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Les passamagres
Com pot ser que el diputat del PP Gui-
llermo Collarte tingui la barra i la poca
vergonyadedir que cobrant 5.100euros
mensualshotédifícilperarribara finals
de mes? Vull recordar-li, d’una banda,
que aquests diners els abonem amb els
nostres impostos. I, de l’altra, vull pre-
guntar-li: si només cobrés els 400 euros
que amb “sang, suor i llàgrimes” han
aconseguitalgunsaturatsdelgoverndel
seu partit, què diria? Si aquests són avui
elsparesde lapàtria,nosésinoestaríem
moltmillor orfes.

PERE PI CABANES
SANTHIPÒLITDEVOLTREGÀ

Carta oberta al PSC
Benvolguts diputats del PSC, vull pen-
sar que sou catalans no només perquè
viviu a Catalunya. I que, sigui quina si-
gui la vostra procedència, estimeu Ca-

talunya, la seva cultura i la seva llengua.
I que les defenseu,més enllà d’unes pa-
raules al vostre programa electoral, un
programa ingenuquedefensaunmodel
federalista que mai heu defensat real-
ment.

¿Federar-se amb qui? ¿Amb una Es-
panya que no ens respecta, que ens ofe-
gaeconòmicament ienstractade lladres
i d’insolidaris? ¿Amb una Espanya for-
mada per comunitats fictícies, creades
per contrarestar els nacionalismes basc
i català [sic]?Per fer-hocaldria lavolun-
tatde lesduesparts.Ara,no laveigniper
part d’Espanya ni de Catalunya.

Heu de pensar que, davant la neces-
sitat de sortir d’unacrisi a laqual ensar-
rossegaunvaixell que s’enfonsa, els ciu-
tadansd’aquest país no entenenque vo-
teuencontraqueCatalunya gestioni els
seuspropis recursos.Noentenenqueno
us afegiu auna reivindicació que famolt
detempsqueesdemana,niquenodesit-
geuunestatpropi.Potser soupresoners

d’un electorat que hauria de saber que
també en sortiria beneficiat. La vostra
tasca és explicar-ho.

Un ciutadà que no us entén.
EDUARD FRANQUESA

BARCELONA

Odissea al CampNou
Va passar dijous. Sabíem que els pàr-
quingsensescurarien lesbutxaques,que
la grua municipal rondava a la cacera i
que els controls d’alcoholèmia serien al
seu lloc, i la campanya de l’Ajuntament
ensaconsellavautilitzarel transportpú-
blic. Vamprendre la decisió de recórrer
al taxi. Ens permetria esquivar tots
aquests factorsperanaralNouCamp:un
Barça-Madrid ens esperava.

El problema fou a la tornada. Primer,
no hi havia metro a la nit; segon, el bus
nocturn tampoc es veia on abans havia
tingutparada freqüent.Passadaunaho-
raencaraestàvempatintunacalor infer-

nal per laDiagonal, esperant que apare-
gués un taxi disponible.

L’endemàl’AjuntamentdeBarcelona
deiaqueallargarunahoraelmetro licos-
tava 30.000 euros, i el Futbol Club Bar-
celona deia que ell no decidia els hora-
ris dels partits. En fi, cap dels dos es fe-
iaresponsablede l’absènciadetransport
públic nocturn, i el responsable d’avan-
çar el clàssic per estalviar als assistents
l’absència de transport públic simple-
ment no ho va voler fer.

Llàstima que aquest cop no sols es va
perjudicar els catalans que vam anar al
camp, sinó també un sector que diuen
queens està salvantde la crisi: elsmilers
deturistesquevananaraveureelclàssic.

