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Dissabte fa 50 anys de l’obertura de
portes de la sala Jamboree, un refe-
rent del jazz del nostre país. Per cele-
brar-ho, s’ha preparat un concert
molt especial demà divendres a les 23
h al local de la plaça Reial amb una
banda reunida per a l’ocasió anome-
nada Jamboree All Stars (preu: 12
euros). Aquesta banda ofereix l’opor-
tunitat de gaudir d’un cara a cara
amb dos saxofonistes dels més popu-
lars com són Llibert Fortuny i Perico
Sambeat. Amb ells s’hi sumarà un
pianista de la solidesa d’Albert Bo-
ver, el contrabaixista Masa Kamagu-

chi, que ha remogut l’escena barcelo-
nina dels darrers temps, i Marc Miral-
ta, un timbaler que es tuteja amb es-
trelles de banda i banda de l’Atlàntic.

El Jamboree va obrir portes l’any
1960 amb un concert d’un quintet
liderat pel gran Tete Montoliu. Als
primers anys van actuar a l’escenari
del Jamboree grans noms del jazz in-
ternacional com Ella Fitzerald, Bill
Coleman, Elvin Jones, Lou Benett,
Chet Baker, Dexter Gordon, Art Far-
mer i Ornette Coleman, entre molts
d’altres.

El 1970 la sala es va tancar i van

haver de passar 22 anys fins que no es
va tornar a obrir al públic. Un any
després, el 1993, Mas i Mas es va fer
càrrec de la gestió del Jamboree.
Aquesta última etapa s’ha caracterit-
zat per mantenir els concerts de jazz
d’alt nivell i actualizar el concepte de
ball: les velles orquestres han deixat
pas a sessions de música negra amb
DJ de R&B i hip hop. L’etapa actual
de Jamboree es caracteritza per una
programació jazzística de qualitat
que equilibra els noms de l’escena lo-
cal amb les primeres espases de
l’àmbit internacional.

FLAMENCO
TEATRE

Aquesta és l’última set-
mana de Garrick de Tri-
cicle a Barcelona (Tea-
tre Poliorama). L’obra
es representarà fins diu-
menge.

Carles Sans, Joan
Gràcia i Paco Mir
s’acomiaden del Polio-
rama, on han represen-
tat Garrick des del 17
d’octubre del 2008. Ga-
rrick és un homenatge
a David Garrick, el co-
mediant anglès del se-
gle XVIII que va ser el
primer risoterapeuta
de la història sense saber-ho.

La gira de Garrick es va iniciar a
El Ejido (Almeria) i ja fa més de dos
anys i mig que dura. En total, s’ha
representat 518 vegades (funcions) i
ha tingut en total a l’estat espanyol,
fins a dia d’avui, 415.815 especta-
dors, dels quals 174.100 corresponen

a funcions del Teatre Poliorama de
Barcelona.

A partir del 20 de gener del 2010
Garrick es podrà veure al Teatre
Compac Gran Via de Madrid durant
2 mesos, on ja van actuar. Després
viatjaran a València, Salamanca i
també actuaran al mes de maig a
Reus.

M de Roig: Paraules d’avui és el títol
de l’espectacle que el Brossa Espai Es-
cènic de Barcelona (Allada Vermell,
13) estrena demà divendres i que
estarà en cartell fins al 24 de gener. És
un espectacle que reivindica la parau-
la i la memòria de Montserrat Roig
(1946-1991) a partir d’una selecció
d’alguns dels articles recollits a Un
pensament de sal, un pessic de pebre:
dietari obert 1990-91 (Edicions 62,
1992), el llibre que agrupa els textos
que l’autora va escriure al diari Avui
fins poc abans de morir.

Temes recurrents com el feminis-
me, la justícia social, la lluita contra
l’oblit, la discriminació racial, la llen-
gua, la pau... són presents al llarg
d’aquest monòleg que, en realitat, se-
gons els seus autors, és un diàleg,
perquè les paraules de Montserrat
Roig interpel·len encara el públic, el
lector.

La direcció és de Maria Manau i
Frederic Roda i els intèrprets són l’ac-
triu Mariona Casanovas i el músic

(guitarra) Emili Cuenca. La
dramatúrgia la firma la pròpia Ma-
ria Manau i la producció és de la
Companyia Mariona Casanovas i el
Teatre de Ponent.

La idea és d’Aleix Puiggalí que es

declara captivat “per la força de la
paraula escrita de la Roig, la seva
sinceritat i el compromís amb què
presentava la quotidianitat en el seu
pessic de pebre”.

Puiggalí explica: “A través del pen-

sament de la Montserrat Roig po-
dem, encara ara, cercar de compren-
dre i dialogar amb els grans i petits
esdeveniments que vertebren el nos-
tre dia a dia. És per això que en el
treball dalt de l’escenari, la Mariona
fa que els mots escrits ahir esdevin-
guin paraules d’avui, actuals i impres-
cindibles”.

Amb aquest espectacle, continua,
“tenim l’ocasió de gaudir i fer nostre
el pensament i les inquietuds d’una
gran figura de les lletres del nostre
país; Montserrat Roig és una de les
veus més contundents i comprome-
ses de la literaura catalana durant la
segona meitat del segle XX”.

Els textos de l’espectacle són: En
una petita ciutat alemanya, El dolor
que no s’atura mai, Aquí no els diem
pas fastigosos, Les lliçons de pas de
temps, El cordó umbilical que no es
talla mai, La supervivència de l’espè-
cie, Totes aquestes menes d’amor,
L’adolescència al colomar i Jo també
m’hi apunto.

