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Ni blava ni una

ORIOL DURAN

“Els invents que depenien
de Madrid arribaven tard”
Núria Puyuelo
BARCELONA

Quin invent ha transformat més
la vida de Barcelona?
Des del punt de vista de la tecnologia, l’electricitat ha canviat la
vida de la ciutat i del món en general. Es va passar d’una vida
que s’acabava quan es feia fosc a
una activitat perpètua. Pel que fa
al moviment dins de la ciutat, la
revolució més gran la va portar el
cotxe. La irrupció del cotxe era
una cosa impensable i va sorgir
d’una manera esclatant.
Per què era impensable?
Perquè el cotxe va néixer com un
element de luxe, un passatemps.
Durant molts anys era la distracció dels rics, però a partir de la fabricació en cadena i del procés industrial, després de la Segona
Guerra Mundial, l’expansió del
cotxe va ser espectacular.

Els invents que arriben més tard
són els que depenen de les administracions públiques, explica.
Hi ha casos espectaculars. N’hi ha
alguns, els que depenien de les
empreses o iniciatives privades,
com ara el cotxe o el cinema, van
trigar escassament un any a aparèixer aquí després que s’haguessin inventat. El primer enllumenat elèctric, per exemple, va arribar a Barcelona el mateix any
que a Nova York. En canvi, els
que estaven vinculats a una
decisió que depenia de Madrid
arribaven molts anys després.

Per exemple...
El cas de la bústia de columna, la
que coneixem avui dia, va ser escandalós. A Madrid, les primeres
es van posar el 1860 i aquí no van
arribar fins al 1929, gairebé setanta anys després. Era una qüestió que depenia de l’administració
de correus, és a dir, de titularitat
estatal. També va tardar a arribar
la cabina de telèfons. La concessió
del tramvia elèctric no es va donar
a Barcelona fins que es va inaugurar a Madrid. Tot el que passava
per Madrid es retardava.
Coincidint amb les exposicions
universals i els Jocs Olímpics
s’accelera l’arribada d’invents.
Això succeeix a totes les ciutats:
quan s’hi ha de celebrar un gran
esdeveniment, de cop es fa tot el
que s’havia endarrerit durant
anys. Aquí és molt evident perquè
és l’única ocasió en què s’han desencallat algunes innovacions que
estaven frenades a Madrid. Amb
l’arribada de la democràcia i l’augment de la vida política i cultural,
es van instal·lar en un any 400 columnes publicitàries a Barcelona.
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De quina època són els invents
que recull en el llibre?
La majoria de coses estan inventades el segle XIX. N’hi ha moltes

que no han evolucionat, que han
superat tot el segle XX i s’han
mantingut gairebé igual fins
ara. Per exemple, les escales mecàniques o l’ascensor són invents
que evolucionen però que en essència són el mateix. Una persona del 1910 els reconeixeria perfectament. Això demostra el
gran encert d’aquests invents,
mentre que n’hi ha d’altres que
semblava que havien de revolucionar el món, com el vídeo, i
que han caigut en l’oblit.

Calvo Sotelo va dir aquella famosa frase: “Antes roja que rota”, paral·lela a la del marit divorciat que amenaça que “si no es mía no será de
nadie”. Doncs ara els nostres veïns es fregaven
les mans veient tot l’Estat blavet, blavet, color
cel, amb gavines voladores deixant regalets a
Mallorca, per exemple, o, per descomptat, als
aeroports on no onegi el penó de Castella, sense oblidar les caixes catalanes, tan apetitoses.
Sí, el PSOE ha estat corrupte i ha consentit
la corrupció. Però tu més, com dèiem a l’escola, perquè Matas és empresonat i Camps salva la cara pels pèls, però no ha enganyat ningú. A més, la campanya de les espanyoles
encara està fresca en la memòria, quan Don
Mariano va dir que no apujaria impostos i que
no faria retallades, i a l’endemà de manar va
fer totes dues coses. Amb aquests antecedents, ni els andalusos ni els asturians s’han
deixat entabanar. L’Ana Pastor pot continuar
somiant en una “España simétrica”, un eslògan que té un escàs valor geomètric.
És cert, però, que els blaus, des d’Aznar,
no havien manat tant. Tanmateix la pedra a
la sabata continua essent Catalunya, i estan
disposats a fer-nos xixines, amb l’Alícia oblidant que és en Terra de Meravelles, on Convergència (i Unió?) promet no ja el pacte fiscal
(que encara no sabem quina cosa és), ni el
concert econòmic, sinó una hisenda pròpia,
que sona així com de Falcon Crest.
El cert és
que a Espanya La pedra a la
tothom està
sabata continua
barallat amb
tothom, del
essent Catalunya
mateix partit,
i estan disposats
vull dir, i per això nomenen
a fer-nos xixines
ministres de
tota la vida, que inflen el pit perquè encara
no s’han adonat que les ordres, totes, provenen de La Moncloa, amb els rojos i amb els
blaus, i que intimidar Catalunya ja no dóna resultats. Fins i tot a Mallorca una gentada ha
sortit al carrer a defensar la llengua, i Jaume
Bonet hi fa vaga de fam; al País Valencià els
de Compromís aixequen la veu i aixequen
els color de ses senyories, i al Principat es
parla d’independència cada dia, fins i tot en
els racons més colonitzats i mansois.
Sabeu què? Que tant se val si és roja o és
blava: Espanya no és una. El sentit imperial
de la vida l’hauríeu d’enterrar en el passat,
al costat de les despulles de Franco.