DAVID RABADÀ I VIVES
BARCELONA

Mira si hi hem
arribat prest, a Ítaca

✒Queda per als misteris de la història el
motiu pel qual el president Mas, i el seu cer-
cle de confiança, van considerar oportú ex-
hortar la ciutadania de Catalunya a aixecar
un gran clam el proper Onze de Setembre, si
tanmateix era per deixar aquesta mateixa
ciutadania a l’estacada. ¿Que el que havia de-
manat el president era unamobilització a fa-
vor del pacte fiscal, i no per demanar la in-
dependència?Noenparlemmés: ara queDon
Mariano ha tingut l’amabilitat de dir que ho
estudiarà, això del pacte fiscal, ja no cal pre-
ocupar-se’n més. Tots coneixem el zel ex-
trem que dedica el president d’Espanya a
l’acompliment de la seva paraula.

✒Total, que el president no anirà a lama-
ni, però sí que ho farà el seu partit (CDC, en-
capçalat pels senyorsPujol, pare i fill) i alguns
dels consellers del seu executiu –a títol, això
sí, estrictament personal–. No ho faran, en
canvi, els altres consellers delmateix govern,
i tampoc l’altre partit de la coalició de govern,
Uniód’enDurandeCatalunya.En resum, can
pixa i rellisca, per no variar. Al mateix temps
que munten el psicodrama, el president Mas
i els seus adlàters no deixen d’animar el per-
sonal a assistir a la manifestació, perquè en-
tenenqueaixò li donarà “forçapernegociar el
pacte fiscal”. És a dir, que pensen utilitzar el
que passi el proper dia 11 en benefici estricte
de les seves maniobres per fer veure que fan
alguna cosa (ells millor que ningú saben que
no anirà enlloc, el pacte fiscal). La travessia
cap a Ítaca tenia comadestí el fonsde liquidi-
tat autonòmic, així com el restabliment de la
salut de la SantaAliançaCiU-PP.Doncs si en-
cara els queden ganes de demanar unamani-
festació, que se la facin ells.

LaDiagonal del tot o res

L’Ajuntament de Bar-
celona ha iniciat les
obresperarreglarels
carrers perquè
aquesta tardor funci-

onin algunes línies de la nova xar-
xa d’autobusos. L’objectiu és per-
metre que uns quants itineraris
guanyin velocitat comercial, és a
dir, queel tempsdeviatges’escurci.
Enun tempsmarcat per les dificul-
tats inversores de les administraci-
ons, aquestadecisióésencertada, ja
que permillorar l’autobús no calen
grans instal·lacions fixes.L’atractiu
del transportpúblicaugmentarà iés
possible que els efectes siguin im-
mediats. Diguem d’entrada, doncs,
que lamesura té elmeu suport. Pe-
rò... sempre hi ha un però!

Entre les primeres línies que es
posaranenserveicapnofa laDiago-
nal de punta a punta. M’ho temia.
Mirin: famésdedeuanysqueespar-
la de sacsejar les línies d’autobusos
deBarcelona.Elsquen’han fetban-
dera anuncien que la seva intenció
éslacompletaremodelaciódelaxar-
xa, perquè la consideren poc racio-
nal, i l’establimentd’unmodelorto-
gonal formatperun sistemade líni-
esperpendicularsseguintelscarrers
de direcciómar-muntanya (V) i els
transversals (H).Quanvaig veureel
gràfic que l’ARA publicava el 26 de
juny vaig comprendre alleujat que
aquestmodelnos’aplicariadràstica-
ment. Entre les cinc primeres líni-
esn’hihaunaambelsigneD:segueix
elbiaixdelagrandirectriurectilínia
formadaperlacarreteradeSants iel
Paral·lel. Voldria creureque lanova
xarxa de busos no és l’inici d’una
completaremodelaciósinómésavi-
at l’inici de nous corredors princi-
pals amb autobusosmés ràpids que
els actuals. I aleshores, encara amb
mésmotiu, em pregunto per què la
Diagonal no hi és.

