


EL FIL D’ARIADNA
109

GESTIÓ DEL CAOS

Gestió del caos Tripa Ae OK.indd   3 28/8/18   13:56



© 2018 Aleix Salvans

© Xavier Mercadé, per la imatge de portada

© dels fotògrafs i arxius que s’indiquen al peu de cada fotografia
L’autoria d’algunes imatges publicades en aquest llibre 
ha estat impossible de verificar. Qualsevol informació 

al respecte serà benvinguda per futures edicions.

© 9 Grup Editorial, per l’edició
Angle Editorial

c. Mallorca, 314, 1r 2a B · 08037 Barcelona
T. 93 363 08 23

www.angleeditorial.com
angle@angleeditorial.com

Disseny de la col·lecció: J. Mauricio Restrepo

Primera edició: setembre de 2018
ISBN: 978-84-17214-40-1

DL B 18867-2018
Imprès a Romanyà Valls, SA

No és permesa la reproducció total o parcial d’aquest llibre,
ni la incorporació a un sistema informàtic, ni la transmissió

en cap forma ni per cap mitjà, sigui electrònic, mecànic, per fotocòpia, per gravació
o altres mètodes, sense el permís previ i per escrit dels titulars del copyright.

Gestió del caos Tripa Ae OK.indd   4 28/8/18   13:56



GESTIÓ DEL CAOS
Escenes de la contracultura  

a Catalunya 1973-1992

Aleix Salvans

Gestió del caos Tripa Ae OK.indd   5 28/8/18   13:56



A en Basili

Gestió del caos Tripa Ae OK.indd   7 28/8/18   13:56



Taula

Introducció 11
Prefaci 15 
Lectura del Gènesi segons els Paus 19

L’agonia de la dictadura (1973-1975) 27
 Dibuixants i comunes 29
 Persecucions 38
 El darrer cap d’any d’el Caudillo 43
 L’agonia del règim 52

Els anys de l’esperança (1975-1977) 59
 La vida després de Franco 61
 El Dia de l’Orgull 67
 El segon curt estiu de l’anarquia 72
 Ombres de l’antifranquisme 86
 Els rebutjats 92
 La decadència del proletariat 104

«No future» (1978-1986) 111
 Els inicis d’una nova era 113
 Grans canvis 124
 Els primers punkies 131
  Col·laboracions, amistats, robatoris  

  i altres sorpreses 136
 La lluita per la difusió 146
 Punks, mods, jinchos i hòsties 151
 Ciutat Vella, una tarda qualsevol 159
 Contactes internacionals 168
 Concerts, encreuaments, festes i impostors 175

Gestió del caos Tripa Ae OK.indd   9 28/8/18   13:56



 El comiat de la reina 179
 El dia que el punk va canviar 183
 La invasió de la universitat 190
 Soroll, sang i censura 198
 Un banyolí a la base d’operacions 204
 El poeta dels penjats 210
 El retorn de l’anarquisme 218
 La resurrecció de la Festa Major de Gràcia 226
 El temps de la violència 232
 Un breu intent d’integració 247

Contra el Leviatan (1986-1992) 249
 Transformacions 251
 El miratge preolímpic 259
 «Okupa i resisteix» 264
 Desenllaços i inicis 267
 Els collons d’en Porcioles 272
 Relleu, memòria, resistència 277
 Censura, resurrecció, caos 282
 La trobada 289
 El reconeixement… Sigui el que sigui 293

Epíleg 295
Fons documentals 299 
Agraïments 303

Gestió del caos Tripa Ae OK.indd   10 28/8/18   13:56



11

Introducció

Poc abans del primer Canet Rock, el 1975, Àngel Casas va 
entrevistar Pau Riba per al documental La Nova Cançó, de 
Francesc Bellmunt.

À.C.: Tu vas ser el primer cantant de cançó que, en un mo-
ment determinat, la teva editora et contradiu o se n’arrepen-
teix de gravar-te i posa una explicació justificant-se.