A partir del pròxim dimarts 12 de
gener, i durant només 14 funcions,
es podrà veure al Teatre Poliorama
de Barcelona (les Rambles, 264)
l’espectacle Flamenco para Tra-
viata, de Salvador Távora i la seva
companyia La Cuadra de Sevilla,
a partir de fragments musicals de
l’òpera La Traviata de Giuseppe
Verdi.

L’obra es va presentar amb
gran èxit al Festival de Peralada
del 2008. L’espectacle, segons el
seu creador, “és una crida a la cons-
ciència històrica sobre el valor poè-
tic del fandango punyent, com a
crònica fosca de la realitat popular
del cant i com un homenatge a
tants i tants fandangueros obli-
dats”. D’aquest muntatge bellís-
sim, amb cavalls, genets i ball fla-
menc, Salvador Távora també en
subratlla: “És notícia estremidora

de la generositat de l’ofici més vell
del món: el de les prostitutes, el de
les traviatas extraviades, de qualse-
vol lloc del món”.

HOMENATGE A MONTSERRAT ROIG

COMERCIAL
COMPTE, S. A.
Comunica que la junta general de
accionistas ha acordado modificar la
denominación social, que pasará a ser
la de Winter Company Spain, S. A.

El Papiol, a 18 de diciembre
de 2009. El secretario del Consejo

de Administración

ESTUDI VERDAGUER, S. A.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo
150 de la Ley de Sociedades Anónimas, se
hace público que la junta general extraordi-
naria de socios celebrada el día 1 de enero de
2010, ha tomado el siguiente acuerdo social:
Primero. Trasladar el domicilio social de la
compañía hacia Castellbisbal (Barcelona),
calle Ferralla, número 35, polígono industrial
Sant Vicens. Castellbisbal, el día 4 de enero
de 2010. El administrador, Antonio Pallares
Icart.
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Ramon:
Aquest que t’han donat és un

premi endogàmic. És un premi
endogàmic perquè el concedeix el
Col·legi de Periodistes i el coorgani-
tzen els grups editorials Planeta i
Mondadori, juntament amb el Ba-
rça i els diaris El Periódico, Avui i
aquest mateix: coses de la transver-
salitat. El veredicte destaca la teva
“capacitat d’anàlisi que trascendeix
el periodisme esportiu” amb arti-
cles “d’un alt nivell d’exigència”, et-
cètera. A mi em sembla que la teva
capacitat d’anàlisi és totalment in-
herent a l’ofici. Això, encara que
avui soni carrincló, ens ho van en-
senyar els bons mestres, entre ells el
Manolo Vázquez Montalbán, a la
memòria del qual es va instituir
aquest premi fa sis anys. El Manolo
el vam conèixer a finals dels 80, su-
perant les respectives timideses, les
nostres davant del pope i la no me-
nor del pope envers els alevins esba-
lotats. Ens va ensenyar a mirar el
futbol i a beure whisky com un tot.
És a dir a mirar-nos el que passa,
plantejar-nos les preguntes perti-
nents i impertinents del cas i si és
possible tractar de trobar alguna
resposta. I escriure el tot plegat
amb passió per comunicar. A mit-
jans 90, recordes?, ens costava Déu
i ajuda fer-lo escriure de futbol a la
secció. El mestre estava per altres
coses, però, això sí, no deixava mai
de donar-nos un cop de mà davant
un Barça-Madrid, quan de l’altra
banda s’atrinxerava l’irreductible
Javier Marías i ell assolia el coman-
dament dels estols catalans. Però si
no, ens deia que ho fes el fill del
Gregorio, el Pàmies, que per l’èpo-
ca, amb totes les complicitats del
mando, s’inventava l’inoblidable
contestador del Doctor Culé, o bé
el Guillem Martínez, pare d’un
capità boix noi, el nom del qual he
oblidat. Com també s’hi posava i
s’hi continua posant quan toca el
Vila-Matas i tants d’altres en actiu.

En aquesta època de canvis
tecnològics i fusions empresarials,
jo no sé quin Informe sobre la infor-
mación hauria escrit el Manolo, si
és que cal una segona part, que em
temo que sí (en això no hem fet els
deures). Però el que sí que sé és que
el Manolo s’hauria alegrat molt
que t’hagin donat el premi. Un pre-
mi endogàmic, però necessari en
uns moments delicats per a aquest
ofici: a las redaccions, en efecte fa
temps que no estrenen whiskys.

Primera vinyeta de les instruccions que es repartien durant els bombardeigs a Barcelona.

Besa
AGUSTÍ FANCELLI
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JOSÉ ÁNGEL MONTAÑÉS

Amitjans del mes d’octubre
de l’any passat, els operaris
de l’empresa ADIF que tre-
ballaven en les obres de

l’AVE del carrer Mallorca van veure
com el terra se’ls esfondrava als
peus. Durant la instal·lació dels mi-
cropilonatges per crear el túnel que
ha de travessar la ciutat de punta a
punta va aparèixer, a més d’11 me-
tres de profunditat, una cosa inespe-
rada: un refugi antiaeri de la Guerra
Civil del qual no es tenia
constància.

Ningú no va poder preveure que,
a sota de la calçada, es conservava
un dels 1.394 refugis construïts pels
ciutadans de Barcelona entre el
1937 i el 1939 amb l’objectiu d’inten-
tar sobreviure als bombardeigs de
l’aviació de l’exèrcit franquista i dels
seus aliats italians i alemanys.

Barcelona té l’honor dubtós de
ser la primera urbs occidental bom-
bardejada de forma sistemàtica des
de l’aire a pesar d’estar en la rere-
guarda. Els refugis construïts du-
rant la guerra civil van ajudar a sal-
var milers de vides, ja que les bom-
bes llançades en els 194 bombar-
deigs que va patir la capital durant
el conflicte “només” van causar
1.816 víctimes mortals i 2.719 ferits
en una ciutat habitada per una mica
més d’un milió de persones.

