
4 LAVANGUARDIA V I U R E DIJOUS, 8 FEBRER 2018

Exhibició d’esgrima als jardins del palau de Belles Arts el 1915

L’esgrima va ser
potserundels es
ports que es van
començar aprac

ticar més aviat. Era bastant
comprensible, perquè no es
tractava d’un exercici inno
vador, sinóbenalcontrari.Ve
nia de lluny, atès que formava
part de l’ensinistrament mili
tar i també de l’educació de la
noblesa, a més d’haver estat
l’armament històric en els du
els d’honor.
AlsegleXIXl’esgrimavaser

incorporada a la formació de
la joventut, perquè s’ensenya
va i es practicava als col∙legis
de gran categoria.
Un detall indicatiu de fins a

quin punt va arribar a ser
popular l’esgrima ens el pro
porciona el fet que un carrer
de Barcelona fos batejat amb
aquest nom, tot i que li va du
rar poc temps. Comunicava
Montcada amb Flassaders i
era elmateix que des de l’èpo
ca medieval s’havia anomenat
JaumedesFonts; finalmentva
ser rebatejat com a Cremat
Gran.
L’historiador Víctor Bala

guer, cronista oficial de la ciu

tat, va justificar aquell canvi
registratper fetques’hiva ins
tal∙lar la primera escola d’es
grima. Devia ser anterior al
1857, perquè a la guia El Con
sultornoméshifigurenlesdels
carrers següents: Agullers, de
N. Polé; Ferlandina, de Martí
Pons, i Portal deSantaMadro
na, del francès Eudaldo Tho

mase. Almarge d’aquests cen
tres especialitzats i pel pro
fund arrelament en els
costumslocals,vaserraonable
que des d’un bon principi
els gimnasos incorporessin
aquesta disciplina per practi
carla a les sales i també ense
nyada per mestres de renom,
tant indígenescomestrangers.
Algunsclubs isocietats tam

bé van incorporar l’esgrima;
només cal esmentar l’exemple

de l’històric i acreditatCírculo
Ecuestre.
Però una cosa era l’exercici

individual o privat i una altra
l’exhibició. Aquesta dada
revelal’interèscreixentqueen
poc temps s’havia desenvo
lupat, perquè un públic cada
vegada més nombrós s’aple
gava per admirar el bon art
dels tiradors que competien
per guanyar els campionats de
floret i d’espasa.
Encara ésmés indicatiu que

no s’hi juguessin res, que no
més es tractés de demostrar
una professionalitat admira
ble en un lloc tan gran i tan
d’upa com el teatre Principal
de la Rambla, on el 1897 es va
celebrar una de les vetllades
mésdestacades de l’època, pa
trocinada per la prestigiosa
Associació Catalana de Gim
nàstica. En vista de l’èxit de
públic que hi va assistir, es va
tornar a celebrar al teatre
NuevoRetiro.
I tambéals4Gatsvaserpre

sent l’esgrima, no en va Pere
Romeueraconsideratunmes
tre estimable i durant un
temps es va dedicar a ense
nyarne. I fins i tot es practi
cava al reflexiu Ateneu Bar
celonès.
Xavier Torrebadella i Fer

nando Arrechea, en el seu ad
mirable llibre d’investigació
sobre l’origen de l’esport, con
cloïen que Barcelona es va
consolidar com la capital més
important de l’esgrima.c

L’esgrima,
tanpopular

El teatre Principal
va acollir el 1897
una gran exhibició
dels tiradors
més destacats
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LIQUIDAR CAN FANGA
Acaba de sortir en poc
temps el tercer llibre sobre
la variada “catifa” que des
de finals del segle XIX va
començar a cobrir voreres
i calçades de la ciutat.
Aquest és, sens dubte el
millor:Barcelona a ras de
suelo, de Danae Esparza
(Universitat de Barcelona).
Ha reescrit la seva tesi
doctoral amb encert, cosa
que ha facilitat un equilibri
entre una investigació cien
tíficamolt rigorosa i un text

que un lector normal pugui
suportar. Hi hamoments
brillants, ben secundats
amb una recerca d’imatges
que aporten informació
eficaç. Un període seductor
és el de la campanya per
posar fi a Can Fanga. És
curiosa la història del “taru
go” de fusta. Explica també
l’episodi de la pavimentació
amitges de les voreres, que
sol ser ignorat. Destaca el
compromís no gens generós
de ciutadans preeminents,
com el que va protagonitzar

un Puig i Cadafalch presi
dent de laMancomunitat,
relatat per Gaziel, però
explicat amitges. Valia
la pena esmentar el que
recordavaManuel Ribé en
les sevesmemòries. Ribé,
cap de cerimonial de la
Casa Gran, va recomanar
al marquès deMarianao, ja
alcalde, que pagués la pavi
mentació de la vorera del
seu palauet perquè seria un
exemple a seguir. S’hi va
negar en rodó, amb un “Que
ho pagui l’Ajuntament!”.

