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Llibres

PEP mARtí i mASfERRER

Kerala és un petit estat del 
sud-oest de l’Índia que ha fet 
una aposta de desenvolupament 
amb formes participatives de 
planificació democràtica. El 
model de Kerala sorgeix com una 
alternativa al desenvolupament 
basat en el benefici del capital, 
la modernització, la planificació 
en mans d’experts, la ciència i 
la tecnologia, que molt sovint 
cerquen el benefici propi dels 
països desenvolupats en detriment 
dels països en els quals s’aplicava.

Els manuals clàssics deien 
que primer calia el creixement 
econòmic i després ja vindria 
el desenvolupament social. 
L’exemple de Kerala, amb 
iniciatives de tipus cooperatiu i 
una inversió pública molt descen-
tralitzada, planteja altres vies.

Kerala és una alternativa al 
desenvolupament que incideix en 
aspectes socials, mediambientals, 

culturals, de 
salut i qualitat 
de vida. Una 
iniciativa 
que es basa 
en un desen-
volupament 
sostenible i 
equitatiu i que 
ha prioritzat 
les persones 

en detriment 
del mercat. Al 
llibre s’analitzen 
xarxes de 
dones, grups 
de veïnatge 
i d’ajuda 
mútua. Formes 
concretes que 
han fet que la 
dona a Kerala 
esdevingui un 

referent en desenvolupament local.
Per alguna cosa el premi Nobel 

Amartya Sen va dir: “El govern de 
l’Índia hauria de tractar d’emular 
l’experiència de Kerala”.

Un referent 
polític a l’Índia

Alternatives 
al capitalisme

La democracia en 
marcha. Kerala

Rosa Pinto Berbel i 
Tomás R. Villasante

El Viejo Topo, 2011

18,50 €

Crònica de l’extraradi
joRdi mARtí

L’orgull, la ràbia i l’obsessió estan 
molt presents en el tercer llibre 
de Javier Pérez Andújar. Orgull 
de pertànyer a una comunitat 
de gent humil i treballadora; 
ràbia pels abusos i les situacions 
quotidianes que les desigualtats 
han generat a l’àrea metropolitana 
de Barcelona, i obsessió per 
conservar a la memòria particular 
les característiques humanes 
i físiques d’un territori, el del 
tram final del riu Besòs, que s’ha 
transformat radicalment en els 
darrers temps.

A pesar del títol, la protagonista 
principal del llibre és la ciutat 
de Sant Adrià, tot i que també hi 
juguen un paper destacat barriades 
populars de Badalona, Barcelona, 
Cornellà, Santa Coloma... La mare 
del narrador no hi surt gaire i és 
més aviat un símbol: una de les 
persones que guarda els records 
de Sant Adrià, una Sant Adrià tan 
distant del centre de Barcelona 
com propera a qualsevol extraradi 
de qualsevol gran ciutat del món. 
La distancia mental que allunya 
els blocs de pisos suburbans dels 
sostres alts dels barris benestants, 
molt més gran que la distància 
física que els separa, és una de les 
idees sobre les que gira la prosa 
de Pérez Andújar, que travessa les 
pàgines buscant i recordant la seva 
infantesa i la seva joventut entre 
la realitat del barri i els estudis de 
literatura.

Aquest és un llibre dels que 
perduren gràcies a les imatges 
potents i les idees estimulants. 
Entre les imatges, destaca per 
exemple el contrast exposat -o 
millor, denunciat- pel narrador 
entre la delicadesa i les exigències 
de dignitat de Macià Alavedra 
o Fèlix Millet en ser detinguts i 
la cara del Vaquilla esclafada a 
l’asfalt sota la bota d’un policia. 
Una altra imatge eloqüent és la 
de la policia observant el DNI 
de Pérez Andújar i preguntant-

li què hi fa un jove de Sant 
Adrià al centre de Barcelona. 
O les lectures en llargues línies 
d’autobús barrejades amb les 
converses de la gent que torna a 
casa després de treballar.

Pel que fa a les idees, n’hi 
ha unes quantes, i algunes 
de molt relacionades amb 
l’associacionisme veïnal. L’autor 
exposa com la democràcia a 
l’extraradi no s’ha construït amb 
elucubracions teòriques ni amb 
discursos ideològics, sinó jugant-se 
el coll, físicament, per aconseguir 
una plaça on jugar, una escola 
pública o una línia d’autobús. 
Aquests van ser guanys que van 
conquerir una gent que ara és 
gran, argumenta l’autor, i que ara 
es tornen a perdre perquè els joves 
no saben el que va costar. Tot això 
ho explica Pérez Andújar amb un 
estil poderós: cultura veritable, 
allunyada de la cultureta 
institucional i crescuda en el dia a 
dia dels blocs suburbans.

