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SALUT
Farmàcia i Ortopèdia REIXACH DE PABLO

PREVENCIÓ DE LES TAQUES A LA PELL

L’excés de les radiacions sense protecció
és una forta agressió per la pell i la salut.
Una vermellor o eritema és la primera conseqüència a l´exposició prolongada al sol,
doncs la radiació provoca dilatació i augment de temperatura de venes i artèries. Si
és excessiva, pot aparèixer una acumulació
de líquid inclòs formar butllofes. El bronzejat
apareix als pocs dies com a conseqüència
de l’augment dels melanòcits, i si l’exposició
és prolongada, s´augmenta la quantitat de
queratinòcits, els que fan que amb els anys
apareixen les arrugues.

- Alguns medicaments fotosensibles com els
anticonceptius orals, alguns antibiòtics,
antiinflamatoris , diürètics,...
- Dietes deficients en alguns nutrients.
- Perfums i cosmètics (cremes depilatòries)
aplicats abans d´exposar-se al sol.
Consells i precaucions
-
Posar-se protecció solar durant tot l’any
abans de sortir al carrer, amb un fotoprotector adequat a cada tipus de pell.
- No fer exposicions al sol excessives.
- No prendre el sol després d´una irritació
com la depilació.
- No prendre el sol si es prenen medicaments (consultar amb el farmacèutic si són
o no fotosensibles).
- Especial atenció en la protecció en embarassades i nadons.
- Vigilar els canvis de mida i forma irregular
de les pigues i taques antigues. És important una consulta a temps amb el dermatòleg.
- Per taques recents es poden aplicar productes específics per cada cas que podeu
trobar a la farmàcia. La majoria a base de
productes naturals. Millor consultar amb el
vostre farmacèutic.

Taques a la pell
Un augment de la quantitat de melanina fa
aparèixer les antiestètiques taques fosques
sobre tot a la cara, mans, escot i braços.
L’exposició excessiva al sol no és la única
causa per la qual apareixen les taques. Hi
ha altres causes tot i que també són activades per la llum solar, com per exemple:
- Embaràs. Segons el tipus de pell, poden
aparèixer sobre el tercer mes de gestació.
Taques d’embaràs o melasma, son més o
menys extenses en la cara (Pòmuls, llavi superior,...) i estan induïdes per les hormones.
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EIX SANT ANDREU
L’actualitat de L’EIX

AQUEST COMERÇ ÉS TEU

AQUEST DISTINTIU ET GARANTEIX QUE ESTÀS COMPRANT
A UN COMERÇ ASSOCIAT

BUSCA’L A L’APARADOR DE LA TEVA BOTIGA I FES PROXIMITAT
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COMERÇOS ANDREUENCS
El reportatge de XAVI SALVA

EL TALLER DE LA PAU

PAU BAUSILI, DE LA XURRERIA MÉS ANTIGA AL PATCHWOK MÉS CREATIU

L’any 1952, en Frederic Bausili i la Mercè Latorre, els pares de la Pau, van obrir la primera xurreria a la Rambla. Després de tenir
dues casetes de xurros al carrer Portugal
de la Sagrera i a la Riera de Sant Andreu,
van decidir instal·larse a la cantonada del
carrer Monges, en el que era el magatzem
d’una Bodega, al costat d’on hi havien les
antigues cotxeres. Segur que molts de vosaltres ho recordareu, era la famosa ‘‘Churreria Mercedes’’.

gaire bé, no tenia molta sortida a nivell
minorista i van decidir ampliar-ho i convertir-ho en merceria i ho van fer en un local
a peu de carrer, en el número 13 de Camil
Fabra, l’any 2005. Uns anys més tard, van
ampliar el negoci i es van traslladar al número 7 del mateix carrer.
Ja que de merceria sol era difícil viure, la
Pau va decidir començar a aprendre a cosir
a nivell professional amb les millors mestres. Però no volia fer patronatge ni arrenjaments de roba. Ella havia sentit a parlar
del patchwork, una tècnica que constistia a
unir retalls de teles per formar noves peces.
Segons diverses teories, la història del patchwork va començar a l’Egipte antic. Però, el
patchwork modern que coneixem avui dia
té el seu origen a Amèrica del Nord entre
els s.XVI-XVII. Els colons de el nord d’Europa, en concret la comunitat Amish, davant
l’escassetat de recursos, reutilitzaven la
roba vella per a la confecció d’altres peces
d’abric i edredons que omplien amb llana
o cotó. Eren molt típiques les reunions de
dones en què cosien aquests “quilts”. Quan
un membre de la família anava a contraure matrimoni, les dones de la família i de
l’entorn més proper col·laborava en la confecció d’un cobrellit per a la nova parella.

La Pau va treballar allà molts anys, fins el
1983 que per motius de salut de la mare,
van decidir traspassar-la.
A partir d’alehores va haver de replantejar-se la seva vida professional i va decidir
ajudar el seu pare en un petit negoci que
ell tenia de fabricació de peces de fusta
per a les puntaires. La Sandra, la filla de la
Pau, també va voler involucrar-se, anys més
tard, en el negoci, i per donar-li més visivilitat, van decidir obrir una parada al mercat
de Sant Andreu. Però la cosa no va anar
eixsantandreu.com

A principis de 2012, la Pau ,va deixar el local
de Camil Fabra i va instal·lar-se als baixos de
casa seva, al número 3 del carrer Cuba i va
reconvertir el garatge en un taller/botiga.
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com queden o hem de replantejar-nos
alguna cosa...‘‘A mi el que m’agrada del
patchwork és que és un treball amb molt
sentiment’’, ens explica la Pau tota emocionada i amb els ulls humits per les llàgrimes. ‘‘Normalment es fa per a familiars i
per a gent que estimes, perquè son treballs
molt llargs on s’hi dediquen moltes hores.
Es posen molts sentiments en el projecte i
sempre acabem el treball amb una petita
dedicatòria que cosim, per exemple, si és
un edredó, a la part del darrere’’.

Aquí ha deixat una mica de banda la merceria, tot i que encara podem comprar-hi
moltes teles molt ben seleccionades i tot el
que necessitem per cosir, però la finalitat
d’aquest espai no és una botiga, és un taller,
un lloc de reunió on la Pau imparteix cursos i
ensenya la tècnica del patchwork intentant
recrear-ne els seus orígens, reunir gent a qui
li agrada cosir i crear peces úniques.

