
DISCURS DE BENVINGUDA DE L’ÚLTIMA CABINA DE BARCELONA COM A PUNT D’INTERCANVI

DE LLIBRES. DIVENDRES 22 D’ABRIL DE 2022

Tot va començar fa sis anys .....

“Que puguem estar avui aquí donant la benvinguda a l’última cabina de Barcelona és gràcies a

un esforç col·lectiu.

El llarg camí per arribar fins on som ara va començar fa sis anys amb la lectura d’un article de La

Vanguardia on es presentava un inventari de les cabines que quedaven a Catalunya. Llegint-lo,

vaig descobrir que a Barcelona en quedava només una (de les tancades), justament aquí, al

barri de Sant Genís dels Agudells, al carrer del Lledoner número 2.

Obrint un parèntesi , he de dir que sempre m’han cridat l’atenció les cabines, penso que es deu

a la seva presència en el cinema, en pel·lícules com La última llamada, El club de la lucha,

Stoker, Amor a quemarropa, Granujas a todo ritmo, etc, i especialment Superman y La cabina

d’Antonio Mercero amb José Luis López Vázquez.

Arrel de l’article i d’aquest interès personal  vaig decidir visitar-la i posteriorment buscar la

forma de preservar-la, donat que l’article avançava que a finals d’any s’acabava l’acord entre

telefònica i l’Estat.

La meva intenció inicial  fou garantir que es conservés com una mena d’escultura pública, un

monument, en el sentit etimològic del terme, per recordar, tenir present altres temps i altres

maneres de viure.

Amb aquest propòsit em vaig posar en contacte amb Telefónica, però malgrat van ser amables

no vaig aconseguir res.

En aquest intent d’obrir camins vaig visitar l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona i vaig aconseguir

dues fotos curioses de cabines. En una , situada davant del Camp Nou hi ha una llarga  cua de

persones esperant per trucar, es veu que aquell dia era la presentació del Cruyff com a jugador

del Barça i la gent devia esperar per trucar a casa per dir que arribaria tard a dinar  o que no

l’esperessin. En l’altra apareix un bisbe beneint la cabina.

També vaig pensar realitzar una acció simbòlica d’últimes trucades i que els diners anessin a la

Fundació Arrels

No me´n vaig sortir.

Al no aconseguir resultats, un amic em va proposar que penges la petició a la plataforma digital

Change.org i d’aquesta manera ampliar el suport a través de recollir signatures. Aquesta

iniciativa ve resultar tot un èxit, tant que el nombre de signatures va despertar l’interès del

mitjans de comunicació que en van fer ressò a través d’articles i entrevistes.  Aquestes accions

van causar un efecte multiplicador.

En aquest punt es van sumar diverses entitats: el Centre Cívic La Casa Groga, l’Associació de

veïns i veïnes de Sant Genís dels Agudells, Paisatge Urbà i membres del Districte d’Horta

Guinardó.

Entitats, que es van encarregar de mantenir les negociacions amb Telefónica i de tirar endavant

el projecte de conservació i restauració.



Amb la Casa Groga i el Col·lectiu Lo Relacional vam organitzar un concurs de curts amb la

cabina com a protagonista principal i una gala de lliurament de premis presentada per

Transformers.

Juntament amb veïnes i veïnes del barri vàrem participar en un anunci promocional de la

pel·lícula SuperLópez, anunci que la productora al final va decidir no passar.

Des de  la Casa Groga i l’Associació de veïns i veïnes van organitzar una votació sobre l’ús que se

li volia donar a la cabina, i de totes les propostes va guanyar la de punt d’intercanvi de llibres.

Essent demà el dia de Sant Jordi, avui és un dia idoni per celebrar aquesta victòria col·lectiva.”


