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He rebut un gran nombre de res-
postes i comentaris a l’article que
vaig publicar unes setmanes enrere a
l’edició en paper de L’Ebre, titulat
“Grandesa i runa: Agafa la piqueta
Meritxell!”. Ha tingut bastant d’èxit
en allò que ara en diuen, en termes
anglosaxons, feedback.

Senyalava, a l’article, com l’atractiu
monumental de Tortosa estava im-
pactant molta gent, també estrange-
ra, i com la vista panoràmica des de
la Suda és impressionant, essent una
talaia que potser no ha estat prou po-
tenciada. Lloava, així mateix, diver-
ses accions realitzades recentment al
barri antic per l’Ajuntament, com la
plaça de la Catedral o la continuació
del passeig de les Muralles. Però pas-

sava després a posar en evidència
com bona part dels edificis residen-
cials dels barris antics estan en ruïna
o semiruïnosos, molts buits, i que ai-
xò era especialment extrem i preocu-
pant al barri del Castell, que pràctica-
ment no és més que runa. Animava
l’alcaldessa a entrar-hi no només
amb la piqueta, sinó amb el buldòzer
per a tirar a terra les cases sense mira-
ments, encara que sigui simplement
per a plantar arbres o fer places als
solars, perquè és impensable que nin-
gú vulgui anar a viure-hi encara que
se’n restauressin habitatges, cosa que
tampoc es fa.

Un dels meus interlocutors em diu
que no hi està d’acord, que cal restau-
rar les cases, també en aquella zona,

per tal de mantenir la fesomia urbana
com era en altre temps. Però bastants
han comentat que "ja era hora" que
algú digués en veu alta que per a sal-
var de debò el barri antic de Tortosa,
potenciar-lo de cara el turisme i fer-lo
atractiu per anar-hi a viure és impres-
cindible enderrocar un percentatge
important d’habitatges sense valor
patrimonial o artístic. Fer-ho així
permetria, d’un costat, "esponjar" i fer
la zona més habitable; i, d’un altre,
potenciar els edificis monumentals
en treure’n del costat o adossats im-
mobles sense valor o en runes.

És ben sabut que des de fa molts
anys la gent de la ciutat tendeix a
marxar del barri antic cap a d’altres
zones de la mateixa Tortosa o de l’en-

torn. Moltíssimes cases han quedat
buides. En l’àmbit turístic, entusias-
men uns monuments com la Cate-
dral, els castells o els Reials Col·legis,
però no resulta encantador recórrer
l’entorn.

Una operació de demolició potent
no és fàcil ni barata, malgrat l’escàs
valor econòmic de les cases afectades.
A vegades exigeix processos legals
llargs. L’acció central implica, en
molts casos, enderrocar illes sence-
res, no cases aïllades, excepte aque-
lles que per amenaça d’ensorrament
poden posar en perill les persones.

Però no queda més remei que ende-
rrocar molt si es vol que aquest barri
antic sigui atractiu. El dissenyador
ampostí Toni Balada destacava fa

pocs dies a l’Ebre, que “Tortosa té un
valor patrimonial imbatible”. Salvar-
lo i potenciar-lo requereix treure allò
que empobreix.

Una casa, per magnífica que sigui,
gairebé no té atractiu si les parets
estan brutes; els barandats, tren-
cats; i l’entorn, descuidat. Això ma-
teix es pot ben aplicar a una ciutat o
un barri.
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Demolicions al barri antic de Tortosa

Daniel  Arasa

Cinc anys després d’acabada la Gue-
rra Civil, el panorama literari espan-
yol era desolador, incrementat per la
censura que feia el govern franquista
de les obres que es publicaven, que
eren molt poques. Únicament La fa-
milia de Pascual Duarte, de Camilo Jo-
sé Cela, va obrir una escletxa de cara a
un futur quan, en 1942, pareixia que
la novel·la iniciava un camí que duia
al ressorgiment literari de la postgue-
rra. Mentrestant havíem d’esperar la
creació del Premi Nadal, instituït el
1944, per tal que la novel·la espanyola
s’enlairés definitivament fins a l’ac-
tualitat. Va ser Ignacio Agustí el que
va tenir la gran idea d’instituir un
premi que recollís les aspiracions de
molts escriptors que, vista l’època, no
s’atrevien a publicar ni  tampoc on
fer-ho. La idea va ser recollida per Jo-
sep Vergés i Joan Teixidor. Feia poc
que havia mort Eugenio Nadal, molt

jove, als 28 anys d’edat. Ignacio Agus-
tí va dir que la idea del premi va ser
seva, però la va batejar Joan Teixidor. 

I arribem a la nit de reis de 1945, en
què està a punt de concedir-se el pri-
mer Premi Nadal, celebrat en un res-
taurant de la Rambla barcelonina. A
Agustí i Teixidor s’hi van afegir, al ju-
rat, Juan Ramón Jiménez, Rafael
Vázquez Zamora i Josep Vergés.

Dies abans, i a punt de finalitzar el
termini per a la recepció d’originals, i
quan pràcticament tot estava tancat,
va arribar un paquet certificat des de
Madrid, amb els segells d’urgència.
Agustí obre el paquet, que pertany a
una desconeguda anomenada Car-
men Laforet, una noia de 22 anys que
ningú coneix. Llegeix la novel·la i es
queda estupefacte i meravellat. La
llegeixen els altres membres del jurat
i la impressió és molt positiva. Porta
per títol Nada, mot que pertany a uns

versos de Juan Ramón Jiménez. En
aquella obra hi ha la visió molt realis-
ta del que està passant en aquells mo-
ments, en temps de la postguerra, a
Espanya: la jove Andrea arriba a Bar-
celona i s’instal·la a casa de la seva
àvia al carrer d’Aribau. Serà testimo-
ni de l’enfonsament d’una família
que té com a teló de fons una Guerra
Civil recentment acabada i que arruï-
narà tots els personatges.

