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1. Nil&Grandpa,  
        una història de rugby 
 

Nil&Grandpa és el nou còmic en català que donarà la benvinguda als alumnes de l’Escola de 

Rugby del Club Natació Poblenou (CNPN-Enginyers). Així mateix, el còmic forma part d’una 

campanya dirigida a escolars entre 8 i 16 anys del Districte de Sant Martí i que té per objectiu 

animar-los a formar part del món del rugby, un esport ple de valors que educa per a la vida. 
 

Què passaria si un avi impresentable tornés amb la seva família al Poblenou 25 anys després 

d’abandonar-la i es trobés amb una filla pedagoga i un nét introvertit i ultraprotegit? Aquesta és 

l’essència d’en Nil&Grandpa, una història de rugby ambientada en aquest barri del litoral 

barceloní.  

 

1.1. La idea 
 

La idea de realitzar un còmic en català sobre 

rugby parteix d’en Jordi Homs, el President del 

CNPN-Enginyers.  
 

Però és el seu guionista, Antoni Babia-Privat, 

qui pren de referència Gene Hackman a “The 

Royal Tenenbaums”, dirigida per Wes Anderson, 

per elaborar la història de Grandpa, un vell ex 

jugador de rugby i cràpula que es veu obligat a 

tornar a Poblenou després de rodar pel món. El 

Hackman dels Tenenbaums torna amb la família 

fingint un càncer d’estómac per tal de recuperar-

la. En Grandpa ho fa després de viure d’okupa 

de luxe a mansions d’estrangers de la Costa 

Brava, perseguit pels creditors i la policia.  
 

Segons Babia-Privat, Nil&Grandpa pretén 

explicar “la història d’un avi old school que 

rescata el seu nét d’una vida antinatural”, un 

nét que, segons el guionista, “és el viu reflex dels 

adolescents actuals, sobre protegits i eclipsats 

per l’era digital”.  
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El CNPN-Enginyers en xifres... 
 

 3 seccions amateurs: Rugby, Waterpolo i 

Natació 

 Més de 500 jugadors federats de tot el món, 

a les màximes categories. 

 Una filosofia pròpia: el club és dels jugadors i 

els directius són els seus representants. 

 A través de la nostra escola formem 

persones a més d’esportistes. 

 Mitjançant la nostra funció social, 

transmetem la nostra cultura i valors als nois 

i noies procedents d’altres països que 

formen part del Club. 

 

1.2. El promotor 
 

Des de l’any 1931, el CNPN, que enguany celebra el 

seu 80è aniversari, ha estat un referent de l’esport 

amateur al barri del Poblenou, en particular, però també 

a tot Catalunya i a nivell internacional, com a resultat de 

les seves gires. Només la secció de rugby del Club ha 

fet gires per més de 14 països, jugant més de 130 

partits amistosos internacionals en els últims 15 anys. 
  

Rugby, històrics de Barcelona 
 

La secció de rugby del Club Natació Poblenou, amb  

instal·lacions al CEM Mar Bella, és el resultat de la unió, 

el 1998, entre la secció de rugby del CN Poblenou 

(fundada el 1952), i l’equip de rugby d’Enginyers, 

d’origen universitari (fundat el 1989). Organitzadors del 

torneig internacional de Rugby a 7 Barcelona Sevens 

(www.barcelonasevens.com), és un dels sis clubs 

històrics de la ciutat de Barcelona, creadors de la Xarxa d’Amics del Rugby, que aquest any 

celebren els 100 anys de rugby català.  
 

Un esport que educa per a la vida 
 

El rugby és un esport que pot practicar 

qualsevol nen i que afavoreix la seva 

resistència física, la velocitat, la flexibilitat, la 

força, l’equilibri, la coordinació, la memòria i 

que reforça la seva personalitat. Aquest 

curs, el CNPN-Enginyers ha començat a 

portar el rugby a l’escola, on els nois i noies 

aprenen la tècnica, els principis bàsics i les 

regles de joc. Els monitors de l’Escola de 

Rugby del Club, realitzen un programa de 

sessions pràctiques i teòriques, així com 

“Trobades de rugby” al camp de la Mar Bella amb els nois i noies del barri i d’altres escoles de 

Barcelona, entre 8 i 16 anys. Enguany, aquests alumnes rebran el primer exemplar de 

Nil&Grandpa, com a eina de promoció del rugby i dels seus valors. 

http://www.barcelonasevens.com/
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Jordi Homs, un home de rugby 
 

L’actual president del CNPN-Enginyers, nascut a 

Palamós l’any 1966, és llicenciat en Història, i un 

home de rugby que dedica la seva vida a l’esport. 

