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Els del Paisatge
Urbà no han estat
sensibles amb
l’amic Joan Brossa

Poema

San Agustín
ARTURO

EL PIANISTA
DEL MAJÈSTIC

S’
acaba avui el festival
Barcelona Poesia i,
un, ahir, va acompa-
nyar una col.lega ar-

gentina fins a certa paret mitgera
en què habita des de fa un temps
un poema visual de Joan Brossa.

A Galina –que és néta de rus-
sa– li vaig explicar els infinits ous
ferrats –de postres– que vaig te-
nir el privilegi de compartir amb
l’amic Joan Brossa. I molts altres
capítols en què també va partici-
par Joan Font, del grup Come-
diants. Fins i tot li vaig parlar de
cert rector de Tàrrega que solia
convidar-nos a paella i porró. Em
penso que aquell capellà va ser
l’únic amb qui va tenir tractes
–breus, és clar– Brossa. Viure o
sobreviure potser és això: parlar
de llunyans ous ferrats i compro-
var que l’amic és avui, entre al-
tres coses, un poema visual que
han instal.lat en una paret mitge-
ra de Barcelona.

Aquell poema visual, que
Brossa va idear el 1997, és, supo-
so que ja ho deuen haver vist,
una sèrie d’empremtes de sabata
que partint de la lletra majúscula
A acaben en la lletra majúscula Z.
I està instal.lat en una paret mit-
gera ubicada al 252 del carrer de
València, entre la Rambla de Ca-
talunya i el carrer de Balmes. Re-
conec que encara no havia anat a
visitar l’obra del meu amic. Per
això fins ahir no vaig poder com-
provar la falta de tacte dels que
han triat aquella mitgera per ho-
menatjar el poeta.

Ubicar un poema de Joan
Brossa en una paret, veïna d’una
capella i d’un col.legi de monges,
com és el de la Immaculada Con-
cepció, és ignorar el pensament
d’un dels poetes més anticlericals
que he conegut. Sospito que els
responsables d’aquesta falta de
sensibilitat o tacte els haurem de
buscar entre els professionals que
treballen en l’anomenat Institut
del Paisatge Urbà, que depèn de
l’ajuntament. Suposo.

Se’m dirà que és l’altre poema
visual, els que hi ha instal.lat da-
vant el de Brossa, és a dir, el de
Josep Maria Junoy, el que real-
ment toca l’església o capella,
però això no és prou justificació.
Sàpiguen, doncs, senyors de
l’ajuntament, que no han comès
un crim, però sí que li han fet
una putada al poeta que estima-
va la màgia. I no dic res més. Su-
poso que se m’entén.H

RECONVERSIÓ D’UNA ANTIGA CARRETERA

El Baix Llobregat vol convertir
la C-245 en un passeig d’11 km
b

MARI CARMEN GALLEGO
CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Cinc alcaldes del PSC
de Cornellà a Castelldefels
promouen el projecte

Convertir l’antiga carretera C-245 en
un eix cívic del Baix Llobregat d’11
quilòmetres de llargada que uneixi
les poblacions de Cornellà, Sant Boi,
Viladecans, Gavà i Castelldefels és
l’objectiu que s’han marcat els cinc
alcaldes, i ara alcaldables, del PSC. El

trànsit s’ha reduït de manera nota-
ble en aquesta via després de l’ober-
tura de la C-32 cosa que facilitarà la
creació del gran passeig interurbà.
La inversió necessària s’estima en 60
milions d’euros.

En el seu recorregut des de Cor-
nellà fins a Castelldefels, la carretera
travessa els cinc nuclis urbans així
com zones industrials i àrees que es
desenvoluparan urbanísticament en
el futur, com el Pla de Ponent de
Gavà o la Vileta de Viladecans. El
projecte permetrà crear una avingu-

da que unirà el riu Llobregat, la re-
cuperació del qual és un altre objec-
tiu dels candidats socialistes, amb el
litoral del Baix Llobregat.

REDUCCIÓ DE CARRILS / L’alcalde de
Cornellà i primer secretari comarcal
del PSC, Antonio Balmón, va re-
conèixer ahir que és un pla «ambi-
ciós» i va afegir que «donarà força al
vincle que tenen aquests municipis
alhora que mostra la sensibilitat me-
diambiental dels diferents candidats
socialistes».

La proposta planteja reduir el
nombre de carrils de circulació, l’or-
denació d’aparcaments, el foment
d’espais de passeig per a vianants i
ciclistes i la creació d’una platafor-
ma reservada per a l’autobús. Per
millorar el transport públic, els cinc
alcaldes proposen que un bus uneixi
les parades del Trambaix del sud de
Cornellà amb la resta de municipis
de la C-245.

