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“En sortireu per la xemeneia”
» Uns 7.500 espanyols van ser deportats al camp nazi de Mauthausen, alliberat fa 77 anys
» La majoria hi van morir i els seus fills i nets continuen esforçant-se per recuperar la seva memòria
Anna Utiel
BARCELONA
“Hi entreu per la porta, però en
sortireu per la xemeneia”. Ho deien els soldats nazis als presoners
deportats al camp de concentració de Mauthausen, a Àustria, i es
complia en la majoria dels casos.
El de l’Eliseu Villalba, però, va ser
una excepció: es va salvar diverses vegades de la cambra de gas
perquè sabia tocar el violí. La
seva única filla, la Maria Lluïsa, explica que més d’un cop, quan ja
era a la fila dels que havien de ser
exterminats, un nazi li havia dit:
“Tu no tocaves el violí? Doncs vine,
que nosaltres estem de festa”.
Villalba va sobreviure a Mauthausen, del 13 de desembre de
1940 al 5 de maig de 1945, quan
les tropes aliades van alliberar el
camp, fa 77 anys. Va ser un dels
més de 9.000 espanyols deportats
als camps nazis, la majoria dels
quals, uns 7.500, a Mauthausen.
Per això, l’any 2019, el govern espanyol va instaurar el 5 de maig
com el dia d’homenatge a les víctimes espanyoles del nazisme.
“Les xifres s’haurien de comptar una a una, cadascuna correspon a una vida que es va trencar”,
remarca el president de l’Amical
de Mauthausen, Juan Manuel
Calvo. Llibert Villar, president
d’honor d’aquesta mateixa entitat,
ho sap prou bé. “El meu pare era
un republicà convençut i quan vaig
néixer, el 1935, estava tan content
que em va posar un nom que és sinònim de llibertat”, diu amb tendresa als seus 87 anys.
Tot es va tòrcer a partir de la
Guerra Civil Espanyola. El pare del
Llibert, Lluís Villar, es va exiliar a
França i durant la Segona Guerra
Mundial va ser deportat a Mauthausen. S’hi va estar quatre mesos,
fins que el van traslladar a Gusen,

A dalt a l’esquerra, l’alliberament del camp de Mauthausen, el 5 de maig de 1945. La resta, imatges del documental ‘Carretera a Gusen’. Fotos: ARMH i cedides

un camp auxiliar de Mauthausen.
Hi va aguantar set mesos més.
Fins al 1946, la mare del Llibert va
tenir l’esperança que el seu marit
desaparegut fos viu, però havia
mort el 7 de desembre de 1941.
EL QUE VA VENIR DESPRÉS
En l’Espanya franquista, ser la vídua o l’orfe d’un republicà mort a
un camp de concentració et condemnava a l’assenyalament, i els
supervivents d’aquella barbàrie
eren tractats, en el millor dels casos, com a sospitosos. Després de
l’alliberament de Mauthausen,
Eliseu Villalba pesava 37 quilos i
patia incomptables seqüeles. Es va
recuperar de les conseqüències físiques a Andorra i va tornar a Barcelona per ajudar els seus pares. A
més de ser discret, havia de presentar-se regularment a la policia
per demostrar que no havia fugit.
Tot i que mai no va ocultar qui
era, i quan va conèixer la que seria la mare de la seva filla li va ex-

plicar la seva experiència al camp,
la Maria Lluïsa reconeix que a casa
no se’n parlava gaire perquè “quan
ho explicava era com si ho tornés
a viure”. Hi havia nits que no podia dormir i la seva dona li preguntava: “Aquesta nit has estat al
camp, oi?”, tal com recorda la filla de tots dos, que ara té 66 anys.
En algunes famílies, els silencis han sigut tan llargs que han estat els nets de les víctimes els que
han recuperat les històries dels
avis. “Quan preguntava per l’avi
que no coneixia es limitaven a dirme que havia mort a la guerra”, comenta Ferran Palau, net de Ferran
Masip, mort a Mauthausen el 18
de novembre de 1941. La primera pista sobre qui era realment la
va tenir amb 10 anys, quan Joan
Pagès, supervivent de Mauthausen i un dels fundadors de l’Amical, va anar a casa seva. Li va sorgir així una curiositat que explotaria amb l’arribada d’internet.
“Vaig trobar a una web el nom

del meu avi i el dia, l’hora i la causa de la seva mort”, assegura.
Allò li va permetre saber que el seu
avi probablement havia estat víctima del metge nazi Aribert Heim,
conegut com el Doctor Mort, que
experimentava amb presoners.

UN VIATGE I UNA PROMESA
Per a Àlex Cirera, els 10 anys
també van ser una edat crucial.
Quan va morir l’home que li havia
fet d’avi matern, la seva àvia li va
revelar que el seu avi real havia
mort feia molts anys a un camp de
concentració. Es tractava de Félix
Izquierdo, un aragonès que va
perdre la vida a Gusen l’1 de novembre de 1941 i que ni tan sols va
poder conèixer la seva filla.
El 2018, amb 48 anys, l’Àlex va
visitar Mauthausen i Gusen, va
veure l’anomenada Sala dels
Noms, que recull totes les víctimes
d’aquells camps, i les múltiples plaques col·locades al crematori en
homenatge als difunts. I li va fer

una promesa al seu avi: hi tornaria per posar-li una placa a ell.
Un cop a casa, va descobrir que
havia estat activista de la CNT i sergent de les brigades republicanes
i va trobar cartes manuscrites
que li havia enviat a la seva àvia,
gràcies a les quals va poder traçar
el recorregut del seu exili. L’Àlex,
bomber de professió, de seguida
ho va veure clar: faria aquest mateix recorregut amb bicicleta i
acabaria el viatge col·locant-li una
placa commemorativa a Gusen.
Dit i fet. Va pedalar 2.200
quilòmetres en disset dies, es va lesionar i va fer front a la pluja, el
vent i el fred. Però va viure “l’experiència més bèstia” de la seva
vida –només després del naixement dels seus fills, diu– i va
aconseguir el seu objectiu: retre
homenatge al seu avi. Aquesta
aventura s’ha convertit en un documental, Carretera a Gusen,
que mantindrà viva per sempre la
memòria de Félix Izquierdo.
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La lupa

