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La història de la retirada de l’es-
tàtua de la Victòria ve de lluny 
però no ha estat fins als dos úl-
tims anys que la decisió polítics 
dels districtes de Gràcia -sensibi-
litzats com a porta d’entrada a la 
Vila- i de l’Eixample -implicats 
perquè territorialment la plaça 
és seva- havia pressionat per ob-

tenir resultats. Aquesta setmana 
l’expresident de Gràcia i actual 
regidor de l’Eixample, Ramon 
Nicolau, ha confirmat que aquest 
gener l’estàtua anirà a fora i que 
es mantindrà l’obelisc.
L’anunci, que ha suscitat crítiques 
dels Amics del passeig de Gràcia, 
ha rebut, però, també aplaudi-

ment per part del grup munici-
pal d’ICV-EUiA al districte de 
Gràcia. Un dels seus portaveus, 
David Companyon, ha anunci-
at que almenys l’agrupació però 
amb intenció que s’assumeixi des 
del Districte celebrarà la retirada 
amb algun acte públic. 

Pàgina 5

La Victòria marxa i es reforma la plaça

Un total de 76 veïns del carrer 
Bruniquer han presentat una 
queixa formal davant el Distric-
te per demanar que es suspen-
gui la Festa Major en aquesta 
via perquè es neguen a “patir 
el model” de festa amb què la 
“junta del carrer els bombar-
deja” any rere any. Per la seva 
banda, els actuals organitza-
dors estan disposats a “parlar-
ne” i arribar al “consens”. 
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Passa que l’independent justifiqui la 
violència contra la llibreria europa 
però de la mateixa aquest dependent 
condemna el còctel molotov que, per la 
cara, uns descendents del mico van llançar 
dilluns de matinada contra una perruqueria 
de la travessera amb Quevedo. l’impacte va rebentar 
un dels vidres de l’aparador. Potser era l’efecte de 
l’alcohol però costa interpretar que hi hagi algun rao-
nament polític com el que sovint s’utilitza contra les 
agències immobiliàries. massa, massa... 

adreCeu les vostres Cartes, aMb un MàxiM 
de 15 línies, indiCant el vostre noM, 
adreça, telèfon i dni a: L’Independent
C/ la perla, 31 baixos - 08012 bCn
o bé a independent@debarris.com. 
taMbé les podeu fer arribar a través del 
nostre portal www.independent.cat/gracia

editorial ull de donacartes al director

el dependent

L’Associació de Mares i 
Pares de Gais i Lesbianes 
(AMPGIL) porta quinze anys 
treballant per eliminar l’he-
terocentrisme predominant 
a la nostra societat, ja que 
les noies i nois que se sur-
ten d’aquest patró, malgrat 
que ara poden tenir la seva 
vida sentimental emparada 
per la llei, continuen sent 
discriminades des de la se-
va infància: rebuig, acudits, 
atribucions vexatòries. 
Tot això fa que “les perso-
nes lesbianes, gais, trans-
sexuals i bisexuals (LGTB) 
es sentin marginades i les 
porta a una segregació 
involuntària que té conse-
qüències encara poc valo-
rades i, sobretot, menystin-
gudes socialment”. 
Aquesta associació vol inci-
dir i demana als estaments 
implicats que “vetllin per 
una educació que consideri 
l’existència de la diversitat 
afectiva-sexual”. Aquests 
nois i noies ho passen 
molt malament, sobretot a 
l’adolescència i, quant als 
centres escolars, la pitjor 
època és la de l’institut. 
Coincideixen amb el movi-
ment feminista que reclama 
des de fa molt de temps 
una orientació afectiva-se-
xual a les escoles i Insti-
tuts, que ara és inexistent o 
molt deficient.
Informació a www.ampgil.
org. 

Hetero 
centrisme

Cara rentada i alts ingressos
Conxa Garcia

No serà fàcil debatre 
una qüestió que 
ja suma 12.000 
signatures en contra

No s’entén per què es 
manté silenci amb la 
invasió de vehicles a 
Can Mora i Portell
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l Algunes interpretacions 
electorals volen fer passar 
bou per bèstia grossa. Es 
diu que CiU ha golejat, 
que el tripartit ha estat 
desacrèditat amb uns PSC 
i ERC molt malparats i 
ICV-EUiA no tant, que el PP 
ha tret un resultat històric 
i que, mantenint-se, C’s ha 
aconseguit una gran fita. 
Segurament el més deter-
minant ha estat la crisi i 
com afecta a cada classe 
social. Estava cantat que 
el govern de torn perdria, 
igual com perdrà Zapate-
ro. És força normal que 
CiU hagi tret 260 mil vots 
més que en les anteriors, 
ja que no estava al govern 
i als seus votants no els 
afecta proporcionalment 
tant la crisi com a altres 

sectors. El PSC ha tret 225 mil 
vots menys perquè ha governat 
durant la crisi i a una part dels 
seus votants, proporcionalment 
més pobres que els de CiU per 
exemple, els hi ha afectat més i 
alguns han sentit els nouvinguts 
com a competidors laborals. 
Cosa que ha aprofitat el PP 
per augmentar uns minsos 68 
mil vots, que no resulta una 

pujada gens impressionant. Als 
seus rics votants la crisi no els 
afecta i a la gent de classe baixa 
que també convoquen els han 
convençut amb el missatge anti-
immigració. ICV-EUiA només ha 
perdut 53 mil vots, i és que els 
votants, a part de força ideo-
logitzats, no són de les classes 
més baixes, sinó educadors soci-
als, mestres, gent de professions 
liberals... També s’apunta que 
ERC ha perdut 198 mil votants, 
però si tenim en compte l’irrup-
ció de partits independentistes i 
sumem els vots d’ERC, SI i Rcat, 
només se n’han perdut 56 mil. 
Per últim, C’s vol vendre que té 
molt de mèrit mantenir-se, però 
comptant que ha pogut difondre 
el seu missatge populista a tra-
vés dels mitjans, els 16 mil vots 
de més són un ridícul increment. 
Dat i beneït, hem d’estar atents 
als moviments del govern, no 
deixar-nos retallar drets i anar 
construint dia a dia la societat 
en la que volem viure.

Jordi oriola

El Park Güell, després d’un any llarg de debat polític amb 
rectificacions incloses de l’Ajuntament de Barcelona, ha 
començat a rentar-se la cara posant enllumenat a la zona bos-
cosa, baranes en aquells punts on no hi havia prou seguretat 
(hi havia hagut fins i tot un mort abans de l’estiu), afegint 
arbustos a les zones més pelades i millorant la xarxa de reg 
que fins ara era deficient. A aquestes mesures, que aquesta 
setmana posem data d’inici i de finalització, s’hi han d’afegir 
unes altres com la construcció d’una àrea de jocs al carrer 
Farigola i una àrea de gossos al carrer Moragas. El maqui-

llatge és un premi de conso-
lació al recinte públic tancat 
més important de Gràcia i de 
Barcelona, que en el pròxim 
mandat haurà de recuperar 
el tema de l’accés regulat. 
No serà fàcil posar sobre la 
taula una qüestió que ja suma 

12.000 signatures dels veïns en contra.
Més inquietant, però, és el resultat que pot seguir l’amplia-
ció dels serveis a l’interior del parc, concretament dels cinc 
quioscos bars que hi havia projectats. A la vista dels guanys 
que la tinenta d’alcalde de Medi Ambient, Imma Mayol, ha fet 
públics recentment en la comissió de Sostenibilitat, es pot 
concloure que el Park Güell, de fet, ja és un bon negoci per a 
l’Ajuntament sense que s’hagi de pagar entrada per accedir 

al recinte. Només en aquest 
2010 els bars i la llibreria van 
ingressar prop de 800.000 
euros que van repercutir no-
tablement en la contractació 
de vigilants i manteniment de 
jardins no només allà sinó a 
tots els espais verds de la ciu-

tat. El resultat és bo per als interessos comuns, però no deixa 
de ser preocupant que l’Ajuntament, sota l’argument que 
els passejants han de fer un pipí -Mayol va dir que sobretot 
els quioscs-bars eren interessants pels lavabos-, omplin els 
parcs de la ciutat de bars altament rendibles i deixin a mans 
d’aquests negocis el quadrament dels comptes. Un debat 
afegit és l’acondicionament de les zones limítrofs del parc: 
està molt bé que al carrer Farigola s’hi obri una àrea infantil 
que humanitzi el barri però no s’entén per què es manté un 
silenci increïble amb la invasió de vehicles a la zona boscosa 
del recinte que toca al Camí de Can Mora i al carrer Portell. 
Tot plegat són dubtes que quedaran pel proper mandat.
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el bloc

staff

bressols

No és la primera vegada que 
passa però no n’aprenen. 
Ahir l’alcalde i el regidor van 
pujar fins al Coll a presidir la 
inauguració de l’escola bres-
sol El Gat Negre. Molt bé. El 
problema és que ja fa tres 
mesos que l’escola ha obert 
portes però, esclar, entre 
eleccions i agendes dels nos-
tres dirigents no s’havia po-
gut fer l’estúpid acte de tallar 
la cinta. Va passar el mateix 
amb l’escola bressol Sant Me-
dir, a l’Espai La Fontana, i la 
dinàmica a l’Ajuntament no 
sembla que hagi de canviar. 
Inaugurar, inaugurar... és 
igual que faci deu mil anys 
que tal equipament o tal 
altre està en funcionament. A 
vegades no sé en què pensen 
els intel.lectuals que munten 
l’agenda oficial, en quin cap 
entra que a algun periodista 
li pugui interessar cobrir una 
notícia que, de fet, ja s’ha 
produït fa tres mesos. Ai, 
perdó, m’equivoco: ahir sí 
que hi havia periodistes a la 
inauguració. Tampoc això es 
garantia de res. Però no s’es-
tranyin, amics lectors, que 
L’Independent no cobreixi 
aquests tipus d’actes: per 
a nosaltres la inauguració 
sempre és la que fa la gent 
normal. El primer dia de ve-
ritat. Sense tallades de cinta 
ni tants escarafalls. 

