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TERRASSES,

¿UNA NOVA
BaMBOLLA?

ALBERT SÁEZ

l millor lloc per assaborir una bona tapa és una
.
terrassa a l'aire lliure. La
.
nostra vila en té algunes
de sublims i amb llarga
tradició. Qui no s'ha sentit prop
de l'eternitat a la terrassa del Roy
o del Picnic? ¿Qui no ha quedat bocabadat als miradors del carrer del
Pecat? O encara II!és, ¿qui no ha
pensat que el cel existia tot fent un
vermut a la terrassa de "El secret
de l'Anna" amb una orientació al
sol excepcional que no calcularien
amb tanta precisió ni els cientifics
de la Nasa? Les terrasses deIs bars
i restaurants són un element identitari de la nostra mediterraneltat
que posa en valor la climatologia

E

En algun
moment
hauria de
quedar dar
que les
terrasses les
posem en
l'espai que
deixen lliure
els vianants
en comptes
de fer-Ios
passar per
l'espai que
deixen lliure
els negocis.

L'INICIDEL
,
DEMA

16 d'abril va fer cent anys
de la constitució de la
Mancomunitat de Catalunya, la suma de les
quatre diputacions que
Prat de la Riba va aconseguir. Amb
ella Catalunya recuperava una representació política que li donava
veu.I amb ella, recuperava la llavor d'una administració que, sota ellideratge inicial de Prat de la
Riba i en poc més de nou anys, va
realitzar amb exit una obra de govern ambiciosa i moderna sense
altres recursos que la imagina ció,
la il·lusió i la capacitat de sumar.

E

Prat de la
Riba vaviure
a Sitges on
hi ha l'hotel
Santa Maria, valdria
la pena que
davant de
la casa, al
passeig, una
placa ho
recordés.

excepcional de la Blanca Subur, on
. els atributs no són mai ni escassos
ni excessius: el sol, el vent, la temperatura ...
En els últims anys, arran de la
llei que prohibeix fumar a l'interior de bars i restaurants, ha
aparegut una nova generació de
terrasses als bars i restaurants,
especialment als de Barcelona amb un clima menys propici que el nostre. 1 ja se sap que
l' órgan fa la funció. De manera
que la síndrome d'abstinemcia
deIs fumadors ha desenvolupat
tota una nova tecnologia de les
terrasses: estufes a la intemperie, parasols que esdevenen
sostres de roba, parets efimeres
de plastic, ... Val a dir que tot bastant dubtós des del punt de vista estetic i també de la seguretat deIs usuaris i, sobretot, deIs
vianants. La cirereta d'aquest
pastís l'ha posat, com en gairebé tot, la crisi. Les ganes deIs
restauradors de munyir la vaca
turística, una de les poques que
encara dóna llet sense massa esfor~os, i l'afany recapt,a dor deIs
ajuntaments intervinguts pel,
govem central han cristal·litzat
en una proliferació de terrasses
en 1I0cs i en epoques fins fa poc
inversemblants. A Barcelona,
ja és possible menjar escudella
amb abric a qualsevol terrassa

durant l'hivern. 1fins i tot alguns siblement la zona reservada als
locals han inventat una mena vianants en alguns carrers molt
de falsos porxos en els quals principals, com diria el classic.
és gairebé impossible distingir Ja és comprensible que costi dir
el final del local i el principi del que- no. EIs locals sense terrascarrero Caminar per l'Eixample sa no perden només aforament
'de Barcelona és una aventura sinó que són menys competitrepidant perque tan aviat pots tius en excloure els fumadors.
xocar amb un cambrer carregat }a ho entenem, ja. Peró en algun
amb una safata com amb un tu- moment hauria de quedar clar
rista armat amb la maleta que que les terrasses les posem en
busca el seu apartament turístic l'espai que deixen lliure els vien una antiga finca senyorial.
anants en comptes de fer-los
Com abona vila cosmopoli- passar per l'espai que deixen
ta, Sitges ha ihcorporat també lliure els negocis. }a em diran
aquesta tendencia: De manera primmirat peró quan parlem del
que als locals tradicionals s'hi turisme de qualitat i de totes
aquestes coses, parlem precisament d'aquests petits detalls.
Les terrasses deis bars Les terrasses, com la netedat,
són un senyal de civilització.
i restaurants són un
Peró ja sabem que tots els excessos
són dolents i si seguim senelement identitari de la
se aturador algun dia serem els
nostra mediterrane'itat
sitgetants els que demanarem
permís per ocupar la via. Calla
han afegit les terrasses deIs no, que aixó ja ho varem discutir
nous negocis, especialment a propósit deIs vigilants privats
aquest any -i desafiant la moda del Carnaval. És que sempre
de la vida sana- ho han fet 'les estem buscant els tres peus al
de les noves gelateries i deIs gat... Bé, gaudim de les terrasses
nous forns de pa amb moltes mehtre la crisi ens deixi, peró no
coses més. Peró a casa nostra provoquem una altra bombolla
plou sobre mullat, de mane- no fos cas que d'aquÍ uns anys
ra que la fal·lera municipal de haguéssim de dir alIó que varem
promoure nous comer~os amb tenir terrasses per sobre de les
noves terrasses ha redult osten- nostres possibilitats ... <

