
l’informatiu1
Sants   Hostafrancs   La Bordeta

144
Maig 2006

Can Batlló, 
un llarg camí

Sumari
Audiència pública 
de l’11 de maig 
pàg. 9

Aniversari de la Facultat 
de Biblioteconomia i 
Documentació, 
a Melcior de Palau
pàg. 11

Entrevista a l’arquitecte 
que va fer les Cotxeres, 
Ricard Pérdigo
pàg. 14 i 15



l’informatiu 2

Can Batlló, 
el camí lent de 
la consolidació 
d’un projecte E

d
it

o
ri

a
l

C
a
rt

e
s 

d
e
ls

 l
e
ct

o
rs

“Abolim els diners... 
com a mínim per un dia”

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 maig 2006

El 7 de maig, a iniciativa de quatre cooperatives 
autogestionàries dels barris (La Ciutat Invisible, Malea, 

Món Verd i Pim Pam Films), es va celebrar la primera Fira 
d’Intercanvi de Sants. La idea era que, durant tot el diumenge, 

els veïnat s’animés a baixar a la plaça d’Osca a intercanviar 
amb d’altres tot allò que ja no desitja o necessita per... nous 

desigs i necessitats. Intercanviar, per tant, en funció del 
valor d’ús que li donem a les coses, no amb diners com a 

contrapartida, sinó per altres objectes que ens cridin l’atenció, 
ens agradin o necessitem. Els mercats o fi res d’intercanvi són 
un mitjà per a desenvolupar un aspecte del que podríem dir-

ne economia social: són, o aspirem a ser, una petita alternativa 
a la societat de consum.

Per a més informació: mercatintercanvi@barrisants.org
La Ciutat Invisible sccl

De mica en mica, Can Batlló va prenent 
forma com el nou espai veïnal de 
la Barcelona dels propers anys. Les 
aportacions i els suggeriments d’entitats 
i veïns que a títol individual volen afegir 
nous punts i comes estan confi gurant el 
mapa futur de la zona. Només cal que la 
immobiliària, fi nalment, retiri el contenciós 
que va interposar en el seu dia. Llavors, 
tots estarem en pau.

CONSULTORI JURÍDIC. Per Costa Assessors

PREGUNTA. He estat atropellat per un vehicle i tinc 
lesions a l’esquena per culpa de l’accident. El meu 
problema és que qui em va atropellar anava sense 

assegurança i no tenia carnet. Estic desvalgut i ningú 
es vol fer càrrec de mi. Què puc fer per què em tractin 
mèdicament i com puc reclamar els meus interessos?

RESPOSTA. Malgrat que no és legal anar d’aquesta manera, 
malauradament hi ha molta gent que circula en cotxe així. 

Per poder tenir defensats els seus drets és necessari que 
faci una visita al Jutjat de Guàrdia i denunciï els fets, ja que 
anar sense assegurança i sense carnet és il·legal i es podria 

condemnar penalment a qui el va atropellar. Per tant, és 
indispensable saber les dades de qui el va atropellar per 

facilitar la tasca al Jutjat. Com que no tenia assegurança, 
s’ha de denunciar també al Consorci de Compensació 

d’Assegurances, ja que és qui es fa càrrec dels danys i de les 
indemnitzacions que puguin correspondre.

Podeu enviar les consultes a c.a@icab.es
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“Que ningú quedi despenjat”
En quina situació està Can Batlló?
La situació és que en l’anterior 
comissió de seguiment de Can 
Batlló es va plantejar una nova 
proposta de modifi cació del Pla 
General Metropolità que planteja 
poder abordar tota la gestió de Can 
Batlló-Magòria en el seu conjunt i en 
una sola fase. Aquesta és una gran 
notícia. Al mateix temps, la nova 
proposta de Can Batlló manté un nou 
espai verd per al barri de La Bordeta. 
Això no només es conserva, sinó 
que s’incrementa en una hectàrea. I 
la vintena d’equipaments estudiats 
tenen el suport de les associacions de 
veïns. Hi ha una altra peça important 
que és que Can Batlló només es pot 
desenvolupar sense perdre l’aposta 
industrial que alberga (gairebé 200 
indústries que donen sou a uns 2.000 
treballadors). Tot aquest temps s’ha 
anat tancant una proposta amb el 
Consorci de la Zona Franca perquè es 
pugui reallotjar tota aquesta activitat 
industrial. Això està formalitzat amb 
un conveni que es va presentar a 
principis de març i que s’ha signat fa 
poc amb el Consorci. Aquest conveni 
està ja acceptat.

Els industrials es trobaran en el 
Consorci amb un contracte de 
15 anys i el metre quadrat a set 
euros i mig, quan al Consorci val 
34 euros. La diferència la paga 
l’Ajuntament?
No és que la diferència la pagui 
ningú sinó que el Consorci aquesta 
diferència la deixa de guanyar. 
L’Ajuntament de Barcelona ha 
plantejat amb el Consorci, una 
institució pública, que ajudi en 
el procés de reallotjament. Hi 
ha indústries que no cal perdre. 
Ha costat perquè els preus són 
competitius i perquè el Consorci, 
inicialment, no dóna cabuda a aquest 
tipus de factories. 

El Consorci està d’acord?
S’ha fet una negociació. El Consorci 
també té unes expectatives. 
L’Ajuntament ajuda i el Consorci 
ajuda. La proposta, més o menys, 
quadra. Estem parlant d’un sostre que 
encara no està concretat, però que, 
més o menys, serà de 25.000 metres 
quadrats.

Una nau?
No, diverses naus.

Qui les construirà?
El Consorci. Estarien situades, 
bàsicament, al carrer de Motors i als 
terrenys de l’empresa automobilística 
Seat.

L’Associació d’Industrials de Can 
Batlló veu amb bons ulls aquestes 
condicions?
Estan preocupats. Compartim aquesta 
preocupació, però s’ha avançat molt. 
No és senzill moure tot aquest grup 
d’activitat econòmica.

Josep García Puga (Barcelona, 1956) no amaga la seva satisfacció personal i professional pel que 
considera una victòria col·lectiva: haver arribat a un punt d’acord sobre el futur de Can Batlló en el que 
coincideixen i convergeixen totes les parts. “Can Batlló ha estat una gestió difícil perquè, al dia següent 
d’aprovat un pla, la propietat l’havia impugnat amb uns posicionaments molt distants”. Josep García és 
gerent del districte de Sants-Montjuïc des de l’octubre de 1999. En tot aquest temps, es podria dir que 
s’ha afi cionat a la topografi a, a tenor dels mapes i plànols de les actuacions urbanístiques que segellen 
el seu despatx de l’alcaldia, a la Creu Coberta, 104. El mobiliari és càlid i amb reminiscències dels Jocs 
Olímpics del 92. El mòbil BlackBerry, amb el que rep e-mails, no para de vibrar.

Del trasllat de les petites 
factories qui s’encarregarà?
Primer hi haurà la indemnització, que 
correspondrà als particulars aclarir-la 
amb la propietat Gaudir, i després hi 
hauran les formalitzacions dels nous 
contractes amb el Consorci.

Quin és el problema?
Els industrials creuen que les 
indemnitzacions no els cobriran 
el trasllat i el muntatge de la seva 
activitat en un altre lloc.

Llavors s’ha previst algun tipus 
d’ajuda pel trasllat?
Nosaltres els ajudarem en tot aquest 
procés, aquesta és la nostra intenció. 
Ells plantegen tres punts que 
nosaltres estem d’acord a seguir: 1. 
disposar de temps perquè la marxa 
sigui coherent; 2. uns 30.000 metres 
quadrats de sostre, de nau (en sòl o 
altell), i 3. que el calendari impliqui 
unes fases entre les empreses que 
generen sinèrgies, és a dir, empreses 
que estan relacionades entre si.

La Generalitat ha comprat la nau 
central?
L’està comprant.

La immobiliària està pressionant 
les empreses de la nau central 

perquè marxin?
La immobiliària els està estrenyent 
perquè surtin. Nosaltres plantegem 
una qüestió i és que els contractes 
signats és un element molt 
important que implica acceptació 
de contractació. No podem discutir 
un contracte que venç. El que 
podem fer és, en el moment que 
comenci l’aprovació inicial del 
nou planejament, intentar ajudar 
per a negociar una nova situació. 
Intentarem que ningú quedi 
despenjat per uns mesos. Però ara 
són converses. La immobiliària 
Gaudir el que diu és que encara no 
s’ha signat res. Hi ha contractes que 
vencen i són contractes de tres anys. 
Qui va signar aquests contractes ja 
sabia el que signava. Nosaltres ens 
prestem a ajudar. Si es pot ajudar, 
s’ajudarà. No estem perquè ningú 
es perdi en el camí. Però tots hem 
de ser prou conscients de què hi ha 
documents privats signats que tenen 
un valor. 

La immobiliària ha retirat el 
contenciós?
Sí, la immobiliària retirarà el 
contenciós administratiu quan es 
comenci a materialitzar l’acord.

Encara no ho ha retirat, doncs?

Hi ha uns interessos clars. Per part 
de l’Ajuntament i la Generalitat, 
uns interessos públics, generals, 
i, per part de la propietat i els 
industrials, uns interessos privats. 
En tot cas, legítims tots. Cada part 
està intentant fer prevaler unes 
condicions que creuen que són 
importants. En aquest punt creiem 
que hem arribat a una situació 
en la qual hi ha un acord gairebé 
unànime. Falta un element que és 
veure com els industrials s’incorporen 
al procés. Hi ha contractes diversos, 
empreses que pensen continuar, unes 
altres que liquidaran per jubilació... 
Per part de l’Ajuntament aquest 
tema no ens és menor. Aquí estem 
destinant el màxim d’energia.

Quan començaran a reubicar-se 
les empreses?
El calendari és tenir l’aprovació 
defi nitiva del nou pla en Cap d’Any, 
el 31 de desembre de 2006. En 
l’última reunió els industrials ens van 
manifestar que necessitaven més 
temps.

Està satisfet amb més pisos?
Hem arribat a desbloquejar una 
situació difícil i complicada. Es 
dóna sortida a diferents anhels i es 
desenvolupa una zona verda, amb 
un complex d’alt nivell a La Bordeta, 
amb els serveis de la Conselleria de 
Medi Ambient i Habitatge, que faran 
venir uns 1.600 treballadors. Hi haurà 
activitat des de primera hora del 
matí fi ns a primera hora de la tarda. 
No serà un complex de funcionaris 
burocratitzats com s’ha dit, sinó una 
Conselleria activa i forta. 

La proposta inicial era la meitat 
de pisos?
Hi ha hagut tres elements claus: 
els pisos, en lloc de 100 metres 
quadrats, són de 80 metres quadrats; 
l’hotel es transforma en habitatge 
i, a més, s’afegeixen habitatges en 
el perímetre format per Gran Via-
Magòria.

