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moment que la Generali-
tat, conjuntament amb 
el sector, elabora els de-
crets d’allotjament per-
tinents i, de moment, es 
calmen les aigües; fins 
i tot el gremi presumia 
de la seva intervenció en 
la redacció dels citats de-
crets. S’ha de notar que 
Catalunya és pionera a 
legislar aquest sector i 
és el model a seguir no 
només a la resta d’Espa-
nya, sinó també en al-
tres llocs d’Europa, i rep 
felicitacions de tots cos-
tats.
 Coincideix també 
en el temps el desenvo-
lupament de les noves tecnologi-
es, amb les quals es pot conèixer 
ràpidament tota l’oferta d’allotja-
ments i es pot efectuar fàcilment 
la reserva. El cost de l’allotjament 
resulta molt més econòmic i si hi 
sumem la crisi que afecta destina-
cions concretes, com és el cas de 
Madrid capital, que pateix una bai-
xada important d’ocupació i on, 
casualment, aquests dirigents del 
sector hoteler també tenen els seus 
negocis, doncs llavors ja la tenim 
armada.

A pArtir d’Aquí comen-
ça la cançó –ara ja pesada–  que 
aquesta competència dels pisos 
turístics s’ha d’eradicar. Són la se-
va competència i no poden perme-
tre-la oblidant que a més a més en 
l’oferta de l’allotjament hi ha al-
bergs, pensions, hostals i altres va-
riants, tots els quals s’incrementen 

La cançó pesada de la por
Alguns grans hotelers exhibeixen una gran impotència per adaptar-se als nous temps

Ú
ltimament, el lector deu 
haver notat una crispa-
ció, que va en augment, 
en el sector hoteler de la 
ciutat de Barcelona i pot-

ser més d’un no entén les causes 
d’aquesta crispació. Fa poc, en 
aquest mateix diari, es va publicar 
una entrevista amb el president de 
la Confederació Espanyola d’Ho-
tels i Allotjaments Turístics (CE-
HAT), Joan Molas, que ratifica el fe-
nomen amb les seves respostes. Els 
asseguro que són pur teatre, la can-
çó de la por. Intentaré aclarir al lec-
tor algun dels dubtes que segura-
ment té. 
 Durant un llarg període els llits 
visibles de l’allotjament a la ciutat 
de Barcelona eren els dels hotels. 
No era igual en les destinacions tu-
rístiques habituals, és a dir, a la cos-
ta i a la muntanya, on sempre, des 
de l’inici del fenomen turístic, hi 
ha hagut un altre tipus d’allotja-
ments. Però un bon dia, a les ciutats 
–i Barcelona no podia ser menys– 
arriba el gran turisme i a partir de 
llavors els pisos turístics, habituals 
en altres zones d’oci, es comencen 
a instal·lar a la ciutat.
 En el seu moment, la direcció 
del gremi hoteler no hi dóna la més 
mínima importància, però  a poc a 
poc s’alcen les seves veus crítiques 
assegurant que els pisos turístics 
no són legals. Coincideix en aquest 

de forma desproporcionada, pe-
rò aquests són del seu sector i ells 
mateixos o els seus fills els explo-
ten també i és per això que ni els es-
menten. Però mouen tots els seus 
fils, pressionant a dreta i esquer-
ra i aconsegueixen en un primer 
moment que la ciutat de Barcelona 
tingui una moratòria per donar lli-
cències, només, als pisos turístics, 
i s’inventen qualsevol argument 
que se’ls acut. Més endavant arri-
ba la fòbia del turisme a la ciutat, 
amb la metxa de la Barceloneta cla-
rament manipulada i, amb la pres-
sió, s’arriba a la moratòria turística 
total a la ciutat.
 Ara es queixen de l’oferta dels 
pisos turístics no legalitzada, i que 
no paguen els seus impostos, barre-
jant l’economia col·laborativa amb 
aquest tema. És la perversió porta-
da a extrems de perfecció, pressio-
nant fins al límit perquè no es do-