E

Bullshit
per Martí Casamajó, enginyer de telecomunicacions i membre de Restarting Badalona
guidors incondicionals i sapastres funcionals, tots ells
còmplices del bullshit que creix com una bola de neu
i que mai ningú rectificarà. El mateix autor original
així ho ha reconegut.

Foto: Twitter (@josebouvila)

n anglès, la paraula bullshit s’utilitza per fer
referència a mentides i a tota mena d’afirmacions i d’argumentacions que considerem
incertes. És una paraula malsonant, una
paraulota, però molt utilitzada. En català la podríem
traduir directament per “merda”, però no té la connotació tan directe als missatges amb ànim de tergiversar fets i de contaminar opinions. No vull omplir
aquest text de “merda” i faré servir “bullshit”, que no
em sona tan malament.
No sé vosaltres, però jo tinc la sensació que estem
inundats de bullshit. No parlo només de mentides descarades. Aquestes rai. El pitjor és la deformació i la
tergiversació, més o menys subtil, de la realitat per intentar orientar les nostres opinions i decisions.
Per què estem tan envoltats de bullshit si la mentida està socialment mal vista? A veure, tampoc cal posar-se dramàtic. Fins i tot els animals tenen estratègies per enganyar i així defensar-se de rivals i depredadors. Tots volem, en algun moment i de manera més
o menys conscient, vendre alguna cosa a algú altre.
El llenguatge i les capacitats cognitives dels humans
han permès desenvolupar infinites varietats de mentides i d’estratègies per fer més i més efectiu el bullshit, fins a arribar a produir-lo de forma industrialitzada aprofitant les eines disponibles en cada moment: mitjans de comunicació, tecnologia…
Una de les estratègies més habituals és la d’utilitzar
paraules ambigües o enganyoses però que tinguin unes
inferències clares i evidents per a tothom. És a dir, evitar la literalitat per eludir la responsabilitat.
Aquests dies n’hem vist un exemple claríssim en
la piulada de Josep Bou sobre el seu cotxe cremat:
sense dir-ho explícitament, ha donat a entendre que
els responsables són alguns dels seus enemics polítics, encara que la policia ha dit que ha estat a causa d’una avaria del cotxe. D’això se’n fan ressò se-

Poso aquest exemple perquè, a banda de ser de manual de primer de bullshit, es tracta de polítics. El nivell de responsabilitat que tenen els polítics a l’hora
de fer i de dir és molt gran. La transcendència de les

Les millors

Natàlia Segura/ACN

perles

seves decisions i accions sobre la societat és molt gran.
I també del que diuen. Hi ha molts exemples com
aquest cada dia a la política. I de tots els colors polítics. Bona part del descrèdit ve d’aquí.
El principi de Brandolini, estudiós del tema, diu
que la quantitat d’energia que es necessita per refutar el bullshit és deu cops superior a la que es necessita per a produir-lo. En la recent pandèmia hem vist
encara els efectes del bullshit creat el 1998 per A. Wakefield amb un article publicat a la prestigiosa revista The Lancet, en el qual aixecava una possible relació entre la vacuna del xarampió i l’autisme. Per més
evidència científica que ha demostrat que aquell estudi és fals, l’impuls que va donar al moviment antivacunes ha provocat el que tots coneixem.
Aquesta inundació de merda té culpables molt
clars: els que fabriquen el producte (“bullshitters”) en
primer lloc, però també els còmplices conscients, els
seguidors ideològics incondicionals i els ingenus
barroers que hi cauen de quatre potes.
Les estratègies col·lectives per lluitar contra
aquesta inundació són complicades. Si no ens hi posem cadascú de nosaltres des del nostre àmbit individual, no ens en sortirem.
M’agafo a algunes receptes del filòsof Josep Mª Esquirol. No cedir al dogmatisme de l’actualitat. Resistir. Fugir del soroll i de la demagògia que fabriquen
tota mena d’entesos; suposats especialistes que no callen mai. Tot són respostes… I per cert, quina era la
pregunta? Tant és, el que importa és col·locar el missatge. Allunyem-nos de la gent creguda i dogmàtica
i entrenem el sentit crític. I recordeu, és dogmàtic tot
allò que domina i s’assumeix perquè sí, perquè toca.
Trobem la dosi d’escepticisme sa sense caure en la desconfiança permanent. És cansat i menys còmode, però
imprescindible.
Demà m’hi poso.

N

LA FOTO

n la sentència en català que ordena fer el 25% de classes en
castellà a les escoles catalanes, el TSJC ha comès més de
130 faltes ortogràfiques i gramaticals. De fet, el tribunal ha
demanat “sinceres disculpes”. Però el problema el té el castellà.

E

n home truca als serveis d’emergència perquè ha vist
un lleó amagat entre les plantes darrere de casa seva,
a Kènia. En arribar-hi, els experts descobreixen que la
perillosa bèstia era en realitat una bossa del Carrefour.

U

a fàbrica de Nespresso a Romont (Suïssa) havia de rebre,
com no podia ser d’una altra manera, una gran comanda de
cafè provinent del Brasil. Però, en comptes de cafè, va rebre
cocaïna d’una alta puresa. La sorpresa va superar els 500 quilos.