L’Ajuntament es compromet a fer 
els equipaments fi xats?
Per descomptat, i pretenem fer 
equipaments i habitatge a l’uníson.
Jesús Martínez

Entrevista al gerent del districte de Sants-Montjuïc, Josep García Puga
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Hipòtesi de necessitats d’equipaments a la zona de Can Batlló

ÀMBITS Nous equipaments Superfície necessària Integració d’usos Observacions

CULTURA
1 biblioteca de barri

1 sala d’exposicions

1.000 m2 sostre

150 m2 de sostre (*)

Poden formar part de l’equipament 

multifuncional de promoció social

EDUCACIÓ

1 espai per als serveis educatius integrats 

(EAP/CRP/LIC/EAIA)

1 escola bressol 

1 escola bressol

1 CEIP

1 IES

300-400 m2 de sostre (*)

1.200 m2 de sòl

1.200 m2 de sòl

Mínim 3.500 m2 de sòl

Mínim 4.500 m2 de sòl

En el recinte es podran integrar la resta 

d’equipaments educatius de nova construcció

Àmbit Districte

Reubicació Ginbó (2 línies)

Reubicació CEIP Perú (2 línies)

Batxillerat i FP

ESPORT Instal·lacions esportives La Magòria

Complex esportiu municipal La Bordeta

Ampliació. Equipament associat de gimnàs

Remodelació La Farga. Piscina coberta i 

pavelló poliesportiu cobert

PROMOCIÓ SOCIAL

1 centre cívic

1 casal de gent gran 

1 equipament per a joves i adolescents

1 espai per a entitats

1.000 m2 de sòl (*)

400 m2 de sostre (*)

400 m2 de sostre (*)

450 m2 de sostre (*)

Espai integral i multifuncional, tipus centre 

cívic o casal de barri, que inclourà la 

biblioteca de barri, una sala d’exposicions, 

espais per a la gent gran i la gent jove, i 

espais per a les entitats

SALUT
1 CAP Mínim 1.440 m2 Aglutina el CAP La Bordeta i el CAP de 

Consell de Cent

SERVEIS SOCIALS 1 centre d’acollida 600 m2 de sostre (*)

ATENCIÓ 

ESPECIALITZADA

1 residència per a la gent gran

1 centre de dia per a la gent gran 

1 equipament d’habitatges per a la gent gran

1 residència per a disminuïts psíquics

1 residència per a disminuïts físics

3.000 m2 de sòl (*) Possibilitat d’integrar els serveis en un mateix 

equipament

Creació de 173 places

Creació de 30 places

Creació de 30 apartaments

Creació de 65 places

Creació d e 40 places

1.000 m2 de sòl (*)

1.000 m2 de sòl (*)

Possibilitat d’integrar els serveis en un mateix 

equipament

OCUPACIÓ 1 centre ocupacional per a disminuïts psíquics 200-300 m2 de sostre (*)
Pot estar integrat a l’equipament dels serveis 

educatius integrats o en l’espai per a joves

Creació de 40 places

ALTRES 1 equipament per a centre multicultural
500 m2 de sostre (*) Reubicació d’una mezquita que actualment 

està ubicada al Camí de la Cadena

(*) NOTA: Dades a revisar. Font Ajuntament de Barcelona

LA MIRADA. Can Batlló des de la Gran Via de les Corts Catalanes, als anys noranta
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Cal una escultura 
a la plaça Cerdà?

José Antonio Calleja 
Portaveu del PPC

Hi hauria d’haver una 
escultura o una font, 
tenint en compte que la 
plaça Cerdà és una de les 
entrades principals de 
la ciutat. L’obra hauria 
d’estar relacionada amb 
els barris de La Marina 
i hauria d’estar consen-
suada amb el veïnat, con-
vocant un concurs d’idees 
a tal efecte.

Francesc X. Esteve 
Portaveu de CiU

Jo fi caria un jardí, arbres 
o palmeres. Si hi hagués 
una escultura, hauria de 
ser una cosa senzilla i 
minimalista pel meu gust. 
La plaça Cerdà no és una 
plaça com pugui ser la 
plaça Tetuan, que permet 
un gran monument. La 
plaça Cerdà es un nus viari 
amb unes condicions molt 
complicades.

Lluís Fajarí 
Portaveu d’ICV-EUiA

La plaça Cerdà podria 
disposar d’un element 
escultòric que constituís 
un punt referencial del 
lloc, a modus de fi ta de 
l’entrada de la ciutat. 
Hauria de ser un element 
que no representés un 
elevat impacte visual o de 
barrera. Caldria avaluar 
adequadament la seva 
tipologia. 

Els polítics 
del Districte 
exposen 
els principals 
problemes 

Albert Soler 
Portaveu del PSC

Sí, cal una obra que 
estigui en consonància 
amb la importància cabdal 
d’aquesta plaça. Han 
hagut molts projectes 
però cap ha calat 
defi nitivament. Ara que 
les obres estan avançant 
ràpidament en aquesta 
entrada a la ciutat, 
faltaria una escultura que 
ens donés la benvinguda. 

Una escultura, o una font, 
o un grup d’arbrat com es 
fa en algunes rotondes, 
donaria un aire diferent 
a la plaça Cerdà. Ara és, 
simplement, funcional. 
Ben complementada, sense 
exageracions —com 
alguna que s’havia previst 
i es va rebutjar al fi nal—,  
resultaria més agradable 
pel paisatge urbà. 

Josep Chalmeta
Portaveu d’ERC
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Expedició 
Aconcagua

Aquest espai 
pot ser teu

L’INFORMATIU

639 749 396 

(José Antonio)

No hi ha prevista cap 
inauguració fi ns el 2007; 
jo diria fi ns el 2008. 
Barcelona i la seva àrea 
metropolitana tenen un 
metro completament 
insufi cient, tant en 
infraestructura com en 
servei. Un gran nombre 
d’estacions només tenen 
una boca de sortida, 
això fa que es col·lapsin 
fàcilment i sigui poc 
pràctic accedir-hi. Per 
això, l’Ajuntament ha 
aprovat un pla especial 
de renovació d’algunes 
d’elles, com al Poblenou. 
Intentem solucionar un 
nyap, com a Sants Estació 
(línia 3), on s’ha construït 
un nou i modern vestíbul. 
Freqüència de trens: més 
de quatre minuts en hora 
punta a la línia 1! Els 
vagons, atestats de gent. 
L’única línia que segueix 
una freqüència estimable 
és la línia 5 amb els antics 
1000, i es de 2’54” en hora 
punta i 3’10” la resta. 
Molt lluny del 1’05” del 
metro de París. 
Joan Deltell

El projecte Itínere és un 
estudi de salut sobre joves 
consumidors de cocaïna 
que es duu a terme des de 
l’Agència de Salut Pública 
de Barcelona i està fi nançat 
per la Fundación para la 
Investigación y Prevención 
del Sida en España i el Fondo 
de Investigación Sanitaria. 
És un estudi multicèntric que 
s’està fent paral·lelament 
a tres ciutats de l’Estat 
espanyol (Barcelona, 
Madrid, Sevilla) i a altres 
ciutats europees (Londres, 
Amsterdam), a través del 
qual es pretén conèixer la 
realitat del consum de coca 
entre els joves. 
Realitzem una entrevista 
totalment confi dencial a 
joves de 18 a 30 anys que 
consumeixen habitualment 
coca. Al llarg de tres anys 
fem un seguiment dels 
entrevistats, repetint 
l’entrevista un cop a l’any. 
Pretenem actualitzar i 
planifi car programes de 
prevenció i disminució de 
riscos associats al consum 
de coca. Si vols col·laborar 
en l’estudi realitzant una 
entrevista, truca’ns al tel. mb. 
618 914 105. 

Projecte 
Itínere

Els tres membres de 
l’expedició Aconcagua (6.962 
m), veïns de Sants-Montjuïc 
i membres de la Unió 
Excursionista de Catalunya 
(UEC) de Sants, vam fer cim al 
sostre d’Amèrica el passat 24 
de febrer, a les 14.50 hores.
L’expedició va arribar a la 
ciutat argentina de Mendoza 
el 8 de febrer, després 
de superar les primeres 
difi cultats amb els horaris 
dels avions... L’endemà 
mateix, el dia 9, vam sortir 
cap el Parque Provincial del 
Aconcagua.
Al llarg de tota l’ascensió 
l’expedició s’anava trobant 
amb altres expedicions 
catalanes, malaguenyes, i 
d’altres indrets d’Europa i del 
món. Totes les expedicions 
compartíem experiències, 
menjar i passàvem bones 
estones juntes.
La sensació que transmetien 
les expedicions que anaven 
baixant del cim, o d’haver-
ho intentat, no era gaire 
esperançadora. Només tres 
de cada 10 persones arriben 
al cim. Lamentablement, 
l’estadística del 30% d’èxit 
era veritat i no només una 
llegenda de l’Aconcagua. 

Era desesperant veure al 
campament base, mentre 
lluitàvem per superar els 
problemes d’aclimatació i 
hidratació, altres alpinistes 
experimentats, gents que 
tenien el Montblanc, l’Elbrus,  
el Cervino o el Kilimanjaro 
a l’esquena, i que s’havien 
d’anar cap a casa sense fer el 
cim de l’Aconcagua. 
Estem agraïts a totes les 
persones que han pensat 
en nosaltres i els que han 
col·laborat comprant 
samarretes de l’expedició, i a 
L’INFORMATIU per l’atenció 
prestada i per l’interés que 
ha mostrat des del primer 
moment. Lamentablement, 
no hem pogut comptar 
amb cap col·laboració dins 
els barris i vam haver de 
marxar fora per trobar-ne 
ajuda —a nivell de comerços 
sobretot—, per fer la despesa 
econòmica de la compra de 
material d’alta muntanya. 
El tracte i les condicions 
rebuts fora dels barris van ser 
notablement millors. Tampoc 
vam poder comptar amb cap 
suport per part de la mateixa 
UEC de Sants, i ens lamentem 
d’haver-nos trobat amb les 
seves portes tancades (el 
suport necessari des de la UEC 
de Sants no era econòmic, si 
no de d’assessorament...).
Àlex Rodríguez, Mireia Llop 
i Jordi Llop

Un contra tots 

L’estimat metro II 
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Poliments Barcelona, Sistemes 
Euromecar, Accesorios y 
Sanitarios Planeta, Tapeplas, 
Artesania Barcino... Són 
algunes de la trentena llarga 
de petites i mitjanes empreses 
ubicades al sumptuós B8, el 
bloc 8 de Can Batlló (15.000 
m2). La nau central de tres 
plantes del polígon, que 
albergarà la Conselleria de 
Medi Ambient i Habitatge, 
és, actualment, un laberint 
interminable de passadissos 
connectats entre si on el 
visitant es perd.

Per la premsa ens assabentem de 
que ja estan en marxa les obres de 
l’estació de Sants per l’arribada del 
Tren d’Alta Velocitat a Barcelona, 
però és curiós que només es parli 
de l’Estació quan els trens, abans 
d’arribar-hi, han de creuar tot el barri 
des de L’Hospitalet. D’això hi ha un 
silenci absolut per part de tothom.
Sóc veí de Sants i he seguit tot el 
llarg procés de les campanyes que 
s’han fet de “Soterrament total”, 

“No al calaix” i “No a la divisió del 
barri”. Vull donar una notícia a la 
gent de Sants: les dues vies del carrer 
d’Antoni de Capmany que toquen el 
cantó mar ja han desaparegut. Des de 
fa uns quatre mesos estan treballant 
les empreses adjudicatàries, a marxes 
forçades, perquè hi ha presa.
Faig una pregunta a l’Ajuntament: 
no tenim dret els veïns a ser 
informats de l’inici de les obres i 
dels problemes que això comporta? 

Tanta propaganda que es fa de tot i 
l’única informació que hem vist han 
estat unes poques fotografi es. Ningú 
ens ha dit el dia que ens trobaríem 
l’excavadora sota casa. Vaja, que tinc 
la sensació que aquest cantó del barri 
de Sants no existeix. Malgrat tot, ja 
era hora que comencem a escriure 
una etapa de la història de les vies en 
passat i que donem la benvinguda a 
unes obres, per a molts, esperades.
Antoni F. 

