


FESTA MAJOR  DEL BARRI 2012

Benvolguts veïns i veïnes del barri.

Com que arriba el maig i cada dia hi ha un raig, els membres de 
l’associació de veïns hem volgut un any mes celebrar la nostra festa major.
Aquest any la festa començarà el dia 29 d’abril amb la missa a la nostra 
patrona la Divina Pastora i seguirem fins el dia 27 de maig. Un mes ple 
d’activitats que un any més l’associació ha preparat amb molta il·lusió. 

Durant aquests dies us presentarem una sorpresa que us tenim preparada. 
És una sorpresa que ens assembla que us agradarà. Hem anat veient aquests 
dies als aparadors de les botigues un cartell amb una forma peculiar i que 
us diu qui sóc? Oi ? Doncs que millor de venir a participar de les activitats 
i potser apareixerà aquesta sorpresa o no. 

Enguany us tornem a demanar que engalaneu les vostres finestres, balcons 
amb la senyera, nosaltres al centre cívic ho portarem a terme, esperem que 
la gent del barri faci el mateix.

Esperem doncs que sigui del vostre gust, totes les activitats que hem 
montat per vosaltres i perque pogueu participar.

EN CAS DE PLUJA ES FARÀ L’ACTIVITAT AL CENTRE CÍVIC DE 
CAN PAU RABA A LA MATEIXA HORA INDICADA EN EL 
PROGRAMA.

Ara si!! Vinga, veïns i veïnes tots al carrer perque arriba com cada any la 
nostra festa major. Us desitgem de tot cor… 

BONA FESTA MAJOR!!



SALUTACIÓ

  S’acosta la Festa Major dels Caputxins i com 

cada any l’Associació de Veïns del barri ha 

treballat amb l’objectiu d’oferir un ampli i divers 

programa d’activitats per a tots els públics i per a 

tots els gustos. 

  Com a alcalde de la ciutat de Vic, em sento 

orgullós dels vigatans i vigatanes que a partir del 

valor del compromís sumen esforços per tal de 

poder oferir a altres persones la possibilitat de gaudir de la Festa Major 

dels seus barris. De fet, és a través dels ciutadans i ciutadanes, que es 

configura el caràcter d’un barri.

D’altra banda, no puc deixar de parlar d’un equipament de la ciutat que 

mereix grans elogis, com és el cas del Centre Cívic Can Pau Raba. A 

més de ser un equipament que acull una àmplia programació de tallers, 

ofereix la possibilitat a moltes persones provinents d’altres zones de la 

ciutat de conèixer el barri dels Caputxins.

L’Associació de Veïns dels Caputxins  ens ofereix cada any la 

possibilitat de tornar a visitar el barri durant les festes, la qual cosa 

demostra el grau d’implicació d’aquesta associació amb la ciutat.  Com 

a alcalde de Vic és una satisfacció que la ciutat promogui aquestes 

activitats. Des d’aquí vull encoratjar les persones que ho fan possible i 

agrair-los-ho. 

Bona Festa Major!

 Josep M. Vila d’Abadal

Alcalde de Vic



El Barri dels Caputxins: historia i progrés

                                         
                                          Una de les grans riqueses i valors de les ciutats són , sens   
                                          dubte, les seves persones i els seus barris, la seva obra i el seu 
                                          compromís i participació. Son cabdals per a ajudar a fer entre 
                                          tots una millor ciutat de present i  de futur .El barri del 
                                          Caputxins però té uns elements que el fan especial. Es la 
                                          perfecte combinació del seu bagatge històric, amb els seus 
                                          edificis i equipaments impregnats d´essència, testimonis, 
                                          records i contribució de persones a les diferents èpoques i 
                                          etapes de la ciutat,  amb la seva actual realitat i imatge de 
                                          modernisme i  progrés. I aquesta barreja d´història i progrés 
                                          es veu i es viu d´una manera generosa, oberta,  fàcil i amb una 
sensació de natural continuïtat  i engranatge acurat. 

Es lloable que, immersos en una societat on hi ha una progressiva pèrdua de valors , el 
barri  i la seva gent els conserva i els treballa per tal de mantenir-lo viu,  cohesionat i 
enfortit.  I  això  és  mèrit  de  moltes  i  moltes  persones  que  impregnats  de  l´esperit 
participatiu i de compromís social hi ha deixat, i hi deixa,  esforços, temps i dedicació per 
a  que  això  encara  avui  sigui  possible  i  han  aconseguit  mantenir  un   sentiment  de 
pertinença al barri. A tots ells un reconeixement.

