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opinión
E D I T O R I A L

Nueva 
intervención  

E
STÁ en marcha primera de las inter-
venciones urbanísticas previstas en la 
zona norte de Ca N’Anglada, el deno-
minado esponjamiento. Se ha derri-

bado el primer edificio, el bloque 255-B de la 
calle de Sant Damià y esta primera fase con-
cluirá el año que viene con el derribo de dos 
edificios más. La actuación está siendo un 
ejemplo de colaboración entre los vecinos y 
la administración pública, representada en 
esta ocasiones por el Ayuntamiento y la Ge-
neralitat, y dentro de ello, es necesario desta-
car el nivel de entendimiento entre la admi-
nistración local y la autonómica, no siempre 
tan fluida y eficaz. Se ha realizado un trabajo 
quirúrgico y absolutamente personalizado 
para ofrecer a cada familia afectada por el de-
rrumbamiento del bloque la mejor opción. La 
labor ha sido brillante por cuanto a cada fa-
milia, según los criterios establecidos, se ha 
dado una salida teniendo en cuenta todas la 
variables que condicionaban la operación.  
Pero la ejecución del proyecto no ha hecho 
más que empezar. El bloque ya derribado en-
tró en un proceso de deterioro inexorable que 
provocó una intervención de urgencia debi-
do al peligro real que para los habitantes de la 
vivienda significaba mantener allí su residen-
cia.   
 

DE esta primera fase, como decíamos, fal-
tan dos por derribar, pero todavía queda-

rán seis más del total de nueve que deben ser 
suprimidos. Los vecinos insisten a Generali-
tat y Ayuntamiento para que no haya pausa y 
se continúe con el proyecto, pero para esos 
seis todavía no hay calendario previsto y dada 
la situación económica es difícil obtener un 
pronunciamiento claro. Se trata de una situa-
ción similar a la que se provocó antes del ini-
cio del esponjamiento. El deterioro de las vi-
viendas es evidente y valdría la pena una pla-
nificación que tranquilice a los vecinos afec-
tados y que evite situaciones de emergencia. 
Pero el problema de la zona norte de Ca N’An-
glada no queda ahí. Los vecinos ya han hecho 
saber a la Generalitat que, en relación con los 
realojados e incluso con otros barrios de la 
ciudad, sería un agravio comparativo para con 
el resto de habitantes de la zona no acometer 
ninguna actuación en el resto de inmuebles, 
como arreglos de fachadas, escaleras e insta-
lación de ascensores. El problema es que la 
zona norte de Ca N’Anglada, pese a su dete-
rioro no responde al perfil de otros barrios de 
la ciudad en los que la intervención pública 
ha sido constante. Habrá que ver cómo se re-
suelve el asunto. No será fácil.
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Anem a votar, Catalunya ho necessita

FERRAN PONT   
I PUNTIGAM

IUMENGE, dia 25 de 
maig, estem cridats a 
anar a votar i escollir les 
persones que ens han 

de representar al Parlament europeu. 
Durant molts anys l’Europa dels po-
bles era el somni de bona part dels ca-
talans. Anar a votar és exercir un dret 
democràtic, un dret que va costar 
molt d’aconseguir i que ara no haurí-
em de deixar perdre. Avui i aquí hi ha 
opcions de tots colors i cadascú, des-
prés de fer un petit esforç per infor-
mar-se, pot decidir i votar l’opció que 
més li convingui.  

Aquestes eleccions tenen una espe-
cial rellevància per a Catalunya. Vivim 
uns temps complicats com a conse-
qüència d’haver perdut la confiança 
que molta gent havíem posat en un 
assenyat i respectuós desenvolupa-
ment de la Constitució de 1978 i de 
l’Estatut de 1979. La sentència del Tri-
bunal Constitucional de juny de 2010 
sobre l’Estatut reformat ha tancat les 
portes i ens ha portat a un atzucac. 

Des d’aleshores ha quedat ben clar 
que totes les decisions polítiques im-
portants les decideix l’Estat i nosaltres 
no hi tenim res a dir.  

Atesa la complicada situació actual, 
avui més que mai, fa falta que Catalu-
nya tingui un alt nivell de participació. 
Més enllà dels legítims posiciona-
ments de cada partit o coalició, és 
hora de demanar un esforç i anar a vo-
tar. Des de les entitats i institucions 
plurals del nostre país cal encoratjar 
l’exercici d’aquest dret. Tant pel cos-
tat de l’Assemblea Nacional Catalana, 
com de l’Òmnium Cultural, com per 
part d’altres posicionaments, com el 
de la societat civil catalana, és del tot 
necessari urgir l’exercici del dret de-
mocràtic d’anar a votar. 