L ’ÀLBUM LLUÍS PERMANYER

L’enderroc de la xemeneia de 170metres de
la tèrmica deCubelles supera la primera fase
CUBELLESwL’enderrocde la tèrmi
cadeCubellescontinuaabon
ritme.Aras’hacomençatades
muntar laxemeneia,de 170metres
d’alçària.Enunaprimera fase
s’enderrocademaneramecànica
(dedalt abaix) l’estructura interi
or, fabricadaambmaons,perpro
cedirdesprésambl’exterior,de
formigó.Ésprevistqueaquestes
tasques s’acabindesprésde l’estiu.
Demoment, jahaquedat totalment
desconnectadadel cosde lacen
tral, quesegueixenparal∙lel el seu
propiprocésdedemolició.Eldes
mantellamentde lacentral tèrmica

deFoix,quecanviarà l’skylinedel
Garraf,nos’acabarà finsal2020.
L’enderroc i ladescontaminació
del sòlde les 16hectàreesque
ocupacosta4,7milionsd’euros.Als
terrenysde la tèrmicaesnegocia
ferhiunagranoperacióurbanísti
ca residencialquesesumaràaun
càmpingde luxea la fincadeMas
Guineu.Lesobres, enunrecintede
32,5hectàrees, s’esperaqueco
mencin jaa finalsd’any.Els tràmits
urbanístics jahancomençat.La
capacitatdel càmping,quepromou
VilanovaPark, ésd’unes3.200 per
sones. /RamonFrancàs

ENDESA

Imatger zenital de la xemeneia de la tèrmica ja escapçada
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CIUTADÀ

Foment desencallarà l’estació d’alta
velocitat a l’aeroport deGirona
VILOBÍ D’ONYARwElministrede
Foment, Íñigode laSerna,podria
anunciardurant la sevavisita
aquestdillunsaCatalunyacomi
quanesconstruiràelbaixadordel
trend’altavelocitat a l’aeroportde
Girona,unahistòricademanda
perpartdel teixit empresarial i
turísticde lademarcaciódeGiro
na.EldelegatdelGovernd’Espa
nyaaCatalunya,EnricMillo, va
deixarentreveureahirdurantuna
visita a les instal∙lacionsaeropor
tuàriesdeVilobíd’Onyarqueel
noupladirectord’Aenapera
Catalunya inclouràaquestanova
estació.Elbaixador, queseràclau
perconvertirGironaen laquarta
pistadelPrat i atreurenovescom

panyies, situaria l’aeroport a35
minutsdeBarcelona i tindriauna
demandaaproximadad’unmilió
deviatgers, segonscàlculsde la
Generalitat, quedesde l’any2013
téapuntunprojectequesuposa
riauna inversióde9milionsd’eu
ros.El secretarideTerritori i
Mobilitat,RicardFont, explicava
endeclaracionsaLaVanguardia
elmesdenovembrepassatque la
Generalitat, juntamentambAena
iAdif, titularsdel terreny ide les
vies, estaven treballantenunnou
projectequepreveia situarel
baixadoraunadistànciad’entre
300 i400metresde la terminal,
llunydels2quilòmetresprevistos
inicialment. /SílviaOller

GIRONAwUn lladre va atracar
ahir armat ambunapistola
l’oficinadelBancPopularde la
CelleradeTer (Selva). L’atra
cador, que anava amb la cara
tapada, va amenaçar els treba
lladorsde l’entitat ambuna
pistola quepodria ser falsa i va
aconseguir emportarse els
dinersde la caixa i del caixer.
ElsMossosd’Esquadra van fer
un fort desplegamentper trobar
l’autordel robatori, que va fugir
apeu, i els seuspossibles còm
plices.Al tancamentd’aquesta
ediciónohihaviahagut cap
detenció i la investigació con
tinuavaoberta. /SílviaOller

Unhome atraca una
sucursal bancària
ambuna pistola

BarcelonaEnergia
comença a operar
almercat elèctric
BARCELONAwLacomercialit
zadora elèctrica pública actua
desde l’1 de febrer comaagent
delmercat elèctric.Després de
superar tots els tràmits almes
dedesembre, BarcelonaEner
gia passa a gestionar un total de
200.000megawatts perhora
d’energia verdaque apartir del
juliol subministrarà a equipa
mentsmunicipals. La comer
cialitzadorapública d’energia
elèctrica és unaprioritat del
governmunicipal per promou
re i estimular la generació ener
gètica local i renovable, tant als
equipamentsmunicipals com
per a la ciutadania. /Redacció


