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Can Batlló, 
l’oportunitat 
que no s’ha de 
deixar escaparE
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Rebel·lió als barris

Feu-nos arribar les vostres cartes d’opinió per correu 
ordinari o e-mail amb una extensió màxima de 10 
línies. Feu-hi constar el vostre nom, telèfon 
i adreça. Els escrits de més de 
10 línies seràn escurçats a 
criteri de la redacció.

Opinió abril 2006

No descobrirem res si, parlant de les manifestacions 
sincronitzades del passat 29 de març, diem que cada plataforma 
és, en si mateixa, un món. En moltes coses coincidim, i en altres, 
no. És per això que es va buscar un nexe comú, que es dona en 
tots els casos: la falta de resposta de l’Ajuntament i la mentida 

de la participació ciutadana que tant esgrimeix el nostre 
alcalde. Al barri, el cas més paradigmàtic d’allunyament és el 

del soterrament de les vies i del pla de l’Estació. Encara estem 
esperant, tots plegats, que l’Ajuntament demostri tècnicament 
la impossibilitat de soterrar. O per què desestima desdoblar ara 
el corredor de trens (cosa que haurà de fer tard o d’hora), anar 

soterrant vies, mica en mica, i desembussar l’estació de Sants 
que, ampliada o no, arribarà al col·lapse aviat? En una ciutat 

on els joves marxen per culpa de l’especulació, les rodalies 
hauran de tenir un increment exponencial. Ningú aspira a que 

el corredor de Sants doni per gaire més. 
Jordi Soler

Prudència. Aquest és l’adjectiu que indica 
capteniment moderat. Així és com un s’ha 
de referir a totes les notícies referides al 
polígon industrial de Can Batlló. Prudència 
perquè la immobiliària Gaudir, propietària 
dels terrenys, encara està negociant amb 
la Generalitat. I prudència perquè la relació 
d’equipaments veïnals que anirà en un 
futur s’ha de materialitzar. Sobren les 
bones intencions.

CONSULTORI JURÍDIC. Per Costa Assessors

PREGUNTA. Com es pot demostrar davant d’un jutge 
que s’ha pagat un deute econòmic a algú si aquest 

menteix i assegura que encara no ha rebut res? 
No hi ha testimonis.

RESPOSTA. La pregunta que ens planteja resulta de la 
lògica desinformació que la gent té dels drets. Qui té més 

coneixements del que és legal o no se n’aprofi ta del que, per 
desgràcia, té menys. Si qui va deixar diners ho va fer sense 
que existeixi un contracte de préstec o un reconeixement 

de deute, té poques possibilitats de demostrar davant d’un 
jutge que va fer el préstec. De totes maneres, si aquest 

pagament s’hagués fet per transferència bancària ó davant 
d’alguna persona que pugui ser testimoni a un judici, tindria 
més possibilitats de demostrar els seus drets. El millor consell 

és que per realitzar actes que puguin implicar obligacions 
i garantir que qui està obligat realment faci allò que cal és 

indispensable assessorar-se per no ser enganyat.
Podeu enviar les consultes a c.a@icab.es
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La Zona Franca es 
reinventa per atraure 
les indústries del futur

Manel Royes i Vila va 
néixer el 24 de maig de 
1940 a Terrassa. Està 
casat des de 1965 i té 
dos fi lls. Va realitzar 
estudis universitaris de 
Ciències Econòmiques. És 
doctor Honoris Causa per 
la Universitat Nacional 
d’Educació a Distància.
Durant els anys que va 
estar a la universitat 
va contactar amb grups 
opositors a la dictadura, 
participant juntament 
amb d’altres companys 
d’estudis com Pasqual 
Maragall, Isidre Molas 
i Narcís Serra en la 
lluita per a  l’eliminació 
del Sindicato Español 
Universitario. 
Va militar al Front Obrer 
de Catalunya. El 1974 va 
participar en la creació de 
Convergència Socialista 
de Catalunya, grup que 
després s’integraria al 
procés constituent del 
PSC-Congrés. Manel 
Royes ha estat alcalde 
de Terrassa des de les 
primeres eleccions 
municipals (1979) fi ns al 5 
d’abril de 2002.
El 30 de juliol de 1987 va 
ser elegit president de la 
Diputació de Barcelona, 
càrrec que va ocupar 
fi ns l’1 de juliol de 2003. 
Manel Royes va ser 
membre de la Comissió 
Executiva del PSC, on va 
exercir com a secretari 
de Política Municipal 
i d’Implantació (1982-
2004). Ha estat diputat al 
Parlament de Catalunya i 
delegat del Govern de la 
Generalitat de Catalunya 
a Madrid. 
Des del 22 de maig 
de 2004, és el delegat 
Especial de l’Estat al 
Consorci de la Zona 
Franca Barcelona.

En quina situació es 
troba el trasllat de Can 
Batlló?
Pel que sé, els propietaris de Can 
Batlló, l’Ajuntament de Barcelona 
i les empreses que es troben 
allí instal·lades estan negociant 
indemnitzacions i trasllats, de 
manera que, de totes les empreses 
que avui hi ha en aquesta zona, 
unes quantes tancaran i unes altres 
seguiran treballant a una altra 
zona de la ciutat. Les que vulguin 
seguir treballant, podran trobar 
el seu nou assentament a la Zona 
Franca de Barcelona. De fet, quan 
jo vaig accedir al càrrec de delegat 
de l’Estat al Consorci de la Zona 
Franca, l’alcalde Joan Clos ja em va 
parlar de que aquests industrials 
necessitarien una ubicació i que, 
probablement, els hauríem d’acollir 
nosaltres. Com vostè deu saber, 

l’alcalde de Barcelona és el president 
del Consorci de la Zona Franca. Ara 
per ara ens mantenim a l’espera 
que els negociadors determinin les 
indústries que seguiran i els terrenys 
que necessitaran, que poden ser uns 
50.000 m2, com a màxim.

De quina superfície 
estem parlant?
D’uns milers de metres quadrats. 
Tot i això, siguin els metres quadrats 
que siguin, la seva determinació 
dependrà d’aquestes negociacions 
que ara es troben en curs. De les 
empreses que quedin, puc assegurar-
li que nosaltres ens en farem càrrec 
llogant-los el sòl necessari. 

Vostès els faran les 
naus industrials?
Això també s’haurà de veure, 
perquè el Consorci lloga terrenys, 

no edifi ca naus generalment, encara 
que tot es pot considerar segons les 
circumstàncies. Jo crec que a Can 
Batlló hi deu haver de tot. Hi haurà 
qui voldrà construir-se la nau, i hi 
haurà qui vulgui ocupar una zona 
d’una altra nau. En qualsevol cas, 
ens haurem de posar d’acord. El que 
tothom ha de tenir clar, però, és 
que al polígon de la Zona Franca els 
terrenys són tots de lloguer i no es 
poden vendre, ja que pertanyen a 
l’Ajuntament de Barcelona.

Els terrenys se sap 
exactament on seran?
Aquí tenim 600 hectàrees de 
terrenys industrials i pràcticament 
els tenim tots plens. Ara bé, tenim 
petites parcel·les en l’àrea i les 
rodalies del polígon que podrien 
ser susceptibles d’acollir aquest 
assentament industrial. Aquí també 

Entrevista a Manel Royes, delegat de l’Estat al Consorci de la Zona Franca
L’ex alcalde 
de Terrassa

Als peus de Montjuïc, mirant al port, s’estén un territori tan gran com l’Eixample de Barcelona que és el 
gran desconegut de la ciutat. Parlem del Polígon de la Zona Franca, el Districte del Treball que cada dia 
rep milers de persones de tota l’àrea metropolitana que s’hi desplacen a treballar. Aquesta plana de 600 
hectàrees situada entre el port i l’aeroport de Barcelona va destinar-se a principis del segle XX per fer 
possible la industrialització d’Espanya. Aconseguit l’objectiu, l’entitat que administra aquest territori, el 
Consorci de la Zona Franca, es disposa a repensar els usos del polígon per seguir donant feina i riquesa a 
la Barcelona del segle XXI en endavant. El seu president executiu, Manuel Royes, és el més conscient que 
les empreses han d’evolucionar cap a la indústria del coneixement per sobreviure. 

Les 
fàbriques 

de Can 
Batlló 
poden 

viure una 
nova etapa 
al polígon 
industrial 

més 
gran del 

Mediterrani
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estem recuperant les 50 hectàrees 
que l’empresa automobilística Seat 
deslliurarà al reagrupar la seva 
activitat. A més a més, com que 
tenim 285 empreses instal·lades aquí, 
quasi cada any hi ha algun llogater 
que acaba el contracte, el que pot 
facilitar que es trobi un forat. Ja 
li dic que jo m’he pres l’encàrrec 
de l’alcalde com un compromís 
personal. Si ajudem a desembarassar 
Can Batlló perquè es pugui recuperar 
urbanament la zona, millor. El 
Consorci té una funció com promotor 
d’activitat econòmica, però també 
té un objectiu social que és mirar 
sempre de benefi ciar la ciutat. 

I se sap quan hauran 
de pagar aquí els 
fabricants? Hi ha qui 
parla de 7 euros el 
metre quadrat...
Aquí cobrem 32 euros el metre 
quadrat de lloguer anual, i aquest 
és el preu del sòl que s’aplica a tot 
nou contracte en aquesta zona per 
acord del plenari de la institució. És 
un preu per sota del preu de mercat 
i que ja no es pot reduir més. Tot 
nou llogater haurà de venir a aquest 
preu de sòl, i si s’han de fer naus 
industrials o altres arranjaments, 
aquests costos també s’hauran de 
pagar, siguin ells o uns altres.

Ho pagarà 
l’Ajuntament?
Veurà, com que el Consorci no es 
troba entre els negociadors del 
procés indemnitzador de Can Batlló, 
no li puc dir. El que és més normal és 
que pagui la propietat, que és qui al 
cap i a la fi  farà el negoci alliberant 
els terrenys de Can Batlló, però 
ignoro qui és la propietat i quins 
plans, compromisos i obligacions 
legals té.

La propietària és la 
immobiliària Grup 
Gaudir.
Doncs molt bé. Jo només li puc dir 
que nosaltres al Consorci cobrem 
aquests 32 euros el metre quadrat 
de sòl industrial, un preu que es 
troba gairebé un 30% per sota de 
mercat. Algú ens ho haurà de pagar 
a nosaltres o bé subvencionar als 
industrials. El més normal és que la 
propietat pacti amb ells i els pagui la 
diferència. Si ells arriben a un acord, 
nosaltres buscaríem la nova ubicació 
en el menor temps possible.

La Zona Franca sembla 
un gran espai que acull 
tot tipus d’indústries, 
tan manuals com 
tecnològiques i 

punteres.
El valor afegit que generen les 
empreses que tenen la seva seu al 
polígon de la Zona Franca equival 
al 15,2% del PIB de Barcelona. 
Això és importantíssim. El Consorci 
va néixer per administrar aquests 
terrenys que havien de ser el revulsiu 
de la industrialització d’Espanya 
i, realment, aquesta dinamo 
econòmica va funcionar. L’empresa 
que va personifi car aquesta 
industrialització va ser la Seat. La 
marca Seat va néixer i es va establir 
aquí gaudint d’un contracte de 100 
anys —se li acaba al 2049— i així va 
arribar la industrialització moderna 
d’Espanya. 
Ara estem en una altra fase, la de 
l’economia globalitzada. En aquesta 
etapa, també es necessiten fàbriques 
que ens produeixin articles de 
consum, però hem de fer un esforç 
d’anticipació per mirar d’avançar-
nos als temps i seguir essent 
pioners. I això com es fa quan des 
de la Xina ens arriben un munt de 
productes molt més barats? Doncs 
mirant d’establir noves activitats 
econòmiques que creïn riquesa i un 
bon nivell de vida. Perquè els nostres 
ciutadans no han de competir 
salarialment amb els dels països per 
desenvolupar, sinó amb els ciutadans 
del primer món. O bé mirant 
d’ocupar els espais de mercat de 
més gran valor afegit. Ja no teixirem 
com feia la meva família, com era 
habitual al segle XIX, però podem 
comercialitzar o produir productes 
d’alta gamma per determinats 
segments. Cal veure els sectors en els 
quals som forts.
Per exemple, Catalunya produeix 
el 5% de tots els productes 
farmacèutics d’Europa i en aquest 
sector tenim un gran potencial, 
també per que comptem amb uns 

professionals farmacèutics i sanitaris 
de primeríssima talla. Tenim grans 
companyies, laboratoris, grans 
hospitals i centres de recerca i es 
gasta en investigació.
El Consorci ja fa temps que treballa 
en ajudar a les activitats econòmiques 
de més futur vinculades amb el 
coneixement. Hem contribuït a 
la creació del Parc de Recerca 
Biomèdica; amb la Universitat 
Politècnica hem construït dos edifi cis 
Nexus de transferència tecnològica 
universitat-empresa, i ara pensem 
fer-ne un tercer per aprofi tar les 
sinèrgies tecnològiques que per 
la indústria avançada té el super-
computador Marenostrum, un dels 
més grans que hi ha a Europa i que es 
troba al Campus de Pedralbes.
Amb la Universitat Autònoma de 
Barcelona planegem fer un centre 
similar, l’Eureka, per aprofi tar els 
avantatges tecnològics que segur que 
tindrà per les empreses el Sincrotó 
que ha de construir-se junt al Parc 
Tecnològic del Vallès i la Universitat 
Autònoma de Barcelona.

