv, dc i dj,
17.50 i 20.00.
• Este cuerpo me sienta de muerte. Dv, ds, dg, dc i dj, 18.00 i 20.05.
15.45.
• Earwig y la bruja. Ds i dg, 16.00.
• Nadie. Ds i dg, 20.15. Dv, dc i dj,
15.55 i 20.15.
• Otra ronda. Dv, ds, dg, dc i dj,
17.55.
• Barbie, Chelsea, el cumpleaños
perdido. Ds i dg, 18.05.

L'activista gracienc Ricard Valentí al vídeo del Romano Resistence. Foto: Cedida

Al vídeo apareixen
imatges de les
darreres accions
reivindicatives de
la comunitat gitana
drien variar ja que molts d'ells no
estaven registrats al cens. La matança es recorda com la Nit dels
gitanos.
En el vídeo de commemoració
amb motiu del 16 de maig, Dia de
la Resistència Romaní, hi apareixen imatges de moltes de les ac-

tivitats i accions de lluita i reivindicació que la comunitat gitana fa
aquí i arreu d'Europa per combatre l'antigitanisme i la discriminació i persecució del poble gitano:
"Des de que vam sortir de l'Índia
l’any 1.200 fins al dia d’avui tot
han sigut persecucions, genocidis, holocaust, grans batudes, lleis
i pragmàtiques antigitanes, però
aquí estem". En efecte, 77 anys
després dels fets d'Auschwitz-Birkenau, els gitanos segueixen reivindicant aquest missatge. "Des
del Consell Municipal del Poble
Gitano lluitem per a que tot això
no torni a passar. Més de 1000
anys i els gitanos seguim en peu",
clou Ricard Valentí.

•

• El padre. Dv, dc i dj, 15.50. Dv, ds,
dg, dc i dj, 17.50.
• Raya y el último dragón. Ds i dg,
15.45. 16.00.
•¡UPSSS! ¿Y ahora dónde está
Noé? Ds i dg, 15.50.
• Aquellos que desean mi muerte.
Dv, dc i dj, 18.10. Dv, ds, dg, dc i dj,
15.50 i 20.10.
• Hijos del sol. Ds i dg, 20.10. Dv, dc
i dj, 16.05 i 20.10. 18.10.
• Una joven prometedora. Dv, ds,
dg, dc i dj, 17.50.
• Guardianes de la noche. Dv, ds,
dg, dc i dj, 15.50.
• El olvido que seremos. Ds i dg,
19.15. Dv, dc i dj, 16.15 i 19.15.

• Iska (Casa Asia).Ds, 20.00.
• Zog i els doctors voladors. Ds,
16.00.
• Capità dent de sabre. Dg, 16.00.
• Album de postguerra. Dc, 20.00.
• El olvido que seremos. Dv, ds i
dc, 17.30 i 20.00. Dg, 18.00 i 20.00.
Dc, 17.30.
• El verano de codi. Dg, 20.30. Dc,
16.00.
• Borrar el historial Dv i ds, 16.00.
Dg i dc, 16.00 i 20.00. Dj, 20.00. Dv,
ds, dg i dc, 18.00.
• BARQ - Festival internacional

Cinemes Girona. Girona, 177
• Les dues nits d'ahir. Dv, dc i dj,

de cinema d'arquitectura de
Barcelona. Dg, 16.00.
• Aida (òpera en diferit). Dj, 16.00.

16.00.
• Otra ronda. Dg i dc, 18.00.
• Negra (documental). Dv, 20.00.

de cinema d'arquitectura de
Barcelona. Dv i ds, 16.00, 18.00 i
20.00.
• BARQ - Festival internacional