La PerLa, 31, 08012 - BarceLona
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Quines mesures s’haurien de prendre davant les accions dels controladors? entra a www.independent.cat/gracia i vota

Opinió

tribuna

Xiprers i ferralla en el paisatge de lesseps

Diuen les cròniques que fou 
fra Dídac de Sant Miquel, prior 
dels Josepets, qui, al 1664, 
ordenà plantar una avinguda 
de xiprers des de la porta del 
convent (al peu de l’actual 
escalinata de l’església) fins 
a tocar la riera de Vallcarca; 
cercant la confluència amb el 
camí ral que unia Barcelona i 
Sant Cugat. Ni s’imaginava el 
prior que el seu gest determi-
naria, amb el pas dels anys, 
l’origen de la Plaça Lesseps (la 
d’abans dels enderrocs), que 
s’aniria perfilant mica en mica 
amb la concentració d’edificis 
estables a banda i banda, amb 
comerços, tallers i habitatges. 
El seu fou, doncs, un primer 
exercici d’urbanisme gracienc, 
consistint, de facto, en la ge-
neració d’espai d’ús públic.
Això ho podem extraure de 
l’anàlisi de la cartografia i 
altres documents que s’estan 
reunint al voltant del projecte 
La Plaça Lesseps a través dels 
mapes (http://mapes.avcles-
seps.cat) i que ens permet 
reconstruir l’evolució física i 
funcional que ha experimentat 
aquell paratge al llarg dels se-
gles. L’espai definit per l’avin-
guda dels xiprers constituiria 
una singular plaça pública, 
d’escala humana, que durant 
molt temps serviria com a 
escenari de mercat, d’aplecs, 
celebracions i festes i, per 
tant, esdevenint un lloc d’acti-
vitat i de comunitat veïnal en 
aquella Gràcia en formació, 
que s’anava perfilant com a 
centralitat en l’eix principal 

Xavier Muñoz i Torrent, geògraf

del Pla de Barcelona i, més tard, 
de la futura Ciutat eixamplada.
El contrast d’efectes –salvant 
totes les distàncies– és ben pa-
tent entre la senzilla decisió del 
monjo i les que s’han executat 
en els últims temps fins a resul-
tar l’actual fesomia de la plaça. 
L’una responent als cànons 
de la senyalètica carmelitana 
per significar la benvinguda i 
apuntar a l’infinit espiritual i de 
pau, emprant elements naturals, 
desdibuixant l’escala humana 
de l’espai públic, un principi 
d’urbanitat...; l’altra al paradig-
ma estètic de l’artificialitat més 
ostentosa dels nostres temps, 
més pètria i metàl.lica, apolo-
gia d’una modernitat opulenta 
que confon el bon gust amb 
l’excés de variat mobiliari urbà 

i amb la contumàcia d’alguns 
elements arquitectònics de rara 
exquisidesa i discutible utilitat, 
en un espai cinc vegades més 
gran i que, a més, pateix de la 

inhospitalitat d’un pendent més 
pronunciat que l’original. L’una 
conformant un lloc per viure, 
treballar i fer negocis, relacions 
i xarxa; l’altra convidant a transi-
tar-hi de pressa, a passar-hi 
volant... La comparació entre els 
resultats d’ambdues decisions 
seria encara més escandalosa en 

termes pressupostaris: (sense 
entrar en el seu manteniment) 
davant dels prop de 15 mili-
ons d’euros que ha costat la 
implantació de la peculiar so-
lució Viaplana, contraposeu-hi 
la tremenda austeritat de les 
dues fileres d’arbres que han 
acompanyat el paisatge de la 
Plaça Lesseps durant més de 
300 anys.
I, digueu-me, doncs: amb quin 
dels paisatges us quedeu? N’hi 
ha per a tots els gustos, mati-
sos i butxaques, però l’enyor 
de l’escala humana i de la seva 
sostenibilitat reclama una 
nova intervenció que refuncio-
nalitzi la Plaça Lesseps en tota 
la seva extensió i permeti re-
cobrar amb força el seu paper 
d’escalf socialitzador. 

L’enyor de l’escala 
humana i de la seva 
sostenibilitat reclama 
una nova intervenció

Cedida

què en penseu...

... de l’acció reivindicativa dels controladors aeris?

Textos i fotos: Èric Lluent

Espero que els controladors 
aeris i el govern parlin i així 
puguin arribar a treure alguna 
conclusió positiva per tal que la 
situació del passat cap de set-
mana no es torni a repetir mai 
més. M’agradaria que després 
de la picabaralla inicial les con-
seqüències fossin positives. 

Pere Vall
actor i periodista

Jordi Gómez
transportista

nicola di Paola
arquitecte

Jordi ferret
cambrer

L’acció dels controladors aeris 
és molt vergonyosa. Els seus ar-
guments no s’aguanten per en-
lloc. Han paralitzat el país però 
han perdut tota credibilitat. Per 
una vegada, estic d’acord amb 
l’actuació del govern central. 

Al principi pensava que era 
una vaga organitzada des dels 
sindicats però ja he vist que, en 
aquest cas, no s’han respectat 
els mínims. Estic d’acord en 
què els treballadors defensin 
els seus drets però s’ha de fer 
sense aprofitar-se del seu poder 
i garantir uns mínims serveis. 

Estic molt en contra. Tots som 
treballadors i volem uns drets 
però les reivindicacions s’han 
de fer d’una altra manera. Si jo 
decidís deixar el meu lloc de tre-
ball sense avisar el més normal 
és que el meu cap em fes fora 
de la feina. Que ho fessis sense 
serveis mínims no té nom. 

fraGMent d’un Mapa de 1706 de l’aCtual plaça lesseps (esquerra) i la festa de sant isidre l’any 1820 (dreta)
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senyor rucGuillem Cifré

Telefons d’interès

 Bombers de Barcelona
  080

 Urgències Sanitàries
  061

 Telèfon d’emergències
  112

 Informació ciutadana
  010 

 Guàrdia Urbana
  092 / 93 237 32 20

 Mossos d’Esquadra
  088 / 93 306 23 20

 Atenció ciutadana
  93 402 70 00

 Telèfon del civisme
  900 226 226

 Serveis Socials i Atenció 
Primària (pl. de la Vila)

  93 291 43 25

 Serveis Socials i Atenció 
Primària (El Coll)

  93 285 72 67

tribunaArmando Frade, veí de Torrent de l’Olla

calen més ‘piles’ i menys filosofia

A la secció Tribuna de l’Inde-
pendent del 19/11/2010, el 
Sr. Miquel Pagès, president 
d’ERC–Gràcia, diu, entre altres 
coses, que “som els únics que 
combinem la lluita pels drets 
nacionals i per un estat del be-
nestar amb polítiques socials 
per a la majoria”, i també “que 
l’actuació política dels nostres 
representants no ha comportat 
cap cas de corrupció, cosa que 
no tots els altres poden dir...” 
Tot això és molt bonic, però 
potser convindria que aquelles 
persones que ocupen càrrecs 
públics fessin un exercici d’hu-
militat i pensessin que si hi 
han arribat ha estat per la vo-
luntat dels ciutadans, als quals 
es deuen i pels quals han de 
treballar. No són tan bons com 
es pensen. Que no malmetin el 
temps i les energies barallant-
se i protagonitzant incidents 
vergonyosos com l’esdevingut 
a la plaça de les Dones del 36 
l’agost de 2009. Els ciutadans 
ja n’estem tips de prome-
ses incomplides: volem que 
escoltin les nostres queixes i 
els nostres suggeriments per 
millorar la vida al nostre barri. 
Voldria posar un exemple 
sobre temes senzills que afec-
ten el nostre dia a dia: vaig 
preguntar al Sr. Alibek, restau-
rador i intel.lectual reconegut, 
per què havia posat la terrassa 
del bar a l’únic espai d’ombra 
que hi ha a la plaça del Dia-
mant, quan a les taules ja hi 
ha para-sols. Em va respondre 
que el local havia tingut una 
porta, aleshores tapiada, que 
donava a Topazi. Va demanar 
per escrit el permís per tornar-
la a obrir però li van denegar 

per ser una finca protegida. 
D’aquí va néixer la idea de po-
sar la terrassa a Topazi. Quan 
va tramitar el canvi de nom 
del permís terrassa va dema-
nar situar-la a Topazi, però els 
serveis tècnics li van respon-
dre que no podia ser i que la 
terrassa havia d’anar allà on 
havia estat abans. Va comentar 
els fets al Sr. Ricard Martínez 
expressant-li la seva decepció 
per la manca de flexibilitat que 
havien tingut els serveis tècnics 
i també em va dir que, si no 
recordava malament, el Sr. Mar-
tínez li va donar a entendre que 
en aquesta mena de decisions 
qui tenia l’última paraula era 
l’Ajuntament de Barcelona. Si 
s’hagués fet tal com proposava 
el Sr. Alibek, s’hauria evitat que 
el carrer Topazi es convertís en 
un pàrking de motos... i en un 
urinari públic per a persones 
i per a gossos. Només calia 
haver-lo escoltat. No vull fer 
demagògia, però si en un edifici 

com el Palau de la Música, 
Patrimoni de la Humanitat, 
es van poder fer obres de mi-
llora, restauració i ampliació, 
resulta xocant que, en un afer 
molt més casolà, es denegués 
el permís per obrir una porta 
en una finca del nostre barri, 
encara que estigui protegida. 
També voldria afegir que 
potser molts dels veïns de 
barri encara recordem on 
estava situada la terrassa de 
l’antic bar Diamant, abans de 
la reforma de la plaça l’any 
2005. Possiblement els que 
no ho recorden massa bé són 
els tècnics de l’Ajuntament. 
Es tracta, doncs, de demanar 
a les persones que assu-
meixen voluntàriament un 
càrrec públic que es deixin 
estar de disquisicions filosò-
fiques, que es posin les piles 
i que es dediquin a treballar 
per millorar la vida al nostre 
barri. Potser algun dia tin-
drem sort. 

Cedida

la setmanaLluis Bou

catalunya post 28-n

Artur Mas haurà de demostrar a partir de gener 
com es gestiona un govern sense diners. La 
retallada que haurà d’anunciar serà fenome-
nal. És molt indicatiu que en la primera entrevista després de 
les eleccions, a TV3, cités la frase de la suor i la sang que va 
pronunciar Churchill quan va començar a governar a les portes 
de la Segona Guerra Mundial. Per la manera de ser de Mas, no 
crec que amagui ni endolceixi la situació econòmica. Però això 
encara és aviat per analitzar-ho, hauran de passar els obligats 
100 dies de gràcia. El segon punt d’anàlisi ha de ser el PSC, 
que està en procés de refundació després d’haver caigut en 
el pitjor resultat electoral de la seva història. Aquests dies els 
diferents interessos d’aquest partit s’estan temptejant. I en 

aquest preliminar, com que 
l’aparell socialista ha quedat 
molt tocat, l’alcalde Jordi Hereu 
ha aprofitat per autoproclamar-
se candidat a les municipals. 
Ningú no l’ha pogut desmentir, 
perquè ara al PSC no hi mana 
clarament ningú. Com és un 

partit seriós tot això s’anirà reconduïnt en dos blocs. Un d’ells 
pivotarà sobre l’actual aparell socialista del Baix Llobregat, 
que domina des del congrés de Sitges del 1994. S’hi acaba-
ran sumant els joves que hi han anat creixent al seu escalfor, 
com Jaume Collboni o Laia Bonet, i tot indica que promouran 
com a nova líder Carme Chacón, de la seva corda. Només està 
pendent que a la ministra se li tallin definitivament les seves 
oportunitats en la política espanyola. Aquesta serà l’opció 
més vinculada al PSOE, que centrarà el PSC en les eleccions 
generals i no veurà cap prioritat en les catalanes, i la que 
hores d’ara té més possibilitats de guanyar. És la de Celestino 
Corbacho. El segon bloc serà el dels alcaldes. Seran el màxim 
poder institucional del PSC a partir d’ara i per tant tindran veu. 
Els dirigents del sector catalanista, des d’Antoni Castells a 
Montserrat Tura, poden acostar-s’hi en les pròximes setmanes. 
Però els seus moviments queden condicionats per la revàlida 
que significaran les eleccions municipals. Tampoc no se sap si 
Hereu repetirà i si podrà formar part d’aquest grup. I si hi hau-
rà finalment algun alcalde de pes que pugui liderar-los. D’aquí 
ve també la possibilitat que un dirigent del sector catalanista 
pugui encapçalar-los. És preocupant per a ells que totes aques-
tes decisions quedin congelades cinc mesos. 