La vitalitat d´un barri es veu en les accions i actuacions del dia a dia. I això ho té el Barri 
dels Caputxins. La preocupació pel civisme, la cohesió, la convivència, l´urbanisme, el 
comerç, la gent gran i la gent jove i la seva voluntat de fer un barri cada dia millor sense  
renunciar al gran tresor històric que poseeix, fan que durant tot l´any sigui un impuls i un 
motor actiu de la ciutat.

I tots aquests valors i elements , es posen de manifest en les diverses activitats que es 
porten a terme durant l´any i de manera especial durant les festes del barri, unes de les de 
més arrelament, tradició i participació i que són una bona mostra de que és un dels barris  
mes vius i actius de la ciutat. Desitjar-vos cordialment unes bones festes del barri i agraïr 
la contribució a fer un barri i una ciutat millor .

                                                                       Xavier Farrés Fabré
                                                                                            Regidor del Barri dels Caputxins



DES DE LA PARRÒQUIA…

La festa de la Mare del Diví Pastor, que anomenem 
popularment Divina Pastora, ens aplega en aquest temps 
de Pasqua i de primavera, a celebrar la festa major del 
barri. Un bon moment per retrobar-se, per festejar la vida, 
per a concedir-nos bones estones de compartir amb el 
veïnat, sentir l’escalf de formar part d’un col·lectiu de la 
nostra ciutat de Vic, amb una identitat ben pròpia.
Des dels inicis de la vida del Barri dels Caputxins, la senzilla 
església franciscana que donava entrada a la ciutat, ha 
esdevingut un punt essencial i entrenyable  del nostre 
veïnat, que s’ha anat extenent vers el riu Gurri, atret per 
l’expansió de les darreres dècades. Al voltant de la 
parròquia, el moviment és sempre constant. Com un cor 
que batega. Gent que va amunt i avall, cotxes i transport al 
llarg del dia; fet que dóna a la plaça i als carrers del voltant, 
un dinamisme especial durant els dies feiners i una 
agradable tranquil·litat en la jornada dominical.
Des de la Parròquia, voldria escampar un missatge que ens 
inviti a viure aquests llargs dies de festa, amb il·lusió i 
entusiasme. Per a mi, com sabeu, és el primer any al servei 
de la comunitat cristiana del barri, i la meva primera festa 
major. Estic content  de viure en aquest racó privilegiat de 
la ciutat de Vic, amb una identitat tan peculiar, i de poder 
gaudir, si Déu vol, d’aquests dies. Moltes propostes des de 
l’Associació de Veïns, la mateixa parròquia i diverses 
entitats veïnals, ens ajudaran a fer barri, a compartir 
aquests dies en clau de festa: teatre, joc, música, pregó, 
àpats comunitaris i la missa. 
Som convidats a participar-hi i a col·laborar perquè la festa, 
sigui un èxit de tots i per a tots i totes. Bona festa major!

Pere Oliva,
rector de la parròquia.



UN ANY MES…

                                              Un any més hem de lamentar la perdua d’una 
                                               persona molt estimada per nosaltres i pels  
                                               que havien format part anteriorment de la 
                                               junta i de  l’associació de veïns del nostre 
                                               barri.

                                               Aquesta persona no es gaire coneguda per la 
                                               resta de la gent, perque ell ho volia d’aquesta 
                                               manera, però nosaltres us hem de explicar 
                                               que durant molts i molts anys havia 
col·laborat desinteressadament fent les portades dels programes de les 
festes del nostre barri, parlem d’en Josep Luís Lopez-Guardia, alies Cavin 
Cooper. Per això ens hem proposat en fer aquestes festes dedicant-li amb 
tot el nostre agraiment i per proposar alguna proposta que hem portat a 
terme també gràcies a ell.

La seva proposta hem de dir que ha estat impossible que el pogues veure 
acabat però si que el va poder veure i tocar quant tot just era un esbós.Ell 
no ha pogut veure acabat el projecte que vam començar el mes de setembre 
de l’any passat. Voleu saber que ens va proposar? Doncs ens va proposar 
de que el barri pogues gaudir i de poder tenir una mascota. Li vam dir que 
endavant i tal dit tal fet l’endemà ens va presentar la mascota, que durant 
les festes vosaltres els veïns i veïnes del barri podreu coneixer.