El passat 4 de maig, la FAECH, 
l’Associació de Disminuïts de Sants-
Montjuïc i l’Associació “La Llar” de 
l’Esclerosi Múltiple van organitzar 
la xerrada “Gaudir de Barcelona en 
cadira de rodes”. Les ponents van 
ser Montserrat Serrano i Isabel de 
Vilallonga, que han escrit la primera 
guia que permet recórrer Barcelona 
en cadira de rodes, titulada: 
Barcelona en silla de ruedas.
Durant la xerrada es va reconèixer la 
tasca realitzada per les associacions 
de persones amb disminucions, per la 
seva lluita constant i voluntària. 
María Gureshalieba
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Soroll i neteja a l’Audiència

Obertura d’un 
punt d’informació 
del Poliesportiu 
Municipal La Bordeta
- El poliesportiu entrarà en funcionament 
a la tardor

- Inici de les inscripcions amb un període 
promocional

El Poliesportiu Municipal La Bordeta disposa 
d’un punt d’informació i inscripcions al servei 
dels nous usuaris i de la ciutadania. Ubicat 
al carrer de Joan Bravo, 21, just davant del 
nou equipament, aquesta ofi cina ofereix 
tot tipus d’informació sobre el poliesportiu: 
instal·lacions, quotes d’abonament, serveis, 
activitats, etcètera.
S’han obert les inscripcions al poliesportiu amb 
un període promocional que arribarà fi ns al 
proper 15 de juny, que inclou la inscripció i el 
primer mes gratuït per només 65,10 euros. 
L’horari del punt d’informació és de dilluns a 
divendres de 16.30 a 19.30 hores.

L’Audiència Pública d’Estat del Districte del passat 11 de maig vista per Aída Lafuente.

L’Audiència pública va ser una sort 
de microurbanisme. Els pocs veïns 
que van demanar el torn de paraules 
—un problema apressant sobre el que 
s’ha de refl exionar seriosament— van 
sortir a explicar el seu problema 
particular, relacionat gairebé sempre 
amb “petites coses que molesten”. 
La manca de neteja als túnels de la 
rambla de Badal, sobre la ronda del 
Mig, i el continu pas de motocicletes 
i bicicletes per aquest indret, va ser 
la protesta del primer veí que va 
parlar. “Demano a la policia que 
controli les entrades i sortides al 
col·legi Cavall Bernat (al número 
113 de la rambla)”, va acabar dient. 
Altres temes que van desglossar els 
ciutadans que li van prendre el relleu 
van girar entorn de “la manca de 
neteja” a molts carrers del Districte, 
“la falta d’un control rigorós sobre 
les llicències d’obres”, el compliment 
de la normativa relacionada amb les 
terrasses dels bars, arreglar les voreres 
malmeses i retirar els parquímetres 
en els carrers estrets (de menys de 90 
centímetres). El soroll va ser l’estrella 
de la sessió: soroll provocat per motos 
d’alta cilindrada i també per avions i 
helicòpters.
José Mancisidor 

El soroll molest pel veïnat i l’acumulació de brutícia van centrar 
l’Audiència Pública d’Estat del Districte del passat 11 de maig

Festa del comerç al carrer, el passat 6 de maig. La regidora del Districte, Imma 
Moraleda, va descriure la jornada com “una diada molt satisfactòria per a tots 
plegats”. Foto barcelonaeventos.com
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“Jo vaig néixer al carrer de Valladolid 
cantonada Alcolea, en una casa que 
hi havia llavors, on la meva mare 
hi venia llet. El meu pare tenia 
carros i cavalls i feia transports per 
les estacions i el port fi ns que van 
començar els camions i els carros es 
van donar de baixa”. 
El pare de l’Antoni Munné tenia  
quatre cavalls, 30 carros i dos mossos. 
Del carrer de Valladolid es van 
mudar al carrer de Galileu, el 1922, 
l’any següent que naixés l’Antoni: 
“Vam agafar una masia, que deien 
Cal Drapairet, que estava al carrer 
de Galileu, 10, que ja no existeix. Hi 
havia un pont al carrer de Galileu 
que passava per sobre la via del tren, 
ensorrat i descobert. Era una casa 
molt gran”. 
L’Antoni Munné va ajudar al pare. Era 
bon estudiant del que ja no existeix: 
“Vaig estudiar teneduria de llibres, 
mecanografi a, taquigrafi a i francès”, 
diu prenent embranzida. Estudiava 
al col·legi Lope de Vega, al carrer 
d’Urgell, 83, “un col·legi propietat 
d’un oncle meu, particular, a un 
primer pis, que ja no existeix”. 
Les escoles de l’Ajuntament, segons 
ell, en aquells anys eren desastroses. 
“Hi anàvem 600 tios a aquella escola”.

El Glorioso Follón

1936. Esclata la guerra civil. “Quan 
va començar el Glorioso Follón jo 
tenia 15 anys. Llavors, el meu pare 
ho va haver d’abandonar tot. Una 
senyora que tenia un bar va venir un 
dia i li va dir al meu pare: “He sentit 
els del Comitè que aquesta nit han 
acordat que el mataven a vostè, al 
forner senyor Pedro i al senyor Raspall 
(un propietari)”. El meu pare tenia 
una botiga de comestibles i anàvem 
a missa. I els de la CNT i la FAI ens 
deien: “Tots aquests de l’amèn Jesús 
ens els hem de carregar”. El pare, 
que també es deia Antoni Munné, 
va voler marxar amb la família: “Era 
el 26 de juliol de 1936. Van posar 
un sentinella amb un escopeta a la 
porta del negoci. El meu pare va sortir 
sense americana, amb una armilla 
descordada i camisa arromangada...”.
—Escolti, m’hauria de fer un favor. He 
d’anar al gremi d’adroguers, perquè 
és diumenge i no sé si he d’obrir. Si 
em pot fer aquest favor...
—Sí, home, faltaria més.
—És un moment.
—Però torni aviat, eh.
—Sí, sí. 
El pare va agafar els quatre fi lls i van 
anar a casa d’un parent a Monistrol 
de Montserrat (Barcelona). Van passar 
la guerra amagats a casa de parents. 
“Jo no vaig anar a la guerra per pocs 
dies, perquè sóc del segon trimestre 
de la quinta del 42; els del primer 
trimestre hi van anar. Jo em vaig 
salvar perquè treballava al Colmado 
Fortuny, al carrer Major de Gràcia, 
cantonada Rambla de Prat, que ja 

no existeix, i el dia 19 de gener del 
39 jo anava penjat del tramvia, i, al 
travessar el carrer de Carolines, va 
xocar amb un camió de l’exèrcit; hi 
va haver un mort i 10 o 12 ferits. Jo 
em vaig trencar el cúbit i el ràdio i 
la clavícula. Vaig estar estès a terra 
desmaiat durant dues hores. Tenia 17 
anys”.
Quan es va acabar la guerra, el 
seu pare va reclamar que tenia 
una botiga de comestibles i l’hi 
van tornar. “Com que ja tenia 18 
anys, els meus pares no es podien 
permetre que estudiés”. Va fer la mili 
(els dos primers mesos al carrer de 
Tarragona; en total, dos anys de mili) 
i, després, es va posar a treballar. 
Durant un any va estar tuberculós. 
Al cap d’un any de repòs i bons 
aliments, estava bo. “Vaig estar 
treballant en un parell d’ofi cines, 
com administratiu, primer cinc anys 
a Maquitrans, el que antigament era 
la Companyia General d’Autobusos, 
que ja no existeix, i, després, cinc 
anys a la Letona. L’1 de febrer de 
1963 vaig ingressar a l’equip de 
treball de l’editorial Nova Terra, 
editora fundada sense afany de 
lucre per un grup d’amics militants 
en diverses entitats catòliques amb 
l’objectiu d’elevar el nivell de cultura 
popular, amb l’edició de llibres de 
tema espiritual, social i familiar. La 
característica principal que potser 
ens unia més, ultra la idea d’elevar 
el nivell de cultura de la classe 
treballadora, era el catalanisme i 
l’antifranquisme”.  
El ministre de Información y Turismo, 
Manuel Fraga, se la va carregar. 
“No li agradaven els nostres 
llibres perquè eren progressistes i 
d’esquerres. Deia: “En fi n, pásese”. 
En matèria social, segons ell, érem 
fi lomarxistes (“en fi n, pásese”). Amb 
el que no passava era amb el català, 
“perquè ell era español””. 
A l’editorial, Antoni Munné era el 
director comercial. “Al cap d’un 
parell d’anys, en acostar-se Sant 
Jordi, el director literari em va dir: 
“Escolta, m’has de fer un favor, tinc 
un llibre molt avançat però no arribo 
per Sant Jordi, si tu te l’emportessis 
a casa i me’l repasses...”. M’instal·lo, 
vaig llegint i trobo que el traductor 
s’havia permès la llibertat d’esmenar 
l’autor”. El traductor havia fet 
les seves interpretacions com a la 
novel·la de Saramago El cerco de 
Lisboa. “El traductor era comunista, 
i canviava conceptes d’economia 
fi cant termes marxistes. Des d’aquell 
dia, tots els llibres en català i de 
segons quin traductor me’ls donava 
a mi com a última revisió abans 
d’imprimir. Així em vaig acostumar a 
corregir i a dormir poc”. 
Antoni va estar a Nova Terra fi ns el 
78, “quan se’n va anar al cel”. Llavors, 
va treballar a la llibreria Hogar del 
Libro, que ja no existeix, al carrer de 
Bergara, 3. El 1991 es va jubilar. 
Jesús Martínez

El pont de Galileu
El col·laborador de L’INFORMATIU Antoni Munné fa 85 anys

Ha fet 85 anys el 14 de maig i ho ha celebrat amb un pastís i el 
Flogoprofen (“estic vell i fotut”). Antoni Munné (Barcelona, 1921) és 
un escriptor santsenc que viu a La Bordeta des de fa tres dècades. “La 
veig molt anquilosada, tot i que comença a desvetllar-se”. 

