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Lliçó d’art i història a la mostra sobre la necròpoli del Poblenou

Un cementiri al
passeig de Gràcia

T
J o s e p M . H u e r t a s C l a v e r i a

inc un amic que diu
que s’avança sempre
en la vida amb petits
actes significatius, per-
què les revolucions
costen molt i sovint no

hi triomfen. Un d’aquests petits actes té
lloc aquests dies al passeig de Gràcia de
Barcelona: dues empreses municipals
(els de Barcelona posa’t guapa i els de
Serveis Funeraris) han inaugurat a la
planta baixa de la modernista casa
Amatller una exposició sobre el ce-
mentiri del Poblenou.

Alguns veïns van posar el crit al cel
en veure-la i es queixaven que un cotxe
de morts semblant al que va portar les
despulles del president Macià ocupés el
pati de l’entrada. La sang, però, sembla
que no arribarà a cap riu. El valor d’a-
questa iniciativa és que trenquem un
tabú, el d’acostar el món de la mort als
vius. A molts països fa generacions que
està admès que el cementiri forma part
de la vida, com qualsevulga altra ma-
nifestació. I en el cas del del Poblenou,
el primer de caràcter general que va
tenir Barcelona, és evident el doble
vessant històric i artístic que té. El que
passa és que ha costat adonar-nos-en.

Recordo que, essent cap de Cultura
d’un diari l’any 1991, em va arribar la
notícia d’una gran exposició fotogràfica
d’art eròtic funerari a Berlín i que una

de les imatges que més havia sorprès els
visitants era la d’una tomba, coneguda
com El petó de la mort, que es trobava i es
troba al Poblenou, i que representa un
adolescent mig nu al qual una mort
clàssica, amb calavera i esquelet, fa un
petó. Aquesta obra de Jaume Barba és
una mostra de l’art –si és eròtic o no
depèn del que mira, crec– que pot ob-
servar-se a la necròpoli oberta a princi-
pis del segle XIX.

L’exposició del passeig de Gràcia ex-
plica el contingut més rellevant del ce-
mentiri i inclou algunes làpides, foto-
grafies i altres detalls. Vol divulgar un
indret que, més enllà del sentiment
natural dels que tenen els seus difunts
enterrats, és una lliçó d’art i d’història,
i ho fa perquè fa poc Serveis Funeraris
van publicar un itinerari per convidar
els barcelonins a vèncer els prejudicis i
visitar un cementiri com qualsevol altre
lloc que sigui susceptible d’interès. En
el futur volen divulgar també els ele-
ments destacats d’un altre cementiri
general, el de Montjuïc.

El cementiri del Poblenou estava
molt degradat fins fa poc, però Serveis
Funeraris ha dut a terme una certa
dignificació, i intenta que les famílies
hereves dels grans panteons de la bur-
gesia del segle XIX n’asumeixin la res-
tauració. En alguns casos serà difícil,
per haver-se extingit la descendència,

com sembla passar amb el
panteó dels Brusi, els propie-
taris del famós Diario de Barce-
lona, que era conegut també
d’una manera popular pel
cognom familiar, el Brusi.
Aquí es podria intentar que
els propietaris dels diaris ara
existents a Barcelona sufra-
guessin, tots plegats, la reha-
bilitació del panteó.

Algunes veus s’havien aixecat de-
manant que la lliçó viva d’art i d’his-
tòria que era el cementiri del Poblenou
no continués per la via de la degrada-
ció. Tres d’aquestes veus pertanyen a
persones que ja no són entre nosaltres:
Joan Perucho, Ernest Lluch i sobretot
Manuel Arranz, que va viure al barri i
que sempre va insistir en la impor-
tància del lloc. El disgust que va tenir
quan, buscant rendibilitat, els respon-
sables de Serveis Funeraris van des-
truir el cementri protestant per vendre
els espais a nous clients!

En poc temps les coses han canviat i
ara es valora el que abans es menyste-
nia, i fins i tot es divulga en un carrer
tan cèntric com el passeig de Gràcia, on
vivien alguns dels que estan enterrats a
la vella necròpoli. Divulgar el que te-
nim, sense pors estranyes al que diran
o prejudicis més propis d’un altre
temps ens habituaran a considerar els

cementiris com el que també són: un
recinte on la història i l’art ens expli-
quen més que alguns llibres d’història.

Em permetran només un exemple. A
l’illa segona del departament tercer,
només passada l’entrada, es troba una
làpida colpidora, que recorda les 17
persones executades a Gràcia entre el
28 de juliol i el 4 d’agost de 1856, en
ple bienni revolucionari, per ordre del
capità general Juan Zapatero, una
persona que es va caracteritzar per
l’extrema crueltat. Quan el canvi polí-
tic de 1868 ho va permetre, l’Ajunta-
ment de Gràcia, aleshores indepen-
dent, va fer posar aquesta làpida que
forma part de la història. Com el noi
que rep el petó de la mort forma part
de l’art.

Una bella iniciativa la que ha dut el
cementiri del Poblenou a la planta
baixa de la bella casa Amatller, de Puig
i Cadafalch.