La mascota és un gatet que viu al centre cívic de Can Pau Raba, però molt 
abans ja vivia en la masia. És un gat molt simpatic, li agrada la canalla, és 
juganer, entremaliat segons en quins moments i molt carinyós.

El voleu coneixer? Teniu ganes de veure’l? Doncs veniu a coneixe’l que 
durant els actes de la festa pot apareixer per qualsevol racó. 



BREU BIOGRAFIA

José Luis López-Guardia àlies Cavin Cooper va néixer a Vic el 29 d’Abril 
de 1956 al si d’una família humil, el segon de tres germans. Des de molt 
petit  va  demostrar  la  seva  passió  per  dibuixar-ho  tot  i  arreu:  parets, 
llençols,  qualsevol  llenç  blanc.  Quan  era  nen,  després  de  veure 
“Blancaneus” i “Bambi” va decidir que de gran volia ser un artista Disney. 
Tossut  i  lluitador,  a  l’any  1977 va  signar  el  seu  primer  contracte  amb 
Disney       Comics, i més tard va arribar a treballar als antics estudis de 
Disney a Califòrnia.
És impossible resumir aquí la seva obra i molts vigatans no saben que la 
podem trobar allà a on mirem. Les mascotes de Chocopic, en Quicky de 
Nesquick o el conegut logotip de Cacaolat, la famosa Ruperta, el Chollo, 
La Oca i més. Va publicar centenars de còmics. Va ser el creador de sèries 
de  televisió  amb  les  que  han  crescut  els  nens  dels  darrers  30  anys: 
D’Artacan, Willy Fog, David el Gnomo, Bobobobs, el conegut Dragui de 
la “Història de Catalunya” i moltes altres més. En animació va crear milers 
de  personatges  i  produccions  per  les  companyies  més  importants  de  la 
indústria:  Disney,  Warner  Bros,  Dreamworks,  Sony, 
Nickelodeon...Trobem la seva mà darrere els personatges del film Quest 
for Camelot, la sèrie de Jackie Chan o la vida de Joan Pau II en dibuixos 
animats.
Volia  llegar  valors  positius  d’amistat,  respecte  i  esforç als  nens.  El  seu 
llapis no va parar mai, sempre lluitant per donar il·lusió i trobar el somriure 
net de petits i grans. Ens va deixar el passat 8 de Febrer. Ha estat un home 
bo, ha presumit de vigatà arreu del món, i un dels millors i més prolífics 
dibuixants i creadors de personatges de fantasia. Com a última creació ens 
deixa el trapella  i entremaliat  “XINET”, per els nens d’ahir, d’ara i del 
demà.

Família Lopez Guardia





PROGRAMA DE LES FESTES:

Diumenge dia 29 d’abril:

A les 11 del matí a la parròquia de la Divina Pastora:

MISSA SOLEMNE DE LA FESTA MAJOR I DEL BON PASTOR

Sortint de missa  a la plaça de la Divina Pastora

PRESENTACIÓ DE LA MASCOTA DEL BARRI

A continuació…

VERMUT POPULAR DE FESTA MAJOR.

Divendres dia 4 de maig:

A les 9 del vespre al jardí del centre cívic de Can Pau Raba

PREGÓ DE LES FESTES
A càrrec d’en JORDI SERRAT  - Pintor artístic del barri.

A continuació petit xeflis.



Dissabte dia 5 de maig:

A les 10 del vespre al teatre de l’Escola de l’Escorial, entrada pel carrer de 
Sant Segimon 

CONCERT DE FESTA MAJOR

A càrrec de la cantant GLÒRIA TERRICABRAS i
el pianista  CARLES PLANAS 
amb el concert que porta per titol: ESPERANT-TE

Diumenge dia 6 de maig:

A les 10 del matí al parc de Josep Mª Sert - carrer Doctor Fleming

CAMPIONAT DE BITLLES CATALANES
I CAMPIONAT BITLLES CATALANES BARRI CAPUTXINS.

Dilluns dia 7 de maig

A les 7 de la tarda al centre cívc de Can Pau Raba 2º pis

CAMPIONAT DE PARXÍS INFANTIL 2012
A l’apartat d’inscripcions es detalla com fer la inscripció pel campionat

A les 9 del vespre al centre cívic de Can Pau Raba 2º pis

CAMPIONAT DE PARXÍS 2012
A l’apartat d’inscripcions es detalla com fer la inscripció pel campionat.