En contínua transformació urba-
nística, la ciutat de Barcelona ha
viscut el boom immobiliari i està sot-
mesa a obres constants de
construcció de nous túnels de me-
tro, nous aparcaments i noves rases
per al clavegueram i el cablatge que
remouen, a diari, el subsòl i afecten
tot el que hi ha a sota terra. Aques-
tes obres han descobert un gran

nombre de refugis de la ciutat, però
encara queden moltes defenses
construïdes que, com la del carrer
Mallorca, romanen enterrades sota
carrers, places, edificis i solars.

“Barcelona ha estat considerada
una ciutat màrtir pels bombardeigs
que va patir durant la Guerra Civil,
però s’ha subvalorat el paper de la
defensa passiva que va permetre sal-
var moltes vides”, assegura Ramon
Armalat, historiador i director del
Centre de Recerca sobre l’Aviació
Republicana i la Guerra Civil.

Per Armalat, “la Guerra Civil en-
cara no s’ha superat”, cosa que expli-
ca que la ciutat no recordi els prota-
gonistes de la Junta de Defensa Passi-
va, impulsora dels refugis, ni dediqui
monuments a les víctimes, més enllà
del que hi ha instal·lat a la Gran Via
i “que no coneix ningú”.
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Una trobada a Barcelona estudia què cal fer amb els refugis antiaeris de la Guerra Civil � Jordi
Llovet ofereix unes recomanacions per fer-se una biblioteca coincidint amb l’entrada d’any

� Entrevista a l’empresari i mecenes d’art contemporani lleidatà Julio Sorigué

Un patrimoni amagat
Barcelona analitza què cal fer amb els més de mil refugis

antiaeris construïts durant la Guerra Civil espanyola



Un any abans de morir,
l’any 1989, Keith Haring
va visitar Barcelona i va
pintar un dels seus famo-

sos murals/grafitti a la plaça Salva-
dor Seguí a la part més degradada
del Raval. Sabia que segurament li
quedava poc temps de vida i va titu-
lar l’obra Tots junts podem aturar
la sida. L’acte no va comptar amb
la presència de cap polític ni autori-
tat, simplement acompanyaven l’ar-
tista uns quants amics i algun veí
del barri, i va ser filmat amb una
senzilla camera de súper 8.

El mural era enorme, Haring el
va pintar amb pinzell i pintura ver-
mella; va fer el que s’entén normal-
ment per una peça original. Però
un cop fet ningú es va preocupar
per la seva conservació, segura-
ment perquè no responia a cap
encàrrec oficial ni estava inclòs en
el projecte d’escultura ornamental
dels fastos del 92, que va enriquir
Barcelona amb peces de grans di-
mensions d’altres famosos autors
nord-americans. La serp, les xerin-
gues i els condons de Haring van
quedar deixats de la mà de Déu i els
propis grafiters anònims van afegir-
hi a sobre tot el que els va semblar.
L’esventrament de la Rambla del
Raval va fer la resta, la plaça d’El
noi del sucre va desaparèixer, i el
mural de Haring també.

Per passar l’examen amb la peça
de Haring, se’n va treure una planti-
lla adduint que es tractava d’una
obra conceptual, i es va tractar
com una idea, no com una matèria.
Al cap d’un temps, es va refer el
dibuix a la paret lateral que tanca el
recinte del Macba pel carrer Ferlan-
dina. Però un temps després, la
rèplica va ser tapada arran de la
col·locació d’un mural ceràmic de
Chillida situat a sobre el mateix
mur però a la part de dalt, per dissi-
mular les vergonyes del Raval i dis-
treure la vista. Els dies de pluja,
l’espectre de les grafies haringianes
encara treu el cap sota el gris de la
pintura. Ara, la plantilla roman al
magatzem del Macba en espera de
temps millors. El desembre passat
un artista belga, Erich Weiss, va des-
empolsar el tema, amb una petita

instal·lació al propi Macba, però la
cosa només ha durat fins a Reis.

El treball de Weiss s’emmarca
en el projecte Mirant des de fora
organitzat per la Fundació Art
Aids liderada per Han Nefkens, es-

criptor i col·-
leccionista ho-
landès esta-
blert a Barcelo-
na. D’un
temps ençà,
Nefkens va de-
cidir involu-
crar-se perso-
nalment en la
lluita contra la
sida, d’una
banda amb
l ’ a j u d a
econòmica per

a la investi-gació de la malaltia i, de
l’altra, mitjançant l’art contempora-
ni, propiciant la producció específi-
ca d’obres sobre el tema i mostrant-
les en forma de diferents
convocatòries. El 2008, va presen-

tar a les ciutats tailandeses de Bang-
kok i Chiang-Mai, More to Love,
que contenia la producció de vint
artistes tailandesos i europeus. Una
exposició que ara es presenta a Ca-
sa Àsia, fins a primers de març.

Paral·lelament, la convocatòria
catalana no s’ha presentat en un sol
espai sinó simultàniament a moltes
institucions públiques i privades. A
més del Macba, hi han col·laborat
Ars Santa Mònica, el Palau Ro-
bert, i el de la Virreina, la Casa
Elizalde o els privats Fundació Sun-
yol i Espai Ubú. Mirant des de fora,
com l’oriental Després de l’amor,
també inclou l’obra de vint autors,
en aquest cas artistes que viuen o
tenen un vincle amb la ciutat de
Barcelona: de Francesc Abad o Ig-
nasi Aballí, a Biel Capllonch, Javier
Peñafiel o Alícia Framis. Aquest
conjunt, que ha comptat amb el su-
port de Banc Sabadell, no s’acaba a
la capital catalana sinó que viatjarà
a Lille, Oviedo i València.