Sant Adrià lluny 
de Barcelona

Paseos con mi 
madre

Javier Pérez de 
Andújar

Tusquets Editores, 
2011

15 €

La mar de 
barcelones
mERitxEll m. PAuné

La geògrafa i activista Mercè 
Tatjer dibuixa a Els banys 
de mar a Catalunya (Albertí 
Editors) com ens hem relacionat 
els barcelonins i els catalans 
amb el Mediterrani. No ens hi 
hem banyat sempre, pel plaer de 
refrescar-nos! El nostre flirteig 
amb l’aigua de mar va començar 
fa uns 200 anys, com a medicina 
i en banyeres de pagament. 
Després van venir els balnearis, 
el broncejat, els banyadors, les 
platges gratuïtes... i la moral. 
Barcelona va descobrir a les 
seves platges un oci i un negoci 

inesperats, que 
ràpidament es 
van estendre 
per Catalunya 
i per totes les 
classes socials.

Amb una 
prosa fluïda i 
planera, Tatjer 
desgrana les 
conseqüències 
d’aquest 
enlluernament 
coster: el 
turisme 
internacional, 
l’estiueig burgès, 
els primers 
domingueros, 
les casetes 
desmontables 
de la GATPAC... 
Els Jocs 
Olímpics van 

disparar els quilòmetres de platja 
comtal, però es van endur, per 
exemple, l’última Casa de Banys 
-els “de Sant Sebastià”-, els 
xiringuitos de la Barceloneta o els 
tendals que dotaven d’ombra la 
platja.

I si el text era necessari, les 
imatges que inclou encara més. 
Són testimonis muts d’usos i 
costums, de patrimoni i paisatges, 
que ja només romanen a la 
memòria del més vells.

El plaer de 
refrescar-se

Els banys de mar a 
Catalunya

Mercè Tatjer

Albertí Editors, 
2012

16 €

Dues ciutats paral·leles
mARC AndREu

La Barcelona que veuen els turistes té molt poc a veure 
amb la ciutat que vivim cada dia els seus veïns i veïnes. 
Són, de fet, dues realitats paral·leles. Aquesta és la 
primera impressió que hom té en llegir BCN Tourist, el 
magnífic reportatge de 280 pàgines que Jesús Martínez 
ha escrit i Marc Javierre ha fotografiat després de 
passar-se un any, d’octubre de 2010 a octubre de 2011, 
recorrent cada setmana totes les 35 parades del Bus 
Turístic i posant el seu instint i curiositat periodística 
allí on normalment ningú hi para esment.
La història de Juli Bernat, el veí octogenari que 
porta 18 anys controlant pel seu compte a toc de 
xiulet -amb una gorra de la Guàrdia Urbana, uns 
pantalons curts i un pin del Barça- els turistes que 
li fan la vida impossible al drac del Park Güell, 
és la millor metàfora del que li està passant a 
una ciutat que s’ha convertit en “Guirilandia”. 
Una transformació que en molts aspectes és una 
dimensió desconeguda a la que només es pot accedir 
si un es transmuta en un turista més. Anant, si 
s’escau, a veure sangria en grup al Palacio del 
Flamenco del carrer de Balmes. Precisament 
aquesta transmutació és la que han aconseguit 
Martínez i Javierre amb el mateix ofici que, a les 

seves cròniques de la ciutat oculta per a Carrer, 
els va valdre el premi al millor treball periodístic 
otorgat per la Diputació de Barcelona el 2010. 
L’estil i les històries de BCN Tourist no són fàcils. 
Però són atractives. I cal destacar que l’obra està als 
antípodes de totes les guies turístiques. Com tampoc 
no té res a veure amb l’eclosió (en general, faramalla) 
de llibres sobre històries, rutes i anècdotes de 
Barcelona que es venen bé però que no passarien el 
control de qualitat que, de manera tàcita o informal, 
fins fa cinc anys imposava el desaparegut Josep 
Maria Huertas Claveria. De Huertas precisament 
(amb Jaume Fabre i Ernest Alòs) és la cita que 
encapçala la primera part del llibre i que, datada a 
principis de 1990, ens fa reflexionar brutalment pel 
seu contrast amb la realitat actual: “A poc a poc la 
Rambla s’allibera de la crosta que feia mal a la vista i 
recupera el seu pols”.
El pols extremadament delicat, no ja de la Rambla, 
sinó de la ciutat sencera, és el que prenen Martínez 
i Javierre a BCN Tourist. Ara que qualsevol 
sembla que s’atreveixi a fer llibres sobre Barcelona, 
s’agraeix que hi hagi qui s’hi atreveixi amb un 
projecte transgressor, tan ben pensat com ben resolt, 
encara que acabi destinat a una editorial i un públic 
minoritaris.