L

na nena de set anys es beu tot el vi de missa de cop en
la seva primera comunió, deixant el sacerdot i els
familiars impressionats. Ha passat a Dakota del Sud, als
Estats Units, i la nena s’ha fet viral. Sant Hilari, Sant Hilari...

U
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Els semàfors

Ajuntament

La Comuna
El + llegit

Pobles en perill

El Bicibús Eixample és un dels
organitzadors de la Kidical Mass,
que es farà el pròxim 15 de
maig. És una bicicletada infantil
que vol demanar que hi hagi
més opcions per circular amb
bicicleta de manera segura,
sobretot en els entorns escolars.

per Antoni Moliné
Foto: Marta Lluvich/ACN

Bicibús Eixample

Safata d’entrada

pàgina 8

La llosa de la ronda Sant Antoni
ha tornat a viure un canvi de
guió. Tot i que l’Ajuntament va
dir fa un temps que no hi hauria
cap millora provisional, fa pocs
dies va anunciar que hi
instal·larà diferents espais
per fer-hi activitats veïnals.
pàgina 10

La Comuna d’Aliments és una de
les entitats que va ser possible
gràcies a l’espai veïnal
La Mecànica, desallotjat fa pocs
dies. Durant uns mesos,
La Comuna va fer-lo servir per
recaptar i distribuir aliments a
persones que ho necessitaven.
pàgina 14
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8 senyals per detectar si el teu
fill pateix assetjament escolar

2

CFS Eixample: com ha crescut
l’equip del moment?

3

Nou gir de l’Ajuntament amb
la llosa de la ronda Sant Antoni

4

Una ciutat amiga dels gossos?

5

La Passejada amb Barret
torna al carrer després de dos anys

E

n els últims dies ens hem
assabentat d’una notícia
que s’ha de considerar
molt greu en cas que arribi a
produir-se: a casa nostra, uns
dos-cents pobles poden desaparèixer per raons diverses,
principalment per la manca de
relleu generacional.
També perquè hi ha carreteres (o més aviat camins d’accés)
que segueixen igual o pitjor que
fa anys; per la inexistència de
serveis imprescindibles, com la
connexió a internet o el transport
públic, i perquè n’hi ha que no tenen ni una sola botiga on proveir-se del més necessari per a la
subsistència ni caixers bancaris.
Són altres raons de pes que allunyen el jovent de continuar arrelats a la terra.

No es pot pas criticar els joves perquè cerquin fora de
casa el mitjà que considerin
més adient per guanyar-se la
vida, atès que el conreu de les
finques familiars, la ramaderia o la producció lletera, en
cada cas particular, no dona
els beneficis econòmics que
mereix una activitat tan necessària per al conjunt de la
població catalana.
Ara, més que mai, s’ha de
canviar el circuit que comença
en els productors, molt mal recompensats, i arriba als con-

sumidors. Els beneficis estan
molt mal repartits.
Aquesta tasca correspon a
les conselleries de Territori i
Sostenibilitat i d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, que s’hi han de posar abans
que sigui massa tard. Cal escoltar els alcaldes afectats i
començar a posar fil a l’agulla.
Quan es perd un poble,
per petit que sigui, es perd un
tros de Catalunya, i si no som
capaços de posar-hi remei, és
que no en som conscients. Si us
plau, poseu-n’hi ja. Gràcies.

Línia Eixample no comparteix necessàriament les opinions que
els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

Les cartes d’opinió es poden enviar a: opinio@comunicacio21.com

A les xarxes

#AtacContraElCatalà

@carlesral: El TSJC ordena el 25% de castellà a les escoles. És l’hora de la desobediència contra la segregació escolar, per la
cohesió social i pel dret a la llengua catalana.

#DesprésDePegasus

@agenciaacn: Margarita Robles nomena
Esperanza Casteleiro com a successora de
Paz Esteban i destaca que és una “continuació normal”.

#InjeccióEconòmica

@maticatradio: El saló audiovisual més important d’Europa, ISE, es vol quedar a Barcelona més enllà del 2024. Enguany calculen un impacte de 250 M€ i el 2024, de 500.
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L’Escola Industrial, al centre del
festival d’arquitectura Model
CULTURA4La primera edició
de ‘Model. Festival d’Arquitectures de Barcelona’ està marxa
des de dijous passat. Fins al 15
de maig la ciutat acull diferents
espais de reflexió sobre arquitectura i urbanisme amb la idea
de posar sobre la taula com
aquests poden assumir els reptes socials, polítics i climàtics
dels nostres temps. I en el cas de
l’Esquerra de l’Eixample, dissabte passat es va abordar com
es poden teixir aliances amb
les entitats veïnals i institucionals per millorar els usos d’una
part imprescindible de l’ànima
del barri: el recinte de l’Escola
Industrial.
Aquestes reflexions es van fer
a l’acte ‘Redescobrim el recinte
de l’Escola Industrial’, que va
comptar amb una àmplia programació d’actes. Les xerrades
sobre la rehabilitació del Paranimf i la ceràmica del futur i el
taller d’innovació amb ceràmica
van ser alguns dels que més van
destacar i, a més, van apropar
l’arquitectura al veïnat.

Habitatge | La Casa Orsola, protagonista al ple

El ple del Districte va aprovar dijous passat una resolució que demana a la
propietat de la finca de Casa Orsola que negociï amb els veïns per renovarlos els contractes dels lloguers i que, així, no perdin les seves llars.