Aquí, l’activitat ha passat massa
volant, les sempre excessives festes
nadalenques s’ho han cruspit tot.
A part de la Casa Àsia, només resta
la instal·lació d’Antonio Ortega als
jardins del Palau Robert, que es pot
visitar fins avui, i les peces de Roger
Bernat, Jean-Charles Hue, Anna
Marín i Marina Núñez, a l’Espai
Ubú obert fins al proper dia 16. És
una llàstima que, malgrat el gran
interès d’una iniciativa com aques-
ta, la resta d’entitats hagin estat tan
parques a l’hora de donar-li un
temps suficient, més enllà de la pri-
mera quinzena de desembre, just
abans que comencés la grande
bouffe per celebrar el naixement del
nen Jesús o la definitiva
canonització del Barça amb l’ajuda
de la secció esportiva de la Tardor
de l’Art.

More to love. The Art of Living
Together. Art Aids. Casa Àsia.
Diagonal, 373. Fins a l’1 de març

Mirant des de fora. Art Aids. Espai
Ubú. Plaça Prim, 2. Fins al 16 de ge-
ner. Palau Robert. Passeig de
Gràcia, 98. Fins al 7 de gener del
2010

ROBERTA BOSCO

Són dos llibres molt dife-
rents, però tots dos han vol-
gut jugar amb les imatges,
col·locant-les sense un or-

dre cronològic, perquè se sentissin
felices l’una al costat de l’altra”.
Així explica el dissenyador Javier
Mariscal, autor de desenes d’imat-
ges icòniques que ja formen part

de l’imaginari col·lectiu, el modus
operandi que es plasma en dos vo-
lums publicats recentment. El pri-
mer, Drawing Life (Phaidon
Press, 59,95 euros), és una àmplia
monografia que desplega, a través
de 300 pàgines i 400 imatges, tota
la feina de l’estudi Mariscal, anali-
tzant per blocs temàtics les crea-
cions principals, des de la masco-

ta olímpica Cobi fins a la pel·lícu-
la d’animació per a adults Chico y
Rita, que s’estrenarà durant el
pròxim festival de Cannes. El se-
gon, Sketches (Nova Era, 73 eu-
ros), és una recopilació poètica de
dibuixos, esbossos i anotacions,
extretes dels seus quaderns i llibre-
tes de viatge des dels anys setanta
fins a l’actualitat. És un llibre

molt més íntim i personal, tot i
que es va presentar en el marc
d’una festa multitudinària, tan
reeixida i concorreguda que fins i
tot hi va acudir la policia.

“Quan et demanen de fer una
exposició al Design Museum de
Londres, t’obliguen a reflexionar,
cosa que no m’agrada i no acostu-
mo a fer. Així va sorgir Drawing
Life, més com un guió d’aquesta
mostra que un catàleg”, explica el
dissenyador, tornant de Londres,
on acaba de clausurar aquesta
mostra.

Els dos llibres de Mariscal no
només serveixen per mostrar ma-
terial —conegut a Drawing Life i
inèdit a Sketches— d’una manera
creativa i divertida, sinó per revi-
sar-lo, repensar-lo i reutilizar-lo
en un nou context. Tots dos fugen
de la complaença i de
l’autocelebració i semblen servir-
li per portar a terme una mena de
catarsi d’on sortir-ne renovat, en
resum “per reinventar-se”.

“Hem deixat espai per a la
intervenció de l’atzar i la casuali-
tat i no valorem gaire la
importància o el format de les
imatges, que s’han ampliat,
reduït, tallat, enganxat i manipu-
lat, sense cap respecte per l’obra
original. S’ha de perdre la por de
les imatges”, assegura Mariscal,

que a Sketches utilitza llargament
el collage i la superposició, men-
tre que a Drawing Life ha dissen-
yat cada pàgina en funció del seu
contingut. “Un llibre no és com
una revista, perquè funcioni ha de
tenir diversos nivells: cada vegada
que s’obre, ha d’oferir una visió
diferent, no es pot esgotar a la
primera lectura. Per això era ne-
cessari que les imatges fossin una
altra cosa”, continua.

El dissenyador, que ha aprofi-
tat l’ocasió per escriure sobre la
seva pròpia obra —cosa que no
sol fer—, allargarà la seva
incursió en el món editorial per
portar a terme la novel·la gràfica
de Chico y Rita. Tanmateix, els
seus projectes no es limiten a
aquest camp. A part dels
encàrrecs que li arriben d’arreu
del món, demanant-li des d’identi-
tats corporatives fins a interioris-
me i pàgines web, està preparant
una sèrie de dibuixos animats in-
fantils per a la televisió i també
està elaborant el concepte i els per-
sonatges d’una nova pel·lícula.
“Realitzar aquests llibres ha estat
com quan et mires al mirall o
quan mires les fotos antigues. Ara
ja estic elaborant noves creacions
i nous projectes… Com he dit, no
m’agrada reflexionar gaire”, con-
clou.

Després de l’amor, mirades fugisseres
JOSEP CASAMARTINA I PARASSOLS

Reinventant Mariscal
El dissenyador barceloní publica la seva primera

monografia i un llibre d’esbossos i dibuixos

El llibre Sketches és una recopilació poètica d’esbossos i anotacions. A dalt, un dels dibuixos que s’hi pot trobar.

Dar T (2009), obra d’Anna Marin a l’exposició Mirant des de Fora, a Casa Àsia. A
baix, More to love, the art of living together, fotografia de Gerald Van der Kaap.
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Armalat és un dels estudiosos
que ha participat en les jornades
Els refugis antiaeris de Barcelo-
na. Criteris d’intervenció patri-
monial, celebrades recentment al
Museu d’Història de Barcelona
(MUHBA), que han analitzat
què cal fer amb aquest patrimo-
ni, testimoni d’un dels episodis
més tràgics de la Barcelona del
segle XX. Segons Armalat, “es
necessiten anàlisis més com-
plexes de la guerra, no tan victi-
mistes, on els refugis s’estudiïn
en el context en què es van
crear”.

