
el nombre d’altercats i 
problemes en espais pú-
blics. No és habitual sen-
tir parlar de manters a 
Tres Torres o de prosti-
tutes a Sarrià. I tota la vi-
da hi ha hagut trilers a 
la Rambla, prostitució a 
Robadors i venda ambu-
lant il·legal i consum de 
droga a la zona del port. 
No és doncs estrany que 
cada any, a resultes d’un 
tema o d’un altre, aca-
bem tenint la nostra ha-
bitual portada, en un o 
altre diari, denunciant 
l’agreujament de la se-
guretat a Ciutat Vella. 
 Però, ¿de quina segu-
retat parlem? El que és 
evident és que la segure-
tat sempre és necessària 
i no sobra mai. Però no 
sempre queda clar a què 
ens referim. Sobretot si 
es viuen moments d’in-
quietud per molt diver-
ses raons. Falta de feina, 
estretors econòmiques, incerteses 
sobre el futur individual i col·lectiu, 
dubtes sobre les perspectives vitals 
de fills i familiars... Les inseguretats 
es concentren en un punt o en al-
gun personatge o grup. El més fàcil 
és pensar que algú ha de tenir la cul-
pa de tot el que passa. I aquest algú 
acaba sent moltes vegades l’altre, el 
diferent, el nou, el gorrer, aquell o 
aquella que viu a costa dels altres o 
del seu cos. Si a més a més has pagat 
una pasta per un pis del Raval en un 
moment en què tot feia suposar que 
el barri havia de canviar a millor, i 
això no passa, el malestar augmen-
ta i les crítiques es dirigeixen a les 
expressions més evidents d’un hi-

Ciutat complexa, ciutat segura
El més fàcil és buscar un culpable: l’altre, el nou, el gorrer o qui viu a costa dels altres o del seu cos

L
es ciutats segueixen atra-
ient població. Són llocs 
on s’apinya la gent, bus-
cant oportunitats, diver-
sitat, alternatives, vida. 

Més autonomia personal i anoni-
mat que en comunitats tancades i 
estretes. Llaços menys forts que en 
entorns on tots es coneixen, però al 
mateix temps més llibertat en 
aquell veïnatge d’estranys. El que 
resulta bo per un costat (densitat, 
autonomia, diversitat, oportuni-
tats,…), pot resultar dolent per un 
altre (tensions, amuntegament, 
conductes molt diferents en poc es-
pai, falta real d’oportunitats,…). La 
ciutat té aquest atractiu de tenir de 
tot. Sembla obrir totes les portes a 
qualsevol, però en la pràctica en 
manté moltes permanentment 
tancades per a molts. No és estrany 
que la ciutat acumuli conflictes, 
faltes, delictes, excessos i també ca-
rències.

No obstaNt, ni totes les 
ciutats són iguals, ni qualsevol ra-
có de cada ciutat és semblant a un 
altre. S’ha repetit fins a l’extenu-
ació que, per exemple, Pedralbes 
és una ciutat i el Raval una altra. 
Els parcs i espais a Pedralbes estan 
notablement buits, mentre que les 
places al Raval o al Casc Antic des-
borden activitat. Entre els 73 barris 
de Barcelona hi ha diferències en 
tot. En esperança de vida, en ren-
da, en nivells educatius, en metres 
quadrats d’habitació i també en 

potètic deteriorament del barri. Els 
puc assegurar que el Raval està mi-
llor que mai, però és cert que no és 
un barri absolutament normalit-
zat. I és veritat que quan deixes de 
ser aquell jove modern i amb ganes 
de viure en el món alternatiu i una 
mica canalla, i comences a tenir 
fills, a portar-los a l’escola, a com-
prar en un supermercat convenci-
onal i has de matinar, l’especifici-
tat del barri més aviat t’aclapara. I 
llavors exigeixes solucions. I la més 
evident és la que té a veure amb se-
guretat, amb policia, amb algú que 
ho arregli.
 El tema de la seguretat ciutada-
na sempre és notícia i sempre és 

urgent. Des de les ciències soci-
als es tendeix a donar rellevància 
al bon diagnòstic del problema, i 
des de la premsa i els veïns el que 
es volen són solucions. Però, si no 
es defineix bé el problema, les so-
lucions tendiran a ser o errònies o 
insuficients. Deia Albert Einstein 
en una d’aquelles cites que s’acos-
tumen a utilitzar per reforçar un 
argument, que «mitjans precisos 
en relació amb objectius confu-
sos és una cosa que caracteritza 
la nostra època». Quan es parla de 
seguretat s’acaba demanant més 
policia. El que potser no sabem  
exactament per a què. Més poli-
cia. ¿Sempre? ¿A tot arreu? ¿No-
més on es localitza el problema? 

