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Línia 1 i Línia 2

GEMMA MIRA BUSSÓ GIRONA

■En primer lloc aclarir que si totes
les meves cartes van dirigides a
vostè, encara que el seu fonament
sempre és sobre propostes a
l’Ajuntament, és perquè crec que
la seva difusió en aquest diari per-
met que altres opinin sobre el
tema, en contra que si anessin di-
rigides a l’administració, només es
tindria en compte l’opinió del res-
ponsable, i mai coneixeríem el
motiu de la seva decisió sobre el
particular de la carta.

El tema és fer-me la pregunta de
per què hi ha la Línia  i la Línia .
Segons tots els fulletons del servei,
la Línia  fa el recorregut Montjuïc-
Avellaneda, i la Línia  el que va des
de l’Avellaneda a l’hospital Josep
Trueta.

Aquesta especiicació porta a
moltes confusions entre els nous
usuaris, ja que pensen que això in-
dica que cadascun d’aquestes des-
tinacions, són principi i inal de ca-
dascuna de les línies. Desconeixen
totalment la simbiosi que es realit-
za entre les dues línies en el punt
de l’Avellaneda.

Crec que seria molt més ente-
nedor que la línia s’anomenés sota
el recorregut: Montjuïc l’Avellane-
da - Hospital Josep Trueta - Ave-
llaneda - Montjuïc.

D’aquesta senzilla manera, no-
més canviant el rètol lluminós dels
vehicles, i deixant solament el re-
corregut com la Línia , tothom sa-

bria que no ha de fer cap transbord
per anar de Montjuïc a l’hospital
Josep Trueta, o bé fer el recorregut
en sentit contrari: Hospital Josep
Trueta-Montjuïc.

Ja farà un parell d’anys, en aga-
far la línia  a l’hospital Josep True-
ta, uns coneguts del meu avi espe-
raven l’autobús de la Línia , per
baixar als jutjats i allà agafar la línia
 per anar a casa seva, que estava
situada al començament de la pu-
jada de Palau. La seva alegria va ser
gran quan els vaig dir que no bai-
xant de la línia  també arribarien
al seu destí.

Onada de delictes
JORDI SÁNCHEZ SANT ANTONI DE CALONGE

■ A Sant Antoni de Calonge, en
qüestió de poc temps hem tingut:
Robatoris a vehicles o trencament
dels vidres (a vegades un cada
nit.). Robatoris a garatges. Roba-
toris a domicilis de primera resi-
dència, també de segona. Robato-
ris a establiments de restauració,
també de comerç. Inseguretat en
caminar per segons quins carrers
segons quines hores de la tarda o
entrada nit, ins i tot a ple dia. Ac-
tituds barroeres  per part de segons
quins «veïns». «Trapicheo» desca-
rat al carrer tan li fa de dia com de
nit. Ull! Al costat de la escola, això
sí, tenen vista que no sigui a l’hora
del pati, ni a la sortida.

Tot això passa en un radi de cin-
quanta o cent metres amb un àm-

bit de quatre carrers. Per tot això
demano a les autoritats munici-
pals que en lloc  de gastar-se  di-
ners amb segons quines «millo-
res», puguin ser per exemple amb
unes càmeres de seguretat als
 carrers o més pressió de la Policia
Municipal o Mossos d’Esquadra
per poder pressionar aquests nou-
vinguts veïns.

Animals de
companyia

LLUÍS TORNER I CALLICÓ GIRONA

■Atenent a allò que diuen que, als
que ja tenim una edat, un animalet
de companyia ens va molt bé i que
a més és un bon motiu de distrac-
ció. Ves per on, ens vàrem animar
i parlant-ne amb la família, adqui-
rírem una gosseta, petitona, això
sí, ja que vivint en un pis seria el
millor.

De distracció, podem assegurar
que ens en dóna, massa i tot, ja que
se l’ha de treure com a mínim tres
cops al dia, intentar d’ensenyar-li
a comportar-se i posant-hi bona
dosi de paciència, perquè els ca-
dells són nerviosos i ho roseguen
tot. Ah! I també cal procurar que
no cridi massa, no fos que moles-
tés els veïns.

