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Cementiri

A ixò s’anima. I no em refereixo
aBarcelona, sinóaMadrid.Ai-
xòd’aquí fa anys que, enmatè-
ria de ciutadania, és un ce-

mentiri. Un cementiri que no creix gaire
per la pràctica de la incineració. Crec, i
disculpin si ofenc algú, que els barcelo-
nins estemmorts. Perquè no només ma-
ten algunes malalties i virus. La prova
que estem morts, molt morts, és la inso-
frible i ofensiva frescordequèpresumei-
xen els membres de la secta política que
ens ignora i menysprea. En els sectaris,
físicament alts, són més visibles tant la
incompetència com el menyspreu.
Algú, potser ambmala intenció, va dir

fa uns anys que Catalunya era com Si-
cília, peròno és veritat. Aquí abundamés
la covardia. I que se m’entengui bé: no
estic celebrant la sang, el crim, el roba-
tori; tot això. Simplement em limito a
dir que a Sicília sempre hi ha hagut, tam-
bé, ciutadans valents. Aquí la valentia,
que moltes vegades només és una forma
de decència, no ha estat mai un bé
abundant. Potser certs jerarques ecle-
siàstics han tingut, històricament, massa
influència.
La realitat ciutadana barcelonina, l’ac-

tual, no està, doncs, ni en els recents però
ja vells i inútils parlamentaris, ni en els
regidors que ja fa dos anys que tambéens
desgovernen i ens atordeixen amb la
seva inesgotable xerrameca. Aquí les
imputacions, corrupcions, prevarica-
cions, empreses amigues subvenciona-
des, familiars endollats... gairebé sempre
s’obliden i tots ens quedem sense saber

com s’acaba la pel·lícula. La realitat ciu-
tadana barcelonina, l’actual, no està en
la política, sinó, per exemple, i molt vi-
sible, al sofert passeig de Gràcia, que
continua oferint un aspecte lamentable.
Perquè els virus maten, però no destros-
sen aparadors, no saquegen comerços
i tampoc no incendien contenidors. O
sigui, que Barcelona, aquest cementiri,
no crec que interessi a una fotògrafa com
PilarAymerich, queha fotografiat els ce-
mentiris mésmonumentals del món.
El teatre polític s’anima, doncs, a Ma-

drid, i un assisteix entusiasmat a la fugi-
da de Pablo Iglesias, gràcies a la inesti-
mable ajuda d’Isabel Díaz Ayuso, també
anomenada Natividad. Això del popu-
lista estava cantat. Fa unes setmanes va
dir que havia descobert que estar al Go-
vern i el poder són dues coses diferents.
I, com que a aquest gall altiu li interessa
el poder, és adir, ell, nomésell, ja nohau-
rà de fingirmés que ésministre i deixarà
de girar l’esquena a L’atelier aux sculp-
tures, pintura del mallorquí Miquel Bar-
celó que ha estat profanada pels anome-
nats consells deministres.
El teatre polític s’anima a Madrid, i,

encaraque l’obra anunciada tingui coma
principals protagonistes Iglesias, popu-
lista insofrible i,malgrat les sevesmoltes
astúcies, sempre previsible, i Díaz Ayu-
so, aparentment ingènua i fràgil, és més
estimulant la novetat que continuar amb
els entranyables pastorets.
La pregunta –ai– és per què en aquest

país són tants els periodistes que es ne-
guen a anomenar extrema esquerra l’ex-
trema esquerra.

ACatalunya lavalentia,
quemoltesvegadesnomés
és una formadedecència, no
haestatmaiunbéabundant
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La pandèmia evidencia més els problemes del sector
de l’habitatge, i també que no se superaran amb pedaços
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El sector de la construcció no nega la preocupació davant els possibles efectes de la crisi
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Barcelona

La pandèmia, i especialment el
confinamentmés dur vinculat
al primer estat d’alarma, se-
gons paraules de la degana del

Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
(Coac), Assumpció Puig, va fer que els
habitatges es convertissin en el “nostre
refugi”, que els comencéssim a veure
d’una altra manera. El problema és que
no tots els refugis van ser igual d’acolli-
dors: alguns ni tan sols van complir
aquesta comesa, i fins i tot hi va haver
qui no en va tenir. L’habitatge ja era un
problema crònic de Barcelona, d’altres
ciutatscatalanes,peròelvirusencaraha
evidenciatméselquequedaper fer,que
ésmolt.
“És necessari que hi hagi una corres-

ponsabilització”, assenyala la portaveu
de laPlataformad’Afectats per laHipo-
teca (PAH), Lucía Delgado. “Necessi-
temquese’nstinguiencompte,ques’es-
coltiel sector”, apuntaper lasevapartel
presidentdel’AssociaciódePromotorsi
Constructors d’Edificis de Catalunya
(APCE), Lluís Marsà. “Cal canviar l’es-
tructura de l’edifici, no només canviar-
ne les finestres”, manifesta la regidora
d’Habitatge,LucíaMartín.
Veusdiferentsquedevegadesarriben

