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Com volem la ronda de Sant
Antoni el 2020? Obrim debat
Guillem Carbonell  L'Ajuntament
ha fet públic que dona per acabada
l'adequació provisional de la llosa
que ha allotjat les carpes del
Mercat de Sant Antoni i que no
serà fins al 2020 quan se
n'emprengui la reforma definitiva.
Mentrestant, "s'obrirà un debat per
decidir de manera consensuada
com ha de dialogar la futura ronda
amb el context actual". Des de
L'Antònia pensem que és un bon
moment per obrir el debat: com
volem que sigui, la ronda, els
veïns, comerços i entitats?
El primer que hem fet ha estat adreçarnos a l'Associació de Veïns (AV) de
Sant Antoni: parlar amb ells sempre ajuda a centrar el debat. El president, Pep
Sala, explica: "El projecte que ens van presentar, de moment entre Urgell i
Floridablanca, consta de voreres més amples, un carril per a cada sentit per als
autobusos i el veïnat, una banda de càrrega i descàrrega a la part del Raval i un
carril bici al mig. Les voreres es preveuen d'uns set metres, amb parterres de
plantes on no hi hagi estació de metro a sota i jardineres grans sobre l'estació".
L'AV té clares dues prioritats: "Que no hi hagi cotxes, com a màxim transport
públic i serveis, i que dins d'aquest eix verd també s'hi inclogui la ronda de Sant
Pau". Però afegeixen que "cal saber les necessitats del Raval, ja que, per a
aquest barri, la ronda és prioritària, segurament més que per a Sant Antoni: de la
ronda en depenen l'accessibilitat, l'accés del transport públic i la mobilitat del
Raval".
Així doncs, hem travessat la ronda per parlar amb l'AV del Raval. El
president, Antonio Martínez, es mostra esperançat: "Com a mínim ara ja no hi
ha les carpes, que eren com un mur que pesava molt i que d'alguna manera
impedia que la gent sortís del Raval". El projecte li sembla correcte, amb alguns
peròs: "Tot i que es digui que entrarem en una fase d'escoltar el veïnat,
l'Ajuntament en realitat no escolta gaire. No m'agrada que el carril bici es projecti
pel mig, i em fa por que les voreres més amples s'omplin de terrasses".
Respecte al comerç, demana que s'eviti repetir "el que passa al Raval, on en
molts llocs ja només pots comprar mòbils". (Continua a la pàgina 3)

Editorial
A la seva vinyeta del segon
n ú m e r o d e L'Antònia, e l
col·laborador d'aquesta revista
Pabs mostrava una situació en què
un amic li deia a un altre:
Sólo me quedan 100 días
¿De vida?
No, peor, de contrato de alquiler
¡Lo siento!  l a m e n t a v a a m b
horror l'amic.
Aquest diàleg reflectia
perfectament el que està passant en
moltes llars del barri. Qui més
qui menys tothom coneix algú
que ja ha hagut de marxar de Sant
Antoni o que es veu a venir que
no podrà assumir la pujada del
lloguer quan li venci el
contracte. Quan escrivim aquestes
línies, una immobiliària anuncia
pisos de lloguer al carrer de
Tamarit, 116, "des de 1.365 euros
al mes". I com per justificar el
preu, diu que són "viviendas con
encanto". El de 1.365 euros és un
pis de 73 m2 i dues habitacions.
Els preus pugen fins a 2.190 euros
al mes en el cas d'un dúplex de
dues habitacions.
És un problema extensiu a tot
Barcelona però del qual Sant
Antoni és paradigmàtic. No
volem un barri i una ciutat que
expulsen els veïns i veïnes
d'aquesta manera.