Això sí! Quan la traiem a passeig
ens fa adonar de la diferent mane-
ra com se la mira la gent que ens
passa pel costat: hi ha qui ho fa
amb simpatia, i ins fent-li una fes-

ta, d’altres –els més– en passen in-
diferents, pe rò... ah noi! també hi
ha els que no poden amagar el seu
menyspreu, i ai! si la gosseta –que
sembla que ho noti– se’ls acosta
massa, ins hi ha qui, a part de la
mala cara, rondinant diuen: Potser
que vigili, eh!

Ara bé! Això sí! El que lamentem
més és veure la manca de civisme
d’alguns dels amos, que passen de
recollir els excrements; ja que als
que sí que en tenim cura ens fan
sentir malament, perquè essent
lògic que la gent es queixi, passa
que paguem els justos pels peca-
dors. 

Resumint, abans de comprar
un cadell, penseu-hi seriosament,
fa molta gràcia quan el veus, però
dóna feina quan és teu; si ho me-
sureu i ho teniu clar, el secret és:
S’han d’estimar! I ja se sap que
l’amor també requereix esforç.

Black Friday
CARLES MALLART GIRONA

■ Diverses són les teories que
asenyalen la procedència o inici
de l’ara famós «Divendres negre»
possiblement les més esteses són
dues, una que ve de l’esclavitud i
l’altra d’un mal dia de la policia de
Filadelia. No deixa d’ésser una lle-
genda estesa amb el famós «boca-
orella» des de fa molts anys, la qual
cosa si bé li treu tot rigor històric és
creïble que vingui de l’esclavitud.
El dia després d’Acció de Gràcies,

molt important per als americans,
els comerciants d’esclaus els ve-
nien amb descompte per ajudar
els propietaris de les plantacions
per al proper hivern i d’aquí prete-
sament el nom. Això era al voltant
de la decada del  al Mississipí,
una forma d’allargar en els temps
l’esclavitud que havia estat aboli-
da. No hi havia transacció econò-
mica, els esclaus eren compensats
amb menjar i sostre, això permetia
augmentar més aquest mercat
d’esclaus.

Aquest enamorament d’aquest
tipus de compres podria ésser una
forma de mantindre les esmenta-
des tradicions d’esclaus. Certa-
ment fa pensar. I atenció a la dada,
l’esmentat divendres negre ja és la
segona data més important de
l’any en compres al nostre país,
amb aires de posar-se al capda-
vant a no tardar. A casa nostra es-
tem observant el desenvolupa-
ment d’una sèrie de portals, amb
ofertes molt agressives, on tot l’any
ofereixen importants descomptes
alguns d’ells il·lusòriament ins a
un  que tot plegat pot portar a
la desaparició del petit comerciant
que hi ha a tot petit poble, o a les
nostres ciutats, cosa que els és im-
possible de lluitar contra les grans
marques i tard o d’hora pot ser ne-
fast per a la vida dels nostres barris,
que es podrien convertir en barris
desèrtics o purs dormitoris.

Alerta total. No ens estarem
convertint en «súper esclaus» del
consum? Poca broma.

e tingut la sort de rebre el llibre
Poesia Contracultura Barcelo-
na. Un volum magníic que
David Castillo i Marc Vallés

han fet sobre poetes maleïts. Expliquen
una època d’absenta i altres licors. Èpo-
ques de córrer rere textos inacabats. Anys
convulsos i degotats entre els seixanta i
setanta. Cercar la veu al marge de tot. Al-
gun va publicar obra. La droga que
 recorre el llibre no és imaginària sinó físi-
ca –agulles i enigmes. Metàfores–. Els
poetes, gent avisada, sabien coses que els
pobres diables de classe mitja no ente-
níem. Això formava part d’una seqüència
que cadascú va triar. Escollir era la qües-
tió. Contracultura és el concepte que re-
corre el llibre –vintage de categoria–, idea