Coincidint amb el 70è aniver-
sari de la Guerra Civil i l’interès
creixent de la societat per
conèixer tot el que va ocórrer
durant els anys del conflicte, són
molts els qui reclamen que es
posin en valor i s’obrin els refu-
gis com a indrets de memòria
col·lectiva. Però no és un patri-
moni fàcil de gestionar, tant per
les fortes connotaciones políti-
ques i socials com per la pecu-
liar situació que comporta un
difícil accés, una conservació
costosa i una gran dificultat per
complir les normatives de segu-
retat —per sota de sis metres del
terra tot és excepcional— que
permetin que s’obrin amb garan-
ties.

Les jornades celebrades al
MUHBA van reunir tots els qui
tenen una feina relacionada

amb els refugis antiaeris:
arqueòlegs, historiadors, admi-
nistracions i la societat civil
—que moltes vegades ha estat la
primera a interessar-se per
aquest patrimoni com és el cas
de Valerie Powles, una veïna del
Poble Sec que va lluitar perquè
s’obrís el refugi 307 des del seu
redescobriment—. Tots van es-
tar d’acord en una cosa: que en-
cara hi ha molt per fer. “És un
patrimoni emergent sense
tradició científica, legalment in-
definit i amb un interès mediàtic
recent”, assegura l’historiador
Andreu Besalí, del grup
d’investigació de didàctica del
patrimoni (Didpatri), de la Uni-
versitat de Barcelona.

La Llei de la memòria
històrica del 2007 estableix el
compromís moral de preservar i
elaborar un catàleg dels vestigis
històrics de la Guerra Civil, sem-
pre que no suposin una
exaltació de les bandes enfronta-
des. Entre aquests vestigis, hi ha
els refugis antiaeris dels quals
fins ara només s’ocupava un de-
cret franquista sobre protecció
de castells de 1949, ja que ni la
Llei de patrimoni estatal de
1985, ni l’autonòmica de 1993,
ni el Catàleg de Patrimoni de
Barcelona els recollien. “Per fi
la Llei del 2007 equipara aques-
tes obres d’enginyeria civil amb
el patrimoni industrial contem-
porani”, comenta Besalí.

D’entrada, segons els especia-
listes reunits amb motiu de les
jornades del MUHBA, caldrà

aclarir el nombre exacte de refu-
gis que es van construir, —Clab-
sa, l’empresa del clavegueram de
Barcelona, va dur a terme al
2002 un atlas inèdit que els ubi-
cava tots, però molts investiga-
dors creuen que no és exacte—;
la ubicació exacta de tots els re-
fugis i els punts per on són acces-
sibles, ja que moltes entrades
originàries s’han vist alterades
per construccions posteriors.
També s’haurà d’acabar de defi-

nir com se’ls ha de considerar, si
com a restes arqueològiques i
per tant sotmeses a la mateixa
legislació i protecció, o tan sols
com a patrimoni, un “patrimoni
silenciat que s’ha volgut ocultar
i fer desaparèixer de l’ideari col·-
lectiu”, afirma Carme Miró, res-
ponsable de la carta
arqueològica i patrimonial de la
ciutat. Per Miró, “és el moment
de donar veu a aquestes restes
que parlen de conflicte, però
també de principis i de valors”.
Tampoc no és clar què se n’ha
de fer, si obrir tots els que es

reclamen des de les entitats rela-
cionades amb els districtes, o do-
cumentar-los i obrir al públic els
que destaquen per algun aspec-
te.

Les jornades del MUHBA
van acabar amb el compromís
de crear un protocol d’actuació
que reculli la normativa vigent i
de les administracions amb com-
petència en la matèria per gestio-
nar aquest patrimoni de forma
sostenible i coherent; crear una
base de dades que aplegui les
fonts escrites, orals i les actuacio-
ns arqueològiques que faciliti
un inventari dels refugis a la car-
ta arqueològica; i constituir una
comissió de treball que reuneixi
tots els estudiosos del tema i ana-
litzi els elements del patrimoni
històric vinculats amb la Guerra
Civil a Barcelona.

El refugi antiaeri trobat al ca-
rrer Mallorca és, per ara, inacce-
ssible. Les úniques imatges que
se’n coneixen són les que es van
obtenir amb una càmera sonda
que va descendir per l’obertura
de 80 centímetres de diàmetre
feta pel micropilonatge.

Segons Ferran Puig, cap del
Servei d’Arqueologia de Barce-
lona, els responsables d’ADIF
es van comprometre a omplir el
nou pilar amb un material espe-
cial que impedís que el formigó
s’estengués per l’interior del re-
fugi, “com ha passat en molts
altres casos”, va explicar Puig.
Caldrà esperar que la tunelado-
ra de l’AVE es creui en el camí
amb algun tram d’aquest refugi
ocult i deixi al descobert una
part de la memòria que s’ha
conservat sota terra durant més
de 70 anys.

� Refugis antiaeris de Barcelona: 1.394

� Extensió dels túnels: 20 quilòmetres

� Capacitat: 250.000 i 300.000 persones

� Habitants el 1937: als voltants d’1.000.000

� Bombardeigs: 194 / bombes: 1.903 (44 tonelades)

� Morts i ferits: 1.816 i 2.719

� Edificis afectats: 1.808

� Principals bombardeigs:
- 1937: 13 febrer (18 morts) / 29 maig (64 morts).
- 1938: 7 i 19 gener (170 morts) / 30 gener (200 morts, entre
ells un grup de nens a Sant Felip Neri) / 16, 17 i 18 març (270
morts. Explosió del camió amb trinita a la Gran Via) / 19 de
juliol (bomba sobre la Catedral de Barcelona) / 31 de
desembre (50 morts).
- 1939: 21 i 24 de gener. Últims bombardeigs abans de
l’entrada de les tropes nacionals.