La Pau és sòcia de l’Eix Comercial des del
primer dia que va obrir la primera botiga
al carrer Camil Fabra. Ens diu que només té
bones paraules per l’Eix, que sempre que
ho ha necessitat l’han ajudat. ‘‘Encara recordo quan vam voler fer el Récord Guinnes de fer 100 hores fent puntes de coixí,
com s’hi va involucrar en Joan Mateu per
ajudar-nos a fer-ho possible’’.

’’Tenim 4 màquines de cosir’’, ens diu la Pau,
‘‘però ensenyem també la tècnica manual,
cadascú escull com vol cosir. La majoria ho
fan a màquina per poder acabar més ràpid,
però el patchwork original es feia a mà’’.
El taller de la Pau està obert de dilluns a
divendres i es fan grups de matí i de tarda.
Cada peça que creen és única i abans de
començar-la, hi ha tota una tècnica creativa, tant o més important, que la pròpia
confecció. Primer cal triar el projecte que
es vol fer , escollir totes les teles i veure com
les unirem entre elles, mirar si ens agrada
La revista de l’Eix de Sant Andreu

’’Soc una enamorada de Sant Andreu’’, ens
diu ‘‘porto Sant Andreu al cor. Si hagués de
tornar a obrir un negoci, seria aquí, sens
dubte, a la Rambla. El meu sommni seria,
un dia, poder tornar a obrir una xurreria en
record dels meus pares’’.
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CONSELLS IMMOBILIARIS
MIGUEL ANGEL ROMERO
Agent de la Propietat Immobiliària nº 3002 - Administrador de Finques nº 4945

CONSELLS PER LA VENDA RÀPIDA
EFICIENT I SEGURA

T’has decidit. Vols vendre casa teva!.
Sembla que si tanta gent vol comprar
habitatges hauria de ser senzill vendre
el teu, no?
Entenem que vols vendre’l ràpid. I caldrà conèixer els preus de tancament...
no els de oïda.
Et caldrà fer-ne una promoció adequada: fotos, portals, cartells, visites,
preparar el pis per quan vinguin a veure’l... “una feinada, però amb molta
dedicació me’n puc sortir”, pot ser que
pensis.

Per què hi ha qui diu que no cal un
agent immobiliari per vendre el teu
pis?”.
Què pots esperar d’un API COL·LEGIAT
inscrit a APIALIA?
-Que coneixerà al detall la normativa i
els protocols comercials.
-Que actuarà amb rigor, transparència i confidencialitat.
-Que vetllarà pels teus interessos econòmics
-Que t’ajudarà a trobar el millor preu
d’oferta de l’habitatge
-Que comercialitzarà la teva llar de
manera que arribi fins al màxim nombre de clients.
-Que t’aportarà tranquil·litat durant el
procés de venda de l’habitatge.
En definitiva, farem el que sabem fer:
vendre pisos de manera professional !!
Ha arribat l’hora. VULL VENDRE

Quant val casa meva? Segur que t’ho
estàs preguntant.
No és fàcil. De fet, és un dels aspectes
més difícils del procés de venda i amb
el que cal tenir molta cura perquè t’hi
estàs jugant els diners.
Si alguna cosa sabem a APIALIA, després de tots aquests anys dedicats a
vendre immobles, és que no pots fixar
el preu de venda guiant-te pel que necessites.
El valor de mercat del teu habitatge el
determina la quantitat que el mercat
n’està disposat a pagar just en el moment en què tu desitges vendre’l.
I entenem que vols que tot el procés
de venda vagi rodat, sense córrer cap
risc ni incomplir cap normativa que
pugui truncar l’operació o que et comporti problemes més greus. Déu n’hi
do!. Això ja es complica.
eixsantandreu.com

- Quan vulguis vendre el teu pis o casa,
deixa-ho en mans d’un agent immobiliari APIALIA. Ell et garantirà seguretat, professionalitat i coneix el que
cal fer per vendre el teu pis ràpid, al
preu més alt possible i sense riscos innecessaris.
Tots els agents que formem part d’APIALIA som API col·legiats, estem degudament inscrits al Registre AICAT i disposem d’una forta assegurança de RC
i de caució.
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Un API col·legiat es compromet a respectar un codi ètic rigorós i segueix
un programa de formació continuada
per a millorar com a professional.

Com funciona?
Quan tu, com a propietari, signes un
contracte d’exclusiva compartida
amb una agència d’APIALIA, només
tens relació directa i personal amb
aquest API, però, de fet, el pis es podrà
vendre des de qualsevol de les 350 immobiliàries d’APIALIA, les quals estan
permanentment connectades per mitjà d’un sistema en línia.
I sense sobre cost per a tu!!

I no només això, a APIALIA som experts en el mercat local i col·laborem
en els encàrrecs de venda en exclusiva de les propietats i els compartim,
gestionant els immobles de manera
conjunta.
L’EXCLUSIVA COMPARTIDA. Un exèrcit
de professionals venent el teu pis
No cal que parlem de pisos. Pensa en
qualsevol objecte que tinguis per casa
i que vulguis vendre. Un televisor, per
exemple. Com creus que seria més
senzill vendre’l?: dient-li a una persona que ven televisors o a 20 professionals formats per vendre’n i amb 20
botigues on hi entra gent buscant televisors?

Quin és el resultat?
Un únic interlocutor que et representa i que vetlla pels teus interessos i
moltes agències treballant alhora
per a tu. Multiplica exponencialment
les possibilitats de venda i redueix el
temps que es necessita per vendre la
propietat.
I ara ja ho saps!
Un API de barri es qui millor coneix el
Mercat i t’aconsellarà què és el que
més et convé
Multiplica les opcions de vendre el teu
pis més ràpid i al millor preu possible.
Amb APIALIA, menys és més.

Els agents APIALIA creiem en la segona opció i per això treballem amb l’exclusiva compartida.

La revista de l’Eix de Sant Andreu
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DEL MÓN A SANT ANDREU
L’entrevista de XAVI SALVA

BRENDA PÉREZ

D’EL SALVADOR A SANT ANDREU

Què ens pots explicar del teu lloc
d’origen?
És el “pulgarcito” d’Amèrica, però,
tot i ser el país més petit de Centre
Amèrica, és el més densament poblat.
Banyat per l’Oceà Pacífic, és un lloc
acollidor, senzill, amb molta pobresa
econòmica i social, on fa molta calor
durant tot l’any.
Què et va portar a Sant Andreu per
primera vegada?
Volia cambiar de situació econòmica.
Al meu país hi havia una crisi molt gran
i necessitava sortir d’allà i ajudar als
meus pares.

Al parlar de Sant Pacià, tot bon
andreunc s’ompla d’orgull per la seva
Parròquia d’estil Neogòtic, iniciada
per l’arquitecte Joan Torras Guardiola,
fill de Sant Andreu, amb el seu mosaic
que decora el passadís central, disseny
d’Antoni Gaudí i elaborat pel marbrista
Luigi Pellerin, o la seva espectacular i
cuidada vegetació.