Cinquena intervenció artística a Cotxeres Borrell del projecte 12+1
G C  La il·lustradora Núria Toll, una
artista que s'inspira en la natura i els
animals per crear les seves formes i
línies rectes, és la protagonista durant
el febrer i començaments de març de
la intervenció artística que el projecte
12+1 (dotze artistes, dotze mesos i un
mur) fa a la façana del Centre Cívic
Cotxeres Borrell (cruïlla de Viladomat
amb Marquès de Campo Sagrado).
Cada segon dimecres de mes fins a
l'octubre aquesta façana canvia de
decoració gràcies a les obres del
col·lectiu Contorno Urbano. Val la
pena aturarse a mirarles!

El projecte 12+1 va començar el 2015
a Sant Feliu de Llobregat i a
l'Hospitalet i proposa convertir espais
a l'aire lliure en galeries d'art.
A Sant Antoni es va estrenar
l'octubre passat amb l'obra B i g c i t y
worms d e l p i n t o r i i l · l u s t r a d o r J a y
Bisual; el 14 de novembre va ser el
torn de l'artista Ivan Floro; el 12 de
desembre Margalef, una plataforma
que combina art i arquitectura, va
crear la seva peça artística, i al
gener Anna Taratiel va fer l'obra que
ha estat exposada aquest
començament d'any.
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UP | Ja hi ha llicència d'obres per transformar l'antiga platea del Cinema Urgell en un supermercat Bonpreu. Cinc anys després del
tancament del cinema, el barri guanyarà, també, un nou interior d'illa d'accés públic.
& DOWN | Dedicat a totes aquelles persones i entitats que abans o després deixen el barri. Aquest cop és el Marc De Vicente, que
durant cinc anys ha estat al peu del canó del Bar Calders donantli vida pròpia, caliu i marca. Molta sort en els teus propers reptes!
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"Deixa d'explicar a qui no vol entendre"
Isabel Aparici  Al costat del Gimnàs Social
Sant Pau, aquesta pintada ens recorda que hi
ha causes perdudes en les quals no cal
esmerçar més esforços. Vindria a ser
l'actualització grafitera de la dita popular "No
hi ha més cec que qui no hi vol veure". En el
cas del gimnàs, després de cridar ben fort
durant tres anys i aconseguir un compromís
de les administracions per comprar la finca
on està situat, segueix amb problemes per
assegurar que pugui continuar amb la seva
activitat social.

LLIBRES I BARRI

Tina Vallès.
La memòria de l'arbre
Pàgina 31: "Els arbres". Anagrama, 2017

GC  Amb la projecció de la pel·lícula El nen i el món (Alê Abreu, Brasil) el
8 de febrer es va estrenar Petit Cineclub, un cicle de cinema infantil que
se celebra a Cotxeres Borrell i que consta de tres projeccions dirigides a
públic familiar que, segons expliquen des de l'organització, "estan fora
dels circuits comercials però molt ben considerades dins el sector".
El cicle continuarà el 15 de març (18 h) amb la projecció de Les
aventures del petit talp, producció que parla d'un mític personatge de
l'animació txeca i que està carregada de valors positius, com l'amistat,
l'ecologisme, la creativitat i el respecte a la diferència. Com a clausura, el
divendres 14 d'abril (18 h) es projectarà El grúfal, q u e n a r r a d u e s
aventures de l'escriptora Julia Donaldson, referent de la literatura infantil
moderna.
Petit Cineclub forma part del cicle d'arts escèniques Barcelona
Districte Cultural, que enceta la cinquena edició al febrer. Durant
tres mesos, 21 centres cívics de la ciutat oferiran cultura de qualitat i
de franc amb prop de 160 funcions de teatre, dansa, circ, música i
audiovisuals, sovint acompanyades de trobades amb els artistes.

