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TRIBUNA 

Enric lIarch 
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La ciutat 
mercaderia 

La inauguració del remode1atmercat deSant 
Antoni ha tomat a posar d'actualitat el te
.ma del €anvi d'usos, l'especialització en oci 
i turisme i la substitudó de Velns i d'activi

tats tradicionals per d'altres que poden pagar-se 
l'enC3fiment de pisos de lloguer i de locals comer
cials . .Es l'anomenada gentrificació. Que, recordem
ho, fou la base del famós model olímpic, en què grans 
esdeveniments eren l'excusa per generar requalifi
cacions urbanístiques i inversions públiques que re
valoraven zones de la ciutat i generaven elevades 
plusvàlues. Públiques -amb les quals es pretenia 
continua¡: fent girar la roda- i privades. Amb l'esgo
tament del model i la crisi, l'actual alcaldessa va as
solir el càrrec fa tres anys. Colau va saber captar les 
inquietuds de bona part d'uns barcelonins que veien 
com la puixança de la ciutat no servia per millorar la 
seva vida i encara els generava més problemes. 

Bàsicament, es tracta qe tres grans grups de pr0~ 
blemes: els vinculats a les desigualtats, amb l'atur i 
els salaris baixos; els que pivoten sobre la qualitat de 
vida (congestió, contaminació) i els que fan refe
rència a l'habitatge. per l'absència d'obra nova en 
una ciutat saturada, l'encarime.ut dels lloguers j la 
substitució d'usos. L'èxit de Colau va venir perquè 
vaferaflorar aquests temes a l'agenda pública ivafer 
creure a molts votants que era capaç de resoldre'1s 

Deixar la lluita contra 
la gentrificació a 
Colau la perpetuarà 

-encara que fos 
a base de prohi
biciens i d'assis
tencialisme-, i · 
en quatre dies. 

El balanç avui 
és decebedor. La 
complexitat dels 

problemes esmentats, les limitacions de l' acció pú
blica municipal i la manca de capacitat de gestió, 
molt llastada pels ideologismes i per un desconei
xement-real de com funciona una ciutat com Bar
celona, han portat l'enuig dels uns i la decepció de 
molts altres. Però queningú no s'equivoqui. Els pro
blemes són reals, encara que alguns s'haginm.agni-
ficat i se n'hagi fet demagògia, i ningú no aconseguirà 
vèncer a les eleccions de l'any que ve si no presenta 
propostes realistes per anar resolent-Jos j explica les 
dificultats i els terminis per fer-ho. No hi ha fórmu
les màgiquesJ però el que és segur és que des de la 
desconfiança i la supèrbia que ha caracteritzat el go
vern Colau és encara més difícil avançar gaire. 

Barcelona i els barcelonins només tenen un ene
mic real, aquells que se n'aprofiten per especular i 
per captar les rendes que genera l'acció pública, per 
aconseguir guanys a curt termini j amb la perspec
tiva d'anar-se'n qu~ la ciutat ja no els serveixi. 
Aquells per als qua1s1aciutatnomés és unam"ercade
ria .. l deixar la bandera de1alluita contra els que ope
ren d'aquesta manera ~n mans només de Colau serà 
la fórmula segura perquè es perpetuï en el poder. 


