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Sagrada Família

Per fi el patronat de la Sagrada Família 
pagarà a l’Ajuntament les despeses cor-
responents a una llicència d’obres que 

mai no va tenir, i que potser no hauria arri-
bat a tenir mai: podria haver succeït que, quan 
els ciutadans de Barcelona, en plena estètica 
noucentista, van veure de què anava tan hor-
rorosa arquitectura, haguessin demanat a les 
autoritats que no es donés una llicència 
d’obres a una fàbrica que acabarà menjant-se 
totes les coses bones que, per sort, encara té 
la ciutat. I tot hauria quedat en quatre torres, 
que ja és suficient. 

Durant molts anys, va semblar que els pro-
pietaris del temple seguien l’edicte de Julià 
l’Apòstata, de l’any 362 dC: “August [Julià] 
al prefecte d’Egipte, Ecdici. Havent esbrinat 
que molta gent ha aixecat cases sobre ter-
renys públics que són propietat de la ciutat, 
ordenem que, aquells que les van edificar, les 
posseeixin de ple dret”. O aquest altre: “Qui 
hagi construït a expenses seves en un lloc de 
la ciutat alguna cosa que no la perjudiqui, lla-
vors que conservi com a propi allò construït i, 
més encara, que això li sigui agraït, ja que fa 
més bella la ciutat”. (Aquí, naturalment, hau-
ria entrat la discussió, ja centenària, sobre si 
la Sagrada Família embelleix la ciutat o la fa 
icona del kitsch universal.) 

Ara, per fi, sembla que les coses seguiran 
les normes que també Julià va establir per a 
altres casos. Per exemple, l’edicte enviat a 
Atardí (Codi Justinià XI, 70, 1): “Pel que fa a 
les cases que uns quants han aixecat sobre sòl 
que pertany a l’estat, que els propietaris es ve-
gin obligats a fer efectiva la renda convingu-
da”. O aquest altre del Codi de Teodosi, sem-
pre promulgat per Julià: “Tot aquell, sigui 
quin sigui el rang de la seva dignitat, que s’ha-
gi servit d’una obra pública mitjançant una 
forçada interpretació de la llei, que sigui pri-
vat sense cap vacil·lació dels fruits d’aquell 
benefici”. (És a dir, que tots els diners a pa-
lades que guanya la Sagrada Família, tots, re-
verteixin en favor de la ciutat.) 

Però si algú pensés que és millor que aquest 
horror no continuï, i que fora cosa bona que 
els ciutadans de Barcelona s’emportessin a 
casa trossos de la Sagrada Família fins a dei-
xar el solar buit, llavors el Patronat podria re-
córrer, a favor seu, a l’edicte del mateix codi 
de Justinià, VIII 10, 7, que deia: “Que a nin-
gú li sigui permès d’emportar-se o traslladar 
columnes o estàtues de qualsevol material 
que sia dins de la nostra província”. Perquè 
una cosa així podria passar: només caldria 
convocar els membres més exquisits dels 
CDR per fer la feina i fer desaparèixer la Sa-
grada Família per sempre més.! 
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Quan cau la cuirassa 
contra el dolor

La farmaciola del 
suïcidi que potser 
ningú farà servir 
El neurocirurgià anglès Henry 
Marsh (Oxford, 1950) va ser un jo-
ve ingenu, valgui la redundància, 
que es prenia massa seriosament a 
si mateix i que llegia amb voracitat. 
El seu pare li va recomanar moltes 
lectures, des de les novel·les de 
Raymond Chandler fins a una de les 
obres que més l’acabaria marcant: 
La societat oberta i els seus enemics, 
de Karl Popper. “Popper em va en-
senyar a no confiar en l’autoritat in-
discutible, i que el nostre deure mo-
ral a la vida és reduir el sofriment”, 
explica Marsh, autor de l’aclamat 
Sobretot no facis mal, en el seu nou 
volum de memòries mèdiques, Con-
fesiones (publicats l’un i l’altre a Sa-
lamandra). 