Nuara López  Aquest fragment ens
situa en un dels punts més
emblemàtics del barri, especialment
des del punt de vista comercial. És un
espai que va patir molt durant les
obres. Alguns locals han subsistit;
d'altres s'han transformat, i d'altres,
malauradament, han hagut de tancar.
"Fixat'hi, Jan. Aquest és el carrer
Urgell". L'avi s'atura sota la placa i
l'assenyala. Ens quedem una estona
mirantla. "Ara agafem Tamarit, veus?
Avi, ja no mirem els arbres?
També, també.
I seguim en silenci fins casa. Jo miro
els arbres i miro l'avi que mira les
plaques dels carrers. Ja no diu res
més".
Ara la incògnita és saber si la nova
organització de la zona és adient. Per
exemple: en havent pacificat Tamarit
les noves línies d'autobús baixen en
contradirecció pel carrer d'Urgell. Els
arbres on es va recol·locar el mercat
dominical del llibre de vell han patit
especialment per tants anys
d'estructura metàl·lica. Tant de bo tots
sobrevisquin i es puguin reproduir
escenes com aquesta del llibre: que els
avis passegin amb els nets a l'ombra
dels arbres explicant històries.

ENTITATS

PENSAMENTS

AGENDA PER A FAMÍLIES

Petit Cineclub, cinema infantil

El masclisme a l'espai públic, espectacle
d'improvisacions de Nus Teatre i Sant
Antoni Feminista a Calàbria 66

GC  Calàbria 66 va acollir durant la festa major del barri un espectacle de
teatre improvisat de la cooperativa Nus Teatre, organitzat per la nova
entitat Sant Antoni Feminista. Sota el títol I q u è , i q u è ?, l'actuació
presentava situacions complexes i de resolució difícil viscudes pel públic
per fer reflexionar sobre gènere i espai públic.
Era el segon esdeveniment públic de Sant Antoni Feminista, entitat que
es va presentar al novembre en un acte que es va celebrar als entorns del
Mercat de Sant Antoni, coincidint amb el dia internacional contra les
violències masclistes. Durant la presentació, més de cent persones van
escoltar les reflexions de la periodista Isabel Muntaner i la psicòloga Inés
Lovelle sobre la complexitat del tractament de les violències masclistes
des del punt de vista tant individual com social i la lectura de poemes de la
poeta Sònia Moll.
Sant Antoni Feminista es reuneix en assemblea oberta cada dimarts a
dos quarts de vuit a Calàbria 66, i vol ser "un espai de reflexió i acollida
obert a totes les dones de Sant Antoni amb l'objectiu que s'escoltin i posin
en comú energies i coneixements per a la lluita feminista".

Silenci

Jordi Batalla  Vas anar marxant a poc a

poc. Primer les nits d'estiu, quan
sortíem al balcó a mirar un trosset de cel
cercant la fresca. Més tard van ser els
vespres dels divendres, quan per fi
acabàvem la dura setmana; et buscàvem
i no hi eres. Moltes vegades, feliços, et
creiem entre nosaltres, qualsevol tarda
d'un dia qualsevol, i et vèiem fugir
veloç sense saber on anaves. Cada cop
vens menys pels nostres carrers, les
nostres terrasses, els nostres parcs; hi ha
qui diu que no tornaràs mai més. Els
avis del barri t'enyoren tant com a les
coses més estimades que van perdre per
sempre. Només quan tu hi ets sentim
les orenetes, la remor dels traginers del
mercat, les rialles dels nens a les
escoles, els petons dels
enamorats. Abans no t'oblidem per
sempre, torna, que el teu buit no
l'omple el vent ni la poesia, sinó el
soroll. Torna, ves tornant com vas
marxar, a poc a poc... Torna, silenci.
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Diuen, diuen, diuen... que les obres dels nous trams de la superilla de Sant Antoni (Comte Borrell entre Floridablanca i la Gran Via, i
Tamarit entre Viladomat i Calàbria) ens faran nosa durant uns quants mesos. Però, com va passar amb els carrers del voltant del mercat,
serà un guany per al barri. La superilla estrenarà els nous trams pacificats a finals d'estiu.
Un aplaudiment a... totes les entitats, veïns i veïnes que han organitzat i han col·laborat en la festa major de Sant Antoni 2019. Un
any més, va ser un èxit i un guany per al barri.