El PSC: entre l’aparell 
del Baix LLobregat i 
els alcaldes exitosos als 
comicis municipals 
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Política
L’estàtua de la Victòria de la plaça 
del Cinc d’Oros es retirarà al gener 
ICV-EUiA prepara un acte per celebrar la retirada i ProEixample reformarà l’entorn 

l’últim gran símbol fran-
quista, o més aviat utilit-
zat pels franquistes, que 
serveix com a porta d’en-
trada a Gràcia, l’estàtua 
de la Victòria, es retirarà 
aquest gener i donarà 
pas a una reforma de la 
plaça del cinc d’oros que 
mantindrà l’obelisc que 
també en el seu dia va 
aprofitar la dictadura per 
ubicar-hi àguiles i ele-
ments antidemocràtics. 
un cop feta l’aprovació 
del projecte per part del 
consell assessor d’es-
cultures de la ciutat, el 
districte de l’eixample es 
prepara per a l’execució 
dels canvis.

ALBERT BALANZÀ

La història de la retirada de l’es-
tàtua de la Victòria ve de lluny 
però no ha estat fins als dos úl-
tims anys que la decisió polítics 
dels districtes de Gràcia -sensibi-
litzats com a porta d’entrada a la 
Vila- i de l’Eixample -implicats 
perquè territorialment la plaça 
és seva- havia pressionat per ob-
tenir resultats. Aquesta setmana 
l’expresident de Gràcia i actual 
regidor de l’Eixample, Ramon 
Nicolau, ha confirmat que aquest 
gener l’estàtua anirà a fora i que 
es mantindrà l’obelisc.
L’anunci, que ha suscitat crítiques 
dels Amics del passeig de Gràcia, 
ha rebut, però, també aplaudi-
ment per part del grup munici-
pal d’ICV-EUiA al districte de 

Carlos Cobo

l’estàtua de la viCtòria, a la diaGonal aMb passeiG de GràCia

Gràcia. Un dels seus portaveus, 
David Companyon, ha anunci-
at que almenys l’agrupació però 
amb intenció que s’assumeixi des 
del Districte celebrarà la retirada 
amb algun acte públic. “Aquestes 
han de ser petites victòries com-
partides”, ha apuntat a L’Inde-
pendent. Fonts de l’Ajuntament 
de Barcelona han assegurat que 
ProEixample ja té un projecte 
sobre la taula per retirar l’està-
tua i adequar la plaça i l’entorn. 
L’anunci s’ha produït després que 
el Consell Assessor d’Estàtues 
n’hagi emès un informe favorable 
i el símbol serà traslladat, en data 
encara no tancada, a dependènci-
es municipals. 

breus

La plataforma organitzadora de 
la consulta popular per la so-
birania Gràcia Decideix ha su-
perat aquesta setmana el miler 
d’adhesions al projecte, després 
d’haver iniciat la seva activitat 
abans de l’estiu i comptar amb 
el suport de la majoria d’entitats 
històriques de la Vila, entre els 
quals destaquen el Taller d’His-
tòria o el Club Esportiu Euro-
pa. La xifra arriba just en un 
moment que es posa en marxa 
la recollida, aquest diumenge, 
del vot anticipat per a la con-
sulta prevista per al 10 d’abril. 
Gràcia Decideix també compta 
amb 505 voluntaris. 

Gràcia Decideix 
supera el miler 
d’adherits

El consell rector de Ràdio Grà-
cia va tornar a ser exemple di-
jous passat d’inoperància en 
conèixer els seus membres que 
el Districte va convocar i ad-
judicar fa cinc mesos un con-
curs per prorrogar la gestió de 
l’emissora i cap responsable del 
districte -ni de l’adjudicatària 
Ludic 3- va informar els mem-
bres de la comissió. L’anunci 
sorpresa va motivar crítiques de 
CiU, ERC, de les entitats i dels 
periodistes del consell a títol 
individual. El Districte també 
ha obert el nou concurs obert 
per a la gestió de la ràdio de l’1 
de gener al 31 de desembre de 
2011. Les clàusules disposen un 
pressupost base de licitació de 
83.050 euros, que serà l’aspecte 
que més es tindrà en compte, 
segons el Districte. 

El Districte fa 
públic un concurs 
a la ràdio de juliol

El grup municipal d’ICV-EUiA 
no ha donat per tancat l’episodi 
de recuperació de la memòria 
històrica a l’encreuament del 
passeig de Gràcia amb l’avingu-
da Diagonal i, tot i ser consci-
ents de la dificultat d’un canvi 
de nom que va batejar l’espai 
com Joan Carles I després del 
cop d’Estat del 23-F, segueix 
apostant perquè el nom popular 

de Cinc d’Oros s’imposi algun 
dia a la voluntat més oficial. La 
retirada de l’estàtua i el mante-
niment de l’obelisc satisfà els di-
rigents ecosocialistes del distric-
te però la demanda es completa 
amb la restitució de la figura de 
Pi i Margall i la recol·locació del 
medalló que van fer desaparèi-
xer les autoritats franquistes. O 
un element similar.

Recuperar el nom popular de la 
plaça, la batalla més complicada

reportatge

El tal Albanell és conegut a Per-
pinyà, més enllà del seu facebook 
on apareix amb barretina i gralla i 
on té amics com Unitat Nacional 
Catalana, el partit ultra plagat 
d’exBoixos Nois. Segons fonts del 
moviment catalanista de Catalu-
nya Nord, Albanell pertany a un 
grup que defensa la supremacia 
blanca, que rebutja les mesquites 
i que simpatitza amb Les Amis de 
Terre et Peuple, un altre grupús-
cul que intenta participar cada 

Els amics nord-catalans de Varela 

Albert Balanzà

fraGMent del Cartell que anunCiava l’aCte orGanitzat per la llibreria europa

L’amo de la llibreria Europa llança un blog des de la presó

no és el primer cop 
que Pedro Varela, l’amo 
de la llibreria neonazi 
europa, flirteja amb el 
regionalisme però mai 
ho havia fet amb l’inde-
pendentisme d’extrema 
dreta. Dissabte, laurent 
Perrié albanell, un dels 
portaveus nord-catalans 
de les Joventuts identi-
tàries va reivindicar el 
Rosselló en una xerrada. 

any a activitats catalanistes com 
el Correllengua o la manifestació 
del 7 de novembre contra l’an-
nexió del Rosselló a França pel 
Tractat dels Pirineus. Tot plegat 
ha ajudat a confluir dos projectes 
en principi tan oposats.
Varela, però, no va poder assistir 
a la conferència. Estava de pont. 
A més, aquesta setmana ha entrat 
a presó en virtut de l’ordre dictat 
ara fa un mes pel rebuig judici-
al a la suspensió de la pena d’un 

any i tres mesos de presó que el 
maig li va imposar l’Audiència 
de Barcelona per difusió d’idees 
genocides. Arran de l’empresona-

ment, Varela ha posat en marxa 
un blog on recull diners i de-
fensa que ha estat empresonat 
per “un delicte d’opinió”. 
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Societat
El Park Güell s’aboca a una reforma de 
mínims de 6 mesos per rentar-se la cara
Medi Ambient calcula que a l’abril haurà enllestit la nova tanca, els llums i el reg

els turistes que aquests 
dies, majoritàriament 
com sempre, entren al 
Park Güell comprova-
ran que la reformulació 
de l’espai en accessos 
regulats -el gran debat 
del 2009-2010- no s’ha 
produït ja que ja va que-
dar descartat a finals de 
setembre (vegeu l’inde-
pendent, núm. 359). Però 
des de fa uns dies ja 
està en marxa la reforma 
de mínims que canviarà 
la fesomia interna del 
parc amb noves baranes 
de seguretat, nova tanca 
perimetral, nou reg i 
enllumenat i noves àrees 
infantils i per a gossos. 

ALBERT BALANZÀ

Descartat el projecte que Imma 
Mayol va dissenyar amb el suport 
del districte -l’accés regulat i la 
instal·lació de cinc quioscs-bar-, 
el Park Güell del 2011 almenys 
estrenarà un lífting que li perme-
trà aguantar un temps fins que en 
el pròxim mandat el govern de la 
ciutat escometi una altra vegada 
el debat. Publicades per parts en 
el BOP les ordres d’execució dels 
petits projectes de reforma, el 
tancament perimetral de la zona 
monumental és l’obra que està 
més avançada: va començar ara fa 
quinze dies i està previst que s’en-
llesteixi a mitjans de març. 
També han engegat paral·lelament 
els moviments per dotar d’enllu-
menat la zona monumental i fo-

MiriaM alkasM

les obres de la reforMa del park Güell, aquest diJous

restal, la instal·lació de baranes i 
proteccions interiors (després que 
es produís un mort l’any passat 
quan va cedir una barana en mal 
estat) i el nou servei de poda, sub-
ministrament de planta i planta-
ció de nous arbustos. Les dates 
oficials d’acabament d’aquestes 
obres són el 21 de març pel que fa 
als arbustos, el 28 de març per les 
baranes i el 26 d’abril l’enllume-
nat. Aquesta setmana s’ha posat 
en marxa la reforma de la xarxa 
de reg a la zona monumental, que 
estarà enllestida també la setmana 
del 26 d’abril. Més penjades estan 
les obres de l’àrea nova de jocs i la 
pista de patinatge del carrer Fari-
gola (en licitació) i l’àrea de gossos 
del carrer Moragas (en curs). 

S.M. 

Un total de 76 veïns del carrer 
Bruniquer han presentat una 
queixa formal davant el Districte 
per demanar que es suspengui la 
Festa Major en aquesta via per-
què es neguen a “patir el model” 
de festa amb què la “junta del 
carrer els bombardeja” any rere 
any, tal i com indiquen a la ins-
tància presentada el 4 de novem-
bre. D’acord amb un dels veïns 
impulsors de la queixa, Vicenç 
Soler, “la gent no està disposa-
da a tornar a suportar el soroll 
i les molèsties que ocasiona un 
programa que ofereix pocs ac-
tes infantils i pràcticament cap 
d’índole cultural”, i per això exi-
geixen una resposta per part de 
l’administració. En canvi, el pre-
sident de la junta del carrer, Lluís 
Aromí, que veu poc realista la 
proposta dels veïns, assegura que 
la junta està disposada a parlar-
ne i “buscar el consens”. 

