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Dues raons a favor del projecte que promou l’Ajuntament al Poblenou

Què ens roba el 22@?

L’
J o s e p M a r i a H u e r t a s C l a v e r i a

“Hi havia una gran pífia en el
projecte, més enllà de si era bo o
no. No es pot millorar la sort de
ningú sense informar-se abans de
si vol que li sigui millorada i de si
considera que és una millora”

afició als rodolins
que tenim els ca-
talans pot ser fes-
tiva, però convin-
dria no confon-
dre-la amb cap

veritat fonamental. Al meu territori
ciutadà, al Poblenou, va fer fortuna
l’expressió “El 22 arrova ens roba” (Ho
he posat amb totes les lletres perquè el
rodolí sigui més clar). Tenint en compte
que robar és un verb transitiu, és evident
que falta l’objecte de l’oració, per ser
més clars l’objecte robat. El PSC, partit
majoritari a l’Ajuntament de Barcelona
que ha engegat el projecte 22@, ha vol-
gut arrodonir el rodolí, i ha escrit: “El
22@ ens roba el cor”. És evident, però,
que aquest no és l’objecte del robatori al
qual fan referència els que es queixen en
pancartes i publicacions.

Fa un parell d’anys va néixer aquest
projecte per intentar donar un futur a
una immensa part del barri més gran
de Barcelona, el Poblenou, que havia
estat fins aleshores qualificat bàsica-
ment com a industrial. Es tracta de 198
hectàrees distribuïdes en 115 illes de
cases tradicionals. En una discussió
oberta, mantinguda amb veïns de tota
mena, es va definir una línia mestra:
procurar que s’hi instal·lessin, barrejats,
habitatges i indústries de nova tecno-
logia, no contaminant. Hi va haver dues
protestes en una mateixa direcció: la
dels constructors, exemplificada en una
sentència d’Enric Reyna, que va venir a
dir que li donessin les hectàrees i les
tornaria quatre anys després farcides de
pisos; i la d’alguns propietaris del barri
de la Plata, una zona afectada, que de-
manaven només pisos. La raó dels uns
i els altres, no confessada obertament,
era que albiraven que es produiria, com
a la Califòrnia del segle XIX, una cursa
pel nou or, el sòl urbà.

Uns mesos després, quan l’Ajunta-
ment va concretar un dels plans que

desenvolupava el 22@, el de l’Eix Lla-
cuna, va esclatar el descontentament.
Una veïna afectada es va assabentar que
estava afectada perquè em va telefonar
i jo disposava de la llista dels solars a
expropiar. No cal dir, doncs, que hi ha-
via una pífia transcendental en el pro-
jecte, més enllà de si era bo o no. No es
pot millorar la sort de ningú sense in-
formar-se prèviament de si vol que li
sigui millorada i, cosa més important,
de si considera que és una millora.

Va costar Déu i ajut que l’Ajunta-
ment reformés el projecte, i fins i tot
que reconegués que els grans propieta-
ris sí que havien estat informats. Així és
com, després d’unes negociacions amb
l’Associació de Veïns del Poblenou, es va
reduir el nombre d’afectacions consi-
derablement i es van establir dues con-
dicions per al futur: informar sempre
els afectats i crear comissions per exa-
minar els projectes.

No és cert, doncs, com afirma el re-
gidor Francesc Narváez a la publicació
del PSC La Rosa de Barcelona que la par-
ticipació es produís des d’un primer
moment, ni tampoc que s’hi tinguessin
en compte els equipaments que calia
per atendre els nous 40.000 veïns que
els diferents plans portaran al Poble-
nou. I, així i tot, sóc dels que creuen que
cal apostar pel 22@. La primera raó és
l’oposició que un observa en els que
volen especular, una part dels propie-

taris. La segona raó és la relativa sor-
presa que em produeixen les poques
queixes que ha rebut una operació ur-
banística tan criticable –fins i tot des de
l’Ajuntament– com Diagonal Mar, que
aquesta sí que ens roba l’espai, l’horitzó
i una part del parc pomposament qua-
lificat com un dels més grans de Bar-
celona. Cal procurar, doncs, no deixar
en mans privades el futur urbanístic de
la ciutat.

Tot i l’acord entre Ajuntament i As-
sociació de Veïns hi ha un aferrissa-
ment contra el projecte 22@ per part
sectors del barri. Uns, raonables, vénen
a dir que cal anar amb compte i pro-
curar que no es perdin llocs de treball
en les moltes petites empreses que
existeixen al Poblenou, i que tampoc no
es desallotgin massa habitatges. El ge-
rent de l’àrea d’Urbanisme, el molt de-
cidit Ramon García Bragado, respon
dient que molts viuran en cases que
estaran millor que les que tenen, però
oblida el factor humà, l’afecte que tot-
hom té per les seves quatre parets i que
no es pot comptabilitzar només en

metres quadrats. També
hi ha els irreductibles que
creuen que tot pla proce-
dent dels poders públics
és dolent per definició i
preferirien la intervenció
privada, tot pensant que
els rescabalarà millor.