I concretament al 
polígon de la Zona 
Franca?
Al polígon de la Zona Franca, algunes 
empreses que eren proveïdores de 
l’automòbil han anat diversifi cant 
i ara tenen les seves divisions més 
dinàmiques dedicades a la indústria 
aeronàutica. També hi ha sectors 
tradicionals que són de futur, com 
la indústria alimentària, que està 
evolucionant cap a nous conceptes i 
sectors de mercat. En el futur també 
menjarem, encara que segur que 
ho farem d’una altra manera i amb 
uns productes potser més sofi sticats 
o és possible que biològicament 
més respectuosos. Aquesta mena 

d’indústria està fent forat i necessita 
lloc també. Fixi’s que nosaltres des 
del Consorci hem comprat una 
nau industrial on abans Philips 
feia bombetes i la volem llogar a 
les indústries alimentàries que ja 
no hi caben a Mercabarna. D’altra 
banda, li he de dir que encara que 
nosaltres no investiguem, sí que 
ens toca facilitar ubicacions perquè 
les empreses es puguin instal·lar al 
costat dels centres d’investigació i 
puguin produir riquesa aprofi tant 
aquest coneixement.

Vostès fan compatible 
la investigació amb 
els nous jaciments 
laborals?
D’alguna manera, sí. En aquest sentit, 
per exemple, també construirem 
a la zona 22@ edifi cis destinats a 
aquest propòsit. L’edifi ci Media-Tic 
serà la Casa de les Tecnologies de la 
Informació i un edifi ci-bressol de les 
noves empreses que es constitueixin 
en aquest sector amb tan de futur.

Vostè ha dit que prové 
d’una família amb 
tradició en el tèxtil...
A casa meva érem fabricants tèxtils 
del ram de la llana. Fèiem llanes per 
labors, el que tenia sentit quan les 
senyores feien mitja. La nostra llana 
portava la marca El Buen Pastor i 
veníem a tot el món llevat de França, 
on justament hi havia una altra 
marca que es deia Le Bon Pasteur. 

I què passa amb el 
tèxtil?
Que va desapareixent, quan va 
ser el sector industrial més fort de 
Catalunya. Hem cobert una etapa i 

“Nosaltres al 
Consorci cobrem 
32 euros el 
metre quadrat 
de sòl industrial” 
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ara hem de començar-ne una altra.

En tenen la culpa els 
xinesos?
El tèxtil no ha pogut competir amb 
sous tan barats com els de Xina, 
però la competència també ens 
podria haver arribat de qualsevol 
altre país emergent, com l’Índia. 
A Catalunya presumíem de tenir 
una maquinària que era molt 
sofi sticada i cara, però el cert és que, 
fi nalment, aquests països la van 
acabar comprant i ara ells també 
fabriquen tèxtils sofi sticats. En 
aquest sector, ara el negoci es troba 
en la distribució i la comercialització. 
El Corte Inglés o Zara segueixen fent 
negoci.

Vostè va ser el primer 
alcalde de Terrassa. 
És més complicat ser 
alcalde o bé estar al 
Consorci de la Zona 
Franca?
Ser alcalde no ha estat gens fàcil, 
sobretot en l’època dels primers 
ajuntaments democràtics. Els darrers 
alcaldes del franquisme l’any 1975 
es trobaven en fals, no se sentien 
legitimats. Fins al 1979 no van 
fer cap ordenança, actuacions ni 
projectes. No van plantar ni un 
arbre. Quan hi va haver les primeres 
eleccions democràtiques, els que 
vam entrar en els nous consistoris 
ens vam trobar una situació 
desoladora, ciutats arruïnades, 
sense res, amb molts problemes 
desatesos any rera any... I amb una 
ciutadania que frisava per canvis, 
que dipositava en nosaltres unes 
expectatives molt altes. I nosaltres 
no teníem cap experiència prèvia! 

La crisi del tèxtil els va 
afectar molt?
A Terrassa va ser especialment 
virulenta. Pensi que nosaltres teníem 
20.000 aturats, un percentatge molt 
alt de la població no tenia feina i la 
crisi semblava que no tenia fi . Però 
es va reaccionar. A base de dedicació 
i imaginació. No hi havia quartos. El 
banc de crèdit local havia esgotat els 
diners. No vam trobar ni un duro i 
vam haver d’inventar solucions.

Es posaria en la pell de 
Joan Clos?
Jo ara li parlo dels primers 
ajuntaments. Ara, els Ajuntaments 
funcionen. En el cas de Barcelona, 
en Joan Clos ha estat una de les 
persones que, des de les seves 
diverses responsabilitats i ara també 
com alcalde, ha aconseguit que 
l’ajuntament de Barcelona funcioni.

Hi havia menys tècnics 

i més política, el 
contrari que ara?
Li asseguro que en els primers 
ajuntaments quasi no hi havia tècnics 
i que tot es feia a base de voluntat, 
compromís i coratge. Ara Terrassa  
ha passat a ser una de les primeres 
ciutats de Catalunya, sobrepassant els 
200.000 habitants!

Viu a Terrassa?
Visc a Matadepera, una ciutat 
d’estiueig on ja vivia quan era alcalde 
de Terrassa. 

Què fa al Consorci 
de la Zona Franca? Li 
és útil l’experiència 
acumulada dirigint 
durant tants anys la 
Diputació de Barcelona 
i a l’alcaldia? 
I tant que m’ha estat útil. He après 
moltes lliçons en l’àmbit local i penso 

que aquest bagatge personal ha 
estat una aportació molt gran al 
meu càrrec actual, des del qual puc 
actuar amb molt coneixement de 
causa sobre moltes coses. Conec 
de primera mà els problemes 
dels ajuntaments i la realitat 
administrativa, i també he conegut 
la pressió de l’exigència del ciutadà i 
les seves necessitats. Li asseguro que, 
fi ns i tot, he après, afortunadament, 
dels error que he comès durant tots 
aquests anys anteriors a la meva 
arribada al Consorci. 
El Consorci és una entitat econòmica 
que no pateix l’anguniosa pressió 
diària del veí, però el seu camp 
d’acció és molt ample i permet 
actuacions força diverses. D’aquí 
poc, per exemple, col·laborarem 
en construir vivenda social a l’àrea 
metropolitana, un bé  molt escàs 
i una mancança que ja vaig poder 
comprovar en la meva etapa 
d’alcalde. 
Si miro l’agenda per contestar-li a 
què em dedico, puc dir-li que en 
les darreres setmanes he fet coses 

ben diverses: des de 
promocionar Barcelona 
entre els empresaris 
de Nova York, a buscar 
noves implantacions 
industrials per Catalunya, 
a reunir-me amb els 
cònsols estrangers 
a la ciutat per mirar 
d’atraure inversions a 
Barcelona... Fins he fet 
trobades amb persones 
que són “cervells” 
d’altres entitats per 
intentar d’ubicar aquí 
les activitats industrials 
més competitives 
i m’he reunit amb 
rectors universitaris 
per concertar accions 
conjuntes. El polígon 
és, en sí, un altre món, 
que em permet trobar-
me amb empresaris o 
intentar de millorar la 
mobilitat al polígon 
industrial...

Un dels meus objectius més 
ambiciosos és trobar una activitat 
econòmica nova per les 50 hectàrees 
recuperades a Seat de manera que es 
dinamitzi tota l’activitat del polígon. 
Volem aconseguir l’efecte que va 
induir Seat a fi nals de la dècada 
dels 50. Aquest és un aspecte que 
també tractem amb els empresaris 
ubicats al polígon, amb qui em vaig 
entrevistant.

Manté una relació 
habitual amb els 
empresaris?
És lògic en una agència econòmica 
com aquesta. Els empresaris es 
queden favorablement sorpresos 
perquè mai no els havien cridat aquí. 
Alguns venen pensant que els cridem 
per donar-los males notícies o amb 
una intenció oculta. El que volem és 
saber què els cal i veure si els van bé 
les coses a nivell de competitivitat. 
Fins ara, tots s’han mostrat contents 
amb aquest polígon, que és una àrea 
industrial de primera categoria. La 
veritat és que tots ens diuen que 
estan molt satisfets d’estar aquí i 
valoren molt aquest emplaçament 
que és “la plaça Catalunya de la 
Barcelona industrial”, tal i com em va 
dir un empresari. 
Ara que li comento això, val a dir 
que algunes de les nostres visites 
sovint es queden impressionades 
amb la grandària i el gran estil 
de la nostra seu, perquè no és 
habitual una construcció així en 
una zona industrial. He de dir 
que aquest edifi ci de Ricard Bofi ll 
és un intent de dignifi car el món 
industrial, generalment amagat en 
un racó marginal de les ciutats, i que 
nosaltres volem que sigui un motiu 
d’orgull de la nostra societat. Perquè 
és un món actiu, productiu i amb  
vocació de ser capdavanter. 

Dalt, Can Batlló. Sota, seu del Consorci de la Zona Franca. 
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Per quan la piqueta 
a Can Batlló?

José Antonio Calleja 
Portaveu del PPC

Desitgem que les obres 
comencin el 2007, però cal 
ser prudents. És important 
acabar de reubicar tots els 
tallers i empreses del polí-
gon i que no es perdi ni 
un lloc de feina. I cal que 
les obres es facin en els 
terminis establerts amb 
un calendari clar i rigu-
rós amb el corresponent 
seguiment.

Francesc X. Esteve 
Portaveu de CiU

Esperem que sigui quan 
abans millor. El que cal 
és que el pla per a Can 
Batlló sigui acurat i doni 
resposta a les necessitats 
del veïnat de La Bordeta. 
No s’entendria que 
desprès de 30 anys 
d’espera, per les presses 
de l’últim moment el 
projecte fi nal no complís 
les expectatives. 

Lluís Fajarí 
Portaveu d’ICV-EUiA

Encara queda, però, 
recórrer el camí de 
l’aprovació urbanística, 
que es pot donar cap a 
fi nals d’aquest 2006. Si 
això es compleix, no seria 
aventurat pensar que 
el proper any es pugui 
començar a actuar a Can 
Batlló. Ara toca arribar 
a un acord de consens 
social.

Els polítics 
del Districte 
exposen 
els principals 
problemes 

Albert Soler 
Portaveu del PSC

Nosaltres creiem que 
abans d’acabar la 
legislatura podrem ser 
testimonis de com es 
comença a transformar 
Can Batlló en l’espai 
veïnal que tots volem. 
S’ha d’esperar a veure com 
acaben les negociacions 
entre Generalitat i la 
immobiliària propietària 
dels terrenys. 

El procés està pendent 
de les aportacions de 
les entitats; un cop fetes 
caldrà veure quines poden 
incorporar-se al projecte. I 
aquest començarà a rodar. 
Fet i debatut crec que, en 
tot cas, s’iniciarà aquesta 
legislatura. Malgrat tot, 
el més important no és el 
període, sinó que hi hagi 
un ampli consens. 

Josep Chalmeta
Portaveu d’ERC
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El claustre de professors 
de l’escola Sant Vicenç de 
Paül, així com l’AMPA del 
mateix centre, manifesten 
la seva disconformitat amb 
el comentari fet sobre les 
Filles de la Caritat en l’article 
publicat en L’INFORMATIU 
de febrer perquè considerem 
que aquest comentari no té 
res a veure amb la resta de
l’article i que el tracte que 
se’ls dóna a les germanes és 
pejoratiu i fora de lloc.
Tanmateix, agraïm la 
disculpa que hem rebut 
per part de la direcció de la 
revista i l’oportunitat que 
ens dóna de publicar aquest 
escrit.
Josep Maria Subirachs

Nota del Sant 
Vicenç de Paül

Al 2006 Barcelona té el 
metro que li corresponia 
tenir els anys 80. 
Explicació: el pla de metro 
de 1974 preveia gairebé 
el doble d’estacions de les 
que ara tenim. Preveia la 
famosa línia per sota de 
la Diagonal i ampliacions 
a totes les línies: la línia 3 
fi ns a Sant Just; la línia 5 
fi ns passat el Carmel i més 
parades a Cornellà, i la 
línia 2, que va començar 
a construir-se i que havia 
d’entrar en servei el 1992 
(l’any olímpic), però no 
van ser capaços d’acabar-
la fi ns el 1996! Ara, de 
nou, s’omplen la boca 
tots els polítics amb el 
famós pla de transports, 
presentat el 2002. 
Joan Deltell

Un contra tots 

L’estimat metro 

Catalunya-
Madrid

El nostre ordenament 
constitucional, producte d’un 
ampli consens inèdit fi ns 
la data, confi gura Espanya 
com un Estat plurinacional 
i fa una distinció expressa 
de les regions i nacionalitats 
que la integren. Reconeix, a 
més, que aquesta condició 
de diversitat és factor 
d’enriquiment en el sentit 
més ampli i commina els 
poders públics a protegir 
activament aquest patrimoni 
cultural i lingüístic. 
No obstant això, no és difícil 
constatar que aquesta idea 
de pluralitat i integració 
encara no ha arribat a 
establir-se sòlidament en 
alguns sectors de la societat.