Autor de “Canvi Peu” (2001; Llibres d’Índex SL), 

l’única novel·la sobre aquest esport escrita en 

català, Homs ha estat un dels principals artífexs de 

Nil&Grandpa. Per en Jordi Homs, “transmetre  als 

nois els valors del rugby a través d’un còmic ja 

és una manera en sí mateixa de transmetre 

valors”. Recentment ha estat nomenat sotsdirector 

esportiu de la Universitat de Barcelona (UB), on també ha treballat al gabinet de premsa. Així 

mateix ha col·laborat en publicacions com La Vanguardia, El Periódico de Catalunya o Rugby 

World. Ha estat vicepresident de la Federació Catalana de Rugby i vocal de la seva junta directiva. 

Esportista des dels sis anys i jugador de rugby des dels divuit, ha format part d’equips com 

l’ETSEIB, l’UE Santboiana, l’Enginyers RC i el CNPN, club del qual és president des del mes de 

febrer de l’any 2001. En Jordi Homs ha format també part de les seleccions de Catalunya i dels 

Països Catalans, així com dels combinats d’invitació XV Català, Barbarians Andorrans, XV 

Almogàver i XV Navarra.  

 

Jordi Homs  
President del CNPN-Enginyers 
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1.3. El guió 
 

 

 

L’essència 

Què passaria si un avi impresentable tornés amb la seva família del Poblenou vint-i-cinc anys 

després d’haver-la abandonat? Què passaria si es trobés amb una filla pedagoga i un nét molt 

introvertit i ultraprotegit? 
 

L’objectiu  

L’objectiu principal de Nil&Grandpa és fer riure, a través de la caricatura al voltant de la 

sobreprotecció que pateixen els nens i les nenes a la societat actual i divulgant que el rugby pot ser 

una solució a aquesta sobreprotecció. És a dir, que els nens vulguin canviar els videojocs passius i 

asocials pel rugby.   
 

Sinopsi 

La família Sensat Babel viu una existència 

rutinària i gens emocionant. L’aventura més 

excitant de la seva vida és poder pagar la 

hipoteca que van contractar. Fan més hores 

que un rellotge, de sol a sol, per poder 

aconseguir-ho. L’altre gran maldecap dels 

Sensat Babel és educar com cal el seu fill 

únic, en Nil. Ja té 11 anys. Ara ja no saben si 

cridar una mainadera o deixar-lo sol a casa.  
 

Aquesta família, en aparença exemplar, 

guarda un terrible secret. La Rosa (mare) no 

ha tingut notícies del seu pare -que 

coneixerem per Grandpa- d’ençà que se’n va anar a buscar tabac fa vint-i-cinc anys. És un secret 

que la Rosa ha ocultat fins i tot al seu marit, l’Esteve Sensat.  
 

Un bon dia, però, tornen els fantasmes del passat. En Grandpa es presenta a casa dels Sensat 

Babel amb tota la barra, com si en comptes d’un quart de segle haguessin passat tres hores. 

L’esdeveniment coincideix amb la necessitat, aconsellada pel psicòleg infantil, de comprar-li una 

Antoni Babia-Privat és escriptor i creador de formats audiovisuals per a televisió i cinema, 

ha estat guionista i coordinador de guions de sèries i programes com Lacets (D’Ocon Films-

TV3), Rovelló (D’Ocon Films-La Galera-TV3, Premi Zapping), Los Fruittis  (TVE), Barri Sèsam 

(TVE) o La Puta Mili (Tele 5, Premi Ondas). Toni Babia-Privat s’estrena ara al món del còmic 

amb Nil&Grandpa, una nova mostra de la versatilitat dels escriptors d’avui. 
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mascota a en Nil. Tot i el rebuig inicial dels Sensat Babel, la bona disposició d’en Nil envers el seu 

avi fa que al final es vegin en l’obligació d’acollir-lo a casa, ni que sigui en qualitat de “mascota”. El 

vell Grandpa ha aconseguit el que volia, ara que està més pelat que una rata, no haurà de pagar 

pensió i, a més, té un bon amagatall per burlar els seus nombrosos creditors, que últimament estan 

força intractables. Però en Grandpa no ho tindrà fàcil. La Rosa no està disposada a que el seu 

projecte de fill políticament correcte se’n vagi en orris per les males influències d’un home amb una 

visió de la vida semblant a la d’un pirata.  
 