Veïns de 
Bruniquer 
volen la fi de 
la Festa Major 

El debat obert sobre el Park Güell 
segueix viu en dos fronts: entre 
els veïns que fa quinze dies van 
entregar 3.203 signatures més 
a les 10.000 que ja van recollir 
com a oposició a l’accés regulat 
al recinte i entre els dirigents po-
lítics, que se segueixen barallant 
a l’Ajuntament. En la comissió 
de Medi Ambient de novembre, 
però, la tinent d’alcalde Imma 
Mayol, va donar xifres interes-

sants: els ingressos per a l’any 
2010 del bar del carrer Olot 
han estat de 390.735 euros; els 
del cafè del bar de la plaça de 
la Natura, de 294.118 euros, i 
els de la llibreria, de 114.878 
euros, cosa que suma un total 
de 799.731 euros. Aquests alts 
ingressos es fan servir per pagar 
salaris de jardiners i compra de 
maquinària, de plantes i de terra 
de tota la ciutat. 

12.000 signatures i uns guanys 
sucosos en la gestió dels bars breus

El Patronat Domènech i el Reina 
Violant, dues de les escoles més 
representatives de Gràcia, han 
unit esforços aquest divendres en 
la fira d’intercanvi que els primers 
fa nou anys que organitzen. Per 
obres al Patronat, la fira s’ha fet al 
Reina Violant per primer cop. 

Fira d’intercanvi 
del Reina Violant 
i del Patronat 

Cedida

REDACCIó

Gràcia és el tercer districte amb 
més volum de rehabilitació i mi-
llora de les seves finques a través 
del programa Barcelona posa’t 
guapa, que gestiona l’Institut 
Municipal del Paisatge Urbà i la 
Qualitat de Vida, i que acaba de 
complir 25 anys. L’Eixample ocu-
pa el primer lloc, amb el 69 per 
cent del parc d’edificis, i el segon 
és per Ciutat Vella, amb el 42 per 

cent. Així, durant aquest quart de 
segle, la campanya ha permès re-
alitzar actuacions de rehabilitació 
i millora sobre el 31,15 per cent 
dels 86.744 edificis que hi ha 
a la ciutat. És a dir, que a través 
d’aquests ajuts s’han desenvo-
lupat aquests tipus d’actuacions 
en 26.977 edificis distribuïts per 
tots els districtes de Barcelona. Al 
36 per cent dels edificis de Grà-
cia els segueix un 29,5 per cent a 
Les Corts, a Sarrià-Sant Gervasi 

Cartell de la CaMpanya ‘barCelona posa’t Guapa’, a un balCó de GràCia

En 25 anys la Vila és la tercera en nombre de finques millorades

un 29 per cert, Sants-Montjuïc 
un 28 per cent, un 22 per cent 
de Sant Martí, Horta-Guinardó 
un 20 per cent, Nou Barris un 
19,5 per cent i, en darrer lloc, 
Sant Andreu amb un 17,5 per 
cent. El programa més sol•licitat 
al llarg d’aquests anys ha estat el 
d’obres que atorga subvencions 
per millorar les façanes, els terrats 
o les escales, tot i que també han 
tingut molta demanda les ajudes 
dels programes d’accessibilitat, 

com ara la instal.lació d’ascensors 
o la supressió de barreres arquitec-
tòniques, o per millorar els locals 
comercials (per renovar la imatge 
exterior o adequar-ne els rètols). 

En conjunt, al llarg d’aquests 25 
anys s’han realitzat 42.174 inter-
vencions en edificis, que han su-
posat una despesa total de 777,6 
milions d’euros. 

‘Barcelona posa’t guapa’ rehabilita 
el 36 per cent dels edificis a Gràcia
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Documents

Els alcaldes de Gràcia
Entre el mesos de juliol de 1850 i d’abril de 1897 Gràcia va ser un municipi independent, un altre dels 
pobles que es trobaven en el pla de Barcelona. Abans havia estat el districte dels afores i després un 

més dels de la nova ciutat que va sorgir de l’annexió dels diferents pobles del pla, Sants, les Corts, Sant 
Gervasi de Cassoles, Gràcia, Sant Martí de Provensals i Sant Andreu del Palomar a la nova ciutat que 

encarava amb aquesta ampliació el segle XX amb perspectives de futur i de creixement, doncs s’estava 
desenvolupant el projecte de l’Eixample i aquest es veia limitat per diferents pobles del pla on la ciutat no 

hi tenia jurisdicció i, per tant, poc o molt condicionaven aquest desenvolupament. Text: Josep Maria Contel

alguns apunts sobre Josep 
balasch i Solá, feliu martí

i urpi i francesc Derch i alio

amb la desaparició de la Gràcia independent el que 
havia estat poble o vila entrava en un cert oblit en 

el pas de les successives, un oblit que també gràcies a la 
dictadura franquista ens va fer ignorants del que havia 
estat el segle XIX, un segle molt ric en fets de diferent 
caire, però summament interessants i importants per en-
tendre el segle XX.
En els quaranta set anys d’independència a Gràcia van 
passar moltes coses, i ara quan comencem a rescatar els 
fets i els personatges d’aquella època anem descobrim 
diferents parts del trencaclosques que van viure els nos-
tres avantpassats. Una de les investigacions importants 
que a poc a poc anem tirant endavant és la de la Revolta 
de les quintes de 1870, uns fets que van ser molt signifi-
catius a Gràcia com per a Barcelona i és arran de tot quan 
estirant del fil anem trobant altres coses que unes amb 
les altres estan lligades.
Una d’aquestes són tres personatges, tres alcaldes que 
van manar a Gràcia i que tangencialment estan lligats a la 
Revolta de les quintes i són el Josep Balasch i Solá, el Fe-
liu Martí i Urpi i el Francesc Derch i Alio. En Josep Balasch 
i Solá va ser cinc vegades alcalde de Gràcia la primera 
el 1852, una anys mes tard amb l’ajuntament a la plaça 
de la Vila li va correspondre el dret d’inaugurar, el 1864, 
com a màxima autoritat municipal la torre del campanar 
construïda al bell mig de la plaça per l’arquitecte gracienc 
Antoni Rovira i Trias, una obra que havia estat encarrega-
da el 1862 per l’alcalde Josep Raspall i Serra.
Sis anys després l’abril de 1870, es produir un avalot im-
portant contra les quintes, que va endegar a Sants, es va 
estendre per la ciutat i que a Gràcia va durar sis dies. Fo-
ren dies difícils d’eufòria pels revoltats que després d’as-
saltar una munió de dones l’ajuntament i cremar mobles 
i papers, aixecaren diferents barricades a la vila per fer 
front a les forces governamentals. En 
aquests enfrontaments que foren di-
rigits per Francesc Derch, l’exèrcit va 
bombardejar incansablement amb 
foc de canó la vila, molts edificis, així 
com el campanar resultaren afectats 
pel foc artiller. Ocupada Gràcia per 
les tropes del Capità General Eugenió 
de Gaminde, col.locaren de nou com 
alcalde a Josep Balasch i Solá en subs-
titució de Josep Fabra i Roca.
El 1881 Feliu Martí i Urpi va ser no-
menat alcalde de la vila pel bienni de 
1881-1883, mandat en el qual el 1882 
restaura la torre del campanar malme-
sa per l’artilleria durant la Revolta de 
les quintes de 1870, d’aquesta restau-
ració hi ha al campanar una placa com-
memorativa, que amb el temps es va 
despendre i esmicolar, sent reposada 
fidelment mesos després pel districte 

de Gràcia. Durant tot el mandat d’aquest alcalde que ho 
va tornar a ser en la dècada dels noranta amb Francesc 
Derch va mantenir una actitud prou bel.ligerant i notòria 
per qüestions de govern amb ell. 
Pel que fa a Francesc Derch i Alio va arribar a l’alcaldia 
de Gràcia de manera accidental, en els primer mesos 
de 1896, al desaparèixer el seu alcalde Alfonso Artega, 
sent ratificat finalment com alcalde de la vila en la tar-
dor d’aquell mateix any. Un càrrec que només va poder 
exercir fins el mes d’abril de 1897 quan Gràcia va quedar 
incorporada a Barcelona.
Tangencialment com diem anteriorment, amb Balasch 
es va inaugurar el campanar, amb Derch l’exèrcit el va 
malmetre i amb Martí es va restaurar de les ferides de 
1870. Aquesta darrera reflexió potser només seria una 

anècdota sinó fos que estirant el fil 
aquest ens va conduir fins el cementiri 
de Sant Gervasi, punt on hem d’obrir 
un parèntesi per tornar a l’evolució de 
Gràcia, un territori que es comença a 
convertir de rural a urbà a partir de 
començaments del segle XIX. Un 
territori que fins aquell moment 
no havia necessitat de cementiri i 
que en l’inici de la seva eclosió ur-
bana es va intentar bastir prop del 
primer nucli poblacional a la Riera 
de Sant Miquel, en l’espai que avui 
ocupa el CEIP Josep Maria Jujol i 
que amb poc temps va ser prohibit 
per les autoritats del moment que 
no volien cap nou cementiri dins 
de nucli urbà.
Per tant els graciencs havien de 
triar on volien ser enterrats, en el 
cementiri de Poblenou, el de Sant 

Genis dels Agudells o el de Sant Gervasi. Com tants altres 
graciencs aquests tres alcaldes escolliren com darrera 
morada el cementiri de Sant Gervasi de Cassoles. 
I és en aquest cementiri que es troben avui les tres tom-
bes, millor dit els tres nínxols on reposen les seves res-
tes, a més a més molt a prop de l’entrada tombant a l’es-
querra i a l’esquerra hi ha el d’en Balasch, a làpida del 
qual fa referència de que fou alcalde de Gràcia. Tombant 
a la dreta des de la porta d’entrada i a l’esquerra es troba 
el d’en Derch i que una de les seves besnétes, el 1987, 
va canviar de nom del nínxol i de la làpida amb el nom 
de Família Derch, finalment seguint aquest camí i comen-
çant a pujar les escales a la dreta hi ha el d’en Martí enca-
ra amb el seu nom.
Ara només ens queda en el cementiri de Sant Gerva-
si que algun dia es posi alguna placa commemorativa 
d’aquestes tombes gairebé anònimes però importants 
per la història de Gràcia. Malgrat el que hem explicat 
no vol dir que a aquest cementiri troben enterrat algun 
altre alcalde de Gràcia. 
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espaldamaceta al cat. El Centre Artesà Tradicionàrius 
acull dissabte l’actuació d’Espaldamaceta, que presentarà 
el díptic Miedo al silencio, editat pel segell Bankrobber, Un 
total de 21 cançons, dividides en dos volums, que suposen 
un gran botí d’emocions. Acostumat a actuar completament 
en solitari, aquest cop el cantant de Tarragona es deixarà 
acompanyar en diferents cançons per un quartet de corda 
i també es preveu la col.laboració puntual d’algunes de les 
veus del disc. 

