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MA140 vol dir
(M)irar l’A(rt) en

140 caràcters; és a dir,
tota l’amplitud que
permet un missatge
de Twitter. És l’obra

–l’invent, en podríem dir– d’un jove ar-
quitecte que es diu Miquel del Pozo
Puig i que té l’enorme virtut de saber
mirar el detall i, al mateix temps, d’ele-
var-se cap a la generalitat. Com diu un
dels milers de clients d’aquest minús-
cul i agosarat projecte: “Del Pozo és
capaç de fer que Twitter deixi de ser
vertiginós durant una estona per con-
vertir-se en un locus amoenus; és a dir,
un espai amable i relaxat on gaudir de
l’art i de la mirada. L’operació és, en
aparença, senzilla: cada diumenge, a
les 10 de la nit, Del Pozo inunda la xar-
xa amb una vintena de missatges
curts (o més, segons el dia) que ac-
cepten la limitació de l’espai i que el
transformen, per acumulació, en una
galeria on es pot percebre la bellesa
del Pantheon, l’arquitectura de Miquel
Àngel, els cels infinits de Van Gogh o,
una de les últimes sèries, les relacions

entre art i realitat. L’invent funciona
per dues raons que són ben convin-
cents i amb les quals topes quasi sen-
se voler. La primera és l’extrema agili-
tat i desimboltura amb què és capaç
de fer dialogar no solament peces ar-
tístiques, sinó pensaments, èpoques i
moviments de la història de l’art. Això
sol, i el seu afany divulgatiu sense me-
nysprear el pes de l’erudició i el conei-
xement, ja seria un motiu suficient per
admirar el projecte. A més, però, cal te-
nir en compte l’aportació nova, engi-
nyosa i extremament interessant, al
llenguatge del Twitter i, en general, del
que coneixem com a 2.0. Miquel del Po-
zo inventa una nova manera de comu-
nicació i ho fa amb les eines humils dels
140 caràcters, que es multipliquen per-
què hi ha la voluntat de continuïtat (de
procés, de sumari) i perquè s’anuncia la
incorporació a la xarxa amb antelació i
en una hora determinada. Supera, així,
la immediatesa del moment perquè
crea expectació. Del Pozo engrandeix la
seva empresa i no para d’abocar-hi el
pensament racional de l’arquitecte i la
finor estètica del voyeur que es delecta
en l’observació. Magnífic.
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Keep calm
Josep M. Fonalleras

Elogi de
#MA140

Miquel del Pozo inventa una
nova manera de comunicació
i ho fa amb les eines humils
dels 140 caràcters

La vinyeta
Fer

avier Baladia, besnét de Teresa
Mestre, la senyora esplèndida a
partir de la qual Eugeni d’Ors va

crear la seva modèlica “Ben Plantada”,
ve a presentar el seu últim llibre, L’avi
Ninus, que ha editat La Campana.
L’avi Ninus, el senyor Francesc Xavier
Baladia Mestre, va ser un dels fills de
la Teresa. Un industrial del tèxtil ri-
quíssim que vivia en palaus o en pisos
que ho semblaven distribuïts entre
Barcelona, Argentona i Mataró, que
freqüentava el Liceu, que es feia por-
tar els colls de les camises de París o
Londres i que per posar-se el frac em-
prava tanta estona que el seu nét ne-
cessita deu pàgines seguides per expli-
car-ne el procés. L’ocàs d’una època
que d’una hora lluny es veu que Xavier
Baladia enyora, a través d’un home de
molt caràcter.

En la presentació, l’autor confia a
l’auditori un fet inquietant que en el
llibre no explica. Com és sabut, Teresa
Mestre va deixar marit i fills per unir-
se a Josep Pijoan, el gran rival d’Euge-
ni d’Ors. Doncs bé, Xavier Baladia ens
diu que la seva besàvia, que per fugir
ho va fer muntant un cavall, se’n va

X

anar havent deixat el seu fantasma al
pis familiar de Barcelona i a la casa
d’estiueig d’Argentona. Explica que
quan era petit i anava a visitar les se-
ves ties al pis havia arribat a saludar
ple de terror la presència espirituosa
de la senyora, i que quan la torre d’Ar-
gentona va ser venuda, els nous pro-
pietaris, que la van convertir en un
restaurant, es van trobar que de vega-
des el piano de cua del saló tocava sol,
que les finestres s’obrien i es tancaven
sense mans visibles i que hi havia dies
que al restaurant no s’hi presentava
ningú perquè la Teresa tenia en aquell
moment un mal dels que no volen so-

roll i s’havia receptat tranquil·litat.
Com que conec la persona que va re-
gentar el restaurant, corro a demanar-
li informació. Somriu, hi treu impor-
tància i quan sembla que el fantasma
és una pura fantasia, se’ns acosta la
seva dona: “I tant que en aquella casa
passaven coses rares com les que re-
porta el seu besnét; a mi, la Teresa o
qui fos em va arribar a tocar per obrir-
se pas en un corredor”. Em diu que
fins que no van sol·licitar els serveis
d’una bruixa exorcista no es van alli-
berar de la incòmoda presència ni el
piano va tancar definitivament la ta-
pa. Pobre Eugeni d’Ors: al disgust de la
fugida de la musa amb Pijoan, ha de
sumar-hi el fet que el seu model d’e-
quilibri, serenor, raciocini i proporci-
ons exercís durant un temps l’ocupa-
ció d’ectoplasma. Ves que no sigui una
gòtica venjança modernista. Can Bala-
dia d’Argentona és una obra de Puig i
Cadafalch, l’arquitecte i president de
la Mancomunitat a qui es deu en mol-
ta part la caiguda en desgràcia de Xè-
nius. Les cases modernistes que el
classicisme de D’Ors avorria són molt
acollidores per als fantasmes.

“Després de
fugir, Teresa Mestre
va deixar el seu
esperit a casa seva

Manuel Cuyàs
Vuits i nous

Ben Plantada fantasma