P.R.: Sí, veus, és que tot això forma part del mateix rotllo, 
no? És la història de què semblava ser que hi ‘via un desfàs 
ideològic entre jo i tot el rotllo de la cultureta des de la casa 
de discos fins als locals ont es podia actuar i tal y cual, no?

À.C.: La gent assenyada del país ha parlat, malgrat tot, de 
que en Pau Riba era un poeta, és a dir, l’ha considerat poeta 
i per aquí has passat. El fet de què ara fagis rock’n’roll dirà o 
voldrà dir que descuides les lletres…

P.R.: No, en absolut, faig les mateixes cançons però en un 
altre plan. És una qüestió de tripa, jo crec que actualment el 
rotllo cançó s’ha d’ampliar i s’ha de parlar de música.
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À.C.: Fins on, ampliar?

P.R.: En tots els aspectes. Parlar de música catalana en aquest 
país, doncs a part del Raimon i el Quico i la Guillermotta 
i tota aquesta gent, doncs hi ha, no sé, dodecafonistas, hi ha 
una sèrie de roqueros, hi ha una sèrie de no-sé-què…

À.C.: Què escoltes o què has escoltat, de la gent d’aquí?

P.R.: Buf, de gent d’aquí? No ho sé, és que jo ara surto una 
mica aixís en plan fantasma de… de Formentera. He estat 
escoltant Música Dispersa i Sisa i Toti…

À.C.: És la gent que potser més t’interessa?

P.R.: Home, diguéssim que dintre del meu terreno són els 
únics que hi han, casibé.

À.C.: El teu terreny suposo que provoca una certa repulsa 
dintre del món considerat ortodoxe de la cançó, no?

P.R.: Sí, sí, suposo que sempre hi ha una història d’aquestes 
de què es considera que no és cosa d’aquí, que les arrels són 
d’allà, però jo m’ho miro des d’un punt de vista històric-
universal i crec que el rock és la cosa del momento encara 
que l’hagi inventat el Chuck Berry, m’entens? M’és igual. 
Ara, el que passa és que encara està per néixer el veritable 
rock d’aquí, ja naixerà però, cap pressa.
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À.C.: De fet, s’ha dit sempre que la burgesia ha ajudat a la 
cançó, o a crear un estatus perquè pogués sorgir después la 
cançó. És això cert?

[Pau Riba ensenya el dit cor a Àngel Casas. Tots dos riuen.]

À.C.: I per què?

P.R.: Perquè no, perquè jo encara estic esperant algú qu’em 
dongui un duro per comprar-me una guitarra o lo que sigui. 
A mi and my friends, nothing de nothing. I si después diuen 
que somos unos traidores i no-sé-qué, no-sé-cuántos y que tal y 
que cantamos en inglés y… pues sí senyor. Ellos se lo han bus-
cao, no?

À.C.: Creus que ajudes a la cultura catalana, tu?

P.R.: Seeeee…

À.C.: Fent què?

P.R.: Destruint-la.
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Prefaci

Aquest llibre és necessàriament incomplet. Encabir-hi tot 
l’espectre de la contracultura a Catalunya entre els últims 
batecs del franquisme i els Jocs Olímpics de Barcelona és 
una tasca senzillament impossible. Així doncs, en comp-
tes d’una obra exhaustiva, aquestes pàgines són un recull 
d’anècdotes i relats, d’instantànies d’indrets i persones que 
formaven —i formen— part d’un món que comença a re-
sultar molt llunyà. La tria de moments i protagonistes de 
les petites històries d’aquest llibre s’ha fet per molts motius, 
de la representativitat a la importància històrica passant per 
la disponibilitat de fonts o la seva càrrega còmica o emoti-
va. Aquesta és una de les raons per les quals el que teniu al 
davant no és una obra acadèmica ni històrica. Tampoc no 
és un recull de batalletes: ho és tot i no és res, és el que ca-
dascú vulgui que sigui. Tothom llegeix i entén allò que vol 
o li convé.

