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Laconstructorahaurà
d’adequar els pisos a la llei
ALCANAR wL’Ajuntament d’Alcanar
(Montsià) ha instat l’empresa que
va construir l’any 2003 els 32 habi-
tatges afectats per una ordre judici-
al de demolició que en el termini de
dos mesos presenti un projecte “per
adequar l’edifici existent a la legali-
tat vigent”. Turov SL va edificar
amb una llicència d’obres concedida
pel Consistori que el Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya acaba
de ratificar que és nul·la, ja que es
van edificar 32 cases quan només
se’n podien aixecar nou. El jutge ha
donat fins demà dimecres de termi-
ni perquè s’executi aquesta sentèn-
cia. El Consistori confia a guanyar
temps. / E. Giralt

LA VANGUARDIA

FRANCESC GRANÉ

A
lgun dia caurem, plora-
rem i entendrem totes
les coses”. La compren-
sió del nostre propi

ésser no és possible sense haver
caigut. Sense el dolor del fracàs
individual. Sense trencar-se. La
caiguda ens remet a la nostra
condició humana, als nostres lí-
mits. I la majoria dels humans
construeix la seva vida sobre la
base d’aquest oblit, el de la seva
pròpia condició. És el que pro-
posa Terrence Malick a L’arbre
de la vida.
“Hi ha dos camins que pots se-

guir a la vida, el de la naturalesa o
el de les coses divines”. Des de la
Il·lustració, i paradigma de certs
cercles intel·lectuals, som bons
per naturalesa. Les diverses tradi-
cions espirituals que hi ha al
món, però, estan d’acord a dir
justament el contrari: per natura-
lesa, el nostre ego és una realitat
tirànica. Un dèspota. Al regne de
l’anarquia, la naturalesa ens con-
verteix en narcisos. Sense cultu-

ra, sense educació, sense socie-
tat, la nostra condició humana no
és, precisament, la del jardí de
l’Edèn, sinó la dels pavellons
d’Auschwitz. Narcisisme prima-
ri, narcisisme secundari, les tradi-
cions religioses van articular un
discurs al voltant del narcisisme.
Les societats de la diversió van
trobar en aquesta idea de la bon-
dat humana una excusa fantàsti-
ca perquè el deslletament no es
produeixi mai. Així, el cristianis-
me va elaborar aquesta idea de la
condició d’esclaus sotmesos al ti-
rà, al dictador que tots portem

dins, en una idea la majoria de
vegades caricaturitzada, la del
pecat original. En l’origen, la con-
dició humanano tendeix a l’altru-
isme, a la societat o a la política,
sinó a l’egocentrisme bàrbar. Si
la nostra pàtria és la infantesa, se-
guint Rilke, aquesta infantesa pot
generar futurs de llibertat, futurs
de dependència narcotitzant o
universos mentals psicòtics, des-
estructurats. El nostre propi fa-
raó d’Egipte que ens oprimeix.
“Cal tenir força de voluntat

per ser un mateix”, un objectiu
potser sovint oblidat d’una tradi-

ció espiritual com
la cristiana. De to-
ta manera, arriba
la paradoxa. “L’es-
barzer ardent”.
Som éssers habi-
tats pel misteri.
“Guia’ns fins al fi-
nal dels temps”, es
formula a L’arbre
de la vida.Elmiste-
ri ens condueix.
Un misteri entès
com a realitat
d’amor que actua
a l’interior de ca-
dascun dels éssers
humans i que no
pot ser expressada

mitjançant paraules. D’aquí vé-
nen les prohibicions bíbliques a
pronunciar el nomdeDéu. Per ai-
xò, Terrence Malick ha construït
un discurs utilitzant imatges i
música, en una obra en què el
que és fonamental és l’expe-
riència estètica. “Papa, mama,
sempre esteu amb mi!”. No és
una afirmació fàcil, havent tingut
un pare autoritari. Però va deixar
empremta d’amor. I on hi ha una
petita empremta d’amor és pos-
sible reconstruir-hi tota una vi-
da. “Si no saps estimar, la teva
vida passarà com un llampec”.c

AccidentambferitsalTram
BADALONA wCiU i PSC donaran
suport a ICV-EUiA i forçaran
una comissió que investigui qui
estava al corrent d’unes obres
encarregades de manera irregular,
presumptament per l’exedil de
Serveis Socials i ara trànsfuga David
Gómez. Tal com va publicar ahir
La Vanguardia, l’Ajuntament es ne-
ga a pagar els 600.000 euros que li
reclamen dos constructors. Serà la
segona comissió que força l’oposició
aquest mandat, i si el PP torna a
controlar-la com la precedent, l’opo-
sició forçarà un ple extraordinari
perquè Gómez i els excompanys
s’expliquin. / L. Benvenuty