Dimarts dia 8 de maig

A les 7 de la tarda al centre cívc de Can Pau Raba 2º pis

FINAL DEL CAMPIONAT DE PARXÍS INFANTIL 2012

A les 9 del vespre al centre cívic de Can Pau Raba 2º pis

SEMIFINALS CAMPIONAT DE PARXÍS 2012

Dimecres dia 9 de maig 

A les 9 del vespre al centre cívic de Can Pau Raba 2º pis

GRAN FINAL DEL CAMPIONAT DE PARXÍS 2012

Dissabte dia 12 de maig

GRAFFITERIA CAPUTXINA

Durant tot el dia els graffiteros de l’any passat canviaran la imatge de les 
parets exteriors del Centre cívic de Can Pau Raba, passeu i contempleu les 
obres d’art.

A les 6 de la tarda a la plaça dels Sants Màrtirs.

PASSAREL·LA DE MODA DEL BARRI DELS CAPUTXINS.

Desfilada dels comerços que tenim en el barri que han volgut sumar-se un 
any més a la festa d’enguany.
Vine i mira quina moda es porta aquest any!



Dissabte dia 12 de maig

A les 9 del vespre al centre cívic de Can Pau Raba

BOTIFARRADA POPULAR

Amenitzat pel pianista ALBERT GOMERZANO.

A continuació ….

GRAN QUINA DEL BARRI
Es sortejarà tots els regals que ens han fet alguns comerciants del barri.

Diumenge dia 13 de maig

A les 10 del matí a la plaça de la Divina Pastora

MATINAL DE PETANCA

Vine a conèixer com es juga aquest joc. Podràs saber la normativa i podràs 
participar a una partida amb professionals d’aquest món.

Dilluns 14 de maig

A les 9 del vespre al centre cívic de Can Pau Raba 2º pis

CAMPIONAT DE BOTIFARRA 2012
A l’apartat d’inscripcions es detalla com fer la inscripció pel campionat.



Dimarts 15 de maig

A les 9 del vespre al centre cívic de Can Pau Raba 2º pis

GRAN FINAL DEL CAMPIONAT DE BOTIFARRA 2012

Divendres dia 18 de maig 

A les 10 del vespre a la plaça dels Sants Màrtirs

CAMINADA NOCTURNA  DEL BARRI
Recorregut apte per a tots els públics, amb una horeta i mitja haurem 
enllestit. CAL PORTAR LOT o NO!!

Dissabte dia 19 de maig 

A les 4 de la tarda al centre cívic de Can Pau Raba

CERCAVILA AMB EN XINET

Sortirem a donar un tomb pel barri a passejar la nostra mascota perque 
conegui el  seu barri. Els que volgueu participar veniu amb la bicicleta i 
l’hi ensenyarem el barri.

A les 6 de la tarda a la plaça dels Sants Màrtirs 

ESPECTACLE INFANTIL

A càrrec de Carles Cuberes 
amb l’espectacle DANÇONS

A les 10 del vespre a la plaça dels Sants Màrtirs

BALL FOLK 

A càrrec del grup SANTS&FOT



Diumenge dia 20 de maig

A les 10 del matí a la plaça de la Divina Pastora
BICICLETADA POPULAR
Recorregut popular, tothom hi pot participar.

A les 12 del migdia al vestíbul del Centre Cívic …

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ DELS DIBUIXOS D’EN 
JOSÉ LUIS LÓPEZ GUARDIA àlies CAVIN COOPER

A les 2 del migdia al centre cívic de Can Pau Raba

DINAR DE GERMANOR
A càrrec de la Rostisseria Arc de Sant Martí

A continuació….

Entrega de premis:

CAMPIONAT DE PARXÍS INFANTIL
CAMPIONAT DE PARXÍS ADULT
CAMPIONAT DE BOTIFARRA

A les 7 de la tarda al centre cívic de Can Pau Raba

TEATRE: LA NÚVIA PORTA CUA
A càrrec del grup de teatre Caputxins xins xins
Venda d’entrades una hora abans de començar l’espectacle.
Seients numerats. Aforament límitat.



Diumenge dia 27 de maig

A les 5 de la tarda al centre cívic de Can Pau Raba

TEATRE: LA NÚVIA PORTA CUA
A càrrec del grup de teatre Caputxins xins xins
Venda d’entrades una hora abans de començar l’espectacle
Seients numerats. Aforament límitat.