El temps i la memòria originen versions molt diferents 
dels mateixos fets entre els qui els van viure i, al final, fa la 
sensació que tot és veritat i tot és mentida. És per això que 
potser, irònicament, la millor manera de ser-hi fidel és pren-
dre’s llicències en aspectes concrets. A l’hora de resseguir 
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aquests anys, és curiós adonar-se de la gran plasticitat del 
relat. Construït essencialment sobre records aliens i variats, 
és gairebé impossible trobar dues persones que expliquin el 
mateix de la mateixa manera, especialment quan han passat 
tres o quatre dècades. Des del punt de vista del rigor això 
pot suposar un problema, però ens recorda que hi ha tantes 
veritats com persones. Aquesta circumstància, a més, esdevé 
un avantatge a l’hora de transitar per aquests espais, temps i 
éssers entrellaçats i dona llibertat per, si serveix per al propò-
sit, jugar una mica a l’antiga pràctica del si non è vero, è ben 
trovato i encaixar millor les peces d’un llibre que vol ser una 
introducció a un món poc conegut. Al cap i a la fi, davant 
la impossibilitat de saber què és més o menys cert, l’opció 
més coherent amb el que es coneix i amb la narració sempre 
és una opció lògica, per bé que no necessàriament correcta.

De la contracultura dels setanta i els vuitanta, Pau Riba va 
queixar-se que «hi ha un puto forat negre». El pitjor, però, 
potser no és que se n’hagi parlat poc sinó que, quan s’ha fet, 
s’ha mostrat el punt de vista dels «guanyadors», els qui han 
romantitzat més el relat de les seves pròpies vides per fer-se 
més atractius a ells mateixos i al seu context. Un objectiu 
d’aquestes planes és, en la mesura del possible, desmuntar 
aquesta mena d’esteticisme de la vivència. Condensar tan-
tes coses en tan poc espai fa que es perdin detalls, però en la 
tria la part menys amable d’aquells anys ocupa una part im-
portant i imprescindible. Allà on alguns volen recordar un 
paradís perdut, un relat èpic de la seva joventut i èxit, també 
hi havia grisor, brutícia, pobresa, sarna, polls, polítics, fei-
xistes violents amb i sense uniforme, heroïna, sida i mort, i 
el paper de tot això és impossible d’ignorar si es vol hono-
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rar mínimament la memòria d’un temps on sovint, com va 
dir David Castillo, «amb l’edat, o et penjaves la corbata o et 
penjaves la xeringa. La vida també és una guerra i no hi ha 
pietat per als qui cometen errors».

Si la Catalunya d’avui —especialment Barcelona— és 
molt més petita del que molts creuen, en els anys que ens 
ocupen ho era més i, seguint els itineraris dels protagonis-
tes d’aquestes pàgines, es pot veure un fil que els connecta 
des d’abans del seu inici i molt més enllà del seu final, un 
fil que ressegueix pujades, baixades i giragonses i que, de ve-
gades, desapareix per treure el cap una mica més enllà. Part 
de la (contra)cultura actual es deu a qui, fa dècades, ja va 
fer servir la creació artística per atacar l’ordre establert, es-
pecialment els qui van fer-ho durant uns anys que van esde-
venir una batalla aferrissada al final de la qual, parafrasejant 
Giuseppe Tomasi di Lampedusa, tot va canviar perquè tot 
continués igual. Un cop descobert, estirar el fil et fa des-
cobrir un munt de coses que, per edat i context, poden ser 
fora del nostre abast «natural». Una crònica com aquesta, 
des de fora i cap enrere, és arriscada però també necessària. 
Gestió del caos, en definitiva, vol ser una finestra perquè ca-
dascú, segons la curiositat i els interessos, pari atenció a allò 
que cregui i tingui un punt de partida des d’on endinsar-se 
en un món tan vast i ric com desgraciadament desconegut.