El vell Grandpa anirà descobrint que en Nil és un noi sobreprotegit. El seu temor és que la sang de 

la seva sang acabi convertint-se en un adolescent com aquells nois japonesos que no surten mai 

de la seva habitació i es refugien en els seus ordinadors i els seus videojocs per no enfrontar-se a 

la vida. Així, en Grandpa arriba a la conclusió que l’única cosa que pot salvar en Nil és un esport, el 

rugby. Està convençut que li aportarà grans valors, caràcter i força física.  L’avi apunta d’amagat el 

nét a l’equip de rugby, mentre els pares pensen que va a classes de violoncel. Ho fa perquè és un 

esport que ell havia practicat de jove. Perquè en Nil s’hi avingui apunta també l’Alibey, fill d’una 

família islàmica molt i molt religiosa que comparteix replà amb els Sensat Babel i de qui en Nil s’ha 

fet amic induït per sa mare, que no vol que de gran sigui racista i xenòfob.    
 

 

Els personatges  
 

El guió posa en relació diferents 

personatges que responen a models 

exagerats d’aquesta realitat contra natura: 

una mare mestra obsessionada pel 

políticament correcte, un pare treballador 

de banca obsessionat per planificar el 

futur al detall i en Nil, un pre adolescent 

vitalment perdut. Més perdut estarà 

encara quan conegui el seu avi, un 

outsider que vol evitar a tota costa que 

sigui un tou. Tots ells són a la vegada 

responsables i víctimes d’aquesta societat 

sobreprotectora. Segurament ningú no té 

la veritat absoluta. Probablement el millor 

model educatiu es troba repartit entre tots i cadascun d’ells. També en la manera de fer dels avis, 

cada vegada més al marge de l’educació dels seus néts. 
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Nil.- 11 anys. Bon minyó, discret i intel·ligent, però fràgil i 

sobreprotegit. Encaixa amb el prototipus de preadolescent del 
nou mil·lenni. Només surt de casa per anar a l’escola. El seu 
temps d’oci el passa enganxat a l’ordinador i comença a patir 
els símptomes d’aquesta malaltia social d’aïllament que 
pateixen molts joves japonesos que s’autoconfinen a les 
seves habitacions. Fill únic, té més amics virtuals que reals, 
un d’ells el seu veí musulmà, l’Alibey. El seu aspecte físic és 
una conseqüència d’aquesta realitat, de la seva introversió i 

perquè rarament fa esport. Un autèntic antiheroi. La seva debilitat... li acabarà agradant el rugby. 
 

Grandpa.- 68 anys. Groller, 

mentider, bromista, exagerat, 
provocador, presumit, pinxo, 
supersticiós, xarlatà de fira, 
atabalador, busca-raons i faldiller... El 
seu lema, “la vida són quatre dies i ja 
n’han passat tres i mig”… En 
Grandpa va jugar de jove a rugby 
amb el CN Poble Nou. El 1961 era a 
l’equip que es va proclamar campió d’Espanya de segona divisió. No va jugar, perquè tenia 18 anys 
i era suplent, però ho recorda com una de les grans coses que ha fet en aquesta vida. Durant la 
dècada dels 60 va jugar de titular i va arribar a ser un dels “Látigo Boys” entrenats per Mister Látigo 
(en Lluís Gabañach, soci honorífic del Club). El pitjor que li podria passar és que el seu nét fos 
indigne de la seva herència genètica i acabés treballant a la mateixa entitat bancària que el seu 
pare. Ara que pot, no pensa permetre que en Nil sigui un tou, i per això confia en el rugby.  
 

Esteve Sensat (pare del Nil).-  43 anys. Treballa a la Banca 

Guardiola i es veu a si mateix com un ciutadà modèlic. No es treu la 
corbata per res, fins i tot dorm amb ella. Aplica a la seva vida privada 
la filosofia de la banca. Fa servir l’argot bancari per a tot. Els seus 
pròxims 30 anys estan totalment planificats. Cada nit, en posar a 
dormir en Nil li dóna un consell del tipus: “...I recorda, no te n’oblidis 
mai de l’Euribor”. 
 