Així van quedar el tramvia i el vehicle després de l’accident a la Diagonal
JORDI ROVIRALTA

BARCELONA wSet persones van resultar
ahir ferides, una d’elles greu, després que
un vehicle xoqués amb un tramvia quan
realitzava un gir prohibit a l’altura de la
plaça Pius XII. El succés va tenir lloc cap
a les 11.20 hores del matí, quan un cotxe
que circulava per la Diagonal en direcció
contrària al Tram va envair les vies, des-
prés de realitzar un gir no permès i sense
donar gairebé temps al conductor del
comboi a reaccionar. La forta envestida
va provocar el descarrilament del primer
vagó del Tram, que va envair part de la

calçada de l’avinguda, així com la suspen-
sió parcial del servei de tramvia durant
prop de tres hores. Segons van explicar
fonts de Tram, el conductor de l’automòbil
que va provocar l’accident, un jove de 22
anys, va ser el que es va emportar la pitjor
part. A causa de la forta col·lisió va ser tras-
lladat amb caràcter d’urgència a l’hospital
de Bellvitge de l’Hospitalet. Els altres sis
ferits van ser el conductor del tren i cinc
dels passatgers, que van patir diverses
contusions. Un d’ells, un ancià, també va
ser hospitalitzat al Clinic. / R. Montilla

La pregunta del dia

BARCELONA wQuatre històrics ate-
neus culturals de barri es reparti-
ran 1.150.000 euros de subvencions
de l’Institut de Cultura de Barce-
lona. Són els Lluïsos de Gràcia, el
Centre Moral de Gràcia, els Lluïsos
d’Horta i el Centre Sant Vicenç de
Sarrià, tots centenaris. La subven-
ció està destinada a reformar els
teatres i auditoris d’aquestes enti-
tats, amb millores de seguretat, in-
sonorització, accessos i supressió
de millores arquitectòniques. Lluï-
sos de Gràcia, que té un pressupost
anual de 980.000 euros, rep una
subvenció de 455.000 euros per
a unes obres que costaran 1,5 mili-
ons i que obligaran l’entitat a deso-
cupar la major part de les seves
instal·lacions a la plaça del Nord
durant 10 o 12 mesos a partir del
juny. El Centre Moral de Gràcia
(450.000 euros de pressupost anu-
al) rep una subvenció de 214.000
euros per a una reforma de
450.000 euros. Lluïsos d’Horta
(300.000 euros anuals de pressu-
post) rep 112.000 euros de subven-
ció amb què cobrirà part del cost
d’una reforma ja realitzada per
valor de 225.000 euros. El Centre
Sant Vicenç de Sarrià, que té un
pressupost de 200.000 euros a
l’any, rebrà finalment 368.000 eu-
ros per a una reforma que costarà
gairebé el doble i que comportarà
el tancament del teatre durant sis
mesos. / L. Sierra

Quin personatge
bíblic intueix
que Déu li parla
a través d’un
esbarzer ardent?
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EL CONCURS

Reformade
quatre teatres
d’ateneuspopulars

Els premis Tercer premi: 50 entrades
al MNAC (Del romànic al
modernisme i les
avantguardes. Exposicions

temporals). Sorteig
entre els primers
concursants que
arribin als 6 encerts.

Envieu la resposta,
només una paraula

a l’assumpte, a
concursos@lavan-
guardia.es, en català
o castellà.

c Rebreu la confirma-
ció d’encert o error
ben aviat.

c Podeu enviar més
d’una resposta si
heu fallat, però heu
de participar durant
tot el concurs des de
la mateixa adreça
electrònica.

c Al cos del missat-
ge, indiqueu-hi nom
i cognoms, telèfon,
adreça postal i DNI,
si més no en el pri-
mer missatge.

(El concurs consta de
18 preguntes –una
cada dia– i acaba el
20 de desembre)

Comissió investigadora
perunes obres irregulars

Segon premi:
30 col·leccions
de tasses d’art
català. Sorteig
entre els
concursants que
arribin primer als
12 encerts.

Per
participar-hi

Setmana a Jordània
per a dues persones:
El viatge se sortejarà
entre els guanyadors de
les 18 preguntes, i in-
clou trasllats, mitja pen-
sió i visites a Petra i llocs
de significació bíblica.

Premi diari: Un pessebre
d’onze figures de resina de
15 centímetres i pintades a
mà. Se sortejarà entre els

encertants
de la
pregunta
del dia.
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‘L’arbre
de la vida’.
Segons
Malick, on hi
ha una petita
empremta
d’amor, és
possible
reconstruir-hi
una vida

LA BÍBLIA A LES SÈRIES I PEL·LÍCULES DEL SEGLE XXI

L’esbarzerardent
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