Benvolgut alcaldeTrias, si en els
seus anys d’estudiant hagués hagut
d’anar a la ZonaUniversitària, pro-

bablement li hauria tocat agafar el
bus7.Elmític7 faavuielmateix iti-
nerari que aleshores: baixa per la
Diagonal, la Diagonal esplèndida,
però trenca per Balmes i gira a la
Gran Via. Evita el tram de la –di-
guem-ne–BaixaDiagonal, ladiago-
nal entre la plaça Mossèn Jacint
Verdaguer i les Glòries, per on cu-
riosamentno circula cap línia d’au-
tobús. Ni aleshores ni ara! Malgrat
els nous establiments del 22@ al
Poblenou, encara cap línia d’auto-
bús connecta la Nova Diagonal, la
del Poblenou, amb la Diagonal es-
plèndida passant recte i directe per
la Baixa Diagonal. No hi ha l’excu-
sa de la redundància amb elmetro:
bésabemquenon’hihani se l’espe-
ra. ¿Quepotseresdubtaquehihau-
ria prou demanda? ¿En què que-
dem? Als responsables municipals
que van decidir unir els tramvies
per fer anar aquest mitjà de punta
a punta jo els hauria aconsellat, si
s’haguessin deixat, que comences-
sin per una línia d’autobús. Amb
unamica d’empirisme pràctic pot-
sers’haurienestalviatmésd’undal-

tabaix iaranoestaríemempantane-
gats amb el tot o res.

Un assumpte com aquest no és
només qüestió de línies de bus. Té
una dimensiómés general perquè,
d’acord amb el professor Kevin
Lynch, afecta la imatge de Barcelo-
na. Fa quinze anys, obrir l’avingu-
da Diagonal al districte de Sant
Martí fins al Fòrum va permetre
comprovar que,malgrat el gran tap
deGlòries, a Llevant sorgia una po-
tent ciutat terciària i de serveis. El
cor d’aquesta nova ciutat, anome-
nat 22@per simplificar, no es con-
necta a la ciutat central ni pels car-
rers tradicionalsdelPoblenounipel
litoral, sinó per la Diagonal. Preci-
samentperquè l’enforquilla, el22@
es llegeix com una fita connectable
simbòlicament i funcionalmenta la
ciutat central. Per tant, lamissió de
reforçar amb decisió la seva conti-
nuïtat és essencial si es vol que el
Poblenounoevolucioni comunbo-
let sinó com un part de la ciutat in-
tegrada al cormetropolità. Per dir-
ho en termes de topologia sui gene-
ris, Barcelona pot guanyar múscul
comacapital si saparticular lesno-
ves peces alsmotors centrals.

L’avingudaDiagonalorientaamb
un gest singular des de lamaresma
del Besòs fins als contraforts de
Sant PereMàrtir pel Collblanc, tot
apuntant lavallbaixadelLlobregat.
Un gest fantàstic de la gran geogra-
fia intuït per Cerdà, de la mateixa
manera que a París, Maria de Mè-
dici va intuir l’eix ponent al segle
XVII, LeNotre el va saber constru-
ir i els últims presidents l’han cul-
minat amb La Défense. Cal donar
visibilitat a la Diagonal i no perdre
capoportunitatde tenir-lapresent.
Per exemple, amb un autobús que
circuli de punta a punta i que quan
passi per les Glòries, de moment,
vagi en línia recta com haurien de
poder fer els vianants i els ciclistes.
Siguem realistes i modestos,
d’acord, però no curts de gambals.

La nova ciutat que
anomenem22@ha

d’evolucionar connectada
a la ciutat central i aquesta
connexió només es pot fer

per la Diagonal

JOSEP PARCERISA

ARQUITECTE, CATEDRÀTIC UPC

SEBASTIÀ ALZAMORA

ESCRIPTOR

CARTES I MISSATGES

Les cartes han de tenir 1.000 caràcters . El diari es
reserva el dret de resumir-les. Els seus autors hi
han de fer constar nom i cognoms, adreça postal i

electrònica, DNI i telèfon.

@diariARA facebook.com/diariARA @ cartes@ara.cat CarrerDiputació,119, 08015, Barcelona Fe d’errades: opinio@ara.cat Defensor del lector: defensor@ara.cat
Podeu expressar-vos al diari a través de lawebwww.ara.cat, i per les següents vies:


