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El voraviu Joan Vall Clara

l detallet va venir aquest divendres,
després de tota l’eufòria desfermada

per l’acord sobre una ampliació del Prat
de la qual no es coneix cap detall però se
sospiten tots. Aena (la virreina) va fer
una piulada per anunciar la bona nova:
“L’aeroport llueix el seu nom amb reno-
vades lletres a la façana de la T2. Cada
lletra fa dos metres d’alt. En total fan 115
metres de longitud. La tipografia és
News Gothic.” I adjunta fotografia, en què
podem veure el nom amb lletres de caixa

E alta: “JOSEP TARRADELLAS. BARCELO-
NA-EL PRAT”. L’exhibició de poder uni-
onista arriba just trenta-dos mesos des-
prés del desembre del 2018, quan de ma-
nera unilateral (ai!, la unilateralitat!) van
canviar el nom a l’aeroport com a gràcia
d’un Consell de Ministres celebrat a Bar-
celona per “desengreixar”. Per què tren-
ta-dos mesos per posar unes lletres i per
què just aquesta setmana? És possible,
molt possible, que aquests siguin els
temps de la gestió d’Aena a Catalunya.

Si és així hi haurà ànecs a la Ricarda tota
la vida. També és possible que ho accele-
ressin fa uns mesos quan van veure que
el neoautonomisme s’hi posava bé i que
diria amén a tot. Si és així, la virreina
s’anirà inflant, inflant, de gust pel poder
i la unilateralitat (ai!, la unilateralitat!)
serà tan total com sempre en la gestió
aeroportuària del nostre país. Volíem
fora la virreina i en volíem la gestió, però
ja es veu quines molles considerem el pa
sencer.

La virreina unilateral
Què vol dir que hagin trigat dos anys
i mig per posar unes lletres al Prat?

joanvallclara@elpunt.info

“Feliçment, els moments
pitjors ja han passat i ha
arribat el moment d’un pla
de regeneració urbana
i social que assenyali
mesures urgents a curt,
mitjà i llarg termini

’impacte de la
pandèmia ha di-
buixat unes geo-

grafies urbanes i unes
geografies humanes
variables. La salut de

les persones és l’impacte més evident
que ha destriat primer entre els afec-
tats i els no afectats pel virus i en segon
lloc, entre els afectats, aquells que han
sobreviscut i aquells que hi han deixat
la vida. El número de morts és molt po-
tent i ens assenyala uns efectes sobre
els entorns familiars i d’amistats que
han esdevingut font de dol, dolor i tris-
tesa. Encara en el marc de la salut és
evident que la pandèmia ha trasbalsat
el conjunt del sistema de salut i ha posat
pressió en el sistema assistencial pri-
mari i hospitalari i en el conjunt dels
professionals de la medicina i de la sa-
lut.

PERÒ MÉS ENLLÀ D’AQUESTS ASPECTES tan
evidents trobem altres efectes que gi-
ren al voltant de l’economia i que es ma-
nifesten en una depauperació urbana i
humana. La depauperació social té els
seus propis termòmetres en l’incre-
ment del nombre de persones al llindar
de la pobresa i totes les conseqüències
que se’n deriven. La depauperació urba-
na es mostra en la desertització dels
centres urbans, en la desaparició del tu-
risme, en el tancament dels establi-
ments hotelers i de restauració i en la li-
quidació del comerç petit i mitjà en àm-
plies àrees urbanes on l’efecte de les
persianes abaixades se suma a un aban-
donament de l’espai públic que connec-
ta amb la devastació general. Proliferen
les pintades, la brutícia, la imatge de pa-
viments enganxosos, i es generalitza
una sensació de crisi global. He perce-

L

but aquestes imatges i aquesta sensació
en diversos llocs i naturalment he de dir
que on més m’hi he familiaritzat ha es-
tat en la part de Girona que podríem
anomenar la dreta de l’Onyar i que es
correspon en general al centre històric
de la ciutat. És la mateixa sensació que
he percebut en alguns sectors del Raval
i del Barri Gòtic de Barcelona en els en-
torns entre les Rambles i la plaça de
Sant Jaume amb desenes d’establi-
ments tancats. Sovint he tingut la im-
pressió que la percepció d’abandona-
ment s’incrementava per la deixadesa,
per la dimissió dels poders públics, sen-
se capacitat d’anticipació.

