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l diccionari, el nom de passió
s’associa més a patiment que
a alegria. Pena, turment.
Drama, la Passió d’Ulldeco-

na, etcètera. Només després el diccio-
nari parla d’emocions intenses, el se-
xe, l’amor violent. És com la paradoxa
del Palabras para Julia d’en Goytiso-
lo: encara que de vegades desitgem no
haver nascut, la vida és apassionant. I
per això ara que ha mort el mestre
Subirachs, tan eclipsat (diuen) per la
seva participació en la façana “de la
Passió” de la Sagrada Família, la vida i
la mort són ben bé un passeig pel tram
entre el carrer Marina i el carrer Sar-
denya.

DIU ALTAIÓ, escrivint sobre la famosa
controvèrsia d’aquella façana, que la
polèmica ha quedat “superada per la
força de les pedres”. És cert, però jo hi
afegeixo que això és independent de si
la intervenció de Subirachs agrada o
no. Ell mateix va considerar inicial-
ment una mala idea continuar les
obres, com tants altres intel·lectuals i
artistes d’aleshores. La diferència
amb tots ells és que Subirachs va recti-
ficar, perquè va concloure que el sentit
de la vida és construir. Si les pedres
han superat la polèmica, ha estat en
aquest sentit: no per si agraden o no
les escultures, sinó perquè ara veiem
que valia la pena continuar anant
amunt. Gaudí va projectar un temple

A expiatori com a símbol religiós però
també com a símbol de ressorgiment
nacional incansable (i ara ja sabem
que els ressorgiments nacionals s’han
d’acabar culminant). Ni “mona de Pas-
qua” ni massa coloraines, ni encara
menys allò de dir que un temple reli-
giós fa retrògrad. La polèmica era com-
prensible en el seu moment però les
pedres l’han superada, així com molts
pecats mortals (jutjar, qualificar,
menysprear) queden expiats pel som-
riure dels que construeixen, pel crei-
xement tossut del temple i per la seva
paciència eterna.

LES OBRES S’HAN D’ACABAR perquè al-
guns naixements, per si sols, són ab-
surds. La vida s’explica amb la mort
com la primavera s’explica amb l’hi-
vern. Per això de la mort i del dolor en
devem dir passió: perquè aquí l’objec-
tiu no era divertir-se sinó tenir una vi-
da amb sentit. Els centenars de monu-
ments i de plaques i de bustos que té
Subirachs escampats pel país són rí-

gids, crus, d’un misteri sobri, sí. Més
noucentista que modernista, sí. Més
racional que romàntic, cert, i per això
no m’hi acabo de sentir còmode. Però
és que també Gaudí va deixar escrit
que volia sobrietat, duresa i ossos en
aquella façana. Néixer i renéixer, però
també patir i plorar. Podem agafar-nos
la vida amb qualsevol de les dues faça-
nes, Melinda i Melinda, però hi ha una
decisió superior que és la de continuar
o no continuar. I hem encertat.
Preveuen acabar l’obra el 2026, deu
anys després (si tot va bé) que Catalu-
nya s’hagi culminat a si mateixa.

EL SENTIT DE LA PASSIÓ és quan un dia et
comuniquen que a la teva mare li que-
den mesos de vida, i aleshores veus to-
ta l’obra: totes les façanes, tots els re-
taules, cada capítol, cada escultura,
cada vitrall. I hi sona un piano molt
fort i molt intens, i unes rialles de
nens, i els vermuts a Viladrau. Hi apa-
reix el telèfon, els bastons, el Palau de
la Música i l’institut Guttmann. Hi ha
la façana de la Glòria, que en aquest
cas té forma d’ajudar els altres. I sí, hi
ha la façana de la Passió, que en aquest
cas té forma d’aixecar-se sempre, amb
bastons si cal, i plantar cara. És una fa-
çana sobre el dolor, però és una façana
que s’alça amb dignitat i que completa
la bellesa. Els dies que vénen la farem
junts i ens la mirarem amb tot l’orgull.
Apassionadament.

La nostra Passió

ARA VEIEM QUE VALIA LA
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l Born hi ha una exposició de fotogra-
fies de Jesús Moncada que retraten

l’antiga Mequinensa, el poble enderrocat i
traslladat que sobreviu com a mite literari
a Camí de sirga i altres novel·les. Una foto-
grafia reprodueix un poema del mateix
Moncada escrit a màquina que copio sen-
cer, amb el títol i el subtítol: “Al que vingui
a enderrocar-la (per escriure a la porta de
ca meva). Enruna-la, si cal, / però sense
escarnir-la. / El que els teus ulls prendran
per argamassa i pedra / és dolorida pell
d’uns altres dies; / allí on no sentiràs sinó
el silenci / nosaltres hi escoltem les anti-
gues paraules.”

Aquests versos arriben a l’ànima per la
sobrietat i per les circumstàncies. Expres-
sen resignació davant d’un destí fatal, pe-
rò sobretot una demanada de respecte
per la “dolorida pell de les pedres”. Només

cal anar a l’antiga Mequinensa per com-
provar que el poble va ser reduït a runa li-
teralment. A mesura que es construïen les
cases del poble nou, s’enderrocaven les
del vell. Unes altres restes són les del
Born, amb el traçat intacte de carrers i ca-
ses i les informacions de la vida quotidiana
del segle XVIII. La juxtaposició de les fotos
d’aquella Mequinensa encara viva amb les
restes arqueològiques confirma el llen-
guatge humà de les pedres.

“Però sense escarnir-la.” Després de la
derrota de 1714, barris sencers de Barcelo-
na van ser arrasats per construir l’ominosa
Ciutadella i la consegüent gran esplanada.
El propietaris van ser obligats a enderro-
car la casa pròpia o a pagar-ne l’enderroc.
Runa amb escarni, el contrari del que de-
manava Moncada. Hi he pensat arran del
debat polític al Congrés de Madrid. Des-
prés de cada derrota militar i política, ens
han fet pagar l’autodestrucció. Sempre.
Allò que els espanyols no entenen i atri-
bueixen a deliris d’Artur Mas és el fruit dels
consuetudinaris cicles d’escarni i humilia-
ció. Enrunar + escarnir = desig d’indepen-
dència.
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