Vaig venir directe d’El Salvador a Sant
Andreu per una amiga dels meus pares
que hi vivia i tal com vaig arribar, vaig
saber que Sant Andreu era el meu lloc.
Ella em va ensenyar el poble i me’n
vaig enamorar.
Quant temps fa d’això?
14 anys, ja! Primer vaig viure a la zona
de Torres i Bages i amb el temps he
anat canviat vàries vegades fins a
estar a dia d’avui, al casc antic de Sant
Andreu, la zona que més m’agrada.

Avui entrevistem a la Brenda, la
persona encarregada que tot estigui
endreçat, net i pulit quan entrem en
aquesta petita part de la història de
Sant Andreu.

Per què vas escollir quedar-te a Sant
Andreu?
Perquè m’hi sento molt còmoda i molt
acollida des del dia que vaig arribar.
No sembla que esiguis a Barcelona...
surts de casa i coneixes a tothom i això
em recorda la meva terra.

Brenda, d’on vens?
D’el Salvador, de la seva capital, San
Salvador, la ciutat més gran de la
República d’el Salvador i una de les
ciutats més poblades de l’Amèrica
Central.
eixsantandreu.com
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Què has trobat a Sant Andreu que et
recordi o que no et faci enyorar el lloc
d’on ets?
La gent, els Andreuencs! Son gent
acollidora, només que coneguis a
una persona ja fa que coneguis a la
majoria. El sentiment que, tot i estar
dins de la ciutat, tens la sensació
d’estar en un poble i que surts al carrer
i la gent es saluda... això a altres barris
de Barcelona no passa.

Quan venen visites, què és el primer
que els ensenyes?
La Rambla, és el lloc on quedo amb els
amics. Tal i com surten del metro ja els
faig baixar Rambla avall.
Saps que els de Sant Andreu encara
“anem a Barcelona”?
I tant, i jo ho dic molt quan vaig al centre.
I tinc amics que em rectificen dient
“Brenda, ya estamos en Barcelona”
i jo els hi dic que si visquessin a Sant
Andreu, entendrien que som un poble.

Però si que enyoro una cosa, la fruita
del meu país! La trobo molt a faltar,
sobretot els cocos... aquí no he trobat
cocos com els d’allà.

Compres al comerç de proximitat?
Si, sobretot a Casa Atmeller. Hi vaig
molt perquè tot sembla molt fresc,
acabat d’arribar del camp i això em
recorda molt a El Salvador.

Com és l’acollida a persones de fora
per part de la gent del barri?
La meva experiència personal és
magnifica, només tinc bones paraules.
Com us deia, em vaig sentir recolzada
des del primer moment. Sempre estic
envoltada d’un ambient molt familiar,
tothom em dona molt afecte i el fet
que la gent coneixi a la meva filla des
de petita fa que em trobi dins d’una
segona família.

Com és la teva feina a Sant Pacià?
Soc la responsable de la neteja i no
podria estar mès agraïda de treballar
en un entorn tant maco com és
aquesta Parròquia. Aquesta feina ha
fet que conegui a molta gent del barri,
a moltes famílies, a una comunitat de
persones que els hi tinc molt d’apreci.

Què és el que més t’agrada del barri?
A part de la seva gent, tenim de tot,
escoles, serveis, comerços...

Alguna proposta de millora pel barri?
Els parcs pels nens, n’hi haurien d’haver
més i ser més grans. Per exemple, a la
plaça de les Palmeres, la zona de jocs
pels nens és molt petita, i s’omple de
seguida.

També em té el cor robat el casc antic,
el carrer Coroleu, el carrer Sócrates, la
Plaça Mercadal... tota aquesta zona té
un encant difícil d’explicar.

Brenda, gràcies per estimar com
estimes Sant Andreu, per considerar-la
ja casa teva i per no voler marxar mai
més d’aquí. I gràcies per considerarnos la teva família i per cuidar de Sant
Pacià per a tots nosaltres.

I quin és el teu racó preferit del barri?
Els parcs, plens de vegetació, sobretot
el parc de la Pegaso, perquè em
recorden molt d’allà on vinc.
La revista de l’Eix de Sant Andreu
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EL RACÓ WAW!
LAURA
Botiga WAW FEST

SLIME AMB PASTA DE DENTS
PASSOS A SEGUIR

MATERIALS

- Pasta de dents
- Cola blanca
- Palo de gelat per barrejar
- Colors alimentaris amb les tonalitats
de l’arc de sant Martí

- Posa la cola repartida en diversos recipients de vidre o plàstic.
- Afegeix colorant amb els diferents tons
de l’arc de sant Martí.
- Posa una mica de pasta de dents i barreja-ho.
- Posa més quantitat de pasta de dents
fins aconseguir la textura adequada.
- Fes tires amb els diferents colors de l’arc
de sant Martí.

eixsantandreu.com
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BOCINS D’HISTÒRIA
PAU VINYES i ROIG
Historiador

LES PRIMERES PISCINES
A SANT ANDREU DE PALOMAR

Sabem per les referències orals que ens
han arribat fins avui que l’antiga seu de
l’Ateneu Obrer de Sant Andreu de Palomar, situada a la Torre de Parellada -just
entre l’actual carrer de l’Abat Odó i la
plaça de les Palmeres-, disposava d’una
bassa on els nens i les nenes s’hi banyaven en època de bon temps. Fins i tot
algun adult de l’Agrupació Atlètica Vida,
entitat adherida a l’Ateneu Obrer, s’hi remullava. Amb el pas dels anys la bassa es
reconvertí en piscina i l’Ateneu Obrer creà
una “Comissió de Piscina” per al gaudi del
seus alumnes i exalumnes així com socis.

i la pèrdua del règim republicà comportà
que el projecte quedés en paper mullat.

Piscina construïda pels soldats de la caserna d’artilleria de Sant Andreu, inaugurada el setembre de 1938.
Foto F. Mesas / Fons Família Grijalba.

Durant la Segona República es projectaren quatre piscines a Sant Andreu de Palomar. Tres d’elles no es dugueren a terme
i la tercera tingué un ús merament militar.
En aquest darrer cas fem referència a la
piscina situada dins de les casernes d’Artilleria del passeig de Torras i Bages. Segons
el diari Euzkadi, la piscina fou inaugurada
el diumenge 11 de setembre de 1938, amb
un festival d’exhibició de nadadors de reconegut prestigi en el camp de la natació esportiva catalana així com un partit
de waterpolo entre dos components de
l’exèrcit. Els nadadors eren membres de
la Federació Catalana de Natació incorporats a l’Exèrcit Popular de la República.