Una dimensió 
desconeguda

BCN Tourist

Jesús Fernández 
i Marc Javierre

Edicions Carena, 
2012

15 €

mARC jAviERRE

PEPE EnCinAS / guillEm huERtAS



CARRER124 juliol 2012 CARRERS 27

Seres invisibles pueblan Barcelona. Criaturas a las 
que nadie, o casi nadie, presta atención: inmigrantes, 
chamarileros, vagabundos, manteros… Seres marginales 
con sus sueños y sus esperanzas. Invisibles.

ciu
dad

la

ocu
lta

Dos historias de la Rambla
jESúS fERnándEz

130
Texà i punt

Marnie, 
La ladrona
La niña avispada con mirada felina 
y las manos largas acaricia los tra-
jes. Coge una percha de madera, 
de forma aplanada y triangular, 
de la que cuelga una blusa de bor-
dados suizos y detalles de vaini-
ca. Mientras la niña, de unos doce 
años, se entretiene observando 
las mangas y la espalda, el escote 
caftán y la inspiración romántica 
que conduce a la coquetería, con 
una mano, tantea el bolso de la 
señora que tiene delante. Al lado 
de la niña, cuya nacionalidad le 
es indiferente a este reportero, 
una señora cotorrea con su amiga 
sobre los volantes fruncidos y los 
estampados de leopardo de una 
camisa que acentúa la feminidad. 
Ellas, maquilladas con una paleta 
de tonos ahumados, se consultan, 
se favorecen en los piropos (“a ti 
te queda bien”, “hace juego con 
tu cinturón”), comentan la cali-
dad de la tela, posan con el ar-
tículo para que resalte su sombra 
de ojos, la máscara negra de vo-
lumen progresivo, razonan sobre 
la moda de otoño y confiscan los 
billetes de 20 euros de sus mone-
deros siempre abiertos. Mientras 
ellas se pasean por el habitáculo 
de la tienda Texà i punt (número 
130 de las Ramblas), la niña ladro-
na roba lo que puede del bolso de 
una de ellas.

Así es como actúan las manguis, 
igual que Marnie, La ladrona (Al-
fred Hitchcock, 1964). Mercedes 
López y Deila Laita, las dueñas de 
Texà i punt, saben que cuando en-
tra una de esas niñas que apuntan 
maneras de mangante, ellas han 
de hacer de seguratas, y vigilarlas 
para que no desvalijen a la clien-
tela. “Son tan sutiles y lo hacen de 
manera tan rápida que no te das 
cuenta; cuando te das cuenta ya 
no tienes monedero ni móvil”, de-
nuncian. “No hay derecho.”

64
Sports Europa

Pickpockets
Entran aquí y me dicen:

-Eh, que yo soy español, a mí 
me tienes que hacer descuento.

Yo pienso: “Y a mí qué, no te 
jode. A mí qué que seas español o 
lo que sea, por qué te tengo que 
rebajar nada. ¿Si entras en El Cor-
te Inglés y dices lo mismo pagas 
menos? Venga ya”.

El indio Mani recela de este 
reportero, pero después de que 
él le interrogue, Mani se despa-
cha a gusto. Le lleva al fondo de 
la tienda Sports Europa (número 
64 de las Ramblas), en la que se 

venden artículos deportivos de 
marca (Umbro, Adidas, Nike…) 
de diferentes equipos de fútbol, 
preferentemente, del Barça. Para 
él, la crisis económica ha vuelto 
racistas a muchas almas cándidas: 
“Antes no eran así, me miraban y 
veían a un trabajador. Ahora me 
miran mal, de otra manera, como 
si yo les fuera a timar, no se fían. 
Me cabrea. Como si yo fuera a ro-
barles. Como si yo fuera a montar 
el Gran Negocio del Te Voy a Dar 
el Palo: ahora a ti, ahora a ti, a ti 
también… Yo he vivido en las Ram-

blas desde que se incendió el Gran 
Teatre del Liceu, en 1994, y soy un 
ciudadano más, pero ahora, cada 
vez más, me hacen sentir de fue-
ra. Hasta los técnicos del Ajunta-
ment vienen mucho más a menudo 
para poner pegas: que si esto no 
lo tienes bien montado, que si te 
falta el registro tal, que si el pa-
pel ese no está sellado, que si la 
licencia…”.

