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EL 9 NOU

El Departament de Territo-
ri ha anunciat que aquest 
dilluns començaran treballs 
per millorar la BV-5105, la 
carretera que enllaça la Roca 
amb Cardedeu i travessa 
Santa Agnès de Malanya-
nes. Fa encara no un mes, 
EL 9 NOU es preguntava en 
aquest mateix espai editorial 
quants morts més calien per 
actuar-hi. Ho qüestionava 
perquè aquella setmana havia 
perdut la vida un motorista 
en una topada amb un cotxe 
que sortia de Santa Agnès 
i perquè tant els veïns com 
l’Ajuntament de la Roca 
havien perdut la paciència 

amb la Generalitat per unes 
promeses d’actuacions que no 
arribaven.

Territori tira endavant 
tot d’accions. Es redueix la 
velocitat màxima permesa de 
80km/h a 60km/h en el tram 
que va de la rotonda de la C-
60 fins a la rotonda de l’AP-7 i 
la variant de Cardedeu. Tam-
bé s’instal·len bandes rugoses 
transversals en tots dos sen-

tits de la marxa just després 
de la rotonda de la C-60, per 
alertar els conductors de la 
perillositat de la via i perquè 
redueixin la velocitat. A més, 
es desplegaran balises cilín-
driques amb elements reflec-
tors a les franges que separen 
els dos sentits de circulació.

L’alcalde de la Roca, Albert 
Gil, ha valorat que el Depar-
tament arrenqui per fi tot 

aquest paquet de mesures, 
però també els ha recordat 
que “només és el primer pas, 
és el mínim que la Generalitat 
havia de complir per millorar 
la seguretat a la zona”. Tant 
el consistori roquerol com els 
veïns de Santa Agnès tenen la 
mosca al nas perquè el govern 
català es va comprometre a 
bona part d’aquestes actuaci-
ons fa més d’un any i temen 

que el compromís d’estudiar 
la construcció d’una rotonda 
que asseguri del tot els acces-
sos al nucli de Santa Agnès 
quedi finalment en poca cosa 
més que un brindis al sol.

Els conductors podran 
fer servir una BV-5105 més 
segura quan s’enllesteixen 
les actuacions que comencen 
dilluns, però tant ells com 
la Generalitat hauran de ser 
conscients que continuarà 
sent una carretera perillosa 
sense la rotonda de Santa 
Agnès que reclamen veïns i 
Ajuntament. En l’últim trien-
ni, hi ha hagut almenys una 
víctima mortal anual a la BV-
5105, una dada que cal rever-
tir des d’ara mateix.

Arrenca el procés per fer 
més segura la BV-5105

Fa uns dies, una colla d’amics vam dinar a un res-
taurant molt allunyat de les nostres contrades, 
però regentat per qui fou un veí de la nostra ciutat. 
Inevitablement, per tant, vam parlar de Granollers 
i ell –el restaurador–, sense cap recança, va qualifi-
car-la com “la ciutat més lletja d’Espanya”. Aquest 
fet em va portar a la memòria els articles que 
sovint publica en Santi Montagud sobre la ciutat 
que ell, junt amb altres, denomina Granolleig –una 
cita que, fins i tot, he utilitzat al meu llibre Per tri-
ar i destriar, a l’apartat on recullo els pocs articles 
que he escrit sobre la ciutat–. Haig de reconèixer 
que normalment llegeixo Montagud amb fruïció 
perquè sovint coincideixo amb les seves opinions 
sobre la nostra vila. Granollers, per més que tingui 
història, cultura, comerç, indústria i agricultura, 
i malgrat l’estima que li puguem tenir molts gra-
nollerins, difícilment pot atraure –i encara menys 
agradar– a ningú.

Granollers, des del meu punt de vista, i coinci-
dint amb el restaurador a qui he fet referència al 
principi, és una ciutat lletja, encara que, ben segur, 
no deu ser la més lletja de totes, com ell afirma. 
I no només això, sinó que, endemés, crec que és 
una ciutat desafortunada, on s’han deixat passar 
oportunitats de fer-hi grans coses, quan era l’hora 
de fer-les, i on se n’han fet d’altres que, segons la 
meva opinió, mai no s’haurien d’haver fet. Con-
següentment, aquells trets diferencials que avui 
podríem tenir, i que són els que distingeixen una 
gran ciutat d’una ciutat mediocre, ara són a altres 
indrets.

Però, ai las! Tempus fugit, i això, enguany, ja difí-
cilment es pot arranjar. Tanmateix, aquest és un 
tema del qual ja se n’ha parlat a bastament. Del 
que vull parlar és de l’altre tema que va sorgir a la 
conversa: el de la seva gent. 