TEMA DE PORTADA

Fem Sant Antoni demana que el
procés participatiu sobre la ronda
comenci al març
(Ve de la pàgina 1)  La plataforma Fem Sant Antoni reivindica que el procés
participatiu sobre el futur de la ronda s'hauria de celebrar abans de la
primavera: "Proposem el mes de març. El projecte s'hauria de consensuar
amb el veïnat del Raval i de Sant Antoni", explica el membre de l'entitat
Xavier Caballé, que admet que "ara la ronda és un espai més humà" però
afirma que "calen mesures per acabar de dignificar aquesta pacificació
benvinguda però improvisada: fa falta més arbrat". A més, Fem Sant Antoni
va plantejar al Consell de Barri delimitar amb jardineres el perímetre de la
llosa per tal d'evitar caigudes a causa del desnivell.
Respecte a la mobilitat, a la seva web l'entitat opina que "la pacificació
funciona i no afecta de manera terrible la mobilitat general". "Es respecta
l'entrada de vehicles cap al Raval per Riera Alta i la sortida per Sant Antoni
Abat. El bus del barri segueix fent el seu recorregut habitual i el veïnat que
es desplaça a peu té l'accés al metro i als autobusos a tocar d'aquestes
entrades i sortides de vehicles", afegeixen.
I els comerciants, què en diuen? "Ens agradaria que, per a la gent del
barri, la ronda fos una rambla", ens diuen alguns a la barra d'Els Tres
Tombs. El bar és ple, el divendres a la nit que el visitem. Els comerciants
afegeixen: "Els veïns estan encantats, ara que han tret les carpes i que s'hi
pot passejar. La solució definitiva hauria de ser senzilla i caldria avançarla:
no s'hauria d'esperar fins més enllà del 2020. El que han fet ara els jocs per
a nens i la mateixa llosa que han deixat és massa provisional. Rebaixar la
llosa del passeig no hauria d'esperar al 2020, però sembla que ara per ara no
hi ha pressupost...".
Ferran Velasco, q u e d e s d e f a m é s d e 2 0 a n y s r e g e n t a l a Llibreria
Universal al número 9 de la ronda de Sant Antoni, recorda que, des de les
obres del metro d'abans dels Jocs Olímpics, aquest carrer ha tingut poc
descans: "I amb les carpes era infame. Ara comencem a anar una mica
millor. Cal que el comerç es dignifiqui: s'ha degradat moltíssim. També
caldria que no esperessin al 2020 a millorar el que han fet, ni que sigui una
mica: els bancs els han portat amb pintades d'altres barris! I la solució
definitiva hauria de ser o fer que sigui totalment rambla o que hi passin uns
pocs vehicles de serveis. I, si pot ser, elèctrics".
A l'altra punta del carrer, Marc Llinars, el quiosquer de Ronda 88, destaca
el tema de les botigues: "Que obrin comerços i remunti el carrer". Certament,
el tram on és ell està una mica desangelat de botigues, en espera que
Forcadell aconsegueixi llogar el local del 86 i que obri l'hotel de l'edifici que
ara està en obres, al 84.
I acabem amb un habitual de la ronda, el periodista Vicent Partal, que la
travessa sovint per anar de Sant Antoni a la redacció de Vilaweb, al carrer
Ferlandina: "M'agradaria que la futura ronda fos un espai el més net possible.
Venint del Raval, que té una configuració urbanística complexa, un espai
net, amb pocs obstacles visuals, és molt relaxant. Per tant, jo no faria grans
invents, excepte dignificar l'espai actual".