A les 10 del vespre al centre cívic de Can Pau Raba

SI HO REQUEREIX L’ORGANITZACIÓ CONJUNTAMENT AMB ELS 
MEMBRES DEL GRUP DE TEATRE HI HAURÀ UNA FUNCIÓ 
EXTRA DE L’OBRA DE TEATRE.

Al mateix cas es vendran les entrades una hora abans de començar 
l’espectacle. Seients numerats. Aforament límitat.



INFORMACIÓ 

Per participar als campionats de parxís i botifarra, i per assistir al dinar de germanor i la 
botifarrada popular cal que passeu per les botigues que us detallem a continuació:

CAMPIONAT DE PARXÍS infantil i adults. Inscripcions a: L’estanc de la Fina (c/ Nou) 
o al Centre Cívic (c/ Raval Cortines, 24 de 4 a 8 del vespre). 
Preu de l’inscripció: 2€. Inscripcions fins el dia 5 de maig. 
No s’acceptaran inscripcions el mateix dia del campionat

CAMPIONAT DE BOTIFARRA. Inscripcions a: L’estanc de la Fina (c/ Nou) o al 
Centre Cívic (c/ Raval Cortines, 24 de 4 a 8 del vespre).
Preu de l’inscripció: 3€. Inscripcions fins el dia 7 de maig. 
No s’acceptaran inscripcions el mateix dia del campionat.

CONCERT DE FESTA MAJOR: Venda d’entrades 1 hora abans de començar 
l’espectacle. Preu de la entrada: 10€.   Aforament Limitat. 
Un cop començat el concert no es deixarà entrar ningú.

TEATRE: Venda d’entrades 1 hora abans de començar l’espectacle. 
 Preu de la entrada: 5€.   Aforament Limitat. 
Un cop començada l’obra no es deixarà entrar ningú.

BICICLETADA I CAMINADA:  Incripcions a: barricaputxins@yahoo.es  Inscripcions 
fins el dia abans de l’activitat. 
L’activitat és gratuïta però hem de saber el nombre de persones que serem pel petit xeflis 
del final.

BOTIFARRADA POPULAR: Venda de tiquets a: L’estanc de la Fina (c/ Nou) o al 
centre cívic de Can Pau Raba. (Carrer Raval Cortines, 24)
Preu del tiquet: 5€  Venda de tiquets fins el 11 de maig.

DINAR DE GERMANOR: Compra de tiquets a : L’estanc de la Fina (c/ Nou) o al 
Centre Cívic (c/ Raval Cortines, 24 de 4 a 8 del vespre). 
Preu de tiquet: 15€. Venda de tiquets fins el dissabte dia 19 de maig. 
Cal portar els coberts i els plats de casa.



CAPUTXINS 2.012

De tots els barris de la nostre ciutat,                          Tenim bons passejos amb jardins.
qui te mes territori es els Caputxins                           parcs a on puguin jugar la mainada,
es un barri bonic i molt ben cuidat                             bancs per poder seure els padrins
i això es orgull per a tots els veïns.                             i una patrona que a tothom agrada.

Però no es tan sols per el territori                               Els treballs son del tot necessaris
que ens diferencia e ens dona pes,                              perquè els joves no agafin el vicis, 
ja que sense voler fer rebombori                                confiem que el govern i empresaris
per serveis aquí no ens fa falta res.                            ens treguin a tots d’aquesta crisis.

Tenim casa bressol i una llar d’infants                       Però ara hem d’honorar la Patrona
a on els pares i deixen els seus fills,                           celebres avui l’Ofici tal com cal,
perquè cuidin d’ells amb amor I estil                         i tan de bo tinguem amb persona 
i els guardin eficaçment dels perills.                          nostre volgut batlle Vila d’Abadal.

Tenim escoles públiques I concertades                      Desprès d’assitir al sant Ofici,
que ensenyen amb eficàcia i amor,                            que ens esperin tos una mica 
més costa atendre totes les demandes                        i no convertim el corre amb vici,
també i tenim un institut superior.                             per arribar a temps al pica-pica. 

No ens falta tampoc un hospital              Si és la Verge la nostra millor eina,
que procuren que ningú se’ls mori,                            que sigui enguany la nostre beca,
i situat en la plaça mes principal                                perquè ens proporcioni salut i feina
i tenim nostre magnífic ambulatori.                           i diners per poder pagar l’hipoteca.

