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Llàtzer
Moix

Cal
manar

Dos dies abans de Nadal es va
celebrar a Fabra i Coats un
debat sobre el futur del Grec.
El seu objectiu era redefinir

el festival per buscarmés consens. BCo
mú, que està al capdavant de l’Ajunta
ment, és partidària de prendre les deci
sions col∙lectivament. Es tracta, comdiu
l’alcaldessa Colau, de “manar obeint”. I
és per això, suposo, que, a més de vuit
professionals del sector, el públic va po
der intervenir en el debat. Barcelona se
rà plural o no serà.
Estic a favor de la pluralitat. D’escol

tar totes les veus. I m’escolto amb un in
terès particular aquelles que poden
aportar alguna cosa. Però de Grec no
més n’hi ha un. I finalment caldrà acor
dar un model de festival que no com
plaurà a tothom. Això ja es va intuir al
debat, que en lloc d’avançar cap a una
síntesi va progressar cap a la dispersió
de criteris. Uns volien un festival cen
tralitzat, uns altres descentralitzat; uns
d’estiu, uns altres que durés tot l’any;
uns demanaven muntatges de primer
nivell, uns altres definien el públic com
a creador –em temo, ai!, que sense ha
verl’hi consultat abans–, etcètera.
És aquesta la millor base per dibuixar

el Grec del futur? Diguem que podria
ser una bonamanera de començar. Però
després caldrà buscar un esquema de
govern i atribuir responsabilitats. Con
vocar una reunió d’aquest tipus sota

l’epígraf Quin Grec volem? reflecteix
una correcció política irreprotxable. Pe
rò tambéadamisme, ingenuïtat i unami
ca d’engany. Perquè difícilment es pot
començar des de zero enun festival amb
quaranta anys d’història, perquè
qualsevol iniciativa requereix un res
ponsable i perquèdir que les coses seran
ideals per a tothom pot fer que molts es
decebin.
L’assemblearisme també té incon

venients. El moviment del 15M, l’es
pontània resposta d’una generació
indignada, va perdre força en intermi
nables assemblees. S’hi parlava de polí
tica, però també de feminisme, d’ecolo
gia, d’animalisme i d’una llarga llista de
causes. Aquesta diversitat reflectia la
profusa problemàtica de la nostra socie
tat. També la dificultat de reformarla
en un règim assembleari. Fins que va
aparèixer Podem, va embotellar el
moviment amb la seva marca i el va ca
pitalitzar en benefici propi.
Però tornem al Grec. Com a ciutadà,

espero veure elmillor teatrepossible. És
així de senzill. I ja que, tot i que agraeixo
la invitació a col∙laborar, no figuro entre
els millors programadors, m’agradaria
que els qui es van postular per governar
la ciutat, i de passada el Grec, sàpiguen
ocuparse’n, auxiliats per la crème de la
professió teatral local. Penso que això és
“obeir manant”, que és el que toca. Pri
mer s’obeeix –o s’escolta– la ciutadania,
i després el governant mana, decideix i
es mulla. En aquest cas, l’ordre dels
factors compta: no és el mateix manar
obeint que obeirmanant, no és elmateix
manar per obeir que obeir per manar.

L’ordre dels factors
sí que compta: no és
el mateixmanar obeint
que obeirmanant

Lacentralitat i l’urbanisme
aescalahumana, factors clau

aDiluvi, 5: LasCosas deMartínez.Allà
hi havia hagut unamasia (després club
de boxa, cinefòrum, refugi antiaeri i
unabotiga onvenienor) el soterrani de
la qual ha estat espectacularment res
taurat per Inés García Albi, periodista
cultural de llarga trajectòria. Funciona
coma galeria, amb la particularitat que
alguns dels seus artistes creen produc
tes que després ella ven a la botiga
oberta a nivell de carrer.
També han recuperat un increïble

soterrani Amparo Lario i Alegría Suá
rez, que acaben d’estrenar El Amparo
de Alegría, una escola de flamenc que
vol arribar a ser penya i centre dedicat
al gènere.
Als baixos van descobrir i van res

taurar una sensacional cripta de maó
vist, un antic forn, pel que sembla, que
han condicionat i on en el futur preve
uen celebrar concerts o trobades amb
artistes de renom. L’edifici és del 1812.
“Gràcia uneix cultura, gitanos, cine

ma, teatre... Jo diria que és el barrimés
culturalde la ciutat”, apuntaLario, bai
laora de prestigi, “per tant aquí havíem
de ser”.
El que ha recuperat el pintor i acti

vista cultural LlucMayol és una antiga
impremta de Gràcia, amb dues velles
màquines que han estat restaurades
per una nova associació cultural, L’Au
tomàtica. Allà allotgen cursos i apre
nen el vell ofici de la tinta. Mayol és de
Gràcia (“Vaignéixer, vaig créixer i vaig
estudiar al barri, podria dir que tinc
vuit cognoms graciencs”), però és dels
que l’han abandonat, per circumstàn
cies personals.
DaniGarcía, de 37 anys, també és del

barri i acaba d’obrir fa tan sols tres set
manes al carrer de Milà i Fontanals
una nova galeria de fotografia, Fifty
Dots.És fotògraf i va treballar enpubli
citat.
“Vam pensar de vendre a través del

nostreweb,però les fotos cal veureles,
les imprimim amb molta qualitat i res
com veureles sense intermediaris”.
“VammirarpreusalBorn ihi tenienun
zero més que aquí. Era inviable”. Ara