Tot plegat sense oblidar que, també 
des del punt de vista de l’economia, 
Europa cada dia ens ha d’interessar 
més. Han passat els anys del mercat 

espanyol com a principal client de les 
nostres indústries, avui dia és la Unió 
Europea el nostre principal client. En 
una economia de mercat com la que 
tenim, per poder crear nous llocs de 
treball fa falta millorar la nostra pro-
ductivitat i la nostra competitivitat. 
Europa és un bon model, també com 
a exemple a tot el món d’unes socie-
tats que han aconseguit un important 
nivell de benestar social per a les se-
ves poblacions.  

Cal que Catalunya es faci notar a ni-
vell europeu amb una cosa bona, una 
participació important. De cap ma-
nera no podem fer veure que aquí no 
passa res.  

La defensa de Catalunya com una 
nació que vol ser governada des del 
seu Parlament, lliurement i democrà-
ticament elegit, és l’opció que a molts 
ens agradaria que fos majoritària. 
Però per damunt de tot allò que avui 
Catalunya necessita és mobilitzar la 
seva ciutadania i fer sentir la seva veu. 
No podem caure en el pessimisme del 
no hi ha res a fer, votant i sumant es-
forços segur que ens en podrem sor-
tir.  

 
* L’autor és doctor enginyer indus-
trial

No podem caure 
en el pessimisme 
del no hi ha           
res a fer

Wagner al Gran Teatre del Liceu

QUESTA setmana s’ha 
estrenat al Gran Teatre 
del Liceu “La Valquíria” 
(“Die Walküre”), la sego-

na òpera del cicle “L’Anell del Nibe-
lung”, de Richard Wagner. La més hip-
nòtica peça de la teatralogia d’òperes 
que s’inicia amb “L’or del Rin” que fa 
de pròleg i que es va representar la 
passada temporada. La tetralogia es 
completa amb les altres dues òperes 
finals: “Sigfrid” i “El capvespre dels 
déus”. L’espectacle posat al dia amb 
soldats moderns que corren per aquí 
i per allà és una subtil barreja de mi-
tologia nòrdica inspirada en sagues 
que vénen del fred i la calor d’una pas-
sió que va més enllà de les convicci-
ons i prohibicions de la moral burge-
sa i té com a símbol el foc. 

Com un forat negre, l’òpera t’atra-
pa gairebé cinc hores, el temps es di-
lata entorn de la música. El Bühnen 

der Stadt Köln de Colònia és el respon-
sable d’aquest drama romàntic. La di-
recció escènica explora a fons l’èpica 
germànica de la mà de Robert Carsen, 
per a qui dirigir qualsevol òpera és una 
experiència músico-teatral extrema-
dament intensa que en aquesta oca-
sió combina el fred de la neu amb la 
calor del foc, d’aquesta antítesi entre 
els dos elements sorgeix una posada 
en escena implacable i al·lucinant on 
destaca la il·luminació de Manfred 
Voss, un geni dels focus amb tocs d’ex-
pressionisme alemany, sobre uns 
grans espais la llum està usada com a 
correlat objectiu de la tensió dramàti-
ca, utilitzant els carrers laterals. 

La direcció musical és de Josep Pons, 
una de les claus de l’espectacle perquè 
el lirisme wagnerià necessita solucions 
amb dosis altes d’energia i l’ambició 
estètica, en una peça on la música ho 
pot tot en la ment de l’espectador. A 
això afegim les veus de Klaus Florian, 
Eric Halfvarson, Alberr Dohmen, Anja 
Kampe, Iréne Theorin, Mihoko Fuji-
mura i Sonja Mühlerck. Els aplaudi-
ments per a tots ells al final van ser in-
tensos. Però que no s’enganyi ningú, 

malgrat el títol, “La Valquíria”, en rea-
litat l’òpera tracta sobre la figura del 
pare, “Wotan i les seves desventures”, 
un pare obstinat a recuperar un pa-
per que ha perdut per sempre i que 
no tornarà a recuperar com li passa al 
rei Lear, de Shakespeare. L’obra és un 
veritable psicodrama de pares i fills. 
Un pare que descobreix que els hu-
mans som un assumpte penós, ego-
ista, cruel, cobdiciós, estúpid, agres-
siu, despietat i donat a la guerra. El 
destí de Wotan camina des del mo-
ment que escolta la seva dona un 
home condemnat a la seva pròpia 
destrucció, un personatge que pren 
consciència del que és i del seu amarg 
destí, l’art de governar té aquests in-
convenients, que un cop has aconse-
guit arribar al cim pots cremar a l’in-
fern del teu propi destí, el nostre pa-
norama polític està sembrat de polí-
tics que han acceptat la caiguda i al-
tres que continuen donant-li la raó a 
Wagner sobre la condició de l’ànima 
humana. “La Valquíria” és una obra 
plena de preguntes, l’únic que ha de 
fer l’espectador és aprendre a viure 
amb les respostes.

JOSÉ ANTONIO 
AGUADO
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