Dins el conjunt de la societat 
espanyola, encara hi ha 
qui observa la diversitat 
com a una amenaça, en 
lloc d’apreciar l’aportació 
netament positiva que 
comporta. A més, es parteix 
freqüentment de la posició 
que confereix a la llengua i 
cultura castellanes el paper 
defi nitori d’Espanya, deixant 
en un segon pla les altres 
llengües i cultures que 
conviuen dins d’Espanya, 
reduint-les en alguns casos 
a simple folklore. Entenem 
que la por a la diversitat, i 
els intents uniformitzadors 
que comporta, tenen el seu 
origen en la ignorància de 
la història comuna i en la 
incomunicació que encara 
avui segueix existint entre els 
pobles que s’hi integren.
María Álvarez i 4.000 
signatures més
Manifest fundacional de 
l’associació Apropament 
Catalunya-Madrid
www.apropament.net

MOR JOSEP SANAHUJA. El tresorer de la Federació 
d’Associacions i Comissions de la Festa Major de Sants, Josep 
Sanahuja, ha mort a Vic, als 80 anys, per causes naturals. 

Els veïns de la plaça d’Osca 
i dels voltants volem 
puntualitzar sobre l’escrit del 
Foro de Debate Popular a 
L’INFORMATIU de febrer.

Resposta al 
Foro de Debate

No només denunciem els 
concerts fora de control, 
sinó qualsevol soroll 
que perjudiqui física i 
psíquicament als veïns. 
Actes que s’han denunciat 
reiterativament a les 
autoritats. 
Els responsables de l’alcaldia 
concedeixen permisos 
sense comprovar abans si la 
placa reuneix les condicions 
acústiques necessàries i 
sense poder garantir el 
respecte cívic. 
Aquest tipus d’actuacions 
haurien de canviar per tal 
que no es produeixin més 
actes incívics com aquests. 
Qualsevol que passi per la 
plaça d’Osca pot veure un 
gran nombre de pancartes 
amb el lema “Prou soroll”. 
És molt trist que en una 
societat democràtica i 
intel·ligent com aquesta 
s’hagi de recórrer als mitjans 
de comunicació per tal 
de cridar l’atenció de les 
autoritats.
Lydia Domènech

ANUNCI. Per motius externs, el número de L’INFORMATIU 
corresponent a març no ha pogut sortir al carrer com era la 
voluntat de la direcció de la revista. Demanem disculpes als 
nostres lectors. 
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Can Batlló anirà als terrenys del 
Consorci de la Zona Franca (www.
elconsorci.net), que gestiona sis 
milions de m2 per a activitats 
“logístiques, tecnològiques i 
urbanes” i del qual és president 
l’alcalde de Barcelona, Joan Clos. 
Finalment, no anirà a part de 
les 50 hectàrees que té la fi rma 
automobilística Seat, com es va 
inferir en un primer moment. 
Tanmateix, no se sap el lloc exacte on 
pararan els industrials ni els metres 
quadrats que tindran les futures 
instal·lacions. “A aquest espai van 
també els de Santiveri i factories de 
Bon Pastor. Es va parlar del carrer de 
Motors. Està tot en l’aire”, especula 
un vocal de l’Associació d’Industrials. 
El que saben segur és que els nous 
contractes de les empreses tindran 
una durada de 15 anys (l’antiga 
immobiliària Lles feia contractes 
d’entre tres i cinc anys) amb el preu 
negociable de set euros el metre 
quadrat (a Can Batlló són cinc euros 
el metre quadrat). “El preu que ens 
han donat a Zona Franca no és per 
estirar-se els cabells. El problema és 
el trasllat”.

Moure les màquines

Un dels factors clau per escampar 
la boira de la incertitud entre els 
empresaris i treballadors de Can 
Batlló és que hi ha hagi una fórmula 
acceptable que afavoreixi els trasllats 
als nous terrenys: “Hi ha empreses 
que necessitaran molt de temps 
per traslladar-se”, aventuren els 
representants dels industrials. “Hi 
haurà industrials que no podran 
traslladar-se perquè no ho podran 
costejar. Reubicar vol dir fer 
instal·lacions i posar maquinària. Hi 
ha gent que té furgonetes i d’altres 
que no, i aquests últims trigaran un 
any per transportar els seus aparells. 
Vam anar a veure al Conseller de 
Treball i Indústria, Josep Maria Rañé, 
perquè la Generalitat ens gestionés 
crèdits tous (de terminis més llargs 
i amb menys interessos). Va dir que 
ni parlar-ne, que no hi havia diners 
perquè l’altre Govern (CiU) els havia 
malgastat”. 
L’Associació d’Industrials conjectura 
que dels 180 fabricants —donen 
feina a unes 2.000 persones—, el 
20% no podrà assumir les despeses.
“L’únic que se li ha demanat a 
l’Ajuntament és que siguin ells els 
que gestionin els terrenys amb el 
Consorci de la Zona Franca. I que 
mantinguin els industrials a Can 
Batlló fi ns que es signi el pacte. Lo 
ideal seria que tot aquell que estigui 
ara al polígon i vulgui marxar a la 
Zona Franca se li deixi en pau fi ns el 
moment d’anar-hi, quan tinguin les 
claus a punt”, sospira aquest vocal de 
l’associació, que prefereix no donar 
el nom i que li preocupa que a la 
gent de la nau central a la que se li 

acaba el contracte durant el 2006, la 
propietat els fot fora. “La propietat 
vol la nau central buida. Al que no 
vol marxar de la nau central li fot un 
plet”. Fa un any que Gaudir no fa 
contractes en aquest edifi ci. 
Quant a la nau central (bloc 8), la 
joia de corona que desencallarà 
el desmantellament del polígon 
d’11 hectàrees i que albergarà 
la Conselleria de Medi Ambient i 
Habitatge, l’Associació d’Industrials 
de Can Batlló desconfi a de les 
promeses. Segons ells, encara no 
s’ha signat l’acord entra la propietat 
(Grupo Gaudir), la Generalitat i el 
Consorci de la Zona Franca, i amb 
l’Ajuntament de Barcelona com a 
mediador. “L’acord s’està tancant 
des de fa més de sis mesos. Falten 
serrells”. 
Un d’aquests serrells podria ser el 

No podem amagar la nostra 
satisfacció per la proposta presentada 
per desencallar el projecte de Can 
Batlló. Aquesta proposta presenta, 
respecte al pla vigent, notables 
diferències que d’alguna manera 
el milloren, malgrat que s’ha 
augmentat, en molt, la densitat del 
barri.
-Es passa de 571 habitatges a 1.377 
habitatges, encara que no es modifi ca 
sòl destinat a edifi cació dins del 
recinte de Can Batlló.
-No s’obra al trànsit el carrer de 
Quetzal i desapareix la rotonda 
prevista a la cruïlla amb el carrer de 
Parcerisa. Tampoc es perllonga el 
carrer d’Hartzenbusch.
-Es trasllada l’edifi cació prevista dins 
del recinte al front del carrer de la 
Constitució, deixant com a únic pas 
cap al parc la continuació del carrer 
de Toledo.
-Aquestes dues darreres modifi cacions 
permeten unifi car i ampliar la zona 
verda de quatre hectàrees a cinc 
hectàrees.
-El sòl destinat a serveis terciaris 
(hotel) canvia d’ús i es trasllada 
edifi cació al front de la Gran Via amb 
Parcerisa.
-Es crea nova edifi cació al front de 
la Gran Via-Amadeu Oller-Camp de 
Magòria, desplaçant la zona esportiva 
cap al carrer de Corral.
-Per fi  se’ns presenta un pla 
d’equipaments molt complet i 
ambiciós que, segurament, satisfarà 
les necessitats del barri.
Sembla que, per fi , es podrà fer 
realitat el que durant tants anys 
hem demanat. De totes maneres, 
encara queden algunes coses per 
resoldre, que no són menors, i així ens 
permetrà estar totalment satisfets.
Com és natural, i sent qui som, 
la nostra més gran preocupació 
és que l’Administració es posi en 
contacte amb el veïnat del carrer de 
la Constitució, encara afectats, per 
tal de començar a negociar la seva 
reubicació i les indemnitzacions a que 
tinguin dret. L’Administració ha parlat 
amb la immobiliària Gaudir i amb els 
industrials. Creiem que els nostres 
veïns mereixen el mateix tracte, ja 
que també són propietaris, més petits, 
però propietaris al cap i a la fi .
Caldrà esperar que es signi aviat 
l’acord entre Generalitat i Grupo 
Gaudir per la venda de la nau central, 
que el trasllat de les indústries es 
faci en unes justes condicions, que 
el veïnat del Camí de la Cadena 
tingui un tracte d’acord amb la seva 
particular situació i, per acabar, que 
aquesta modifi cació urbanística passi 
tots els tràmits legals.
El 2007 pot ser un any esplèndid i tots 
hi hem de participar.
Joan Vallverdú i Enric Jara

Can Batlló, 
per fi  la llum

contenciós administratiu que la 
propietat, representada pel seu 
advocat Lluís Cases, de Garrigues 
Abogados y Asesores Tributarios, 
té en marxa des del 2002 contra 
l’Ajuntament. Fonts de l’entorn 
municipal han ressenyat que el litigi 
obert està relacionat amb el nombre 
de pisos que la propietat considera 
que té dret a edifi car a la zona. 
L’acord no es pot signar fi ns que no 
es retiri la demanda.  
Ara, l’estimació és de 1.377 pisos 
que construirà a Can Batlló el 
Grupo Gaudir, i no els 576 pisos 
que es remenaven mesos abans. 
“L’Ajuntament té pressa electoral. 
Necessita que el 2007 hi hagi una 
excavadora aquí per fer-se la foto. 
Jo crec que van curts de calendari”, 
refl exen. 
Redacció

“El contrato quedará resuelto a su 
vencimiento el 30 de abril a todos 
los efectos, debiendo ustedes hacer 
entrega de las llaves del local, 
dejándolo vacío, libre y expedito a 
total disposición de la propiedad”. 
Signa la carta (per burofax, de 23 
de gener) la directora general de 
Desarrollos Inmobiliarios Grupo 
Gaudir, Carmen Escrivà. I va dirigida 
a la petita empresa “bifamiliar” 
Mantenimiento y Reparación de 
Aparatos de Control (Myrac), un 
taller de sis persones que fabrica 
aparells de control pel sector 

“Vacío, libre y expedito”
químic, petroquímic i alimentari. 
Myrac (140 m2) està situada al 
número 45 de la tercera planta del 
bloc 8, que la propietat vol deixar 
buit a toda costa. Té contractes 
d’arrendament des del 1978, l’últim 
d’una durada de tres anys. Els 
gerents de Myrac demanen que 
els deixin estar al local fi ns que es 
produeixi el trasllat a les naus de 
la Zona Franca (calculen que els hi 
costarà uns 20.000 euros). “Volem 
que la Generalitat, que comprarà 
aquesta nau, es faci càrrec de la 
situació que vivim molts llogaters”. 

“La venda de la nau central a la Generalitat (on s’instal·larà la Conselleria 
de Medi Ambient i Habitatge amb les seves 1.600 persones) ha estat un 
dels aspectes crucials que han permès desencallar el procés i crear un 
pla d’equipaments”, va incidir la regidora Imma Moraleda en el Ple del 
Consell de Districte, celebrat el 28 de febrer. Segons la regidora, hi ha 
un “principi d’acord” entre la propietat i les institucions. Els partits de 
l’oposició (CiU i PPC) van demanar transparència.  
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A la imatge s’observa l’amplada que tindrà la piscina

Connexió Sant Pere d’Abanto-Farell
A la imatge s’observa el drenatge de la riera que s’ha trobat al solar que ocupava l’antic cinema Miami

XXII 
Aniversari 
del Centre 
Cultural 
Islàmic de 
Sants
Festa del 
naixement del 
profeta de l’islam  
Muhammad

Diumenge 9 d’abril, 
a les 16 hores
Casinet d’Hostafrancs
Programa:
16 hores 
Presentació a càrrec 
de Rachid Aarab, 
director del Centre 
Cultural Islàmic 
de Sants, i Imma 
Moraleda, regidora 
del districte Sants-
Montjuic
16.20 hores
Conferència “Qui 
és Muhammad?”, 
a càrrec de Khalid 
El Ouazzani, 
investigador a 
la Universitat de 
Granada, i Xantal 
Guinovart, membre 
del Centre Cultural 
17.30 hores 
Descans, pica-pica 
i música espiritual 
18 hores 
Taula rodona sobre 
la convivència en la 
societat, a càrrec de  
Juan Porcell, degà de 
la Facultat de Filosofi a 
de la Universitat 
Ramon Llull; Chaqib 
Tahir, president 
de la federació 
d’associacions 
pakistaneses a 
Espanya; Eulàlia 
Perarnau, presidenta 
del Secretariat 
d’Entitats, i Rachid 
Aarab, director del 
centre Cultural. 
Modera Muhammad 
El Hafi , cineasta.  
19.15 hores 
Clausura  
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Sextatut Entrevista 
al cantautor 

Luis Eduardo Aute

—Cada año estoy un mes o un par de meses sin fumar, y luego vuelvo a delin-
quir. No voy a dejar de fumar.
—Con lo de la ley mucha gente ha prometido dejarlo.
—Todos los vicios son estúpidos, pero el tabaco es el más estúpido. Ni siquiera 
te produce placer. El tabaco no te da nada. 
—¿Cansa estar siempre de gira, en la carretera?
Al fi nal, sí. Al principio, no, se reciben con ganas. Ahora ya no es el tópico de 
la carretera, es autopista. Antes era más divertido, pasabas por los pueblos y 
te parabas; ahora es un coñazo. 
—¿Cómo es la música que hoy se pincha? 
—Los raperos son los nuevos cantautores.
—¿Los músicos de moda seguirán estándolo en décadas?
—No sé si los músicos de moda son éxitos fugaces. Seguramente. 
—¿Ha escuchado “Zapatillas”, de “El Canto del Loco”?
—No estoy muy al tanto de lo que se está haciendo ahora. Es otra cuerda 
distinta a la mía.
—¿A quién escucha?
—De los menos viejos, a Pla. Me gusta mucho Antonio Vega. Eh... no te voy a 
dar nombres. Son canciones...
—Aparte, ¿qué hace?
—Sigo pintando. He inaugurado una retrospectiva en Valencia. Son 50 años 
de pintura. Es una exposición itinerante. Es muy cómodo, viajan los cuadros, 
no yo. 
—¿Con qué juventud se queda: con la del botellón de España o con la 
de la rebelión de Francia?
—Unos hacen el botellón y otros la revolución. (Respira lentament i frunzeix 

