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aquell que se li posés mínimament 
a l’abast. Totes les dones sàvies domi-
nen el llenguatge internacional a 
la perfecció.
 Pot parlar molt sobre la gran 
capacitat comunicativa d’aquest 
grup de dones el noi que dime-
cres al matí tocava la guitarra a la 
place du Tertre, que, malgrat no par-
lar castellà, va estar una bona es-
tona departint amb Paquita, Ma-
ría, Mercedes, Iluminada, Ana, 
Emilia, Catalina, Conchita, Anto-
nia, Adoración, Emilia, Catalina 
i Mari Ángeles i va acabar pràcti-
cament oferint-los un concert pri-
vat. Difícilment deu haver tingut 
el talentós artista un públic més 
entregat i agraït, encara que és cert 
que a aquest grup de dones vitals és 
enormement fàcil arrencar-los un 
aplaudiment.

Passejada pel barri vermell

Aquesta experiència –que Gats 
ha rodat minut a minut per ex-
plicar en un documental no no-
més el viatge, sinó la transforma-
ció del barri de Sant Cosme a tra-
vés dels ulls d’aquestes admirables 
dones– no ha consistit únicament 
a anar per primera vegada en avió. 
Ha estat per a moltes també la pri-
mera vegada que tastaven un cus-
cús – «l’estranger està molt bé, pe-
rò com a Espanya no es menja en-
lloc»– i que trepitjaven un sex shop 
–i no precisament petit– de camí al 
Moulin Rouge, una cosa que no vo-
lien perdre’s. H

La Dora reia dimecres mentre mira-
va imants de la torre Eiffel en una 
botiga de souvenirs de Montmar-
tre. «Jo em quedo aquí; ¡ja he fre-
gat moltes escales al barri!», feia 
broma mentre s’emprovava un da-
vantal de Le chat noir. El barri del 
qual parla és Sant Cosme, als peus 
de l’aeroport del Prat, lloc on viu 
des de fa 44 anys, quan van rea-
llotjar desenes de famílies proce-
dents de les barraques de Montju-
ïc al nou polígon. Als seus 61 anys, 
aquesta dona valenta de somriure 
dolç pensava que no pujaria mai 
en un d’aquells avions que sobre-
volen diàriament el seu barri. Que 
això de volar era cosa d’altra gent. 
Dimarts passat, la Dora va trencar 
aquell sostre de vidre amb 14 do-
nes més del barri pujant emocio-
nada al vol 8024 amb destinació a 
París Orly de Vueling, companyia 
que va creure en el projecte a priori 
boig de Gats, una entitat de trans-
formació social del Prat que es va 
obstinar a considerar que les dones 
grans de Sant Cosme, les seves do-
nes sàvies, tenien dret a volar.
 La nit de dilluns a dimarts, po-
ques van poder dormir. Pujarien  
en un avió i passarien dos dies a Pa-
rís. A veure Nôtre Dame i el Moulin 
Rouge, ¡i a passar una nit en un ho-
tel! «La que no té l’ull acabat d’ope-
rat té el peu malalt o ciàtica, però 
avui estem tan contentes que no 
ens fa mal res». Parla, abans d’em-
barcar, la Máxima; als seus 79 anys, 

la segona més veterana de l’expe-
dició de dones sàvies a París, un col-
lectiu de dones d’entre 60 i 80 anys 
de Sant Cosme que treballen amb i 
per al barri. La més gran del grup és 
la Mari Cruz, l’única octogenària, 
que, després de 13 hores de trasbals, 
assegurava que no estava cansada 
perquè és «de ferro». Totes les dones 
sàvies tenen alguna cosa de dones de 
ferro, no el sentit thatcherià del ter-
me, més aviat tot al contrari, sinó 
per la seva fortalesa vital. Han fet pu-
jar els seus fills en un context gens 
fàcil, han lluitat per millorar les con-
dicions de vida en un barri difícil, se-
gueixen tirant endavant les seves fa-
mílies cuidant els seus néts, i la gran 
majoria han hagut de sobreposar-se 
–o intentar-ho– a la mort dels seus 
companys de vida.
 «Em feia molta por volar, però no 
he volgut prendre’m cap pastilla; ni 
una biodramina ni res, perquè això 
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33 Dones de bandera 8 Algunes de les ‘dones sàvies’ de Sant Cosme, al barri vermell de París, davant el Moulin Rouge, dimecres a la tarda.
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Les ‘dones sàvies’ 
han passejat durant 
dos dies la seva 
alegria i força per la 
ciutat de les llums

