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Gaudí
El regidor de Cultura de l’Ajuntament de 

Barcelona, Daniel Mòdol, va expressar la 
setmana passada que la basílica del Pseu-

do-Gaudí –com hi ha un Pseudo-Longí, un 
Pseudo-Dionís, i fins i tot un Pseudo-Aristòtil; 
això passa a les millors famílies– era una “mo-
na de Pasqua gegantina”. Mòdol va puntualit-
zar que no estava contra Gaudí, sinó ben al con-
trari, però que aquell edifici expiatori, tal com 
s’ha anat construint d’ençà que els japonesos 
van quedar-ne embadalits, no tenia res a veu-
re amb els propòsits de l’arquitecte i era, per 
tant, un frau arquitectònic. 

L’opinió particular de qui signa aquest arti-
cle és que el conjunt de l’obra de Gaudí és un de-
liri fenomenal, tot i que accepta que les soluci-
ons mecàniques de la seva arquitectura són prò-
piament genials. Uns quants edificis li resul-
ten agradables de mirar –d’emprar, quasi cap–, 
i d’altres li produeixen el mateix malestar cul-
tural que van produir-li a tota la generació nou-
centista. Esclar que els noucentistes, per tant 
d’amor a les formes rectangulars i neoclàssi-
ques, també van tenir el deliri d’ensulsiar l’es-
budellada muntanya de Montserrat –previ es-
talvi de les vides dels monjos– i retallar la mun-
tanya del Montseny fins a donar-li una forma 
perfectament cúbica, visible des de tot el país. 

Però la Sagrada Família és una altra cosa. Va 
començar sent neogòtica, i ha acabat sent un 
dels pastiches més monumentals i més kitsch de 
l’arquitectura mundial. Ara quatre torres origi-
nals, després quatre torres deturpades per les 
escultures de Subirachs –tan irrellevants, o 
més, que les escultures cursis de la primera fa-
çana construïda–, i després una gran follia im-
parable, amb una nau amb uns vitralls puerils 
i unes columnes amb uns semàfors incorporats, 
dedicats als evangelistes, amb unes figures –els 
símbols iconogràfics de cada un d’ells– que fan 
pensar en un Halloween permanent. Tot ple-
gat, pastisseria de la més refistolada: ni el millor 
pastisser de Barcelona no seria capaç de fer-vos 
per Pasqua una mona tan absolutament des-
variada com aquella fàbrica. 

Quan jo era petit, unes noietes virginals de-
manaven, amb una guardiola a la mà, almoines 
per continuar aquest despropòsit. El pare pre-
guntava: “¿És per acabar la Sagrada Família o 
per enderrocar-la?” Li deien: “I ara, senyor! És 
per acabar-la”. I mon pare passava de llarg, 
amablement. 

Daniel Mòdol: sàpiga que no està sol. Hi ha 
molta gent, a Barcelona, ciutat tradicionalment 
endreçada i amiga de les composicions regla-
des, que no suporta aquell temple. I ara, a sobre, 
resulta que ni els bons cristians –per a qui va ser 
planejada– poden entrar-hi a sentir missa si no 
paguen l’entrada. ¿I volem que Barcelona tin-
gui un turisme refinat? Sigui lloat Déu Nostre 
Senyor!✒
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Digues que és veritat 
encara que sigui 
mentida 

És realment real una 
història basada en una 
història real? 

Imagina’t que et dius Delphine de 
Vigan. Que un mal dia trobes mor-
ta la teva mare i acabes escrivint una 
novel·la sobre el suïcidi de la dona 
que et va parir. Que aquesta història 
de secrets i dominis familiars és un 
èxit a França i a l’estranger. I ara 
imagina’t que escrius un nou llibre, 
protagonitzat per una novel·lista 
que es diu Delphine de Vigan i que 
pateix un bloqueig creatiu arran de 
l’èxit inesperat del seu llibre anteri-
or, una obra autobiogràfica sobre la 
seva mare. Al nou llibre li poses per 
títol Basat en una història real. 

