
n alguns carrers d’una molt no-
ble, molt lleial, fidelíssima i
tres vegades immortal ciutat ca-

talana hi ha, sota els senyals de limita-
ció de velocitat a 30 km/h, uns rètols
dirigits als automobilistes en què se’ls
demana que respectin les bicicletes.
Imagino que en moltes altres localitats
del Principat també hi deuen ser, per-
què són un lloable, i necessari, suggeri-
ment de civisme que val la pena prodi-
gar. Ara bé, penso que també els ciclis-
tes haurien d’adaptar el seu codi de
conducta urbana a algunes normes,
igualment necessàries, per fer joc amb
l’esmentada proposició als conduc-
tors. Perquè resulta tanmateix difícil
per a qui va al volant d’un vehicle no
envestir aquell ciclista que, de nit, a
més de passar, com sol ser habitual, un
semàfor vermell, circula sense llums.
O aquell altre que t’apareix de cop i
volta en una cruïlla rodant en direcció
contrària quan tu la travesses correcta-
ment amb el semàfor verd. Ignoro qui-
nes mesures deu haver-hi per evitar
que tantes i tantes bicicletes circulin
totalment a les fosques quan és de nit, i
per vials poc o gens il·luminats. I qui-
nes altres s’han establert per sancionar
els ciclistes que no respecten els se-
nyals de trànsit. Recordo que es va fi-
xar una normativa per multar els que
anessin a més de 30 per hora, però en-
lloc de la ciutat he vist radars, fixos o
aleatoris, específics per a bicicletes.
Ah, molts ciclistes, per no ser víctimes
d’un accident de trànsit, opten per cir-
cular per la voravia, encara que això re-
sulti perillós per als vianants. Tot ple-
gat, no portar cap mena de llum, no fer
cas dels semàfors ni dels senyals de di-
recció obligatòria, anar fent eslàlom
entremig de la gent, etcètera, sembla
que siguin coses sense importància,
banals. Em pregunto, i pregunto a qui
correspongui: si atropello un ciclista
per culpa del ciclista, de qui serà, legal-
ment, la culpa? Tinc un amic ciclista
que cada cop que denuncio aquestes
coses s’enfada amb mi. I no sé com ex-
plicar-li que mai, però mai, he parlat
malament dels qui, com ell, són res-
pectuosos amb les normes.

E
Ai, les bicicletes

la columna | JORDI SOLER
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● «Deu anys significa con-
solidació, tradició i creació
d’expectatives a la ciutat.» El
regidor de Cultura de l’Ajun-
tament de Sabadell, Lluís
Monge, veu la pròxima edi-
ció del 30 Nits –que se cele-
brarà del 29 de juny al 27 de
juliol– amb perspectiva, i sa-
bent que ja s’ha convertit en
un referent imprescindible
de cada any. El fet d’haver
abastat la primera dècada del
festival –que inclou teatre,
música, cinema i dansa–, no
només implica la commemo-
ració d’un aniversari signifi-
catiu. També constata la rea-
litat d’un creixement conti-
nu, que queda reflectit en la
progressiva expansió territo-
rial –aquest any s’afegeixen
dos nous escenaris al progra-
ma, la Bassa de Sant Oleguer
i el Casal Pere Quart– i en el
notable interès dels artistes
locals per ser-hi presents. La
inauguració, que tindrà lloc
al pati del castell de Can Feu,
anirà a càrrec de Juan Ma-
nuel Cañizares –que presen-
tarà el seu espectacle Origen
flamenco– i, com ell, seran
diverses les figures de l’escena local que
aspiraran a ser profetes a la seva terra:
l’actor Sergi Mateu; la soprano Maria Hi-
nojosa; el director del cor de RTVE, Josep
Vila i Casañas, o els participants en el Sa-
badell Flamenco Art Ensemble, en l’Em-
bassa’t –primer Festival Independent del
Vallès de música–, o en l’espectacle Tra-
baliada, que inclou la lectura de textos de
Joan Oliver dedicats a Francesc Trabal.

Tot i això, malgrat que la presència
d’artistes sabadellencs és més alta que
mai, Monge va deixar clar que no s’ha
deixat al marge «la nova realitat de la di-
versitat cultural dels nous ciutadans» i,
d’aquesta manera, s’han inclòs també es-
pectacles de moltes nacionalitats, ja sigui

de residents a Sabadell o de companyies
d’arreu del món. Un exemple és l’oferta
de dansa, que començarà amb la proposta
Jamba-Don, de danses tradicionals man-
dingues, i que tindrà continuïtat amb Dies
de dansa, possible gràcies a l’aportació de
membres de grups provinents del Japó,
Suïssa, Cuba, l’Argentina, França, Tuní-
sia, Grècia i Eslovàquia. Per cert que, amb
aquest últim espectacle, el 30 Nits tornarà
a ser subseu del Grec de Barcelona.

Al marge de l’Ajuntament, hi ha tres
entitats més que fan possible el 30 Nits, i
aquestes són l’Obra Social Caixa Saba-
dell, l’Alliance Française, i les Joventuts
Musicals de Sabadell. Totes tres han dis-
senyat el seu programa basant-se en algu-

na especialitat, i aquest any la gran nove-
tat és que l’entitat financera ha apostat pel
públic familiar, tal com va destacar el
sotsdirector de l’Obra Social, Joan Carles
Sunyer. Entre les seves propostes, que tin-
dran lloc a l’amfiteatre de Caixa Sabadell,
hi haurà la del pallasso Marcel Gros i la
del mag Enric Magoo. Pel que fa a
l’Alliance, la literatura serà la protagonis-
ta cada dilluns al seu pati, i les Joventuts
han estat artífexs de la gran majoria d’ac-
tuacions musicals que s’estendran per
carrers i places. «Vivim a la Mediterrània
i, de vegades, no ens adonem de com con-
viden els espais oberts», va concloure el
director del Festival de Teatre al Carrer de
Tàrrega, Jordi Colomina.

El 30 Nits de Sabadell celebrarà el desè aniversari amb escenaris nous i una nodrida presència local

Una dècada de creixement
Sabadell

la contra | MARC CORNET I BELTRAN

LA IMPLICACIÓ D’UNA CIUTAT. El 30 Nits és possible gràcies a la
col·laboració de l’Ajuntament de Sabadell amb l’Obra Social Caixa
Sabadell, l’Alliance Française, les Joventuts Musicals de Sabadell i
patrocinadors de la ciutat, que ahir es van fer una foto de família. / M.C.B.
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