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El periodista Jesús Martínez presenta el seu Aturats? Dos acadèmics
nou llibre amb històries de veïns i veïnes
desmunten tòpics de les
persones sense feina
|| Y.L.
“Gandul, despreocupat.... són adjectius que sovint es relacionen
amb les persones en situació d’atur”, però són idees completament
falses”. Així començaven els acadèmics Pere Jornar i Jordi Guiu a
la presentació del seu últim llibre: “Parados en movimiento. Historias de dignidad, resistència y esperanza”, organitzada al mes de
juny per l’Assemblea d'aturats i aturades de La Marina.

▶ Al centre, el periodista Jesús Martínez acompanyat de l'Esther Pardo i el seu editor. 				

|| Victor Recacha
El periodista Jesús Martínez ha presentat el seu
nou llibre Un país llamado Zona Franca (Ediciones Carena), una crònica que recull vivències de veïns dels barris de La Marina. L’obra, va presentar-se
el 12 de juny a la Biblioteca Francesc Candel amb
la presència de l’autor, el seu editor i l’escriptora
Esther Pardo.
El llibre s’endinsa en les trobades que Jesús
Martínez, col·laborador d’aquest diari, ha mantingut amb diversos veïns dels barris de La Marina, fent visibles les seves històries perquè surtin a
la llum. Es tracta d’una crònica que pretén ser un
homenatge a Paco Candel, i la seva obra Donde la
ciudad cambia su nombre. Els lectors hi podran
llegir les entrevistes a les veïnes i veïns de La Ma-

Agustín Forteza		

rina i la narració d’aquestes trobades des d’un periodisme literari.
Jesús Martínez enfoca la raó de ser del llibre cap
als barris i cap a Paco Candel. Des del seu punt de
vista, l’escriptor i periodista nascut al País Valencià i adoptat per la Zona Franca feia el mateix que
ell ha intentat, narrar la vida dels veïns. Això sí,
Candel ho feia des de la novel·la, mentre que Jesús
Martínez ha narrat la realitat que ha viscut en conversar amb una “segona generació”. Perquè, segons
explica, molts dels entrevistats que apareixen a Un
país llamado Zona Franca són els fills d’aquelles
persones amb qui Candel va tractar. De fet, alguns
dels testimonis recollits en aquest nou llibre fins
i tot van arribar a conèixer l’escriptor. Per tant, el
llibre visita la gent dels barris de La Marina, “molt
humils i obrers”, i els seus orígens. ■

▶ Els autors del llibre, Pere Jornar i Jordi Guiu, i el president de l'Assemblea d'aturats del barri.

A l’acte els dos acadèmics van explicar l’experiència que han
viscut a partir de les entrevistes realitzades a persones en situació
d’atur laboral, que han sistematitzat al llibre: “Quan es parla d’atur,
s’acostuma a parla de xifres, números, dades... però la cosa canvia
molt quan s’arriba als barris i s’entrevista la gent afectada, es connecta amb vides reals” assegurava Jordi Guiu.
Els autors van posar l’accent en què existeix una idea generalitzada sobre les persones aturades. “Es creu que no es mouen de
casa i que són persones resignades i conformistes que pretenen
viure dels ajuts públics”. En canvi, la realitat és que “es mouen més
del que ens pensem” i a més a més, “tots tenen un tret comú: una
voluntat ferma de sortir-se’n”. ■

L'agenda de juliol
Dijous, 4

Cinema: LA TRIBU. Virginia (Carmen
Machi), netejadora de professió i "streetdancer" vocacional, recupera al fill que
va donar en adopció: Fidel (Paco León),
un executiu que ho ha perdut tot, inclosa la memòria. Activitat gratuïta
Hora: De 21:15 a 23.30h.
Lloc: Jardins de Can Farrero

Dimarts, 9

Tastet de Twerking
Tenir el control dels nostres cossos i de
la nostra sexualitat no és un crim, és
una revolució. Revelem-nos a ritme de
Booty Dance. Hora: De 18:30 - 20:30h
Lloc: Espai Jove La Bàscula.

Dijous, 11

Concert HIVERNACLE: New Sabrosura Trio. Des del cor de Barcelona i com
cada diumenge des de fa més d’un lustre,
New Sabrosura Trio vesteix de rumba
l’Underground de la Ciutat Comtal!
Hora: 20:30 - 22:00 - Gratuït
Lloc: Espai Jove La Bàscula.

Dijous, 18

CINEMA A LA FRESCA: COCO
Miguel és un aspirant a cantant i guitarrista autodidacta que somia amb seguir
els passos del seu ídol.
Hora: 22 h. Activitat gratuïta
Lloc: Jardins de Can Farrero

Dijous, 25

CABARET DE CIRC: Una sèrie de números de circ:
"Boleadoras", pilotes de rebot, humor, equilibri sobre
objectes, acrobàcia i pintura. Per a totes les edats.
Hora: De 20 h a 21.30 h. Activitat Gratuïta.
Lloc: Casa del Rellotge (Jardins de Can Farrero)