L’acord no és, per des-
comptat, cap xec en blanc,
i caldrà vigilar de prop les
desviacions que hi pugui

haver en els diferents plans que es des-
envoluparan des d’ara dins el 22@. A
més, l’Ajuntament hauria d’adonar-se
que hi cal més informació, exhaustiva,
repetitiva, sense problemes a l’hora de
reconèixer si comet errors. Potser cal
partir d’una idea ben simple: no sempre
es té raó, ni l’Ajuntament ni els veïns
protestaires. És millor posar en comú els
problemes i examinar si es poden resol-
dre o arribar a una solució de pacte.

■ Josep M. Huertas. Periodista i escriptor

DIES DE CADA DIA

Nocturns
P e r e R o v i r a

E
l títol del llibre de poemes que
acaba de publicar Miquel de
Palol és, crec jo, deliberada-
ment romàntic: al·ludeix a les

coses que passen a la nit, i a la malen-
conia d’una música que juga lenta-
ment amb la foscor i el silenci. Llegint
Nocturns ens enfrontem amb un altre
ingredient romàntic que no sempre el
sentimentalisme nocturnal pot posar
sobre el paper: la ironia. Baudelaire
opinava que la ironia és la venjança
dels vençuts. A certa alçada de la vida,
com després de certes nits, qui no se
sent vençut? Però em sembla que la
ironia que Miquel de Palol ha posat en
els poemes de Nocturns vol, sobretot,
venjar-se del remordiment que ens fa
sentir derrotats. És una ironia que es
projecta sobre la falsedat moral, que
no necessita burlar-se de les actituds
patètiques.

El fals irònic, el satíric fàcil, sempre
s’atribueixen una posició més elevada
que el món que observen, ridiculitzen
el que convingui i es pensen que són
immunes al ridícul. La pseudoironia
que trobem sovint en la nostra tradi-
ció poètica sol tenir aquesta caracte-
rística. Moltes vegades no és més que

una defensa de la covardia moral,
disfressada amb una rialleta sota la
qual no costa d’endevinar la ganyota
de l’obtús.

En el pròleg de Nocturns, Miquel de
Palol diu que el públic tendeix “a ne-
gar la dimensió irònica de l’expressió
artística”, que no riu quan hauria de
riure. Potser té raó. Però la ironia no
sempre emmascara motius per a la ri-
alla. Hi ha poemes irònics en el seu
llibre (Dolça balada de joventut, per
exemple), que només ens fan somriure
si ens quedem a mig camí de la seva
significació. També hi ha peces (Una
petita música nocturna) que pot semblar
que contemplen irònicament una de-

terminada poesia amorosa, però que,
alhora, també sembla que presentin
sense ironia els límits d’un amor. I els
Bodegons, que, segons com, fan pensar
en la pintura d’Antonio López, ¿són
irònics? Les fronteres que atribuïm a la
ironia poden dependre de la nostra
mala, o bona, consciència. Que la iro-
nia és un desafiament moral, i no una
lliçó edificant, queda perfectament
demostrat en els poemes de Nocturns.
És un llibre que es deu haver escrit te-
nint molt present que, en el seu con-
text literari, la conyeta innoble pot
degradar qualsevol conflicte impor-
tant, i que la burla frívola necessita un
llenguatge dòcilment agressiu, com la

frivolitat sentimental necessita un
llenguatge dòcilment bonic. Per això, i
des de la maduresa intel·ligent, són
seriosos i rebels (no cal espantar-se
d’aquestes paraules) els versos de Noc-
turns.

Penso que les opinions que Miquel
de Palol ha manifestat en el pròleg del
llibre haurien de provocar una respos-
ta des del punt de vista literari (per ara,
ens hem quedat bastant en la socio-
lingüística). Si un escriptor de primera
fila diu, com Palol ha dit, que ha de
tocar amb “un instrument desafinat”,
no crec que estigui atacant capriciosa-
ment el seu idioma. Més aviat em
sembla que exposa una preocupació i
que vol discutir-la. Jo trobo en els poe-
mes mateixos de Nocturns més d’un ar-
gument per rebatre algunes de les
afirmacions que l’autor fa en el seu
pròleg. També hi trobo una crítica
profunda de la por, la comèdia i el ri-
gor superficial que han fet fracassar
llibres que passen per modèlics. Ja co-
mença a ser hora de parlar de poesia
sense excuses humiliants.

■ Pere Rovira. Escriptor