Amic, en el seu temps, de plomes de renom (Josep Miracle i Ramon Folch i 
Camarasa), és dels pocs que queden que escriuen sobre paper, després ho 
passa a llibreta i, posteriorment, a màquina, fent servir de tant en tant el 
Tipp-Ex. Tres fi ltres que el senyor Bill Gates ja fa uns anys va fulminar amb 
els seus Windows. Tot ha canviat a un ritme que l’ha atropellat: “Abans hi 
havia el petit comerç que tothom coneixia: cansalader, adroguer, bacallaner, 
la merceria, que a cada barri n’hi havia tres i ara no n’hi ha, l’herbolari... Tots 
aquests han anat plegant perquè les grans superfícies ho devoren tot”. 
Entre cella i cella, sense que li produeixi cap enuig, té memoritzades les 
lletres de la màquina d’escriure, una vella Olivetti Línia 90 que ja no existeix 
ni es fabrica. Repassant la seva vida (“les he passat de verdes i de madures”), 
Antoni Munné deixa anar uns quants —potser massa— dels “ja no existeix”, 
perquè es remunta als anys de María Castaña. 
Mai ha renunciat al català: “Jo, a la infància, parlava en català. Amb Franco 
es va prohibir, però jo el parlava i l’escrivia, coi!”. És, sobretot, corrector 
lingüístic (dir voreres i no “aceres”, per exemple) per la “dèria de la llengua” i 
per una peripècia que recorda a “El cerco de Lisboa”, de José Saramago.
Lector de l’Avui, té més de 2.000 llibres i, entre ells, sobresurt el verd de les 
tapes dures de la Gran Enciclopèdia Catalana. Li pregunto si se’ls ha llegit 
tots; el dubte ofèn. Últimament, de la novel·la ha passat a l’assaig. Els té 
tots a una cambra que ell anomena el seu laboratori. Aquí també reposa 
una bicicleta estàtica “per fer anar les cames”. “He tractat amb autors i tinc 
llibres dedicats per la Maria Aurèlia Capmany...”. Dos llibres són signats per ell 
mateix: “Qüestions obertes” (ed. Mediterrània) i “Només un granet de sorra” 
(ed. La Llar del Libre). Són reculls d’articles d’actualitat, una selecció dels 1.500 
que té publicats als diaris i revistes com “L’Informador de Martorell”. 
Li anima en el que pot la seva dona Montserrat Esteban (“entre els dos ens 
anàvem complementant, ara s’ho ha de carregar tot ella, pobreta”). Es va 
casar amb la Montserrat el 1963 (”de ganàpia”) i tenen tres fi lls. La fi lla se li 
ha fet monja (“és la llibertat de cadascú”). Munné va a missa cada diumenge, 
a Santa Maria de Sants, perquè “és l’única que fa missa a les vuit del matí”; 
ara, però, no pot agenollar-se. 
A L’INFORMATIU col·labora des del seu primer número, allà pel 1993. És 
l’únic que lliura puntual el material de la seva secció (vegeu “El racó del 
llenguatge”, pàgina 23). Per correu ordinari i a màquina. Serà perquè, com ell 
refl exiona, les urgències, les presses, no ens deixen fer les coses importants, 
els projectes particulars de la vida de cadascú. S’ha perdut l’acaronament, la 
cura del detall: “Primer es va menysprear la gramàtica, ara se la ignora. Com 
que s’escriu en lletres clau, bah!”, repudia, tot referint-se als missatges de text 
dels telèfons mòbils. Aquest escrit m’ho ha corregit ell mateix.
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El passat dijous 20 d’abril va 
tenir lloc un entranyable acte a 
la Facultat de Biblioteconomia i 
Documentació (Melcior de Palau, 
140) per commemorar el norantè 
aniversari de l’emblemàtica Escola 
de Bibliotecàries, avui ja, i per fi , 
reconeguda Facultat dins de la 
Universitat de Barcelona (UB).
De bon principi voldria destacar 
l’exquisida i intel·ligent organització 
de l’acte, que va reunir a les antigues 
alumnes bibliotecàries de les 
successives generacions d’aquesta 
Escola, que tan important ha estat 
per la vida cultural del país i que 
ha lluitat sempre per mantenir 
la qualitat dels seus estudis, i en 
èpoques fosques, fi ns i tot, la seva 
permanència.
L’acte es va iniciar a les set de la 
tarda, com constava en les invitacions 
que moltes de les assistents portaven 
a les mans o que treien de l’elegant 
bosseta que les identifi cava i 
que guardava el regal amb que 
l’organització les havia obsequiades. 
I així, un cop asseguts tots, millor 
dit, totes —la majoria érem dones, 
ja que no va poder assistir alumnat 
masculí fi ns el 1974— va començar 
una interessantísima lectura de 
textos i fragments breus a càrrec de 
diferents personalitats vinculades a 
la vida de l’antiga Escola, la Falcultat 
actual. Lectures que, per cert, anaven 
acompanyades d’il·lustratives i 
variades projeccions com a perfecte i 
canviant fons.
Van ser moltes les persones que 
van contribuir amb la lectura d’un 
text escollit amb entusiasta saviesa, 
cura i erudició. Ens van permetre 
gaudir, a través de les seves diferents 
veus, d’un recorregut històric de la 
institució, remarcant els successius 
avatars que va viure des de la seva 
fundació fi ns al seu posterior i recent 
reconeixement com a Facultat de la 
UB (1999) pel qual tant s’ha lluitat; 
passant per les distintes etapes: 
Mancomunitat, dictadura, Segona 
República, guerra civil, postguerra i 
dictadura, Transició i democràcia. Van 
destacar la fi gura del conegudíssim 
Eugeni d’Ors, com a fundador. Es 
va fer justícia a la directora Rosalia 
Guilleumas (a partir de 1973), 
pràcticament desconeguda malgrat 
la seva important i esforçada tasca, 
gràcies a la qual es van aconseguir 
tota una sèrie de millores i objectius 
que, fi ns llavors, no havien tingut 
lloc, com ara, la modernització i 

90 anys de l’Escola 
Superior de Bibliotecàries,
actualment Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la UB

estabilització del sistema docent, 
tan malmès des de la postguerra, i el 
rang d’escola universitària adscrita a 
la Universitat de Barcelona. Així com 
el record d’aquell ja mític bibliobús 
del front que va endolcir la vida dels 
soldats, ja sia pels llibres ja sia per la 
presència de les noies bibliotecàries, 
com explicava el mateix Rubió en una 
emotiva i colpidora carta al seu pare 
des del camp de batalla.
Especialment emocionant va ser 
quan, com a colofó, es va ofi cialitzar 
la inauguració de l’Aula Jordi Rubió 
i Balaguer (director de l’Escola entre 
els anys 1930-1939) a l’Aula Magna 
de la Facultat. Un espai molt atractiu 
on destaca, dins un vivifi cant vermell, 
un planell recordatori de la fi gura 
i activitat de l’insigne personatge 
homenatjat, cabdal en la història 
d’aquesta Escola i de les biblioteques, 
i que presidirà, des de la seva 
fotografi a, les futures generacions 
d’estudiants.

La segona part de l’acte va consistir 
en un còctel que l’organització va 
oferir en un altre entorn del recinte, 
que va donar lloc a un cordial 
retrobament on les salutacions, 
canvis d’impressions i felicitacions 
envaïen l’ambient d’agermanament i 
satisfacció que es va produir entre els 
assistents, totes persones vinculades, 
d’una o altra manera, a la institució i 
caracteritzades pel seu profund amor 
pels llibres i la cultura.
A continuació es podia gaudir, 
com a tercera part de l’acte, de 
l’exposició retrospectiva preparada 
a tal efecte on queda refl ectida, 
mitjançant fotografi es, documents 
i planells explicatius, la vida de 
l’Escola des dels seus inicis (3 de 
novembre de 1915) fi ns avui dia. Així 
coneixem com eren les classes, els 
diferents locals, les seves alumnes 
(noies de bona família i molt 
cultes, icones de la dona moderna 
culta i independent), els insignes 

professors (eminentíssims), les 
anades a Escornalbou, els programes 
d’assignatures, proves d’ingrés (en 
les etapes que les van requerir), 
treballs de les alumnes, publicacions, 
els objectius a assolir, les successives 
modernitzacions pedagògiques, i en 
les èpoques adverses, l’involucionisme 
i estancament. 
Però no va fi nalitzar aquí 
l’homenatge, ja que des de la 
Biblioteca de la Facultat també 
han fet un gran i lloable esforç per 
mostrar-nos el seu recorregut històric 
durant la dècada de 1920 a 1930 
dins de l’Escola i el que era el procés 
bibliotecari que seguien. Així, per 
a aquesta quarta i fi nal part, hem 
d’encaminar-nos cap a la Biblioteca, 
on trobarem aquesta delicada i 
il·lustrativa selecció del material 
divers utilitzat a l’època. Podem veure 
les actes originals de la Biblioteca, 
un temps després de que l’Escola ja 
funcionés, fundada en claustre de 
professors i inicialment en una aula 
que havia quedat lliure; una nota 
biogràfi ca de la Consol Pastor, qui 
va ser la primera bibliotecària, feina 
que fi ns el moment havien dut les 
alumnes; pressupostos de despeses 
que ens serveixen per conèixer el sou 
d’un professor de llavors; els llibres 
de registre, d’estadística i consulta en 
sala, factures d’adquisicions, fi ns i tot, 
el primer carnet de lector (el de Rubió 
i Balaguer, és clar), que alhora era la 
fi txa de préstec. 
Veiem també diferents llibres 
relacionats sobre els amplis 
i interessants temes que 
conformen aquest món: manuals 
d’enquadernació, de paleografi a, de 
catalogació... Fins i tot està l’edició 
de la primera CDU i les taules de 
Cutters. Hi ha els grossos butlletins 
enquadernats en pell i fi txers de 
l’època: els manuals, en calaixets de 
fusta amb fi txes de cartró gruixut. 
Esperem que la Facultat ens delecti 
eventualment amb aquestes 
exposicions ja que són molts i molt 
interessants els temes a tractar, són 
un bon complement pels alumnes, 
les rebrien amb entusiasme i els 
farien experts en la matèria i grans 
coneixedors dels fons.
Ah! I sapigueu que podeu accedir a 
l’última joia documental trobada dins 
els mateixos, una breu pel·lícula que 
ens mostra la vida docent de l’antiga 
Escola, i a la que podeu accedir 
mitjançant la web www.ub.edu/biblio.
Des de L’INFORMATIU demanaria 
a qui correspongués una reedició 
de l’apreciable llibre que explica la 
història de l’antiga Escola i que resta 
exhaurit des de fa temps.
Voldria agrair personalment totes 
les facilitats que se’m van brindar 
i l’amabilitat i accessibilitat de 
totes les persones amb les que vaig 
tractar. I felicitar entusiastament a 
l’organització per aquesta iniciativa. 
Per a informació: tel. 934 035 770.
Carmen Olivar

El CEIP N-I de Pràctiques, al carrer 

de Melcior de Palau, 134 (també 

té entrada pel carrer de Guitard), 

ja no s’anomenarà mai més escola 

N-I de Pràctiques o Pràctiques I, 

com se la coneixia fi ns ara. Passarà 

a anomenar-se escola Jaume I. El 

passat 27 d’abril es va donar el 

primer pas amb la inauguració de la 

seva Biblioteca Jaume I.

Escola Jaume I
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El diumenge, 2 d’abril, van començar a donar servei les Línies 113, 114 i 117

La Línia 115 (Bordeta) es va afegir el diumenge 9 d’abril

Les línies de bus de barri 
amplien la seva oferta 
als diumenges i festius

Des del diumenge, dia 2 d’abril, les línies 113 (La Mercè), 114 (Gràcia – Can Baró) i 117 (Guinardó) de 
Bus de Barri de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) van començar a funcionar també els 
diumenges i festius. A continuació, el següent diumenge, dia 9 d’abril, han començat a fer-ho altres 
tres línies, entre les quals s’hi troba la Línia 115 (Bordeta)

Aquestes són les primeres línies de Bus de Barri que amplien la seva oferta els dies esmentats tal i 
com estava contemplat a les millores del servei en cap de setmana i festiu del Pla d’Actuació 2006 
en transport públic a Barcelona i els municipis metropolitans, presentat per TMB el mes de setembre 
passat. Posteriorment, i de forma gradual durant els mesos d’abril i maig, la resta de línies de Bus de 
Barri aniran donant servei en diumenge i festius segons el següent calendari:

El Pla d’Actuació 2006 de TMB pretén fer més competitiva la xarxa, apropant-la a les noves necessitats de la ciutat i de la població. Amb aquest objectiu, el 
pla inclou diferents millores en el servei dels dies feiners (com ara actuacions en els busos de proximitat o busos de barri, algunes prolongacions de línies 
existents i la creació de noves línies) i dels caps de setmana i festius (la posada en marxa de noves línies d’autobús en caps de setmana, el reforçament de 
línies ja existents durant els caps de setmana) així com l’increment de l’oferta durant l’estiu.

Busos de Barri

Els busos de barri són línies de curt recorregut, que es mouen en un àmbit petit, com és el d’un barri, i que permeten connectar aquest amb la xarxa bàsica 
de transport, amb la seva zona comercial i amb els seus serveis assistencials. L’objectiu és, per tant, el de millorar el servei de les àrees que comuniquen cada 
una d’elles, augmentant les possibilitats de traslladar-se en el transport públic de superfície amb uns itineraris més curts i còmodes pels usuaris, i, per tant, 
també més ràpids. 

Així, el bus de barri dóna servei amb vehicles de mida reduïda, que afavoreixen especialment la comunicació de zones de barris de difícil accés amb altres 
línies de bus, amb la xarxa de Metro de la ciutat i amb altres mitjans de transport públic.