Explora de gairell la portada d’El País dominical que acabo 
de comprar: “ERC votará “no” al Estatut en protesta por los 
recortes”. Luis Eduardo Aute (Manila, 1943), el canalla Aute, 
s’accelera: “A ver cuándo se habla del Sextatut, un Estatut 
del sexo, en séxtasis estático. Si el problema es España, 
olvidémonos de España”. La seva formulació és Estado Social 
de Países Autónomos y Naciones Históricas Asociadas, “o 
Asimétricas”, cuyas siglas son ESPANHA. És una més de les 
seves animalhadas (Ed. Siruela, 2005), aforismes, poemes petits, 
o poemigas com ell els anomena indecorosament. Un altre 
seria: “El mundo se divide en dos: en gente hija de puta y gente 
de puta madre”.
Creacionista (“falta imaginación”), relativista convençut (“hasta 
Dios es relativo”) i libertari vitalista (“la libertad es más que un 
derecho, es el deber de no claudicar”), parla en castellà, tot i 
que quan li pregunto si el català l’entén, em supera: “Què vols 
que et digui?”. El seu pare era de la plaça Rovira, de Gràcia. 
Es perd en disquisicions del que considera cantautor (“O.
T. sólo da intérpretes, ellos no son autores”). És el nen dels 
de la seva generació; le petit princep, afegiria. Les seves 
respostes són meditades llargament i les posa sobre la taula 
de la cafeteria de l’Hotel Princess, on s’alberga en espera de 
donar l’últim concert del Barnasants 2006, al Teatre Joventut 
de L’Hospitalet, amb repertori de Auterretratos (BMG, 2005; el 
seu proper disc es dirà Pulso). Vistes al Fòrum (“mira cuánto 
espacio desaprovechado”). Els seus braços d’aler es mouen com 
les aspes dels molins del Quixot, amb escarafalls. Barba de tres 
dies. Demana amb gana un cafè amb llet i un mini entrepà de pernil. 
Plaenterament menja. Atén, abans de clavar les dents, la trucada del 
seu fi ll Miguel: “Hola, Don Hijo”. És 19 de març, Sant Josep, Dia del 
Pare. L’últim concert al qual ha assistit és el del seu fi ll, que té un 
grup: Free Game (m’ho lletreja), i és de brit pop. “No tira al pare?”, 
pregunto. “No, él es sólo guitarrista”.
Porta un pin amb la bandera de Filipines, que no ha visitat des 
que va néixer: “Es un país ingobernable, de 7.000 islas con 7.000 
dialectos, son un poco los andaluces de Oriente, muy católicos, por 
un lado, y muy promiscuos, por otro. Es un país surrealista en el culo 
del mundo”. 
Fuig del tracte del vostè. Fuma Marlboro “circunstancialmente”.

l’entrecella). Los años 60 fueron muy transgresores, en todos los sentidos y 
en todas partes del mundo. Fueron años convulsos, una etapa de cambio, 
una sacudida política… En España teníamos la dictadura de Franco, lamen-
tablemente. España era un país del Tercer Mundo en vías de desarrollo.
—¿Corrió delante de los grises como muchos dicen haberlo hecho?
—Sí. La última vez que me manifesté fue contra la invasión de Iraq. Siem-
pre que hay una situación urgente, lo hago sin titubear. 
—Entonces, su juventud es la de Francia…
—En Francia, las reivindicaciones de los estudiantes en contra de la ley de 
Villepin no son para cambiar las cosas y derribar el sistema. La movida es 
por motivos laborales-económicos, por no perder lo que tienen. Lo más cer-
cano al Mayo del 68 son las manis de los antiglobalización. Lo del botellón 
se parece más a aquel espíritu de rechazo a la autoridad, protesta urbana 
por la vía etílica. En la revolución te enfrentas a la realidad para cambiarla.
—¿En su época había botellones?
—No, pero seguramente, si ahora tuviese 18 años, estaría en la calle. 
—El jueves 16 de marzo, Joan Manuel Serrat fue investido doctor 
honoris causa por la Universidad Complutense de Madrid, ¿estuvo?
—No, tenía un acto a la misma ahora. Tutéame, por favor.
—Usted, tú, ¿eres doctor…?
—No soy doctor, dudo de mi honor y espero no perder la causa.
—Serrat emplazó a los mágicos atardeceres la razón de los enamo-
ramientos de muchas parejas con sus canciones de fondo. ¿Te ha 
dicho alguien que se enamoró escuchando tus canciones?
—Sí, parece ser que sí. Alguna vez se me ha acercado alguna pareja con la 
hija y me han dicho: “La fabricamos escuchándote”.
—¿Alguna canción en especial?
—Cada pareja tiene su canción. Recientemente, una incluso había estado 
dudando de ponerle a su niña recién nacida “Giraluna”, que fue una can-
ción que saqué hace un par de años. Felizmente, no se lo pusieron. 
—Sus canciones de denuncia, como “Al alba”, en contra de los últi-
mos fusilamientos de Franco…
—”Al alba” es una canción de amor donde se sugiere el clima de un fusila-
miento. Coincidió con los últimos fusilamientos de la dictadura franquista.
—¿Comparte la esperanza del presidente del Gobierno de que ETA 
abandone defi nitivamente las armas?
—Es un terreno complicado, complejo, lleno de matices. 
—¿Qué le queda de Filipinas?
—Pocos recuerdos de infancia, pero, en cualquier caso, agradables. 
Text i foto Jesús Martínez
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Afectacions a l’estació de Mercat Nou de la Línia 1 
de metro per les obres del Tren d’Alta Velocitat

Amb motiu de les obres 
de construcció del Tren 
d’Alta Velocitat a la 
zona de l’estació de 
Mercat Nou de la Línia 
1 de Metro, que està 
portant a terme l’ADIF, 
aquesta instal·lació 
restarà afectada 
coincidint amb les 
diverses actuacions que 
es vagin realitzant.

Així, des del 9 de març, l’andana 
direcció Hospital de Bellvitge roman 
sense servei i tancada, i, per tant, 
només resta operativa l’andana 
direcció Fondo, la qual funciona 
amb normalitat i té accés per Riera 
de Tena. L’accés per Jocs Florals i el 
pas de vianants que connecta els 
carrers Jocs Florals i Riera de Tena han 
quedat anul·lats.
Aquest tancament no permet 
l’aturada a l’estació de Mercat 
Nou dels trens que van en direcció 
Hospital de Bellvitge, motiu pel qual 
els usuaris que volen baixar a Mercat 
Nou han d’anar fi ns a l’estació de 
Santa Eulàlia, canviar el sentit i tornar 
en el tren que va en direcció Fondo.
Igualment, per anar direcció Hospital 
de Bellvitge des de Mercat Nou, es 
pot agafar el metro per l’andana 
direcció Fondo i canviar de sentit a 
l’estació plaça de Sants.

Des del 9 de març l’andana direcció Hospital de Bellvitge roman tancada 
i només resta operativa l’andana direcció Fondo

Com que l’accés per Jocs Florals està 
tancat, TMB recomana també com a 
alternativa que s’utilitzi l’estació de 
plaça de Sants.

Estació remodelada

Cal remarcar que aquesta andana 
no tornarà a obrir-se al públic fi ns 
la fi nalització de les obres de la 
remodelació de l’estació que serà 
executada per GISA a través d’un 
projecte que s’està acabant de 
redactar. Durant gran part de la 
durada dels treballs de remodelació 
de l’estació, també caldrà tancar 
l’andana direcció Fondo de manera 
que en un futur restarà fora de 
servei l’estació amb circulació de 
trens passant sense aturar-se.

El suport de la campanya 
informativa

A banda de la senyalització dels 
itineraris alternatius, TMB porta a 
terme una campanya informativa 
per donar a conèixer aquesta 
actuació a tots els usuaris del metro 
i, específi cament, als viatgers 
de la Línia 1. Concretament, les 
modifi cacions es donen a conèixer a 
través de la informació que ofereixen 
els cartells a l’interior de Metro i els 
missatges de Canal Metro i Ràdio 
Metro, així com la pàgina web de 
TMB (www.tmb.net). 
Igualment, durant els primers dies 
de les modifi cacions, un equip 
d’informadors facilitarà in situ la 
informació als usuaris i veïns. 
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—Jo vaig néixer a Gràcia, a una 
clínica de l’Institut de la Dona 
que Treballa, que, després de la 
guerra, li van posar el nom de Santa 
Madrona. Era una cosa creada 
per la Francesca Bonnemaison. 
Després vaig anar a viure al carrer 
de la Diputació, entre Calàbria i 
Rocafort, fi ns als set anys. I ens en 
vam anar a la carretera de Sants, 
46, davant del metro, entre Premià 
i Riego, que llavors s’anomenava 
Zumalacárregui.
—Ah, sí?
—Després de la guerra, el carrer 
de Riego li van canviar el nom i el 
van anomenar de Zumalacárregui, 
que era com si un carrer que es 
digués Blanc li haguessin posat 
Negre. Els dos eren militars, però 
enemics. Riego era el de l’himne de 
la República. 
—Ara ja no hi viu a Sants?
—No, visc al campus de la 
Universitat Autònoma de Barcelona. 
—Al campus?
—Sí, perquè treballo allà. Vaig 
créixer a Sants, anava a la Institució 
Montserrat, que encara hi és, i a 
cantar a l’Orfeó de Sants.
—Alguna entitat més?
—Recordo l’Orfeó. 
—Cantava bé?
—Era una nena petiteta. A la classe 
de la meva germana anava el Josep 
Carreras i el Josep Carreras sempre 
estava a casa meva. Jo no cantava 
bé, però el Josep Carreras, sí.
—No sé si és una pregunta que 
no s’ha de preguntar.
—Què em vols preguntar?
—L’any de naixement?
—Ah, sí, el 43.
—És això que a una dama no se 
li pregunta mai l’edat.
—Home, si és una senyora coqueta 
que vol passar per més jove, ho 
entenc. Jo vaig néixer al 43. 
—La reivindicació de la dona ve 
de família, doncs. 
—Sí.
—La conferència que dóna 
és sobre noves estructures 
familiars...
—Noves no, nou no hi ha quasi res, 
el que canvia són les freqüències 
en què determinades estructures es 
presenten. Però de coses noves no 
n’hi ha gaires.
—No?
—Hi ha famílies amb fi lls petits, hi 
ha famílies amb fi lls grans, hi ha 
famílies sense fi lls, hi ha parelles, 
persones soles... L’únic nou que hi 
hauria ara és l’acceptació social de 
les parelles homosexuals. És l’única 
novetat. 
—Igualment, la família nuclear, 
tradicional, ha saltat pels aires.
—No. També n’hi ha. Que després 
es divorciïn..., però la família de 
tota la vida hi és. El que passa 
és que abans aquesta era molt 
jerarquitzada i autoritària i ara és 

El 29 de març de 1931 va ser 
exactament el dia d’inauguració 
del “grup escolar” Lluís Vives, 
simultàniament amb 11 grups més, i 
signifi cava la grata fi nalització d’una 
lluita que es remunta a bastants anys 
enrere.
Al 1918 la població obrera de “la 
barriada de Sans” va demanar a 
l’alcalde de Barcelona una escola 
per a les seves nenes i nens. 
Recordem que, a causa de la creixent 
industrialització de Sants, es va 
produir una gran demanda de mà 
d’obra a principis del segle XX que 
portà una alta immigració (sobretot 
d’Aragó, València i Múrcia) i que 
es va establir a les construccions 
obreres al voltant de les fàbriques. 
Necessitaven una escola urgentment, 
i el veïnat i entitats van signar una 
instància demanant-la.
I va ser el diumenge 12 de maig 
de 1918, prèvia crida, que va tenir 
lloc una monumental manifestació, 
presidida per la Comissió Gestora, 
que va portar les signatures, 
caminant des de Sants a la plaça 
de Sant Jaume, acompanyats dels 
nens, vestits de color clar i sostenint 
una pancarta que deia: “Volem 
l’escola formosa”. Van ser molt 
ben rebuts, amb crits encomiastes 
i picar de mans, al balcó de la Casa 
de la Ciutat, ja que el Govern de la 
Mancomunitat (1914-1923) tenia 