Aleix Salvans
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Lectura del Gènesi segons els Paus

Els anys que van del final de la dictadura als Jocs Olímpics 
de 1992 són dels més convulsos de la història recent del 
nostre país. La lluita antifranquista, la Transició i els canvis 
que tot Catalunya —i especialment Barcelona— va patir 
durant aquelles dues dècades van marcar profundament un 
indret i una gent que van viure alts i baixos polítics i socials 
de tot tipus i que, sigui per bé o per mal, els van transfor-
mar moltíssim, de dalt a baix i per sempre més. Vint anys 
de batecs, d’alternança entre il·lusions i desencants, de fets 
petits i grans que van marcar l’ascens i la caiguda de mo-
viments polítics i culturals que no reflectien altra cosa que 
l’estat anímic de la societat, especialment en el cas dels qui 
concebien l’art com una manera de col·locar-se al marge o 
directament en contra d’aquesta mateixa societat.

Entre els qui van viure totes aquelles convulsions, espe-
cialment entre els qui ja eren adults durant els anys anteriors 
a la mort de Franco, destaquen dues persones que compar-
teixen nom, any de naixement i uns orígens familiars força 
similars. La primera no necessita presentació: Pau Riba, net 
de Carles Riba i de Clementina Arderiu i que va superar la 
transcendència dels avantpassats per erigir-se com un dels 

Gestió del caos Tripa Ae OK.indd   19 28/8/18   13:56



20

referents més importants de la cultura alternativa catalana 
no només dels seixanta i els setanta, sinó de tota la segona 
meitat del segle xx, i autor d’una frase tan reveladora sobre 
aquella època com és «Tot això s’ho salten, s’ho salten. S’ho 
salta tothom. Encara no he vist enlloc un punyeter anàlisi 
de què cony significa aquest forat de què ningú no parla».

L’altre Pau és en Malvido, Pau Maragall, que va adoptar 
com a nom de ploma el cognom de la seva àvia, Clara Noble 
Malvido, l’esposa de Joan Maragall. Nascut al barri de Sant 
Gervasi de Barcelona i germà petit de Pasqual i Ernest Ma-
ragall, era el setè fill d’una família que Pau Riba va definir 
com «una aristocràcia artística i cultural encara més rància 
que la meva, que ja és dir», 1 i que va viure els seus primers 
anys d’escola al catalanista i catòlic Sant Gregori, on va ser 
un dels alumnes preferits del poeta Francesc Garriga. A tra-
vés d’aquests dos Paus, grans amics i que van escriure l’un 
sobre l’altre més d’una vegada, es poden resumir els anys an-
teriors al nostre punt de partida, tant per arribar-hi com per 
conèixer el context en què es mouen els primers protagonis-
tes que trobem.

En una sèrie d’articles escrits el 1977 i recopilats a Noso-
tros, los malditos, 2 en Malvido, el gran cronista de la gene-
ració de l’àcid, va explicar l’evolució dels hippies i els freaks 
—com els (i es) definia— a partir de 1964. Aleshores, els 
joves arribaven a la universitat preparats per gaudir d’una 
llibertat que havien esperat durant anys de família i escola. 
Les portes d’un nou món estaven a punt d’obrir-se davant 

1. CANO, G. Poètica de la contracultura, pàg. 8.
2. Barcelona: Anagrama, 2004.
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dels seus ulls… per mostrar-los la crua veritat: no n’hi havia 
per a tant. Les facultats, com la resta de l’ensenyament, eren 
plenes de professors avorrits i d’estudiants que aprovaven 
en virtut dels seus cognoms. La universitat era un lloc com 
qualsevol altre i, després d’aquest xoc, no era estrany que 
alguns d’aquests estudiants decebuts acabessin seguint els il-
luminats que corrien pels campus proclamant els ideals de 
la democràcia i la revolució.

