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Recuperem laGuàrdiaUrbana

BARCELONA pateix un problema greu d’or
dre públic i inseguretat. Ho demostren les
dadesde criminalitat que situen la capital ca
talana al primer lloc del rànquing de ciutats

espanyoles on més han augmentat els delictes penals
en el primer semestre de l’any. Aquesta situació és
especialment preocupant al districte de Ciutat Vella,
on la inseguretathaassolit nivellsmolt elevats i hapro
vocat la reacció de les entitats veïnals, que exigeixen
solucions immediates al govern de la ciutat després de
comprovar que el pla de xoc que va aprovar l’Ajunta
mentabansde l’estiupercombatreaquestproblemano
ha donat resultats.
En vista d’aquest magre panorama, la ciutadania es

pregunta insistentmentonés laGuàrdiaUrbana.Enca
ra que és evident la falta d’efectius dels Mossos d’Es
quadraaBarcelona,hemderecordarque la capital dis
posa del cos policialmunicipalmés gran deCatalunya,
ambmés de 2.700 agents, i que la impressió generalit
zada entre els barcelonins és quepodrien fermoltmés.
Què passa, doncs? La resposta a aquesta pregunta la
trobem en el perfil polític que el govern de BComú ha
volgut imprimir a la gestió de la Guàrdia Urbana des
que van arribar al poder fa tres anys i mig. El partit de
Colau va sermolt crític amb el cosmunicipal durant la
campanya electoral i la seva desconfiança cap als seus
agentsesvademostrardesdelprimermomentquevan
prendre el control del Consistori.
En aquest sentit, la primeradecisió de l’alcaldessa va

ser molt eloqüent quan va assumir personalment el
control polític de la Guàrdia Urbana i va nomenar un
comissionat perquè apliqués les seves estrictes direc
trius.Colauesvaconvertir així en la comandant encap

d’un cos que ha treballat amb temor de no ser protegit
pel govern i amb la sensaciódepassar aunsegonplaen
la gestió de la ciutat. Un dels primers anuncis de BCo
mú va ser eliminar la unitat antiavalots de la Guàrdia
Urbana. L’ha seguit la continuada reducció de la plan
tilla per falta de noves promocions queha incrementat
la sensació d’escassa presència dels agents al carrer.
També cal afegir les instruccions polítiques per actuar
amb tebiesa davant fenòmens com el top manta, que
s’ha convertit en un enorme problema d’ordre públic
per la inacció municipal i la desconfiança que impera
en laGuàrdiaUrbana ambels seus caps del govern.Un
exemple d’això l’hem comprovat aquest estiu, que ha
estat el que més manters ha tingut Barcelona i en què
s’ha reduït el nombre demultes per venda ambulant.
La gota que pot fer vessar el got és la possibilitat que

tindran els agents de jubilarse als 59 anys a partir de
gener.Això reduiria laplantilla gairebéun10%iagreu
jaria encara més la crisi de seguretat que pateix Bar
celona. En definitiva, la situació de la Guàrdia Urbana
éscrítica.Ens trobemdavantuncol∙lectiuqueestàdes
animat, ambunacreixent faltad’efectius i quepateix la
manca de confiança del govern de l’Ajuntament.
La Guàrdia Urbana és un servei crucial i imprescin

dible per afrontar la preocupant situació d’inseguretat.
Barcelona no pot ni ha de desconfiar d’una policia ex
perimentada i gran coneixedora de la ciutat. És precís
pujar lamoral d’aquesta tropa per recuperar el control
de l’espai públic abans que la seva degradació sigui ir
reversible. De poc serviran els retrets polítics entre
Ajuntament i Generalitat en matèria de seguretat. En
aquest assumpte cal retornar la confiança als professi
onals i aparcar els prejudicis que tantmal han causat.

Adeu ingrat aMontserrat Caballé

LAmortdeMontserratCaballéésunapèrduair
reparableperal’òperaperòtambéperaCatalu
nya i Espanya que es queden sense una de les
seves grans ambaixadores almón. La soprano,

potser l’últimade lesgransdivesdelbel canto, la succes
sora deMaria Callas, va néixer en una família humil del
barri de Gràcia de Barcelona i va treballar com ningú
–amb el suport decisiu dels seus– per poder estudiar a
l’estranger iperseguirel seusomnimentre lasocietates
panyola en el seu conjunt s’esforçava per sortir del sub
desenvolupament.Novanser tempsderegals, facilitats i
exquisideses sinó d’esforç, responsabilitat individual i
il∙lusions.MonserratCaballé va serunexemple admira
blede l’afanyperprogressar i superarsedarrereunavo
cació artística que la va dur a regalar felicitat als públics
demigmónambel seu virtuosisme i veu excepcional, al
costatd’altresgransnomsde la líricaespanyolaentreels
qualsencarasobresurten,entrealtres,PlácidoDomingoi
JosepCarreras.
NoésestranyqueelpúblicdelseuLiceu,queahirassis