Piscina olímpica del Club Natació Sant Andreu, inaugurada el juny de 1992. Arxiu Club Natació Sant Andreu.

L’escola Ignasi Iglésias, fundada el 1930,
està situada a l’antiga masia de les Carasses. El nou centre educatiu fou batejat
amb el nom del poeta i dramaturg andreuenc per la seva aferrissada defensa
de les escoles a l’aire lliure. El centre disposava d’un ampli pati i d’espaiós terreny al
seu voltant. L’any 1936, el Patronat Escolar
de l’Ajuntament de Barcelona projectà en
l’esmentat sòl una piscina pública. Es realitzaren els plànols del nou equipament

En els terrenys on s’acabarien construint
els habitatges racionalistes de la Casa
Bloc, hi tenien cabuda dues piscines públiques, una per a adults i una altra per a
infants. El desenvolupament de la guerra
eixsantandreu.com
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amb data del 5 de febrer de 1936 i signat
per dos arquitectes. Malauradament, com
succeí amb la veïna Casa Bloc el projecte
es paralitzà degut a la Guerra Civil. El nou
règim franquista no el reactivà i no serà
fins als anys setanta que es construeix una
piscina coberta al darrera de l’escola. Per
construir-la es va sacrificar un petit bosc
de castanyers d’Índia. El 1973, l’Ajuntament
de Barcelona cedeix la gestió de la piscina
al Club Natació Sant Andreu, fundat just
dos anys abans, qui ja gestionava la Piscina Municipal del carrer de Santa Coloma,
inaugurada a inicis dels setanta del segle
XX. A la dècada dels noranta del segle
passat la piscina fou clausurada i el 1999
l’espai era reconvertit en un pavelló esportiu. I, a finals de l’actual dècada, el pavelló
fou enderrocat per a donar pas a un nou
edifici per a usos escolars.

inaugurar una de nova, descoberta i de 33
metres de llargària. Al cap de dos anys, el
club compra les instal·lacions esportives de
la Fabra i Coats - adquirides anys abans pel
FC Barcelona- i es remodela quasi tot l’espai, desapareixen l’antic camp de futbol i
es construeix una piscina olímpica de 50
metres. Inaugurada el 14 de juny de 1992,
tot just a les portes dels Jocs Olímpics de
Barcelona 92. Essent utilitzada per als entrenaments olímpics de waterpolo femení i
masculí dels jocs d’aquell any. Actualment
el club és tot un referent dels esports d’aigua a Catalunya i a l’Estat espanyol.
Una altra piscina que ha deixat petjada
entre els andreuencs i sagrerencs fou la
situada entre el carrer de Berenguer de
Palou, del Pare Manyanet, a la plaça d’Albert Badia i el carrer del Camp de la Ferro.
Propietat de l’Obra Sindical de Educación
y Descanso i després passant a mans de la
Direcció General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya. Desapareguda la instal·lació nàutica, s’hi construí el nou Pavelló
Esportiu Francisco Calvo, gestionat per l’Associació Esportiva Sant Andreu, i anys després el Poliesportiu Camp de la Ferroviària
-actualment mal anomenat del Ferro.

El el 18 de juliol de 1954, tot coincidint amb
la festa en record del Glorioso alzamiento
nacional espanyol, s’inaugurava una piscina descoberta dins de les instal·lacions esportives de la Fabra i Coats. El 5 de juny de
1971, la piscina era traspassada al Club Natació Sant Andreu. El 25 de maig de 1986,
després d’enderrocar la vella piscina, es va

La revista de l’Eix de Sant Andreu
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1
CENTRE CULTURAL
CAN FABRA
Segre, 24-32
T. 933 600 565

BIBLIOTECA IGNASI
IGLÉSIAS-CAN FABRA
T. 933 600 550
CENTRE D’ESTUDIS
IGNASI IGLÉSIAS
Ignasi Iglesias, 33

MOSAIC DE GAUDÍ
Parròquia de Sant Pacià
Vallès, 40 T. 933 466 554

2

PARC DE LA PEGASO
Gran de la Sagrera, 179
(entre Rovira i Virgili i
Portugal)

3
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COMERÇ ASSOCIAT
SERVEIS I PROFESSIONALS

> ADVOCATS / ASSESSORS
SEIGE ABOGADOS Y ECONOMISTAS
Gran de St. Andreu, 27 - 937 077 043
SPONDEO ASS. FISCAL I LABORAL
Llenguadoc, 50 - 932 682 030
WAW FEST

SUMINISTROS VIRA

VIATGES SANT ANDREU

MAPFRE CARRER GRAN

eixsantandreu.com

> AGÈNCIES DE VIATGES
NAUTALIA
Coroleu, 1 - 931 124 204
VIATGES PONS
Rubén Darío, 15 - 932 740 102
VIATGES ST. ANDREU
Malats, 19 - 932 740 001

> ARTS GRÀFIQUES
ESPAI GRÀFIC
Borriana, 25 - 933 111 339
IMPRENTA BALTASAR 1861
Gran de St. Andreu, 152 bis - 933 469 152
IMPRENTA JJGG
Concepció Arenal, 319 - 932 741 934
RÈTOLS BARCELONA
Borriana, 45-47 - 932 744 502
> ASSEGURANCES
ACEDO & MATAMALA
Rubén Darío, 38 - 933 117 608
MAPFRE
Gran de Sant Andreu , 87 - 932 745 225
ORTS RISK
Pare Secchi, 42 - 933 464 690

18

> ELECTRÒNICA PROFESSIONAL
SUMINISTROS VIRA
Gran de St. Andreu, 227 - 933 450 001
> ESTANC / PREMSA
ESTANC MORA
Ajuntament, 13 - 933 454 280
L’ESTANC
Gran de St. Andreu, 168 - 933 466 256

