PER L’ESTIL

Carles Blaya

carlesblaya@regio7.cat

Amunt la construcció
la Cerdanya ja estan tornant a dominar el perﬁl urbà les grues de la
construcció. En indrets d’alt valor
turístic, el negoci ja està remuntant, després de gairebé una dècada de vaques
molt magres. El renaixement immobiliari a Barcelona i la seva àrea d’inﬂuència més immediata també és un fet, i a Manresa, el sector avisa
que està a punt per tornar a volar: hi ha necessitat de determinat perﬁl d’habitatge (més gran,
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per a rendes més solvents) que no es va cobrir
durant el boom de la construcció. Vuit anys
després del gran desastre, en què el sector s’ha
convertit en el fanalet vermell de tots els registres i en el qual s’ha assenyalat la bombolla com
la causant d’una bona part del problema econòmic a l’estat, tot plegat sembla reconduir-se
cap a una remuntada que es pressuposa inevitable. De la crisi global i del sector de la construcció en general s’hauria d’haver après a fer

els negocis amb una estratègia diferent, que no
deixi tant marge a l’empalancament per desenvolupar-se. Que el negoci toqui a terra, en altres
paraules, i que evolucioni a mesura que la demanda també ho faci. Una reeclosió controlada
seria el desitjable per mantenir l’equilibri fràgil
en què sembla estar avançant l’economia en
general. En qualsevol cas, que el sector immobiliari remunti és un senyal que tot retorna, tant
els bons hàbits com (no tan lloable) els mals
costums. La qual cosa és la prova que, tot i la
destrucció de milions de llocs de treball, hi ha
un futur que no ha de ser pitjor que avui. Només (i això és molt més dubtós) que s’hauria de
demostrar conèixer la lliçó abans de fer passos
que ningú no es pot permetre de fer en fals.
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El passat és avui
egur que una novel·la
d’un autor xinès emmarcada en el període
de la revolució cultural
no és el consell més comercial i popular que es pot donar, però és ara o
mai: el 50è aniversari d’aquell tenebrós passatge de la història xinesa
és el moment perfecte per llegir
«Brothers» (el títol és així, en anglès), de Yu Hua, una delirant comèdia negra i un xoc extenuant per
al lector acostumat a la narrativa
occidental. Ara és el moment. Ara
que els documentals ens mostren
l’empremta inesborrable d’aquell
deliri de Mao; ara que el centenari
del pacte secret entre Sykes i Picot
ens recorda que un nyap francobritànic és l’origen immediat i vigent
d’un multiconﬂicte a l’Orient Mitjà
que no deixa d’empitjorar; ara que
una cantant tàrtara guanya el festival d’Eurovisió amb una cançó sobre la deportació dels tàrtars ordenada per Stalin el 1944. Ara, ara, ara.
El passat no torna; és exactament
ara, perquè el passat no és passat,
és present, present, present.
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L’estirabot
JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ
MINISTRE DE L’INTERIOR

«Ignomínia». Així
considera el ministre
Jorge Fernández Díaz
la presència d’Otegi al
Parlament.
L’exageració el
condemna, perquè la pau es pacta amb
sectors d’oposició, oi?

Ever Banega, observador del tràmit previ a una final de Basilea

DIMECRES, 18 DE MAIG DEL 2016

 El migcampista argentí del Sevilla, Ever Banega, s’ho mira, sol, escoltant l’ambient del camp buit. El Liverpool anglès l’espera i ell té molts
números per ser a l’onze d’Unai Emery. Des de la gespa, no tornarà a sentir el silenci de l’estadi. Sevillistes i londinencs garanteixen animació.
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Fil per randa
BARRET I PROTECTOR
Continuem amb la celebració del 25è aniversari de la
recuperació del ball de gitanes,



que es va fer diumenge a Sant Vicenç. Durant l’acte, les autoritats
se situen al balcó de l’ajuntament,
amb bones vistes a la plaça. Diumenge, a l’hora de la celebració de
la ballada, el sol picava de valent,
així que per protegir-se dels rajos

els presents al balcó es van calar
un barret de palla (com es pot veure a la fotografia) . Però no tothom
en va tenir prou. Albert Marañón,
conseller comarcal, no va dubtar a
untar-se amb protector solar. Val
més prevenir que curar...
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ENTRA A LA P
PÀGINA
ÀGINA WEB I PARTICIPA GRATUÏTAMENT
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6 VALS*
BOSCH CAR SERVICE

POR VALOR DE

200€
PER USAR EN QUALSEVOL
DELS SEUS MÉS DE 600
TALLERS

Cotxes seleccionats com a candidats del mes de maig

*Els vals se sortejaran entre els
lectors del Grupo Prensa Ibérica
i La Vanguardia

