
uan s’arriba a certa edat ja no
s’està per aguantar segons qui-
nes actituds de la gent. De fet ja
no s’està per aguantar la gent i

punt. A mi, per exemple, això d’haver de
repetir les coses més de cinquanta vegades
per fer-me escoltar, m’esgota la paciència. I
m’irrita l’entrecuix. Molt. I això que tinc la
immensa fortuna de passar-me més hores
que un rellotge envoltat de meravellosos i
motivadíssims estudiants d’ESO, que si no
la cosa seria molt pitjor. Malgrat tot, cada
dia que passa se’m fa més difícil revertir la
situació, aquest estat creixent i desespe-
rant d’incomunicació. La història de la
meva vida. Hi ha dies que em sento com el
paio de l’acudit que anava al metge pre-
ocupat perquè la gent l’ignorava i el facul-
tatiu, en sentir-lo, feia passar el següent
pacient. Depèn del dia, ins i tot, em sem-
bla que Siri em fa el buit. M’enteneu, oi?
Què ens passa? Escoltem realment l’altre o

més aviat fem veure que l’escoltem i men-
trestant pensem en un xerrac serrant un
tronc o, millor encara, en micos picant pla-
tets com fa sempre el guru de l’aparent es-
colta activa Hommer Simpson?

El Premi Nobel de Literatura José Sara-
mago va escriure fa poc més de vint anys
Ensayo sobre la ceguera, una reeixida no-
vel·la que plantejava l’eclosió d’una pan-
dèmia de ceguesa mundial, metàfora dis-
tòpica i apocalíptica sobre les conseqüèn-
cies del nostre natural egoisme. Seguint el
il d’aquest original plantejament, podrí-
em afegir que també ens estem quedant

sords. Com una tàpia. Si prenem com a
símptoma alarmant que cada cop més
gent es desplaça pels carrers aïllant-se de
la resta amb els auriculars a tota castanya,
escoltant qui sap què, un aspecte que pot
semblar només estètic però que està com-
provat que perjudica l’audició física, el
cert és que la gent no escolta si no és el
que vol sentir. No processa el missatge re-
but, no el raona i ni molt menys el respon
amb el feedback just. I així, tard o d’hora,
el malentès, el conlicte, és del tot inevita-
ble.

I tot això ho dic sent conscient de les
pròpies mancances –només faltaria– d’un
principi de dèicit d’atenció que, nodrit
cada dia per aquesta sensació d’omissió i
indiferència que crec que generen les me-
ves paraules, la verbalització de la meva
opinió, tot plegat acaba desembocant en
la mateixa espiral sorda i sense sentit de la
que, d’una o una altra manera, tots som
víctimes propiciatòries. Gestió de projec-
tes culturals, produccions audiovisuals,
interpel·lacions amb agents de l’ordre,
funcionaris, pares joves, groupies polítics,
sèrieaddictes... Tothom va a la seva, en-
greixant el soroll, intentant imposar la
seva veu sense saber o voler escoltar l’al-
tre. Arribats a aquest extrem, pren un altre
caire la peculiar manera com Justo Moli-
nero va despatxar una vegada una oient
del seu xou radiofònic que li acabava de
confessar que era invident: «¡Pa lo que hay
que ver...!». Sí, tant per tant, potser també
està bé fer-se sord.
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Callahan Ruiz

a història de les ciutats, els po-
bles i les barriades s’explica a
través de la seva evolució, tan
diversa com complexa. El con-

text ha anat deinint les polítiques urbanís-
tiques de cada etapa, que han buscat do-
nar resposta al creixement demogràic i a
la necessitat d’expansió en el territori.

Des de fa algun temps, el context recla-
ma que els nostres instruments urbanístics
impulsin la renovació urbana, amb l’objec-
tiu de transitar cap a un model de ciutat
més sostenible, empàtic amb el teixit so-
cial i respectuós amb el patrimoni.

Aquesta intervenció en l’espai públic i

privat no només es basa en el manteni-
ment satisfactori de les ciutats i els ediicis,
molts dels quals no compleixen els reque-
riments normatius vigents, sinó que inci-
deix en l’entorn urbà, abordant els reptes
que les persones, a nivell individual, i la
societat, a nivell col·lectiu, tenen per da-
vant. Alguns d’aquests són l’impacte de l’e-
diicació en el canvi climàtic, la salut de les
persones, o la cohesió social.