TORN OBERT
Marta Busquets, veïna de la ronda de Sant Antoni  Des del meu punt de vista,
s'hauria d'aprofitar aquesta oportunitat per convertir la ronda de Sant Antoni
en un espai per als vianants. És per això que l'opció que trobo més
convincent és la de ferla per a vianants amb dos carrils de serveis a
banda i banda per a aquells vehicles imprescindibles. Malgrat el repte que
suposaria una solució d'aquest tipus per al trànsit urbà (caldria pensar, per
exemple, com gestionar la mar de cotxes que s'acumulen a la plaça de la
Universitat), segurament no hi haurà moment més adequat per començarla
que ara, que fa anys que els cotxes no circulen per la part de la
ronda. D'altra banda, la solució provisional que s'ha instal·lat en aquest
carrer (convertit, de moment, en un passeig de ciment amb jocs pintats a
terra perquè hi juguin els infants) està demostrant el rendiment que els
veïns poden treure d'aquest espai. En qualsevol moment del dia es poden
veure joves, adults, gent gran i infants passejant, contemplant, jugant o
xerrant per la ronda de Sant Antoni. És un espai necessari per fer vida al
carrer i després dels anys en què ha estat propietat primer dels cotxes i
després de les carpes del mercat, potser ha arribat l'hora que es converteixi
en un espai no només per passarhi, sinó també per estars'hi.

CRÒNIQUES DE LA
POSTGENTRIFICACIÓ

Peluixos
Toni Quesada  El que semblava un
degoteig d'accions aleatòries s'ha
confirmat com l'inici d'una
pandèmia de dimensions
incalculables. I no parlo de la plaga
endèmica de xinxes que patim tant
al Raval com a Sant Antoni.
Tampoc de la xacra dels narcopisos,
que sembla que s'expandeix arreu.
Res de tot això. Parlo dels
albiraments de peluixos abandonats
i ajaçats al voltant dels contenidors
de rebuig. De vegades en nodrits
grups polimòrfics i d'altres en
entranyables parelles o abandonats
a la seva sort en solitari, apareixen
cada vegada amb més freqüència.
Em vaig preguntar quin tipus de
societat som, capaços de crear els
més simpàtics i axuxables éssers que
la nostra ment pot imaginar, de
donarlos tot d'amor, per acabar
abandonantlos vilment i sense cap
cura a les escombraries. I com que
la injustícia sempre em cou per dins,
una vegada més em vaig alçar
decidit a esbrinar què carai estava
passant. Per això, durant tres dies i
tres nits, amb un paper i un llapis (i
els meus ulls) com a única arma,
vaig fer una observació en context.
Des de la finestra de la meva oficina
anotava els moviments sospitosos al
voltant del contenidor més proper.
La conclusió que vaig treure de tot
plegat va ser que no hi ha cap secta
fanàtica dedicada a llençar peluixos
a les cantonades. El que passa és
que els contenidors són plens a
vessar de tot el que la ment humana
és capaç de fabricar i vendre. I, com
que vivim en un món consumista
però també vivim amb molt poc
espai, després no tenim lloc per
guardar les coses i ens desfem, fins i
tot, d'allò que ens és imprescindible.
Més tard, algú remena les
escombraries buscant coses de valor,
se sent commogut en trobarhi els
peluixos i els agafa. Se'ls mira, però
de seguida veu que no en podrà fer
res i els torna a deixar, aquest cop a
la vista de tothom. I una cosa porta
a l'altra. L'un mira, l'altre toca, l'altre
magreja i acaben tots per terra. Sort
en tenim, que els peluixos no són
rancorosos.
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Quan el barri roda