En el pròleg d’aquest segon vo-
lum, menys rodó que l’anterior pe-
rò igualment recomanable, el doc-
tor Marsh revela que té a casa una 
“farmaciola del suïcidi”, per si mai 
l’ataca una demència o una malaltia 
incurable, com un tumor cerebral 
dels que està tan acostumat a ope-
rar, i opta per abandonar el món 
dels vius per la via ràpida. Però no 
sap si a l’hora de la veritat gosaria 
fer-la servir, aquesta farmaciola. 
Qui sap si s’aferraria desesperada-
ment a la vida, com ha vist fer a tants 
malalts terminals. 
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Per què es fan tantes 
operacions 
innecessàries? 
 
“Saber quan no pertoca operar és 
una habilitat tan important com co-
nèixer el procediment de la inter-
venció, i és fins i tot més difícil d’ad-
quirir”. Vet aquí un dels temes re-
currents dels llibres del doctor 
Marsh: els metges haurien d’apren-
dre a aturar-se. Perquè la mort no 
sempre és el pitjor desenllaç. Però 
per a un cirurgià és més fàcil operar 
que haver de comunicar al pacient o 
als familiars que no hi ha res a fer, 
que les possibilitats que el malalt 
se’n surti són gairebé nul·les. 

Els metges es blinden, quin re-
mei. Es construeixen una cuirassa 
contra el dolor dels altres. A mesu-
ra que es va anar acostant a la jubi-
lació, Henry Marsh va deixar de 
marcar tanta distància entre ell i els 
pacients: “Ara m’inspiren més com-
passió que abans, i sé que, tard o 
d’hora, jo també acabaré en un llit 
d’hospital atapeït, temorós davant 
la perspectiva de la mort”. 

L’autèntic dol no 
desapareix quan se li 
barra el pas 
 
L’única certesa és que tots ens mo-
rirem. Però hi ha morts que costen 
de pair. El periodista Toni Soler ha 

necessitat arribar a l’edat que tenia 
el seu pare quan va emmalaltir 
–d’un tumor cerebral, justament– 
per parlar d’una mort prematura 
que en el seu moment, fa més de tres 
dècades, no va saber plorar. 

“Als setze anys vaig veure morir 
el pare i vaig intentar congelar el 
dol, per no sentir dolor i per tirar en-
davant amb les eines que creia tenir 
a l’abast; però el dol autèntic no des-
apareix quan se li barra el pas, sinó 
que es torna líquid i es recompon”, 
escriu Soler a El tumor (Anagrama), 
a la venda el 14 de novembre. 

Toni Soler ha gratat en la memò-
ria personal i familiar, s’ha tornat a 
ficar en la pell de l’adolescent que va 
afrontar la pèrdua com va poder (fu-
gint-ne, tancant amb clau l’armari-
et de la desgràcia) i ha parit un text 
que maldava per ser escrit, un text 
que l’autor es devia sobretot a si ma-
teix, un text que li permetrà pensar, 
ara sí, que ja ha fet un dol com cal. 

Aquell noi-home va tractar el re-
cord del pare –malaltia, absència, 
glorificació post mortem– com si fos 
un tumor: va mirar de fer-lo fora del 
cap. Però, com el tumor patern, el 
record no es va deixar extirpar del 
tot. La prova la tenim en aquest lli-
bre de to contingut i ingredients 
justos, tan ben escrit que no es nota. 
Un llibre esplèndid que Toni Soler 
només hauria pogut escriure des de 
la maduresa actual. Deu ser la millor 
contrapartida d’haver ajornat fins 
ara el dol per la mort del pare.!

GETTY 

PERE TORDERA

CÈLIA ATSET

HENRY MARSH

TONI SOLER

KARL POPPER

La mort no és sempre el pitjor desenllaç i la vida no és sempre fàcil 
d’afrontar