Aquesta situació va originar els grans moviments d’estu-
diants, l’últim clau del taüt del Sindicato Español Univer-
sitario, dissolt per ordre governativa la primavera de 1965. 
El març de l’any següent, durant el gran setge a què la po-
licia va sotmetre el convent dels caputxins de Sarrià, es va 
fundar el Sindicat Democràtic d’Estudiants de la Universi-
tat de Barcelona. A causa de la seva participació en el que 
es va anomenar «la Caputxinada», Pau Malvido i un amic 
seu dels anys de batxillerat, Oriol Solé Sugrañes, van ser ex-
pulsats de la UB. La intensitat d’aquesta lluita provocava 
que, segons en Malvido, aquells estudiants tan fortament 
polititzats no fessin gaire cas de la cultura, que sovint creien 
que només tenia una funció d’entreteniment, d’opi del po-
ble, expressió molt adient, perquè per a molts d’ells el més 
important era El Partit, és a dir, el Partit Socialista Unificat 
de Catalunya.

Malgrat l’evident predominança del PSUC, però, els mo-
viments situats a la seva esquerra van aprofitar l’oportuni-
tat que els oferia l’enduriment de la repressió després de la 
Caputxinada. Durant els anys següents, com si fossin bo-
lets, va sorgir una constel·lació de partits, grups i cèl·lules 
de totes les faccions i variacions existents del marxisme. La 

Gestió del caos Tripa Ae OK.indd   21 28/8/18   13:56



22

majoria d’ells, especialment després del Maig del 68, van 
defensar l’acció directa contra l’Estat, i el retorn d’aques-
ta violència no es va fer esperar. La revolució, al cap i a la 
fi, potser no era tan bona idea. D’entre els qui es van afar-
tar d’una lluita acabada fins i tot abans de començar, uns 
quants van fixar-se en un altre sector de l’esquerra: els pro-
gres de casa bona que no feien altra cosa que xerrar i a qui 
Joan de Sagarra, en un article de 1969 al diari Tele/eXpres, 
va batejar amb el nom —molt descriptiu— de gauche di-
vine. Eren un grup que es definia essencialment pels seus 
cognoms il·lustres —De Azúa, Gil de Biedma, Regàs, Bo-
fill, Tusquets, Bohigas…— i per unes actituds classistes que 
contrastaven vivament amb els ideals que deien que defen-
saven. Per a Pau Riba aquella colla, que vivia una versió cer-
tament particular de la bohèmia del moment, tenien una 
edat i unes preconcepcions que els impossibilitaven ser a la 
mateixa longitud d’ona —«estat de gràcia», en diu— que la 
seva generació. No obstant això, alguns joves es van incor-
porar a aquell món creat pels més grans i articulat al voltant 
de la discoteca Bocaccio, que va obrir el febrer de 1967 al 
carrer Muntaner de Barcelona per a gaudi i satisfacció de 
l’elit de la modernor barcelonina que encapçalava el seu pro-
pietari, Oriol Regàs.

Altres desencantats, però, no van seguir aquest camí i 
simplement es van dedicar a fumar porros tothora, conver-
tint-se en els primers hippies de Barcelona. En qüestió de 
poc temps, el 1968 ja hi havia catalans a l’Afganistan, Ams-
terdam i Copenhaguen i a la plaça Reial hi començaven a 
transitar més i més estrangers, ja fos de pas dels seus viatges 
de plaer o d’exploració interior o durant les escales a Barce-
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lona dels vaixells de la Sisena Flota de l’Armada dels Estats 
Units. La música, per a ells, sí que té un paper molt més im-
portant, especialment ara que les percepcions comencen a 
alterar-se amb el consum de porros. Al cap de poc, els nous 
universitaris ja no trobaran pràcticament cap rastre dels 
grans moviments d’esquerres organitzats dels anys anteriors 
i, simplement, s’integraran en els grups de peluts que corren 
per Barcelona. En Malvido, però, encara va tornar un cop 
més a la UB abans de deixar definitivament l’activisme po-
lític de carnet: el 17 de gener de 1969, acompanyat d’altres 
membres del Partit Comunista d’Espanya (internacional) 
va assaltar-ne el rectorat i va defenestrar el bust del general 
Franco que hi havia. Després es va dedicar plenament a la 
contracultura, no només en el seu vessant artístic sinó tam-
bé —i potser sobretot— en el vital.