Arriba la primera bicicletada
infantil Kidical Mass

MOBILITAT415 de maig. Aquesta és la data en la qual se celebrarà un esdeveniment insòlit a
Barcelona: la Kidical Mass. Es
tracta d’una bicicletada infantil
que arrancarà al parc Joan Miró
i farà un recorregut circular
pel centre de la ciutat. El millor
de tot és que hi podrà participar
tothom, ja sigui amb bicicleta,
amb patins o en qualsevol altra
forma de mobilitat. L’esdeveniment, a més, serà un punt de
trobada dels diferents bicibusos
escolars de Catalunya sorgits en
els darrers anys.

L’objectiu de la Kidical Mass
és el mateix que persegueixen els
bicibusos des que van néixer: demanar que hi hagi més opcions
per circular en bicicleta de manera segura, especialment en els
entorns escolars, com ara carrils
bici amples, segregats del trànsit
i amb interseccions segures.
A banda del recorregut en
bicicleta, diumenge que ve també hi haurà activitats al parc
Joan Miró. Algunes d’elles són
un circuit d’habilitats en bicicleta, un taller d’alforges de
cartó o un concert.

Un moment de la jornada de dissabte passat. Foto: Ajuntament

EL CANVI CLIMÀTIC
Més enllà de l’Esquerra de l’Eixample, gràcies a aquest festival
es pot veure des de fa uns dies a
la llosa de la ronda Sant Antoni la instal·lació ‘L’Arca de la convivència’. Una arca amb diferents arbres, plantes, arbustos i
insectes que recorda la importància de crear espais públics ca-

paços de combatre els efectes
d’un dels grans problemes del
món modern: el canvi climàtic.
Una altra activitat important van ser les visites guiades
que, que dilluns va fer l’associació cultural 48h Open House
Barcelona al Taller Masriera,
un tresor de la Dreta de l’Eixample fins fa poc amagat.

La trobada serà el 15 de maig. Foto: Twitter (@bicibuseixample)
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Premis | Reconeixement a la Cursa Moritz

11 de maig del 2022

El plenari de l’Eixample va decidir la setmana passada per unanimitat
proposar que un dels guanyadors de les pròximes medalles d’honor sigui
Josep Maria Conesa, organitzador de la mítica Cursa Moritz Sant Antoni.

Nou gir de l’Ajuntament amb
la llosa de la ronda Sant Antoni
URBANISME4La ronda Sant Antoni acumula un ampli historial de
desacords, queixes i canvis d’opinió. El canvi més recent és que, tot
i que l’Ajuntament va assegurar no
fa gaire que no es faria cap adequació provisional de l’espai, ara
ha tornat a canviar de parer. Finalment, instal·larà quatre espais
–àgores, en llenguatge municipal–
per fer-hi activitats veïnals. El
govern municipal ja ha tret a concurs la instal·lació d’aquestes àgores per un preu de 241.000 euros.
La idea és que comencin a funcionar aquest maig i que es retirin
quan comencin les obres per treure la llosa, en principi previstes
abans que acabi l’any.
De moment no es coneixen
massa detalls sobre com seran les
àgores, ja que, segons beteve, només s’ha dit que en aquestes hi
haurà taules i cadires. El que sí que
se sap, tal com ha informat el mateix mitjà, és que n’hi haurà dues
que programaran activitats diàries, tan infantils com per adults,
i dues d’eventuals, que es faran
servir quan entitats de Sant An-

Es faran espais per fer activitats veïnals. Foto: Twitter (@sindicbarcelona)

toni o el Raval vulguin fer activitats. D’aquesta manera es busca
omplir de vida un espai que està
buit des del 2018, la qual cosa ha
estat provocant queixes veïnals.
Pel que fa a la reforma definitiva, han sorgit més reivindicacions veïnals. Aquest dilluns les
entitats Fem Sant Antoni i la
Xarxa Veïnal del Raval van recordar que defensen que la futura ronda sigui totalment pacificada i van presentar el suport que
tenen d’unes 50 entitats i AFA. El

motiu de la seva acció és que en
el ple municipal d’abril tots els
partits menys Barcelona en Comú
van votar recuperar el projecte de
la reforma aprovat el 2018, que
projecta un carril per sentit per a
busos i bicicletes i un espai de càrrega i descàrrega.
Precisament sobre el disseny
final, ahir la tinenta d’alcalde
d’Urbanisme, Janet Sanz va assegurar que el consistori espera tenir dissenyat un projecte de consens per a finals d’any.

Manifestació per l’habitatge:
“És un dret, no un negoci”

HABITATGE4La plaça Universitat serà el pròxim 21 de maig escenari d’una manifestació contra
la pujada dels preus dels habitatges, convocada per diverses
entitats de la ciutat i del districte,
com Fem Sant Antoni o el Sindicat d’Habitatge Eixample Dret
(SHED). Les entitats reivindiquen en el manifest de la protesta que “l’habitatge és un dret, no
un negoci”, tot i que, actualment,
afegeixen, “tenir feina no és garantia de poder viure dignament”.
Dades recents reflecteixen
l’encariment dels lloguers que

denuncien aquestes entitats. Segons Idealista, el passat mes d’abril Barcelona va ser la ciutat
més cara d’Espanya per viure de
lloguer: 16,5 euros per metre
quadrat, la qual cosa és un 2%
més del que es pagava el passat
mes de març. En el cas de Sant
Antoni, la tendència també és a
l’alça. Dades del Departament
d’Estadística de l’Ajuntament indiquen que mentre en el primer
trimestre del 2021 l’import mitjà dels lloguers era de 898 euros,
en el quart trimestre la xifra va pujar fins a 956 euros.