Mani se cruza de brazos. En la 
caja, su familia entera le mira. Él 
atiende al móvil, chasquea la len-
gua, negocia los precios y asume 

las pérdidas, si las hubiera, que las 
hay. Por lo que no pasa es porque le 
digan que su tienda de ropa depor-
tiva y souvenirs (abanicos, imanes 
de nevera…) sobra en una “arteria 
mítica” como las Ramblas: “A los 
turistas les están metiendo en la 
cabeza que nosotros somos tima-
dores profesionales. Eso es menti-
ra. Sí que hay pickpockets [carte-
ristas], pero como en todos lados, 
aunque indios lo son pocos, o no 
lo son. ¿Es que no hay ladrones en 
Nueva York o en París o en el metro 
o en las calles pequeñas?”.

mARC jAviERRE
Mani regenta la tienda Sports Europa sita en el número 64 de la Rambla

PRoSPERitAt
Marxa enrere als pisos
El responsable d’Hàbitat Urbà, 
Antoni Vives, ha decidit acceptar 
la reivindicació veïnal i no 
construir habitatges a la pastilla 
de Valldaura amb Rio de Janeiro. 
Ho va anunciar l’arquitecte 
en cap Vicent Guallart en una 
reunió celebrada el passat mes 
de juny. L’AV de Prosperitat havia 
denunciat la intenció de CIU de 
construir uns habitatges als quals 
s’havia oposat quan estava a 
l’oposició. Només es construiran 
equipaments. Als passadissos i 
de manera extraoficial, tant el 
gerent del districte com el fins ara 
responsable de la desapareguda 
Pronoba posen en dubte, però, 
que es construeixin els necessaris 
equipaments.

PoblEnou
Tensió pels assentaments
Unes 300 persones, la majoria 
subsaharianes, resistien amb 
ajut veïnal, en tancar aquesta 
edició, l’ordre de desallotjament 
de la nau del Poblenou on viuen 
i treballen reciclant ferralla. 
Després que a finals de maig es 
van incendiar tres barraques en 
un solar de l’avinguda Icària, 
l’Ajuntament va rebre el teixit 
social del Poblenou que fa temps 
que reclama solucions integrals 
a una problemàtica social. Però 
l’Ajuntament només respon amb 
ordres de dessallotjament dels 
assentaments barraquistes del 
segle XXI. Sense alternatives.

CAnyEllES-GuinEuEtA
Expedient sancionador
S’ha iniciat un expedient 
sancionador contra les AV de 
Canyelles i Guineueta per 
manifestar-se des de fa 6 mesos 
contra el tancament de les 
urgències del CAP de Guineueta. El 
Govern català, amb la complicitat 
del districte de Nou Barris, 
amenaça amb una multa d’entre 
300 i 30.000 euros pels talls de 
trànsit. Com que no cedeixen en 
la seva lluita, s’intenta dissuadir-
les amb l’amenaça econòmica. 
Nombroses entitats s’han 
solidaritzat amb les AV i exigeixen 
que es cancel·li l’expedient.

lES CoRtS
El Barça, a l’espera
El projecte de remodelació del 
Camp Nou i la construcció del nou 
Palau queden a l’espera. Rosell 
afirma que “qui té patrimoni té 
seguretat i futur”, per afegir que 
es farà alguna cosa, però no ara. 
“Remodelarem les instal·lacions 
quan el finançament no afecti el 
dia a dia del club.” Rosell no va 
parlar en cap moment del deute 
del club amb Hisenda, i va acabar 
manifestant que no sabia si el 
projecte d’Eurovegas afectava 
els terrenys que el club té a 
Viladecans. Tocarà la loteria?

l’EixAmPlE
Solar reivindicat
Veïns del solar situat entre 
els carrers Consell de Cent, 
Compte de Borrell, Diputació 
i Viladomat van celebrar una 
marató reivindicativa aprofitant la 
festivitat de Sant Joan. Es tornava 
a reivindicar per al barri un solar 
de propietat municipal de 5.400 
metres quadrats guanyat després 
d’un intercanvi de cromos amb 
l’Hospital Clínic. El barri necessita 
zones verdes. Quien la sigue la 
consigue.

Breus
de barri




