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D
illuns (19 de gener) La Van-
guardia informava que “la
Diagonal i el passeig deGrà-
cia seran parcs els diumen-

ges”. A partir del mes de març, de 9 del
matí a 5 de la tarda, es tancaran al tràn-
sit els laterals per posar-los al servei
dels vianants i s’hi durà a terme “una
programació recreativa i cultural”.
L’endemà, La Vanguardia informava
que els comerciants de la Diagonal i el
passeig deGràcia “donen suport a la ini-
ciativa de tancar al trànsit les calçades
laterals”. El que em va sorprendre va
ser que, com escrivia Ramon Suñé en
aquestes pàgines, la notícia no era cone-
guda pels comerciants. És a dir, que
l’Ajuntament de Barcelona va prendre
la decisió de crear aquests parcs sense
abans consultar els comerciants.

Que els comerciants donin suport a
la iniciativa no té res d’estrany, i estic
convençut que encara es mostrarien
més satisfets si a més se’ls permetés
obrir les botigues els diumenges. Però,
I els veïns? Això ja no ho tinc tan clar.
Prova d’això és que ja ha aparegut en
aquest diari alguna carta contrària a la
decisió presa per l’Ajuntament. Però
no és necessari ser veí de la Diagonal
–o del passeig de Gràcia– permostrar-
se disconforme i molest per la decisió
municipal. Aquest és el meu cas. Els
diumenges al migdia solc anar a una
tertúlia a la terrassa del José Luis, a la
Diagonal cantonada amb Tuset. Acos-
tumo a anar-hi i tornar a casa en taxi.
Abans de les obres de la Diagonal el
meu taxi circulava pel centre i girava a
la dreta en arribar al carrer Tuset, pe-
rò una vegada acabades les obres o a
punt d’acabar ja no es permet girar des
del centre i el recorregut cal fer-lo pel
carril lateral. A la immensa majoria de
taxistes no els fa cap gràcia no poder
girar, com abans, des del centre a la

dreta, i molts d’ells m’han comentat
que el carril lateral, que comparteixen
amb altres cotxes i amb les motos, i en
veïnatge amb les bicicletes, és massa
estret, i alguns d’ells han arribat a qua-
lificar-lo de perillós, susceptible de
provocar algun accident. Doncs bé, ara
ni això, així que hauré de buscar un
altre recorregut, probablement més
complicat i més costós.
Suposo que el meu cas no deu ser

l’únic i, si bé emperjudica, estaria dis-
posat a no donar-li cap importància si
la decisió municipal fos del grat dels
veïns de la Diagonal, no només dels
comerciants. Però, de moment, no
ho sé.
Pel que fa a aquesta “programació

recreativa i cultural” que es planteja
desenvolupar els diumenges en
aquests parcs, pel que fa al de la Diago-
nal, permeteu-me que us suggereixi
unes quantes idees o, millor, uns mo-
destos desitjos personals. M’agradaria
que davant del Boliche, el que avui són
els Boliche Cinemes, s’instal·lés una
pista de bitlles per jugar –de franc, tot
de franc– una partida amb els amics.
M’agradaria que davant del Círculo
Ecuestre es fessin unes classes d’esgri-
ma: mitja dotzena de socis, disfressats
de mosqueters, ensenyant a fer anar el
floret als seus conciutadans. Davant
l’edifici Windsor, en record de les nits
memorables en què vaig gaudir veient
actuar Lionel Hampton, Louis Arms-
trong i Count Basie entre d’altres,
m’agradaria que toquessin una mica
de jazz. Davant el que va ser la llibre-
ria Áncora y Delfín m’agradaria que
uns actors llegissin alguna cosa de Pla,
de Dumas o de Dorothy Parker. Da-
vant l’església de Pompeia, m’agra-
daria que un altre actor pronunciés un
d’aquells terribles sermons del nacio-
nalcatolicisme triomfant que tant agra-
daven als seus nombrosos parroqui-
ans. Davant la que va ser la pastisseria
Sacha m’agradaria que instal·lessin
unes taules on poder endrapar –de
franc, tot de franc– un bon tros
d’aquell deliciós sacher… I davant les
que van ser les granges La Catalana,
per què no hi col·loquem unes taules
de ping-pong? És possible? O potser
creu l’alcalde Trias que és demanar

massa després dels mesos en què ens
han estat tocant els collons amb tant
soroll i tant xivarri?
PS: he rebut un e-mail firmat per un