Des de la posada en marxa de les primeres línies d’aquestes característiques, l’any 1998, la seva evolució ha enregistrat un augment de viatgers any rere any 
important fi ns a consolidar-se actualment amb uns 3.400.000 viatgers (dades de l’any 2005).

Evolució de les 
validacions en línies 

de bus de barri

Línies 113, 114 i 117                      2 d’abril 2006

Línies 112, 115 i 116                      9 d’abril 2006

Línies 123, 124 i 127                    30 d’abril 2006

Línies 118 i 128                           7 de maig 2006

Línies 119, 120, 121                  14 de maig 2006

Línies 122, 125, 126                  21 de maig 2006
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“Desde Santurce a Bilbao viene 
por toda la orilla con su falda 
remangada, luciendo la pantorrilla”.
Ricard Pérdigo va néixer a Bilbao, 
“al 42 del segle passat”. El seu pare 
era un alt càrrec del Banc Bilbao 
(“ara Bilbao Vizcaya Argentaria i no 
sé quantes coses més”). “Llavors va 
muntar la seu del Banc a Barcelona. 
Jo tenia amics arquitectes. Al pare 
li agradava l’art. No em va prohibir 
estudiar el que volgués. Li feia gràcia 
que jo fos arquitecte o alguna cosa 
així. Jo tenia dubtes, però també 
tenia amics coneixedors del món 
dels arquitectes, com Ignaci Solà, 
que, sent contemporani, tenia una 
maduresa intel·lectual fora de sèrie”. 
Amb fragància de jonc i sauló, Ricard 
desvia els pensaments als inicis del 
seu mester, a les estalactites de la 
memòria. “L’arquitectura era una 
activitat socialment productiva, no 
només artística”, aprecia com si 
fos una disculpa. Va estudiar a la 
Universitat de Barcelona. El primer 
projecte que el van encomanar va 
ser un edifi ci d’habitatges per a la 
Caja de Pensiones para la Vejez y de 
Ahorros (1971), i el va desenvolupar 
a l’habitació de casa dels seus pares. 
“Després no van fer res més per la 
Caixa de Pensions”. 
El despatx, on ha passat nits dormint, 
el va formar a fi nals dels seixanta 
amb els seus socis: despatx pérdigo/
rodríguez, en referència a Ricard 
Pérdigo i Tomàs Rodríguez. Avui és 
despatx pérdigo/pujol/rodríguez/
Coloma, en referència als abans 
esmentats i a Antoni Pujol i Eloi 
Coloma (www.aarquitectura.com). 
Pràcticament, d’aquells vells llops de 
mar només queda pérdigo/coloma. 

Vostè va viure tot el procés de 
reivindicació i el concurs públic 
en el qual va participar el veïnat 
per convertir les Cotxeres en 
un equipament per al barri de 
Sants?
Vam fer un programa que integrava 
tots els desigs del barri. Aquest era el 
compromís. 
Parlem de fa 20 anys, com deia la 
cançó?
Fa més de 20 anys. Va ser un concurs 
del 76, que van fer els mateixos veïns 
i on va participar tothom amb idees. 
Signaven el projecte els arquitectes 
del nostre despatx i gent de teatre de 
Sants (equip 3x4, amb Xesc Barceló, 
Josep Montanyès, Jordi Carrió...). Va 
ser una demanda veïnal i molts veïns 
també van participar al concurs. (El 
cost per metre quadrat era de 39.000 
pessetes.)
Era la primera vegada que es 
recuperava un espai per a ús 
públic?
Era la primera vegada que hi havia 
una cosa bastant organitzada, 
potent, de les associacions. D’alguna 
manera, entre ells i alguns que 
vam participar-hi, es volia convertir 
Cotxeres en alguna cosa no tan sols 

reivindicativa i abstracta, sinó alguna 
cosa que servís. Un projecte amb la 
voluntat que es pogués construir 
incloent el programa de totes les 
entitats.
De tant en tant s’ha passat per 
les Cotxeres?
Sí, i hi he entrat. Hi havia una 
despreocupació i una degradació 
absoluta i desproporcionada amb 
l’èxit social. Incomprensiblement, el 
calaix de manteniment no existia. Fa 
tres anys que es va pensar que s’havia 

de fer alguna cosa.
Què destacaria de la reforma?
La reforma afecta l’edifi ci que 
conté més activitats. Aquí hi havia, 
bàsicament, la llar de gent gran (s’ha 
de vigilar el terme i no dir “casal 
d’avis”) i una multitud d’activitats i 
tallers (cuina, ioga, tai-txí...). Volem 
fer un gran accés i comunicacions 
verticals, optimitzar les sales, etc. 
Centre cívic és un concepte que 
no es va inventar l’Administració, 
sinó l’arquitecte Carles Martí, un 

arquitecte culte, serè i sensat que 
també hi va participar. Jo ho vaig 
agafar prestat... i va quedar. 
Va ser el primer centre cívic de 
Barcelona?
Sí, va ser un fenomen interessant. 
L’associacionisme de Sants era 
potent. Les associacions tenien molta 
gent. Va haver-hi, i ho vaig veure, 
molta gent que va quedar decebuda, 
perquè van creure que l’Ajuntament 
els hi treia de les mans coses que ells 
havien portat sempre. Per exemple, 

“El sòl no pot ser 
propietat privada” 
Després d’embolics de faldilles en els quals es veuen embolicats Helena de Troia, Paris, Mefi stófeles, 
Homúnculo, la fi lla d’Esculapi, Menelao, Forcias, Euforión, Lord Byron i el mateix Faust, aquest últim se’n 
va lluny, molt lluny, i es lliura a treballs pràctics de signe benefactor, tal com grans obres públiques de 
sanejament de terrenys i urbanització. Això és la segona part del Faust de Goethe, bé, això però explicat 
com cal. El doctor Faust sastre d’edifi cis podria ésser l’arquitecte Ricard Pérdigo (Bilbao, 1942), un ninot 
de cera que atén més a raons que a pedres. Reclinat a la cadira del seu despatx, i fi ltrant la mirada per 
l’estor del capvespre, desgrana Ricard els seus judicis i criteris sobre “l’art de projectar i construir”. 
Admira els números 1, els titulars destres en la matèria: la modernitat clàssica de Ludwig Mies van der 
Rohe, el naturalisme d’Alvar Aalto i el racionalisme formalista de Le Corbusier. El seu despatx del carrer 
de Manuel Girona amassa vetes d’alabastre, maó, marbre, ònix, calcàries. Ricard Pérdigo és, junt Eloi 
Coloma, l’arquitecte responsable de la remodelació de les Cotxeres de Sants (30 anys després de què la 
dissenyés), remodelació que servirà per reparar el desgast produït per l’intens ús de l’equipament, per 
ampliar l’espai destinat a la gent gran i per millorar l’accessibilitat del recinte. L’alcalde de Barcelona, 
Joan Clos, el va encimbellar en la presentació a la premsa de l’ampliació i millora de l’edifi ci Francesc 
Masclans. Clos dixit: “Volem adequar l’edifi ci amb una història entranyable als nous temps”.

Entrevista a Ricard Pérdigo, arquitecte de les Cotxeres de Sants
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el fet de posar un funcionari sense 
experiència a regular activitats que 
havien preparat entitats. 
De la construcció defi nitiva van 
quedar contents?
No en tinc ni idea. M’imagino.
Al seu entendre, el centre cívic va 
sortir bé?
Com a primera experiència en la 
gestió, el centre cívic era massa gran. 
Un aspecte que es considerava valuós 
i positiu era que fos un recinte obert 
amb un passatge [Fructuós Gelabert] 
que el travessa i que dóna accés a 
totes les activitats. 
Ara quedarà tancat parcialment?
El meu parer és que el centre cívic 
sigui una espècie de campus que 
hauria de quedar tancat a les nits, 
com un parc. Ara hi ha una falta de 
control que genera problemes. Hi 
havia lavabos públics, i la gent s’enduia 
de tot. Ha d’haver-hi vigilància.
Esperit de l’època?
I la inexperiència. La gent, si pot, 
s’emporta fi ns a les canonades.
La tolerància i la vigilància han de 
ser criteris clars no incompatibles. La 
reforma està projectada en aquesta 
direcció.
S’ha apuntat alguna vegada a 
algun taller de les Cotxeres?
No.
Falten espais per a joves? 
No ho sé, el meu passat és bastant 
improvisat. 
Com veu Barcelona?
És difícil concretar l’opinió. En 
alguns aspectes de la ciutat seria 
més restrictiu, partint d’un ordre 
previ. No vull aquest triomf de la 
individualitat com un valor per si 
mateix. Ha d’haver-hi jerarquia. 
Els edifi cis d’habitatges, per 
exemple, no han de ser tan rars. Els 
espais públics sí que han de tenir 
signifi cació, cosa que ara tenen 
les multinacionals. Mantinc que 
l’arquitectura d’habitatge no ha de 
ser monumental. El problema és el 
terra.
Especulació?
Especulació és una paraula massa 
genèrica. Si especular és treure més 
calers, és evident que n’hi ha. Cal 
analitzar les plusvàlues. Penso, i sóc 
utòpic en això, que el sòl no pot 
ser propietat privada. Com que el 
sòl és de propietat privada, tot és 
molt complicat. Com es generen les 
qualifi cacions del terreny? En funció 
de qui? En funció d’uns interessos 
generals? Hi ha reparcel·lacions i 
maneres de repartir que es regeixen 
per interessos privats.
L’Ajuntament hauria de comprar 
més sòl?
Sí, i ja ho fa, el que passa és que ja 
no queda sòl. Ho hauria de comprar 
a l’Àfrica.
Relacionat amb això, creu que la 
bombolla immobiliària petarà?
El problema està en el valor del 
terreny. El terreny val en funció 
del que es pot construir a sobre. 
En quant es vendrà? En el preu 

que marqui la capacitat màxima 
d’endeutament de la gent. Valdrà 
sempre el que es pugui pagar. I això 
ho sap el banc. Ja no tan sols al llarg 
de la teva vida, sinó també de la vida 
dels teus fi lls. Ara es fan hipoteques 
que pertoquen també als fi lls.
Ha d’haver-hi una política pública 
del sòl?
El problema em desborda. La 
mateixa Administració, a diferents 
escales, intenta treure profi t d’això. 
Per exemple, els municipis de la 
costa. L’urbanisme és una mica 
pervers. Molts ajuntaments tenen 
en l’urbanisme una de les poques 
capacitats per guanyar diners i ho fan 
requalifi cant terrenys per després fer 
activitats i donar altres serveis. Hi ha 
molts ajuntaments que han dilapidat 
el seu sòl.
Barcelona?
No, els ajuntaments grans és diferent. 
És, sobretot, els petits ajuntaments 
i els de la costa. Respecto molta 
gent amb càrrecs tècnics del nostre 
consistori.
Però li agrada Barcelona?
És clar, és que no té color a com 
estava abans, amb tanta deixadesa. 
Hi ha pensament, estructura i idees, 
et pot agradar o no. Oriol Bohigues, 
Josep Acebillo i molts d’altres han fet 
una gran feina.
En el tema de Can Batlló, 
equipaments a canvi de pisos?
És la fórmula que no m’agrada molt, 
però és una manera d’obtenir calers 
quan no els tens. Equipaments a canvi 
de concessions per construir pisos. 
El recinte fabril de Can Batlló s’ha 
de recuperar per al veïnat?
Hi ha una idea, per a molts gastada, 
de memòria històrica. El pensament 
ha de ser una mica independent. Hi 
ha el desig que no es facin habitatges 
i sí equipaments i que el patrimoni 
cultural es mantingui. És una 
barreja lògica de les tres coses. Amb 
Porcioles, l’únic que podies fer per no 
tirar a terra alguna casa era fi car-la al 
catàleg historico-artístic. 
El MoMA està fent una exposició 
sobre arquitectura en Espanya.
Hi ha gent molt bona. S’ha notat 
un canvi, amb el qual no em 
sento còmode però no per això el 
desqualifi co, i és una arquitectura 
basada més en la imatge, més 
superfi cial, amb voluntat de forma. 
El Guggenheim de Bilbao n’és 
l’exemple, o la Torre Agbar de 
Barcelona. Un edifi ci que podria ser 
com tots, té forma de xoriço. No ve 
d’una lògica de “la forma sigue a la 
función”, que era la meva formació. 
Jo no em sento artista.
Té un estil personal?
No. És la manera de fer-ho, la 
manera d’encaixar, que surti d’una 
determinada manera i no tant 
buscant la forma. 
Quina obra enveja?
El Panteó, a Roma, i Santa Sofi a, a 
Istambul. 
J. Brauer