Dissabte 11 de desembre 
Centre Artesà Tradicionàrius (plaça Anna Frank), a les 21 h

Fundació Festa Major (Iguala-
da, 10), a les 20 h

ReVox: Anne James Cha-
ton + Alva Noto + Andy 
Moor.
Espai Jove La Fontana (Gran 
de Gràcia, 190), a les 20 h

Teatre: Fin de partida, de 
Samuel Beckett.
Teatre Lliure (Montseny, 47), a 
les 20.30 h

Concert: Maria Rodés.
Heliogàbal (Ramón i Cajal, 
80), a les 22 h

Concert: Joao Oliveira.
El col.leccionista (Torrent de 
les Flors, 46), a les 22 h

 Dj 16 de desembre 
Xerrada: Cròniques a lla-
pis, Lluís Juste de Nin.
Biblioteca Jaume Fuster (Plaça 
Lesseps, 20-21), a les 19 h

Concert: Ramon Manent i 
David de la Higuera.
CAT Tradicionàrius (Plaça An-
na Frank), a les 21.30 h

Concert: Nuar.
Elèctric Bar (Travessera de 
Gràcia, 233), a les 11 h

Concert: Dry Martínez.
El col.leccionista (Torrent de 
les Flors, 46), a les 22 h

Concert: Superflyparty.
Cara B (Torrent de les Flors, 
36), a les 22 h

Elèctric Bar (Travessera de Grà-
cia, 233), a les 22 h

 Dm 13 de desembre 
Presentació del llibre: Crea-
tive personal Branding.
Istituto Europeo di Design (Tor-
rent de l’Olla, 208), a les 19 h

Contacontes: A mi què 
m’expliques?
Elèctric Bar (Travessera de Grà-
cia, 233), a les 22 h

Concert: A. Zaragoza + 
Manel Fortià + Ramiro 
Rosa.
Heliogàbal (Ramón i Cajal, 80), 
a les 22 h

Concert: Raynald Colom & 
Re-Fugees.
Bar Continental (Providència, 
30, a les 22 h

 Dc 15 de desembre 
Xerrada: Sóc pare o pare-
lla? 
Lluïsos de Gràcia (Plaça del 
Nord 7-10), a les 19 h

Cicle de vídeo-fòrums sobre 
temes socials i d’actualitat
Centre Cívic La Sedeta (Sicília, 
321), a les 19.30 h

Tertúlia sobre cinema 
africà, dins el desembre so-
lidari 2010.
Centre Cívic El Coll - La Brugue-
ra (Aldea, 15), a les 20 h

Les tertúlies del Taller d’His-
tòria: La Bruguera. 

 Dc 15 de desembre
El racó dels pares. Especta-
cle visual: Miranius, con-
tes curts, a càrrec de Regi-
na Martí. De 6 mesos a tres 
anys.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Les-
seps, 20-22), a les 11 h

Contes a la mà, a càrrec 
d’Alícia González. De 2 a 4 
anys.
Biblioteca Vila de Gràcia (Tor-
rent de l’Olla, 104), a les 18 h

acteS

 Dv 10 de desembre
Jornades Sin Permiso 2010: 
Avenç democràtic o involu-
ció, dues alternatives de sor-
tida a la crisi (dv i ds).
Ateneu Roig (Ciudad Real, 25), 
de 10 a 14 h i de 16 a 20 h

Assaig obert Prime time, 
sobre l’obra Gata sobre teu-
lada de zinc calenta.
Teatre Lliure (Montseny, 47), a 
les 17.30 h

Ball organitzat per l’Associa-
ció de gent gran Pau Casals.
Casal de Barri Cardener (Carde-
ner, 45), de 17 a 19.45 h

Concert: Aflordepiel.
Elèctric Bar (Travessera de Grà-
cia, 233), a les 20 h

Xerrada: Com sortim de la 
crisi?
Biblioteca Vila de Gràcia (c/ 
Torrent de l’Olla, 104), a les 
21.30 h

Darrera Chamaleon sessi-
on de l’any: Nit de latin jazz 
i descarga cubana.
El Caliu (Torrent de l’Olla, 38-
40), a les 21.30 h

Concert: Blaue.
El col.leccionista (Torrent de les 
Flors, 46), a les 22 h

Concert: Superlemonade. 
Cara B (Torrent de les Flors, 
36), a les 22 h

 Ds 11 de desembre
Jornada d’intercanvi cul-
tural amb Senegal: dinar 
africà, mostra d’ONG’s, actu-
acions musicals.
Centre Cívic El Coll - La Brugue-
ra (Aldea, 15), a les 15 h

Teatre: Yo no sé de cuen-
tos alegres, a càrrec de Cia 
Liquidación por derribo.
Sala Porta 4 (Església, 4-6, Lo-
cal 6), a les 20 h

eXPoSicionS

 fins l’11 de desembre
Exposició i videoinstal.lació 
de l’artista Mireia Feliu Fa-
bra, In-Quietuds. Noma-
dismes contemporanis.
Galeria Safia (Bruniquer, 9) 

 fins el 13 de desembre
Exposició fotogràfica: Mi-
ra’ns, no som invisibles. 
Consell Municipal del Distric-
te de Gràcia (Pl. Vila de Grà-
cia, 2).

Exposició: Tarun Chopra re-
corre l’Índia.
Galeria Hartmann (Santa Tere-
sa, 8)

 fins el 15 de desembre
Exposició: Quatricromies, 
a càrrec de Carolina Paino. 
Bar billar HDP carrer de Sant 
Joaquim 35-37)

 fins el 18 desembre 
Exposició: 200215 llen-
guatges de l’art A2T.
Experimentem amb l’Art (Tor-
rijos, 68)

 fins el 31 desembre
Exposició: Güell, Gaudí i 
Bar ce lona. L’expressió 
d’un ideal urbà.
Casa del Guarda del Park Güell 
(Olot, 7)

 fins el 7 gener 
Exposició Intercanvi cul-
tural Àfrica-Catalunya.
Centre Cívic El Coll - La Bru-
guera (Aldea, 15)

 fins el 8 de gener
Mercat d’art i una ex-
posició col.lectiva. Pin-
tura, escultura, fotografia, 
il.luminació.
Espai BoRoJó (De l’Or, 42)

 fins el 29 de gener
Exposició Relacions im-
probables, a càrrec de 
Carme Porta.
Sala d’art Atelier (Pl. Rovira i 
Trias, 9)

infantilS

 Ds 11 de desembre
Taller Abecedaris, a càr-
rec d’Elisenda Llansana. A 
partir de 3 anys.
Biblioteca Jaume Fuster (Plaça 
Lesseps, 20-22), a les 18 h

 Dg 12 de desembre
Cinema xic: Komaneko.
Cinemes Girona (Girona, 175), 
a les 12 h

Concert de jazz i tast de ca-
ves. Actuació de Spread 
Jazz Quartet.
Lluïsos de Gràcia (Plaça del 
Nord, 7-10), a les 22 h

Concert: The New Raemon 
+ Francisco Nixon.
Heliogàbal (Ramón i Cajal, 80), 
a les 22 h

Teatre: Elsa i Anna, de So-
ledad González, CiA Tèquina 
Teatre.
Sala Porta 4 (Església, 4-6, Lo-
cal 6) a les 22 h

Concert: Le Petit Ramon 
Experimetna 3.
Elèctric Bar (Travessera de Grà-
cia, 233), a les 23 h

 Dg 12 de desembre 
Lectura d’El poema de Na-
dal, del poeta Josep Maria 
de Sagarra.
Centre Moral i Instructiu de Grà-
cia, a les 12 h

Teatre: Gata sobre teulada 
de zinc calenta, de Tennes-
see Williams.
Teatre Lliure (Montseny, 47), a 
les 18 h

Teatre: El alma se serena, 
de Paco Zarzoso.
Sala Beckett (Ca l’Alegre de 
Dalt, 55), a les 19 h

Experimental: Garfio de do-
ma. A càrrec de Víctor Nubla 
i Sebastià Jovani.
Sala Porta 4 (Església, 4-6, Lo-
cal 6), a les 20 h

Jam session amb Pablo 
López.
Elèctric Bar (Travessera de Grà-
cia, 233), a els 21 h

Trimestres de Poesia: Poe-
sia sorda.
Heliogàbal (Ramón i Cajal, 80), 
a les 21.30 h

Jam session de jazz: Oriol 
Fontclara Trio.
Cerveseria de l’Or (De l’Or, 19 ), 
a les 23.30 h

 Dl 13 de desembre
Concert: Cabaret Misèria.
Almeria Teatre (Sant Lluis, 64), 
a les 21 h

Trimestres de poesia: Ro-
bert Francisco + M. Cun-
ninghan i A. Sala.
Heliogàbal (Ramón i Cajal, 80), 
a les 21.30 h

Cuadro Flamenco Carmen 
Doorá. 



l’independent
de Gràcia

12

10 de desembre de 2010

Cultura
Els Verdi Park acolliran la prèvia del 
festival internacional de cine d’autor
Del 16 al 19 de desembre, Off Cinemart presentarà set pel.lícules independents

amb l’objectiu d’escalfar 
motors abans i després 
del festival internacional 
de cinema d’autor de 
barcelona, que es cele-
brarà per primera vegada 
a la primavera de 2011, 
els Verdi Park presenten 
off cinemart, un tast 
i prèvia d’un certamen 
que dóna l’oportunitat 
a autors independents 
que no tenen distribució 
d’arribar al gran públic. 
així, del 16 al 19 de de-
sembre es projectaran a 
la sala gracienca un total 
de set films que, malgrat 
el seu reconeixement en 
diversos festivals, no han 
aconseguit un lloc en les 
cartelleres comercials. 

SILVIA MANZANERA

“En un gran festival sempre hi ha 
el boom dels 10 primers dies però 
després s’acaba, i amb l’Off pre-
tenem realitzar activitats durant 
tot l’any”. Així justifica Carles 
Rios, director del certamen que 
s’estrena a Gràcia la propera set-
mana, l’origen d’aquest festival de 
cinema d’autor que tindrà la seva 
versió ampliada la primavera de 
l’any vinent a la nova seu de la Fil-
moteca de Catalunya. El tast dels 
Verdi Park servirà com a mostra 
del treball dels nous talents o de 
figures consagrades que, tot i la 
seva qualitat i reconeixement de 
crítica, no han aconseguit llum 
verda a la distribució comercial. A 

excepció de Tokio Sonata, del di-
rector Kiyoshi Kurosawa, la resta 
de films no té assegurat un lloc a 
les sales catalanes. 
Per una altra banda, Off Cine-
mart pretén ser una fórmula fle-
xible per a reflexionar sobre el 
cinema i mostrar obres d’interès 
amb programes que poden anar 
des de temàtiques determinades 
a monografies d’autors. D’acord 
amb Rios, hi ha un buit en quant 
a la demanda del cinema d’au-
tor i espera una reacció positiva 
en aquesta prèvia a Gràcia. “No 
volem que sembli un cicle molt 
tancat o específic, en quant a gè-
nere o procedència”, afegeix el seu 
director. 

Cedida

fotoGraMa del filM ‘sound of noise’

breus

El cicle Liminal GR s’acomiada 
el proper diumenge 19 de de-
sembre de la recent inaugurada 
sala Porta 4 amb ‘Final Feliz’, 
dedicat al concepte de l’amor. 
Liminal GR és un laboratori 
multidisciplinar de creació, ac-
ció i participació, que durant 
aquest any ha presentat un total 
de vuit esdeveniments o temes 
que s’han realitzat mensual-
ment a la sala del carrer Esglé-
sia. El seu objectiu principal és 
exhibir produccions artístiques 
provinents de diverses discipli-
nes que reflexionen al voltant 
de temes transversals com ara 
l’avorriment, el final feliç o la 
velocitat, entre d’altres. 