llunyana i mitiicada en la qual ens arra-
pàvem. Anar lluny, perdre Barcelona de
referència –a l’Índia et podies drogar amb
quatre duros. Anar-hi, però, era un esforç,
una complicació. Malos tiempos para la lí-
rica, cantaven Golpes Bajos. La vida i la
mort de tots va anar acompanyada de ri-
tuals impensats i vides mutilades. Tots

anàvem en contra de tot, tots eren «pro-
gres» i llibertaris. Ànsia de ser. Ser Rim-
baud i traicar amb armes a l’Àfrica. Allò
que volíem ser i no vam aconseguir. Testi-
moni funerari de grans il·lusions. La droga
recorre les planes. La poesia és testimoni
d’agulles i gotes de sang. Poesia recupera-
da entre retalls de  premsa i fotos. Cada
època interessant mereix un llibre com
aquest. Als poetes els vam conèixer amb
el pas del temps, l’Enric Cassases n’és un
supervivent. Divuit poetes d’una genera-
ció «underground» en la Barcelona pre-
olímpica. Vida de personatges anònims i
d’altres coneguts com Roberto Bolaño,
Pau Maragall o Jordi Pope. Poesies reci-
tades als bars de Gràcia i el goig d’escoltar
els poetes. Aigua vessada. Plec de poetes

de geograia concreta –urbana. Homenat-
ge als amics morts. El llibre s’acosta als
fanzines, discos, còmics, llibrots i graitis.
Testimoni d’alçada. L’ha escrit gent assen-
yada que ret un sí senyor als caiguts. La
contracultura no era maoista, tampoc cu-
bana ni estalinista era un intent de fer les
coses diferent al que vivíem cada dia, al-
ternativa se’n va dir més endavant. Cene-
tistes i llibertaris. De joves, contracultura
volia dir anar contra del corrent general.
Llegint el llibre d’aquests poetes m’adono
que era un món amb moltes idees i ener-
gia i, potser, un excés de droga. Terra cre-
mada. Llegiu-lo perquè és el testimoni
d’una època. És diu Poesia Contracultura
Barcelona i l’ha publicat el sistema:
L’Ajuntament de Barcelona.

H POETES

Jordi 
Arbonès (Nif)
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arrere un gran home hi ha una
gran dona. I darrere un gran
festival hi ha un gran director.
Salvador Sunyer es va presen-

tar ahir davant el públic amb el posat mo-
dest i humil que el caracteritza per expo-
sar un projecte que creix cada vegada més
i és més ambiciós i agosarat. «Hem de mi-
llorar l’ocupació», va dir Sunyer en la pre-
sentació del balanç d’una edició del festi-
val Temporada Alta que ha batut tots els
rècods d’ocupació amb un ,. L’acte
va aplegar una cinquantena de persones

al Saló de Descans del Teatre Municipal
de Girona. Però també «cal incrementar
el pressupost», cosa no fàcil en l’actual
moment d’estretors de l’administració
pública i quan Temporada Alta ja recapta
la gens menyspreable quantitat de
. euros anuals d’empreses i patro-
cinadors privats. En canvi, «no és el mo-
ment d’apujar preus», va dir Sunyer, a qui
agrada nedar en l’aiguabarreig popular,
lluny de l’elitisme. No en queda altra que
«millorar el patrocini o diner privat», va
dir, i va avançar que aquesta setmana es

presentarà un projecte europeu conjunt-
ment amb el Teatre de l’Arxipèlag de Per-
pinyà per aconseguir fons Feder per a
produccions pròpies per al -. De
ple en l’era de les xarxes socials, la de-
manda més repetida del públic ha sigut
que «Temporada Alta duri tot l’any», peti-
ció que no es pot satisfer, si bé el festival
ha començat a rebentar costures geogrà-
iques i temporals amb l’expansió a Llati-
noamèrica. Més diners, més teatre, més
expansió, més internacionalització i més
arrelament local. És Temporada Alta. 

D TEMPORADA
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Daniel 
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