és en un carrer de més trànsit rodat
que per als vianants, però la gent “ens
veu des del cotxe quan va a casa i des
prés ve a peu a visitarnos”.
Volen promoure la fotografia de re

gal i col∙leccionisme; des de 35 euros.
Fifty Dots, que ha substituït la Pequod,
una llibreria, prepara per a aquest mes
la seva inauguració oficial. El mateix
farà Natalia Zaratiegui, navarresa que
fa 16 anys que és a Barcelona, on va es
tudiar història de l’art i il∙lustració. Es
tà “entre emocionada i espantada” da
vant la imminent obertura de la seva
galeria d’il∙lustració, Croma, a la Riera
de SantMiquel.
Commolts dels entrevistats, ha tirat

d’estalvis i ajuts familiars per embar
carse en la seva aventura. “El barri és

una barreja genial de tranquil∙litat i
atrafegament, i en aquesta zona estan
obrint també algunes botigues de mo
da, i això crec que m’ajudarà”. Té un
pati bufó, on programarà petits con
certs i presentacions. Un espai impen
sable en altres parts de la ciutat.
Molt a prop, al carrer Sèneca, té la

seva galeria Beatriz deQuintana, veïna
de Gràcia. Després de 22 anys dedi
cantse a la informàtica, l’agost del
2014 va saltar a l’art, la seva afició. Ara
organitza tours d’art contemporani per
Barcelona i ensenya a pintar a nens,
pràcticament com en una activitat ex
traescolar.
També organitza trobades amb ar

tistes (Meeting the Artist) i exposici
ons popup: les convoca a través de les
xarxes socials, duren tres hores i solen
ser d’artistes joves, amb menys opci
ons d’exhibició.
“Quan vaig pensar a muntarlo vaig

mirar barris més alternatius, sobretot
Poblenou, que està tenint un paper
molt actiu en l’art, però vaig detectar
aquest local i m’hi vaig quedar. Gràcia
és perfecte, perquè té halo depoble pe
rò és en ple centre. Com a barcelonina,
m’agrada l’Eixample, però li falta vida.
Molts delsmeus clients sóndeGràcia”.
L’estructura urbanística és un factor

decisiu en aquesta efervescència. Els
carrers són en general petits, d’un sol
carril, molts d’ells per als vianants o
gairebé.
És el que ha atret Ruidophoto, una

oenagé de fotògrafs i periodistes ober
ta fa menys de tres mesos al carrer
Montseny, al costat del Lliure, i que es
dediquen al reporterisme social. Arri
ben des d’un pis del Raval.
“Volíem ser a peu de carrer per do

narnos a conèixer, i per preu aquesta
era la millor opció”, apunta Pau Coll,
un dels membres del col∙lectiu.
Amb una mica més de trajectòria,

Fabiola Díaz Soldado gestiona Mee
tings23, que s’està reorientant com a
galeria d’art, en un espai que fusiona
empresa, gastronomia i art. És possible
gràcies a un edifici amb diferents altu
res, on combinar les activitats.
També va buscar el peu de carrer

Noemí Batllori, de 39 anys, que fa més
omenysunanyvaobrir al carrerVirtut
un espai de treball que comparteix
amb dos il∙lustradors més. També fa
maquetes, de manera que li convenia
un lloc amb accés còmode.
Abans havia estat a Sant Gervasi, pe

rò la norenovació del lloguer del local,
coincidint amb el seu embaràs, la va
obligar a canviar de lloc. És del barri,
però no va ser el preu el que la va por
tar prop de casa, sinó la logística. Amb
alguns dels seus treballsfan petites ex
posicions obertes al públic.
“No sorgeix feina de la gent que et

veu des del carrer. Però és molt agra
dable”.c

LAURA GUERRERO

Amparo Lario en plena classe de flamenc, fa uns dies, al seu nou local del carrer Pere Serafí

L’emergència d’un barri
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Alguns dels nous locals
esmuden per poder estar
a peu de carrer, en
contacte amb el públic

LA GALERISTA

“Gràcia és perfecte,
té halo de poble però
és en ple centre”, diu
Beatriz deQuintana