El conjunt del centre cívic de les 
Cotxeres de Sants va ser projectat 
entre 1977 i 1978 després d’un 
concurs popular reivindicatiu molt 
intens nascut dels moviments 
populars dels barris del darrer 
franquisme. El projecte executiu 
es va discutir pam a pam amb 
totes les associacions actives al 
llarg d’eternes nits. Gràcies al 
pragmatisme de tots i la paciència 
voluntarista dels projectistes 
es va concretar en un projecte 
executiu complert que va ser 
fi nalment acceptat per ales- 
hores alcalde Socías Humbert. 
Després de les primeres eleccions 
democràtiques municipals, va 
ser l’únic projecte preparat per 
a la seva realització immediata. 
A tranques i barranques, sense 
consignació pressupostaria i 
amb més dosi de pragmatisme i 
voluntarisme, es va construir. El 

projecte i els seus antecedents es 
defi nia amb aquestes paraules: 
“Los orígenes del barrio de Sants 
hay que referirlos a un elemento 
lineal que obra de aglutinante en 
su desarrollo, la antigua carretera 
romana del río Llobregat, luego 
Vía Morisca, camino de la Creu 
Coberta y actualmente carretera 
de Sants. Sobre este eje se asienta 
el antiguo territorio de Santa 
María dels Sants, pueblo agrícola 
con raíces que llegan hasta 
los romanos, y que crece y se 
consolida en la segunda mitad del 
siglo XIX. Las actividades agrícolas 
(cultivo de la viña, maíz y cáñamo) 
dan paso, en el siglo XVIII, a 
las primeras fábricas o “prats”. 
La construcción, en 1790, de la 
carretera de Sants con su actual 
trazado propicia la aparición del 
Prat Vermell, can Nata y Prat de 
l’Ase. (...)”. 

Projecte executiu de reforma de l’edifi ci 
Francesc Masclans i el seu entorn 
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La 
tramuntana, 
el xaloc, els 
alisis i altres 
llengües

La professora Rosa

Què és una sardana... 
Rosa Oller (Barcelona, 1946) és la instrucció elevada al quadrat. La 
defi nició natural d’aquesta operació —i no és àlgebra— és un element 
que combina dues coses: efusió i vehemència. El que vull dir és que Rosa 
Oller és el paradigma de l’escola catalana, perquè està immersa en la seva 
llengua i es preocupa que tothom perdi la por a la parla. 
Rosa és postgraduada en didàctica de català i és, des de 1974, a l’escola 
Proa, que ja és com la seva segona residència: “El Proa és una associació 
de pares on no únicament es fa escola, sinó que després de les cinc de 
la tarda hi ha activitats extraescolars de tot tipus”. En aquest context 
d’activitats diverses, pensant en Sants, Hostafrancs i La Bordeta, va fl orir 
la necessitat de crear un taller de català per a adults, tenint en compte la 
gran quantitat d’immigrants. La delegació del Centre de Normalització 
Lingüística a Sants-Les Corts (Guitard, 17) no donava l’abast per explicar 
com anar de compres, com moure’s per la ciutat, què és una sardana...
“Des de 2000 que teníem pensat aquest servei de llengua. Fins aquest 
any no l’hem pogut portar a terme perquè ens calia algun tipus de 
fi nançament ja que el públic per al qual va destinat el curs no es pot 
permetre el luxe de pagar el que realment costa”, comenta la Rosa. 
“Pensàvem en una institució que ens atorgués una subvenció. Això va ser 
una espècie de via crucis. Ni el Departament d’Ensenyament, ni Benestar i 
Família, ni Política Lingüística. Finalment va ser l’obra social de “la Caixa” 
qui va posar-hi els diners”.
Alumnes de Xina, Holanda, Xile, Equador, Perú, Bolívia, Colòmbia, Índia, 
Pakistan... “M’esperava tots aquests orígens. Però m’esperava, també, un 
nivell cultural més baix. És molt fàcil treballar amb ells”.

Ésser o ser
Jo sóc, tu ets, ell és, nosaltres som, 
vosaltres sou i ells són. 
El verb ésser o ser té el seu entrellat 
per qui hi brega per primera 
vegada. No tothom relaciona “sou” 
amb “vosaltres”. A la classe del 
14 de febrer, la professora Rosa 
Oller conjuga el verb. A la pissarra 
Vileda hi ha el Present d’Indicatiu 
per tal d’iniciar l’activitat oral. 
També utilitzen el llibre Curs de 
llengua catalana. Nivell bàsic 1 (ed. 
Castellnou). 
Les 11 alumnes (només hi ha dos 
homes que justament avui han 
fet campana) apunten a les seves 
llibretes el verb conjugat d’ésser 
o ser. És l’alumnat que pren el 
relleu dels infants de 3 a 18 anys 
de l’escola Proa (http://personal.
redestb.es/escola.proa, carrer 
d’Almeria, 57), una escola “activa, 
democràtica, plural, laica i catalana”. 
Proa, al setembre, va iniciar el taller 
que rep el nom “També és casa 
teva, obre una fi nestra al català”, 
un projecte de suport lingüístic 
adreçat als nouvinguts dels barris i 
estructurat en 30 sessions de dues 
hores cadascuna, que s’imparteixen 

Aquest mes acaba a l’escola 
Proa el segon quadrimestre 
del taller per a immigrants 
“També és casa teva, obra 
una fi nestra al català”

dimarts i dijous de 17.30 a 19.30 
hores. Cinc sessions són per passejar 
per la ciutat i aprendre la Història 
i conèixer els monuments més 
emblemàtics de la ciutat. Les parets 
de l’aula d’informàtica amb monitors 
Hunday on es fa la classe també 
parlen amb cartells: “Què vol dir?”; 
“Com s’escriu en català?” i “Ho pots 
repetir, si us plau?”.
D’ésser o ser passem a descobrir 
el so de la vocal neutra: “La vocal 
neutra és un fonema el so del qual és  
entremig de la A i de la E. Aquest so 
no existeix en castellà”.  
Una alumna observa que allò que 
hi ha escrit a la pissarra amb una O 
la Rosa ho pronuncia com una U. I 
arriba la pregunta: “Com és?”. Rosa 
explica que a Barcelona les àtones les 
pronunciem amb el so U.
Veiem com la S pot tenir dos sons 
diferents com el cas de “casa”, així 
com la tendència a “enganxar” amb 
un mateix so dues paraules: ”¿De 
dónde eres?” queda en “D’on ets?”
—D’on ets Iolanda?
—De Xile.
En el descans d’uns 15 minuts entren 
dues noves estudiants: Manjinder 
Kaur, d’Índia, i Saba Khalid, del 
Pakistan. 
Text i fotos Jesús Martínez



l’informatiu17maig 2006 El tema

L’alumna catalana

“Em van dir 
que estava boja”
Rosa Calvet (Puigcerdà, 1932) és un cometa 
amb una agenda de ministre. És vídua (“la 
meva mare em va renyar perquè em casava 
amb un castellà. El meu marit era d’Àvila”). Els 
seus fi lls s’han emancipat i els seus néts els veu 
quan la visiten els seus fi lls. El seu és un cas de 
solidaritat que no s’estila. La colombiana María 
Eugenia (columna de la dreta) vivia al pis de 
sobre. Tot va començar quan se la va trobar a 
l’escala. 
—Ay, señora, ¿me puede usted ayudar? Es que 
tengo que ir al mercado y me han dicho que 
los catalanes nos tratan mal. Tengo miedo de ir 
a la plaza.
—(Torbada.) Ven conmigo.
La Rosa se la va emportar al mercat 
d’Hostafrancs, al costat d’on viu, i li va 
ensenyar el que signifi caven els rètols 
d’algunes fruites. A partir d’aquí, la Rosa va ser 
com una mare per la María Eugenia: “Quan la 
noia deixava dormint el marit i el nen, baixava 
a casa meva i li ensenyava una mica el català. 
Anàvem a dormir a les dues de la matinada”. 
La immobiliària va fer fora la María Eugenia i 
la seva família. Però la Rosa no s’ho va pensar: 
“Jo els vaig dir: “Doncs veniu a casa”. Els 
veïns de l’escala es van espantar. Em van dir: 
“Tu estàs boja, com et poses aquesta gent 
a casa si no coneixes qui són”. “Doncs bona 
gent”, els  contestava. Jo estic sola amb quatre 
habitacions. Ells necessiten ajuda i jo necessito 
companyia”. Durant un mes, la Rosa i la María 
Eugenia anaven juntetes a buscar pis fi ns que 
en van trobar un de ben maco a la carretera 
de la Bordeta. “Vinc al taller de català per ella, 
perquè és la que em fa sortir de casa”, obre 
el cor la Rosa. El marit de la María Eugenia, 
cada matí, li porta la llet. Aquest agost anirà a 
Colòmbia amb ells.
La Rosa parla català, però no l’escriu perquè va 
anar a l’escola “quan el Franco. Era en castellà, 
i tinc faltes”. Els seus fi lls al·lucinen en el bon 
sentit: “Em diuen que estic una mica tarada”. 

L’alumna andalusa

La sastressa 
valenta
Loli Bareas (Cuevas de San Marcos, Màlaga, 
1944) és la sastressa valenta dels germans 
Grimm, traçuda, que es guanyava la vida cosint 
i que valia tant per a un adob com per a un 
descosit. És riallera, rumbosa i rubicunda.  
—Li importa si la gravo?
—Totes les coses no sé en català. Si sale bé, 
pues bé, si no, repetim. Lo he dit bé?
“Jo va arribar aquí el 27 d’abril del mil 
noucentos sexanta dos”. La Loli parla amb 
ímpetu i retallant cada paraula, buidant-la per 
dins fi ns que li surt per la boca amb la potència 
d’un ciclomotor. El resultat és una miscel·lània 
catalanocastellana salerosa i amanida per 
l’accent del sud. La Loli ha començat a parlar 
català quan s’ha jubilat, fa dos anys. El 
setembre passat es va inscriure al taller per 
aprendre català de l’escola Proa. “Abans no 
va posar interès”. Tota la seva família, les 
amistats, els companys de feina parlaven 
castellà. “Yo me iba a lo más fácil”. Ara no és 
així: “No llego a conseguirlo parlar bé bé, però 
sí parlar una miqueta y entenderlo”. 
La Loli viu al carrer de Riera de Tena. És vídua. 
Té un fi ll de 25 anys que no és tan pacient: 
“Ell a vegades ha intentat de parlar amb mi 
però com que no pronunciava bé, deia “mama, 
dex... dexalo”. Per a ella, la ix és un formiga 
amb la que va a estiracabells.
En ser andalusa, li costa molt algunes paraules 
Amb l’essa no té problemes. “En català 
m’agrada totes les paraules. Hi ha algunes que 
em costa pronunciar-les com... Em fa molta 
gràcia los grifos. ¿Cómo se llaman?
—Aixeta.
—Eso.
És aplicada i aplomada: “Tot el dia estic 
escuchant Catalunya Ràdio. Poso la tele en 
català. Estoy ahora... predis... predisposta”. 
I és catalana de soca-rel: “Aunque no parli 
en català me he integrado en Catalunya. Les 
meves idees són catalanes i no me iría a viure 
al meu poble por nada”.