Una protesta anterior per l’habitatge. Foto: Twitter (@FemSantAntoni)
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Un espectacle màgic de llums i
música conquista la Casa Batlló
CULTURA4Qui va ser dissabte
passat al passeig de Gràcia sap
de sobres que no va ser un vespre de cap de setmana qualsevol.
La Casa Batlló va deixar de ser la
Casa Batlló de sempre quan
unes llums de colors van passar
a ser part d’ella. Això va passar
gràcies a l’espectacle multimèdia
‘Casa Batlló: Living arquitectura’, que l’artista digital turcamericà Refik Anadol va oferir a
la façana d’un dels edificis més
especials de Gaudí.
Aquest, a més, va deixar clar
que és molt més que un mapping corrent, si no que és un
NFT –una obra digital única i
original– que va anar mostrant
diferents imatges a la façana en
funció de les dades ambientals
que hi havia en aquell moment
al passeig de Gràcia.
EL PRIMER EDIFICI
Aquestes tècniques van convertir la Casa Batlló en el primer
edifici Patrimoni Mundial de la
Unesco en el qual s’ha fet una
obra NFT. També van permetre

Tradició | La Festa Major ja té dates

Ja hi ha dates per la Festa Major del barri: el 27 i 28 de maig. La celebració
es farà al carrer Girona entre Consell de Cent i Diputació i inclourà un
programa amb diverses activitats. També es farà la Festa Major Jove.

Reconeixement a un referent
en solidaritat: La Merienda

PREMIS4El plenari de l’Eixample va decidir la setmana passada per unanimitat proposar que
l’ONG La Merienda, juntament
amb l’organitzador de l’emblemàtica Cursa Moritz Sant Antoni, Josep Maria Conesa, rebin la
Medalles d’Honor de Barcelona.
Sobren les raons perquè el
plenari del Districte vulgui donar
un dels premis més importants
de la ciutat a La Merienda, amb
10 anys de trajectòria i liderada
per Martina Puga. Des de fa
temps, no només distribueix
menjar a persones que ho ne-

cessiten, també les acompanya en
diversos sentits. Un d’ells és oferint-los formació laboral i ajudant-les a buscar feina. L’altre és
empoderant dones que no sempre poden tirar endavant soles.
“Treballem com preparar una
entrevista de feina o un currículum”, va explicar Puga fa uns
mesos a Línia Eixample fent referència a un espai on, a més, les
participants poden parlar de pors.
Davant d’aquestes accions, el millor que es pot dir és que tant de
bo l’ONG pugui seguir fent la
seva tasca molt més temps.

Un moment de l’espectacle en directe. Foto: Casa Batlló/ACN

veure diferents versions d’aquesta casa mai vistes: il·luminada per una espècie d’aurores
boreals, aguantant grans quantitats d’aigua dins seu i deixant
que tots els seus colors s’evaporessin per quedar-se una estona
sense vida, entre altres.
És més que normal que davant d’aquest espectacle visual,

entre les 47.000 persones que hi
van assistir es veiessin cares d’emoció i sorpresa. Probablement,
la majoria no havia vist mai
aquesta mena de bellesa tan insòlita. I el millor de tot és que
elles no van ser les úniques que
van poder gaudir-la al moment,
ja que l’espectacle es va retransmetre telemàticament.

L’ONG té una oficina al número 365 de l’avinguda Diagonal. Foto cedida
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Gastronomia | Un taller per aprofitar el menjar

11 de maig del 2022

Una història sobre les mans
anònimes que van fer el temple
LITERATURA4Els treballadors
que van aixecar la Sagrada Família no es veuen a les postals ni
a les fotos que els turistes pugen
a Instagram, però sense ells el
temple mai hauria existit. És
per això que no és d’estranyar
que siguin els protagonistes de la
darrera novel·la de l’historiador
i expolític d’ERC, Alfred Bosch:
‘El temple dels pobres’, on explica
des del seu punt de vista com van
ser els primers anys de la construcció de l’església. “És una
manera de mostrar com gent
molt modesta va aixecar una
cosa tan impressionant. També
és un homenatge al barri, que llavors es deia El Poblet. Era pobre,
amb barraques i solars abandonats”, diu Bosch.
Un altre punt important del
llibre és que inicialment presenta els protagonistes quan són uns
nens que, afirma, juguen a barallar-se a pedrades. Després fa un
seguiment per les seves vides,
per com creixen a “l’ombra del
temple” en el qual acaben treballant. El pitjor de tot, però, arriba

Des del Centre Cívic Sagrada Família s’impartirà els pròxims 16 i 23 de
maig el taller ‘Cuina vegetariana d’aprofitament’, on s’ensenyaran a fer
diferents plats per aprofitar certs vegetals abans que es facin malbé.

Un final trist anunciat:
desallotgen La Mecànica

ENTITATS4L’espai veïnal La Mecànica va haver d’acomiadar-se
del local del número 487 del
carrer Aragó el passat dijous,
quan va ser desallotjat pels Mossos d’Esquadra. En Jordi, un
membre del Sindicat d’Habitatge Eixample Dret (SHED), una
de les tres entitats que van crear
La Mecànica, recorda que aquest
era un desenllaç anunciat: “No
hem intentat aturar el desnonament perquè ja no era un espai
útil, ens donava més feina rehabilitar-lo que dedicar-nos al projecte”. Ara, el següent pas, afegeix, és trobar un nou espai.
Els orígens del projecte del
qual parla en Jordi es remunten

el desembre del 2020, quan la
SHED, la Xarxa de Suport Mutu
de la Sagrada Família i la Comuna d’Aliments van ocupar el local
on van estar fins fa poc. Des del
primer moment, el seu objectiu va
ser convertir-lo en un espai veïnal,
i així ho van fer tot i estar perseguits per l’ombra de la denúncia
de la propietat del local.
Prova de la seva contribució al
barri de la Sagrada Família i al districte és que des de La Mecànica
es van recol·lectar i distribuir aliments a persones que ho necessitaven, organitzar activitats infantils i assemblees per a famílies
i trobades de la SHED, entre altres iniciatives.

