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L’H participa en una guia de rutes
vinculades a la figura de la dona
En el projecte de l’Institut del Paisatge Urbà de Barcelona col·laboren l’Arxiu i el Museu de la ciutat
L’Ajuntament ultima els prepara
tius d’una ruta turística per un
conjunt de racons, edificis i elements del patrimoni de la ciutat relacionats amb la figura de
la dona. L’itinerari, elaborat per
l’Arxiu Històric en col·laboració
amb el Museu, forma part de
la guia Ciutadanes, rutes de les
Dones, que ha editat l’Institut
del Paisatge Urbà de l’Ajuntament de Barcelona i en la qual
també s’ha inclós la població
de Sant Adrià. Els textos d’aquesta
guia són obra de l’escriptora Isabel
Clara Simó.
Pel que fa a L’H, la ruta de les
dones arriba a tots els barris i més
que un itinerari únic, el passeig es
presenta com “pacífiques incursions
als diferents nuclis on han deixat
empremta les hospitalenques”, explica la guia. L’itinerari comença a
la plaça de l’Ajuntament, en record
a Justa Goicoechea (1896-1973), la
primera regidora de la ciutat, i segueix en el Museu d’Història, instal·
lat en un edifici del segle XVI. La
guia destaca que “el símbol de la
institució és un cap de medusa,
una peça romana trobada a la ciutat
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Un dels punts d’interès de la ruta és l’escultura Noia amb colom, de Rafael Solanich

que fa referència a la famosa figura
mitològica femenina convertida en
monstre, i ara reinterpretada en
femení”.
Altres indrets suggerits són l’únic

safareig públic que es conserva al
c. Xipreret, de finals del segle XIX,
on les dones rentaven la roba; la
biblioteca de la Florida, on hi havia
l’Escola de Dones de la Florida als

anys 70 i 80, i la Casa de la Reconciliació, a Can Serra. Precisament, en
aquesta construcció edificada pels
veïns com a centre religiós, recreatiu
i cultural, M. Mercè Romans va fundar

Alícia gili
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“Volem reivindicar la literatura fantàstica
en català i descriure el gust de la lectura”
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--- El Premi de Narrativa Lleida
s’atorga a un projecte de novel·
la que encara s’ha d’acabar d’es
criure. En què consistirà?
--- És un projecte de gènere fantàstic en català. La novel·la, que fem
conjuntament amb l’escriptora Sílvia
Romero, se situa en una societat
futura, una mena de recreació fantàstica de Catalunya en el futur on
s’ha perdut la capacitat d’escriure i
de llegir. A través de la recerca, es
recuperaran aquestes capacitats.
--- Quin és el missatge que
transmetrà el llibre?
--- A més de reivindicar la literatura
fantàstica en català, també volem
descriure el gust de la lectura, perquè
cada cop s’està perdent més el costum de llegir.
--- Ja li han posat títol?
--- Es dirà Iskander, que és el nom
en persa del rei Alexandre el Magne.
Les situacions i els personatges seran
referències literàries, principalment
de la literatura catalana. Tindrem un
personatge que es dirà Tirant Llull
–barrejant els noms del personatge
literari Tirant lo Blanc i de l’escriptor
Ramon Llull–, i totes les poblacions
tindran el nom d’escriptors catalans.
--- Per què s’han decidit pel gè
nere de la novel·la fantàstica?

Alícia Gili (1966), llicenciada en geografia i
història, combina l’activitat literària amb la
tasca de directora de la Fundació Akwaba

--- Perquè és un tipus de literatura
que a Catalunya no té gaire tradició
i volíem endegar aquesta línia. Tot i
que darrerament ha aparegut l’Albert
Sánchez Piñol com a exponent de la
literatura fantàstica en català, es
tracta d’una excepció. La literatura
fantàstica ni es treballa ni es tradueix al català, tret de les històries de
Harry Potter. És una llàstima perquè
tenim una rica mitologia entorn als
Pirineus. La majoria d’obres, que
provenen dels Estats Units, es tradueixen només al castellà, tot i que
hi ha una gran quantitat d’adults
aficionats al gènere fantàstic.
--- Havia escrit anteriorment so
bre temes del gènere fantàstic?
--- Sí. He escrit en dues línies: temes
d’assaig sobre la història d’Àfrica i
narracions amb contes fantàstics que
s’han publicat en alguns reculls.
--- Quins són els seus autors
preferits en aquest gènere?
--- El Senyor dels Anells i el seu autor,
Tolkien, són els meus referents més
clars. Però, en una altra línia, també
situaria Edgar Allan Poe i H. P. Lovecraft, que van més en la línia d’Albert
Sánchez Piñol i que en les seves
obres evoquen un món oníric extraordinari entre el terror i la fantasia.
# andreu ferrer�

la primera escola d’adults de L’H amb
una important presència de dones.
La ruta, que pretén reflec tir
l’evolució històrica de la ciutat, es
remunta a l’època visigòtica “quan
la dama Amalvígia apareix documen
tada com a propietària de la finca
Malvitge. És la primera dona –diu
la guia– de qui consta referència
a la història de L’H”. D’aquest nom
procedeix, segons es diu, el topònim de Bellvitge. L’ermita formava
par t d’aquella finca. A Bellvitge
també es destaca els voltants de
l’actual rambla de la Marina i les
col · lec tivitzacions que hi va haver als anys 30, una zona visitada
per l’anarquista i fotògrafa nordamericana Emma Goldman.
L’itinerari també s’atura a la pla
ça Espanyola; al CC Tecla Sala; la
casa senyorial de la pubilla Josefa
Casas; a l’estàtua Noia i colom del
Parc de Can Buxeres; a Can Rigal; a
la plaça de la Bòbila i a l’antiga Guar
deria Tintín (avui Llar d’Infants el
Passeig), una de les primeres de la
ciutat fundada per una cooperativa
de dones. A la primavera el Museu
de L’H organitzarà aquest passeig
en forma de ruta guiada. # r .

A Teatre
de desembre, 18h. Pot
G 10
el Quixot, amb la companyia
E Clown Teatre. Dins del cicle
Teatre per a tota la família.
N Auditori de la Torrassa (c. de
Apòstol, 38).
D Santiago
15, 16 de desembre, 21h,
A i 17 de desembre, 19h.
Boom Bach, dansa i percussions amb la companyia Tapleplas. 16 i 17 de desem
bre, a les 21.30h i a les
19.30h, respectivament.
Clak, espec tacle d’humor
amb Ángel i Mateo Amieva
Bremes. Teatre Joventut (c.
de la Joventut, 4-10).

Debats

12 de desembre, 19.30h.
Noves perspectives políti
ques i socials a l’Amèrica Lla
tina. A càrrec de Rafael Grasa i Antoni Traveria. Centre
Cultural Barradas (rambla de
Just Oliveras, 56).

Música

14 de desembre, 23h. Blues al Kfè Olé: Gypsy Swing
amb Joan Pau Cumellas and
Valentin Moya (carrer d’Enric
Prat de la Riba, 232).
15 de desembre, 22 h. Pau
Riba i de Mortimers. Centre
Cultural Barradas (rambla de
Just Oliveras, 56).
17 de desembre, 12h. Lom
Piano Trio. Centre Cultural Tecla Sala (av. de Josep Tarradellas, 44). Entrada lliure.

