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LUIS BENVENUTY / ÓSCARMUÑOZ
ANA JIMÉNEZ (FOTOS)
Barcelona

Faunessetmanes, enunade les fa-
çanes del palau del Lloctinent –la
seu de l’Arxiu de la Corona d’Ara-
gó, dependent del Ministeri de
Cultura–, la que dona a la plaça de
Sant Iu, al costat de la catedral, al
freqüentat barri Gòtic, hi va apa-
rèixerunapintadavistosa.Algúva
gargotejarsobrelespedres,quete-
nen inscripcions hebrees, ja que
les parets d’aquest edifici del segle
XVI es van alçar amb materials
procedents del cementiri jueu de
Montjuïc. Aquest detall hamoles-
tatalgunsvisitants–l’enclavament

és molt a prop de l’antic call, lloc
d’atracció de turistes jueus–, que
hanvistenaquestapintadaunaac-
ció antisemita. Però la realitat és
unaaltra...
La pintada és realment un gar-

got, el que en el món del grafiti es
coneix coma tag,unamenade fir-
ma que es traça ràpidament i que
en aquest cas cobra la forma del
rostre d’en Moe, el taverner de la
sèrie televisiva The Simpsons. El
seuautor,que tambées fadirMoe,
es vaenfilarpels enreixatsdedues
finestres per deixar la sevamarca.
Elgranprecursordelqueesconeix
com a logo art, el Xupet Negre, ja

dona la gana”, diu al seu perfil.
Els serveis d’una contracta mu-

nicipal específica s’encarreguen
d’esborrar tota mena de pintades
en façanes i paviments. Ara bé, hi

Mur ‘signat’.A les parets de la plaça Sant Iu del palau del Lloctinent hi ha un tag que ha generat polèmica

Barcelonanoaconsegueix reduir
els grafitis en façanes i espais públics
m L’Ajuntament incorporarà els edificis catalogats en la contracta de neteja de pintades

CONTINUA A LA PÀGINA SEGÜENT >>

s’acosta als 50. Però elmés proba-
bleésqueMoesiguimoltmésjove.
“Tradicionalment la majoria

respectava esglésies, cementiris,
monuments i cotxes privats –ex-
plicaMarc García, de Rebobinart,
entitat que gestiona espais en què

elsamicsde l’aerosolpodenpintar
legalment–.Peròlesxarxessocials
van canviar lesmaneres de les no-
vesgeneracions.Araelmésimpor-
tant és aconseguirm’agrada i cors.
L’obra perd valor. El que importa
és l’acció. Commés vistós sigui el

vídeo o la foto, millor. A més, les
obres dels referents del logo art,
comelXupet,elPeziKonair, sem-
presónoriginals.Aquest,encanvi,
recorreaunpersonatge televisiu”.
Moeacumula960seguidorsaIns-
tagram. “Embruto i pinto on em

LA FACTURA

Desdel2006es
dediquenentre3,4 i
4milions l’anyanetejar
aquestselements
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“Ara l’important és
aconseguirmolts ‘m’agrada’”

ha algunes excepcions, entre les
quals els edificis catalogats, escul-
tures i monuments, per als quals
són preceptius unamemòria de la
intervenció i un informe previ de
Patrimoni,amésdelssòlsconside-
rats històrics. Aquesta obligació
recauenlapropietatdel’immoble.
El futur contracteper a laneteja

de pintades –l’actual venç aquest
any–inclouràelsimmoblescatalo-
gats, atès que s’ha detectat que
actualment aquests edificis no els
netegen ni els propietaris ni cap
servei públic, segons informen
fonts municipals. Només s’arre-
glen si el propietari és l’Ajunta-
ment. D’aquests edificis se n’en-

carrega el departament de Patri-
moni, que té un contracte de
conservació imanteniment.
Un altre immoble històric de

Ciutat Vella, en aquest cas del Ra-
val, el recintede l’antichospital de
la Santa Creu, construït entre els
seglesXV iXIX, principalment de
propietat municipal, per bé que la
Generalitat també hi té responsa-
bilitat –acull laBibliotecadeCata-
lunya i l’Institut d’Estudis Cata-
lans, entre altres organismes–, és
ple de grafitis. I és que aquest dis-
tricte és, en realitat, un territori
conquerit.Hoentenenaixíelsma-
teixos grafiters. Amb un passeig
n’hi ha prou per constatar-ho. El
fet és que aquests carrers van ser
durantmoltsanys,finsamitjansde
la dècada passada, una de les me-
quesmundials de l’art urbà. Artis-
tes de Nova York que ja no troba-
ven forats al metro saltaven l’oceà
per pintar als murs de les Drassa-
nes.Lapermissivitat i la tolerància
erenmolt altes.

Finsque la saturacióesva fer in-
sostenible i l’Ajuntament es vado-
tar d’una ordenança de civisme el
2006. Llavors Barcelona va decla-
rar la guerra a les pintades. Des
d’aquelles dates la despesa anual
peresborrar-lesoscilaentreels3,4
i els 4 milions d’euros. Es tracta
d’unaxifra queescronificaanyre-
re any. El 2018 es van dedicar 3,9
milions–laquantitat inclou lareti-
radadecartellsnoautoritzats–,re-
partitsen170.115actuacions,sobre
una superfície de 316.215 m2. Així
mateix, la Guàrdia Urbana va po-
sar 347 denúncies. Per tant, va en-
xampar ungrafitercadadia.
De dilluns a dissabte cada dia

surten al carrer vuit detectors i 56
operaris organitzats en 30 equips
perduratermelestasquesdenete-
ja. Quan les pintades o cartells són
ofensius s’eliminen en un màxim
de 24 hores, assegura l’Ajunta-
ment. Les intervencions sol·licita-
despelscossospolicials i instituci-
ons són preferents. En qualsevol
cas, assegurendesdel governde la
ciutat, els departaments deNeteja
idePatrimoniesposend’acordper
emprendre les actuacions neces-
sàriesalsedificiscatalogatsdepro-
pietat municipal. Els afers buro-
cràtics, insisteixen, no deixen fora
cap immobled’aquestamena.c

LES PINTADES CASTIGUEN EDIF ICIS PROTEGITS

Pintades en una de les façanes de la Reial Acadèmia deMedicina, al complex de l’antic hospital de la Santa Creu

>> VE DE LA PÀGINA ANTERIOR

I l’amor no és eximent
]La infraccióés lamateixa tot
iqueamaguielsmillors senti-
ments.Vapassarel 2013.
L’AjuntamentdeBarcelonava
ferpúblicquehaviadenunciat
demanerapenal i administra-
tiva sis jovesperhaverescrit
missatgesafectuososd’amora
lesmurallesdel castell de
Montjuïc.Perbéquehiha
diferènciesd’opinionsciuta-
danes sobreel valord’aquest
equipament, el casésquees
tracta, comvasubratllar el
Consistori, “d’unmonument

històric i artísticd’especial
protecció”. I laveritat ésque
els jovesnovan fer lespinta-
desambunguix...De tota
manera, la sancióvaserde
2.250euros, s’hi vahaverde
sumar la reparaciódelsdanys i
podriahaverestatmoltpitjor
(perals joves).Vaseruna in-
fracciómolt greu, i l’ordenan-
çadecivismepreveumultes
d’entre 1.500 i3.000euros.Per
a la restadegrafitis correspo-
nen, segons lagravetat i reinci-
dència, de750a 1.500euros.

BTV

El castell deMontjuïc, pintat

AGAFATS IN FRAGANTI

L’any passat els agents
de la Guàrdia Urbana
van enxampar un
grafiter cada dia