L’alumna colombiana

“Formatge és una 
paraula bona”
María Eugenia Cedano (Valle del Cauca, 
Colòmbia, 1967) va venir a Barcelona el 2003, 
a instàncies del seu marit, que feia així realitat 
el somni del reagrupament familiar (“arribé 
perquè el meu marit ja està aquí”). És una 
dona amb el rostre banyat pel color del blat 
de moro i que parla el català com si el dictés, 
inspirant i bufant els termes. “Després de unos 
mesos me escolta que la gent parlava altra 
llengua, i m’agrada, i me interesé por sap què, 
i he fet un curs en el Ajuntament el primer 
nivell i com a veure que difi cultava un poc 
llavors vine a l’escola para practicar-lo més”. 
María Eugenia, que viu al carrer de la Bordeta, 
sabia de l’existència del català: “El meu marit, 
quan trucava al meu país, deia paraules en 
català i em va dir que era llengua d’aquí”.
Té un fi ll de quatre anys que estudia al 
Gayarre: “Ell em guanya perquè parla molt 
ràpid i pronuncia molt bé. Em corrige”. 
Treballa en cases, “de neteja”, i també 
“vigilant?” (cuidant) una senyora gran. 
Està aprenent amb ganes i coratge: “Quan és 
primera vegada difi culta un poc però després 
va millorant, va millorant. Quan la gent és 
agradable llavors vas millorant i és millor”. 
El verb que la porta de corcoll és “conec” 
(conèixer), amb el que va “muy malament”.
Un dia es va armar de valor i va practicar 
l’idioma al supermercat: “Un día en el Súper, 
sense darme cuenta, demané les coses 
que m’interessaven en català. Formatge i 
llonganissa. Després de què l’havia demanat 
vaig darme cuenta. Ai!, lo he dit en català. 
Tenia una mica de temor al principi”. 
Té una paraula tabú. Per no pronunciar-la dóna 
rodeigs i fa una descripció com si es tractés de 
“juego de niños”: “Aquí és molt popular i els 
nens la diuen molt”. Es palpinya les natges.
—Cul?
—Al meu país no la diem, és molt vulgar.
—I una paraula en català que et soni bé?
—Formatge, és una paraula bona.

Loli Bareas, al mig de la imatge, fent els exercicis. Al mig, la Rosa. A la seva dreta, la María Eugenia.



l’informatiu 18 Notícies maig 2006

sikh
Gurudwara Nanaksar

Adreça: carrer de Sagunt, 75

Telèfon de contacte: 678 841 282

Cap:  baba Gurpal Singh

Número de fi dels practicants als barris: 300

Preceptes: “Fa 306 anys que es va fundar la religió 

sikh, que ve de l’Estat del Punjab, repartit entre 

Índia i Pakistan. En els seus inicis, era una religió 

de guerrers que va néixer per salvar l’hinduisme 

dels mongols. Es caracteritza perquè no té castes i 

no discrimina les dones. És monoteista, solament hi 

ha un Déu totpoderós, Wahe Gurú. Hi ha 11 gurús o 

apòstols. L’onzè gurú és el llibre sagrat Shiri Guru 
Granth Sahib. La festivitat és el 13 d’abril”.

Què li aporta la seva religió?

“No bec alcohol ni menjo carn. Només tinc una 

dona. Em sento feliç i segur de mi mateix, em sento 

millor persona. Tindré lloc a l’eternitat”. 

Religions als barris IV
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L’au desitjada
Noto que l’au desitjada
vol entrar fons dintre meu
i jo no li posaré traves
ja que l’he enyorada llarg temps.
Sé que una vegada fet niu
i sentir-se aclofada,
ella em pot fer patir molt
malgrat l’hagi desitjada.
Em donarà goig de viure,
breu felicitat celestial,
però, quan ella es trenqui l’ala,
el meu plor farà esglai.
Però fa tant de temps que no la sento
dintre meu avalotar
que, malgrat patir, plor i turment,
et desitjo i et desitjo
i dono gràcies al cel
de tenir encara forces
de voler-te a prop meu.
Perquè vull notar que sento
i vull escollir el sentiment
i vull notar l’escalfor tan grata, 
tan sorprenent
com si fos la primera
que l’au volés dintre meu.
Joana Colomé

Paisatges infi nits Col·labora la ludoteca Olzinelles

Dalt, esquerra, dibuix de Tania Mora, del Jaume I. Al seu costat, dibuix de Sofi a 

Toro, de l’escola Sant Medir. Sota, dibuixos de Noelia López (esquerra), del Gayarre, 

i de Omaina Elbakkali, del col·legi Perú. 

L’herència
Jaume Cela (Ed. Cruïlla, 2005) 

Dos ratolinets escanyolits, però 
eixerits, porten una carta al gat En 
Bigotis de Seda. El pare dels petits 
ratolins, abans de morir, confi a en 
què el seu millor enemic-amic se’n 
voldrà fer càrrec! Ofuscat, però 
també afalagat, els acull i en té 
cura, pensant en el dia que seran 
prou grassos per a cruspir-se’ls. Però, 
de mica en mica... Una faula molt 
reeixida per parlar de l’amor matern 
i explicar la mort d’éssers estimats.
Jaume Cela, pedagog i escriptor 
de nombrosos llibres infantils, ha 
obtingut amb aquest relat, que farà 
les delícies dels nanos a partir de 9 
o 10 anys, el premi Vaixell de Vapor 
2005.

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

“Oliver, Benji, los amos del balón, 
Benji, Oliver, sueños de campeón, 
Oliver, Benji, el fútbol es su pasión”. 
Els somnis de campió dels nois 
d’aquella sèrie de galàctics de 
dibuixos de primers dels 90 eren 
somnis de copes i somnis de botes 
de Platini, Maradona i Zico (qui, 
per altra part, entrena a la selecció 
absoluta nipona de futbol). Junzo 
Inamoto (Tsukuba, a 80 quilòmetres 
de Tòquio,1980) vol ser el crack del 
futbol dels propers cinc anys. És un 
jugador japonès de futbol sala (futbol 
cinc). Junzo (“en català és pronuncia 
“Yun”) vol fer les croquetes de 
Laudrup, els “driblings” de Robinho 
i les bicicletes de Denilson. És l’hereu 
del migcampista japonès Shumshuke 
Nakamura, del Yokohama Marins, 
a qui es rifaven els clubs de Primera 
Divisió de la lliga italiana. Junzo és ala 
i pivot. El futbol ho acapara tot a la 
seva vida. Tot gira entorn del futbol: 
“Busqué por Internet tres países que 
tenían liga profesional y, entre ellos, 
estaba España. Escogí España, y no 
Brasil o Rusia”. El futbol li atreu molt, 
tant com els chupa-chups. “Cuando 
tenía cinco o seis años ya jugaba”. És 
una anguila errant que es mou per 
la ciutat en bicicleta, una d’aquestes 
que es pleguen i pesen poc. Els seus 
fi nals de frase són cops d’estoc de 
Macario: “Ajá”.

“Vine por afi ción del fútbol sala. A 
mí me gusta mucho fútbol sala. Me 
estoy entrenando con equipo Gavà”. 
L’equip al qual es refereix, i que m’ho 
apunta en la llibreta, és Loadesports.
com Gavà Futbol Sala (www.
loadesports.monyol.com) de la lliga 
nacional de futbol sala (www.lnfs.es). 
A la pregunta de si és bon jugador, la 
resposta és “no sabría decírtelo, ajá”. 
La fantasia és fi txar pel Futbol Club 
Barcelona.
La seva targeta de visita és curiosa 
perquè no inclou els treballs en 
els quals està avesat (intèrpret, 
traductor, professor de japonès), 
sinó aquells en els que li agradaria 
fer pràctiques (entrenador, agent de 
jugadors, periodista). El de periodista 
és més com “corresponsal de revista 
deportes”, afi nant més, mitjans 
especialitzats en futbol, i dintre del 
futbol, en concret el futbol sala: “Me 
gustaría mucho”.
Altres motius pels quals va venir són 
veure món i aprendre castellà: “Es 
difícil aprender japonés pero también 
es difícil aprender castellano. No 
es fácil aprender un idioma. Estoy 
aprendiendo castellano en una 
escuela ofi cial de idiomas que 
tiene profesoras que saben 
enseñarnos el idioma”. Li agradaria 
aprendre el català.
Al Japò havia estudiat pel seu 

compte, amb una professora 
mexicana (”dos o tres veces a la 
semana, ajá”) i també a través de 
les ajudes del Japan International 
Cooperation Agency, un òrgan 
del Govern “para países en vías de 
desarrollo”. 
Actualment imparteix classes 
particulars de japonès, el Kanji 
(10 euros l’hora). El seu telèfon 
mòbil penja del suro del Casinet 
d’Hostafrancs: “¡Hola!, ¿quiéres 
aprender el idioma japonés?”. 
Yun fa dos anys que es troba a 
Espanya. Actualment viu a Santa 
Coloma de Gramenet compartint 
pis (“en Tokio las casas son el doble 
de caras, no hay mucho sitio para 
construir edifi cios”).
El que més li ha sorprès del nostre 
país és l’horari comercial de migdia, 
que les botigues tanquin dues hores 
per a menjar. “Japón no creo que 
cerremos dos horas para comer, 
media hora, una hora como máximo, 
y a las 12, no a las dos. Ajá”. 
I fa broma dels tòpics nacionals: 
“Yo tenía imagen de que España 
es un país de fl amenco, un país 
apasionado, un país de sol y de toros.  
¿Me he encontrado país apasionado? 
Yo puedo afi rmar que sí. Flamenco, 
sol, toros, sí. Ajá”. Es frisa pel sushi, 
el te negre... i la paella.
Jaime Cortesao 