adefensarplantejamentsdeltotoposats
però que coincideixen–cadascuna amb
matisos– en la necessitat d’actuar sobre
el problema de manera global, deixant
de banda els pedaços. “Les polítiques
d’habitatge social són superimportants;
ho és la inversió en habitatge social, i
també que hi hagi canvis en la fiscalitat
perquè el sector privat inverteixi enha-
bitatge social. Tots els actors sónneces-
saris”, manifesta la degana Assumpció
Puig. Al tauler hi hamoltes peces..., i es
necessitena totes. “Éshoradedemanar
corresponsabilitat als privats, als fons
d’inversió que han arribat a les nostres
ciutats i als bancsquevamrescatar amb
dinerspúblics”,assenyala l’activistaLu-
cíaDelgado,querecordaque,malgrat la
pandèmia, s’han continuat fent i es fan

desnonaments.“Hihad’haverunacam-
panya de moratòria real”, afegeix. “No
estemparlant d’unarticle de luxe; ésun
bé de primera necessitat”, sentencia la
portaveude laPAH.
“L’habitatge de protecció està enmí-

nims històrics. L’Administració no ha
fet l’habitatge necessari, ni en àmbit lo-
cal ni en l’autonòmic”, manifesta per la
seva part l’immobiliari Lluís Marsà,
preocupattambéperunacrisiqueense-
nya les urpes al sector. “No és que no
vulguemferel 30%”,diuelpresidentde
l’APCE en relació amb la norma de
l’Ajuntament de Barcelona que esta-
bleix que encadanovapromoció o gran
rehabilitació es destini aquest percen-
tatge a habitatge social. Adverteix que
aquesta mesura, que qualifica de popu-

lista, posa més traves en el moment
d’adquisició del sòl i complica operaci-
ons. “El30%dezeroészero”,assenyala.
Marsàexplicaunacosaqueconsidera

que moltes vegades no es té en compte
des de l’Administració, com funciona el
sector de la construcció. Assegura que
creariquesa igeneraocupació,peròque
per fabricar el seu producte necessita
temps imolts diners. Jugar-se-la. “Nos-
altres no som una fàbrica que d’un dia
per l’altre decidim parar la cadena de
muntatge i ho podem fer”, afegeix. Ha
passatdurant lapandèmia: lespromoci-
onsque s’havienposat enmarxa forade
Barcelona molt assolellades o amb
grans terrasses han tingut més sortida
que la resta. “L’accés dels joves al pri-
mer habitatge és la gran assignatura
pendent. I lapossibilitatd’avalspera les
entrades?”, es pregunta. “És necessari
construir aparcaments per a cada pro-
moció quan s’opta cada vegadamés per
lesmotos de lloguer?”, continuaMarsà,
que lamenta que l’Administració no els
consulti endecisionsqueels afecten.
“Hemdedeixardeposarpedaços;són

molts anys d’absència de polítiques pú-
bliques”,manifestaperlasevapart lare-
gidora d’Habitatge, que carrega contra
lespolítiquesdutesa termeper lapriva-
tització del sòl o el fet que hi hagi hagut
una mercantilització dels habitatges,
que des de sectors privats, a parer seu,
s’haginmarcat lespolítiques.
En aquest sentit, l’Ajuntament de

Barcelona ha traslladat al Govern cen-
tral unaproposta ambquèesvol arribar
a un mínim d’un 15% de pisos socials
respecteal totald’habitatgesenunperí-
odemàximde 20 anys en tots elsmuni-
cipis demés de 5.000habitants. També
proposa de promoure la rehabilitació
del parc existent, incentivar la compra
públicad’habitatge,queesmantinguide
manera permanent la protecció dels
habitatges públics, la modificació de la
regulació de lloguers, la mediació obli-
gatòria abans d’un procés de desallot-
jament... “Necessitem canvis estructu-
rals”, diuLucíaMartín.
Proupedaços...!

Els desnonaments han
continuat, i lamesura de
reserva d’un 30% ara com
ara provocamés recels
que una solució efectiva
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!Segonsel primerbutlletí
publicat ahirper laGeneralitat
sobre la conjunturadelmercat
i lapolíticad’habitatge, la cons-
trucciód’obranovavadismi-
nuirun21,7%el 2020per la
pandèmia respecte a l’anyante-
rior, si bé elsprojectes acabats
esvan incrementarun31,4%.
Elmercatde lloguervapatir
uncaigudaennombredecon-
tractesd’un 16,6%encompa-
ració ambel 2019,mentreque
el lloguermensual esva situar
demitjanaen734,33 euros.

Cau un 21,7% l’obra
nova aCatalunya