'Tàndem', de Maria Barbal
Elena Gavarró, escriptora

T

anco el llibre de Tàndem, de Maria Barbal, i el
deixo a la tauleta de nit. Una sensació agredolça
recorre el meu cos, tot i que és un text molt ben
escrit, perquè és una prosa polida –amb un estil planer–, molt treballada, en què sembla trobar la paraula
justa; en aquest sentit m’ha embadalit i em recorda a
Mercè Rodoreda. Dona gust trobar un text guanyador
d’un guardó (Premi Josep Pla 2021), tan ben treballat. Perquè –i em sap greu dir-ho–, hi ha guanyadors
de premis, que tenen una prosa maldestra, o carregosa, una prosa artiﬁciosa, o barroera (d’una simplicitat extremadament poc treballada vull dir...), que et
conﬁrma la sospita que aquell autor ha arribat allà
perquè és una cara coneguda, i això assegura les vendes a l’editorial que hi ha al darrere (que potser és
que s’han de guanyar el pa, diuen alguns, però a mi
aquest argument no em convenç, perquè per publicar
literatura, cal apostar per la literatura –literatura en
diferents vessants, però amb uns mínims de qualitat
al darrere entenc jo–; encara que també és cert que hi
pot haver qui digui que la culpa és dels lectors, que no
compren noms desconeguts... i és clar, llavors passa el
que passa...).
El cas és que si la qualitat del text és innegable, la
història no m’atrapa. Potser és que m’agraden els autors que et fan dubtar des de la primera pàgina, que
et fan preguntar-te què passarà, que et col·loquen en
daltabaixos inesperats que et fan patir de valent. Però
la prosa de Barbal és tranquil·la, planteja una situació
de dues persones en la senectut que s’han embolicat
sense gaires escarafalls, una situació des d’on s’explica un passat, i només cap al ﬁnal, hi ha algun moment
en què et preguntes com acabarà la història. Però no
crea gaire intriga (segurament no està en la intenció
de l’autora), ni hi ha emocions de “a veure què passa
ara”, o que et creïn vertigen, i això personalment ho he
trobat a faltar.
Per mi, en una bona narració, hi ha d’haver partit de
futbol (i perdoneu la imatge del futbol, que ho acaba
inundant tot...). Has de veure que la pilota va d’un jugador a un altre, que es marquen gols, que et fa preguntar
qui guanyarà. Però si els jugadors estan massa estàtics,
els veus caminar, i la pilota no es mou de bàndol, no es
genera prou emoció. Reconec que potser és un tema
de gust personal. Potser soc una persona amb poca
paciència, i si bé autors com Sánchez Piñol o Khaled
Hosseini em fan dringar (amb personatges que et fan
preguntar-te des del primer moment què els passarà, si
se’n sortiran o no de les mil i una que els passen), reconec que d’altres no em sacsegen de la mateixa manera,
perquè no em fan bategar les emocions igual.
Sigui com sigui, suposo que hi deu haver qui pot connectar més o menys amb el contingut del text, però el
que és innegable és que aquesta ﬁlòloga ofereix una
prosa de gran qualitat literària, un text força treballat i
un plaer de lectura. Felicitats, Maria Barbal.

•

Verdi. Verdi, 32.
• Hijos del sol. 16.15, 18.15 i 20.15.
• Valhalla Rising. Dv, 20.45 (amb
col·loqui). 11.30.
• Roméo et Juliette (òpera). Dg i
dc, 11.30.
• Aquellos que desean mi muerte.
18.10 i 20.10.
• El olvido que seremos. 20.10.
• Quo Vadis. Aida? 18.15 i 20.30.
• Charulata. La esposa solitaria.
17.55.
• El fotógrafo de Minamata.18.00
i 20.15.
• Raya y el último dragón. Ds i dg,
11.30.
• Minari, historia de mi familia.
18.00.
• Nomadland. 18.05.
• Una joven prometedora. 18.15.
• El padre. 18.35 i 20.20.
• Otra ronda.17.50.
• Zog y los doctores voladores. Ds

i dg, 11.30, 12.45, 16.00 i 17.15.
• Michelangelo inﬁnito. Dm, 11.30
i 18.15.
• Pequeño país. Dm, 11.30 i 20.30.
• Escándalo. Dj, 11.30 i 20.30.

Verdi Park. Torrijos, 49
• Aquellos que desean mi muerte.
16.15 i 20.35

• Hijos del sol. 16.15, 18.15 i 20.15.
• Otra ronda. 18.15 i 20.15.
• Quo vadis, Aida? 16.15, 18.30.
• Una joven prometedora. 16.15.
18.15 i 20.30.

• Pequeño país. Dm, 20.30.
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Gràcia des de l’exili

Èric Lluent

La torratxa

Viatge a l'origen de la Terra (i II)