Rosa Babel (mare d’en Nil i filla d’en Grandpa).- 42 anys. Té 

aspecte de mestra. És una abanderada de la visió políticament 
correcta de la vida. Encara està ressentida amb el seu pare per haver-
la abandonat de petita però la seva debilitat és que, en el fons, s’estima el Grandpa. Té aclaparat 
en Nil, tant a casa com a l’escola, intentant transmetre-li un munt de valors sobre la diversitat, la 
pau, la sostenibilitat, les ONGs i totes aquestes sensibilitats tant en boga. El seu objectiu és fer un 
món millor i que el seu fill no sigui com el seu pare. 
 

Alibey (l’amic d’en Nil).- 11 anys. Veí de replà dels Sensat-Babel, és 

un nano molt educat. Es fa amic d’en Nil perquè la mare d’aquest vol que 
s’acostumi a tractar gent “d’altres cultures” i així evitar que de gran sigui 
racista i xenòfob. El que no saben els pares d’en Nil és que els seus 
veïns musulmans tenen una habitació que fa funcions de mesquita i que, 
quan en Nil va a “jugar” a ca l’Alibey ho fa aprenent de memòria l’Alcorà. 
Però l’Alibey no és tan religiós com els seus pares, li agraden les nenes 

cristianes i rossetes. Ell vol ser català  i jugar a futbol com els jugadors del Barça. Mica en mica 
anirà descobrint que per ser català no cal jugar al Barça i que el futbol no és ni la meitat de divertit 
que el rugby.   
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1.4. La il·lustració 
 

 

 

Els primers esboços de Nil&Grandpa 

 

 

 

Francesc de Diego, s’inicia al món del còmic a través de la 

il·lustració de Nil&Grandpa. Amb un traçat ben diferenciat, en 

Francesc de Diego va introduir en un principi algunes tècniques 

més pròpies de la pintura, com l’ús d’anilines o traçats en 

entintar més marcats, cosa que aporta autenticitat a aquesta 

obra. I és que aquest artista versàtil que pinta, dibuixa i escriu 

ha organitzat ja més de 20 exposicions, entre les que cal 

destacar la realitzada per a la Fundació Grupo SIFU, un conjunt 

de centres especials de treball amb més de 17 anys 

d’experiència en la inclusió social. Artista gràfic i autor del llibre 

“Esquizofrènia gràfica”, pretén demostrar que les “dis-

capacitats” no limiten necessàriament les “capacitats” a aquells 

qui les pateixen. Amb el seu llibre, una combinació d’imatges i 

reflexions, d’una banda pretén mostrar un testimoni i, de l’altra, 

reflectir la problemàtica viscuda en emmalaltir d’esquizofrènia 

paranoide, per tal de millorar la comprensió, l’acceptació i la 

inclusió social dels qui pateixen aquest tipus de malalties.  
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Fundació Grupo SIFU 
 

Aquesta fundació, a través de la qual els promotors  del còmic han 

tingut accés al seu il·lustrador, està formada per un conjunt de 

centres especials de treball i compta amb el recolzament d’altres 

entitats, amb les que comparteix no només finalitats socials sinó 

també la necessitat de lluitar per la plena integració de les persones discapacitades, amb especials 

dificultats d’inserció. 
 

El seu compromís és transmetre i 

conscienciar a la població sobre les 

dificultats que impedeixen o dificulten la 

integració de les persones amb discapacitat, 

fent tot el necessari per a fomentar la 

convivència, el respecte i la igualtat 

d’oportunitats, el desenvolupament de 

competències i la llibertat de la persona. 
 

Per aquest motiu incideix en les activitats de 

sensibilització, per a les quals compta amb 

voluntaris que, de forma altruista, 

contribueixen a crear una societat igualitària i inclusiva. En aquest cas, en Francesc de Diego, 

coneixedor d’aquesta situació en primera persona i sensibilitzat amb el tema, col·labora amb la 

Fundació Grupo SIFU prestant els seus treballs i pintures i aportant així totes les seves capacitats. 
 

