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‘EL PETIT INDI’ Autor: Marc Recha, 2009
El títol fa referència a un adolescent, d’una família atípica, 
que viu a l’extraradi barcelonès intentant mantenir la seva ve-
lla casa de camp en un entorn on les torres d’alta tensió, els 
ponts de formigó armat, un riu brut i les torres d’una central tèr-
mica ‘coquetegen’ amb la poca naturalesa malalta que que-
da en aquest espai que sobreviu l’empenta de la metròpolis.
El protagonista passeja per un entorn que enfosqueix la seva ex-
pressió, dosifi cant al màxim els somriures d’un adolescent atra-
pat en un cosmos que l’aclapara. Igual que els indis nord-ame-
ricans despullats del seu territori i forçats a conviure amb estranys, 
ha renunciar a la seva relació de tolerància amb la naturalesa. 
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EL CREIXEMENT DE LA CIUTAT
El creixement de Barcelona sempre ha descuidat la seva perifèria 
i els usos més ‘bruts’ (fàbriques, plantes de tractament de residus, 
centrals elèctriques, nusos viaris...) s’han anat col·locant lluny del 
centre. Avui en dia, la ciutat ja no creix en extensió, però la peri-
fèria segueix lluitant per seguir a l’entorn rural i no ser absorbida per 
la ciutat. Els espais naturals que han sobreviscut a l’empenta de la 
metròpoli han quedat segregats uns dels altres i han anat perden la 
condició de naturalesa.

EL TURÓ DE MONTCADA
Durant segles, el turó de Montcada ha estat un enclavament 
d’enorme importància estratègica sobre l’accés natural al pla de 
Barcelona i encara avui domina geogràfi cament el territori. Aquesta 
condició li ha permès exercir el control sobre les terres de l’entorn i 
condicionar l’evolució històrica del territori que l’envolta. 
Ha proporcionat aliment als prehistòrics, una situació inmillorable als 
íbers, una gran capacitat de control als romans, seguretat a l’Edat 
Mitjana, telegrafi a, pelegrinatge i descans a l’època moderna i fi -
nalment, mineria al segle XX; però mai ha deixat d’aportar aigua.
Al segle XXI ha entrat a formar part del Parc Natural de Collserola, 
però segueix descomunicat del riu, de Collserola i de la ciutat.

‘PASEOS CON MI MADRE’
Javier Pérez Andújar; Ed.Tusquets, 2011
“La ciudad (Barcelona) no vive de espaldas al mar, vive de espal-
das a su gente y a sus vecinos porque no siente nada por ellos”
“Nadie pertenece a Barcelona por el mero hecho de vivir en ella, ni 
siquiera de haber nacido en la ciudad. En Barcelona se está en el 
cuarto de los invitados durante un par de generaciones, y luego ya 
se accede al cuarto de servicio. Porque de Barcelona solo se es por 
familia y por dinero, en riguroso orden”
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