■ Josep Maria Huertas Claveria. Periodista i escriptor

El penediment
com a repressió
G a b r i e l J a n e r M a n i l a

É
s interessant d’observar que,
tanmateix, el temps torna a
conduir les aigües cap al llit del
torrent que la pluja abundosa

de molts de segles havia traçat. Dic ai-
xò perquè, a vegades, ens és més valuós
confiar en les inesperades argúcies de
l’atzar que no en les respostes, sovint
inconsistents, dels que fan i desfan el
cabdell de la petita història. Si escric
que les millors coses que m’han passat
en la vida han estat una incongruèn-
cia, no us pot estranyar. Els que pro-
gramen els estats de benestar no pen-
sen en mi, ni pensen en n’Alexandre
Ballester, l’entranyable amic de sa Po-
bla, l’autor dramàtic més important i
innovador que ha generat Mallorca, i
un dels suports més ferms del teatre
català de la segona meitat del segle XX.
L’atzar ha fet que, un any després de
les celebracions del centenari de Fran-
cesc de B. Moll, i trenta-tres anys des-
prés de la seva estrena al Palau de les
Nacions de Barcelona, es publiqui en
forma de llibre un text que serví per
homenatjar el mestre –l’home de les
paraules– en ocasió d’esser-li atorgat
el Premi d’Honor de les Lletres Catala-
nes. Llavors era l’any 1971 i encara ens
en quedaven quatre de dictadura; però
això ningú no ho sabia.

La publicació a mans de l’editorial El
Gall de Pollença de Maria Magdalena o la
penedida gramatical alhora que retorna
les aigües al jaç legítim ens permet la
recuperació d’un text inèdit que, pas-
sat el temps, conté les mateixes quali-
tats –la frescor amb què està escrit, la

defensa rotunda dels mots, el joc de la
representació que n’Alexandre cons-
trueix amb mà de mestre i que, alhora,
conté un doll d’experiència escènica
adquirit, o après, o inventat a partir
dels grans corrents teatrals del nostre
temps– que tenia en el moment de la
seva escriptura, construïda quasi a vola
mà, segons m’explica el mateix autor,
que l’acabà a l’aeroport mentre es dis-
posava a viatjar a Barcelona.

Fa molts d’anys que conec n’Ale-
xandre Ballester. Tant de temps que no
em seria possible explicar quan va es-
ser el nostre primer encontre, ni quan
s’esdevingué i qui ens va presentar. El
seu teatre, tant com la seva amistat,
m’han acompanyat sempre. Podria
haver estat una nit d’estiu a la plaça de
sa Pobla, cap a les darreries dels anys
seixanta, al Malpàs, a l’antiga casa de
can Vidal, on estiuejaven en Jaume i na
Maria Aurèlia, potser a Crestatx, o a
Llubí, per la festa de Sant Feliu, una
d’aquelles nits màgiques en què res-
plendien les cançons del camp de Ma-

llorca. A n’Alexandre, i a en Jaume Vi-
dal, i a en Llompart, i a mi ens com-
movien aquelles cançons: les lletres pi-
cantioses, a vegades dramàtiques, i líri-
ques, i grotesques, les bellíssimes
tonades sovint agrestes. La tonada de
llaurar, la tonada d’espolsar ametlles, la
tonada de batre damunt l’era... El teatre
de n’Alexandre també va rebre la in-
fluència del cançoner antic; perquè al
cançoner hi havia Bertolt Brecht, i Fe-
derico García Lorca, i Rabelais, i Fede-
rico Fellini..., i del cançoner adquirí al-
gunes velles formes de representació.
Estic convençut que aquelles cançons
que ens arribaven a través de la tradició
popular ens feren enamorar de l’idio-
ma, de la seva immensa capacitat d’ex-
plicar la vida, de la seva rotunda ex-
pressivitat. Això li succeí al poeta Mi-
quel Bauçà, segons m’ho havia explicat
ell mateix, i degué succeir-li a n’Ale-
xandre, i em succeí a mi potser com a
molts d’altres. La riquesa fascinant de la
llengua: “Ai –ens atrevíem a cantar-li–,
si tenguessis la vida / tan segura com la

mort!”. Perquè la mort sempre fa fira de
la llengua a Albopàs. I aquest és la gran
aventura de la nostra generació –no
voleu que en digui generació?– d’es-
criptors. Lluitàvem per la justícia i per
les llibertats, alhora que reivindicàvem
l’ús de la llengua i la seva normalització
plena. Ens havíem enamorat de les pa-
raules i homenatjàvem en Moll perquè
ens n’havia salvat els significats. I
aquesta és la història que Maria Mag-
dalena... representa davant els nostres
ulls: una història d’amor, com són
sempre les històries d’amor, a les pa-
raules, a l’emoció que contenen, a la
seva capacitat d’evocació. Dansen els
mots. A vegades només ens és permès
sentir-ne l’eco –els homes i les dones
som fills de la deessa Eco: aprenem a
parlar pel final de les paraules i és el
final allò que repeteix el nin quan co-
mença a pronunciar els primers
mots–, l’estranya poesia de les parau-
les salvatges, els ritmes, les onomato-
peies i els sons.

N’Alexandre ens parla de la perse-
cució de les paraules, de la mort de les
paraules, de la substitució de les pa-
raules i de l’empobriment que ha so-
fert l’ús de la llengua. I ens recorda
“aquells mots tan nets que teníem”.

L’empobriment de la llengua... I la
contaminació dels significats. I l’adul-
teració dels mots. I la prostitució de les
paraules. (N’havia parlat Aristòtil i just
suara n’ha parlat Jürgen Habermas.) La
destrucció dels significats, la prostitu-
ció... Ja és hora que comencin els pe-
nediments a Albopàs.