Mostra d’altres treballs d’en Francesc de Diego 
 

 

  

Técnica mixta 
(30x48cm) 

 

Depósito Legal de Hospitalet, 
Julio - Agosto 2011 

 

Alejandro Amenábar, café 
(35x50cm) 

 

Madres Palomas, 
Octubre 2010 

Carboncillo y pastel 
(50x65cm) 
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1.5. Activitat promocional 

 

Des d’avui i fins passades les festes de Nadal, la Biblioteca de Poblenou Manuel Arranz, situada 

a l’antiga fàbrica de Can Saladrigues, acull una exposició sobre Nil&Grandpa, en la seva secció de 

còmic juvenil-adult. Així mateix, el proper dia 13 de desembre, a les 19.00 hores, a la Sala d’Actes 

de la mateixa biblioteca, es presentarà el còmic en un acte obert a tothom que hi vulgui assistir i al 

que també es convidaran les autoritats relacionades amb l’esport i la cultura catalanes, així com les 

botigues i editorials especialitzades. 
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2. El rugby  
i la cultura catalana 

 

2.1. Valors humans i culturals 
 

El respecte a les arrels de l’esport, els companys i els jugadors de l’equip contrari, formen part 

dels valors del rugby, on el bé comú preval sobre el propi, es viu un enorme sentit de 

pertinença, de compromís amb el grup i, sobretot, de respecte vers els pares l’entrenador, 

l’àrbitre, els adversaris i els companys. Així mateix, el rugby és un esport que fomenta la 

tolerància i la lleialtat, no només amb els companys sinó també amb els contraris, la 

solidaritat per unir forces, la humilitat acceptant els propis errors i la disciplina per a sostenir 

l’esforç.  
 

El CNPN-Enginyers és un club diferent. A través de la seva escola forma persones a més 

d’esportistes. És un club català i internacional, integrador de cultures i transmissor de valors 

culturals. Gaudir del joc i viatjar, són les màximes d’aquest club amateur, que té l’objectiu a 

cada partit de passar-ho bé i conèixer altres jugadors de tot el món.  

 

2.2. Producció editorial 
 

L’única novel·la de rugby en català 
 

Un canvi de peu és la finta que fan els jugadors de rugby quan volen 

variar la direcció de la seva carrera per eludir un contrari. Malgrat el 

que els profans en aquest esport puguem pensar-ne, en el rugby 

sempre és millor superar que xocar. També a la vida. Calen constants 

canvis de peu per posar-nos fora de l’abast de l’adversari. 
 

L’Hèctor Fortuny, capità d’un equip de Castelldefels, i en Pol Ferran, 

un dels seus jugadors més emblemàtics, han compartit al llarg de la 

seva joventut l’amistat i la devoció per un mateix ideal de rugby, 

formador d’esportistes, però també de persones, i n’han fet un 

autèntic estil de vida. Ara, passada la trentena, han de fer front a 

l’ensorrament de tot allò en què creien i prendre una decisió que els posarà per primer cop l’un 

davant l’altre. En el marc de la Gran Barcelona de finals del segle XX, la seva història esdevé la 

paràbola de la fi d’un món que es veu obligat a transformar-se si vol seguir existint. 
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2.3. Castellers 
 

El CNPN-Enginyers i la Colla Castellera Jove de Barcelona han 

creat una aliança pionera al món amb l’objectiu de “compartir els 

valors” d’ambdues disciplines. Un maridatge que comparteix 

filosofia i lema -“força, equilibri, valor i seny”- a més de valors com 

la constància, el treball, la regularitat, la confiança, la 

compenetració o la germanor, entre molts d’altres.  
 

La primera acció conjunta es va realitzar el passat mes de setembre de 2011, amb motiu de les 

festes de Poblenou i de la diada de colles locals de La Mercè, on es van repartir més de 1.000 

samarretes amb el lema “Junts fem pinya”, entre tothom que es va acostar a participar de la 

tradicional festa castellera catalana. 
 

Rugby, patrimoni de Catalunya 
 

L’objectiu del CNPN-Enginyers, és 

reivindicar “que el rugby és també 

patrimoni de Catalunya”. En Jordi 

Homs, president del CNPN-Enginyers 

creu que ara és el moment de 

“dignificar el rugby català i recuperar els 

valors d'aquest noble esport”, que 

acaba de disputar el seu mundial 

aglutinant milions de persones, tant als 

estadis com davant la televisió.  
 

Per la seva part, el responsable de “La 

Jove de Barcelona”, Rubén Torralba, 

assegura que “aquesta col·laboració servirà per a enfortir un vincle de nova creació entre dos 

esports de vessants diferents que comparteixen aquests mateixos valors i una filosofia basada, 

sobretot, en el treball en equip, la dedicació i l’esperit de germanor”. Torralba afegeix que “també 

volem defensar el que creiem que és de casa, tant el rugby com els castells, i transmetre aquests 

valors a tothom que s’apropi a participar i a gaudir d’aquests esdeveniments”. 
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