'Nomadland'
Valentina Baratti

E

l con volcànic és davant dels nostres ulls, a mig
quilòmetre de distància, a la part sud de la vall de
Geldingadalur. Em sorprèn la intensitat del color
taronja que salta cel amunt. Ho comparo instintivament amb les aurores boreals, que sempre es mostren més verdes o més vermelles a les fotograﬁes que no
pas a la vida real. En el cas de l’erupció que observem, és
ben bé el contrari. Cap de les imatges que capto amb la càmera és capaç de representar la lluentor d’aquella massa
que bull.
En un primer moment, comentem amb en Christian
de no apropar-nos tant al volcà com els quatre o cinc centenars de persones que són a tocar de la llengua de lava.
Esgotats com estem, ens crida l’atenció que tota aquella
gentada hagi fet el mateix camí que nosaltres. Al cap de
poca estona descobrim que la ruta sud, des d’on arriba un
formigueig permanent d’excursionistes, és molt més senzilla que la que hem escollit, fruit de les presses i d’un mal
consell. Tanmateix, el més important és que hem arribat i
que l’erupció continua activa.
A mesura que descendim camp a través per una vessant
molsosa, podem percebre el so de la lava solidiﬁcada, que
es trenca en els extrems pels corrents de magma intern.
Tot fumeja i aquell volum rocós sembla que estigui viu, que
respiri, com un drac de llegenda. Fa menys de dos dies que
s’ha obert la terra a la península de Reykjanes per primera
vegada en gairebé vuit segles i ja es pot distingir perfectament la forma cònica al voltant de la xemeneia del volcà.
L’energia del fenomen ens imanta i no podem evitar continuar avançant cap a l’erupció.
Ara som a poques desenes de metres de la lava i a un
centenar del cràter, d’on vessen glops de magma a cada instant. En aquell punt la temperatura incrementa de forma
sobtada. És una calor pesada, que t’envolta sense matisos,
com els migdies de l’agost cordovès. És difícil descriure
l’olor d’un volcà, que no és pas com la d’un incendi forestal,
sinó més aviat com la del vidre o el metall fos. El mineral
en estat líquid circula ﬁns que es forma una mena de quall
a la capa superior, que sota la llum del sol es torna d’un color gris clar i elèctric.
Tot el magma que ens havia fet tremolar durant mesos -aquells terratrèmols que us comentava en articles
anteriors- s’allibera ara a un ritme constant. Els veïns de
Grindavík, la població més propera al volcà, respiren tranquils. Ja s’han acabat els sismes i s’ha descartat que, de moment, la lava pugui afectar el seu poble o infraestructures
properes. L’ambient a Galdingadalur és festiu. Malgrat viure en una illa volcànica, la majoria d’islandesos no han presenciat mai una erupció, ja que la majoria ocorren al sud
i sud-est de l’illa i no tenen les característiques adequades
per apropar-s’hi gaire.

L

Curiosos davant l'erupció a Geldingadalur. Foto: Èric Lluent

El brunzit dels drons, que fan
vertiginoses passades per sobre del
cràter, crea un ambient futurista,
psiquedèlic, que contrasta amb un
fenomen natural que et situa en
l’origen, en el passat. Passem hores
mirant la meravella del naixement
d’aquest paisatge nou, inèdit.
La majoria de gent ha pujat a peu, però hi ha qui ha fet
l’ascensió en bicicleta i altres hi han anat amb el gos. Hi ha
qui fa salsitxes i ous ferrats sobre els marges de la lava encara calenta, i hi ha qui col·lecciona roques que fa poques
hores encara eren magma al ventre de la Terra. El brunzit dels drons, que fan vertiginoses passades per sobre del
cràter, crea un ambient futurista, psiquedèlic, que contrasta amb un fenomen natural que et situa en l’origen, en el
passat. Passem tres o quatre hores mirant la meravella del
naixement d’aquest paisatge nou, inèdit. I allà, en silenci,
penso que és curiós que un racó d’aquest planeta hagi decidit regenerar-se tan a prop de casa, ara que sóc tan lluny
de la casa de veritat. Jo, que de petit ja havia acceptat que el
més semblant a una erupció volcànica que mai veuria seria
el correfoc de Festa Major o els contenidors cremant a Luis
Antúnez. I també penso que quin privilegi i que, malgrat
tot, a vegades, la vida en aquest món és apassionant.

•

es pel·lícules guanyadores dels premis Oscar normalment no encaixen
amb les meves expectatives. Però
el cas de Nomadland ha estat diferent.
Quan em decideixo per una pel·lícula
en concret, intento no llegir cap crítica
ni veure cap tràiler. Vull deixar-me sorprendre des del primer fotograma. I així
ha estat amb la pel·lícula de la directora Chloe Zhao. Des del primer instant
sabia que el que m'esperava seria una
història inspiradora, que ens ajuda a enfocar des de la perspectiva d'una dona
de seixanta anys, el que va signiﬁcar la
crisi del 2008.
L'actriu Francesc McDormand, des
d'una brutal honestedat, sense ornaments, interpreta una dona que decideix deixar el poc que li queda de la seva

Des del primer instant
sabia que el que
m'esperava seria una
història inspiradora
vida passada, comprar-se una furgoneta, i recórrer de llarg a llarg els Estats
Units. La música de Ludovico Einaudi
acompanya la fotograﬁa del ﬁlm, que es
mou pels grans paisatges desolats del
país. Els silencis i les mirades dels altres
personatges ens obren la porta a la intimitat dels veritables nòmades, actors
no professionals, potenciant aquest sentiment de cerca que emergeix al llarg de
tota la pel·lícula.
Les escenes ﬂueixen una per una, segons una progressió lògica, amb sobrietat, sense excessos. Una mirada poètica
cap a la vellesa i cap a la bellesa. Capaç
de tornar dignitat a tots aquells que van
decidir viure de manera diferent, allunyant-se del sistema que els va expulsar
durant la crisi, treient-los les cases però
no la llar.
Molt recomanable. Això sí, veieu-la
en pantalla gran.

•