> ANIMALS DE COMPANYIA
MOIXAINES
Pons i Gallarza, 12 - 936 339 005

> ENTITATS BANCÀRIES
CAIXABANK
Gran de Sant Andreu, 76-78

> ESDEVENIMENTS I SALES DE JOCS
WAW FEST
Rubén Darío, 55 - 937 763 977

> ENSENYAMENT
EL TALLER DE LA PAU
Cuba, 3 - 933 466 677
FIL D’OR
Gran de St. Andreu, 168 - 933 120 851
ESCOLA DE DANSA HERMINIA ESPEJO
Ramón Batlle, 26 - 932 742 245
ESCOLA DE MÚSICA BCN FUSIÓ
Gran de St. Andreu, 132 1er - 932 743 501
ESCOLA D’ANGLÈS KIDS & US
Ignasi Iglesias, 85 - 933 118 750
ESCOLA INFANTIL LES MANETES
Abad Odó, 38-40 - 933 602 832
MAB DANCE CENTER
Malats, 79-81 - 930 137 750
MERCERIA PERELLÓ
Gran de St. Andreu, 261 - 933 450 457
TOP AULA CENTRE DE FORMACIÓ
Camil Fabra, 1-3 - 933 687 406
> ESPORT
BASE CARPI
Gran de St. Andreu, 235 - 933 112 405
CARIÑENA CICLES
Rbla. Fabra i Puig, 64 - 933 117 601
CERCENADO
Gran de St. Andreu, 229 - 933 450 003
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COMERÇ ASSOCIAT
CLUB ESPORTIU FABRA I COATS
Sant Adrià, 33-35 - 630 319 909
CLUB NATACIÓ SANT ANDREU
Rbla. Fabra i Puig, 47 - 933 456 789
GIMNÀS ANOLL
Camil Fabra, 2-4 - 933 113 301
> FOTOGRAFIA
LAURA ESPADALÉ
Llenguadoc, 18-20 - 933 117 949
> IMMOBILIARI
DOLÇA LLAR
Gran de St. Andreu, 138 - 930 155 543
FINCAS SAN ANDRÉS
Borriana, 1-13 - 933 467 211
TECNOCASA
Rbla. Fabra i Puig, 46 - 935 167 669
> INFORMÀTICA I TELEFONIA
INFORESCATE MOBILE
Virgili, 72 - 606 238 703
PARLEM
Gran de Sant Andreu, 15 - 667 309 269
PRINK
Gran de St. Andreu, 145 - 935 042 963
> INSTAL·LACIONS I REFORMES
A.TEMPORAL DESIGN+CONCEPT STORE
Vintró, 1 - 933 484 687
LAMPISTERIA IRLANDA
Irlanda, 36 - 608 161 308
MERCE CARRERA INTERIORISME
Gran de St. Andreu, 45 - 627 447 011
NOVOESTIL
Gran de St. Andreu, 61 - 932 744 679
REFORMES A. LAFUENTE 2
Sant ILdefons, 32 - 932 741 782
TALLER DE DISSENY EDUARD MUNIESA
Servet, 37 - 639 308 731
La revista de l’Eix de Sant Andreu

VERD I CLIMA (CLIMATITZACIÓ)
Gran de St. Andreu, 131 - 936 245 770
> LLIBRERIA / JOCS / OCI
ABACUS
Gran de St. Andreu, 52-54 - 932 745 799
GOKURAKU
Malats, 8 - 936 597 441
JOCS I JOGUINES LA JOTA
Borriana, 95 - 936 677 641
LA CAMBRA DELS ENCANTERIS
Pl. Mercadal, 35 - 931 428 928
LA MAQUINÀRIA
Llenguadoc, 82 - 600 031 905
LA TRIBU LLIBRERIA
Pons i Gallarza, 30 - 931 537 282
> LOTERIA
ADMINISTRACIÓ DE LOTERIA Nº 67
Malats, 15 - 933 456 291
> MERCERIA
EL TALLER DE LA PAU
Cuba, 3 - 933 466 677
FIL D’OR
Gran de St. Andreu, 168 - 933 120 851
MERCERIA PERELLÓ
Gran de St. Andreu, 261 - 933 450 457
> MOTOR
RENTAT AUTO BARCELONA
Les Monges, 70 - 667 572 739
TALLERS FERCAR
Malats, 40 - 930 004 837
TALLER ROCAMORA
Ignasi Iglesias, 9 - 933 450 567
TOT MOTOR BCN
Sócrates, 58-60 - 932 745 222
19

VIATGES PONS

MERCERIA PERELLÓ

TALLERS FERCAR

#eixsantandreu

COMERÇ ASSOCIAT
SUMA’T A L’EIX

ASSOCIA’T!
eixsantandreu.com

BACALLANERIA PERELLÓ

FARMÀCIA CLAPÉS

CARNISSERIA CAN JAUME

eixsantandreu.com

> SERRALLERIA
SERRALLERIA CPG
Ajuntament, 20 - 933 119 862

FARMÀCIA RODRIGUEZ MOR
Gran de St. Andreu, 186 - 933 110 130

SALUT

> BENESTAR
QUIROMASSATGE PARDOS
Malats, 21 local 5 - 933 117 356
MÓN QUIROPRÀCTIC
Ramón Batlle, 17-21 local 4 - 932 425 040
ACTIVA’M
Malats, 22 - 626 660 770
> CENTRES AUDITIUS
AMPLIFON
Gran de St. Andreu, 93-97 - 933 113 113
AURAL
Gran de St. Andreu, 161 - 933 603 272
> CENTRES DENTALS
ESPAI DENTAL DOCTORA TAMARIT
Llenguadoc, 78 - 930 150 098
CENTRE DENTAL SANT ANDREU
Gran de St. Andreu, 56 - 932 229 000
NOVA SANT ANDREU
Gran de St. Andreu, 124 - 932 741 236
VITALDENT
Gran de St. Andreu, 220 - 933 600 190
> FARMÀCIES
FARMÀCIA GRAN DE ST. ANDREU 125
Gran de St. Andreu, 125 - 933 468 803
FARMÀCIA CASTELLANOS
Gran de St. Andreu, 91 - 933 459 058
FARMÀCIA CLAPÉS
Gran de St. Andreu, 211 - 933 466 356
FARMÀCIA FRANQUESA
Gran de St. Andreu, 260 - 933 452 341
FARM. I ORTO. REIXACH DE PABLO
Gran de St. Andreu, 263 - 932 744 709
20

> CERTIFICATS MÈDICS
CRC (CENTRE DE RECONEIXAMENT
DE CONDUCTORS)
Gran de St. Andreu, 191 - 936 243 508
> ÒPTICA
ALAIN AFFLELOU
Gran de St. Andreu, 136 - 933 453 083
COTTET ÒPTICS
Gran de St. Andreu, 268 - 933 110 910
GENERAL ÒPTICA
Gran de St, Andreu, 257 - 935 187 001
ÒPTICA UNIVERSITÀRIA
Gran de St. Andreu, 254 - 933 454 775
UNIVERS DE LA VISIÓ
Gran de St. Andreu, 103 - 933 469 412