LLUÍS

Torrent

El debat dels allotjaments a Barcelona

nin llicències i ara es queixen que 
són il·legals.
 I la pregunta és:  ¿a qui benefi-
cia?  Reflexionin:  ¿qui té el el nom-
bre més gran d’hotels en propie-
tat a la ciutat? ¿Qui té més de 200 
apartaments turístics (aquests sí 
legalitzats abans de l’establiment 
de la moratòria)?  ¿Qui té proble-
mes i té en venda els seus hotels?... 
No oblidin que, al capar el creixe-
ment de llicències, tots els que ja 
estan en el mercat casualment  pu-
gen de preu.

Em sEmbLA vergonyo-
sa aquesta actitud de la cançó de 
la por que, a més a més, amaga la 
impotència d’alguns per adaptar-
se als nous models de vida, d’oci i 
de sistemes tecnològics. Estan an-
corats en el passat, i el passat ina-
movible per a ells i amb mètodes 
d’un altre segle els passarà per so-
bre, mentre  entonen aquesta can-
çó de la por.
 Vull aclarir en aquest punt que 
no m’estic referint a tot el sector 
hoteler, ni de bon tros. Hi ha mol-
tíssims, grans, mitjans i petits ho-
tels que han aconseguit una adap-
tació fantàstica a la nova situació. 
M’estic referint a uns dirigents, 
que, acostumats com estan que 
aquest fos un sector de rics, encara 
segueixen dormint sobre els llo-
rers i no s’adonen que el món ha 
canviat, i encara canviarà molt 
més, i que no saben que no es po-
den posar portes al camp i que 
l’època feudal ja va passar fa molt 
temps. H
President de la Federació Catalana d’Apar-

taments Turístics (Federatur).

MONRA

Q
uan he passat una 
pàgina d’EL PERIÓ-
DICO m’he trobat 
amb la fotografia 
d’una cabina telefò-

nica.  I un text de Mauricio Bernal 
que fa saber que les poques cabi-
nes que han resistit fins avui se-
ran retirades a finals de l’any que 
ve. Entenc la condemna a la desa-
parició d’aquests personatges ur-
bans, i dic personatges perquè ha-
vien estat amics dels ciutadans i 
no cal dir de la gent dels pobles. 
Anys enrere, una cabina era un 
punt de connexió amb un espai 
llunyà.
 He conservat molt viu el record 
d’un vespre a Vistabella, a la poc 
coneguda comarca de l’Alcalatén. 
Hi havia trobat llit i la meva ha-
bitació donava a la plaça. Des del 
meu balcó la contemplava. Un 
modestíssim fanal intentava acla-
rir la foscor. Més viva era la llum 
d’una cabina telefònica, i prop de 
la seva porta feien cua tres o qua-
tre persones. 
 Com que una noia vol telefo-
nar, en compareixen quatre o 
cinc de més petites, i reclamen 

que quan li toqui el torn les dei-
xi entrar a la cabina. Ara l’ocupa 
una dona que ja fa temps que tele-
fona. Parla i parla, còmodament 
repenjada al vidre. Quan surt, hi 
entra un home amb dos nens, i un 
d’ells reclama que sigui ell qui po-
si les monedes. Els qui fan cua de-
uen ser gent que fan vacances a 
Vistabella i volen parlar amb el 
pare o el marit que es deu haver 
quedat a Castelló. Quan li toca a 
una mare entrar a la cabina, tres 
nenes reclamen: «¡Nosaltres tam-
bé volem entrar!».
 Moltes pel·lícules famoses 
s’han convertit, sense proposar-
ho, en documents d’interès soci-
al. Hi apareixen uns actors que 
porten uns vestits antiquats. Es 
traslladen amb uns cotxes que 
avui serien de museu. No cal anar 
tan lluny, ara hi ha uns recursos 
informàtics que ja són de quarta 
generació.
 Les cabines telefòniques han 
estat derrotades pels telèfons mò-
bils. Se n’hauria de conservar una 
per instal·lar-la al Museu del Pas-
sat. H