La novel·la és un homenatge a l’antic barri de El Poblet. Foto cedida

amb la Guerra Civil. Alguns, afegeix, agafen els fusells i es maten.
“És una història molt dura, però
explica com alguns se’ls va obligar a ser herois”, recalca.
Part de les diferències dels
dos bàndols de la guerra també
es veu entre les persones que estaven a favor o en contra de la Sagrada Família. Alguns dels de-

tractors, indica, eren des d’anarquistes fins a bisbes que creien que, més que una església,
allò era “una bogeria de Gaudí”.
Un sentiment que, com encara
passa avui dia, és fruit, recalca, de
les reaccions polaritzades que la
basílica és capaç de generar. “No
deixa indiferent: o enamora o genera rebuig”, recorda.

Una compareixença de La Mecànica. Foto: Twitter (@SHEixampleDret)
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Fort Pienc
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Museus | El Museu de la Música, de nit

11 de maig del 2022

El 14 de maig arriba ‘La Nit dels Museus’, la qual cosa vol dir que diversos
equipaments del districte obriran a la nit. En el cas del Fort Pienc es podrà
visitar el Museu de la Música de Barcelona, que es troba a l’Auditori.

Mobilitat conflictiva als peus de
l’Arc de Triomf:“És problemàtic”
Alba Losada
FORT PIENC
A l’extrem del carril bici del passeig Sant Joan que queda just
abans de l’Arc de Triomf, hi ha un
espai que han de compartir vianants i ciclistes per anar o tornar
de l’Arc de Triomf. També si es volen moure en direcció l’avinguda
Vilanova o ronda Sant Pere. No hi
ha altra manera de fer-ho. I això
fa que sigui habitual veure persones esquivant-ne altres com si
estiguessin participant en una
prova d’obstacles improvisada.
Des de l’Associació de Veïns
del Fort Pienc cataloguen aquest
punt de “problemàtic”, el qual, diuen, havien detectat abans de la
pandèmia. “A banda de les diferents vies de circulació, aquí conflueixen línies d’autobús, metro i
autobusos, que molta gent fa servir per entrar a la ciutat, i a més,
hi ha molts turistes”, alerta el vocal d’Urbanisme de l’entitat veïnal,
Jordi Casanovas. Aquesta barre-

Ciclistes i vianants es veuen obligats a compartir l’espai. Foto Línia Eixample

ja fa que, per a Casanovas, sigui
impossible que l’espai “es pugui
sostenir correctament”.
Els problemes també els han
detectat des d’Amics de la Bici.
Tal com recalca un dels seus
membres, Albert Garcia, un d’ells
és que com no hi ha cap senyal
que separi els camins de les bicicletes i dels vianants “tothom
pensa que l’àrea és seva”. El que
demostra, segons Garcia, la seva
fesomia és que la xarxa de carrils
bici es planifica “prioritzant” els
cotxes. “En comptes de pacificar
el tram a partir de la incorpora-

ció dels carrils bici, el converteixen en un problema per als altres
col·lectius”, denuncia.
Per part seva, el portaveu de
l’associació Bicicleta Club de Catalunya (BACC), Carles Benito,
recorda que quan una infraestructura no té prou garanties de
seguretat és “un fracàs”, i aquest
cas, n’és un exemple. Per canviar
la situació, subratlla, s’hauria de
separar l’espai dels vianants i de
les bicicletes traçant més carrils
per allà on van les bicicletes
“Elles no aniran mai per on hi ha
conflicte”, insisteix Benito.

Contacontes per rebre
els nens ucraïnesos

CULTURA4Els contes són moltes vegades la millor fórmula per
ensenyar certes lliçons als nens,
com la importància d’ajudar els
altres o no refiar-se de tots els
desconeguts, així com ensenya la
protagonista de La Caputxeta
Vermella. És per aquesta raó
que són molt necessàries les iniciatives que poden traslladar
missatges d’aquest tipus, com la
que ha preparat la Biblioteca
Fort Pienc per al pròxim 20 de
maig: una sessió de contes amb
música per a tota la família, pensada especialment per a nens

ucraïnesos que han arribat fa
poc a Barcelona.
Per tal que tothom pugui gaudir dels contes, en la sessió es faran servir il·lustracions, gestos o
jocs que poden fer que aquests els
entenguin persones amb diferents nivells de català. El fet que
la sessió sigui a càrrec del músic
Alvar Llusá i de la narradora
Gina Clotet farà encara més fàcil
connectar amb tots els presents.
I els que vulguin continuar gaudint dels contes a casa ho podran
fer demanant a la biblioteca llibres en ucraïnès de préstec.

L’activitat tindrà lloc a la Biblioteca Fort Pienc. Foto: Ajuntament
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Futbol sala | El CFS Eixample rep el CN Caldes

El conjunt de Tati Torres rebrà dissabte el CN Caldes, en partit corresponent a la 28a
jornada del grup 2 de Segona Divisió. El CFS Eixample, amb un matx pendent, té el
seu rival, segon a la classificació, a sis punts. A la primera volta va perdre per 5-3.