Un dels reunits va opinar que encara que l’Ama-
dor Garrell s’inventés allò de la Vila Oberta, i del 
terme n’hàgim volgut presumir fins a avorrir, l’ex-
pressió mai no ha estat gaire més que un eslògan 
afortunat, amb poc sentit real i cap contingut pràc-
tic. Lluny del que vol expressar la frase, Granollers, 
segons la seva opinió, s’ha construït sobre la base 
d’allò que els catalans definim, despectivament, 
com a capelletes i, per tant, s’ha fet sobre el tanca-
ment i no sobre l’obertura. I amb aquesta afirma-
ció es va encetar una bona controvèrsia.

No obstant això, al meu entendre, si s’ha produït, 

no crec que sigui un fet diferent del que s’ha donat 
a la majoria de pobles i ciutats mitjanes i, fins i tot, 
també a les grans ciutats, especialment en deter-
minats cercles pseudointel·lectuals, la qual cosa no 
detreu que sigui un debat força interessant. Tant, 
que no només em va despertar l’interès, sinó tam-
bé la curiositat i, amb posterioritat, vaig intentar 
aprofundir-hi.

Amb tot, és de justícia dir que abans de discórrer 
sobre el fet en si mateix, tothom va estar d’acord 
que quan parlàvem de capelletes no fèiem refe-
rència a les relacions obertes i respectuoses que 
s’estableixen entre persones humanes, ni a l’exis-

tència dels diversos àmbits relacionals inherents i 
consubstancials a l’ésser humà. De fet, en cada un 
dels àmbits de relació –família, amics, veïnats, fei-
na, etc.–, sempre ens sentim més identificats amb 
unes persones que no amb unes altres, sigui per 
motius de sintonia ideològica o derivat dels com-
plexos sistemes que determinen el pensament. És 
absolutament normal i, per tant, no és al que ens 
referíem en la controvèrsia, sinó que els que abo-
naven la tesi de les capelletes al·ludien al que diu 
en Damià Bardera quan afirma que són una mena 
d’ordes mendicants a les quals s’apleguen els qui 
són afins, i que tenen com a missió autorescatar-
se de la misèria i situar-se en el panorama ciuta-
dà, a cop de colze i autobombo. Com si fossin una 
mena de petites societats de socors mutus, per bé 
que, comptat i debatut, només acabin sent refugi 
de persones que, més que imaginar cap món, volen 
figurar en aquest. 

Certament, és una definició dura, però potser 
força real, perquè, pel que he anat esbrinant, una 
capelleta, com diu en Guillem Pont, es defineix per 
tres característiques clares que no es poden com-
prendre si no és a la llum d’aquella definició. Les 
característiques són les següents:

1) Són estanques. El grup, per norma, es tanca 
en si mateix i gira l’esquena als que no són de la 
mateixa capella, del mateix grup tancat. 

2) Els membres de la capella rebutgen i menys-
preen les opinions i accions que puguin fer les per-
sones que no en formen part. Menyspreu que va 
unit a la sobrevaloració de les opinions i accions 
pròpies o d’aquelles altres que realitzen persones 
que el grup manté situades en el seu altar de con-
sideracions.

3) La presumpta relació desimbolta i generosa 
que s’estableix entre els membres de les capelle-
tes resulta més aparent que no pas real. Quan hom 
s’hi acosta s’adona del fet que cadascun dels ele-
ments manté relacions, no sempre fluides, amb els 
altres membres, amb predomini de l’individualis-
me sobre la cooperació franca i oberta.

Bo i estar convençut que de capelletes n’hi ha 
arreu, personalment ignoro si la nostra ciutat 
s’ha construït sobre aquesta base. Tot i això, he de 
dir que aquesta fou l’opinió majoritària dels reu-
nits en aquell dinar, que sostingueren la tesi que 
molta de la gent de Granollers –no tota, natural-
ment, només faltaria, però sí la majoria dels que 
formen el nucli d’allò que alguns en diuen el tot 
Granollers– ha viscut immers en aquest món, fins 
al punt que qui no pertany a alguna de les seves 
capelletes és un desarrelat. I qui no combrega amb 
ells l’excomuniquen, esdevé un empestat i, per a 
més inri, invisible.

Sigui com sigui, el fet és que, lamentablement, 
la misèria humana sempre és misèria humana. I 
a tot arreu n’hi ha molta. Però, tanmateix, també 
és veritat que al rebost hi ha de tot. I, sovint, les 
grans coses, ni aquí ni enlloc, no es fan a les cape-
lletes, sinó a les ermites allunyades dels focus. 
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