Els barris canvien, mu-
den i també persisteixen. Hi ha 
barris reincidents, i el Raval ho 
és. Reincideix a ser el punt d’ar-
ribada per als que tenen menys 
recursos. Reincideix en la seva 
gran densitat. Reincideix en el 
fet que al Raval hi conviuen for-
malitat i informalitat. La gran 
afluència turística ha contribuït 
a complicar les coses. I sempre hi 
ha gent amb més veu que altres. 
I hi ha gent amb més necessitats 
que altres. En l’equilibri està la 
porta de la convivència. Convé 
atendre els veïns, creuant per-
cepcions amb les dels altres com-
ponents de la situació de tensió 
que comparteixen. De tal mane-
ra que coneixent-se, es recone-
guin. Entenguin la seva diferent 
perspectiva, la seva diferent vi-
da, la seva diferent relació amb 
el carrer i el barri. No hi ha solu-
cions fàcils per a temes comple-
xos. I aquest n’és un. H
Catedràtic de Ciència Política (UAB).
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Subirats

Sempre s’acaba demanant més 
policia, encara que no sapiguem per 
a què; no hi ha solucions senzilles

LEONARD BEARD

La convivència a les grans urbs

L
es mobilitzacions d’aquest 
cap de setmana en diver-
ses ciutats espanyoles en 
contra d’una resposta bèl-
lica als recents atemptats 

gihadistes han tingut un èxit escàs. 
A Barcelona, 3.000 persones es van 
posar darrere la pancarta del Mai 
més, recolzant així el manifest difós 
per entitats socials, alcaldes –entre 
ells, Ada Colau– i representants del 
món de la cultura en què es tornava 
a enunciar la frase que va fer furor 
fa dotze anys en les protestes contra 
la invasió de l’’Iraq: No en el nostre 
nom. 
 El 5 de febrer del 2003 Barcelona 
va viure la que ha sigut la concen-
tració de protesta més gran de la 
seva història. Diuen les cròniques 
que, aquella tarda, 1.300.000 per-

encadenar una guerra tan il·legal 
com injusta. Deixant a banda el di-
ferent clima polític d’avui, ens hem 
de preguntar per les causes d’aque-
lla dispar resposta als tambors de 
guerra de llavors i els que ara fa so-
nar el president François Hollande.

Lògica venjativa

En primer lloc, l’opinió pública ha 
reaccionat de forma diferent da-
vant el que va ser una agressió con-
tra un país sobirà –governat, això 
sí, pel tirà Saddam Hussein–, sen-
se el paraigua de l’ONU i sense que 
hi hagués constància que el règim 
de Bagdad disposés d’armes de des-
trucció massiva, i davant el que ara 
es pretén, que és bombardejar les 
posicions de l’Estat Islàmic. No obs-

tant, sabem que en aquells atacs 
hi haurà danys col·laterals. I tam-
bé, per trista experiència, que al 
terrorisme no se’l venç a base de 
bombes. Però quan el terror ha 
sacsejat tan a prop –a París, a Lon-
dres, a Madrid– sembla desfermar-
se una lògica venjativa contra els 
que estan enviant terroristes a Oc-
cident.
 Una part de la societat consi-
dera avui una actitud bonista un 
principi estès fa una dècada i que 
segueix sent vàlid: la guerra con-
tra el fanatisme religiós no es gua-
nyarà amb atacs aeris, sinó amb 
serveis d’intel·ligència i més inte-
gració dels musulmans en les nos-
tres societats.

¿Ja 
no som 
pacifistes?

sones van clamar contra els plans 
militars del president nord-ameri-
cà George Bush, secundats de ma-
nera molt especial per Tony Blair 
i José María Aznar, i que van des-
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La roda

Max Cahner
i la vigència 
del seu llegat

SAÜL

Gordillo

R
evista de Catalunya aca-
ba de publicar un mo-
nogràfic dedicat a Max 
Cahner com a «artífex 
de la recuperació cul-

tural i creador d’estructures d’Es-
tat» catalanes. En temps de plato-
cràcia i política de trending topic, a 
les portes d’unes eleccions que 
apunten a una segona transició 
amb aires recentralitzadors, fixar-
se en l’obra de Cahner, primer con-
seller de Cultura de Jordi Pujol, pot 
semblar una frivolitat periodísti-
ca. Cahner (1936-2013) forma part 
de la història del país pels projectes 
que va liderar: Serra d’Or, Edicions 
62, Enciclopèdia Catalana, llei de 
normalització lingüística, Teatre 
Nacional, TV-3, Catalunya Ràdio, 
Arxiu Nacional, Curial Edicions, 
re l lançament  de  Rev i s ta  de 
Catalunya…
 La seva obra és fonamental per 
entendre la Catalunya autonòmi-
ca que aquests dies està en liquida-
ció pel procés constituent al Par-

lament i per l’ofensiva del Govern 
del PP. Tot el que Cahner simbolit-
za és el que avui el ministre Cris-
tóbal Montoro considera desvi-
acions pressupostàries i malba-
ratament identitari. El llegat de 
l’activista cultural expulsat d’Espa-
nya el 1964 per nacionalista (cata-
là) sintetitza l’obsessió recentralit-
zadora dels grans partits espanyols 
i suposa un contrapunt a l’últi-
ma pantalla que eclipsa amb cor-
rupció l’acció de govern de Pujol. 
 L’autonomisme conservador 
del president va acollir figures ca-
pitals per a la cultura i la identi-
tat catalana com la de Cahner, que 
va ser un dels fundadors de Naci-
onalistes d’Esquerra i va militar a 
Convergència fins al seu distancia-
ment, que el va portar a fundar Ac-
ció Catalana, associada amb ERC a 
mitjans dels 90. En aquest sentit, 
la trajectòria de Cahner és vigent. 
Es va avançar al seu temps i recor-
da la transversalitat sobiranista de 
Junts pel Sí. H

Tot el que va construir 
l’activista nacionalista 
sintetitza l’obsessió 
recentralitzadora del PP

@saulgordillo
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