Lucia Fernández, analista de luxe
» La base del CB Roser és ‘videoanalista’ d’arbitratge per a la Lliga ACB, màxima competició masculina
» “El cos arbitral és humà i la seva tasca, molt difícil”, defensa la urgellenca, formada a l'AE Sedis Bàsquet
Toni Delgado
FORT PIENC

"No vaig quedar satisfeta amb
algunes faltes personals que em
van xiular l'últim partit del curs,
però sé que el cos arbitral és
humà i la seva tasca, molt difícil. Sempre l'he respectat força",
enraona Lucia Fernández (La
Seu d'Urgell, 1994), base del
CB Roser. Fa anys que encara ho
fa més perquè és videoanalista
d'arbitratge per a la Lliga ACB.
Un ofici poc conegut que li
va fer entendre i gaudir el seu
esport d'una manera més global. "El que més em va sorprendre al principi va ser escoltar els i les àrbitres parlant de
bàsquet, la seva professionalitat i comprensió de l'esport, i l'anàlisi profunda de cada jugada",
reconeix Fernández, feliç perquè, sobretot en competicions
com la Lliga ACB i l'Eurolliga, es
pugui sentir de tant en tant el
que diuen durant el partit perquè porten micròfon.
Està contenta, tranquil·la i relaxada. Ho necessitava. Acaba de
viure una temporada estranya,
bonica i dura. "L'altre dia, a l'úl-

tim moment, vam poder respirar. Ens vam treure un pes de sobre, gairebé com una motxilla
plena de pedres", confessa. En
poques setmanes el CB Roser va
passar de perseguir la segona posició del grup 2 de Copa Catalunya, per continuar somiant amb
un bitllet per disputar la fase
d'ascens a Lliga Femenina 2, a
jugar-se la permanència.
Deu ser molt difícil lluitar
per mantenir la categoria quan
el teu equip ha estat el tercer
millor. Exigències del nou sistema de competició. "Ens va
costar molt assumir la nova
realitat i canviar el xip. El nostre somni s'havia acabat i era
com si comencéssim una nova
temporada", reconeix. Van començar la segona fase amb una
victòria solvent contra el Terrassa (55-44), però van caure
contra el CB La Salle Reus (5636) i el SESE (52-46).
EL PUNT D’INFLEXIÓ
La desfeta a Reus va suposar un
punt d'inflexió per a l'equip. "Va
haver-hi molt silenci al vestidor
i també van tenir una xerrada
força sentimental. Efectivament, estàvem tocades. No havíem estat nosaltres i ja no te-

Copa Catalunya de bàsquet
Equip
1.
2.
3.
4.

SESE
CB Roser
CB La Salle Reus
CN Terrassa

PG

PF

PC

5
4
3
0

344
321
330
280

311
297
314
353

No et perdis res: tot l’esport a

liniaeixample.cat

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Lucia Fernández, base del CB Roser. Foto: Arnau Herrera

níem marge d'error", recorda
Fernández. Va ser a Terrassa on
el grup va retrobar-se de debò.
Allà va aconseguir la primera de
les seves tres victòries consecutives, l'última el passat 30
d'abril i per 49-42 contra el

Classificacions

Lliga EBA
Equip

jectius comuns, pots arribar
on vulguis. Ah, i que tinc la mateixa il·lusió i persistència que
quan era júnior. Necessito i
m'agraden els reptes", confessa la urgellenca. És empàtica,
desperta i carismàtica.
Formada a l'AE Sedis Bàsquet [Cadí La Seu], va jugar els
seus dos últims anys de carrera
acadèmica al CB Balaguer, i
després va venir a viure a Barcelona. Des d'aleshores només
ha jugat al CB Roser i en dues
etapes separades per mig any de
parèntesi. "Sempre m'hi he trobat com a casa i em costaria veure jugant en un altre club. No soc
de moure'm gaire", confessa.

PG

EM El Olivar
14
CB Valls
12
CB Es Castell
11
CB Roser
10
FC Martinenc B. 10
SESE
9
UE Barberà
7

PF

PC

1666
1553
1636
1515
1611
1540
1542

1632
1455
1641
1495
1577
1562
1702

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

SESE. Si hagués perdut, hauria
hagut de jugar una eliminatòria
de permanència.
Ha estat també un curs ple
d'aprenentatges. "He comprovat que, si uneixes la teva força
i energia en un equip amb ob-

2a de futsal

Equip

PTS GF

CFS Castellón
CN Caldes
CFS Eixample
InterSala Zaragoza
AE Les Corts-UBAE
FSF César Augusta
CD La Concòrdia

67
63
57
54
54
50
47

3a catalana de futbol

GC

100 39
80 35
98 41
78 49
93 58
95 64
85 56

QUÍMICA AMB SELLARÈS
Per com parla i enraona, recorda la seva companya Berta
Sellarès, també base. "Sempre
dic que vull i necessito tenir
molta química amb qui comparteixi posició perquè una pugui ajudar l'altra quan estigui
malament i aconsellar-nos sempre. En cap moment hi ha hagut cap competició pels minuts entre la Berta i jo perquè
entenem que l'equip és l'únic
important", defensa, convençuda, Fernández.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Equip

PTS GF GC

Sant Genís-Penitents
Penya Anguera
Young T. Badalona
CE Apa Poble Sec
AD Arrabal Calaf
FC l’Esquerra
Fundació P. CE Júpiter

66
61
53
50
48
45
40

84
84
61
86
71
50
43

25
28
37
41
52
43
33
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| This War of Mine
Arriba una versió millorada del guardonat This War of Mine, que retrata
la guerra des de la perspectiva dels civils. Per a PS5 i Xbox Series X/S.