El Premi Nadal va servir de llança-
dora a molts autors que es van desco-
brir a si mateixos: José Maria Girone-
lla, Miguel Delibes, Elena Quiroga,
Rafael Sánchez Ferlosio, Carmen
Martín Gaite, Ana Maria Matute...
En el cas de Sebastià Juan Arbó, que
el va guanyar el 1948, no es tractava
de descobrir un nou escriptor, sinó de
posar en valor una fantàstica obra en
català, plenament consolidada abans
de la Guerra Civil. Era la seva prime-

ra obra en castellà, tot i que abans, el
1945, havia publicat la biografia de
Cervantes. 

Una desconeguda havia guanyat el
Nadal, però no ho era per a l’Arbó,
que va reconèixer de seguida  la seva
foto,  apareguda a la premsa del mo-
ment, ja que l’havia vist en diverses
ocasions a l’Ateneu Barcelonès passe-
jant amb les seves amigues. En desta-
ca la figura, petita i nerviosa, sempre
somrient i amb els cabells esvalotats.
Arbó va ser membre del jurat entre el
1949 i el 1958. L’any següent el va
guanyar Ana María Matute que, prè-
viament, havia passat l’original de
Primera memoria a l’Arbó per tal que
li donés la seva valoració. Arbó li va
passar a Agustí, que va veure en Ma-
tute una autèntica escriptora. Poste-
riorment guanyaria el Planeta amb
Pequeño teatro, i és que Arbó va ajudar
i animar molts joves que volien pu-

blicar. Anys més tard, seria el mentor
de Ricard Salvat i Francesc Candel.
Si Carmen Laforet va guanyar el Na-
dal amb 22 anys, el guanyador de
1961, Juan Antonio Payno, amb el El
curso, només en tenia 20, i es conver-
tia, així, en l’escriptor més jove que
l’ha guanyat fins al moment. Un altre
rapitenc, Llàtzer Carles, es va presen-
tar al Nadal el 1973 amb El secretario,
que va arribar a la votació final; i en-
cara, un altre rapitenc, Emili Rosales,
és el mestre de cerimònia els últims
anys en l’entrega del Nadal. Per fina-
litzar, no vull privar els lectors d’un
dels començaments més recordats i
brillants de la narrativa espanyola del
segle XX, a càrrec d’Andrea, la prota-
gonista de Nada: 

“Por dificultades en el último momento
para adquirir billetes llegué a Barcelona
a medianoche, en un tren distinto del que
había anunciado, y no me esperaba na-
die.

Era la primera noche que viajaba sola,
pero no estaba asustada; por el contrario,
no parecía una aventura agradable y ex-
citante aquella profunda libertad en la
noche. La sangre, después del largo viaje
y cansado, me empazaba a circular en las
piernas entumecidas y con una sonrisa de
asombro miraba la gran estación de
Francia y los grupos que estaban aguar-
dando el expreso y los que llegábamos con
tres horas de retraso”.

Vet aquí un petit fragment de la
postguerra espanyola.
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Carmen Laforet: 100 anys

Eduard Sánchez
cronista cultural

EDICTE

Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament de
Tortosa en sessió ordinària celebrada en data 27 de setembre de 2021 la
modificació del Pla Parcial Sector Subd-7, de conformitat amb els articles 85,
96 i 98 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’Urbanisme, s’exposa al públic l’esmentada modificació del Pla Parcial amb
la seva documentació que la integra pel termini d’un mes a comptar des de
l’endemà hàbil de la data de  publicació del present edicte al BOPT  i  amb
la publicació a un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àm-
bit municipal al qual es refereix la modificació del pla objecte de tramitació,
fent públic alhora, i de conformitat amb l’article 73 del Decret Legislatiu
esmentat, la suspensió de tramitació i llicències en l’àmbit de referència
identificat gràficament en la pròpia documentació tècnica.

L’expedient amb tota la documentació integrant es troba, per la seva con-
sulta en dies feiners i en horari de nou a catorze hores, al departament d’ur-
banisme, 3a planta de l’edifici de l’Ajuntament, plaça d’Espanya núm. 1.

L’ALCALDESSA,
Meritxell Roigé i Pedrola

Tortosa, 30 de setembre del 2021

Serveis al Territori 

ANUNCI

El Ple de l’Ajuntament de Tortosa, en sessió tinguda el dia 4 d’octubre de
2021, ha aprovat provisionalment la modificació de l’ordenança I-1 regula-
dora de l’impost sobre bens immobles.

De conformitat amb el que preveu l’article 16 i 17 del RDL 2/2004, de 5
de març, els acords provisionals i les ordenances aprovades estaran exposa-
des al públic, per un període mínim de 30 dies, comptadors des de l’ende-
mà hàbil de la data de publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona, durant el qual es poden presentar les al·legacions o
reclamacions que es considerin pertinents.

Si no s’hi presenta cap al·legació ni reclamació, l’esmentat acord esde-
vindrà aprovat definitivament de forma tàcita sense cap més tràmit.

Per la seva consulta i exposició al públic, aquest expedient es troba expo-
sat a la Unitat de Gestió d’Ingressos, situat a la planta baixa de la seu d’a-
quest Ajuntament, Plaça d’Espanya 1, en horari de dilluns a divendres de 9
a 14 hores i també dijous de 16.30 a 18.30 hores, les reclamacions es pre-
sentaran al Registre General i adreçades al Ple de la Corporació.

L’alcaldessa,
Meritxell Roigé i Pedrola

Tortosa, 5 d’octubre del 2021
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