Petit observatori

El telèfon mòbil les 
ha derrotat, però se 
n’hauria de conservar 
una al Museu del Passat

Les cabines 
que van morir 
en silenci
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Dues mirades

La cabra 

tència. Això és el teatre, obert a 
tothom, com un gran interrogant 
que no aclareix el dubte sinó que 
en genera més. Més coneixement, 
més patiment. Ho diu també l’es-
plèndid curtmetratge de Nanouk 
Films que serveix com a anunci 
del festival, El cant de la cabra. Ro-
dat a Grècia, allà on va néixer la 
tragèdia –l’arrel de tot –, hi veiem el 
xiscle, l’ofrena, el clam, el conjur 
col·lectiu. Sunyer diu que «una so-
cietat només és articulada i funci-
ona si molta gent pot accedir a la 
cultura». 
 Temporada Alta ens recorda 
aquest compromís. Any rere any. 
Perquè no és un luxe, sinó una ne-
cessitat. En l’origen, el teatre ens 
aboca a pensar en unes respostes 
que descobrim no pas amb certe-
ses sinó entre llàgrimes. H

A 
vui comença l’edició nú-
mero 24 del Festival Tem-
porada Alta, «l’oasi teatral 
del  sud d’Europa» .  Ja 

n’hem parlat sovint, però mai no és 
sobrer referir-se un altre cop a un 
dels miracles culturals més insòlits 
del nostre país. Per un motiu prin-
cipal: l’ambició. 
 Temporada Alta podria ser un 
festival que es limités a presentar 
espectacles, a vendre productes, a 
captar clients. Aquesta és una no-
menclatura habitual, fins i tot en el 
món de la cultura, empeltat com 
està de pràctiques empresarials. I 
no. Ho diu el seu director, Salvador 
Sunyer: es tracta de parlar de ciuta-
dans, de persones que contemplen, 
analitzen, es deixen impressionar, 
ploren i reflexionen, riuen i pensen 
i s’enfronten als dilemes de l’exis-
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cia masclista sol·licitades per la fis-
calia.  
 Fins aquí, la burocràcia, la de-
núncia i les xifres, però si clavem la 
mirada en la perspectiva de la víc-
tima, si ens envoltem del cercle de 
violència que l’asfixia, aquesta in-
comprensible omissió dels infor-
mes, sigui per negligència o per 
falta de recursos, és inadmissible.  
Cada setmana, una dona mor a Es-
panya. Les ordres d’allunyament 
no són un escut invulnerable, però 
són un recurs per mostrar als agres-
sors que la seva violència no té lloc 
a la nostra societat. No hi ha espai, 
no hi ha marge. Aquests quilòme-
tres d’allunyament són la distància 
entre el bé i el mal, entre la protec-
ció de la víctima i la seva indefen-
sió. Desdibuixar aquesta frontera 
ens fa a tots més febles.  H

L
a fiscalia catalana ha con-
firmat que els Mossos d’Es-
quadra, en cas de violència 
masclista, a diferència de 

la Guàrdia Civil i la Policia Nacio-
nal, no passen als jutges cap infor-
me sobre el nivell de risc que cor-
ren les víctimes. Aquesta informa-
ció és clau per dictar les ordres 
d’allunyament. Després que els 
jutges i EL PERIÓDICO denuncies-
sin el cas, després que els Mossos 
admetessin la queixa i, més tard, la 
Conselleria d’Interior ho contradi-
gués, al final el tema podria desen-
callar-se en una reunió que, previs-
ta per a aquesta setmana, encara 
s’endarrerirà uns dies. Mentres-
tant, el comptador segueix cor-
rent. El 2014, els jutges de Barcelo-
na van denegar el 83% de les ordres 
de protecció de víctimes de violèn-
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