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Comparat amb l’Hipòdrom, era evident que el canvi només oferia avantatges

L’escena té lloc al
ReialClubdePo-
lo, i sabent l’any
exacte es pot in-

dicar el lloc.Corria el 1913. Per
tant, l’escenari és CanRàbia.
És lasegonade les tresgrans

etapesenquèespotsintetitzar
la història d’aquesta entitat
privada, que des de fa temps
ha estat reconeguda com una
de les més importants del
món.El fetdecontinuarestant
en un zona tan cèntrica de
Barcelona és un dels seus va-
lors fonamentals, ja que es
tracta d’una singularitat ex-
traordinària.
Doncs bé, la primera etapa

va ser la fundacional: a l’Hipò-
drom, del 1897 al 1909. La se-
gona, a Can Ràbia: del 1909 al
1932. I la tercera, a laDiagonal:
desdel 1932finsavui. Iquedu-
rimolts anys.
Can Ràbia era el nom que

rebia des de feia segles aquella
zona. Així doncs, la denomi-
nació original va ser recollida
per una taverna pintoresca
que al seu torn va passar al
campde futbol de l’Espanyol.
El trasllat des de l’Hipò-

drom a Can Ràbia va compor-
tarunamilloraambientalmolt
important, ja que no havia de
compartir espai, els jugadors

se sentien com a casa encara
que estiguessin en règim de
lloguer, i tenien prou terreny
per incorporar altres pràcti-
ques esportives.
La instal·lació millorava

amb el temps: una gran tribu-
na per acomodar-se de mane-
ra confortable i protegir-se de
les inclemències, àmplies zo-
nesdepasseig, uncampdepo-

lo molt ben conservat, i s’hi
van afegir pistes de tennis i
fins i tot una capella projecta-
da pel ja famós arquitecte En-
ric Sagnier.
Si per estar-s’hi i passejar

era acollidor, per arribar-hi
constituïa una comoditatmolt
ben rebuda, ja que l’itinerari
que conduïa a l’Hipòdrom era
gairebé una cursa d’obstacles.
L’ambient que regnava allà

era el que Santiago Rusiñol
hauria qualificat de “gente bi-
en”, una descripció que havia

aportat gràcies a la sevaestada
a Buenos Aires. El 1917 fins i
tot va estrenar un sainet amb
aquest títol. Sempre que Al-
fons XIII visitava Barcelona,
se les arreglavaper freqüentar
elPolo, fins i totcomajugador.
Doncs bé, sorprèn unamica

que aquell 1913 una dama
s’atrevís a asseure’s allà amb
una gran despreocupació i se-
guretat. L’escena em fapensar
en Camil Fabra, marquès
d’Alella, que havia publicat a
finals del segle passat el llibre
Códigoodeberesdebuenasoci-
edad; va fer parlarmolt.
En qualsevol cas, el tractat

d’urbanitatnovaserbenrebut
en certs sectors, que es van
sentir tan afectats que comen-
taven: “No ens ha d’ensenyar
res”. D’aquí ve l’anècdota que
vapassar enunLiceuenplena
representació: la sala va que-
dar a les fosques per una ava-
ria. I llavors, des d’una llotja,
es va llançar aquesta pregunta
a plens pulmons: “Fabra, i ara
què hemde fer?”.
Ami sem’ocorre preguntar:

què hauria dit el marquès a la
dama que s’asseia al banc
d’aquellamanera?c

Els jugadorsdepolo
estrenen seu

Ambient burgès
i elegant a la seu
del Club de Polo
a CanRàbia, a prop
del camí de Sarrià
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QUADERN BARCELONÍ

HERMANN BONNÍN
A l’hora demirar de fer el
balanç final sobreHermann
Bonnín, cal posar èmfasi
no només en lamoltíssima
activitat que va desplegar,
sinó també en el que va
aconseguir gairebé sense
que es notés. La seva discre-
ció era proverbial. Manava
sense que s’advertís. Potser
hi va influir que volia pres-
tar lamàxima atenció a qui
parlava, després d’haver-li
preguntat alguna cosa amb
una perspicàcia singular.

I també hi va influir el seu
tarannà sociable i fins i tot
afectuós. El to de veu que
solia fer servir amb natu-
ralitat tenia una aroma de
confidència. Tot plegat pot
induir a creure que eramés
aviat passiu; doncs al con-
trari: era un home d’acció,
que sabia prendre decisions
i no li importava arriscar si
l’animava el convenciment.
És imprescindible llegir el
llibre revelador que li va
dedicar fa un parell d’anys
Jordi Coca (Hermann Bon-

nín. El mètode de saber es-
coltar, editat per l’Institut
del Teatre), seguint l’estil
amb què en un primerenc
1971 ja va innovar per acos-
tar-nos a Joan Brossa. És un
exercici socràtic exemplar
que permet assabentar-se
del que va ser capaç de dur
a terme. Sorprèn el capítol
sobre la seva aventura ofi-
cial madrilenya en plena
dictadura. Elmeu homenat-
ge privat a l’amic Bonnín ha
estat rellegir-lo. Així conti-
nua viu, i m’ha emocionat.