ALIMENTACIÓ

> BACALLANERIA
BACALLANERIA PERELLÓ
Pl. Mercadal, 10 - 933 450 055
> CANSALADERIA / CARNISSERIA /
XARCUTERIA
CARN I EMBOTITS “CA LA NURI”
Pl. de les Palmeres, 11 - 933 114 155
CARNISSERIA CAN JAUME
Mercat, 13 - 933 450 519
CANSALADERIA PUIG
Gran de St. Andreu, 147 - 933 467 301
CARNISSERIES MACIÀ
Vintró, 4 - 933 467 504
EL PUNT IBÈRIC
Gran de St. Andreu, 189 - 931 277 317
GASCH XARCUTERS
Pl. Mercadal, 24 - 933 602 017

Juliol-Agost-Setembre 2021 Núm. 03

COMERÇ ASSOCIAT
MARIO GONZALO
CHARCUTERIA DEGUSTACIÓN
Gran de St. Andreu, 155 - 936 819 791
PANTAIBERIC
Rbla. Fabra i Puig, 3 - 933 283 920
> DELICATESSEN
CASA DONOSO
Malats, 42-46 - 671 562 909
CHOCOLAT
Mercat, 14 - 932 745 767
PASTADEI
Mateu Ferran, 2 - 931 256 093
> FORN/PASTISSERIA
FORN DEL PASSEIG
Rbla. Fabra i Puig, 10 - 933 464 054
GRANIER
Gran de St. Andreu, 202 - 933 462 738
IAIA’NITA
Gran de St. Andreu, 276 - 931 588 501
MASSAMARA
Gran de St. Andreu, 142 - 933 116 871
PA ARTESÀ DEL VALLÈS
Gran de St. Andreu, 262 - 933 602 573
PASTISSERIA GUIFRÉ
Gran de St. Andreu, 233 - 937 872 218
> PEIXATERIA
REI DEL PEIX
Rbla. Fabra i Puig, 78 - 938 322 550
> PRODUCTES DEL CAMP
CASA AMETLLER
Gran de St. Andreu, 157 - 671 642 583
CASA AMETLLER
Rbla. Fabra i Puig, 39-41 - 673 030 805
La revista de l’Eix de Sant Andreu

> PRODUCTES NATURALS I
ECOLÒGICS
BIOPOMPAS DE SANT ANDREU
Mercat, 6 - 936 399 513
ORGANIC LAB INC
Coroleu, 2 bis - 931 455 321
VERITAS
Gran de St. Andreu, 122 - 933 114 013

ORGANIC LAB INC

> SUPERMERCAT
BON PREU
Dublín, 6 - 934 697 220
SORLI DISCAU
Gran de St. Andreu, 98 - 935 610 367

EQUIPAMENTS I SERVEIS
PER LA LLAR

FORN DEL PASSEIG

> ELECTRODOMÈSTICS
GRUP CARRERA BARCELONA
Gran de St. Andreu, 121 - 934 203 098
> FERRETERIA
FERRETERIA BARCELONA
Gran de St. Andreu, 236 - 933 451 442
> FLORISTERIA
FLORS IRIS
Gran de St. Andreu, 223 - 933 450 427

REI DEL PEIX

> PARAMENT DE LA LLAR
CULINARIUM
Gran de St. Andreu, 168 - 935 414 920
HIPERTEXTIL SANCHEZ
Gran de St. Andreu, 226 - 933 110 271
MILSTOCKS - LOW COST
Gran de St. Andreu, 130 - 623 064 224
21
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MONTSE INTERIORS
Gran de St. Andreu, 159 - 933 120 359
PLATS I OLLES
Rubén Darío, 26 - 933 450 264

NORMA

ANJU

EQUIP

LLENCERIA MARIA

eixsantandreu.com

EQUIPAMENTS I SERVEIS
PERSONALS

> JOIERIA
INDRA
Ajuntament, 14 - 933 113 513
FREYA PLATA I PEDRES
Pons i Gallarza, 5 - 616 937 107
JOIERIA SIMÓ
Rbla. Fabra i Puig, 33 - 933 113 054
JUIA JEWELS
Sant Adrià, 34 - 930 278 009
JULBE JOIER
Montpeller, 8 - 933 116 827
RICART JOIERIA
Gran de St. Andreu, 252 - 933 451 448
VALLMITJANA
Gran de St. Andreu, 221 - 933 450 021

> MODA HOME
CALL
Gran de St. Andreu, 265 - 933 450 459
FILAFIL
Rbla. Fabra i Puig, 70 - 933 112 753
> MODA ÍNTIMA
DUE
Gran de St. Andreu, 226 - 931 829 836
LLENCERIA MARIA
Ajuntament, 5 - 933 465 129
> MODA UNISEX
HUMANA
Gran de St. Andreu, 152 - 935 416 395
UNIFORMES Y LOGOS BCN
Av. Meridiana, 430 - 932 741 493
MALA RAZA
Pl. Comerç, 2 - 933 451 421
ORIGINALS
Gran de St. Andreu, 150 - 930 256 304
SCQUATTERS
Gran de St. Andreu, 185 - 932 696 850

> MALETES I BOSSES
NORMA
Ajuntament, 15 - 932 740 328

> MODA AMB PELL I COMPLEMENTS
ROLDIE 1989
Gran de St. Andreu, 188 - 933 465 059

> MODA DONA
ABANS MORTA QUE SENZILLA
Ajuntament, 22 - 933 117 774
ANJU
Pons i Gallarza, 5-7 - 625 556 054
EQUIP
Riera de St. Andreu, 1-3 - 932 744 408

> PERFUMERIES
BLAU PERFUMERIES
Gran de St. Andreu, 116 - 933 456 806
BLAU PERFUMERIES
Gran de St. Andreu, 240 - 933 452 398
EQUIVALENZA
Gran de St. Andreu, 225 bis - 693 709 421

22
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> PERRUQUERIA
BETHS HAIR SALON & STORE
Gran de St. Andreu, 225 - 933 823 332
JEAN LOUIS DAVID
Ajuntament, 7 - 933 466 214
LA BOUTIQUE DEL PELUQUERO
Gran de St. Andreu, 237-239 - 932 744 088
RAFFAEL PAGÈS
Concepció Arenal , 245 - 933 450102
LUXCITI
Gran de St. Andreu 135-137 - 930 108 871
> PETITS
EL GAT PIRATA
Plaça Comerç, 1 - 655 456 168
LLUNA DE FORMATGE
Ajuntament, 12 - 930 250 780
MOBILETTI
Llenguadoc, 106 - 933 119 975
NOU MESOS
Gran de St. Andreu, 225 - 933 455 233
TRAPELLES
Gran de St. Andreu, 148 - 933 462 336
> SABATERIES
CALÇATS ANDREA
Gran de St. Andreu, 114 - 930 178 846
CALÇATS NIROVI
Gran de St. Andreu, 199 - 933 465 019
RIVIER CALÇATS
Gran de St. Andreu, 246 - 933 466 002
SABATECA
Gran de St. Andreu, 208 - 931 740 171
> REGALS PERSONALITZATS
EL TALLER DE LA MERI
Mercat, 19 - 931 384 751
La revista de l’Eix de Sant Andreu

