
L
a primera flaixmob de la 
història va ser un fracàs es-
trepitós. La cita era a Nova 
York. Ja saben, això de la 

flaixmob consisteix que un grup de 
persones, com més millor, trenquen 
la monotonia d’un lloc (un parc, una 
botiga, un vagó de metro) en una ac-
ció coordinada però secreta. En 
aquella primera temptativa va fallar 
això, la discreció, i tot se’n va anar a 
la porra. Però un parell de mesos 
més tard, ho van aconseguir. Un cen-
tenar llarg de flashmobers (si és que 
se’n pot dir així) es van presentar a la 
secció d’alfombres de Macy’s per 
comprar tots en comandita una pe-
ça caríssima. Allò va ser el 17 de juny 
del 2003, és a dir, no fa gaire. Llavors, 
per situar el que ve a continuació, 
l’independentisme català era mino-
ritari. Quan el Centre d’Estudis 
d’Opinió (CEO) va començar a fer 
comptes així, eren el 13,6% els cata-
lans secessionistes.
 La primera flaixmob de fama in-
ternacional no es va celebrar fins al 
2008, també a Nova York, a la Grand 
Central Terminal, on 200 amics de la 
broma van sincronitzar els seus re-
llotges i en el mateix segon es van atu-
rar com congelats. Van estar així un 
minut. L’estupor de la resta dels vi-
atgers va ser gravat per altres com-
panys conxorxats d’aquella nova tèc-
nica teatral  i el vídeo va fer la volta 
al món. L’independentisme català el 
gener del 2008 no passava del 19,4%.

¡Oh!, una flaixmob independentista

 Ahir, al Fossar de les Moreres, es 
va celebrar una flaixmob indepe, que, 
encara que no era la primera tenia 
la gràcia que el que es proposava era 
anunciar la imminent segona tem-
porada del (aquesta vegada sí) primer 
music hall indepe, graciosament titu-
lat Fang i setge i que es representarà 
a partir del 12 de setembre al Teatre 
de la Passió d’Olesa. L’obra es publici-
ta com «una epopeia» d’«herois anò-
nims», o sigui, La Ilíada, L’Odissea o el 
Mahabharata català. Convé subratllar 
que el títol d’epopeia no es concedeix 
a la babalà, així que potser el dossier 
de premsa exagera, però la qüestió és 
que minuts abans de les 17.14 hores 
s’havia de ser al Fossar de les Moreres. 
Per si de cas.
 Arribar d’hora sempre té l’avan-
tatge que convida a la reflexió. La 
primera és que, com el 1714, que cò-
mode que seria que les tropes inter-
nacionals del bàndol austriacista es 
retiressin de la ciutat. Un parell de 
regiments de turistes ocupen la pla-
ça minuts abans de l’hora prevista. 
Uns 20 van en bici.

Una flama eterna
La segona reflexió és que passa el 
temps i el peveter que el 2002 es va 
plantar enmig del Fossar de les Mo-
reres segueix enfrontat a hòsties 
amb la bella arquitectura de Santa 
Maria del Mar. A la punta, i no sem-
pre és fàcil de veure, crema eterna-

ment una flama en memòria dels 
patriotes catalans. Subministra el 
combustible la mateixa empresa 
que li pagava un gran sou a Felipe 
González fins que ho va deixar per-
què s’avorria.
 L’espera té això. Si el musical es ti-
tulés Cap i pota, una actualització del 
nudista Oh! Calcutta! dels 70, doncs la 
imaginació prendria altres camins. 
Afortunadament arriba l’hora. Apa-
reixen per la rereguarda mitja dotze-
na de miquelets, la soldadesca mili-
ciana del 1714, i un centenar d’indis-
simulats figurants es tiren a terra, 
com morts en una balacera. Que al-
gunes senyores facin servir la bossa 
com a coixí no dóna gens de credibi-
litat a l’escena. Els turistes (perquè, 
les coses clares, al Born a mitja tarda 
és l’únic que hi ha) treuen les càme-
res. Llavors s’aixeca un mort i es po-
sa a cantar. Li dóna la rèplica una al-
tra noia feliçment ressuscitada. No 
triga a haver-hi plantats sobre el mu-
ret de la plaça una desena de llàtzers 
cantants. És playback. Potser per ai-
xò els aplaudiments finals no són 
d’aquells que demanen indiscuti-
blement un bis. O potser és perquè 
no han entès ni un borrall.
 Fang i setge  té programades 
vuit representacions a Olesa de 
Montserrat. Després, el 2015, recala-
rà a Barcelona en una versió de but-
xaca, perquè el Teatre Victòria té un 
nom que ja li agrada a la companyia, 
però l’escenari és petit. H

Quan van néixer les 
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l’independentisme  
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33 Els miquelets es retiren després de la flaixmob, amb els ressuscitats actors al fons de la plaça.
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S’autodefineix com 
l’«epopeia catalana». 
Està de promoció. Es 
titula ‘Fang i setge’

A les 17.14 es tiren 
a terra un centenar 
d’actors. Un ressuscita 
i es posa a cantar
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La plataforma veïnal batejada 
com a Plataforma Veïns i Veïnes 
pel Respecte del Projecte Aprovat 
s’ha posat en contacte amb mol-
tes de les entitats que formen el 
dens teixit associatiu de Sants 
per demanar-los una reunió on 
poder exposar la seva visió de «la 
problemàtica provocada per la 
persistència de Can Vies a l’em-
plaçament actual», segons apun-
ta el correu electrònic que han di-
rigit a entitats de tota mena, des 
d’associacions de veïns dels bar-
ris de la zona fins a la dels gegants 
o els comerciants.
 «Som un grup de veïns de Sants 
que reclamen a l’ajuntament que 
executi el projecte aprovat en 
la comissió de govern del 14 de 
maig del 2014, projecte consen-
suat entre entitats i partits des-
prés d’anys de negociacions», es 
presenta el col·lectiu, que ha re-
unit més de 2.000 firmes amb 
aquesta petició que ja han pre-
sentat al districte.

 A ulls d’aquest grup de ve-
ïns, el projecte aprovat –que pre-
veu l’enderrocament del centre 
social, a sobre del qual plante-
ja construir-hi una rampa d’ac-
cés a la caixa de formigó que co-
breix les vies– «dóna una solució 
acceptable a la connectivitat en-
tre els barris de la Bordeta i la zo-
na del mercat de Sants. «Reivin-
diquem el paper de les associaci-
ons, tan present al nostre barri, 
com un mitjà per canalitzar les 
reivindicacions i les millores so-
cials. Entenem que l’activitat de 
les diferents entitats pot arribar 
a comportar la justa defensa d’in-
teressos contraposats, sempre 
que es respecti la convivència veï-
nal», apunten en la missiva.

ConSUlta PoPUlar / El futur de Can 
Vies, un dels temes que van mar-
car l’agenda política del darrer 
mandat, és un dels assumptes 
pendents de resoldre més espino-
sos heretats per l’equip d’Ada 
Colau. I també difícil de tractar 
per les entitats del barri, que no 
volen dividir els veïns. Algunes 
veus històriques del teixit associa-
tiu plantegen com a solució orga-
nitzar una consulta popular per-
què siguin els ciutadans els que 
decideixin si volen seguir amb el 
projecte urbanístic actual (amb la 
possibilitat de buscar un espai al-
ternatiu per al centre social) o pre-
fereixen variar els plans i salvar 
l’emblemàtic equipament. H 
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Volen impulsar el pla 
urbanístic aprovat que
preveu demolir el centre