L ’ÀLBUM LLUÍS PERMANYER

Continua la recerca de la parella
d’excursionistes desapareguda a Aigüestortes
AIGÜESTORTESwMés de quaran-
ta professionals del rescat i de
l’alta muntanya reprendran avui
per quart dia consecutiu la re-
cerca d’una parella de joves
excursionistes desapareguda el
cap de setmana passat als parat-
ges del parc nacional d’Aigües-
tortes quan feien una travessia
d’alta muntanya, la popular Car-
ros de Foc. Segons el coordina-
dor de Bombers de la Generali-
tat, Manuel Bosch, la nevada del
cap de setmana està dificultant
el rastreig, que es basa a seguir
els senyals dels detectors

d’allaus. El rastreig, terrestre i
aeri, comprèn una zona de 1.500
hectàrees entre el refugi de Co-
lomers i el d’Amitges, on tenien
previst arribar divendres. La
parella desapareguda són dos
professionals mèdics, de 27 anys,
originaris de Lleida però que
treballaven a l’hospital Josep
Trueta de Girona i aficionats a
les excursions d’alta muntanya.
El dispositiu es reprèn avui amb
l’esperança de trobar-los com
més aviat millor, ja que demà la
previsió meteorològica anuncia
més neu a la zona. / Pau Echauz
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En les tasques de rescat hi participenmés de 40 professionals

BATEC
CIUTADÀ

L’HOSPITALET DE LL.wElsMos-
sos d’Esquadra i la Guàrdia
Urbana van detenir dilluns un
home de 42 anys i nacionalitat
espanyola com a responsable
d’una plantació demarihuana
que s’amagava al soterrani d’un
local comercial de l’Hospitalet
de Llobregat. Els agents van
requisar cinc quilos de droga
preparada per distribuir-se
amb un valor de 28.000 euros.
També hi van trobar centenars
de testos i material per a
cultiu. El local era una
antiga ferreteria del barri
de Pubilla Cases aparentment
en desús. / Jose Polo

Intervinguts cinc
quilos demarihuana
enun local comercial

Detingut a l’AP-7 un
transportista amb
143 kg demarihuana
LA JONQUERAwLa Policia
Nacional va detenir el 18 de
setembre a l’AP-7, a la Jonque-
ra, el conductor d’un camió de
transport de turismes sense
matricular que amagava uns
143 quilos de marihuana als
maleters de set dels nou vehi-
cles de la càrrega. Els agents
van interceptar la droga, van
intervenir el camió i van dete-
nir-ne el xofer, de nacionalitat
sèrbia, que va ingressar a la
presó. Dies més tard, a Sant
Feliu de Guíxols, van arrestar
el conductor d’un cotxe amb
1,2 kg de cocaïna a la roda de
recanvi. / Sílvia Oller

BARCELONAwEl Síndic de
Greuges, Rafael Ribó, va instar
ahir l’Ajuntament de Premià de
Mar a rectificar i va alertar que
els consistoris no poden fer
servir el registre per “erradicar
les ocupacions d’habitatges
buits”. En un comunicat, el
Síndic es va mostrar contrari al
canvi de normativa que va
aprovar el ple d’aquesta pobla-
ció la setmana passada, que
fixa que, per empadronar-se, el
sol·licitant ha de presentar el
títol de propietat o el contracte
de lloguer de l’habitatge que
s’ocuparà. / Redacció

El Síndic demana
una rectificació a
Premià deMar

Arrestat per haver
fet destrosses enuna
habitació d’hotel
GIRONAwElsMossos hande-
tingut undelinqüentmulti-
reincident per haver fet des-
trosses a l’habitació d’unhotel
del centre deGirona. Els fets
van tenir lloc dimarts demati-
nada. El telèfon 112 va rebre
una trucada d’una dona que
s’allotjava a l’hotel que alertava
que el jove de l’habitació con-
tigua estava trencant elmobili-
ari. El jove, de 28 anys, va fer
malbé dos llums i va cremar
part de la fusteria de decoració.
L’arrestat va quedar en llibertat
amb càrrecs després de passar
a disposició judicial. /B. Julbe
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