Les dades

Molts dels refugis
s’han destruït
per les contínues
obres de la ciutat

S’ha creat un
protocol d’actuació
per gestionar
aquest patrimoni

Fins ara, els refugis
només els protegia
un decret franquista
de 1949

No se sap quants
n’hi ha exactament,
la ubicació exacta i per
on s’hi accedeix

Un patrimoni amagat

Interior del refugi 307 (Nou de la Rambla, 175) redescobert al 1995 i obert al públic des de l’abril del 2007. / JOAN SÁNCHEZ
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LLUÍS VISA

Julio Sorigué (Cervera, 1933)
dirigeix una de les principals
empreses de construcció de
Catalunya, amb una plantilla

de 2.500 treballadors. El 1985 va
crear amb la seva dona Josefina
Blasco la Fundació Sorigué, dedi-
cada al foment i al desenvolupa-
ment d’activitats de caràcter assis-
tencial, docent i solidari. L’entitat
presumeix de tenir com a patrimo-
ni una de les col·leccions d’art con-
temporani més importants de pro-
pietat privada. El seu projecte im-
mediat és la construcció del museu
que acollirà el seu fons, en un solar
al carrer Alcalde Pujol, zona alta i
d’expansió de Lleida.

Pregunta. Com explica que un
empresari que ha dedicat 55 anys
de la seva vida a la construcció
hagi acabat tenint una valuosa
col·lecció d’art?

Resposta. Fàcil. El 1985 vam
constituir una fundació per aju-
dar nens disminuïts com una for-
ma de revertir en la societat part
dels beneficis de l’empresa. Fa
vuit anys, un cop construït el cen-
tre ocupacional, vam decidir fer
alguna cosa més per a Lleida en
l’àmbit cultural i vam pensar que
la millor manera era a través de
l’art, una de les passions de la me-
va dona. I estic molt orgullós de
la col·lecció que hem aconseguit.

P. De quantes obres consta?
R. Els darres vuit anys, hem

reunit unes 450 obres d’artistes de
prestigi de totes les tendències, ge-
neracions i nacionalitats. Una ter-
cera part es pot veure en un espai
expositiu de 1.500 metres qua-
drats a l’edifici de la seu central
del grup Sorigué. La col·lecció
està tancada al públic i només es
fan visites organitzades a grups i
entitats que ho sol·liciten. Natu-

ralment, l’espai s’ha fet petit.
P. La Fundació i l’Ajuntament

de Lleida acaben de firmar, des-
prés de llargues negociacions, la
cessió del solar per al museu...

R. Feia cinc anys que
negociàvem i no hi havia manera
d’apropar les posicions. Al final,
amb l’acord fet en vam sortir tots
beneficiats. El cert és que teníem
peticions d’altres localitats de fo-
ra de Catalunya i també d’altres
estats per acollir la col·lecció i, tot

i que l’art és universal, el fet de no
poder-la ubicar a Lleida m’hauria
sabut molt greu perquè la idea ha
estat sempre de mantenir-la aquí.

P. Quines característiques
tindrà el futur museu?

R. A mi m’agradaria la simpli-
citat, la naturalitat i la comoditat.
Són les característiques que hau-
ria de reunir el nou equipament,
però això ho haurà de decidir l’ar-
quitecte que dissenyi l’edifici.
També m’agradaria que fos un
edifici singular, que tingui un va-
lor artístic per si mateix. Dels
16.000 metres quadrats de super-
fície que té el solar, se n’edificarà
la quarta part i la resta seran jar-
dins públics on era previst col·lo-
car-hi escultures, però aquesta
opció s’ha descartat a causa del
gamberrisme.

P. Quan estarà acabat?
R. Crec que en el termini de

tres anys pot estar en funciona-
ment i l’edifici el construirem no-

saltres, fet pel qual serà més
econòmic. El primer que farem
serà escollir, a través d’un comité
tècnic format per la Fundació, el
Col·legi d’Arquitectes de Lleida,
Urbanisme del consistori i el
fotògraf Jaume Bernadó, un dels
tres arquitectes que hem invitat

perquè presentin idees sobre el fu-
tur edifici. Els candidats són el
bilbaí Eduardo Arroyo, l’holan-
dès Claus en Kaan i el nord-
americà Richard Gluckman. El
que busquem és que la col·lecció
sigui molt visible, còmoda i
pràctica per al visitant. Volem

apropar l’art contemporani al
públic, sobretot als més joves. En
principi, l’entrada serà gratuïta.
L’Ajuntament participarà en el
manteniment, la conservació i la
gestió de l’edifici i en serà propie-
tari tan bon punt estigui
construït.

El nou edifici que acollirà
els fons artístics de la
Fundació Sorigué serà
un focus cultural per a

Lleida, capital que fins fa ben
poc no tenia espais museístics de
referència. Acollirà 450 obres
d’artistes d’arreu del món i de
totes les disciplines: pintura, es-
cultura, dibuix, videoart, foto-
grafia i instal·lacions. Una carac-
terística comuna en la majoria
de les peces és, segons la directo-
ra de la Fundació, Anna Vallés,
el caire figuratiu i humanista.

La col·lecció consta d’unes

200 obres d’art català del segle
XIX, pedres dures adquirides a
Àsia, icones russes i creacions
úniques —algunes de gran for-
mat— d’artistes internacionals
com Bill Viola, Chuck Close,
Toy Sherman, John Coplans,
Mattias Weischer, Evan Penny,
Tony Cragg, Berlinde de Bruyc-
kere, David Hockney, Balthus,
Gary Hill i Anish Kapoor, entre
d’altres.