tia a la funció d’I puritani , l’obra deVincenzoBellini, es
posés dret poc abans de l’inici i ovacionés llargament la
Caballé,unafigurafonamentalenlagrandesadel temple
operísticdeBarcelona,unteatrequenoésal’abastdeto
tes lesciutats.MontserratCaballévatenirunaprolonga

da relació d’amor, no exempta d’algun desacord, amb el
Liceu,peralquenovatenirmaiunno.
Montserrat Caballé va trascendir l’àmbit de l’òpera,

antigament més elitista, avui feliçment accessible a tots
elspúblics,gràciesalseutarannàidisposició.Aparicions
alatelevisió–quaneral’únicmitjàaudiovisual–,enregis
tramentsambaltrescompanys–desdelamúsicapopular
alapop–,funcionsbenèfiques.IelseuinestimableBarce
lona a duo amb FreddieMercury, tan entranyablement
lligadaalsJocsOlímpicsdel1992, laculminaciódemolts
esforços, complicitats i anhels col∙lectius. Tots a l’una. I
allàhihavia MontserratCaballé.
Resulta sorprenent la insensibilitat mostrada ahir pel

Governde laGeneralitat i l’AjuntamentdeBarcelonaen
notraslladarpersonalment lacondolençadelsciutadans
–aquirepresenten–alafamíliaCaballé.Avuiassistiranal
funeral al tanatori de les Corts però tenint en compte
l’àmplianòminade funcionarisde l’àmbitcultural resul
ta incomprensibleaquestamostrad’ingratitudcapauna
artistaquevacontribuirdecisivamentamillorarelpres
tigideBarcelona,CatalunyaiEspanyaalmón.
Només elministre de Cultura, José Guirao, va estar a

l’altura. Ivaserelprimerenanunciar l’encertada ideade
retreundoblehomenatge,aBarcelonaiMadrid,aunaar
tistacatalanauniversal.

L’ANC també participa en
la temporada “tardor ca
lenta” i ha llançat un ulti
màtum a l’Helenio Her

rera dels ultimàtums: Torra té fins al
21 de desembre per fixar “una estratè
gia clara” per fer efectiva la república.
El 21 de desembre, fum, fum, fumpodia
ser el títol de la iniciativa, acordada
dissabte passat per l’ANC a tall de pe
drada a aquest naufragi al ralentí.
No han entès res. Res. No només

reapareix l’error contraproduent de
fixar terminis urgents a una utopia
–independència ja!–, sinó que l’ANC
recupera un altre tros de tòpic: “I qui
no es vegi amb cor de seguir endavant
que faci un pas al costat”. Que no
comprenen que ningú no vol dormir
entre barrots i ser un màrtir a canvi
de res?
L’ultimàtum de l’ANC és surrealis

ta, llevat que tingui com a finalitat ai
xecar una altra cortina de fum, gua
nyar temps –acabarà sent més supor
table el mandat de Trump que el de
Torra– i evitar que s’escampi el des
engany “al poble”, que s’ho empassa
tot perquè es necessita fe per no veure
que aquest conte s’ha acabat. I mala

ment. Llançar ultimàtums sense su
port és, amés d’un farol, unade les co
sesmés ridícules que es poden fer a la
vida.
Que farà l’ANC quan arribi el 21 de

desembre? Ser dolentots? El que fem
tothom: organitzar el dinar de Nadal,
planificar les compres, adquirir lote
ria –pel cap alt de la Grossa– i oblidar
les preocupacions (el final de mes, la
grip, no enverinar el cunyat amb el
seu cava, coses així).
Si ja no tens prou pes electoral per

aconseguir un objectiu pacíficament
–torneu demà, els ha dit Europa–,
l’últim és dividir aquesta força en du
esmeitats: els que actuen apartir de la
realitat i els qui es neguen, com nens,
a acceptarla.
Barcelona acull avui una reunió de

pes de la Unió per la Mediterrània: la
cap de la diplomàcia europea i minis
tres d’Exteriors i alts càrrecs de 43 es
tats. No han convidat Quim Torra. I
aquesta insolència no la decideix el
Govern espanyol, sinó que ho fa la
Unió Europea.
Fa sis dies, un dels diaris més influ

ents –el Financial Times– publicava a
la portada el seu resumde l’aniversari
de l’1O: una gran foto de la presa
–simbòlica, as usual– de la Borsa de
Barcelona amb el titular “els separa
tistes assetgen la borsa a Catalunya”.
Missatge breu als lectors i les cance
lleries: s’han tornat populistes.
El Govern es “conjura” per sobre

viure fins a la pròxima tardor. Quin
panorama, quina promesa. La solem
nitat de Torra i Navarro en anunciar
la conjura va ser lamentable: no ho
tornarem a fer. Fins a la pròxima...
Qui governa Catalunya? Un presi

dent desbordat i dos socis que no es
poden veure. UnGovern de cohabita
ció que només aspira a no matarse
davant de les visites. De gestionar, ad
ministrar o planificar ja ni se’n parla.
Estem tocant fons.c

‘El 21 de desembre,
fum, fum, fum’

L’ultimàtum de l’ANC
aTorra és surrealista...
el seumandat es faràmés
llarg que el de Trump

Joaquín Luna


