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En el seu llibre
sobre Gaudí, Car-
les Rius ens situa
en l’edat de la in-
nocència, quan a
Europa tot just
havien començat

a néixer els projectes per construir
països ideals, impulsats sobretot pel
romanticisme alemany. L’autor
parteix d’una minuciosa anàlisi de
la casa de Bellesguard de Gaudí i re-
cobra el saber antic de llegir paci-
entment els significats entrellaçats,
al mateix temps que desvela un llen-
guatge ocult i coherent. L’intèrpret
narra la bellesa continguda en les
formes geomètriques pures amb un
discurs que és, com a tal, també un
edifici construït amb una inusual
solidesa: d’un argument a l’altre,
Rius va teixint una xarxa densa i
convincent de relacions entre els
elements i mostra com tots partici-
pen en un relat.

La creativitat
d’Antoni Gaudí

El més interessant del llibre és la
constatació que, a partir d’un deter-
minat moment, l’idealisme –tal com
encara el trobem en Schelling– ja no
és possible. La totalitat s’esquerda,
Déu podria no ser totpoderós i la
responsabilitat “queda totalment
dipositada en mans de l’home”. És
en aquest punt d’inflexió que hem
de situar l’obra d’Antoni Gaudí. La
torre de Barcelona és construïda en
el lloc exacte on va passar els seus
darrers dies Martí l’Humà. En
aquest lloc tan simbòlic, Gaudí re-
prèn el projecte col·lectiu en el qual
sigui possible creure i per això l’es-
tructura de la casa és concebuda
com una fletxa que sap on és el nord.

L’obra de Gaudí busca el nord,
busca la verticalitat, vol convertir-
se en una direcció a seguir, encar-
nar un propòsit ferm de renaixe-
ment. Per desxifrar el llenguatge de
les formes geomètriques que són la
base de la creativitat de Gaudí, Rius

L’hel·lenista i traductor
Josep Alsina (1926-
1993) recorda en la in-

troducció del primer volum
d’Idil·lis de Teòcrit (310-260
aC) que, etimològicament, els
textos que conté no són altra
cosa que poemets. En el cas del
poeta de Siracusa, aquestes
explosions de “dramatisme i
psicologisme” funden la poe-
sia bucòlica, la que orbita al
voltant dels amors quotidians
de pastors.

Al primer dels textos, Tirsis
evoca la figura de Dafnis, que
tot i fer mans i mànigues per
conservar la castedat, ha aca-
bat doblegat “sota la força
d’Eros”, fet que li ha represen-
tat pagar el preu més alt de
tots, la vida (“per culpa de
l’amor hom se l’enduu cap a
l’Hades”). El tercer idil·li
apel·la a l’amor no correspost
a partir del monòleg d’un ca-
brer anònim que prova de gua-
nyar-se el cor d’Amaril·lis: ni
l’amenaça del suïcidi ni la des-
cripció del seu patiment físic
aconsegueixen canviar l’esti-
mada. Tampoc les deu pomes
que li ofereix, i encara menys
la història d’Atalanta i Hipo-
menes: al relat mític, l’heroïna
és derrotada pel contrincant,
fascinada per les pomes d’or
que el seu futur espòs deixa
caure al llarg del camí. Desen-
cantat, el cabrer acaba el mo-
nòleg decidit a abandonar-se a
les amenaces carnívores: “Ja
no vull cantar més. Aquí
m’ajauré i els llops em devora-
ran. Que això sigui per a tu més
dolç que la mel a la gola”.✒

ELS CLÀSSICS

JORDI NOPCA

Atalanta i les
pomes d’or

es basa en l’obra del monjo neobe-
nedictí Desiderius Lenz. Però la
perfecció formal i la coherència del
sistema de pensament de la Pietà de
Lenz a l’església de Sant Gabriel a
Praga difícilment impacta a prime-
ra vista. No ens estremirem com
davant de l’escultura de Miquel Àn-
gel, o fins i tot davant la ben cone-
guda fotografia d’Agustí Centelles
de la mare que plora el seu fill mort
durant el bombardeig de Lleida. La
fredor gèlida dels signes codificats
commou tot just després d’un com-
plex treball de desxiframent. Lenz
substitueix el sentit tràgic amb
“una demanda de reconciliació”
que impregna totes les seves obres.
Per percebre aquest missatge, cal
ser un iniciat.