Destaca també la presència
d’artistes de destí i conjunts artís-
tics de visita obligada com els
vídeos i dibuixos del sud-africà

William Kentridge, les obres de
gran format de l’alemany An-
selm Kiefer, la important
col·lecció de dibuixos de grafit
sobre paper d’Antonio López,
un notable grup escultòric de
Juan Muñoz i obres d’Antoni
Tàpies, Cristina Iglesias, Cristi-
na García Rodero, Jaume Plen-
sa, Simeón Saiz, Joaquim Ureña
i Perico Pastor.

El centre tindrà una sala
d’exposició permanent i una al-
tra per a exposicions temporals,
on s’organitzaran almenys tres
mostres anuals.

JULIO SORIGUÉ empresari i mecenes

“D’aquí a tres anys
Lleida tindrà art
contemporani”

D’icones russes a Hockney
El mecenes Julio Sorigué, al costat d’una obra de l’artista Antonio López. / HERMÍNIA SIRVENT

SPORT CARAVANING CANET, S. A.,
EN LIQUIDACIÓN

CONVOCATORIA DE JUNTA  GENERAL EXTRAORDINARIA 
DE ACCIONISTAS

El liquidador único convoca junta general extraordinaria de accionistas de Sport Caravaning
Canet, S. A., en liquidación, que tendrá lugar en Canet de Mar, Plaça Macià, número 3, planta
baja (notaría de Miguel Roca Bermúdez de Castro), a las 16 horas, el día 18 de febrero de 2010,
en primera convocatoria, la cual, de no poderse constituir válidamente en dicho llamamiento,
se celebrará el día 22 de febrero de 2010, a las 12 horas, en el propio lugar indicado, en segun-
da convocatoria, para deliberar sobre el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
Primero. Antecedentes y estado actual de las gestiones realizadas en las parcelas 6, 28 y 29
del polígono 5 de la Finca de Can Segarra, así como costes incurridos en las mismas hasta la
fecha. 
Segundo. Antecedentes y estado actual de la parcela B de Can Segarra situada detrás del
supermercado DIA (proindiviso con el Ayuntamiento de Canet de Mar).
Tercero. Estado actual del procedimiento judicial instado por los accionistas María del Pilar
Gay Rillo y Francesc García Pujadas para la devolución de los préstamos en su día concedi-
dos a la sociedad, así como costes incurridos en el mismo hasta la fecha.
Cuarto. Información sobre la subasta pública ante notario celebrada el día 26 de noviembre.
Quinto. Propuesta para que las reuniones de socios se realicen en el localidad del domicilio
social y en particular en la notaría de Canet de Mar, y con preaviso mínimo de 15 días desde
la notificación.
Sexto. Calendario previsto para la salida a subasta del resto de fincas (parcelona B Can
Segarra y resto de finca Can Segarra) y plazo máximo previsto para la finalización de las ope-
raciones de liquidación y formación del balance de liquidación final.
Séptimo. Información actual sobre la marcha de la liquidación.
Octavo. Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuer-
dos adoptados, pudiendo subsanar, rectificar y completar los acuerdos en lo que sea necesa-
rio para su ejecución.

De conformidad con lo establecido en el artículo 112.1 de la  Ley de Sociedades Anónimas,
hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán
solicitar del liquidador las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por
escrito las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el
orden del día.
Si algún accionista quisiera hacer uso del derecho que le confiere el artículo 97.3 de la Ley de
Sociedades Anónimas deberá hacer la notificación fehaciente en el domicilio profesional del
liquidador más arriba reseñado.
El liquidador ha requerido la presencia de notario para que levante acta de la junta de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 114 del texto refundido de la Ley de Sociedades
Anónimas.

En Canet de Mar, a 29 de diciembre de 2009
El liquidador único de Sport Caravaning Canet, S. A., en liquidación, Xavier M. Castellà Bel

“Hem convidat els
arquitectes Eduardo
Arroyo, Claus en Kaan
i Richard Gluckman”
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Dels més de mil refugis antiae-
ris construïts a Barcelona entre
el 1937 i el 1939, en destaquem
els deu següents, tot i que a la
llista n’hi podrien haver molts
més:

� Refugi 232 (plaça del Dia-
mant). És un dels més ben con-
servats dels 88 que es van cons-
truir a Gràcia. Construït amb
subvenció de l’Ajuntament, con-
serva 200 metres de túnel a 12
metres de profunditat amb els
sanitaris diferenciats per a ho-
mes i dones i sala de cures. Es
va redescobrir el 1992 i, des del
novembre del 2006, es pot visi-
tar.

� Refugi del carrer Toledo (La
Bordeta, Sants). Les obres de
millora de les clavegueres al ju-
liol passat van posar al desco-
bert l’entrada del refugi de
1937. Presenta diverses gale-
ries fetes amb formigó, cosa
poc habitual, latrines i cartells
pintats que indiquen les nor-
mes d’ús.

� Refugi 267 (plaça de la
Revolució). Les obres d’un apar-
cament al 1994 van treure a la
llum el refugi conegut per fonts
orals. Construït a 11 metres
amb subvenció municipal,
només conserva la infermeria
amb poselles per als medica-
ments. És accessible des del
pàrquing.

� Refugi 307 (Nou de la Ram-
bla, 175). Redescobert al 1995,
quan es va enderrocar una
fàbrica de vidre, és obert al
públic des de l’abril del 2007,
tot i que només es pot visitar un
tram de 35 metres dels 200
construïts al 1937. Estava prepa-
rat per acollir 2.000 persones i
conserva el cablatge elèctric,
equip electrogen, 6 lavabos, la
infermeria i una farmaciola. No
es va clausurar durant el fran-
quisme i es va fer servir per
criar xampinyons, com a magat-
zem i barraca fins al 1960.