La carretera pertany a la Generali-
tat i els candidats socialistes esperen
comptar amb la participació del Go-
vern català en l’execució del projec-
te. L’alcalde de Cornellà es va mos-
trar convençut que el pla podrà ser
una realitat «perquè l’hegemonia
del PSC en aquesta zona del Baix Llo-
bregat seguirà després de les elec-
cions del 27 de maig».H

La jutge arxiva la causa de
l’ocupació del pis d’Urgell

RESOLUCIÓ SOBRE LA PRESUMPTA USURPACIÓ D’UNA VIVENDA A L’EIXAMPLE

b

b

J. G. ALBALAT
BARCELONA

La magistrada
estima que no hi
ha delicte i exculpa
quatre imputats

La sentència retreu
al denunciant que
ocultés informació
rellevant al jutjat

N
o hi ha delicte d’usurpació
de vivenda. Així ho consi-
dera la jutge de Barcelona
que ha investigat els úl-

tims mesos l’ocupació d’un pis al
número 72 del carrer d’Urgell i que
ahir va arxivar la causa. I de passada,
recrimina al copropietari de la casa,
Carles Veiret, que en la seva denún-
cia «no fes menció de totes les cir-
cumstàncies transcendents» per va-
lorar si realment hi havia o no in-
fracció penal.

El guió el va escriure el mes de
març passat la fiscal Silvia Armero,
que va demanar l’arxivament de les
diligències judicials a l’estimar que
no hi havia delicte, alhora que re-
treia al denunciant que ometés da-
des, com que la seva família és pro-
pietària de tota la finca. La titular
del Jutjat d’Instrucció número 7 de
Barcelona, Maria Josep Feliu Morell,
ha subscrit «íntegrament» els argu-
ments de l’acusació pública, als
quals atribueix «pulcritud i encert
fàctic i jurídic absoluts».

La garrotada se l’emporta el de-
nunciant, Carles Veiret, que prete-
nia acusar els quatre imputats
d’usurpació de vivenda i defrauda-
ció de fluid elèctric i que no s’ha po-
gut sortir amb la seva. La magistrada
recorda que el copropietari del pis
no va posar a disposició del jutjat to-
tes les dades i només després que
prestés declaració i després d’haver
fet els Mossos d’Esquadra la investi-
gació oportuna, «es va poder deter-

minar l’abast dels fets que realment
van tenir lloc».

Tot plegat, afegeix la resolució,
«amb la inestimable ajuda i col.labo-
ració de la informació facilitada pels
mitjans de comunicació, que dispo-
saven de més dades –reals o no– que
el mateix jutjat que coneixia la cau-
sa». En aquest sentit, la jutge recri-
mina també al denunciant que fil-
trés informació. Davant d’això, insis-
teix la jutge, i basant-se en els argu-
ments de la fiscal, no hi ha cap delic-
te i exculpa les quatre persones que
estaven imputades.

AMB CONEIXEMENT / Alhora, precisa
que tres dels fins ara acusats només
van passar a l’immoble uns quants
dies per «circumstàncies excepcio-
nals i en van sortir sense necessitat
de ser desallotjats». La vivenda havia
estat ocupada abans per diferents

ciutadans estrangers, entre ells un
dels imputats, «amb ple coneixe-
ment dels propietaris», que l’havien
arrendat, al seu torn, a una dona,
Paola Díaz.

Aquesta dona, insisteix la resolu-
ció, era la que deixava que visques-
sin al pis diverses persones, fet cone-
gut pel denunciant i el seu germà
que, fins i tot, cobraven el lloguer.
Era una vivenda, afegeix, que pre-
sentava absolutament totes les ca-
racterístiques d’un pis abandonat,
tenint en compte les condicions en
què es trobava. Aquest fet permetia
que algun ocupant, «amb evident
ànim d’obtenir un lucre il.lícit», re-
llogués la casa al quart imputat.
Aquesta persona va accedir al pis,
diu la jutge, sense forçar el pany i en
la declaració va assegurar que l’ha-
via arrendat una dona. La decisió de
la jutge pot ser recorreguda.H

DANNY CAMINAL

33 Carles Veiret, en el moment d’accedir a la seva vivenda, el 31 de gener passat.

els fets
UN CONFLICTE
MEDIÀTIC

< El 28 de novembre del 2006,
Carles Veiret va provar d’entrar
al seu pis del carrer d’Urgell i, al
no poder fer-ho perquè havien
canviat el pany, va interposar la
denúncia. A l’immoble hi vivien
dues parelles xilenes. Al gener,
després que els Mossos es
personessin a la vivenda, el
denunciant va anar a la premsa
per explicar el cas. A finals del
mateix mes, la jutge ja va
redactar una resolució en què
deia que no era clar que fos un
cas d’usurpació.