El cicle Liminal GR 
s’acomiada de la 
sala Porta 4

En aquest primer tast d’Off Ci-
nemart es preestrarà Tokyo Sona-
ta, una de les obres més notables 
del cinema asiàtic dels darrers 
anys i que suposa un gir en la 
carrera del seu director Kiyoshi 
Kurosawa. Malgrat ser un film 
multipremiat en festivals d’ar-
reu del món, la seva arribada a 
la cartellera nacional s’ha fet es-
perar. Tot i això, es preveu la se-

va estrena l’any vinent. Un altre 
dels plats forts de la programa-
ció serà l’estrena de la pel.lícula 
guanyadora a la millor direcció 
del darrer festival de Cannes, 
Tournée. Dirigida i interpretada 
per Mathieu Amalric, una de les 
cares més conegudes del cinema
francès, Tournée s’ambienta en el 
món del burlesque, on glamour, 
excés i sàtira van de la mà.

Cedida

S.M.

L’ericó Bru és un conte que no 
s’atura en les lletres. L’ha escrit 
l’educadora social Anna Musons, 
però darrera d’aquesta aventu-
ra hi ha les mans i el talent de la 
il·lustradora Maria Beitia, qui ha 
donat vida als seus personatges, 
l’eriçó Bru i el mussol Pot, i del 
grup Xerramequ i Tiquismiquis, 
en Marc Serrats i Marc Grau, au-
tors de la música. El resultat és un 

treball multidisciplinar que recull 
il.lustracions, un Cd de música, 
una web interactiva (www.bru.
cat) i jocs per als més menuts que 
s’endinsen en aquest particular 
món d’en Bru i que ofereixen als 
infants una oportunitat única 
d’aprendre jugant. De fet la mú-
sica és una part fonamental del 
projecte. Les vuit cançons que 
conformen el Cd han comptat a 
més amb la col.laboració d’artis-
tes del panorama musical català. 

portada del Conte ‘l’eriçó bru’ 

Anna Musons és la responsable de les lletres del conte infantil

Noms com David Estop, Carles 
Belda, Eloi Illamola, Joan Garri-
ga i Oriol Canals donen veu a un 
bon grapat de temes. 
Destacar que L’eriçó Bru ja va for-
mar part del projecte Musiquetes 
per la Bressola, una aposta per 
recuperar cançons tradicionals in-
fantils catalanes, produïda i arran-
jada per Núria Lozano (La Carrau) 
i Marc Serrats i Marc Grau, que va 
recollir el premi Enderrock 2009 
a la millor producció infantil i el 

guardó ARC 2010 en l’apartat de 
músiques infantils. L’eriçó Bru farà 
la presentació oficial a la Vila el 
12 de desembre a les 11 del matí 
a l’escola La Melica, en la qual es 

podrà adquirir el conte, i en la que 
Oriol Canals, un dels compositors 
i músics que ha participat amb el 
tema Cançó de la Cuina oferirà 
un concert infantil. 

Es cou a Gràcia ‘L’ericó Bru’, un 
treball multidisciplinar per a nens

Dissabte 11 de desembre tindrà 
lloc a la plaça Lesseps diverses 
activitats de sensibilització sobre 
les persones amb discapacitat, 
com ara les titelles Companys 
de barri, a càrrec de la Fede-
ració ECOM, a la Biblioteca 
Jaume Fuster, o el contacontes 
Mimi i la girafa blava, a càrrec 
de la Fundació NEXE. També 
hi haurà instal.lat un racó de 
contes per a tothom o un circuit 
d’eslàlom amb cadira de rodes, 
activitats organitzades per Acció 
Catacrac i els alumnes de pràc-
tiques de l’Escola Lèxia. Per la 
seva banda, la Fundació Psicoart 
presentarà un taller de dansa a 
l’amfiteatre de la plaça Lesseps, 
i la Lliga Reumatològica una 
mostra de balls. 

Titelles i balls per 
sensibilitzar de 
les discapacitats

De la mirada asiàtica al 
reconeixement a Cannes
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entrevista

Que et va impulsar a llençar-
te en aquest projecte?
Jo feia 10 anys que feia cançons 
per mi mateix en la intimitat 
de casa meva, i en un moment 
determinat, i per aquelles casu-
alitats de la vida, en molt poc 
temps vaig tenir dues trobades 
fatals. D’una banda vaig recu-
perar un cosí (en Juzz) que feia 
molts anys que no veia i que em 
va persuadir de deixar-li escol-
tar la meva música, i a més em 
va fer el regal enverinat de ver-
sionar un tema meu. Per altra 
banda en Dani Pino em va de-
manar que fos el bateria del seu 
grup Ulysses, i s’em va tornar a 
despertar el cuc...

Resultat?
Li vaig dir al Dani que no seria 
el bateria del seu grup i que a 
més a més ell seria el guitarrista 
del meu, i que ho faríem amb 
un paio estrany que es deia Juzz 
i que era el meu cosí. A partir 
d’aquí...

I com definiries la banda?

“Ens creiem el minut de glòria”

Silvia Manzanera

una iMatGe proMoCional de la banda

Cabaret Misêria actuen a l’Almeria Teatre dilluns 13 de desembre

“oi que seria fantàstic 
anar a parar un dia per 
casualitat a un antro 
i trobar-se en tom 
Waits al piano, o l’Àn-
gel Pavlovsky fent un 
monòleg en petit comi-
tè, o la billie Holliday 
tararejant una cançó 
recolzada en un piano 
atrotinat mentre veu un 
whisky?” així defineix 
toni ubach, el parti-
cular estil de cabaret 
misêria i assegura 
que, ara que ja està tot 
inventat, persegueixen 
“aquests moments amb 
desesperació”. i ho 
estan demostrant amb 
les seves actuacions a 
l’almeria teatre. Crec sincerament que és una ban-

da tocada per aquell tipus de mà-
gia fràgil que es dona (ningú no 
sap perquè) en algunes situacions 
on s’ajunten personatges diame-
tralment diferents amb sensibi-
litats molt accentuades. El més 
normal és que ens haguéssim tirat 
les guitarres pel cap al segon as-
saig, però en comptes d’això s’han 
creat uns vincles molt especials 
que ens estan fent disfrutar molt. 

D’on ve el gust per les coses amb 
olor de vell i un xic tronades?
No ho puc evitar, m’agraden els 
llocs vells i les andròmines i els 
oficis i l’olor de les cametes i les 
bambolines... què hi farem.

Com son els vostres directes?
Crec que som una banda de caba-
ret que viu de la frivolitat i la in-
genuitat de creure’ns els 5 minuts 
de glòria que ofereixen en forma 
de cançons cadascun dels perso-
natges que ens inventem. Inten-
tem portar al públic al terreny del 
joc i la complicitat, per oblidar-
nos tots plegats, i només per una 
estoneta, de la misèria apegalosa 
en la que vivim diàriament.

Per què no teniu contracte 
discogràfic? Quina opinió 
tens de la indústria de la mú-
sica?
Me’n vols oferir? De la indús-
tria de la música en tinc una 
desconeixença absoluta. Ni 
idea. No és un tema que em 
preocupi gens. Per sort o per 
desgràcia, aquest regal del Ca-
baret Misêria m’ha arribat quan 
ja tenia uns quants quilòmetres 
fets i un ofici. Vull dir que tinc 
el privilegi de ja no ser tan jove 
i per tant faig això des de la més 
absoluta llibertat i independèn-
cia i sense cap pretensió de res. 
Potser és per això que ens està 
anant tant bé... Si més enda-
vant ens arriba l’hora de con-
tactar amb la indústria doncs ja 
farem les presentacions...

Com t’imagines d’aquí a 5 
anys? I en 10?
D’aquí a cinc anys ni idea. Se-
gurament ric, famós, guapo i 
de gira amb la banda pel món 
mundial. D’aquí a deu, segur 
que barallant-me amb l’ado-
lescència dels meus fills. És la 
misèria de la vida. 

Cedida

la cavalcada de 2011, oberta a la participació. La 
Fundació Festa Major de Gràcia ja ha obert les inscripcions per les 
persones que estiguin interessades en participar a la cavalcada de les 
Carteres Reials de Gràcia, que es celebrarà el proper dia 4 de gener 
de 2011, a la tarda, pels carrers de la Vila. Més informació: c/ Igua-
lada, 10, de dilluns a divendres de 17 a 21 h o 93 459 30 80. 

Josep Maria Contel

relats curts

la dona drac

Nuria Pérez Campín

Era la nit de Sant Joan i a 
l’Elena li sortien els creps que 
s’havia menjat al sopar per 
les orelles, tot i així com en-
cara continuava sent humana, 
el seu cos va triar una altra 
via de fuita que no fossin 
aquests cartílags replegats 
que sobresurten del cap.
L’Elena estava vora la foguera 
que cremava 
sense mesura, 
ni censura i 
de sobte li va 
venir la regur-
gitació del festí 
que s’havia 
fotut entre pit i 
esquena. No va tenir un altre 
lloc on vomitar que al costat 
de la foguera.
Va començar a vomitar i des 
de l’altre banda de la foguera 
un nen va començar a cridar 
a crits al seu pare:
-Papa, una senyora està vomi-
tant foc!!
El pare del nen que estava 
just d’enteniment, va mirar 
el seu fill amb els ulls com 
a plats, va mirar després la 

senyora que vomitava foc, 
va agafar de la mà al seu 
plançó i va sortir corrents 
cap a la dona drac. En arribar 
al seu costat la dona havia 
cessat ja la vomitada i prova 
d’això eren les restes que li 
penjaven de la barbeta, que 
ni molt menys eren cendres, 
més aviat ensopecs de gamba 

i enciam 
amb aspec-
te bastant 
perjudicat.
El pare, 
entusiasmat 
amb el fet 
que creia ha-

ver-hi vist, li va demanar a la 
dona drac que es fes una foto 
amb ell. L’Elena, que al seu jo-
vent va ser l’estrella principal 
de l’obra Pipes amb sucre, al 
Coliseu de Barcelona, es va 
sentir afalagadíssima per pen-
sar que l’havien reconegut i 
mostrant el seu somriure més 
ampli va quedar immortalit-
zada, sense pensar-hi en els 
ensopecs de vòmit que tenia 
a la seva cara. 

