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Continuació del balanç de l’ajuntament governat per les esquerres

La Barcelona d’en Clos (II)

A
J o s e p M i r ó i A r d è v o l

puntava en l’entre-
ga anterior que ja fa
un quart de segle
que els socialistes
governen Barcelo-
na, un temps sobrat

per valorar els resultats de la cultura i
la concepció de la post esquerra libe-
ral, aplicada a la gestió de la vida
quotidiana d’1,5 milions de persones.
Sorprèn, sigui dit de passada, el nul
interès per commemorar tan assenya-
lada efemèride, ni més ni menys que
unes noces de plata, quan ensems no
hi ha pudor per celebrar una dada po-
líticament tan fungible com és un any
de vida del tripartit.

Constatava també en l’anterior es-
crit quatre punts bàsics: primer, el fet
de ser la capital de província demo-
gràficament més regressiva i amb la
taxa d’envelliment més elevada, amb
tot el que significa com a símptoma i
conseqüència (fa pocs dies les dades de
l’INE per al 2003 sentenciaven que
Barcelona era l’única ciutat catalana
que va disminuir de població i la se-
gona d’Espanya en pèrdua d’habitants,
malgrat la immigració). Segon, els
problemes que la demografia compor-
ta per a la base econòmica de la ciutat:
quasi el 40% d’habitants són jubilats o
immigrants; per tant, abundància de
grups de població amb rendes baixes,
inelàstiques o precàries. Tercer, una
evolució de l’atur i l’ocupació sensi-
blement pitjor que la catalana i una
renda mediocre. Finalment, una cul-
tura moral transmesa al llarg de 25
anys que té com a conseqüència un
elevat cost social, perquè atreu i fo-
menta la desestructuració familiar, la
pèrdua de natalitat i els comporta-
ments poc cívics o antisocials, des del
soroll de l’oci nocturn fins als alda-

rulls. Els 60 detinguts per la
policia en la nit de cap d’any,
la majoria estrangers, per una
ciutat de la dimensió i l’enve-
lliment de Barcelona, expres-
sen amb claredat el clima
moral i el tipus d’atractiu que
el govern municipal ha propi-
ciat. En aquest àmbit deia, re-
cordant Joseph Raz, que l’evo-
lució de les institucions soci-
als valuoses ha estat un desas-
tre, i els efectes sobre el capital
social i humà, perfectament
destructius.

5. Barcelona com a factor de fre
del desenvolupament econòmic ca-
talà. Existeix una lògica preo-
cupació pel que sembla una
pèrdua de vigor de l’economia
catalana, l’antiga fàbrica d’Espanya. Les
darreres dades ho confirmen: el 2004 el
nostre PIB només creixerà un 2,3%, tres
dècimes menys que l’espanyol. Darrere
nostre només hi trobem les illes Balears
i Canàries. Per al 2005 la previsió no
millora; un 2,5% d’augment, dues dèci-
mes per sota del d’Espanya i només Na-
varra i Canàries en pitjor posició.
Aquesta lenta però evident tendència al
declivi té causes múltiples però una de
central sovint desatesa: la pèrdua de ca-
pacitat econòmica de Barcelona, que no
estira el conjunt econòmic català, sinó
que cada vegada més en va a remolc,
auxiliada per les grans transferències del
terciari central (sous de l’administració
autonòmica, despesa de les universitats,
ingressos generats pels grans equipa-
ments concentrats aquí en un model tan
centralitzat com el francès) i els esdeve-
niments extraordinaris Jocs i Fòrum. La
renda disponible per habitant (RFDB) si-
tua Barcelona en el lloc 26 entre els
municipis de Catalunya més grans de

5.000 habitants. La seva aportació eco-
nòmica al conjunt és a més regressiva i
no marca la diferència i dinàmica del
lideratge.

6. El nostre futur es diu Lloret de Mar? Al
mes de desembre es varen reunir en el
marc del Pla Estratègic Metropolità ex-
perts de quatre de les principals regions
econòmiques d’Europa, líders en inno-
vació tecnològica. Tots varen establir un
diagnòstic coincident: Barcelona no
destaca en R+D, malgrat disposar de sis
universitats, ni té capacitat per atreure
noves indústries creatives i innovadores
a pesar del districte tecnològic 22@ del
Poblenou. Deien més: constataven que la
política municipal era molt dispersa i
difusa, que fracassava en el seu intent
d’atreure personal altament qualificat, i
no manifestava prou capacitat per a
transformar la investigació en resultats
de mercat. A un present mediocre s’hi
uneix un futur cada vegada més incert.
El nostre model turisme + disbauxa pot
acabar sent Lloret de Mar, matisat pels

equipaments culturals.
7. Una combinació inadequada

de pressió fiscal elevada i negoci
municipal amb el sòl. La darrera
dècada ha servit per a ali-
mentar i bé les arques muni-
cipals, però com a política ha
significat tot el contrari de la
revitalització de la base eco-
nòmica de la ciutat; la gent
que hi produeix, en definitiva,
necessita. Per exemple, el pro-
jecte de transformació del Po-
blenou és una bona idea, però
la política concreta de com es
realitza, el marc fiscal i la po-
lítica de sòl fan que el resultat
sigui visiblement dubtós. El
temps passa i aquest nou mo-
tor no arrenca. I és que la po-
lítica d’en Clos tendeix a ofe-
gar la gallina en lloc d’incen-
tivar que pongui ous: els bar-

celonins som els que paguem més im-
postos i taxes més altes. La zona blava
més cara d’Espanya! S’argumenta com
a justificació que s’inverteix. És cert,
però malament, perquè es gasta en la
fórmula totxo + espectacle i no en el
funcionament de la ciutat, de manera
que els costos de gaudir de la seva
centralitat, suma de la pressió fiscal i
les deseconomies de l’aglomeració, són
creixents i ens ofeguen. Perquè les co-
ses vagin bé, el cost de la centralitat ha
de venir compensat pels beneficis que
generen les seves funcions, i això és el
que cada dia és pitjor a Barcelona.
Aquesta realitat, lligada a la política de
sòl com a via d’ingressos per a l’Ajun-
tament i l’ús de les reserves d’equipa-
ments per a construir habitatge, ens
ha situat en un difícil cul-de-sac.