Escola Lluís Vives, 75 anys d’una 
escola de la Segona República 

entre els seus objectius solucionar el 
problema de l’ensenyament.
Seguidament, el 27 de 1918, la 
Comissió de Cultura va aprovar la 
construcció de l’escola.
Li van posar el nom com a 
homenatge al gran humanista 
internacional del Renaixement 
d’origen valencià Joan Lluís Vives 
(1492-1540), qui va renovar els 
fonaments de la pedagogia de 
l’època, tema al que es va dedicar 
molt profundament, entre d’altres.
Van començar les obres al 1920, 
seguint els plànols de l’arquitecte 
noucentista Goday, al qual devem 
l’embelliment de precioses 
construccions escolars —gairebé 
palaus— a la nostra ciutat. 
L’ideal del projecte va trencar-se 
abruptament amb la dictadura 
de Primo de Rivera (1923-1930), 
endarrerint-se més de 10 anys.
Al 1930 es va reprendre el projecte 
amb les ànsies catalanitzadores 
de l’època, i la defensa de l’escola 
pública va ser un dels seus principals 
objectius, que es va fer realitat amb 
la Segona República (1931-1939).
L’escola Lluís Vives, també coneguda 
com l’Olivereta per on estava situada 
(Can Rius), va començar l’activitat 
educativa dividida en dues seccions: 
la de noies, dirigida per Dolors Batlle, 
i la de nois, per Pere Blai.
Durant aquest temps, el país va viure 

un somni cultural, social i polític 
increïble, ple d’enriquiment, de 
llibertat, de projectes, de novetats...
Però, un altre cop, els esdeveniments 
històrics van interrompre aquest 
procés evolutiu amb l’inici de la 
Guerra Civil (1936-1939).
A causa dels bombardeigs, moltes 
mares temien pels seus fi lls i 
preferien que es quedessin a casa, 
com refl ecteixen les cartes d’excusa 
adreçades a les escoles.
A partir de 1939, el règim dictatorial 
franquista va imposar un retorn 
a l’escola tradicional, van portar 
mestres de Castella i Extremadura, 
principalment, que van substituir als 
mestres catalans i que desconeixien 
els avenços pedagògics que aquí 
s’havien aconseguit.
Entre el 1955 i 1970, l’edifi ci es va 
reformar per donar cabuda a la gran 
demanda d’alumnes.
Mort el franquisme, a partir de 
1975, l’escola va tenir la llibertat 
de reprendre les seves inquietuds 
culturals, que han anat fl orint 
fi ns el dia d’avui, donant fruits 
tan saborosos com, per exemple, 
els guardons atorgats a treballs 
d’investigació (“El funicular de 
Montjuïc”; “La Societat Cooperativa 
Agrupación Vidriera” i “El tren 
de la potassa” dels Premis CIRIT i 
Bonaplata).
Carmen Olivar

Pòrtic del Lluís Vives. Arxiu Municipal del districte de Sants-Montjuïc.
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més democràtica, igualitària.
—Les decisions són compartides?
—Sí, és la forma que és diferent. Per 
exemple, als anys 70, que semblava 
que els joves vivien en comunes, era 
la família de sempre. 
—Sembla que la dreta s’apropia 
del concepte família?
—Més aviat és que l’esquerra la 
va proscriure durant un temps. 
La paraula família era tabú. 
Senzillament la va abandonar, 
després l’ha recuperat. 
—És necessària? És un valor en si 
la família?
—Necessària no ho sé, en tot cas 
és el que la gent vol. Quan tu fas 
enquestes i preguntes què és el més 
important, contesten la família. La 
gent està a favor de la família, de les 
famílies, de les relacions familiars, 
no de la família com una espècie 
d’entitat abstracte. Ara les coses han 
canviat molt. Uns anys de molt atur, 
dècades, amb un atur juvenil si no hi 
haguessin hagut les nostres relacions 
familiars i no les de tipus anglosaxó...
—Anglosaxó, que abandonen el 
niu aviat?
—Sí, doncs si les nostres relacions 
familiars haguessin estat així en un 
temps de fort atur juvenil, molts 
joves haurien estat tirats per carrers. 
—Emancipats?
—No, tirats literalment pels 
carrers. Els joves no tenien amb 

què emancipar-se, però, en canvi, 
menjaven calent, dormien sota 
sostre, estaven arrelats. La família 
s’ha guanyat un respecte perquè 
cap institució pública podia fer front 
a aquest atur juvenil. L’Estat l’únic 
que podia fer era escolaritzar-los en 
massa. 
—Quan parlem de família també 
són família l’home-home i la 
dona-dona.
També, però són molt poquetes i 
ja n’hi havien, el que passa és que 
anaven emmascarades.                    
—La llei d’Igualtat de Zapatero la 
veu bé?
—Crec que hi ha una bona 
intenció. Tenint en compte que 
la discriminació es manté, no em 
sembla excessiu. Són unes fi tes 
inassolibles, però obliguen a canviar 
les coses, com les llistes paritàries. 
La igualtat serà el dia en què la 
dona més tonta tingui les mateixes 
oportunitats per arribar tan a dalt 
com l’home més tonto. 
—Faltaria una dona presidenta 
del Govern?
—Déu n’hi do la vicepresidenta 
[María Teresa Fernández de la Vega] 
que ningú la coneixia i el respecte 
que se li té. Amb la discriminació 
positiva, algunes coses canvien.
—Està a favor de les quotes, no 
s’hauria d’agafar per un càrrec 
públic la millor persona?

personal, però vostè creu en 
allò del príncep blau?
—No. Jo he estat casada dos cops i 
tinc dos fi lls i un nét. 
—Ho dic perquè els homes 
també han evolucionat.
—Suposo que sí. Hi ha de tot. 
El meu avi cuinava, però el meu 
pare no, i el meu fi ll cuina. No 
és la quantitat de feina que 
fan, que sempre és menys, sinó 
que tenen una altra visió de la 
responsabilitat. La dona, moltes 
vegades, se sent la responsable 
de la casa. Hi ha moltes formes de 
fer que no sé si és la tradició o la 
naturalesa. 
—L’home del segle XXI com el 
descriu?
—Ja s’ho faran els del segle XXI, jo 
sóc del segle XX. Hi ha una frase 
que no és meva que utilitzo: “Les 
dones busquen homes que encara 
no existeixen i els homes busquen 
dones que ja no existeixen”. Ara, 
amb la immigració, els homes han 
trobat dones que tornen a existir.
—Més submises?
—No crec, però dones que per 
la seva situació estan disposades 
a acceptar coses que d’altres no 
accepten.
—Dones més de casa?
—No, dones que els hi convé 
acceptar relacions desiguals en 
què tots dos guanyen i que pot ser 
satisfactòria i no vol dir que sigui 
denigrant per elles. Per altra part, 
homes d’aquests teòrics no hi ha 
massa, encara estan per fer...
—Com va arribar a la 
demografi a?
—Vaig començar a estudiar 
Economia i Ciències Polítiques. A la 
UAB sóc catedràtica de Geografi a 
Humana. 
—Per què neixen tants pocs 
nens?
—Per què ho dius?
—Perquè ho diuen les 
estadístiques, que neixen pocs 
nens, que som un país de vells.
—Ho diu la premsa, les 
estadístiques diuen que neixen 
tants, però no si són molts o pocs.
—Però sí és un país vell.
—No més vell que altres països 
europeus. Amb la immigració 
ens estem rejovenint a marxes 
forçades. Hi ha molts mites. Per 
què són pocs els fi lls que tenim? 
Són els que volem tenir.
—Però sí que és veritat que 
abans es tenien quatre o més 
fi lls i ara només se’n té un.
—Aquí a Catalunya està la 
parelleta des de fa 100 anys. 
—Ha canviat alguna cosa, no?
—La meva àvia va tenir dues fi lles, 
la meva mare va tenir dos fi lls, jo 
he tingut dos fi lls... 
Mira l’hora al rellotge de polsera. 
Les dames esperen la conferència. 
Text i foto Jesús Martínez

—Però com se sap qui és 
millor. Molts homes no veuen 
professionalment les dones, no se 
les prenen seriosament. Qui sap qui 
és millor? Obligar-te a trobar les 
millors dones t’obliga a haver de 
comptar amb les dones. En aquest 
sentit, jo crec que una discriminació 
positiva i raonable durant un 
període de temps no etern no està 
malament. Tots els mecanismes 
estan per crear espais masculins on 
les dones no tenen ganes d’anar-
hi. Jo et puc dir que sóc directora 
d’un centre d’investigació i el 
personal investigador són tot homes, 
i no perquè no hi hagi dones, 
però ho deixen i passen a feines 
d’administració. 
—Cobren igual homes que dones 
investigadores?
—Per la mateixa feina, sí.
—Vostè com a dona ha patit 
algun tipus de discriminació 
laboral?
—Jo no. No tinc la impressió. Tampoc 
jo m’he proposat mai res. 
—Hi ha dones que cobren menys 
per la mateixa feina.
—Sí, però a mi no m’ha passat. 
Moltes vegades per evitar 
discriminacions les dones ja es 
limiten. 
—El seu home ideal?
—No ho sé.
—Potser és una pregunta 

Entrevista a la directora del Centre d’Estudis Demogràfi cs de la UAB, Anna Cabré

Discriminació positiva
Aurora Bertrana, escriptora; 
Carme Karr, periodista; 
Francesca Bonnemaison, 
educadora; Rosa Sensat, 
pedagoga; Margarita Xirgu, 
actriu; Caterina Albert (Víctor 
Català), escriptora; Teresa 
Claramunt, anarcosindicalista; 
Dolors Monserdà, reformista... 
Anna Cabré, demògrafa. Són 
catalanes contemporànies 
il·lustres. De totes elles, l’única 
que queda amb vida és l’Anna, 
que el 10 de març passat va 
oferir una conferència al Casal 
Artesà d’Hostafrancs (Sant Roc, 
26-28) sota el títol “Evolució 
de les estructures familiars a 
Catalunya”. A la xerrada van 
assistir la consellera de la 
Dona, Anna Rubio (ICV-EUiA), i 
el conseller Antoni Carballido 
(CiU). Abans, l’Anna, amb anell 
i arracades negres, es va encisar 
amb l’exposició “Taula de dones”: labors, dibuixos (com un quadre de la Frida Kahlo), poemes, targetes i 
manualitats, porcellanes i puntes de coixí per dignifi car la dona (en una tauleta hi havia, paradoxalment, 
un magazine amb una top model en bikini a la portada posant de manera seductora). La dedicatòria 
d’una postal era un llança clavada als pits: “En el día de la mujer de todos los países y de todas las razas, 
para que consigamos la libertad y el respeto”.    
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Estats Units
desembarca

a Creu 
Coberta 

L’Associació de Comerciants de la 
Creu Coberta fa dos anys que treballa 
amb l’IES, que té convenis signats 
amb les principals universitats dels 
Estats Units i els hi ofereixen que 
part dels seus alumnes puguin venir a 
Europa per seguir preparant-se amb 
assignatures de les seves carreres.
“Han escollit visitar aquesta associació 
perquè estan interessats en la 
transformació de la Creu Coberta”, 
explica Lluís Llanas, president dels 
comerciants des de fa tres anys. “Ells 
estan acostumats als shopping mall 
(gran superfícies de venda i d’oci). 
Els hi xoca que dintre de la ciutat, 
sense desplaçar-se, tinguin tots els 
productes a l’abast”. 
Llanas, a qui els nord-americans 
tracten amb el títol deferent de 
Míster Llanas, va deixar encàrrec en 
la seva botiga d’interiorisme perquè 
obrissin a la tarda sense ell, ja que 
estava atenent “els americans”: “Els 
hi sobta que ens associem. Pregunten 
si hi ha alguna obligació. Aquesta és 
una associació voluntària que veu els 
avantatges d’anar units”.
Lluís Llanas ens va vendre bé: 
“Creu Coberta forma part del 
carrer comercial més llarg d’Europa 
(eix Sants-Creu Coberta de cinc 
quilòmetres, de la plaça d’Espanya a 
Collblanc), amb més de 150 botigues 
a disposició del ciutadà”. La Junta 
de Creu Coberta, de 24 persones, no 
ha pensat visitar els Estats Units per 
fer la mateixa experiència, però a 
l’inrevés.
Feien de traductors els professors de 

màrqueting internacional Cèsar Duch 
(Barcelona, 1950), veí d’Hostafrancs 
(per les afectacions del Peri ha hagut 
de traslladar el seu despatx al carrer 
de Numància; en algun moment va 
sonar el verb “expropiate”) i vocal 
de l’associació, i Josep Maria Llop 
(la Palma de Cervelló, 1963), que 
no és d’Hostafrancs sinó alcalde 
del seu poble, la Palma. Tant Cèsar 
com Josep Maria van explicar als 
estudiants, d’entre 20 i 22 anys, 
el que signifi ca una associació 
petita de més de 40 anys d’història. 
“Volem que la formació en comerç 
exterior d’aquests joves se cenyeixi 
a la realitat. Una d’aquestes 
realitats és que vegin una zona 
comercial de Barcelona dinàmica 
i en transformació com és Creu 
Coberta. El model urbà d’aquí és 
de proximitat i no de grans centres 
comercials on es va en cotxe”, 
desembrolla Cèsar Duch. “Volem que 
coneguin el petit comerç”. 
Mónica Lynn és una noia de 21 anys 
matriculada a la Universitat Cornell 
de Nova York. Va arribar a Barcelona 
fa unes setmanes gràcies a la beca 
de l’IES, que dura fi ns a fi nals d’abril. 
Comprimint les distàncies, Mónica 
creu que el comerç més proper a 
Estats Units també és molt fort: 
“No hay mucha diferencia entre 
comercios. Todas las personas van de 
compras. Yo con mis amigas voy de 
compras cada semana”, considera, 
i està contenta. “Me gusta mucho 
Creu Coberta, muy interesante”.
Text i foto Jesús Martínez

Josep Maria Llop (la Palma de Cervelló, 

1963) és professor de màrqueting 

internacional com Cèsar Duch. I com  

Cèsar Duch, dóna les mateixes matèries 

i exposa els mateixos casos pràctics. 