“grup d’alumnes de l’Institut del Tea-
tre” –i del qual no trobomenció als pa-
pers– en què manifesten la seva preo-
cupació perquè el càrrec, vacant, des
de fa prop d’un any, de director gene-
ral de la institució pugui ser ocupat
per algú que “ni tan sols hagi trepitjat
mai un teatre. Ni com a espectador”.
Els alumnes creuen que, davant els

canvis que es puguin produir, després
de les eleccions municipals de maig,
els senyors que controlen la Diputació
de Barcelona, de la qual depèn l’Ins-
titut del Teatre, vulguin col·locar al
capdavant d’aquest centre un dels
seus. Els alumnes diuen que les bases

del concurs per cobrir la plaça de di-
rector general “atorguen un valor ri-
dícul a la trajectòria professional en
arts escèniques de l’aspirant”. Segons
m’explica un amic, de les sis persones
que s’han presentat al concurs només
una procedeix del món teatral. Les
altres cinc pertanyen al món polític. Al
seu correu els alumnes escriuen: “Són
temps convulsos per a les arts escè-
niques. El nostre sector continua
malferit per una llarga crisi que no
només és econòmica, sinó també cul-
tural i de valors. El menyspreu per la
cultura està tan arrelat en el si de la
societat que a ningú no li sorprèn
veure companyies amb formació pro-
fessional havent d’actuar gratis, o bé
ajuntaments, institucions i associa-
cions proposant col·laboracions a ac-
tors o directors i donar-los com a úni-
ca recompensa la simple visibilitat del
seu treball artístic. D’exemples se’n
podrien posar molts i alguns estu-
diants ja ho han viscut en carn prò-
pia”. Fot-li fort.

Queparlin
de la ciutat

Q
uan aquests dies, en la meva
condició de seguidor de la po-
lítica local, em pregunten què
passarà en les municipals del
24 de maig a Barcelona, no

pucmés que respondre que no en tinc ni
punyetera idea. S’equivocaria qui, a falta
de només quatre mesos per a la primera
cita electoral d’aquest any, s’aventurés a
quantificar l’impacte que l’alentit procés
sobiranista i la difusa agitació social que
es viu a la ciutat tindrà en el comporta-
ment dels votants de la capital catalana.
És difícil saber l’abast que tindrà l’espe-
rat desgast dels partits més integrats al
sistema, els partits de l’ordre, els matei-
xos que dijous, en una decisió insòlita,
inimaginable fa un temps, segurament
més per por que per convicció, van fir-
mar una declaració institucional al Par-
lament que qüestiona de dalt a baix la
versió oficial del 4-F.
D’entrada, l’ajornament de les auto-

nòmiques fins al 27 de setembre hauria
de servir per centrar el debat electoral
en el model de ciutat que uns i altres vo-
len per als propers anys. I això és positiu
perquè qüestions com el turisme, el fu-
tur del comerç, les reformes urbanísti-
ques pendents, les prioritats en matèria
d’infraestructures, l’increment de les
desigualtats socials als barris, la presta-
ció de serveis, les polítiques d’ocupació i
els problemes de l’habitatge, per citar-
ne només algunes, tenen prou importàn-
cia com per foragitar la temptació de
convertir les municipals en un prelimi-
nar de les plebiscitàries, en un xoc entre
seleccions nacionals, la catalana contra
l’espanyola. Encara que, sens dubte, el
desenllaç del procés tindrà incidència
en la política local, el partit que es juga
el 24 de maig és un altre ben diferent.
El primer que ha sentit cert alleuja-

ment en conèixer el calendari electoral

és Xavier Trias, que les últimes setma-
nes va repetint un pronòstic agosarat. As-
segura, i un pot certificar que no és cap
fanfarronada, que no es conforma amb
els catorze regidors que li van permetre
assolir l’alcaldia el 2011. Alguns dels
seus, en canvi, juren que es donarien per
molt satisfets repetint o fins i tot acos-
tant-se a aquesta xifra. Són els que te-
men que l’efecte Guanyem-Podem no
només engolirà el PSC (Iniciativa ha
evitat ser devorada aliant-se amb Ada
Colau), sinó que també pot passar factu-
ra a les altres formacions de l’establish-
ment. En qualsevol cas, per a Xavier Tri-
as. l’anunci del president Artur Mas ja
ha tingut un efecte positiu: almenys ja
sap que la coalició municipal amb Unió
Democràtica, que corria un seriós risc si
s’avançaven més del compte les autonò-
miques, no es trencarà.
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