RESTAURACIÓ, OCI
I ESPECTACLE

> RESTAURACIÓ
AROMES CAFÈ LOUNGE
Gran de St. Andreu, 152 - 932 743 330
BAR VERSALLES
Gran de St. Andreu, 255 - 931 794 907
BAR LA VIOLETA
Malats, 32 - 935 312 084
COLLONUT
Gran de St. Andreu, 180 - 930 257 983
EL RACÓ DE LES TAPES
Pl. Orfila, 10 - 933 153 018
FRANKFURT’S SANT ANDREU
Gran de St. Andreu, 231- 931 401 829
LA COMTAL
Ajuntament, 9 - 931 180 189
LIVINGSTONE
Rbla. Fabra i Puig, 68 - 934 608 749
LA BODEGUETA DE SANT ANDREU
Rbla. Fabra i Puig, 30 - 656 376 842
MICHAEL’S TAVERN
Concepció Arenal, 213 - 933 120 358
PIZZERIA DIEGO
Rbla. Fabra i Puig, 35 - 933 114 351
SENYOR FABRA
Rbla. Fabra i Puig, 51 - 938 586 329
SEVERAL CAFÈ
Gran de St. Andreu, 165 - 634 243 571
TAVERNA CASA ARANA
Pons i Gallarza, 5-7 - 933 469 561
XURRERIA SANT ANDREU
Gran de St. Andreu, 241 - 933 118 754
23

VOLS SORTIR

AQUÍ?

info@
eixsantandreu
.com

LA BODEGUETA DE SANT ANDREU

PIZZERIA DIEGO

MÉS INFORMACIÓ

#eixsantandreu

ELS CLÀSSICS DE SANT ANDREU
CESC GUIMERÀ
Periodista

EL REFUGI DEL VEHICLE CLÀSSIC

El Vintage Classic Car Club organitza anualment des del 2008 la trobada de cotxes
clàssics al barri

Però el que ens ocupa ara, és el motor. “A
casa es parlava de gasolina”, explica en
César, de 69 anys, enginyer industrial jubilat.
“Vinc d’una família de tradició de mecànics.
El meu pare treballava per una empresa
subsidiària de la Pegaso, i tot i que el meu
avi havia sigut porter de L’Avenç (l’actual
Sant Andreu) i cada Nadal em regalaven
una pilota, jo el que volia eren Mecanos”.

Ja fa tretze anys que Sant Andreu s’omple
de cotxes històrics cada mes d’octubre.
Només la pandèmia ha pogut privar-nos
fins ara d’una trobada més que consolidada i que, si tot va bé tornarà, aquest 2021.
Darrere d’aquest esdeveniment hi ha en
César de la Cruz, creador el 2008 del Vintage Classic Car Club, cita ineludible per
aficionats als vehicles clàssics i els curiosos.
Però no només sobre quatre rodes es mouen els amants dels clàssics al barri. Juntament amb el seu germà, Xavier, gràcies a
la gran acollida de la trobada de cotxes,
des del 2015 també organitzen cada mes
de maig la trobada de motos clàssiques,
Saint Andrew Vintage Biker’s Club.

En César va adquirir el primer clàssic als
cincuanta anys, un Mini 1275 GT. La seva
col·lecció personal la completen un MGB
de 1962, Autobiachi Abarth del 1984 i un
Porsche Carrera del mateix any, “el que
jo volia des de petit”, apunta. Entre ells
crida l’atenció pel seu aspecte de competició el Lotus que a principi dels anys
vuitanta va dissenyar, inspirat en el Lotus 7 britànic, el pilot de ral·lis barceloní,
Antonio Zanini, un model del qual només
una cinquantena van ser matriculats per
sortir dels circuits.

El garatge dels germans de la Cruz és una
mena de museu ocult, on a banda de la
seva col·lecció particular de vehicles clàssics s’hi conserven tota mena d’objectes no
només relacionats amb el món del motor,
com bicicletes, cartells, aparells d’electrònics ben diversos o figures i ninots militars i
de la cultura popular.
eixsantandreu.com
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ELS CLÀSSICS DE SANT ANDREU

En Josep i la Montserrat són membres del
Club i van començar amb els clàssics restaurant un Renault Dauphine, model llançat el 1959, característic per tenir el motor a
la part posterior, de l’avi de la Montse. Ara
ja tenen tres vehicles més, una Impala, una
Vespa i un Fiat Uno salvat del desballestament. Entre Renaults va el joc. La Rocío no
té carnet, però sempre troba la manera de
poder sortir amb el seu Renault 7 del 1981.
Un model molt poc conegut, un Renault 5
amb maleter, que es va fabricar a Valladolid només per vendre’s a Espanya.

vehicle d’aquestes característiques per les
noves regulacions, especialment a la ciutat
de Barcelona.
A banda dels cinc cotxes clàssics, en
aquest particular racó del barri també s’hi
conserven una desena llarga de motocicletes i scooters. En destaquen una Lambretta, símbol del moviment mod britànic dels
anys seixanta, del seu pare, membre de
l’antiga Penya Lambretta de Sant Andreu,
llavors ubicada al Centre Cultural La Llum
Andreuenca (La Rosa), al carrer Coroleu.
També una Rickman portada des de Las
Vegas que va pertànyer a un stunt-man,
motociclista d’acrobàcies, tres Impalas i
una Derbi 3/5 fabricada a Mollet de les que
només se’n conserven cinc.

Rocío, Josep, César i Montserrat, membres del Club.

Què es considera a dia d’avui un vehicle
clàssic? “Que tinguin trenta anys d’antiguitat”, explica en César. La trobada que organitza n’aplega 25, tots diferents i alguns
tan carismàtics com Cadillacs i Chevrolets.
“Hem tingut molta sort perquè l’Eix s’ha involucrat moltíssim des del minut 1”, senyala.
A més a més l’esdeveniment també compta amb el suport desinteressat de diversos
establiments del barri. A banda del caràcter lúdic i festiu, en César també en reivindica el seu valor com a testimoni històric i
de preservació davant les dificultats cada
cop més grans que suposa mantenir un
La revista de l’Eix de Sant Andreu

En César ja no vol més cotxes, però inquiet,
com a bon col·leccionista de mena, encara
disposa al seu particular garatge d’espai
de sobres per a més troballes. I amb què
completaria en César la seva col·lecció?
“Amb una de les clàssiques cabina de telèfons britànica”, assegura. Un desig molt
menys difícil de fer realitat del que pot
semblar. En un fascinant cementiri de velles
cabines a la localitat de Carlton Miniott, al
nord d’Anglaterra, se’n conserven un bon
grapat. Potser haurem de repetir la visita.
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GENT DEL BARRI
L’entrevista de XAVI SALVA

JORDI BERNET

IL·LUSTRE DIBUIXANT DE CÒMICS ANDREUENC

trega, de tractar amb editors, etc... però
de dibuixar en tinc les mateixes ganes
que quan vaig començar!
Com vas començar?
Amb 14 anys vaig publicar els primers dibuixos, però com a professional, d’una
manera regular, a partir dels 15 per una
circumstància bastant fotuda. Va ser
quan va morir el meu pare, als 38 anys,
Jorge Bernet, gran dibuixant de l’època.
Aleshores jo dibuixava d‘una manera
molt ‘’verda” i per continuar amb el suport econòmic vaig seguir dibuixant el
personatge creat pel meu pare “Doña
Urraca” durant dos anys per l’editorial
Bruguera, fent els dibuixos i el guió. A mi
m’encantava dibuixar i en aquell moment
havia de ser en còmics fins que, després
de dos anys vaig començar a fer dibuix
realista per a diverses editorials.

De “Kraken” a “Sarvan”, de “Torpedo” a
“Clara de Noche” de “Custer” a “Tex”, fill
d’en “Jorge del Pulgarcito” i andreuenc
de naixement. Jordi Bernet, part d’una
família dedicada a la historieta i tota
una vida enmig de tebeos i tinta xina.

Durant els anys del franquisme i la censura treballaves pel mercat estranger. Com
van marcar la teva obra posterior aquets
països amb més tradició?
Vaig abandonar Bruguera per un tema
de drets d’autor. Vaig deixar el còmic
d’humor i em vaig posar amb el còmic
d’aventures on la narrativa era totalment
diferent. Vaig començar a dibuixar per
França, per l’agència Bardon Art (Barcelona-Londres), etc… treballant des d’aquí
amb agències que coordinaven els treballs per a l’estranger i aquest moment
em va marcar molt. El meu pare ja va patir
la censura, amb personatges secundaris
de ‘‘Don Pancho’’, on va haver de suprimir
un pentinat de trenes d’una noia mexicana perquè deien que eren “sumamente
inmorales y provocativas”. Però la censura

Quina és la teva relació amb el barri?
Vaig néixer a la clínica Sant Jordi, el 14 de
juny del 44, enmig del desembarcament
de Normandia, ara fa 77 anys. Tota la
meva família és andreuenca, començant
pel meu pare, en Jorge Bernet, creador
de “Don Pancho” i “Doña Urraca’’ i tota
la vida he viscut a Sant Andreu.
Com és el teu dia a dia a Sant Andreu?
Ara estic molt tranquil, estic jubilat, em
dedico a passejar el gos, a dibuixar el que
m’agrada, a viure… després de seixanta i
pico anys m’he tret de sobre la pressió de
dibuixar sota comanda, de terminis d’eneixsantandreu.com
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També has fet humor com Clara de Noche per El Jueves. Com veus l’estat de
l’humor en aquests moments d’asfixiant
correcció política? Seria possible crear-la ara?
Quan va morir Franco, va haver-hi una
època que es podia publicar tot, les bestieses més animals, la tira… i ara hi ha
hagut una recessió. “Clara de Noche” va
començar per una sol·licitud d’en Gin, el
director del Jueves d’aquell temps. Em va
demanar un personatge “de puta mare” i
li vaig ensenyar la Clara, una prostituta i,
en un moment transgressor com en el que
estàvem, li va encantar. Vaig fer “Clara
de Noche” durant 25 anys, després, la revista va anar canviant de propietari fins
que va arribar un moment que van voler
que reconvertís a la Clara en una noia a
qui li agradava sortir de nit. Aleshores va
ser el moment de deixar-ho córrer. Avui en
dia, on la gent no tarda res en demandar,
seria inviable un personatge com la Clara.

ha estat a tot arreu, jo he tingut censura
a Estats Units, a Suècia… fins i tot ara hi
ha coses que no pots publicar a tot arreu.
De l’explosió del còmic underground dels
setanta, qui et va marcar més i qui creus
que va deixar un llegat més important?
Per a mi, de tots els dibuixants d’aquesta
explosió underground, el que trobo que
tenia més talent va ser Robert Crumb,
aquest és el pare de tots… n’hi havia
molts, però aquest era el més potent.
Com és donar vida a un personatge com
Torpedo?
Aquest personatge va arribar a mi després de deixar l’agència Bardon Art,
quan vaig entrar a l’editorial Seleccions
Il·lustrades i allà vaig canviar una mica
el xip. Es va posar de moda treballar
amb un il·lustrador d’aquí i un guionista
americà, per exemple. Algú va dir de fer
alguna cosa de gàngsters, alguna cosa
que anés en contra de la moda de la
ciència ficció que era el fort dels EEUU
en aquella època i vam rescatar un inici
de guió d’un calaix. Allà va ser quan va
començar “Torpedo” la primera vegada
que el protagonista era un dolent, una
molt mala persona i aquí hi va haver la
originalitat, vam crear un equilibri entre
l’humor i la violència.

Què hi tens a la paret del teu estudi?
Hi tinc dibuixos de molta gent, però per
dir-te alguns, Alex Raymond (Flash Gordon, Rip Kirby…), Milton Caniff (Terry y los
Piratas) i d’un bon amic, en Frank Robbins (Johnny Hazard). No és que sigui un
col·leccionista de dibuixos, però treballant de dibuixant estàs moltes hores sol
i t’agrada estar rodejat de bones peces.
En Jordi acaba dient-me la sort que ha
tingut per poder treballar i gaudir al mateix temps dibuixant el que volia, el que
li agradava, passant-s’ho bé mentre mils
d’històries sortien del seu cap i, sobretot
de la seva mà. Jo acabo convençut que, la
sort l’he tingut jo de poder compartir una
llarga i bona estona que, ni de bon tros
es reflexa en la petita porció de l’entrevista que plasmo aquí amb Jordi Bernet, un
gran entre els grans, un creador d’aventures, un artista… un il·lustre andreuenc.

La revista de l’Eix de Sant Andreu
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