Josep Maria té una especifi citat que el 

podria diferenciar de Cèsar Duch però 

l’ha afrontat bastant bé com per ser tan 

normal com el Cèsar. Josep Maria Llop 

és cec de naixement, el que vol dir que no 

ha vist mai les cares dels seus alumnes, 

tot i que se’n recorda dels noms i de les 

veus de tots ells, i per la veu els reconeix. 

Josep és professor de les universitats 

Pompeu Fabra i Ramon Llull. 

“El primer dia de classe sempre es 

produeix una mena de silenci sepulcral. 

Es pregunten com un senyor cec farà 

la classe. Si veig que el silenci és dur i 

tallant, trenco el gel. Els hi dic què suposa 

ser cec i que si alguna vegada poso una 

transparència a l’inrevés, no tinguin cap 

mena de dubte a dir-m’ho”, explana. “Els 

demano que s’identifi quin pel seu nom 

per comptabilitzar la seva participació”.  

Del 1989 al 1992 va cursar un màster 

en direcció i administració d’empreses 

en especialitats de màrqueting i gestió 

estratègica a la Universitat de Pace de 

Nova York. “Llavors, quan estudiava, era 

precís que la gent em llegís les coses. Als 

noranta, un capità de l’exèrcit d’Israel 

em va ajudar a passar la informació a 

l’ordinador mitjançant un escànner que 

la sintetitzava en veu”. L’ordinador, 

que és com el seu llapis, és un pocket PC 

adaptat, sense pantalla, que funciona 

fi ns a 24 hores sense recarregar-lo i que 

transforma en fonema cada pulsació 

a cada tecla en braille, o sigui, que el 

que tecleja ho tradueix en veu. “Porta 

calculadora, excel, word...”.
Josep Maria no és qualsevol cec. És 

el primer esquiador cec de la història 

(“vaig inventar amb el meu germà uns 

esquís de dos metres vint”). I és l’únic 

cec alcalde que hi ha a Europa (al món 

només hi ha un altre, que viu a un poble 

de Colòmbia). Josep Maria és alcalde per 

CiU a la Palma de Cervelló (“també vaig 

ser alcalde del 1999 fi ns al 2001, però em 

van fer una moció de censura”).

El dia a dia d’un alcalde cec és més o 

menys com el d’un alcalde que pugui 

veure. “El primer que faig, a dos quarts 

de vuit, és obrir el correu electrònic. Tinc 

els documents que m’ha enviat la meva 

secretària digitalitzats. L’ordinador rep 

els documents i els passa a veu”. 

Les visites a les obres són també in situ: 
“Jo vaig a les obres, és clar que sí. 

El meu municipi el tinc tot ell al cap, 

cada muntanya, cada carrer, cada edifi ci. 

Em situo a les obres i demano al tècnic 

informació. Normalment, acabo tenint 

una idea clara del que es fa”. 

La gossa pigall Janine és una amiga 

inseparable des del 1999. “Els americans 

em van preguntar si volia ser conegut 

com a un professional o com a una 

persona que dóna pals de cec”. Va 

contestar el primer: “Doncs tingui un gos, 

i li farà un servei útil”.

Pals de cec

Després de l’exposició d’una 
hora de Mr. Llanas, ajudant-
se de gràfi cs i mapes i traduït 
simultàniament pel doctor Duch, 
els nou estudiants van fer les 
seves preguntes. Tres, només, 
però amb suc: quins són els clients 
habituals dels punts comercials; 
com és el contacte directe amb 
la clientela, i si s’estableix alguna 
mena de cooperació amb les guies 
turístiques. 
A les tres preguntes, Llanas va 
contestar orgullós. Que tenen 
dues mascotes, el gos Net i la 
gossa Bonica; que el Barcelona Bus 
Turístic para a Creu Coberta perquè 
va ser una “tozudez nuestra”; que 
es treballa “transversalment” amb 
institucions i entitats; que estan 
negociant amb l’Administració 
perquè les noves macroàrees 
comercials de les Arenas i l’estació 
de Sants no els perjudiquin; que 
l’Associació de Comerciants de 
la Creu Coberta és “pobre però 
amb un capital humà”,  i que 
s’han sumat al decàleg global del 
bon comerç impulsat pel secretari 
general de l’ONU, Koffi  Annan. 
El president dels comerciants va 
acabar amb una cita de la seva 
collita, com un poema de Bertolt 
Brecht: “Hi ha associacions que fan 
que passin coses. Hi ha associacions 
que vigilen que passin coses. I hi 
ha associacions que pregunten què 
ha passat”. L’afegitó: “We are the 
fi rst”.

Míster Llanas: “We 
are the fi rst”

No era una recreació de Bienvenido Mr. Marshall. Una delegació 
d’universitaris nord-americans del programa patrocinat per la 
institució d’estudis superiors International Exchange Students (IES), 
una espècie d’Erasmus en versió nord-americana, amb seu a Chicago, 
va visitar el 16 de febrer passat l’Associació de Comerciants de la 
Creu Coberta (www.sants-creucoberta.com), als baixos del carrer de 
Callao, 9. Van fer d’amfi trions els membres de la Junta següents: 
Lluís Llanas (àrea d’urbanisme i president), Amadeu Artigot (àrea de 
fi nances i tresoreria) i Joan Galera (àrea de seguretat).

Una dotzena 
d’estudiants 

nord-americans 
d’empresarials 
torna a visitar 
per segon any 
consecutiu els 

comerços del barri

A la foto, Josep Maria Llop presentant 

la xerrada a l’associació de comerciants. 

A la seva dreta, asseguts, Lluís Llanas i 

Cèsar Duch, i al terra, estirada, la gossa 

Janine.
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Un capítol 
del conte

Era un dia molt bonic en el poble. 
La Guineu, que vivia en la seva casa 
de pedra, que semblava un castell, i 
també el Sant Jordi, que vivia en el 
mateix castell, estaven molt feliços. 

El cel era blau i havien uns ocells 
normals. 

Però van aparèixer núvols grisos i el 
dia ja no era tan bonic. 

De cop i volta, apareix el Drac... 
A la nit, ve la Bruixota al castell. 

Ella roba la baldufa màgica. 
La baldufa que, al girar-la, fa que es 

compleixin els teus desigs. 
Aleshores, Sant Jordi i la Guineu 

s’adonen i van a buscar la baldufa 
a casa de la Bruixota. Però 

s’equivoquen de camí i arriben a la 
cova del Drac. 

En comptes de barallar amb el Drac, 
es fan amics i el Drac els acompanya 

a casa de la Bruixota. 
Quan arriben a la casa de la 

Bruixota, grimpen la paret i entren 
en la casa. 

Però la Bruixota posa un parany, 
atrapa als tres i els tanca en el 

calabós. 
El cavall, que encara està en llibertat, 

és el que els salva a tots. 
Ell trenca la porta perquè tots 

puguin sortir. 
Mentre passa tot això, la Princesa 

està netejant la seva casa. 
Ella viu en una casa de cristall. 

La Guineu, Sant Jordi i els seus amics, 
quan estan lliures, van i atrapen a la 
Bruixota usant el seu propi parany. 

La tanquen en el calabós i recuperen 
la baldufa. 

Després van a visitar a la Princesa per 
a contar-li les seves aventures. 
Entre tots pensen què fer amb 

aquesta maleïda Bruixota. 
Decideixen donar volta a la 

baldufa desitjant que la Bruixota es 
converteixi en una serp. 

Però la serp, com és verinosa, serà un 
perill per al país...

La Mar és una dona modelada 
com les seves fi gures, clàssica, 
però d’un classicisme oposat a 
l’academicisme. La Mar és una 
dona moderada que treballa les 
mescles d’argila i aigua com si 
estigués navegant en gòndola pels 
canals de Venècia. “M’agrada tocar 
el fang i fer persones humanes, 
experimento amb les pàtines 
(acabats, que poden ser amb 
cera, esmalt, pigments...). M’ho 
passo molt bé”. Totes les seves 
peces són cuites (terracotes) a una 
temperatura de 1.200 graus en un 
forn que té al local. El procés de 
cocció dura vuit hores. A la Mar 
li han marcat Pablo Gargallo i els 
tres Joseps: Josep Llimona, Josep 
Nogué i Josep Clarà. Naturalesa, 
serenitat, nits tranquil·les. La Mar 
signa les seves peces amb una M, 
de Mar.
Aquesta artista va estudiar 
al centre de disseny Escola 
Massana. “Després dels estudis, 
vaig treballar en una empresa de 
telecomunicacions (Vodafone), 
però sempre havia tingut la idea de 
muntar un taller d’escultura. Passats 
uns anys em vaig dir: “Què collons 
estic fent!”. Vaig plegar i vaig crear 
el taller”. 
La Maartje Middel (Amsterdam, 
1975) va arribar a l’agost. És una noia 
diferent però igual a la Mar. Els seus 
gustos són complementaris, per no 
dir contraris. Res de la malenconia 
eròtica de les doncelles en marbre 
blanc de Llimona. Prefereix a 
Giacometti i els seus homes de 
bronze de dos metres vint que estan 
caminant. De fet, té una escultura 
que es diu Inocente que és molt 
semblant a la fragilitat de l’artista 
suís perquè “tiene cara de niño y es 
inseguro”. L’esquelet de Inocente és 
de fusta i metall i està recobert de 
paper maché. Ha fet exposicions i 
instal·lacions a Holanda i Argentina. 
“El que más me ha infl uido es mi 
papá, que es titiritero”.
En aquest espai tan gran com una 
bugaderia, cadascuna desenvolupa 
i perfecciona el seu estil, amb 
materials de tota mena. Com que 
repudien els bodegons i les natures 
mortes, van considerar donar classes 
d’escultura a nens, barrejar joc i art.
Un dissabte de novembre van fer 

El cel és blau
Un any del taller creatiu d’escultura Mare Somnus, a Sants
Hi havia una vegada un cel blau i s’hi va acostar un núvol gris... Així comença, més o menys, un conte 
amb fi nal feliç. Els nens del taller d’escultura Mare Somnus (Mar dels Somnis), al carrer del Jocs Florals, 
62, van plasmar aquest cel blau i aquest núvol gris en làmina gegant, que era la cara contrària d’un 
pòster de la discoteca Jamboree. El taller es diu Mare Somnus perquè la seva promotora, Mar Márquez 
(Barcelona, 1970), així ho va decidir: “Ni en català ni en castellà, en llatí!”. I en llatí va quedar. Mare 
Somnus, que va ser creat fa un any i poc, ofereix des del novembre passat classes d’escultura per a nens 
(de quatre a 12 anys), amb tècniques diverses, perquè els nanos s’apliquin i juguin a la vegada.

una jornada de portes obertes 
pels fi lls del veïnat: “Va anar molt 
bé. Nosaltres els hi proporcionem 
algunes pistes i els indiquem la 
manera d’executar les seves idees 
que ells, primer, dibuixen abans a 
un paper. Els atrau moltíssim veure 
els materials amb els que podem 
treballar. Utilitzem tot tipus de 
pintures, cartolines retallades, 
plastilina i material de reciclatge per 
experimentar”. 
Es van succeir els tallers, “de barrets, 
de gnoms i de contes”, a quin més 
original. “Va ser molt xulo”, sotjen. 
Els barrets del segle XIX de Sissí 
Emperadriu els van confeccionar amb 
bosses de plàstic d’escombraries, 
fi lferro i la xarxa on venen els alls.
El taller dels gnoms de jardí va ser 
al·lucinant. És una història d’Holanda 
que se li va ocórrer a la Maartje: 
“A Holanda los nomos vienen del 
bosque y ayudan a mantener el 
jardín, por eso llevan una carreta, 
una pala...”. 
Com que molts dels nens no tenen 
jardí a casa seva, un d’ells, Biel, de 
quatre anys, va dir que faria “un 
gnom de terrat” i, com que el seu 
pare estava fent obres, faria un 
gnom de terrat paleta que l’ajudés. 
“Llegó su papa en coche, abrió la 
puerta, abrió los ojos y dijo “¿Cómo 

voy a llevar esto a casa?””. El gnom 
tenia els braços gegants fets amb 
rotllos de paper de wàter; tenia 
quatre rotllos a cada braç perquè ell 
tenia quatre anys. 
Mar i Maartje van pensar que el taller 
de contes el farien durant tres dies: 
“El primer dia els nens buscaven els 
personatges (El Zorro, Sant Jordi 
i la Princesa) i els feien en fang, 
arremangats i amassant-lo. A la 
Princesa un nen la va posar dins una 
ampolla d’aigua de plàstic. Quan li 
vaig preguntar què feia allà dins va 
contestar: “S’està a casa rentant els 
vidres”. El segon dia vam construir 
el conte (columna de la dreta). Va 
ser divertidíssim. El tercer dia vam 
muntar l’escenografi a, la casa del 
Drac i de Sant Jordi. Vam decidir que 
viurien junts”. 
Durant dues hores a la setmana, la 
Mar i la Maartje són les mares i els 
pares de tots els nens. Els pares els 
diuen, mig en broma mig gemegant, 
“ens esteu criant monstres”. 
“Tots els nens aporten. A les escoles 
tot està molt estipulat. Per exemple, 
el paper sempre és DIN-A4. Quan els 
hi donem un DIN-A3, estan encantats 
i fl ipen”. Ara són ells els que sempre 
avisen als pares: “No llencis això, 
mama, pot servir per alguna cosa”. 
Aída Lafuente

Programa 
de maig
Dilluns 1. Farem un animal 
fantàstic

Dilluns 8. Farem el nostre 
retrat

Dilluns 15. Farem de Calder

Dilluns 22. Farem un jardí de 
les mil meravelles

Dilluns 29. Farem una capsa 
dels tresors
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testimonis de Jehovà
Sala del Regne dels Testimonis Cristians de Jehovà

Adreça: carrer d’Alcolea, 58

Telèfon de contacte: 934 910 288

Cap: ancià o superintendent, un d’ells Antoni Villacorta (a la foto, va en 

funció de la maduresa espiritual)

Número de fi dels practicants als barris: 400

Preceptes: “A Alcolea, 58, es reuneixen tres congregacions: Vallespir, 

Bordeta i Hostafrancs. La divisió territorial no és estrictament per barris. 