Segons Pau Riba, 3 la seva generació va entendre el con-
text del seu temps d’una manera molt particular. L’anti-
franquisme «de tota la vida», que engrescava tant els seus 
germans grans, els havia quedat petit, i ells havien dut la 
seva lluita un pas més enllà convertint-se en antisistema. 
Aquella «generació al·lucinada» —una expressió que els dos 
Paus compartien— va adonar-se del gran absurd de la seva 
societat i va prendre la decisió d’oposar-s’hi. En el cas d’en 
Riba, que tenia una vocació musical i poètica molt evident, 
va començar a expressar les seves idees, visions i projectes a 
través de les cançons, però no va trigar gaire a topar amb un 
problema: a Catalunya, en aquell moment, no hi havia res 

3. VILA-SAN-JUAN, M. Barcelona era una festa (Underground 1970-1983). Barce-
lona: 2010.
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fora del que anomena «el negociet de la “cançó catalana”». 
En els primers temps, aquell entorn el va acceptar com un 
renovador: al cap i a la fi no només era jove sinó que, a més, 
era un Riba. No van trigar gaire, però, a adonar-se que tenia 
idees molt pròpies i que renegava absolutament de tot, i se’n 
van desvincular ràpidament abandonant-lo, per dir-ho d’al-
guna manera, a la seva sort. Durant aquella mateixa èpo-
ca, la gran preocupació de Pau Malvido era deslliurar-se de 
la mili de la manera que fos. La seva pròrroga d’estu diant, 
que havia quedat invalidada per l’expedient d’expulsió de la 
universitat, ja no li servia. Va provar de tot, fins i tot passar 
hores mirant directament al sol i barrejar dormidines amb 
gintònics esperant que un atac el salvés del servei militar. 
Els seus esforços van ser inútils i el 1970 va acabar marxant 
a Cartagena. Allà, però, no va trigar gaire a anar a parar a 
l’hospital militar, on, al cap de poc temps, el van declarar 
«No apto» i el van enviar de tornada a casa.

Tot i que acabava de publicar les dues parts de Dioptria, 
considerades per molts els seus millors treballs, Pau Riba 
tenia molt clar que no hi havia infraestructura creada per 
a res que se situés fora del circuit que havien establert els 
seus predecessors i va marxar a viure a Formentera, sent 
un dels primers hippies que ho va fer. En Malvido va ser un 
dels molts que el van seguir i, el 1971, hi era present quan 
en Riba va enregistrar Jo, la Donya i el Gripau. La vida dels 
qui es van llençar a l’aventura formenterenca es va convertir 
en un viatge continu gràcies a l’arribada de l’LSD que duien 
els hippies holandesos i nord-americans. A la seva manera, 
fins i tot alguns integrants de la gauche divine, que sem-
pre s’havien mostrat reticents envers aquells ambients, van 
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acabar seguint-los. Oriol Regàs va fer un primer pas cap a 
la colonització d’aquell nou espai organitzant concerts de 
música progressiva al Salón Iris del carrer Villarroel. La pri-
mavera de 1971, a Palou, va tenir lloc el Primer Festival de 
Música Progressiva, pioner dels esdeveniments a l’aire lliu-
re i amb artistes estrangers a tot l’estat espanyol. Organit-
zat per Joan Illa Morell, «JIM», aquell festival va reunir el 
bo i millor del hippisme de Catalunya i part de l’estranger, 
a més de gauchedivinistes que acabaven de capbussar-se en 
el món de l’àcid o que simplement hi passaven una estona, 
com qui va al bar a fer una copa i veure què hi passa. La 
barreja va formar un mostrari espectacular de tota aquella 
gent que vivia en la comunió d’una al·lucinació col·lectiva 
i sostinguda.