(I amb tot i això encara no hem
parlat dels pessebres transformats en
paisatges d’hivern.)

■ josepmiro@e-cristians.net

Balada de les petites coses
J o s e p M . H u e r t a s C l a v e r i a

A
questa setmana mor un tea-
tre. Es tracta de l’Artenbrut,
que es troba al carrer Perill, a
Gràcia. Moisés Kaufman, l’au-

tor veneçolà autor d’Actes indecents, la
darrera obra que s’hi representa, ha
escrit a la directora, Teresa Devant, di-
ent-li una frase tan romàntica com ir-
real, “Pienso que cuando un teatro cierra,
debería declararse luto municipal”.

La mort de l’Artenbrut podria su-
mar-se a altres morts recents, la de la
sala La Pinacoteca al passeig de Gràcia;
la del restaurant El Rancho Grande al
Poblenou, la de la bodega Ciurana a Les
Corts. Tots aquest indrets aportaven
més personalitat a Barcelona, però, per
descomptat, en cap dels casos hi ha
hagut dol municipal. La sensibilitat no
és, ara per ara, la més destacada de les
qualitats a l’Ajuntament de Barcelona.

És probable que els poders públics, si
se’ls argumenta que una ciutat s’em-
pobreix quan establiments d’aquesta
mena pleguen per força major, en do-

nin la culpa al progrés, a les forces
econòmiques. L’Artenbrut era una sala
de teatre que permetia muntatges
senzills, on el talent i la imaginació
suplien la manca de recursos econò-
mics. Penso en alguns dels espectacles
que he tingut la sort de veure, Adéu a
Berlín, amb un Xavier Torras que no
tenia res a envejar de Joel Grey al film
Cabaret, versió cinematogràfica de l’o-
bra; Flor de Otoño, l’estrena de l’obra de
José María Rodríguez Méndez que pas-
sava a la Barcelona dels anys vint; en
els recitals de Pep Munné sobre Gil de
Biedma, i ara en aquests Actes indecents
que han permès veure a la ciutat
aquesta atractiva obra sobre els tres
judicis d’Oscar Wilde.

Segur que els pisos que s’aixecaran al
solar del carrer del Perill d’aquí a un
temps signifiquen progrés i lleis del
mercat, però també empobriment per
la desaparició d’un espai difícilment
repetible. En un mur de l’entrada amics
i coneguts hi han escrit frases. Me n’ha

cridat l’atenció una que evoca un pen-
sament de Rabindranath Tagore:
“Guarda per als amics les coses petites;
les grans es col·loquen soles”. I signa
Robert Comet. Com ho vaig apuntar al
cap, perquè no duia bolígraf, potser la
segona estrofa no és exacta o és Roger
en lloc de Robert. L’esperit, però, era
aquest. I encara afegia alguna al·lusió al
Fòrum de les Cultures. Molt Fòrum, ve-
nia a dir, però el teatre Artenbrut mor
enmig de la indiferència oficial.

Moisés Kaufman acabava la seva carta
dient: “¡Qué hermoso debe sonar Wilde en
catalán!”. Un desitjaria que, almenys,
per solidaritat, algun regidor –de Grà-
cia o de Cultura o tots dos– s’hi arri-
bessin el dia 9 a veure la darrera re-
presentació. Potser és demanar massa...

Ja sabem que, per jubilació o per
cansament, es produeixen sovint tan-
caments i canvis, però aquí és simple-
ment perquè el solar val molts euros i
això de la cultura en el fons interessa
més aviat poc, o així ho sembla. Tan-

mateix, anem perdent senyals d’identi-
tat i ens empobrim encara que no ho
reconeguem o no vulguem reconèi-
xer-ho, que és el mateix.

Ara que s’ha creat la figura del síndic
de greuges a l’Ajuntament de Barcelo-
na, un li demanaria a Pilar Malla, la
persona triada per al càrrec, que creï
una vocalia o un departament de qües-
tions culturals en un sentit ampli. No
seran les més sensibles, però permetria
com a mínim escoltar els planys dels
que voldríem una ciutat més humana,
més sensible, més atempta als Arten-
bruts. Segur que rebia peticions...

Ja que Oscar Wilde va escriure els
darrers anys de la seva vida La balada de
la presó de Reading, aquesta és una molt
més modesta balada de les coses petites,
en defensa de totes aquelles que fan que
la vida sigui més atractiva, més rica,
més humana en definitiva.

Si la desaparició de l’Artenbrut ser-
veix perquè el dia de demà des de les
altures hi hagi més atenció a aquests
esforços de l’autèntica societat civil,
potser no haurà mort debades. Curio-
sament, aquests darrers dies, el cartell
de localitats exhaurides demostra que
hi ha gent que hi va, més enllà de l’o-
bra, en solidaritat amb aquells que han
contribuït durant un grapat d’anys a
enriquir la cartellera ciutadana.

■ Josep M. Huertas Claveria. Periodista i escriptor