Amo del baló
Junzo Inamoto dóna classes particulars de japonés a Sants 

Yunzo Inamoto, a Casa Àsia.
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Entrar al Casal Artesà d’Hostafrancs 
les últimes setmanes de febrer era 
sinònim de trobar-se un ritme de 
treball intensiu, gairebé a qualsevol 
hora. A banda de les activitats 
habituals com ara els cursos de 
pintura, ioga i cuina, al centre 
bategava una activitat amb certa 
importància: la preparació del 
Carnestoltes.
Des de fa ja 10 anys, el Casal ha 
participat en totes les edicions del 
Carnestoltes, primer al de Sants i, 
posteriorment, al de Barcelona, quan 
aquest es va començar a celebrar 
pels barris. És molta la gent que un 
any rera l’altre s’ha convertit en 
habituals a la seva comparsa; d’altres 
s’han anat engrescant formant, cada 
any, un grup més nombrós. N’hi han 
de tot arreu, i de totes les edats. 
Alguns d’ells van vestir les disfresses 
per primera vegada, i no amagaven 
els seus nervis. Fins i tot s’estaven 
plantejant, l’última setmana, si no 

estarien millor veient la rua entre el 
públic, com altres anys.
«Aquest és, precisament, el sentit 
últim del Carnestoltes: deixar per 
una estona el sentit comú de banda, 
i llençar-se al carrer a fer una mica 
el boig», ens comentava Empar 
Quelón, una de les organitzadores 
de la comparsa del Casal Artesà. 
Juntament amb María Rosa Núñez, 
coordinadora del Casal, van idear, 
coordinar i preparar les disfresses 
fi ns a l’últim detall. Era fàcil trobar-
les darrerament amb una pistola 
de silicona sobre alguna disfressa 
o amb una agulla de cosir a les 
mans. El fet que potser feia més 
meritòries aquestes comparses és 
que totes les disfresses estaven fetes 
artesanalment.
«Seria molt més senzill que alguna 
de les coses que estem fent les 
compréssim, però pensem que la 
disfressa és molt millor quan l’hem 
fet nosaltres mateixos». Imaginació 

no els faltava: van convertir, per 
exemple, un carro de la compra en 
un llibre o una caixa de cartó en 
un tanc “de pallasso”. I objectes 
del mobiliari urbà en peces de roba 
d’alta costura prét-a-porter.
«D’on trèiem les idees? Doncs del 
que ens envolta. El Carnestoltes 
és una data on gairebé tot s’hi 
val, i nosaltres sempre hem volgut 
utilitzar la comparsa com a crítica 
simpàtica contra allò que no ens 
agrada». Així van atacar fets com 
l’enfonsament del Prestige, la 
guerra a l’Iraq... Enguany tocava 
anar en contra del boicot als 
productes catalans, i, fi ns i tot, 
van repartir, amb la col·laboració 
de l’Associació de Professionals de 
Fruites i Verdures, gairebé 600 kg. 
de pomes per a promocionar els 
nostres productes. I aquest tema els 
ha valgut el premi especial del jurat 
al millor enunciat satíric d’enguany.
José Antonio Rodríguez

El Casal ja prepara el proper Carnestoltes
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La crítica
de cinema 

Brokeback Mountain

Estats Units, 2005
Director: Ang Lee
Guió: Larry McMurtry 
i Diana Ossana
Gènere: drama
Intèrprets: Heath Ledger, Jake 
Gyllenhaal, Anne Hathaway

El taiwanès Ang Lee sacseja consciències 
amb una història d’amor directa, crua i sense concessions entre 
dos cowboys en el marc de la inclement Amèrica texana dels anys 
60. Lee esbossa un tràgic retrat de dos homes i la impossibilitat 
d’estimar-se, la falsetat de l’establishment americà, la por a 
l’aïllament social. La passió està accentuada per la distància, la 
intolerància i la infelicitat matrimonial de tots dos protagonistes 
(esplèndid Heath Ledger). Vuit nominacions als Oscar avalen 
l’enorme risc d’Ang Lee, portant a Hollywood amb suau bellesa 
una relació homosexual condemnada entre cavalls, botes de 
muntar i hormones amb perfum de música country.
Josep Maria Ortells

El racó
del DVD

La Isla

Estats Units, 2005
Director: Michael Bay
Guió: Caspian Tredwell, Alex 
Kurtzman, Roberto Oci
Intèrprets: Ewan McGregor, 
Scarlett Johansson

Tot i que es planteja inicialment 
com una història de ciència fi cció, 
que posa damunt de la taula els 
problemes ètics derivats d’un ús pervers de la clonació humana, 
sense aprofundir-hi, acaba derivant en un fi lm d’acció amb 
espectaculars persecucions automobilístiques. Després d’uns 
primers 30 minuts amb una posada en escena del punt d’origen de 
la trama impecable, la pel·lícula va agafant un ritme  in crescendo 
fi ns arribar gairebé al vertigen, tècnica pròpia de les pel·lícules 
d’acció. Tant els actors, com els escenaris, els efectes especials i la 
música són al servei d’un dels objectius  més clàssics del cinema: 
entretenir. Cosa que s’aconsegueix perfectament.
Josep Maria Utgés

VIDES EFÍMERES

La relectura d’un llibre de Josep 
Miracle em dóna peu, una vegada 
més, a estirar una cirera d’un 
cistell que n’està ple. Miracle, 
en el transcurs de la seva vida, 
va ser fundador i redactor de 
moltes revistes. Però, per posar 
només tres exemples de revistes 
de vida més aviat efímera, surten 
en els papers L’Horitzó (1921, 
quinzenal, amb col·laboracions 
de Josep Maria Folch i Torres, 
Esteve Calzada i Alabedra i Iu 
Pons; va cloure la publicació en 
el número 13); Ginesta (1924, 
també quinzenal, pràcticament 
els mateixos col·laboradors, i 
dues col·laboracions més de pes 
que, anys després, i per diferents 
camins, agafarien merescuda 
nomenada: Ramon Aramon i 
Serra i Sebastià Sànches Juan; 
només vuit números); Ginesta, 
revista nova però amb el mateix 
títol que la desapareguda feia 
quatre anys (1929, fundada per 
Aramon i Serra per a recollir les 

inquietuds d’estudiants i obrers. 
Importants col·laboracions la 
relació de les quals ens ocuparia 
tot l’espai destinat a aquest article. 
No tinc constància de si l’ambiciosa 
revista era quinzenal o mensual; 
sí que consta, ai las, que només en 
van sortir tres números). Aquesta 
darrera revista, escriu Miracle, “va 
morir de mala mort” (ordre de 
suspensió per part de l’autoritat 
governativa). 
I això ve a tomb de que ha 
desaparegut dels nostres barris una 
revista que no era quinzenal, però 
que es deia El 15, que va arribar a 
la no gens menyspreable xifra de 
27 aparicions. Miracle i Calzada 
Alabedra, que no deuen mirar des 
d’allà on són, deuen dir: “Déu n’hi 
do!”.

El 15, revista plural de Sants, 
Hostafrancs i La Bordeta, ha 

desaparegut. L’últim número va sortir 

el passat gener.  

El llibre
Cartas a su hijo
Lord Chesterfi eld, ed. Acantilado

Lord Chesterfi eld és, abans que 
Lord, un Philip. Lord Chesterfi eld, 
quart comte de Chesterfi eld, 
es deia realment Philip Dormer 
Stanhope, encara que aquest nom 
no sigui tan pompós. El seu fi ll 
també es va anomenar Philip, i va 
viure prou per a aprendre del pare 
les bones maneres de la créme 
aristocràtica de l’època. Al segle 
XVIII els bons modals, “les graces” 
com fl ama el Lord delitosament, 
eren allò que distinguia l’home 
àulic, amb classe, del pelacanyes. 
Una mostra de tarannà: ser modest 
i no vanar-se de coneixements; no 
fer ostentació de la qualitat per la 
qual esperes distingir-te... 
Cartas a su hijo (publicades per 
primera vegada el 1774) són les 
cartes que Lord Chesterfi eld li 
escriu al seu fi ll quan aquest marxa 
a París a viure la seva vida, una 
vegada complerts els 18 anys. 
Un clàssic de la literatura anglesa. 
Les missives als fi lls és una tradició 

perduda que es remunta a 
Quintiliano. Basta un exercici de 
memòria per a lamentar-nos del 
dany dels e-mails: quan fa que no 
escrivim una carta per llençar-la a 
la bústia? 
Aída Lafuente

Temps 
de cireres
Martí Olaya
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Per Antoni Munné

Carrer 
de Santa 

Cecília, 
el 1970. 

Col·labora 
l’Arxiu Municipal 

de Sants-
Montjuïc.

Hi ha unes normes gramaticals que, a part de ser obligatòries, 
tenen l’avantatge d’estar carregades de sentit comú. Per això 
sorprèn comprovar que són sistemàticament incompletes, fi ns i 
tot per gent que se suposa instruïda. Em refereixo a mots que 
s’escriuen amb dues esses i que són llegits i pronunciats amb 
una sola essa. 
Penso, per exemple, en els mots “disseny”, “pressió” i “missió” 
que, amb una sola essa, en resulta una pronúncia que fa 
mal a l’oïda i que sembla mentida que ells puguin continuar 
reincidint com si res.
Recordo un altre disbarat, potser no tant estès, però bastant 
freqüent. Són els verbs poder, saber i voler que, sovint, hem 
d’escoltar com els assassinen dient “poguer”, “sapiguer” i 
“volguer”. Si us plau, posem-hi més atenció.
Finalment, vull denunciar el vici de dir “que no es torni a 
repetir” referint-se a quelcom que no s’ha repetit pas. El que 
normalment hi correspon és “que no es repeteixi” i “que no ho 
tornis a fer”. 
No és pas tan difícil d’entendre que cada paraula té el seu 
sentit i que s’ha de respectar.

Carrer de Santa Cecília
ESPAI CASTELLER

FER CASTELLS, 
TRADICIÓ BICENTENÀRIA (I)

Els castells poden agradar o 
sorprendre, poden espantar 
o apassionar, però per 
damunt de tot, segur que 
emocionen a tothom que els 
veu. I això, ja dura des de fa 
dos segles.
Els precedents dels castells 
són el ball de valencians i les 
moixigangues que es feien 
des de la primera meitat del 
segle XVIII en les diferents 
festes majors de poblacions 
com el Vendrell i Vilafranca 
del Penedès. Quant als 
castells tal i com els 
coneixem avui en dia, ja es 
tenen noticies d’una actuació 
celebrada el 1805 a Valls, a 
càrrec de les dues colles de la 
vila, la dels pagesos i la dels 
menestrals.
Durant aquests 200 anys hi 
ha hagut alts i baixos en 
l’activitat castellera. Èpoques 
com el trienni meravellós 
(1851-1853) en què es van 
vestir els primers castells 
de nou pisos, o èpoques de 
decadència (1889-1926) en 
què l’alçada dels castells 
minva progressivament i 

les actuacions són cada 
vegada més escasses. 
Els afi cionats hauran 
d’esperar gairebé 100 
anys per tornar a veure 
un castell de nou, ja que 
la Colla Vella dels Xiquets 
de Valls, que va ser la 
primera que va recuperar 
el 4 de 9 amb folre, ho 
va fer per Santa Úrsula, 
l’octubre de 1981.

Per Esteve Calzada

l’arcdesantmartí

D’EN JOAN SALES (Barcelona, 1912) es pot ben dir quasi —i 
no és cert— que és autor només d’una sola obra. Ho sembla. 
L’obra Incerta glòria (1956) té tanta empenta que, la resta, 
sembla nul·la. La novel·la descriu l’estudi clavat del fracàs 
d’una guerra —la nostra?— amb personatges que tenen sang. 
Vibren i defugen un estil encartonat. I en Joan Sales, home 
culte, escriptor, editor (Club Editor serà la marca, insígnia 
d’empresa). Llicenciat en Dret, enamorat de la Renaixença i 
crític amb el Noucentisme, vol que els protagonistes siguin 
tot el convincents possible. Infl uenciat per Dostoievski, a 
qui reverencia com a llegidor, s’adona que els seus tipus 
tenen una mena de qualitat humana. El llibre s’edità diverses 
vegades i, a cada edició, allargava el text
Quan s’acabà la Guerra Civil espanyola (1936-1939), ell havia 
assolit el grau de comandant de l’Exèrcit republicà. Exiliat el 
1939, residí a Mèxic, on publicà amb Ferran de Pol i d’altres 
els coneguts —després— Quaderns de l’exili, L’Atlàntida, 
Canigó, La Nacionalitat Catalana, etcètera. Des de la tornada a 
Barcelona (1947), es dedicà a la tasca editorial, iniciant-se amb 
l’eclesiàstic i escriptor mossèn Carles Cardó.
Anant enrera, el volum Viatge d’un moribund (1952), poemes, 
veritable retrat moral i líric d’en Sales, preludia la gran 
qualitat novel·lística de la Incerta... Com a editor llençà al 
mercat la primera edició de les Poesies de Màrius Torres (1947) 
i l’epistolari també de Cartes a Màrius Torres (1976). 
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Vic, el passat 2 d’abril.
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