La primera onada hippie va començar a esvair-se el 1972. 
Una gran campanya repressiva, que combinava l’acció de la 
policia amb la dels mitjans, va tornar a canviar la percepció 
de les coses fent que els joves s’adonessin que, malgrat el que 
els havien explicat i el que havien arribat a creure, el món 
on ara tot just arribaven no era gaire millor que el dels seus 
germans més grans. En vista d’això, el camí que s’havia fet a 
partir de 1968 es va desfer i molts van tornar a polititzar-se. 
El signe, però, va ser diferent, i a Barcelona l’anarquisme va 
proliferar com no ho havia fet des de la Guerra Civil Espa-
nyola. En Malvido, que va tornar a estudiar —aquest cop 
a l’Autònoma— va conèixer molts d’aquells llibertaris de 
nova fornada, entre els quals hi havia un jove agitador i poe-
ta que es deia Genís Cano. El problema d’aquells nous acti-
vistes és que no tenien la disciplina ni la cultura clandestina 
dels qui havien militat en partits o grupuscles comunistes. 
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És per això que tothom sabia que un dels seus principals 
llocs de reunió era el London Bar del carrer Conde del Asal-
to, fins i tot la Polícia Armada —els grisos— i la Guàrdia 
Civil. Això els va convertir en preses fàcils.

A Formentera, mentrestant, la situació no era gaire millor, 
i els estrangers van començar a marxar o a distanciar-se dels 
hippies «locals» i d’aquells que, havent-se integrat en un mo-
viment que es trobava en decadència, van caure directament 
en mans del que en Malvido va anomenar «l’Oriol Regàs i 
la seva màfia divina». 4 Entre la repressió i la mercantilitza-
ció, de sobte van començar a aparèixer els hippies de roba 
neta, cabells cuidats i feines respectables. Tot indicava que 
la distorsió havia estat absorbida però, enmig d’una situa-
ció tan poc esperançadora, uns quants van continuar com 
sempre i alguns altres van recollir el testimoni dels qui ha-
vien abandonat. D’aquesta manera, les ganes de trencar amb 
tot i d’innovar d’aquell primer moviment contracultural van 
perdurar.

4. MALVIDO, P. «Represión, Formentera, flipada. 1972…». Star, n. 27, pàg. 7.
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Dibuixants i comunes

Un pis al carrer Comerç

El 1972, als vint-i-vuit anys, Nazario Luque arriba a Barce-
lona provinent de la seva Sevilla natal amb l’excusa de tre-
ballar de mestre. La ciutat que apareix davant seu en baixar 
del tren és molt diferent de la que hauria trobat si hagués 
arribat, posem per cas, vint anys abans. Durant les darreres 
dues dècades, la pressió demogràfica de la immigració mas-
siva l’ha fet créixer en totes direccions i sense cap tipus de 
control. Encara que s’hagués volgut —i no es va voler gai-
re—, hauria estat molt i molt difícil planificar res. La Bar-
celona resultant del Pla Cerdà, unida per l’Eixample però 
descentralitzada i articulada pels nuclis dels antics muni-
cipis del Pla, es va apagant a poc a poc. Ciutat Vella s’ha 
convertit en un focus de marginació i els grans blocs de 
pisos, construïts en un intent d’eliminar els grans barris de 
barraques, s’han degradat molt ràpidament i han esdevin-
gut fonts de criminalitat i d’exclusió social… En Nazario, 
precisament, comença fent de mestre a Vallbona, on la seva 
llarga cabellera i les seves ungles pintades causen sorpresa, 
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