Però paradoxalment, com més
llunyana és una figura, més oberta
es torna. Fins i tot si tots els camins
d’accés a la lectura d’una figura es
van esborrant, el signe no serà mut.
Si tenim un signe, tindrem –ho vul-
guem o no– un significat. Si hem
perdut la clau i amb això l’accés a
l’origen de la imatge, qualsevol po-
drà interpretar el signe com vulgui.
Aquesta obertura, però, sovint no és
innocent i, de fet, ens podria servir
per explicar bona part de l’ofuscació
ideològica del segle XX: els signes i
els emblemes es multiplicaven i la
massa els venerava amb fervor...
Fins que els grans ideals van adqui-
rir trets monstruosos.

L’anàlisi de la filosofia de l’art
d’Antoni Gaudí demostra que l’ar-
quitecte es va endinsar en la recer-
ca de valors eterns, però alhora es va
deixar influenciar també per qües-
tions més humanes. Si Bellesguard
és un projecte de país –gran desco-
berta!–, llavors el camí de Gaudí és
un espai obert, la seva creativitat és
també irònica, lliure, fins i tot juga-
nera. La petita torre a dalt del turó
no és un castell defensiu, sinó que
parodia la majestuositat dels som-
nis impossibles. Gaudí és capaç de
jugar amb les seves pròpies convic-
cions i qüestiona els ideals en els
quals, tanmateix, creu profunda-
ment. I és per això que amb Antoni
Gaudí realment neix una nova era.
La seva modernitat ens dóna la ca-
pacitat de repensar-ne contínua-
ment els fonaments. ✒
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Un any després de publicar la im-
pressionant novel·la La familia

Máshber, Libros del Silencio dóna a
conèixer un altre vessant de l’obra
de Pinkhas Kahànovitx, Der Níster,
un dels escriptors que van contribu-
ir a la modernització de la literatu-
ra jueva. Escrits entre el 1942 i el
1946 durant els anys d’exili de Kahà-
novitx a l’Uzbekistan, els contes in-
closos a Sobre una tierra ardiente són
una opció òptima d’entrar en el món
narratiu de l’autor.

Sobre una
tierra ardiente
DER NÍSTER
Libros del Silencio
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Traduïda per Josep Vallverdú
–que acaba de ser reconegut

amb el premi Jaume Fuster– amb el
títol de La gran dormida, ara la no-
vel·la més emblemàtica de Raymond
Chandler canvia d’editorial, de títol
i de traductor. Albert Fuentes s’ha
encarregat de la nova versió d’un
dels cims de la novel·la negra nord-
americana de la primera meitat del
segle XX: ritme, diàlegs brillants i
alguna sorpresa final. I ja n’està tra-
duint dues novel·les més.

El son etern
RAYMOND CHANDLER
La Magrana
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Les sagues fantàstiques arriben
periòdicament: passa en el cine-

ma, en els videojocs i en la literatu-
ra. Ana Alonso i Javier Pelegrín s’han
empescat la primera agència de de-
tectius màgics, batejada amb nom
reptilià. Agència Salamandra pre-
senta els dos primers títols, L’epidè-
mia misteriosa i L’amenaça dels ani-
mals ombra, amb què els lectors a
partir de 10 anys poden començar a
familiaritzar-se amb un món que
promet seguir creixent ben aviat.

L’epidèmia...
ANA ALONSO I JAVIER
PELEGRÍN
La Galera
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