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“Fa deu anys la gent s’enreia dels horts urbans”
L’horticultura viu el seu particular boom en solars, terrats i balcons de Barcelona i aquests dies es reivindica 

amb unes jornades que en destaquen el valor social i transformador

MARIA ORTEGA

La botiga poètica i el llarg adéu  
del capgròs a la intempèrie

El Ingenio penja el cartell de “liquidació per jubilació” i se suma a la llista de comerços 
emblemàtics de Barcelona que es veuen obligats a abaixar la persiana

TONI VALL

Pollastres de goma, màscares, 
capgrossos, marionetes, bar-
rets, maraques, fanalets, dià-
bolos, titelles de dit, disfres-
ses, nassos de pallasso, confe-

ti, serpentines, trompetes, jocs de màgia, 
globus –tones de globus–, pilotetes, bro-
mes per fer pets, dents de Dràcula, ulle-
res de cul de got, botzines del Harpo 
Marx, perruques, calidoscopis, bitlles, 
espanta-sogres, monocicles, joguets de 
llauna i ales d’angelet. Tot l’article po-
dria ser una llista i no caldria explicar 
gran cosa més. El Ingenio, la botiga d’ar-
ticles de festa del carrer Rauric, tanca. 
Una més a afegir a aquesta plaga tenebro-
sa de comerços històrics que se’n van pel 
pedregar sense que ningú mogui un dit. 
Això ha passat tota la vida, esclar. Tota la 
vida hi ha hagut negocis que tanquen, em-
presaris que abaixen la persiana perquè es 
jubilen, perquè s’arruïnen o senzillament 
perquè així és la vida. Però en els nostres 
temps la ferida és més sagnant.   

La nova llei d’arrendaments urbans i 
la consegüent pujada de lloguers s’ha 
acarnissat amb comerços històrics. Tan-
quen cinemes. Mango i Zara colonitzen 
la ciutat. I en un petit carrer de Ciutat Ve-
lla un capgròs compta els dies que li que-
den a la intempèrie. A la paret del carrer 
i penjades al sostre del rebedor hi ha les 
quatre as majúscules de color vermell re-
galades per Joan Brossa, bon amic de la 

Armada amb tomà-
quets, pebrots i enci-
ams. L’autodenomi-
nada guerrilla horte-
ra es va convocar dis-

sabte passat a la confluència de 
rambla Catalunya i la Gran Via 
per reivindicar l’agricultura ur-
bana. Ho va fer omplint l’espai 
públic d’hortalisses. Els horts 
urbans viuen un moment dolç a 
Barcelona, on cada cop guanyen 
més espais i on se’n celebra, més 
que la seva capacitat productiva, 
el valor social: l’hort com a punt 
de trobada. La reivindicació de la 
guerrilla marcava el punt de sor-
tida de la setmana de l’Aplec 
d’Agricultura Urbana, que avui 
viurà el seu plat fort a l’Espai Jo-
ve la Fontana amb un seguit de 

xerrades i taules rodones que 
posaran en relleu el poder trans-
formador de l’hort.  

“Fa poc més de deu anys quan 
parlàvem de taules de cultiu per 
muntar horts a la ciutat la gent 
se n’enreia”, explica Josep Ma-
ria Vallès, director de la coope-
rativa Tarpuna i coordinador de 
l’Aplec d’Agricultura Urbana. El 
detonant, segons Laura Calvet, 
que és doctora en ciències ambi-
entals i investigadora sènior 
d’IN3 a la UOC, ha sigut la crisi 
econòmica, no perquè es culti-
vi amb finalitat d’autoconsum 
sinó perquè hi ha hagut molts 
projectes urbanístics que han 
quedat a mig fer i la ciutadania, 
en alguns casos, ha volgut apo-
derar-se de l’espai. “Des d’una 

visió molt política d’oposició al 
model Barcelona i de reconque-
rir la ciutat hi ha hagut iniciati-
ves ciutadanes per impulsar 
horts”, explica Calvet.  

A Barcelona, a part dels horts 
que cada veí pot tenir al seu bal-
có o terrat, hi ha els 14 que de-
penen de l’Ajuntament i que 
s’enfoquen a gent gran, els que 
han sorgit de la iniciativa ciuta-
dana en espais ocupats –com 
ara l’Hort del Xino, al Raval, o el 
de Can Masdéu, a Nou Barris–, 
els nou que últimament han 
nascut de la mà del Pla Buits per 
donar vida a espais que havien 
quedat en desús i els de desenes 
d’escoles, instituts i llars d’in-
fants que els utilitzen com un 
espai educatiu més.❚ 

L’hort de Can Roger, un dels 
solars inclosos al Pla Buits de 
l’Ajuntament. MARC ROVIRA

botiga. Les lletres gimnastes, va anome-
nar-les. També hi ha una placa a terra: 
“L’Ajuntament de Barcelona, en reco-
neixement als serveis a la ciutat (1838-
1993)”. Són rastres que assenyalen pe-
digrí i fan més profunda la ferida de la 
indolència. 

La Rosa Cardona, la propietària –ter-
cera generació familiar–, ha decidit jubi-
lar-se i m’explica que no ha trobat conti-
nuador. Ni a la família ni fora. “Volia aca-
bar amb dignitat”, precisa. I la dignitat 
volia dir no traspassar el negoci a algú 
que no se l’estimés com ella i el conver-

tís en una fàbrica de xurros qualsevol. 
Caldria que fos algú amb interès i impli-
cació per l’artesania però també amb 
l’instint comercial necessari per conti-
nuar el negoci. Les il·lusions per aconse-
guir-ho s’han anat difuminant amb el 
temps. Ja fa uns quatre anys que dóna 
voltes al comiat –“Porto el dol tan bé 
com puc”–, que es materialitzarà abans 
d’acabar aquest any.  

A El Ingenio tot el mobiliari és d’èpo-
ca. Si algun calaix s’escantona, l’arre-
glen. Si algun prestatge s’envelleix, 
l’envernissen de nou. El taulell i les vi-

trines són intocables. No hi ha hagut 
mai discussió sobre això. L’estètica i el 
cerimonial existeixen per alguna cosa 
i és de mala educació contradir la se-
va sagrada litúrgia. De fet, tot l’interi-
or i la façana són patrimoni protegit 
però la Rosa no pot evitar un cert la-
ment quan reflexiona sobre la poca 
sensibilitat que les administracions 
demostren per conjugar amb eficièn-
cia i sentit comú el verb protegir. Pro-
nuncia paraules com carisma i perso-
nalitat aplicades a una ciutat que avi-
at no existirà, que serà fum enmig de 
velles parets centenàries transitades 
per riuades de turistes. 

Història i patrimoni 
M’ensenya l’obrador on, des de fa dèca-
des, fabriquen els capgrossos. És un san-
tuari majestuós, on es respira història i 
patrimoni, un indret quasi màgic, ple 
fins al sostre de vells motlles de guix, de 
capgrossos antics i andròmines valuo-
ses. La Rosa ho té tot catalogat i valorat. 
Li agradaria que quan el negoci tanqui 
tot aquest material quedi en bones 
mans, vagi a parar a algú capaç d’esti-
mar-ho com es mereix. Igual com ho fe-
ia el seu amic Brossa cada vegada que 
ella li preguntava: “Joan, per què t’agra-
da tant El Ingenio?” “Perquè és un po-
ema, Rosa!”, li etzibava. La punyent po-
ètica dels adéus.❚

El capgròs, el producte 
emblema de la botiga. 
FRANCESC MELCION 


