
L’Institut del Teatre celebra 
aquest any el seu centenari. L’ani-
versari es commemora amb nom-
broses activitats sobre l’estat ac-
tual de les arts escèniques. Un 
4 de febrer de fa un segle, Adrià 
Gual va impartir la primera lliçó 
en la denominada Escola Catala-
na d’Art Dramàtic. Des d’alesho-
res, l’Institut del Teatre ha viscut 
canvis profunds tant polítics com 
socials i culturals.
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SANTS-MONTJUÏC

Els alumnes de Batxillerat dels 
centres de Sarrià-Sant Gervasi po-
den participar fins al 9 de maig en 
un concurs de cartells contra la vi-
olència de gènere. La imatge hau-
rà de sensibilitzar sobre les conse-
qüències d’aquestes agressions. 
El cartell guanyador il·lustrarà 
els fullets dels actes commemo-
ratius del Dia Internacional Con-
tra la Violència de Gènere.
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SARRIÀ-SANT GERVASI

El recinte de Fabra i Coats (Sant 
Adrià, 20) acull dissabte (de 10 a 
18 hores) la proposta Barcelona 
Robotics Challenge 2013. Aques-
ta iniciativa pretén fomentar la 
ciència, la tecnologia, l’enginye-
ria i les matemàtiques a través de 
diferents concursos i activitats re-
lacionades amb la robòtica edu-
cativa. 
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SANT ANDREU

MÉS ENLLÀ DE LES CORTS

dels somnis de tot un barri, va trigar 
sis anys a materialitzar-se en lletres 
de motllo. Ell mateix va editar el lli-
bre, a la venda en dues llibreries míti-
ques del lloc: la Garba i la Negra y Cri-
minal. Les 280 pàgines, plenes d’iro-
nia i lirisme, inclouen una selecció 
de fotos de l’època, espigades entre 
el milió que diu tenir, «un 70% de la 
Barceloneta», gairebé totes fetes per 
ell. «Això ho faig ara que estic retirat: 
passar-me el dia al carrer fotografi-
ant-ho tot». Impregnant-se de barri 
per explicar la història que no ve als 
manuals: la de la gent del carrer. La 
de veritat. La que ens fa únics. H 

Aquest llibre neix d’un somni. Bé, 
de diversos. Però el primer el va te-
nir Vicens Forner –forjador naval 
de professió, fotògraf de vocació i 
veí de la Barceloneta de devoció– 
fa sis anys. «Vaig somiar que esta-
va en el 1955, a la casa de la me-
va infantesa, amb els meus jocs i 
els meus amics, i vaig veure el meu 
avi saludant-me des d’una barca 
de pesca. Em vaig despertar plo-
rant perquè ja no podria recuperar 
aquell món. Fins que vaig enten-
dre que sí, que podia recuperar-lo 
escrivint sobre ell. Faig fotos per 
conservar les imatges. Ara he es-
crit aquest llibre per conservar la 
memòria», explica.
 Les seves Cròniques de L’Ostia. Bar-
celoneta 1949-1992 li han permès re-
viure olors, sabors, sons dels anys en 
què el barri mariner era un reducte 
de llibertat en una Barcelona enco-
tillada, una mena de favela a la qual 
la fama de «ciutat sense llei» pro-
porcionava «una autonomia i una 
tranquil·litat que per a ells voldrien 
els monjos cartoixans».

Capejar l’adversitat

La Barceloneta no s’escapava de la 
pobresa, ni de la injustícia, ni de 
l’opressió, però les capejava amb 
inventiva, pragmatisme i solidari-
tat. I amb històries, que anaven de 
boca en boca pel barri, les que dei-
xen testimoni de la seva persona-
litat única, com prova el llibre. «I 
només hi ha les que podia explicar 
de primera mà. Si arribo a inclou-
re-hi totes les que circulen, escric 
sis toms», fa broma. Les que hi in-
clou, doncs, les ha viscut, formen 
part del seu aprenentatge, d’aquell 
cosmos de quarts de casa, de pesca-

dors, d’estraperlistes i de gent de mal 
i molt bon viure on  ell va créixer i 
que els seus fills ja no han conegut.  
 Perquè aquest món va fugir el 
1992, amb la transformació del bar-
ri. «Els hotels, el Port Vell, la demoli-
ció dels tinglados, del rompeolas, el 
turisme... Potser és bo, però als que 
vam viure la Barceloneta del meu lli-
bre ens omple de tristesa». La de l’olor 
de cafè i la vida al carrer. La que sem-
pre donava la benvinguda a l’acabat 
d’arribar. La que fa que els que hi van 
néixer, siguin on siguin, se segueixin 
sentint «de la Barceloneta». 
 El somni de Forner, el compendi 
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33 Xàfec nostàlgic 8 Forner, a la plaça del Mar, davant de la platja de Sant Sebastià, present al seu llibre.

JOAN PUIG

«La transformació 
del barri potser és 
bona, però m’omple 
de tristesa»,
diu Forner

Històries del barri mariner
El fotògraf Vicens Forner recrea a ‘Cròniques de L’Ostia. Barceloneta 1949-1992’ els anys en  
què l’enclavament mariner era una «ciutat sense llei» H L’autor atresora milers de fotos del lloc
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