Deixa d’imaginar. Basat en una 
història real és una novel·la de paper 
i tinta, un thriller psicològic publi-
cat per Edicions 62 en català i Ana-
grama en castellà. La seva autora es 
nega a descobrir-nos on acaba la ve-
ritat i on comença el relat fictici. 
“Un llibre és interessant perquè és 
cert o perquè està ben explicat?”, es 
pregunta Delphine de Vigan. 

“He escrit sobre la importància 
de la veritat en una novel·la, i sobre 
el procés de tornar a escriure des-
prés d’un èxit literari”, diu l’escrip-
tora francesa en una roda de prem-
sa en què fa “malabars” –la metàfo-
ra és seva– per respondre amb ama-
bilitat sense revelar allò que els 
periodistes pagaríem per saber.  

EVA 
PIQUER

HE LLEGIT 
NO SÉ ON

Totes les novel·les són 
autobiogràfiques, fins 
i tot les dolentes 
 
No puc evitar pensar en un llibre 
que em va entusiasmar: La veloci-
dad de la luz, de Javier Cercas. Tam-
bé en aquell cas l’autor reflexionava 
sobre l’èxit a partir de la pròpia ex-
periència –Soldados de Salamina va 
ser un fenomen editorial– i barreja-
va autoficció i autobiografia. I en 
tots dos casos la novel·la que llegim 
és la prova que l’escriptor ha sabut 
sobreviure a la catàstrofe de l’èxit de 
l’única manera possible: escrivint. 

“No me vengas con el cuento de 
que una cosa son las novelas y otra la 
vida –deia Rodney Falk, veterà del 
Vietnam, a La velocidad de la luz–. 
Todas las novelas son autobiográfi-
cas, amigo mío, incluso las malas”. 
Vuit pàgines després, afegia: “Las 
únicas historias que merece la pena 
contar son las que son verdad”. 

El 2005, Javier Cercas admetia: 
“Estic d’acord amb Rodney quan 
diu que totes les novel·les són auto-
biogràfiques, i aquesta no és cap ex-
cepció. Però per descomptat que 
conté molta, moltíssima, invenció: 
per arribar a la veritat moral, és a dir 
universal, a la qual aspiren totes les 
novel·les, la invenció és imprescin-
dible”.  

De petits ens agraden les histò-
ries que comencen amb “hi havia 
una vegada”, i de grans preferim que 

ens diguin “t’explicaré la veritat”, 
observa Delphine de Vigan. Re-
prenc la seva pregunta: un llibre és 
interessant perquè és cert o perquè 
està ben explicat? Diria que un lli-
bre és interessant quan ens el cre-
iem, quan respira veritat a cada pa-
ràgraf. I això s’aconsegueix, crec, 
quan l’escriptor fa un exercici d’ho-
nestedat amb si mateix.   

La ficció ens deixa 
despullats davant de 
nosaltres mateixos 
 
A l’assaig El sentit de la ficció, Jau-
me Cabré esmenta els qui confessen 
amb cert orgull que ells no llegeixen 
mai novel·les. Que, com a molt, lle-
geixen biografies. Segons Cabré, 
aquí hi ha un duel entre la veritat 
històrica i la veritat a soles. “La fic-
ció ens fa por. Per què? Perquè et 
deixa nu com a lector davant de tu 
mateix. Si tu llegeixes la biografia de 
Pau Casals, t’estàs assabentant de la 
vida de Pau Casals. Vas aprenent co-
ses de la seva trajectòria; vas essent 
una persona més informada... I, en 
darrer terme, saps que les batusses 
se les emporta Pau Casals. Però si 
llegeixes una novel·la, allà només hi 
sou tu i la ficció, que no és res i que 
ho és tot”. 

La bona ficció ens enfronta amb 
la nostra veritat més íntima. Inclo-
sa la que voldríem que fos mentida. 
Por, dius? Fa pànic.✒
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Si jugues a alimentar la confusió entre autobiografia i ficció, 
els lectors ho voldran saber tot sobre la teva vida