Els projectes de renovació converteixen
els barris més deteriorats en espais públics
atractius i vibrants, ofereixen la possibilitat
de trobar nous propòsits per a espais in-
frautilitzats i també permeten, entre d’al-

tres, millorar les prestacions dels habitat-
ges.

Aquesta transformació holística, pro-
funda i de llarg termini exigeix dur-se a ter-
me amb coneixença, expertesa i transver-
salitat. I, en aquesta línia, Girona ja ha fet
un pas. 

La Taula de la Construcció, formada per
Demarcació de Girona del Col·legi d’Ar-
quitectes, el Col·legi d’Aparelladors, Arqui-
tectes Tècnics i Enginyers d’Ediicació de
Girona i el Gremi de Promotors i Cons-
tructors d’ediicis de Girona, i amb el su-
port dels Ajuntaments de Girona, Olot, Fi-
gueres i de la Universitat de Girona, ha
creat l’Observatori de la Rehabilitació i la
Renovació de les Comarques Gironines. 

Aquesta entitat multidisciplinària, que
neix oberta a tots els agents col·lectius
amb interessos compartits, vol esdevenir
un espai d’estudi i anàlisi per fomentar po-
lítiques actives de renovació urbana que
incrementin la qualitat de l’espai públic i
del paisatge. 

L’Observatori ha de servir per desenvo-
lupar estratègiques de transformació urba-
na que, situant les persones en el centre de
les actuacions, lluitin contra les desigual-
tats socials, facilitin l’economia circular o
la consolidació de les noves tecnologies.
Unes estratègies que, en deinitiva, millo-
rin la vida de les generacions presents i fu-
tures.
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a vida te da sorpresas, sor-
presas te da la vida, ay
Dios», canta Rubén Blades
(Ciutat de Panamà, ) –

llarga vida a Pedro Navaja!–. Sorpreses
bones, estranyes, gracioses, devastado-
res, excitants, felices i tristes, però, so-
bretot, en tant que sorpreses, inespera-
des. Llei de vida. En aquesta avinente-
sa, toca acomiadar-se (ins quan?)
d’una ciutat que és com les postres lo-
cals, el xuixo centenari: cruspir-se’n un
de bo pot ser una experiència religiosa;
dos, embafen. Girona, en dosis petites,
passa bé; a granel, costa més de pair: a
la ciutat que «emociona» el foraster té
la sensació que sempre serà una mica,
ni que sigui una mica, de fora. Se’l trac-
ta bé, sí; se’l saluda i se’l convida a cer-
veses aigualides a les barraques de les
Fires; però l’«orgull gironí» és més vell
que el xuixo, atàvic; mira de reüll l’es-
perit lliure –Javier Cercas, escriptor
top que ha emigrat a Barcelona, i Isaki
Lacuesta, doble «Concha de oro» a
Sant Sebastià, serien semidéus en pla-
ces menys orgulloses, però són notes
dissonants i això té el preu de la dissi-
dència– i venera el gregari, molt menys
molest. Poques ciutats de dimensions
tan petites tenen l’autoestima tan dis-
parada; poques pensen que són part
del centre de l’univers. Això Girona ho
té, per bé i per mal, agradi més o
menys. La ciutat que va ser «grisa i ne-
gra» (Narcís Jordi Aragó,-);
que més tard la democràcia tenyiria de
roig (era bastió socialista per mor de
Joaquim Nadal et alii) i el procés nos-
tre de cada dia dels últims anys, de
groc –el mèrit (?), de Carles Puigde-
mont–, conserva intacta la passió per
si mateixa. Ja poden passar anys, alcal-
des i colors, que Girona, per sobre de
tot, estima Girona: «M’enamora a mi; a
tu i a tots» (Ricard Viladesau, que va
néixer a Calonge el  i va morir el 
de gener del  a Barcelona; un altre
foraster), oi? 

«La vida te da sorpresas, sorpresas te
da la vida», o sigui: toca ser foraster en
una altra terra, sensació que, ni mil ve-
gades coneguda («Rossinyol que vas a
França, rossinyol»), sempre trasbalsa. I
esperona i espanta, ins i tot; i enamo-
ra, més que Girona. Canvi d’aires –no
pas a la França del pobre «rossinyol»–,
rumb al fred dos anys i mig després de
dosis diàries d’«orgull gironí». Per a al-
guns, la Immortal guanya en les dis-
tàncies llargues. D’això: sempre millor
un xuixo que dos.
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UN XUIXO,
DOS XUIXOS

Pep Taberner