Famosos

No t’ho perdis
Foto: Ajuntament de Barcelona

És capaç de cantar, ballar, ser tota una influencer, crear
un menú de McDonald’s... i ara també actua. Aitana
Ocaña (Sant Climent de Llobregat, 1999) va acabar de
rodar la seva primera sèrie, La última (Disney Plus), el
passat 28 d’abril, i el 9 de maig va anunciar que començava el rodatge de la seva primera pel·lícula. Es
tracta d’una adaptació de la comèdia romàntica francesa Un peu, beaucoup, aveuglément i s’estrenarà a Netflix. En aquest film, l’artista totterreny del Baix Llobregat interpretarà una pianista que ha de bregar amb el
seu veí, un home que necessita silenci per treballar.
Això s’ha convertit en objecte de mofa a les xarxes socials, on els usuaris recorden que la cantant Ana Guerra, excompanya d’Aitana a Operación Triunfo, va tenir
exactament aquest problema amb un veí, que afirmava estar “fart” de sentir-la tocar i cantar tot el dia. Els tuits i els mems sobre la possible indignació d’Ana Guerra per la trama de la pel·lícula no s’han fet esperar.

L’Arqueotapa
El barri del Poble-sec de Barcelona s’ha tornat a convertir
en un escenari gastronòmic de primer nivell gràcies a la
segona edició de l’Arqueotapa, que va començar el 29
d’abril i s’allargarà fins al 22 de maig. Durant aquests
dies, una vintena de bars i restaurants de la zona ofereixen tapes molt especials inspirades en l’exposició ‘Naufragis. Història submergida’ del Museu d’Arqueologia de
Catalunya. Entre les anomenades “arqueotapes”, que
aquest any són ben marineres, hi ha des de sardines fins
a natxos, passant per sashimi de salmó i altres delícies.

Llibres

?

A

QUI ÉS

...

ÉS FAMOSA PER

I

La fitxa
T

A

N

A

Ser una jove estrella de la música

El seu èxit no ha deixat de créixer des que va sortir d’OT

?

Anunciar la seva primera pel·lícula

QUÈ HA FET

Protagonitzarà una nova comèdia romàntica a Netflix

i molta conya
... Els usuaris creuen que la històriaSorpresa
del film s’inspira en Ana Guerra

A LES XARXES

Teatre

Música

Pelis i sèries

Ningú em va parlar de tu
Laura Anguera

Jo vull ser miss
Mousse Cuplets

Els fets i l’atzar
Marc Parrot

Culpa
Ibon Cormenzana

La vida de la Carolina ja no és perfecta.
Després del divorci i mentre encara duren
les baralles constants amb la seva filla, ara
viu l’agonia del seu pare, que marca el final d’una saga de la burgesia catalana.
Creu que la seva mare els va abandonar
quan era nena, però una descoberta inesperada la porta fins a en Gabriel, l’amant
de la mare i potser també el seu assassí.

Una jove tortosina disposada a viure el seu
particular somni barceloní aterra a la capital catalana carregada d’il·lusions. Aviat,
però, haurà de fer front a una cursa d’obstacles amb la qual no comptava: la precarietat laboral, la inflació i altres sorpreses
l’esperen a la gran ciutat. El 19 de maig, gaudiu de cuplet, sàtira i un toc d’erotisme.
Al Tinta Roja de Barcelona.

“Tinc la sensació que el disc ha sortit lliure i difícil de definir”, explicava Marc Parrot fa uns dies a Enderrock sobre el seu últim àlbum. El cantautor barceloní acaba
de publicar Els fets i l’atzar(U98 Music), l’onzè treball discogràfic que signa amb el seu
nom (abans era conegut com El Chaval
de la Peca). Inclou nou cançons i compta amb la coproducció de Dani Ferrer.

Després de patir una agressió sexual per
part d’un conegut, una dona decideix deixar enrere la seva vida i es refugia a una cabana perduda a la muntanya, tallant d’arrel tota comunicació amb el seu entorn.
Mentrestant, al seu ventre creix un fill no
desitjat fruit de la violació. Ibon Comenzana
dirigeix aquesta pel·lícula, escrita de la mà
de Manuela Vellés, que la protagonitza.
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Viu en línia
CONSELLS PER VIURE MILLOR

ESTILS DE VIDA
M’han hackejat el correu?
Foto: Pexels

i

SEGURETAT

l correu electrònic acostuma a ser la principal eina per comunicar-nos en l’àmbit professional, però també per interactuar
amb entitats sanitàries, financeres o governamentals. En
aquest context, s’incrementen els perills en matèria de ciberseguretat, ja que el correu pot ser un punt d’accés per a les activitats
malicioses. “Quan segresten els nostres comptes, els ciberdelinqüents poden monetitzar els atacs de diverses maneres per omplir-se les butxaques. Per a la víctima, pot ser una experiència estressant i desconcertant”, afirma Josep Albors, director de Recerca i
Conscienciació d’ESET, companyia experta en ciberseguretat.
Davant d’això, Albors dona algunes claus per saber si t’han
hackejat el correu. Un senyal molt clar és que no reconeguis els
correus de les teves safates d’entrada i enviament, o que amics i
coneguts es queixin de correu brossa procedent de la teva adreça. Sospita també si tens dificultats per accedir al teu compte o si
reps sol·licituds de canvis de contrasenya i notificacions d’inici de
sessió des d’IP i ubicacions desconegudes. Finalment, pots comprovar si has estat hackejat amb eines com haveibeenpwned.com.
Tecnonews, AMIC

Les claus
REVISA LES SAFATES

A amics i coneguts si últimament estan rebent correu brossa
procedent de la teva adreça de correu electrònic

PREGUNTA
SOSPITA

D’entrada i d’enviament del teu correu
per veure si hi ha missatges que no reconeixes

Si tens dificultats per entrar al compte o reps sol·licituds
de canvis de contrasenya i notificacions d’inici de sessió estranyes

COMPROVA-HO

Amb eines com ‘haveibeenpwned.com’, que té una àmplia
base de dades amb correus i telèfons vulnerats

Foto: Pexels

E
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Cada dimecres al teu barri