L’Helena es va sentir 
afalagadíssima per 
pensar que l’havien 

reconegut

la cartellera
cinemeS

boSQue multicinemeS. Rambla del 
Prat, 15. Tel. 93 217 26 42.
• 3 mestros sobre el cielo. Dv i ds, 
16.10, 19.10, 22.10 i 00.40. La resta, 
16.10, 19.10 i 22.10.
• Skyline. 16.00.
• Entrelobos. Dv i ds, 18.00, 20.10, 
22.20 i 00.40. La resta, 18.00, 20.10 i 
22.20.
• Biutiful. Dv i ds, 16.00, 19.00, 22.00 
i 00.45.La resta, 16.00, 19.00 i 22.00.
• Chloe. Dv i ds, 16.00, 18.05, 20.10, 
22.20 i 00.45. La resta, 16.00, 18.05, 
20.10 i 22.20.
• Todas las canciones hablan de mí. 
Dv i ds, 16.00, 18.10, 20.20, 22.30 i 
00.45. La resta, 16.00, 18.10, 20.20 i 
22.30.
• Harry Potter y las reliquias de la 
muerte. Dv i ds, 16.00, 19.00, 22.00 i 
00.50. La resta, 16.00, 19.00 i 22.00.
• Las crónicas de Narnia (3D). Dv i 
ds, 16.20, 19.20, 22.20 i 00.45. La res-

ta, 16.20, 19.20 i 22.20. 
• Megamind. Dv i ds, 16.00, 18.05, 
20.10, 22.15 i 00.40. La resta, 16.00, 
18.05, 20.10 i 22.15.
• Las crónicas de Narnia (3D). Dv i 
ds, 16.00, 19.00, 22.00 i 00.40. La res-
ta, 16.00, 19.00 i 22.00.

caSablanca-KaPlan. Passeig de 
Gràcia, 115.
• Sala 1: La mosquitera. 16.00. 
Cyrus. 17.40 i 20.50. El falso orgas-
mo. 19.20 i 22.30.
 •Sala 2: La llegenda del innombra-
ble. 16.00, 19.00 i 21.00.

cinemeS GiRona. Girona, 175
• Els cap de drap. Dg, 12.00. 
• Llits 3D. Dg, 18.30.Dj, 20.30.
• Biutiful. Dg, 15.45 i 20.00. Dj, 16.50 

i 22.10. La resta, 16.50, 19.30 i 
22.10.

• Komaneko. Dg, 12.00.
• Ingrid. Dc, 20.30.
• Valentino y el clan del Can. Ds i 

dg, 16.10.
• Neds. Dv i ds, 18.05, 20.20 i 22.35. 

La resta, 18.05 i 20.20.
• The Edge of dreaming. De dll a dv, 
22.30.
• Harry Potter y las reliquias de la 
muerte. 19.40 (excepte dm).
•Las aventuras de Don Quijote. Ds, 

16.00. Dg, 12.00 i 16.00
• Pa negre. 17.30.
• The way. 22.25.

lauRen GRÀcia. Carrer Bailén, 205.
• Sala 1: Megamind. 16.20, 18.20, 

20.20 i 22.20.
• Sala 2: Harry Poter y las reliquias 

de la muerte. 15.15, 19.15 i 22.15.
• Sala 3: Las crónicas de Narnia: la 

Travesia. 16.00, 18.10 i 20.20.
• Sala 4: Gru: mi villano favorito. Ds 

i dg, 16.30 i 18.30. Héroes. Ds i dg, 
20.25 i 22.30. La resta: 16.30, 18.30, 
20.25 i 22.30. 

 
VeRDi. Carrer. Verdi, 32 

• Sala 1: Biutiful. 16.00, 19.00 i 
22.00.

• Sala 2: Chloe. 16.10, 18.15, 20.15 i 
22.20.

• Sala 3: Poesia. 16.20, 19.30 i 
22.00.

• Sala 4: When you’re strange. 
16.20, 18.15, 20.15 i 22.25. La cla-
se. 21.50.

 • Sala 5: How much does your 
building weigh, Mr Foster? 16.00. 
Neds. 17.30, 20.00 i 22.30.

VeRDi PaRK. Torrijos, 49. 
• Sala a: Pa negre. 15.55, 18.05, 

20.15 i 22.25.
• Sala b: Uncle boonmee recuerda 

sus vidas pasadas. 15.50, 18.00, 
20.10 i 22.20. 

• Sala c: Bon appétit 16.15, 18.15, 
20.15 i 22.20.

• Sala D: Caracremada. 16.00 i 
20.20. La red social. 18.00 i 22.20.

teatReS

almeRia teatRe. Sant Lluís, 64. 
• El casament dels petitburgesos, 

de Bertolt Brecht. Del 6 al 13 de de-
sembre. •Cabaret Misèria (13/12). 
•La Frau (16/12).

teatReneu. Terol, 26. 
 cafè-teatre. Pinxes de la cocina 

de los monólogos: Toni Cruz. Dll, 
21.30. Quim Via & Eutanàsia col.
lectiva: Quina merda tot. Dm, 21 
h. El club de la màgia 2. Dc i ds, 
22 h. Ros. Dj, 20.30 Magia de cer-
ca. Dj, 22 h. La noche Abozzi. Dv, 
20.30.Graciosos amorosos. Dv, 22 
h. Esclavos tv. Dv, 23.30. Magic Fa-
bra: ilusión o mente Ds, 20.30. Los 
Martínez. Ds, 23.30. 3 monólogos 
de risa. Dg, 20 h. • Sala del mig. 
Optimisme global. Dg, 18.30. • 
Xavier fàgregas. 4t campionat 
Impro-Show. Dj, 21 h; dg, 18.30. 
Impro-fighters. Dv, 23 h. Monólo-
gos 10. Dv, 21 h i ds, 22 h, i dg 20 h. 
Zzapping. Ds, 20 h. 



l’independent
de Gràcia

14

10 de desembre de 2010

Esports
breus

El Club Excursionista de Gràcia 
ha impulsat pel mes de gener 
un curs per promoure la segu-
retat en terreny d’allaus dirigit 
a aquelles persones que facin 
sortides de muntanya durant 
l’hivern. El curs, dirigit per Pere 
Olleres farà durant un cap de 
setmana a l’estació d’esquí de 
la Vall de Núria. Tècniques per 
reduir el risc, saber organitzar 
les sortides tenint en compte el 
factor de les allaus i tècniques 
d’autorrescat són algunes de les 
temàtiques es tractaran durant 
les sessions esmentades. 

El CEG promou 
la seguretat en 
terreny d’allaus

Després que les darreres edicions 
de la Festa de l’Esport es fessin 
a l’auditori del renovat Centre 
Artesà Tradicionàrius aquest 
any la celebració de l’esport gra-
cienc es trasllada a la sala d’actes 
de l’Espai Jove La Fontana. La 
trobada segueix mantenint el 
mateix format, amb dues parts: 
una per als equips i esportistes 
base i l’altre pels sèniors. 

La XIII Festa de 
l’Esport se celebra 
a La Fontana

Dólera esclata i carrega molt durament 
contra l’assistent de banda de Terrassa
L’entrenador escapulat acusa Albert Guerrero d’haver-los robat quatre punts aquest any

“estem fins les pilotes, 
aquest línier no el vull 
veure més. Que la fede-
ració sàpiga que no el vo-
lem”. així de contundent 
s’ha mostrat Pedro Dóle-
ra, míster de l’europa, en 
les declaracions poste-
riors al partit que ha en-
frontat aquest dimecres 
el terrassa i l’europa. la 
polèmica és conseqüèn-
cia d’una falta assenya-
lada per l’assistent a 
la frontal a de l’àrea al 
minut 89 i que va supo-
sar l’empat pel conjunt 
egarenc. Dólera subratlla 
que no és el primer cop 
que albert Guerrero, el lí-
nier en qüestió, perjudica 
greument els interessos 
graciencs. 

ÈRIC LLUENT

La norma de no parlar sobre les 
actuacions arbitrals que Dólera 
s’ha imposat a ell mateix i als seus 
jugadors durant la temporada i 
mitja que porta al club no va ser-
vir per frenar l’enuig de l’entre-
nador gracienc després de veure 
com els tres punts s’esvaïen al mi-
nut 89 fruit d’una falta inexistent 
a favor del Terrassa a la frontal de 
l’àrea. Dólera assenyala directa-
ment a l’assistent de banda Albert 
Guerrero, del col.legi del Baix 
Llobregat, com el culpable de la 
situació viscuda a Terrassa –on, 
a més, Guerrero va fer expulsar 
el segon entrenador gracienc- i 
recorda que ja els va perjudicar 
en el partit contra el Masnou. 
En aquella ocasió el mateix líni-

ànGel Garreta

albert Guerrero (dreta), durant el partit d’aquest diMeCres a l’olíMpiC de terrassa

er va assenyalar que un clamorós 
penal favorable a l’Europa havia 
estat falta fora de l’àrea. “L’Eu-
ropa es mereix un respecte. Els 
xavals estan destrossats. Amb els 
dos punts que ens ha tret aques-
ta setmana i els del partit contra 
el Masnou, ara seríem líders”, ha 
apuntat Dólera. Aquest diumen-
ge a les dotze el cuer de la lliga, 
el Premià, visita el Nou Sardenya 
en un partit en què els de la Vi-
la buscaran encadenar la desena 
jornada sense perdre. Per la seva 
banda, els del Maresme arriben 
a Gràcia sense haver guanyat cap 
partit com a visitant i amb la ne-
cessitat de començar a sumar per 
encarar la segona volta amb opci-
ons de sortir del pou. L’Europa és 
ara quart a tan sols quatre punts 
del líder, el Llagostera. 

El club presenta aquest divendres 
a la sala de premsa un nou pro-
ducte vinculat amb la història de 
l’entitat centenària que pretén ser 
un complement al llibre Història 
d’un històric, escrit per Ramon 
Vergés i presentat el setembre 
de 2009. En aquest cas es tracta 
d’un cd multimèdia que recopi-
la estadístiques, xifres, resultats, 
classificacions i dades dels 103 
anys de trajectòria de l’entitat. 

L’obra ha estat realitzada per José 
Manuel Muñoz i es tracta d’una 
aplicació digitalitzada que molts 
pocs clubs amateurs de l’estat 
tenen a les seves mans. El cd es 
pot comprar a les oficines de 
l’Europa i any rere any s’aniran 
presentant les actualitzacions 
pertinents amb les dades de la 
darrera temporada disputada i 
possibles aportacions als contin-
guts històrics ja editats. 

L’Europa digitalitza dades i 
estadístiques històriques

L’equip de waterpolo del Club 
Natació Catalunya visita dissab-
te a tres quarts d’una la piscina 
del Mataró. Els jugadors graci-
encs entrenats per Jose Monte-
ro són quarts per la cua i sumen 
un total de quatre punts. 