L'àvia que plorava quan sentia el nom
del barri de Sant Antoni
GC  Una de les històries més maques que m'ha passat des que visc a Sant
Antoni va succeir un dia d'estiu del 2011. Un noi mexicà em va interpel·lar a la
porta de l'edifici on visc: "Vius aquí?", em va preguntar. Vaig voler esquivar la
pregunta, però ell va continuar i la història que m'explicava em va atrapar. "La
meva àvia va néixer abans de la guerra a l'àtic d'aquest edifici i hi va viure amb el
seu germà, que era dibuixant i que durant la Guerra Civil va ser cartellista
anarquista, de la FAI". Com us podeu imaginar, no podia deixar passar una història
així.
El noi, que es diu Jorge i viu a Ciutat de Mèxic, havia vingut a Barcelona a
resseguir la història de la seva àvia. Volia visitar, de totes totes, el pis on havia
nascut. El germà artista de la dona es deia Ramon Saladrigas i, efectivament, va
ser dibuixant i cartellista, especialment actiu durant el període revolucionari de la
guerra com a president del Sindicat de Dibuixants de la CNT.
El cartellista Carles Fontserè el menciona a les seves memòries com a autor de
cartells del sindicat anarquista. Coincidint amb els Fets de Maig de 1937,
Saladrigas va signar el Manifest dels artistes, document que feia una crida als
obrers "a evitar qualsevol actitud violenta amb altres obrers per unir forces contra
el feixisme". De la presentació d'aquest manifest en va informar La Vanguardia el
7 de maig de 1937. El seu cartell més destacat és Ajudeu els hospitals de sang, de
1937, que feia una crida a donar sang a l'inici de la guerra.
"Just abans de l'arribada de les tropes de Franco, l'àvia i el seu germà van fugir
cap a França. Van marxar a peu des del Mercat de Sant Antoni fins a la frontera.
L'àvia recordava la imatge del mercat aquell dia de partida! Es van exiliar a Mèxic i
mai més van tornar a Barcelona". El que més em va impressionar de la història del
Jorge va ser com recordava que la seva àvia plorava cada vegada que,
emocionada, li parlava del barri de Sant Antoni.
El Jorge volia visitar el pis on la seva família havia viscut, i finalment ho va
aconseguir gràcies a la seva insistència i a la comprensió de la veïna que ara hi
viu. Va tenir sort, perquè en aquell moment encara era un dels pocs pisos de
l'edifici que conservaven l'estètica original i, per tant, es va poder fer una idea
molt aproximada de com era la casa on la seva àvia vivia i on el seu tiet avi
dibuixava els cartells.
Des d'aquell dia penso que podríem posar una placa a la façana de l'edifici que
digués: "Aquí va viure el cartellista Ramon Saladrigas, que l'any 1939 es va exiliar
a Mèxic, on va morir de vell".

Mirentje  Encara amb ressaca
de la festa major, m'assec a
escriure unes línies. Mentre
encara endrecem els vestits de
diable, netegem a
consciència trabucs i forques,
arraconem decentment
gegants i capgrossos fins La
Laia i revisem que les neveres
hagin quedat buides i que el
terra de l'envelat hagi
recuperat la brillantor de la
primera nit, m'assec nostàlgica
a escriure unes línies. Mentre
encara se senten els 2.787
cors bategar, després d'una
dura cursa sota la pluja,
acompanyats de la frescor dels
riures de les petites del barri,
valentes com ningú, més de
160 criatures també
indiferents a la pluja freda,
castigadora, capritxosa,
després d'un mes i mig
d'anticicló, m'assec a escriure
us unes línies.
De fet, així ho voldria, però
no puc: ahir ens vam llevar
amb el regust amarg del pas
dels intolerants pel nostre
barri. El seu acte sublim d'un
cap de setmana de tristes
commemoracions: rebentar els
vidres de la seu municipal
dedicada al col·lectiu LGTBI,
acabada d'estrenar. Un acte
covard, ple d'odi i
d'intransigència. I això, al
nostre barri, no es permet.
Les reaccions de suport i
condemna han estat
multitudinàries. Classe
política, entitats i veïnes han
aixecat un crit col·lectiu de
rebuig: No Passareu.
Així doncs, un cop més ha
quedat palès com les diferents
entitats del barri, els
comerciants i les veïnes
mantenen l'esperit
col·laboratiu i combatiu que
històricament ha caracteritzat
aquest barri. Sabem ajuntar
nos i treballar de valent per fer
unes festes majors
inoblidables, però també
sabem alçarnos i defensar els
nostres valors. Perquè, quan
es tracta de feixisme, la
neutralitat no existeix.

