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Urbanisme no rima amb optimisme
La idea de la capital de seguir el model de Pontevedra no ha passat de bon propòsit

Les germanetes March,
revisitades

Quan s’està a punt de tancar l’any,
sembla gairebé obligatori fer una
mirada enrere i valorar allò que
ha anat succeint, com si tot el que
ha quedat pendent i que ultrapassi aquest lapse de temps ja sigui
irrealitzable, d’acord amb alguna
força poderosa, sigui Jedi o el
costat fosc. Bé, el cert és que es
tracta sempre d’un bon exercici,
si es fa honestament. De vegades,
cal ser crític amb un mateix i, d’altres, amb aquells que van marcar
uns objectius sobre algun tema
important per al conjunt de la
ciutadania; ja sabeu de qui parlo.
Des que em puc atansar en
aquesta finestra, sempre he volgut donar protagonisme a un
tema del qual trobo que es parla
poc en aquest país, el de les ciutats sostenibles. Aquest terme,
ampli i inclusiu, engloba aspectes
com la mobilitat, l’accessibilitat,
la igualtat, els valors ambientals,
la interacció i cohesió social, i altres aspectes que defineixen si un
entorn urbà procura una bona
qualitat de vida als seus habitants
o, en canvi, genera disparitat, inseguretat i, fins i tot, amenaça la
seva salut i genera aïllament social.
Així doncs, pel març, vam tenir notícies molt esperançadores,
quan Andorra la Vella prenia com
a model a seguir la multipremiada i bonica ciutat de Pontevedra.
Si no sabeu què fer i encara heu
de fer vacances, us puc assegurar que seria una bona opció per
passar-hi uns dies. Doncs bé, recomanacions a part, semblava
un bon inici, i ho és, sempre que
s’aposti en ferm i no només s’apliquin unes pinzellades diluïdes, en

“En un context com l’actual,
Romeu i Julieta, com a bons
adolescents que eren, tindrien
smartphone, utilitzarien WhatsApp, s’haurien comunicat i
el desenllaç tràgic de les seves
morts no s’hauria produït”. Així
plantejava Eva Arasa la reconstrucció d’aquest clàssic de la literatura adaptat als nous temps. Va
ser fa mesos, en la seva inspirada
xerrada Julieta amb smartphone,
del TEDxAndorralaVella, en què
els feia servir d’exemples literaris per reflexionar sobre com la
tecnologia ha canviat la nostra
manera de comunicar-nos i de relacionar-nos amb els altres.
Les adaptacions són indispensables per a la supervivència
i evolució d’una espècie, ens explica la biologia. També per a la
pervivència del món editorial,
afegiria jo. Per això m’he estat interessant per Anna Todd, una autora que ha passat de l’anonimat
de les històries per entregues en
plataformes de Fanfiction (Wattpad, en el seu cas) al best-seller
internacional, amb la seva reeixida tetralogia After. I ara s’ha
atrevit amb una versió de Donetes, de Louise May Alcott, en clau
mil·lennista.
A Sisters les renovades germanes March –Meg, Jo, Beth i
Amy– no ho tenen més fàcil que
les originals. Experimenten la
vida contemporània de les noies
adolescents d’avui per trobar-se
relacions més directes, d’orientació homosexual; pateixen les
conseqüències d’enviar segons
quines fotos privades pel telèfon,
s’enfronten amb el bullying sexual... He de reconèixer que m’he

què difícilment s’intueixi el projecte originari, per molt que s’hagi d’adaptar a la nostra realitat.
El problema és que, ara per
ara, res sembla haver-se, no diré
materialitzat, ni tan sols projectat en un nou pla o model de
ciutat, almenys sobre el paper. I
aquest és un dels grans dèficits
que patim en la planificació urbana dels nostres pobles i ciutats,
ja que es fan actuacions de forma aïllada, inconnexes entre si i
amb un objectiu concret a assolir,
sense tenir en compte la com-

La preocupació més
recurrent de l’any ha
sigut augmentar les
places d’aparcament
Hi ha barris deixats
de la mà de Déu, i
Meritxell ja no sabem
si puja o baixa
plexitat de l’ecosistema urbà ni,
moltes vegades, les necessitats
dels ciutadans residents. Així, difícilment arribarem a assolir cap
mena de sostenibilitat, i menys si
no és mitjançant la participació
pública dels ciutadans.
Si repassem les accions comunals al llarg de l’any, destaca sobre
manera la preocupació per les dotacions d’aparcaments, des d’un
estudi encarregat pel Comú de la
capital. Aquest estudi sosté que
es necessiten 8.000 places més,
fins a totes les que ha construït el

d’Escaldes. Aquest fet no pot ser
més contradictori, si es tenia la
voluntat d’implementar un model tan disruptiu com el de Pontevedra. Ni tan sols s’ha començat per la part més immediata i
efectiva, com pot ser la de crear
les condicions per a una ciutat 30,
tot reduint la perillosa velocitat
amb què circulen molts cotxes i
motocicletes. Això no deixa gaire
marge a l’optimisme.
Mentrestant, continua augmentant la perillositat als nostres carrers, amb atropellaments
mortals inclosos. Els episodis
de contaminació esdevenen una
amenaça per a la salut de la població, tot i que passen pràcticament
desapercebuts per als mitjans de
comunicació. Només un partit
polític, en aquest cas SDP, en fa
ressò. No sabem què fer amb els
carrers més emblemàtics; l’avinguda Meritxell ja no se sap si puja
o baixa. Hi continua havent barris abandonats al seu destí, i així
fins demà al matí.
Caldria tenir clar, a aquestes
alçades, que per a un país sostenible s’haurien de posar en pràctica
una sèrie de mesures que garanteixin la reducció de l’ús del cotxe
privat, la reducció del seu impacte ambiental i urbanístic i, és clar,
el foment del transport públic,
el gran marginat, així com el no
motoritzat.
Queden escletxes per a l’optimisme, sí! Encara hi ha qui creu
en aquest model de ciutat més
humana i alguns la reclamem.
Però ja s’acaba un altre any. Bones
festes a tothom, menys als conductors que fan servir el mòbil a
la carretera.

perdut amb algunes de les terminologies i, encara pitjor, m’he
espantat.
En un sopar recent, algú deia
que l’adolescència d’ara és pitjor
que les d’abans. I aquestes germanes March del segle XXI en
podrien ser una bona mostra.
Però soc de l’opinió que, independentment dels temps que toqui viure, totes les adolescències
són estimulants o, com consigna
David Bueno a Neurociència per a
educadors, ben entretingudes. I
ho dic des de la ingenuïtat de qui
s’aferra al crepuscle ambigu de la
infància d’una filla que ja demana
el seu mòbil i encara ens crida a
mitjanit perquè la rescatem dels
seus malsons. Bueno parla de
“descontrol emocional”, de connexions i xarxes neuronals que
s’activen i desactiven espontàniament, segons els estímuls exteriors, i que l’objectiu de tot plegat
és que el jove maduri “de forma
equilibrada”.
Una mica com en el món exterior on, potser sí, les altres
xarxes, les socials i la contínua
connectivitat, estan modificant
les regles del joc de les relacions
interpersonals, esperem que cap
a la recerca d’un nou equilibri.
En aquest context, podríem salvar els amants de Verona del seu
destí tràgic amb un mòbil d’última generació? Ni Arasa apostaria
per ells: “Si Shakespeare hagués
volgut mantenir el seu final, s’ho
hauria manegat perquè els personatges no tinguessin cobertura o
perquè els pares de Julieta li haguessin pres l’smartphone”.
Que n’és de difícil escapar d’un
destí tràgic en la literatura.

