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50 LA SANCIÓ
HORES de treball en be-
nefi ci de la comunitat 
poden saldar la falta 548 EL COST

EUROS es gasta l’Ajun-
tament cada dia en la 
neteja de grafi ts

ELS EXPERTS DIUEN...
La línia entre l’art urbà i el gargot que embruta és molt fi na. 
Us oferim quatre opinions que ajuden a entendre-ho

”Hi ha molts tipus de 
grafi ts –apunta l’ur-
banista Pere Mon-
taña–. Hi ha expres-
sions artístiques, art 
urbà, però també al-
tres que embruten 
els carrers” i acaben 

sent “un problema estètic, donen una imatge de 
ciutats brutes, desendreçades, d’espais degra-
dats”. Ànima del Pla d’Ordenació de Terrassa i lí-
der de molts projectes urbanístics a la ciutat, 
Montaña sosté que “l’administració ha d’inter-
venir tantes vegades com calgui per netejar els 
edifi cis protegits”. Quan els immobles són pri-
vats, “la responsabilitat és compartida”, defensa. 
Montaña proposa reconduir els autors dels tags 
“cap a l’art urbà” i posa com a exemple les em-
preses i els comerciants que “acorden amb els 
grafi ters la decoració de les seves façanes amb 
un grafi t o mural. Hi ha un codi entre ells i es res-
pecten. És una bona solució i t’estalvies netejar 
deu cops l’any”. 

“Donen imatge de ciutats 
brutes, desendreçades”

Pere Montaña 
urbanista

Va començar en això 
amb 14 anys i en té 
33. Aquest artis-
ta urbà terrassenc 
és grafi ter muralista 
però ve “de la fi rma”, i 
ho diu amb orgull. De 
la “fi rma”, dels “tags” 

aquells amb els quals es va començar a avesar a 
la riera del Palau, mirant de reüll. Albert L.co as-
segura que entén els empipaments per alguns 
grafi ts en murs, però reivindica en determinats 
espais (edifi cis tapiats, per exemple) el que con-
sidera “la forma d’art més antiga”, hereva de l’art 
rupestre. “Jo advoco per modifi car el concepte. 
Cal un canvi de mentalitat. El grafi t és llibertat. 
Et sents poderós quan ho fas, vols deixar la teva 
petjada. Les fi rmes es relacionen amb la delin-
qüència quan no ho són”, diu, categòric, aquest 
grafi ter que ha participat, fent un símil futbolís-
tic, tant en la “lliga” de la fi rma ràpida (al princi-
pi va ser “Pluma”, després “Snok”) com en la del 
mural legal, l’obra pensada, “la peça”. 

“Cal un canvi de mentalitat. 
El grafi t és llibertat” 

Albert L.co 
grafi ter

L’efecte “vidres tren-
cats” eixamplat es 
deixa sentir en mol-
tes ciutats: la degra-
dació crida a la de-
gradació, com una 
taca d’oli. Es gene-
ra sensació d’impu-

nitat i s’imposa la propensió a més trencaments 
en els voltants. Les repercussions econòmiques 
en l’activitat immobiliària de la deterioració, al-
menys estètica, en alguns sectors són, no obs-
tant això, “molt difícils de quantifi car”, ressalta 
Manel Caldés, administrador d’Activa Immobi-
liària, empresa terrassenca. El que queda clar 
és que la panoràmica d’un o de diversos edifi cis 
plens de grafi ts “minva la seva imatge de cara a 
un comprador”, apunta Caldés. Tot i això, aquest 
empresari subratlla que en el mercat “té més in-
cidència el barri i l’estat general de la fi nca”, amb 
pintades o sense. Per descomptat, “el preu de 
l’habitatge baixa en un entorn degradat. És un 
tot plegat”. Caldés recorda una dita escaient: 
“Què val casa teva? El que val la del teu veí”.

“El preu de l’habitatge baixa 
en un entorn degradat”

Manel Caldés 
empresari immobiliari

Membre del Coŀ legi 
d’Arquitectura Tècni-
ca, el terrassenc Sal-
vador Navarro apun-
ta que Terrassa “té 
grafi ters de qualitat”, 
però “els tags i les fi r-
mes embruten la ciu-

tat”. Navarro apunta una teoria: “Si neteges rà-
pidament, no augmenta. Si no ho fas, augmenta 
perquè tothom s’atreveix”. L’arquitecte tècnic 
argumenta que la ciutat de Terrassa té un hàn-
dicap, donat que proliferen “els sòcols de pedra 
als edifi cis. És un material que absorbeix la pin-
tura i els esprais i que necessita productes quí-
mics, més cars, per netejar-ho”. El resultat és 
que molts propietaris opten per pintar els sò-
cols, una solució que permetrà més tard repin-
tar per tapar els “tags”, però que malmet l’estè-
tica de les façanes. Hi ha solucions tècniques 
per protegir les façanes, diu Navarro, entre elles 
“acabats acrílics amb aparença d’arrebossat 
que permet repintar cada cop que s’embruta”. 
Al vidre, però, la pintada guanya la partida.

“Com més neta estigui la 
ciutat, més s’ho pensaran” 

Salvador Navarro 
arquitecte tècnic

*LA MÉS NAÏF. Oferir més espais públics alternatius 
on poder alliberar pulsions i desplegar creativitat. Els 
murs de les rieres i les parets dels túnels ferroviaris ja 
n’estan plens... 

*ACCIÓ/REACCIÓ. Un telèfon antigrafi t amb què els 
veïns puguin alertar de noves pintades per garantir 
una intervenció ràpida. 

*LA CREATIVA. I una de les més efi caces. Redecorar 
façanes, parets i aparadors amb murals o fotografi es. 
El MNACTEC és el gran referent a la ciutat. Les re-
reparets del museu eren un cau de “tags” i pintades. 
Avui, uns vinils amb fotos antigues de la fàbrica Ay-
merich, Amat i Jover decoren la façana, alliberada de 
gargots. 

*LA CLÀSSICA. A priori, permet resoldre el primer 
escull del problema, identifi car-ne l’autor, sempre que 
no actuï amb la cara tapada. La precisió de les càmeres, 
diuen, ajuda. I si són a un lloc visible, poden tenir efecte 
dissuasiu.

*LA DISSUASIVA. Funciona, sobretot, al transport 
públic. Contra les pintades al bus, al tren i al metro, 
algunes ciutats han decidit projectar a les càmeres 
informatives imatges advertint de les conseqüències 
(multes, detencions) de la malifeta. A Austràlia, per 
exemple, un jove emmanillat alerta a les càmeres del 
bus que pintar el transport públic és delicte.

*I UNS CAVALLETS. Alguns grafi ters suggereixen 
canalitzar la creativitat dels autors deixant-los coŀ locar 
cavallets a la via pública (a la rambla d’Ègara, per exem-
ple) per pintar a l’aire lliure, de manera controlada. 
Després es podrien endur la seva obra a casa.

*UN EQUIP D’INTERVENCIÓ. Hi ha ciutats que han 
format equips de neteja especialitzats en la neteja de 
parets, amb dedicació gairebé exclusiva.

Les nostres solucions 


