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50 anys de la gran nevada a Barcelona

Un part de
pel·lícula

c María José Jover va tenir el cinquè fill
el dia 23. La nevada va deixar les mares
sense calefacció i sense visites fins que
es va poder arribar esquiant a la clínica

LAURA GUERRERO

María José Jover i el seu fill Javier a la clínica del Pilar aquest dijous
ANA MACPHERSON
Barcelona

C

omençaven a caure
flocs molt grossos i
en Luis em deia “nena, em sembla que en
caurà una de bona; aquesta agafarà”. María José Jover anava
de part, el cinquè fill, i, per tant,
no hi havia res a fer. “Eren les
dues o les tres de la matinada, i
vam agafar el nostre sis-cents
descapotable, que no era descapotable del tot, i vam recórrer
amb molt de compte els pocs
carrers que ens separaven de la
clínica del Pilar, al carrer
Balmes”.
Javier Miravitlles Jover, avui
un advocat que acaba d’estrenar els cinquanta, va néixer a
les vuit del matí. “Al ginecòleg
també el van haver d’anar a buscar a casa, era Nadal i estava nevant de mala manera, i en Luis
va tornar a agafar el sis-cents
per portar-lo a la clínica”.
María José recorda aquells
dos primers dies com el més
complicat de la nevada. El seu

marit, Luis Miravitlles, cèlebre
divulgador científic per televisió a les dècades de la pantalla
en blanc i negre, va anar a casa
dels avis materns a recollir els
nens i portar-los a casa, i ells recorden que els van portar a collibè perquè eren molt petits i hi
havia molta neu. I, després, no
va poder tornar a la clínica”.
La història es repetia entre
les altres mares. “Gairebé no hi
havia visites, i ens vèiem pels
passadissos, en bata. I no recordo cap inconvenient especial
per la nevada. Bé, sí, les monges es van quedar sense carbó i
nosaltres sense calefacció. No
hi havia manera de portar-lo.
Però no va passar res, ens van
atendre formidablement, ens
devien donar alguna cosa per
abrigar-nos, suposo”. I després
de pensar-ho un moment, afegeix: “Em penso que teníem
més moral de sacrifici. No va
protestar ningú. Ni va ser cap
drama”. I el dia de Nadal, les visites ja hi van arribar esquiant.
CONTINUA A LA PÀGINA SEGÜENT >>

Un altre Nadal. Una imatge de l’Arc de Triomf el dia de Nadal del 1962

PÉREZ DE ROZAS/ARXIU

1962: fred siberià
2012: 17 graus
En l’edició de demà, dia de
Nadal, la previsió meteorològica
a Barcelona apunta temperatures
màximes de 17º i mínimes de 10º,
un grau menys que ahir. Res a
veure aquesta entrada de l’hivern amb la de l’any 1962, quan
una nevada a conseqüència d’una
onada de fred siberià va posar en

perill la vida dels barcelonins.
Temperatures de dos graus sota
zero a Barcelona. La matinada
del 25 de desembre del 1962 ja havia caigut neu fins a dir prou.
Tres dies més tard, l’alcalde Porcioles va declarar que s’havien
acumulat als carrers uns sis milions de metres cúbics de neu,

que van romandre durant dies sobre l’asfalt i van provocar imatges insòlites com la dels barcelonins esquiant per les avingudes
més amples de la capital catalana. Va caldre portar màquines
des d’Andorra i la col·laboració
de l’exèrcit, bombers i policies
per tornar a la normalitat.