Perquè no ens manqui la seguretat,                            Intentem fer l’amistat nostre signe,
tenim un magnífic parc de bombers                           procurem mantenir l’entorn polit,
per atendre els accidents del veïnat,                           perquè amb veritat digui nostre himne
i ajudar amb eficàcia a tots els demés                        de que som un barri, mes ben parit.

Vic, primavera  2.012                                   Manel Bou Ruescas



ELS DE LA BOIRA

Els de la boira solíem passar sovint pel barri. Formàvem part d’un peculiar món de pintors 
locals que no ens sabíem estar de pintar temes grisos, emboirats, tristois. El malaguanyat 
artista Cinto Conill n’era, aleshores, el gran referent. Tenia cert predicament en importants 
ciutats espanyoles. Era un bon professional, de paleta baixa i grisos dolços. Les vores del 
Gurri el captivaven i en treia partit. Per les engires del Pas, del Cantarell i del pont del 
Bruguer li trobàvem cada tres per dos. Els de la boira ens sentíem atrets per la seva obra i 
per persona amable com era ell. Ens hi emmirellàvem. Prop d’ell, la nostra paleta es 
municionava amb tonalitats líriques, misterioses, quasi levítiques.

Jo era un d’aquells pintors massoquistes que sovintejaven el pudent riu dels 
pellaires. Passava de pressa per la plaça de la presó, per l’excorxador i, en arribar a can 
Bardolet, cap al Pas per can Pau Rave, o cap al Bruguer per can Martra, Els Espatllats i 
can Sarreta. Era la meva migració temàtica. Després, ja passats els anys de l’obsessió per 
la boira, les albes i els pollancres, continuaria travessant el barri. Cap a les piscines de can 
Martraon ja m’hi portaven l’any 1935 només amb l’any de vida- vaig ser el client més 
menut- i durant força anys vcap el meu obrador de ceràmica que era situat entre el Camí 
de l’Escorial i la Torre dels Caputxins. Quan passava per davant de l’excorxador, en plena 
estació hivernal, el fred ja m’entravaal cos. L’àrea del Pas era gèlida, l’ambient semblava 
frigorificat. La colla dels de la boira enceníem una bona xera, hi esmorzàvem al seu 
voltant i ens refèiem. N’hi havia un que es portava un bon carajillo que guardava en una 
ampolla de petaca ficada a la butxa del darrera dels pantalons. El murri podia fer algun 
cigaló entre pinzallada i pinzallada. Això sí: acababa amb un punt de blau. Si el quadre era 
gris el seu nas no.
Quan tornàvem, jo m’havia d’aturar a la botgueta de Can Cama perquè en Rovira volia 
veure el quadre. Sempre m’obsequiava amb un gotet de ranci. En Cama era afeccionat al 
bel canto. Una vegada a l’any organitzava una cantada privada al Colón amb dos amics: 
En Miquel Barnolas i en Llorenç Andreu. En Barnolas s’exhibia amb el Siboney.
Algunes nits, a les menudes, també travessavael barri, de forma atípica, acompanyant fins 
a can Bardolet un personatge ben curiós: la Quela, que em servia de model. Era morena 
fumada i tenia els cabellsnegres com l’atzabeja. Se’ls untava amb llibrantina. Li dèiem la 
Blancanieves. Era la gitana que vivia sota el pont del Bruguer, i solia posar amb vestits de 
farbalans i lunars. Ella no volia ser la meva model però desprès de molts dies d’insistir 
vam arribar a vènit, amb la  condició sine qua non. Jo l’hauria d’acompanyar fins a can 
Bardolet, després cadascú a casa seva. A les afores ja ses sentia del tot segura. Temia la 
ciutat de nit.  Deia qaue els municipals se l’enduien al cuartelillo i que li adobaven 
l’esquena. Quan va morir atropellada li van fer l’autòpsia. La pell li va canviar de color i 
semblava una gitana lorquiana, morena de verda lluna. Encara, quan passo pel Barri dels 
Caputxins, no puc deixar de pensar-hi i revisc els pocs mesos d’infernal calor anat a la 
piscina, el llarg hivern amb el cant aplanat de la boira rovelladora i el paisatge reumàtic 
que amb coratge titànic pintàvem els emocionats artistes que somiàvem futurs triomfs. 
Érem els de la boira.

FIDEL BOFILL.
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