El CN Catalunya 
visita la piscina 
del Mataró

resultats i classificacions
Futbol

tercera divisió, grup 5

propera jornada (18a)
Europa - Premià 
resultat 17a jornada
Terrassa - Europa  1 - 1

 classificació punts
1. Llagostera .............................................31
2. Reus  .......................................................28
3. Manlleu  .................................................27
4. Europa ....................................................27
5. Pobla de Mafumet  ..............................27
6. Cornellà .................................................26
7. Terrassa ..................................................26
8. Montañesa  ...........................................26
9. Prat .........................................................25
10. Vilafranca ..............................................25
11. Espanyol B  ............................................24
12. Amposta  ...............................................23
13. Castelldefels .........................................22
...
19. Ascó ........................................................15
20. Premià ....................................................11

bàsquet

copa cataluNYa masculí, grup 1

propera jornada (12a)
Roser A - Lluïsos de Gràcia 
resultats 11a jornada
Lluïsos de Gràcia - AESE A 64 - 54

 classificació ............................ p.g. p.p.
1. Sitges  ..............................................9 2
2. Lluïsos de Gràcia  ..........................9 2
3. Collblanc-Torrassa ........................9 1
4. Viladecans ......................................8 3
5. AESE A .............................................7 4
6. Igualada  .........................................7 4
7. Hospitalet .......................................7 4
8. El Vendrell  .....................................6 5
9. Ramon Llull ....................................4 7
10. CB Prat ............................................4 7
11. Grup Barna  ....................................4 7
12. Roser A  ...........................................4 7
13. Reus .................................................3 8
14. Martorell  ........................................3 8
15. Terrassa  ..........................................2 8
16. Tàrrega  ...........................................1 10

lliga NacioNal juveNil, grup 7

resultat 14a jornada
Europa - Damm B  3 - 2

 classificació punts
1. Barcelona B  ..........................................37
2. Espanyol B  ............................................31
...
5. Europa  ...................................................21
...
18. Terrassa ..................................................10

1a estatal FemeNiNa, grup 3

resultat 11a jornada
Europa - San Gabriel B  5 - 1

 classificació punts
1. Atlético Ciutat ......................................30
2. Espanyol B  ............................................30
...
9. Europa  ...................................................15
...
14. PB La Roca  .............................................. 0
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ÈRIC LLUENT

Repetint l’acció ja realitzada 
durant el desembre de 2009, el 
Districte de Gràcia instal.-larà en 
diversos punts i durant les festes 
nadalenques torretes informati-
ves promocionant el comerç local 
dels diferents territoris del barri. 
L’objectiu de l’acció és donar a 
conèixer les botigues gracienques 
als visitants que s’apropen a la 
Vila per fer les compres de Na-
dal així com recordar als propis 
veïns la varietat de productes que 
el teixit comercial gracienc manté 
en la seva oferta. Les associacions 
de comerciants valoren positiva-
ment aquesta acció si bé conti-
nuen mostrant cert malestar per 
la qüestió dels llums decoratius, 
una problemàtica que cueja des 
de fa anys i que enguany se cen-
tre en la dificultat que tenen les 
petites associacions per accedir a 

Activitat econòmica
La campanya de Nadal incentiva 
el consum en comerç local
El Districte instal.la les torretes informatives de 2009 renovades

les lluMs de nadal a la travessera de GràCia

malgrat les previsions 
de retallada en el pressu-
post de l’ajuntament per 
a l’àrea de promoció eco-
nòmica de cara el 2011, 
el Districte de Gràcia 
mantindrà per aquesta 
campanya nadalenca el 
pressupost destinat a 
la instal.lació de torres 
informatives amb la in-
formació relativa als co-
merços que formen part 
de les diferents associa-
cions de la Vila. aquesta 
i l’encesa de les llums 
decoratives són les dues 
accions més destacades 
d’una campanya que pel 
petit comerç es conver-
teix en un salvavides 
després d’un any marcat 
per la forta crisi.

èriC lluent

les subvencions municipals per 
ajudar a costejar una de les prin-
cipals despeses anuals d’aquestes 
entitats. D’altra banda, pel que fa 
a activitats de Nadal, les Carteres 
Reials arribaran de nou a Gràcia 
el vespre del 4 de gener. 

Xaingra

Coincidint amb la temporada 
més consumista de l’any, la Xarxa 
d’Intercanvi de Gràcia organitza 
l’edició d’hivern del mercat d’in-
tercanvi el proper diumenge 19 
de desembre a la plaça de la Vir-

reina. L’organització d’aquesta 
trobada trimestral que compleix 
ja la 31a edició aprofita l’ocasió 
per criticar l’“hiperconsumisme” 
d’aquestes dates i proposa reflexi-
onar sobre la necessitat de com-
prar objectes materials per tal de 
simbolitzar un sentiment d’esti-
ma. Com ja és habitual, a banda 
del propi mercat, es farà un di-
nar popular organitzat per l’Olla 
Mòbil, entitat que en aquest cas 
demana als assistents l’aportació 
de mantes, sacs de dormir i mot-
xilles per distribuir als sense sostre 
als qui cuinen habitualment. 
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la torratxa

ara que  
ve nadal

En aquest moment histò-
ric en que traspassem de 
l’estat del benestar a l’estat 
del malestar, reflexiono 
sobre el fet que som una 
cultura que viu en guerra 
permanent en temps de 
pau. Altres societats ja fo-
ren així. La dels espartans, 
per exemple. Ara bé, els 
espartans no es relaciona-
ven gaire emocionalment 
amb l’enemic i tenien unes 
idees molt estrictes sobre 
el que s’hauria de fer amb 
tots aquells que els tocaven 
els nassos, que eren molts. 
Aquest mite naturalista 
del petit reducte on una 
comunitat indoblegable 
combat per la seva llibertat 
ha passat a la història i la 
història ha passat al passat. 
En el nostre devenir com a 
col.lectivitat irremediable-
ment global l’empatia és 
més present, dirigida cap a 
certa nebulosa que es pot 
interpretar potencialment 
com a negoci o com a perill. 
Però les proporcions han 
canviat: d’aquesta banda, 
cap diarquia, sinó una 
minoria d’egoistes integrals, 
li amarguen la vida a una 
mitjania d’egoistes larvaris i 
entre tots s’ocupen de pro-
veïr els nens afamats amb 
samarretes del Barça i fu-
sells kalashnikov. No és un 
mal plan de cara a preparar-
se per a les festes de Nadal: 
reflexionar sobre aquestes 
paradoxes tan instructives, 
el que ha significat la “soci-
etat del benestar” des de la 
guerra freda i el que podria 
ser un desenvolupament 
humà igualitari. 
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les golfes del soterrani

el cas del mirador de dissabte

Mentre segueix el seu passeig, el 
comissari M pensa en les abis-
mals diferències que presenta la 
seva rutina domèstica depenent 
de si són les seves mans o les de 
la seva dona les que posen en 
marxa els mecanismes quotidi-
ans: la diferència entre l’ordre i 
el caos, bàsicament. Trenta-cinc 
anys de matrimoni suposen una 
base prou sòlida com per pensar 
de manera tan axiomàtica.
M entra al bar Cerdanya i es de-
sempallega de la seva gavardina 
deixant-la en algun dels pocs ra-
cons lliures que queden al local. 
Fa el mateix amb el barret i re-
colzant-se lleugerament a la bar-
ra, com si es disposés a fer una 
confidència, declama suaument: 
“C, si us plau, pots posar-me un 
brandy calent?” Mentre espera 
que li serveixin la copa, el co-
missari M mira el seu rellotge. B 
encara trigarà ben bé mitja hora 
en arribar, per tant té temps de 
començar a desentortolligar els 
dubtes que de mica en mica ha 
anat traient a la llum de la seva 

el comissari m arriba a 
peu a les immediacions 
del mercat, enfrontant-
se a una lleu però per-
sistent pluja que porta 
més d’un dia caient de 
forma ininterrompuda 
sobre el barri. Si ho 
fa sobre la resta de la 
ciutat és una cosa que 
no li interessa exces-
sivament, per a no dir 
gens. no preveu que el 
cas l’obligui a marxar 
més enllà dels límits del 
districte, o al menys no 
de moment amb les evi-
dències de què disposa. 
Ha sortit de casa d’hora, 
com sempre, deixant 
a la seva dona desem-
polsegant-se de mica 
en mica la son i bevent 
precipitadament un cafè 
elaborat amb la mateixa 
precipitació.

Sebastià Jovani

vigília des de que ha aixecat el cap 
del coixí. Mentre encén la seva pi-
pa fa un gir amb el seu cos un pèl 
gruixut i cada dia una mica més 
lent fins a quedar en una posició 
que li permet tenir un ull clavat 
a la barra i l’altre a l’exterior. Li 
agrada seure en aquest extrem del 
bar, i sempre que troba lliure el 
tamboret del costat de la màquina 
de tabac no s’ho pensa dues vega-
des i hi planta el seu campament. 
Una estona de 
flâneur el dis-
sabte a aquestes 
hores és un ritual 
que no es permet 
mai perdre, ni 
tan sols quan es 
troba com avui 
enfrascat en un petit mar de dub-
tes. Més que un mar, una llacuna. 
La resta del cas el té gairebé apa-
mat, només li queda saber si S, el 
paradista del mercat, estarà dispo-
sat a parlar i col.laborar. El coneix 
prou bé, i precisament per això es 
permet certa relaxació prèvia. 
Mentre el brandy calent li amo-
roseix la gola, fent que de repent 
tot el seu cos es traslladi a una 

estació més càlida, M observa 
l’anar i venir de la gent que forma 
aquest petit fenomen centrípet 
al voltant del mercat. Com si es 
tractés d’un observador astrofísic, 
M contempla i analitza les òrbites 
de tot aquest conjunt de planetes, 
cada un amb les seves atmosferes, 
climes i geografies particulars: els 
gitanos i la seva vida tan riguro-
sa com colorista; les parelles joves 
que a cada setmana que passa sem-

blen multiplicar el 
nombre de criatu-
res que atorguen a 
la història futura; 
els artistes que sur-
ten dels seus tallers 
propers per a en-
dinsar-se aquesta 

altra obra d’art que és l’Abaceria. 
Sent com és el món un lloc cada 
cop més sòrdid, aquestes constel.
lacions suposen per al comissari 
M quelcom semblant a un inter-
ludi. Potser no d’esperança, però 
sí de certa calma. C puja el volum 
de la ràdio i M detecta de seguida 
els primers acords d’un tema que 
forma part de la banda sonora del 
local i també de la seva pròpia, 

vista exterior del bar la Cerdanya

emès des de les trinxeres d’una 
ràdio lliure a la que cap canvi de 
cicle polític ni climàtic ha acon-
seguit esborrar del mapa. 
M apura el darrer glop de la co-
pa i clava l’última queixalada al 
bunyol de bacallà que, seguint 
amb les analogies astronòmi-
ques, semblava un petit sol es-
clatant. Inverteix el ritual amb 
què ha entrat al bar: es posa el 
barret, recupera la gavardina 
i, amb la pipa penjant del lla-
vi, s’acomiada amb la mateixa 
suavitat amb què ha aparegut. 
“Fins la propera, comissari”. Un 
cop al carrer i mentre la pluja 
segueix lliscant per la tela del 
mercat, M es permet una dar-
rera reflexió i pensa si realment 
S, el paradista, és l’home que 
busca. I no triga ni dos segons 
a confirmar les seves sospites. 
Així que, arribats a aquest punt, 
només li queda entrar al mercat 
i preguntar-li si li queden oli-
ves d’aquelles mortes que tant 
li agraden. Potser quan arribi B 
podran fer una darrera parada a 
la bodega de més a baix mentre 
despatxen el cas. L’altre cas. 

MiriaM alkasM

‘M’ apura el darrer 
glop de la copa 
i clava l’última 

queixalada al bunyol