La congregació de Sants es reuneix a Santa Eulàlia. Per exemple, hi ha la 

congregació de Camp Nou. Entre nosaltres ens dirigim amb el tracte de 

germans. No som una secta, és una religió autoritzada, són cristians que 

seguim la Bíblia. La Bíblia no parla de Purgatori, per exemple, això són 

dogmes religiosos que no seguim. No creiem en un infern de foc quan la 

persona mor, sinó en l’esperança d’una resurrecció a la terra. Déu té el poder per ressuscitar les persones. La diferència amb les altres religions és que 

donem molta importància al regne de Déu. Anem per les cases perquè són cristians molt actius. Són neutrals quant els assumptes del món”.   

Què li aporta la seva religió?

“A mi em dóna una gran riquesa humana. Vaig néixer el 1944 i des dels 28 anys sóc Testimoni. M’ajuda a ser tolerant i em dóna una perspectiva de 

futur de vida eterna. Tinc una relació amb Déu que em satisfà. Per mi Déu és una persona real”. 

Religions als barris III
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Ram de fl ors 
d’amistats

M’agradaria com a un bon
amant de les fl ors
tenir totes les meves amistats
reunides en un gran ram.
Amistats d’antic, de passat més immediat
i de just d’ara, totes juntes.
Perquè per a mi és una pena
que totes elles restin escampades
en el ampli cel del meu univers.
L’una no és al ram
perquè va ser un bon dia
rosa radiant momentània,
i després, amb gran majestat,
va perdre tots els seus pètals.
L’altra va ser fl or duradora,
però el pas del temps
també va poder amb ella.
Hi ha aquella que no era 
ni radiant ni cridanera,
però que ha estat persistent
al llarg de la primavera. 
Unes em van donar alegria i goig
puntuals en el seu dia, 

Paisatges infi nits Col·labora la ludoteca Olzinelles

però el sol, l’aire i la pluja
van fer que s’allunyessin del ram
al despertar el nou dia. 
Flors boniques de colors,
amistats que em veu donar
important alé de vida,
també esteu escampades
en els giravolts que van via. 
El ram que ara em queda
d’amistats boniques fl ors
acompanyeu-me molts dies;
no feu com vostres amigues,
que la majoria van ser
amistats fl ors d’un dia.
Però no per això us estimo menys,
ja que em vau omplir de
màgia, amistat, claror
en el seu dia.
Joana Colomé

Dalt, dibuix 

de Jackeline 

Segura, de 

l’escola Perú. 

Esquerra, dibuix 

de Tania Mora, 

del Pràctiques.

El arca y yo
Vicente Muñoz (Ed. Anaya, 2005) 

Fantasia sobre la construcció de 
l’Arca de Noé. El rei d’Uruk, l’actual 
Iraq, dóna permís a Noé per a 
construir l’Arca, però l’amenaça de 
matar Jafet, el seu fi ll petit, si, com 
li sembla, el déu de Noé no és més 
potent que els seus propis déus i el 
Diluvi Universal no s’esdevé. 
El protagonista de la narració és 
Jafet, un noiet de nou anys. Descriu 
la construcció de l’Arca, la recerca 
dels animals que fan els seus 
germans, i, per fi , la vida en el Gran 
Vaixell, una vegada plou. És una obra 
viva amb la qual l’autor va obtenir el 
premi Anaya de Literatura Infantil i 
Juvenil 2004. Les il·lustracions són a 
doble plana i en color.

Pel CEIP 

Barrufet 

i el Seminari 

de 

Bibliografi a 

per a Infants 

i Joves 

de Rosa 

Sensat

EL CONTE
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Sants és, per 
tradició 

històrica, un 
dels motors 

pluriculturals 
més importants 

de Barcelona

cu
lt

ur
a

Pallasso transicional
Tortell Poltrona i el Circ Cric estan a Montjuïc fi ns al maig

Diuen que els polítics Santiago Carrillo i Adolfo Suárez i el tinent general 
Manuel Gutiérrez Mellado són els pares de la Transició espanyola. Jo afegiria 
un altre, en aquest cas còmic: Tortell Poltrona (Jaume Mateu, Barcelona, 
1955). Quan li comento fa un tip de riure i se li ocorre: “Sóc un pallasso 
transicional”, per l’evident joc de paraules. Tortell ha fet riure els nens i els 
grans des que té i tinc ús de raó, i ha fet que militars i no militars, polítics i no 
polítics i agents socials de tota mena portessin els seus fi lls al mateix col·le, 
una carpa de circ. Tortell condueix amb carnet de punts la baluerna rodant, 
un camió semblant als dels bombers de Nova York. Des del 3 de març i fi ns al 
7 de maig ell i la seva tropa, amb el nom palíndrom de Circ Cric (www.circcric.
com), estan instal·lats a les Fonts Màgiques de Montjuïc. 

La gira 2005/2006 del Circ Cric (unes 
50 persones entre tècnics, ajudants 
i artistes: malabars, barra fi xa, 
acròbates, equilibri...) és la dels 
Rolling Stones, però sense sortir de 
casa: Sant Esteve de Palautordera-
Blanes-Palafrugell-Sant Feliu de 
Guíxols-Figueres-Olot-Ripoll-
Berga-La Seu-Solsona-Balaguer-
Lleida-Tarragona-El Vendrell-
Esparraguera-Molins de Rei-Rubí-
Sant Boi de Llobregat-Gavà-El Prat 
de Llobregat-Castelldefels-Sant Feliu 
de Llobregat-Vic-Girona-Granollers-
Sabadell-Sant Cugat del Vallèrs... 
Barcelona. Tortell Poltrona se sap 
de memòria el llistat i el recita 
amb parsimònia en la presentació 
d’aquest espectacle a la ciutat, 
el 21 de febrer passat, al pavelló 
Mies van der Rohe. Uns targetons 
anunciaven l’esdeveniment: “El Circ 

és cultura! El Circ Cric, Premi Nacional 
de Cultura 2005 per una trajectòria de 
25 anys caracteritzada per la recerca 
de nous llenguatges i una ferma 
voluntat de cohesió del circ català 
contemporani. El premi vol ser també 
un reconeixement històric a tots els 
artistes que en aquests anys difícils 
han lluitat per dignifi car una art 
escènica que havia entrat en franca 
decadència. Salut i Circ!”. 
Davant les fi gures femenines de Clarà 
del Van der Rohe, Tortell i el seu equip 
van quedar-se a gust despentinant 
la mainada de la premsa. A la taula 
hi eren, a més de Tortell (“el Circ Cric 
és una caixa de música capaç de fer 
un miracle”), Manel Tries, director 
artístic (“ens hem modernitzat, podeu 
adquirir les entrades per ServiCaixa); 
Pep García, mànager (“un altre circ és 
possible”); Montse Trias, la clown Nas 

d’Or senyoreta Titat, i Víctor Ammann, 
pianista. 
Tortell Poltrona és menys Tortell i 
més Jaume quan treu la política. No 
arriba a un Leo Bassi ballant sardanes 
amb barretina davant la seu del Partit 
Popular del carrer Génova però es 
mostra, com no, transicional: “Franco 
no morirà fi ns que no el treguin del 
Valle de los Caídos”. 
No se sent culé però...: “Miró, Picasso, 
Dalí, Pau Casals i el Barça donen 
projecció internacional i il·luminen el 
nostre territori”. Tortell fa un acudit 
que sembla que mai comença: “Hi ha 
un... Hi ha un.. Hi ha un... que diu, 
que diu...”. L’acudit no és broma: 
un senyor va anar a reclamar la seva 
dentadura postissa després d’una 
funció. 
Brindem amb aigua de Font Vella i 
Barbadillo i el “Bon Nadal” del Tortell. 

L’ACTUACIÓ. El circ és màgia, una 

“cosa d’arquitectura efímera”, samba, 

boirassa, els artistes-acomodadors vestits 

com el Botones Sacarino, crispetes; 

Tortell (sabates de Chaplin, sombrer 

de Sinatra) toca la trompeta com Rudi 

Ventura, un clavell tapa el pavelló, és la 

Grandola, Vila Morena de la Revolució 

portuguesa; l’única bèstia és una puça 

domada; el cel és blau, l’aigua mulla i si 

deixes anar un objecte, no cau, puja...
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a Com t’agrada que t’anomeni?

Jaume o Tortell, m’és igual.
Per l’entrevista millor Jaume?
Normalment, quan treballo, Tortell és 
el meu nom de guerra. 
De què ve Tortell?
Jo vaig treballar durant molts anys 
a la pastisseria de Josep Vicenç Foix, 
un poeta. Aleshores, quan havia un 
tio que era molt pesadet, deia: “Mira 
quin tortell de tio”. I llavores en va 
quedar Tortell.
I Poltrona?
Amb el Claret vam fer un espectacle 
sobre discursos polítics del pallasso 
blanc i el pallasso august, que era 
a partir d’una defi nició de què el 
pallasso blanc era de dretes i l’august 
d’esquerres, i llavors van decidir, els 
dos, ser els Germans Poltrona. 
No eren germans?
No, nosaltres reivindicàvem la 
tradició dels pallassos de tota la vida, 
la dels germans Toneti, Germans 
Totó, Germans Rivel...
Però vostè sí té germans?
Jo tinc germans de veritat, però no 
han volgut fer de pallasso.
Cap?
No, s’han dedicat a altres coses. El 
meu germà és professor de música.
La seva mare no li va dir res 
en veure que un fi ll volia ser 
professor i l’altre pallasso?
Sóc pallasso de tota la vida. Sempre 
m’ha agradat que la gent rigués i fos 
feliç al meu costat, la qual cosa m’ha 
costat moltes expulsions de classe. 
Quan va decidir que seria 
pallasso?
No és que ho decideixis. És una cosa 
que jugues a fer i, fi nalment, acabes 
sent-ho.  
Fa riure els nens. Què fa que 
vostè rigui?
Jo penso que la gran intel·ligència 
del pallasso, un pallasso natural 
que portem tots dintre, que és el 
personatge que fa que les sensacions 
i emocions les ensenyem als altres. 
Això és innat en els homes, però es 
trenca quan s’adultera un, quan es 
fa adult i és capaç de dir mentides, 
llavors, aquest pallasso natural es 
mor, a no ser que vagis borratxo.
Quan riu amb ganes, per què és?
Jo ric amb ganes en molts moments. 
Jo ric, sóc conyon, ric de tot. De fet, 
hi ha una part del riure dels humans 
que és el que genera hormones, 
protegeix contra les malalties i contra 
la idiotesa. Jo sóc conscient que 
visc en una societat malaltissa i tinc 

oportunitats cada dia de riure i de 
riure àmpliament, desgavellar-me.
Amb el telenotícies, per 
exemple?
La tele la veig molt poc perquè per 
mi és una eina de poder cultural que 
està en mans del gran capital. Però, 
de tant en tant, també m’enxufo. 
I què no li produeix cap gràcia?
Hi ha una cosa amb la qual sóc 
absolutament intolerant: amb la 
violència. D’entrada perquè em posa 
mimèticament violent. 
D’aquí la part solidària de 
Pallassos Sense Fronteres?
Tots els pallassos som solidaris. Qui 
és capaç de pintar-se la cara i posar-
se un nas o té una capacitat de 
generositat a sobre o no si pot posar.
Com són els nens de les guerres?
Igual que tots, però amb ells el temps 
és molt més curt, els minuts són molt 
més ràpids. La incertesa és molt més 
grossa. 
El seu proper viatge?
A l’Àfrica Subsahariana, que no 
m’agrada el nom perquè no hi ha cap 
lloc que sigui “subres”.
Com ho feu?
És molt senzill. Però, allà, els hotels, 
en lloc de ser de tres o quatre 
estrelles, solen ser de tres o quatre 
cucaraches.
Té fi lls?
Sí, un fi ll de 29 anys i un de 27 anys 
i una nena de vuit anys amb la 
mateixa senyora. 
Això ja no li pregunto?
Bé, però jo t’ho explico.
I què fan?
El gran és tècnic de so i llums.
M’acaba de fer avi. L’altre és llicenciat 
en Circ a França.
I la petita?
La petita de vuit anys diu que vol ser 
trapezista. Ja ho veurem. 
Com es diu?
Luara. És un nom del Sàhara que vol 
dir dona valenta, dona coratjosa.
De petits, els seus fi lls anaven a 
veure’l?
No és que anessin a veure’m, estaven.  
Reien amb vostè?
És clar que sí. Ho veien de la seva 
manera.
Es porta el pallasso també a 
casa?
El pallasso no és una cosa que et 
puguis posar i treure. Si ets pallasso, 
ets pallasso; si no ets pallasso, no 
ets pallasso. Quan ets pallasso, ets 
pallasso; i si ets pallasso, doncs ets 
pallasso, no et queda més remei. 