� Refugi de plaça de Tetuan. Si-
tuat a cinc metres de profundi-
tat, és un dels més ben conser-
vat malgrat que s’hagi reduït a
la meitat per les obres del metro
de la línia 2 i que conservi
només 300 dels 870 metres que
tenia. La Junta Local de Defen-
sa Passiva va invertir-hi mig
milió de pessetes al 1937 amb la
intenció d’utilizar-lo després de
la guerra com a escola. S’ha de-
manat que s’obri al públic.

� Refugi de Lluís Companys
(Palau de les Heures). La Gene-
ralitat va requisar l’edifici com
a habitatge per al president i va
construir un refugi per a la seva
seguretat. Des de 1958, l’edifici
és la seu de la Fundació Bosch
Gimpera (Diputació de Barcelo-
na), que és qui dóna el permís
per visitar-lo.

� Refugi 864 (carrer Sarden-
ya). Unes obres van descobrir
al 2002 una galeria de 157 me-
tres a 11 metres de profunditat.
S’hi pot accedir des del clave-
gueram dels carrers Còrsega i
Provença.

� Refugi de Can Peguera. (ca-
rrer Cornudella, Turó de la Pei-
ra). Format per dues galeries
que es creuen, es va reobrir al
1998 a petició dels veïns, però
només s’ha pogut visitar en
comptades ocasions.

� Refugi avinguda del Tibida-
bo (números 17-19). És en un
palauet requisat durant la Gue-
rra Civil i destinat a allotjar el
consulat de la URSS, d’aquí la
necessitat de dotar-lo d’un refu-
gi antiaeri. Conserva intactes
els murs de formigó armat i
doble porta de ferro colat. Té
despatx, sala de reunions, cui-
na, dormitori i latrines. La visi-
ta depèn dels propietaris de
l’edifici.

� Refugi de Juan Negrín (avin-
guda Pedralbes, entre el carrer
Cavallers i Sor Eulali d’Anzi-
zu). Al 2001, unes obres a prop
del Palau de Pedralbes van fer
descobrir un refugi de gran qua-
litat i estat de conservació. Es
creu que el va utilitzar el presi-
dent de la República durant
l’estada a la ciutat ja que resi-
dia en un habitatge proper de

la família Roviralta. És el mo-
tiu pel qual no està catalogat
en cap cens. Accedir-hi és com-
plicat i cal descendir-hi a tra-

vés d’un pou del clavegueram.

Font: Els refugis antiaeris de Barcelo-
na, d’Andreu Besolí.

Deu entre un miler

Un patrimoni amagat

L’exèrcit revoltat el
1936 va tenir, entre les
seves prioritats, atacar
la ciutat de Barcelona.

L’aviació italiana amb base a
Mallorca i la Legió Condor
van llançar sobre la ciutat 44
tonelades de bombes en 194
accions aèries. El setembre de
1936, l’Ajuntament va crear
un Servei de Defensa Passiva
Antiaèria que va començar
inspeccionant 17.000 soterra-
nis i locals dels edificis amb la
finalitat que la població es po-
gués refugiar en cas d’atac ae-
ri.

El 13 de febrer de 1937 va
tenir lloc el primer atac quan
el destructor italià Eugenio di
Savoia va llançar els seus pro-
jectils contra la fàbrica de ma-
terial bèl·lic Elizalde i va oca-
sionar 18 víctimes al barri de
Gràcia. Al cap d’un mes, el
primer bombardeig estricte va
provocar sis morts i 39 ferits.
Els avions italians Savoia S-79
partien de Mallorca —gairebé
sempre a l’alba, amb el sol a
l’esquena— i en només mitja
hora atenyien la costa barcelo-
nina, mentre els avions repu-
blicans, —amb el sol de cara i
pitjor armament—, intenta-
ven evitar les accions ajuda-
des per les bateries antiaèries i
metralladores instal·lades en
terrats i en punts alts com les
torres de l’edifici de la Univer-
sitat de Barcelona.

El 9 de juny de 1937 la
Generalitat va crear la Junta
de Defensa Passiva de Cata-
lunya, que va entrar a col·la-
borar amb les juntes locals. A

Barcelona es va dedicar a pla-
nificar, subvencionar i super-
visar la construcció d’un cen-
tenar de refugis antiaeris. La
resta es va construir de forma
autoorganitzada per iniciati-
ves civils, sindicats, partits po-
lítics, veïns i particulars, que
utilitzaven en la construcció
molts dels materials que pro-
venien dels enderrocs dels edi-
ficis afectats.

En la construcció dels refu-
gis municipals van intervenir-
hi arquitectes (del Sindicat
d’Arquitectes de Catalunya) i
enginyers i es van crear amb
la intenció de reaprofitar-los,

quan va acabar la guerra,
com a serveis públics, magat-
zems, biblioteques o escoles.
El 1938, la Junta Local de De-
fensa Passiva en va censar
1.293, però molts dels particu-
lars no es van declarar i, per
tant, no consten a la
documentació. El milió de per-
sones que llavors vivien a la ciu-
tat trobaven refugi, a més, als
túnels del metro i ferrocarril, als
subsòls de les cases (uns 700 re-
forçats i habilitats amb sacs de
sorra com el del carrer Fusina
número 6, que actualment és un
local de copes), o en coves i gale-
ries de mina d’aigua.

44 tonelades de bombes

Refugi antiaeri de la Guerra Civil a la plaça Tetuan. / SUSANNA SÁEZ

Imatge de Sergio Trati d’un bombardeig de Barcelona.
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