Amp aquest motiu, fins al 20 organismes, es crearen la Bibli- a Catalunya ... ). Sobta que en deu
de juliol, es p.ot visitar al Centre oteca de Catalunya i la xarxa de anys, amb tan poc poder, amb un
de Cultura Contemporania de biblioteques populars, es cons- ambient social enrarit pels proBarcelona l'exposició L'inici del tru'iren carreteres i s'inicia la blemes d'ordre públic, els resuldema. Valla pena.
xarxa de telefons de Catalunya, tats fossin els que van ser.
És instructiva i, sobretot,'emo- després expropiada per l'Estat
A la paret un seguit de retrats
tiva. Es presenta en peno~bra i per a constituir la companyia te- posen cara a les persones que
t'acompanya el silenci que tren- lefónica. Es construí la nova Casa van fer possible aquesta obra.
quen unes notes de piano me- de maternitat i es posa el fona- DeIs 25 que van sobreviure la
langioses. Hi destaca, en una ment d'una sanitat moderna. Es guerra, 10 van morir a l'exili (ennau, un taulell llarg on el visi- crearen escoles i s'introdu'iren tre ells Pompeu Fabra, Francesc
tant és informat, any per any, metodes pedagógics avan~ats. Cambó o Maria Montesori) i tots
de l'obra feta i de qui la impulels altres en un exili interior sosava ... tot just deu anys fins que
vint insultant, com Puig i Cadal'Espanya de sempre va dir prou.
falch o el professor Rubió. Exilis
Amb la Manc9munitat,
A l'esquerra de la nau, quatre
pel delicte d'haver cregut en el
Catalunya recuperava
pantalles mostren documentals
país. També sobta i corpren. Quin
monografics breus. Al fons, una
país
tindríem si no haguéssim
una representació
altra nau ens permet aprofundir
hagut de lIuitar tant només per
en la tasca feta per convertir la política' que Ii donava veu sobreviure!
beneficencia en servei públic de
Prat de la Riba va passar a SitS'iniciaren treballs de codifica- ges els tres mesos precedents
sanitat.
La llengua, estandarditzada, ció del Dret civil, es crea l'Escola a la seva mort. La primavera de
deixa de ser una anarquia. Es d'Adrninistració Pública, es pre- 1917, mentre es congriava el
crearen escoles superiors d'agri- para un primer document de ba- somni de Terramar, ell s'hostatja
cultura, de bibliotecaries, de ma- ses per ~ l'Autonomia de Catalu- a la Ribera, a la casa on avui hi ha
gisteri, de belles arts, l'escola in- nya (rebutjat pel Congrés deIs Di- l'hotel Santa Maria i que llueix a
dustrial i la del treball. Es dona putats, com fa poc la proposta de la fa~ana un Sant }ordi tle Pere
un impuls envejable al coneixe- consulta) i un projecte d'Estatut Jou. Valdria la pena que davant
ment cientific per mitja de l'Ins- . d'Autonomia (que contribuí a la de la casa, al passeig, una placa
titut d'Estudis Cataléins í altres declaració de l'estat d'excepció explicativa ho recordés. <

Vols
rebre L'Eco a casa?
o,
si ho prefereixes, també el pots reservar al teu quiosc

Si t'hi subscrius ara, et regalem un
llibre a triar entre aquests quatre
informació: subscripcions@lecodesitges.cat - t.93 894 30 34