Dels nens d’ara, creu que han 
canviat? Acabo de veure el fi ll 
d’un company seu amb mòbil, i 
tindria uns nou anys.
No, perquè no hi ha la comicitat de 
l’humor dels humoristes que fan 
servir la paraula per comunicar-se. 
Els seus gags són sobre objectes 
quotidians (sexe, religió, política). 
El pallasso fa més comèdia sobre les 
sensacions i emocions. Això és un 
aspecte molt més poètic, i es perd 
una mica la distància i l’espai. El nen 
que has vist amb el mòbil jo l’he 
vist estirat a un sofà passant de tot, 
rient, fent el mateix que un nen de 
fa 400 anys.
Igualment creu que ara els nens 
estan més amb la Nintendo?
Els nostres sí, però els nens de 
Darfur, no. 
Llavors, els nens d’aquí, del 
Primer Món, de la societat més 
capitalista, necessiten...
Més estímuls, no.
Més circ?
Necessiten més circ. Quan més 
virtualitat hi ha, més necessitat hi ha 
de les coses en directe. 
Com els nens d’abans?
Sí, aquest viatge dintre l’espai i 
temps el pots fer només anant 
al Centreamèrica quan actuo. 
Retrocedeixes 500 anys enrere, però 
els meus gags són els mateixos.
Els nens quan el veuen sense 
vestir, el reconeixen?
No, a vegades els pares els hi diuen: 
“Mira, aquest senyor és un pallasso”. 
Vas discretament i els hi dius: “És 
que ara vaig disfressat”. Els nens ho 
entenen. 
No ho troba despectiu que li 
diguin pallasso?
És despectiu per aquesta societat 
tan despectiva en la qual vivim. 
Estic molt content de pertànyer a 
col·lectius que els puguin insultar 
pel seu nom com són els negres, els 
maricons, els jueus, els gitanos... 
Mira si n’hi ha. Tots són unes 
bellíssimes persones. 
Els pallassos també es reciclen?
Sí, però per fer un número de 
pallasso, per poder-lo fer extensiu 
i universal, necessites moltes hores, 
molts anys i moltes actuacions. 
Victoria Vera va afi rmar a El loco 
de la colina que els artistes eren 
l’aristocràcia d’un país?
Doncs a veure si aquest país té 
aristocràcia d’una vegada. 
Text i foto Jesús Martínez
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La crítica
de cinema 

Crash

Estats Units-Alemanya, 2004
Director: Paul Haggis
Guió: Paul Haggis i Bobby Moresco
Gènere: drama
Intèrprets: Sandra Bullock, Don 
Cheadle, Matt Dillon

Jo no sé qui va dir que Crash no matava. O 
no l’ha vist o s’ha deixat entabanar pels ressentits que haguessin preferit 
que Brokeback Mountain —bon director— s’hagués dut l’Oscar. Crash, 
la Col·lisió, és el retrat sense maquillar de la societat nord-americana. De 
com els seus valors fa temps que es van podrir entre el desencantament, 
l’estrès i l’actitud intolerant i violenta d’uns homes que acostumen a 
comprar pistoles com qui compra un mòbil. El ritme és l’adequat, com 
el passeig de la bossa que el vent volta a American Beauty. Les històries 
estan suavitzades per la música de Mark Isham, un regal. Sorprenent 
Thandie Newton, l’ex núvia de Carter a la sèrie Urgencias (per fi  Sandra 
Bullock s’ha trobat). Racisme, amargor; difícil ser honest i no estar sol. 
Crash són les aspres vetes de l’ànima humana, tan complicada d’entendre.
Aída Lafuente

El racó
del DVD

El jardinero fi el

Anglaterra, 2005
Director: Fernando Meirelles 
(basa en la novel·la de John Le 
Carré)
Guió: Jeffrey Caine
Intèrprets: Ralph Fiennes, Rachel 
Weisz

A partir d’una bona història, la novel·la de 
John Le Carré, la pel·lícula esdevé un thriller ple d’emoció i de denúncia. 
Ens posa una vegada més damunt de la taula la situació de desprotecció 
de la població africana davant de les conspiracions de les altes esferes 
polítiques del Primer Món. En aquest cas es tracta de fi cció: l’ús de la 
població africana com a “rates de laboratori” involuntàries per part 
de les grans empreses farmacèutiques per a la investigació de nous 
productes. Encara que el fi lm no entri de ple en les implicacions ètiques, 
aconsegueix convertir en versemblant una història que, presumiblement, 
només és de fi cció. I tot encaixat en la història d’amor gairebé sublim  
dels personatges principals. Absolutament recomanable.
Josep Maria Utgés

El llibre
Se levantaron antes del alba...
Artur London, ed. Península

Se levantaron antes del alba és el 
nom de l’himne de les Brigades 
Internacionals, la legió de nois de 
més de 50 països que van deixar 
els seus treballs i les seves núvies 
per venir a morir a Espanya amb 
el puny aixecat. L’autor d’aquest 
record dels anys mossos és Artur 
London, que va tenir “l’honor de 
combatre al feixisme” com un 
voluntari per la llibertat. “La fe 
incondicional era un dels trets de 
la nostra generació”. Després el 
tancarien a Mauthaussen. Sortiria 
viu i seria viceministre del seu país, 
Txecoslovàquia. Anys més tard 
seria tractat com un sàtrapa pels 
stalinistes.
Quan a Espanya es jugava el futur 
del món, Artur London va arribar 
amb una fe militar a prova de 
bombes i dubtes. Va jurar el seu 
compromís: “Estic aquí perquè sóc 
voluntari i donaré, si és necessari, 
fi ns a l’última gota de la meva sang 
per a salvar la llibertat d’Espanya, 
la llibertat del món sencer”. 
Artur London vomita la seva 

experiència al pròleg de l’edició de 
1978 (la primera és de 1965), i aquí 
acaba la seva primera persona. Una 
llàstima. El seu llibre és un itinerari 
per les grans accions bèl·liques on 
intervingueren els batallons dels 
internacionals. Aquest 2006 es 
compleixen 70 anys de l’inici de la 
nostra guerra. Una fi ra de llibres està 
en les impremtes per l’ocasió. L’últim, 
Novedad en el frente. Las Brigadas 
Internacionales en la Guerra Civil 
(Rémi Skoutelsky, ed. Temas de Hoy). 
Seria un bon moment per a rescatar 
els testimoniatges directes dels qui, a 
Madrid, defensaven Praga, Roma...
Aída Lafuente

Temps 
de cireres
Martí Olaya

GRÀCIES, MOZART

No sé si te’n recordes. Però ens 

vàrem conèixer deu fer uns 70 

anys. Ves a saber per quin motiu 

i en quin lloc em van regalar 

un llibre on sortien pinzellades 

biogràfi ques de la teva infantesa 

i de la d’altres genis immortals. 

Si t’he de dir la veritat, i potser 

en aquella trencadora en que un 

va contra tot i malparla de tot, 

blasmava del teu nyigo-nyigo. 

Després, superada la verola i 

amb símptomes de començar a 

fer panxeta de cultura musical 

—sempre a nivell casolà, és 

clar!— vaig començar a entendre 

que tu, més que Mozart, ja 

eres la Música. Més tard ens 

vam veure, Amadeus (Milos 

Forman, 1984, Oscar a la millor 

pel·lícula); tu (Tom Hulce), el bo 

de la pel·lícula, eres esbojarrat 

i rialler, i Antonio Salieri (F. 

Murray Abraham), el dolent, sorrut 

i malcarat, que potser més que 

enveja teva el que sentia era ràbia 

per com el maltractava el guionista 

que li havia tocat. Però tu eres la 

Música.

Ara fa 250 anys naixies amb la 

teva música per a unir-la a totes 

les músiques del món. Te’n dono 

les gràcies perquè essent com ets 

i havent fet tot el que vas fer en la 

vida, tan curta, del teu mestratge, 

hauries pogut ser santsenc i amic 

íntim de l’organista de la parròquia 

de Santa Maria dels Sants, i 

potser també de la imaginària 

hostalera d’un hostal de la Morena 

on hi pernoctaven traginers i 

canonges, ramaders i menestrals, 

músics i ballarines... 

Perquè a Sants, com a 

Hostafrancs i La Bordeta, sempre 

hi ha hagut música i músics 

catalans, orfeons i cantaires que 

t’homenatgem cada dia, sigui 

o no el teu aniversari. Perquè 

homenatgem la Música. La teva i 

la nostra Música.

Adéu, no! Que ara vull mirar en el 

mapa on cau Legnano, la ciutat 

italiana on va néixer Salieri i on li 

dedicaren un monument. Oi que 

no et sap greu?
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Per Antoni Munné

Carrer 
de Sagunt, 

el 1975. 
Col·labora 

l’Arxiu Municipal 
de Sants-
Montjuïc.

Parlar i escriure bé el català no és pas tan difícil com 
perquè hagi d’espantar ningú, fi ns al punt que el 
faci desistir per por de no ser-ne capaç. És clar que 
cal desitjar-ho de debò. És allò tan sabut de “voler és 
poder”, com en tantes d’altres coses. Així, doncs, en 
primer lloc, cal voler-ho, fer els possibles i no desanimar-
se per les difi cultats. Hi pot ajudar molt si hom pot 
inscriure’s a un curs o a un curset, per començar i, 
sobretot, posar-hi interès. 
Si no es pot fer ni un curset, seria interessant demanar 
consell a un professor, disposar d’un bon diccionari 
català i, en les nostres circumstàncies, també d’un 
diccionari, però un bon diccionari català-castellà. S’haurà 
de ser constant, tenir paciència, escoltar els consells dels 
entesos i seguir un pla d’estudi. 
I per acabar, uns recordatoris: no diguem “recodo” sinó 
colzada o recolzada, ni “prenda”, sinó penyora. Tampoc 
direm “jeta”, sinó morro. No es pot dir “xanxullo”, sinó 
tripijoc, ni direm “xorro”, perquè el correcte és doll o 
raig.   

Carrer de Sagunt
ESPAI CASTELLER

JA HAN COMENÇAT 
ELS CASTELLS

Tot i que  la temporada 
castellera per a moltes colles 
encara no ha començat, 
algunes ja s’han estrenat 
a plaça. Entre aquestes 
colles, hi ha els Castellers 
de Sants, que el passat març 
ja van participar en dues 
diades castelleres: el 12 de 
març, al barri de Gràcia, 
amb motiu de la Diada de 
Sant Medir, i el 19 de març, 
al Poble Sec, en la Diada de 
Santa Madrona. En ambdues 
ocasions, els Borinots van fer 
idèntics castells: 3 de 7, 4 de 
7 i 4 de 7 amb agulla. 
Els assaigs de la colla de 
Sants comencen a prendre 
ritme i en properes sortides 
ja es començaran a veure 
castells com el 5 de 7, 
la torre de 7 o el 3 de 7 
aixecat per sota. Aquestes 
construccions es faran aquest 
abril, ja que de cara al 13è 
aniversari de la Colla, el 13 
de maig, el principal objectiu 
és el 4 de 8.
Aquest abril, els Borinots 
tenen previst actuar a 
Tarragona (2 d’abril), a Vic 

(9 d’abril) i a Sitges (23 
d’abril). Pels voltants de 
Sant Jordi també està 
prevista la inauguració 
d’una exposició 
fotogràfi ca sobre la Colla 
castellera al Mercat de 
Sants.

Per Esteve Calzada

l’arcdesantmartí

SI LA MEMÒRIA us és gentil, retingueu aquest nom —la imatge física— i els 
dos cognoms: Esteve Nabona i Guarro (octubre,1968). Signe Zodíac: Balança. 
Persona optimista. Santsenc pels quatre costats. Els dos avis, Esteve Nabona 
i Esteve Guarro, dos prohoms socis del Centre Catòlic. I posseint tots dos avis 
com a nom el del Sant Protomàrtir, per força al noi l’havien de batejar Esteve. 
Un tros de músic o un músic sencer que va dedicar, a través del cor infantil 
de l’Orfeó de Sants, a partir dels sis anys  la seva vida a la MÚSICA; així, en 
majúscules. Abans, però, havia passat per l’escola Proa, a La Bordeta. 
Músic nat. Canviada la veu, després de tres anys, així mateix segueix cantant 
a l’Orfeó, dirigit per la Montserrat Tous. Els seus esquemes harmoniosos són 
molt simples: confegeix el binomi col·laboracionista amb entitats de primera 
fi la junt a la trompa  i/o aprendre a dirigir. També a aprendre donar classes 
de direcció. Amb la “trompa” des de 1980  acut durant l’espai de 10 anys al 
Conservatori Superior de Música, sota les ordres d’en Vicent Aguilar i d’altres. 
Ha rebut classes de direcció amb en Manuel Cabero. Posseeix una retentiva 
privilegiada. 
Fora els àmbits de relació amb entitats privilegiades, sempre ha tingut —com 
a persona, com a santsenc i com a professional— unes delicadeses al vell 
Orfeó de Sants, que en música el va veure néixer. En el seu currículum hi 
fi guren quantitats de noms propis de persones i entitats que no relaciono, 
per manca d’espai.
Segur que la sort l’ha ajudat, però si a darrera no hi hagués un talent i 
un esforç de treball diari, la sort seria inútil. Les portes s’obren a qui se 
les mereix. L’Esteve Nabona és un valor a tenir en compte en un país que 
s’esperen moltes coses d’una joventut responsable. 

4 de 7 dels Castellers de Sants. 

Plaça de la Virreina (Gràcia), 

el 12 de març.
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