FELIÇMENT ELS MOMENTS PITJORS ja han
passat i ha arribat el moment d’un pla
de regeneració urbana i social que asse-
nyali mesures urgents a curt, mitjà i
llarg termini. En alguns aspectes els
ajuntaments poden aspirar a recuperar
la plena normalitat pre-Covid però en
d’altres hauran d’innovar i inventar al-
ternatives a maneres de fer i de viure
que podem dir que ja han canviat per
sempre més. L’aprenentatge accelerat
que ha fet la societat de l’ús de les xar-
xes socials i del teletreball ha modificat
moltes pautes de comportament, si bé
és veritat que caldrà vèncer les inèrcies

d’aquells sectors que han decidit ins-
tal·lar-se en la comoditat permanent de
la virtualitat.

EN EL CAMÍ CAP A LA RECUPERACIÓ de la
plena normalitat i en la definició d’ob-
jectius a mitjà termini han arribat en-
cadenadament dues bones notícies. La
més recent ha estat la proclamació de
Barcelona com a seu del 29è congrés de
la Unió Internacional dels Arquitectes
per a l’any 2026 i com a capital mundial
de l’arquitectura. L’altra bona noticia
coneguda des de fa més temps i convo-
cada per un any abans, octubre del
2025, és la celebració a Barcelona del
Congrés Internacional del Consell In-
ternacional d’Arxius que s’ha convocat
amb el lema “Coneixent passats, creant
futurs”. Els arxius com a baula i dipòsit
que enllaça memòria i història i que cer-
tifica i garanteix els fonaments docu-
mentals conservats de la civilització
com a eina indispensable per al conei-
xement del poder, de les relacions so-
cials i el desplegament institucional de
les societats humanes. Els arxius com a
grans repositoris de memòria col·lecti-
va i filtre per al coneixement des de la
independència de la professió i els vin-
cles institucionals amb els centres pro-
ductors de documentació escrita i en
imatge. Esmento junts aquests dos con-
gressos primer perquè tots dos arriben
amb el patrocini de la Unesco, segon
perquè neixen d’aliances diverses entre
la Generalitat, l’Ajuntament, l’Associa-
ció de Professionals de l’Arxivística i la
Gestió Documental i el COAC i final-
ment perquè, d’entre molts altres que
se celebraran a Barcelona, aquests te-
nen una dimensió i una significació es-
pecials i poden ser fites en el camí de la
regeneració necessària a mitjà termini.

Crisi i congressos a Barcelona
Joaquim Nadal i Farreras. HistoriadorTribuna Raça humana

Carme Vinyoles Casas

o era gaire en-
ginyós i no se-

rà recordat com Gila
–“que se ponga”– ni
com Tip i Coll –“la
próxima semana ha-

blaremos... del gobierno”–, però també
va tenir el seu regnat a RTVE amb els ni-
nots Monchito, Macario i el voltor Roc-
kefeller, allà pels 70 i 80. El que sí que
cultivava amb extremada competència
el ventríloc i empresari José Luis More-
no eren les arts del cachondeo cínic,
consistent a mostrar-se tal com era –un
delinqüent– a través d’aquell cèlebre
ocellot alter ego. Hi ha un esquetx en
què Rockefeller li canta la corrupció a la
cara com a defraudador d’hisenda i con-
tumaç estafador de tothom que trobés
pel camí mentre ell es proclama net
com una patena. Finalment la justícia di-
rà, sobre aquest –un altre– conspicu ex-
ponent de la cultura del pelotazo investi-
gat per delictes econòmics de moltes xi-
fres i que sembla que està intentant fu-
gir del país per portar la vida ordenada
que s’ha preparat fora a consciència de
lladre (presumpte, no fos cas). Acapa-
rant també titulars pels seus violents i
reincidents robatoris trobem els ger-
mans Koala, tan allunyats de despatxos
i guants blancs –l’alarma que provo-
quen és directa, visceral, sense camu-
flatges–, tan experimentats a rebre pa-
tacades a casa i aglutinadors de ràbia
contra les circumstàncies i el món, que
els pares ensenyen als fills i els germans
grans als petits a iniciar-se com a herois
de la banda que els atrapa. Llegim tros-
sos de les seves històries i ens adonem
que l’únic que s’espera d’ells és que la
policia el aparti de la circulació, com ja
va fent. La pregunta és com acabarà
Rockefeller.

N

Rockefeller i els
germans Koala
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