ho havia de superar jo sola. Bé, so-
la no, jo sé que el vol ha anat molt bé 
perquè el meu marit era aquí amb 
mi», explicava la Nicolasa, amb els 
peus ja en terra ferma. Tot i no haver 
pujat mai en un avió i fer 25 anys que 
no viatjava en el metro de Barcelona 
per culpa de la claustrofòbia, Nico-
lasa, amb 75 anys, tres filles i tres né-
tes, ha viatjat en el suburbà de Pa-
rís en hora punta com si res, i ha fet 
tots els transbords del món amb un 
somriure d’orella a orella, sense dei-
xar de cantar, ballar, explicar acu-
dits picants i interactuar amb tot 

El torn de Sant Cosme
Dones de fins a 80 anys de l’estigmatitzat barri situat als peus de l’aeroport del Prat volen
per primera vegada gràcies a un regal de l’entitat Gats per agrair la seva feina al barri
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33 L’ascens 8 Embarcament de les ‘dones sàvies’ de Sant Cosme.
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Un jove motorista de 23 anys va mo-
rir ahir a conseqüència de les greus 
ferides que va patir al xocar la mo-
tocicleta que conduïa contra un tu-
risme i posteriorment ser atrope-
llat per un autocar. Segons ha in-
format l’Ajuntament de Barcelona, 
l’accident es va produir, per cau-
ses que s’estan investigant, cap a 
les 8.43 hores al quilòmetre 208 
de la C-31, al terme municipal de 
Barcelona, a l’altura del districte 
de Sant Martí.
 A conseqüència del xoc amb el 
turisme, el motorista va caure so-
bre la calçada del carril contigu re-
servat per a la circulació exclusiva 
d’autobusos i taxis, on va ser atro-
pellat per un autocar que passava 
en aquell moment. Dues ambulàn-
cies del Sistema d’Emergències Mè-
diques es van desplaçar fins allà per 
auxiliar el ferit, que va ser traslla-
dat en estat crític fins a l’Hospital 
Clínic. El jove va morir en aquest 
centre hospitalari unes hores més 
tard.
 La unitat d’Accidents de la Guàr-
dia Urbana ha obert una investiga-
ció per aclarir les circumstàncies 
del sinistre. H

TRAGÈDIA A LA GRAN VIA

Un motorista 
mor a la
C-31 a l’altura 
de Sant Martí
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L’Institut de Cultura de Barcelona 
(Icub) ha llançat una campanya per 
oferir a nois nascuts el 2001 (de 12 
anys o a punt de complir-los) 11 en-
trades dobles per escollir entre una 
programació pensada per a aques-
ta franja d’edat de cinc centres es-
cènics i sis museus. Participen en 
la iniciativa el Palau de la Música, 
el Liceu, L’Auditori, el Mercat de 
les Flors, el Teatre Lliure, el mones-
teri de Pedralbes, el Born Centre 
Cultural, el Museu de la Música, el 
MUHBA, el Museu de Ciències Natu-
rals i el Museu Frederic Marès.
 Els beneficiaris seran uns 12.160 
barcelonins, que durant la prime-
ra quinzena d’octubre rebran al seu 
domicili un fullet amb la informa-
ció de tots els espais i totes les pro-
gramacions i un talonari amb 11 ti-
quets, que hauran de canviar cada 
un per una entrada i per una altra 
per a l’adult que els haurà d’acompa-
nyar a cada equipament. Des d’ahir, 
els interessats ja poden consultar 
l’oferta a la pàgina www.bcn.cat/
quaderncultura. H
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BCN regalarà
entrades 
culturals a nois 
de 12 anys

EL PERIÓDICO
BARCELONA


