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CULTU A

La santa continuïtat

La Fundació Palau és noucentista.
És que Josep Palau i Fabre era
noucentista, i és una gosadia qualificar
així un home que era passió i absolut.
Però mireu l’elegància i el rigor de la
Fundació, que acaba de fer cinc anys
pletòrica d’entusiasme i en quart
creixent: això és obra ben feta. Això, i
una altra cosa: la continuïtat. Palau
tenia una obsessió per la continuïtat, i
això explica la seva actitud indomable
dels anys 40. En un dels escrits, es mira
la represa catalana del XIX, es mira
Verdaguer, i dictamina: no ens hem
despertat sent ben bé els mateixos;
alguna de grossa li ha passat, diu, “al
català llengua i al català persona”.

A la Fundació es fa aquest nexe
entre passat i futur, que és molt poc
present en els museus catalans. El
MNAC i el Macba no es parlen. En
ocasió d’obrir el museu encapsulat en
l’edifici de Richard Meier, es va discutir
què fer amb el llegat de Dau al Set.
Dirigia la col·lecció un senyoret francès
que va dir que allò no tenia cap
interès, que una saleta fosca del
soterrani ja feia. Així fem la
contemporaneïtat, trencant lligams,
com si la tradició fos una llosa. Palau,
no: Palau es reconeix en el món del
seu pare i relliga Rebull amb Barceló, i
a sobre il·lumina un heterodox com
Ismael Smith, “el modernisme català

transformat per una existència
cosmopolita”, com escriu, tan encertat
com sempre, Manel Guerrero en el
catàleg de tot allò que s’ha incorporat
a la col·lecció.

Em miro les novetats i tot són
suggeriments: aquí van només alguns
apunts. La intensíssima síntesi poètica
de Perejaume en l’homenatge a Palau,
que és una única foto de Picasso –qui
si no– retocada, comentada doncs, per
artistes diversos. El fet que tinguem,
finalment, una litografia de la sèrie La
Chute de Barcelona, de Le Corbusier,
que, malgrat el nom, s’està a Madrid,
perquè així són les coses quan mana

qui mana. I sobretot el manuscrit de La
sabata, el gran poema tràgic de Palau,
escrit com en un rapte: quan en un
poema les correccions s’acumulen en la
primera meitat i després ja no, estem
davant la veritat.

Tot això ve de les publicacions
que m’envia Josep Sampera, director
de la Fundació Palau. Tot això és futur,
penso. Hi ha les ruptures que calen, hi
ha el món sencer (obra o document),
però també l’arrel: d’on venim, cap a
on mirem. I, ja que hi som,
m’assabento que la Generalitat no
forma part del patronat. Amic
Tresserras, estàs badant.❋
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PATRÍCIA GABANCHO

■ Ferran Sáez Mateu

Els lletraferits de mena
sempre lamenten la ine-
xistència d’una gran
novel·la sobre Barcelona,

tot i que hi ha ben bé un parell de
dotzenes d’escriptors que no tindri-
en cap problema a l’hora de recla-
mar-ne l’autoria. De literatura assa-
gística sobre la capital catalana, en
canvi, n’hi ha molta. Heus aquí, per
exemple, dues obres amb un títol
gairebé idèntic, però de naturalesa
molt diferent. Partint de l’anàlisi
d’obres centrades en la ciutat i les
seves diverses vicissituds històri-

Les ciutats de la ciutat
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Ferran Mascarell (esquerra) i Joan Ramon Resina (dreta) han escrit sobre la modernitat de Barcelona
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■ Per als que vulguin
disposar d’una visió
de Barcelona entesa
com alguna cosa més
que una aglomeració
urbana: com una
entitat viva i canviant
que es repensa, es
reinterpreta, es
qüestiona i s’imagina
en el futur des de la
perspectiva del seu
passat
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JORDI GARCIA
L’assaig de Ferran Mascarell té

unes dimensions –i també unes
pretensions– força més modestes.
Cal reconèixer-li la plena conscièn-
cia d’estar fent de jutge i de part:
per a bé i per a mal, Ferran Masca-
rell ha sigut un personatge fona-
mental en la innegable transforma-
ció que ha experimentat Barcelona
en els darrers anys, en plantejar la
ciutat com un espai integral de cul-
tura. El seu balanç final resulta pre-
visiblement positiu, però no és pas
acrític, amb l’excepció d’algunes
omissions cridaneres. En tot cas,
conté intuïcions molt interessants,
com per exemple la contraposició
entre modernitat i postmodernitat
amb relació a Barcelona, al final del
capítol sisè. És probable que, cen-
trant-se íntegrament en aquesta
qüestió i defugint determinades
consideracions accessòries i més
aviat conjunturals, l’assaig hagués
guanyat en gruix teòric.

Abstraccions filosòfiques
Parlar de les ciutats que conté la ciu-
tat, de l’espai comú on convergeixen
mirades que no són per força cohe-
rents, no és gens fàcil. En els assajos
de Joan Ramon Resina i de Ferran
Mascarell, i en el de molts altres au-
tors que han tractat el mateix tema,
hom ensopega sovint amb sofistica-
des abstraccions filosòfiques sobre
el destí urbà de l’home contempo-
rani seguides immediatament
d’apunts del natural que remeten a
l’actualitat més local, concreta i fun-
gible. Potser és cosa del gènere,
però des del punt de vista argumen-
tatiu convindria revisar aquesta pro-
blemàtica juxtaposició d’elements.❋

ques –des de Narcís Oller fins a Edu-
ardo Mendoza, passant per Juan
Marsé i molts altres– Joan Ramon
Resina dissecciona imatges literà-
ries de Barcelona que, per la seva
banda, reflecteixen concepcions
ideològiques clares i rotundes.
Mostra com, tot sovint, el retrat
–novel·lístic o no– de Barcelona es-
devé una simple excusa per des-
glossar un discurs polític, i fins i tot
per exercitar l’art equívoc de l’au-
toreivindicació personal, generaci-
onal o de classe. Per raons òbvies,
aquesta operació fa aflorar contra-
diccions que permeten entendre
assumptes de tota mena: des del la-

berint de les disputes lingüístiques
i els frecs identitaris (la novel·la El
amante bilingüe, de Juan Marsé)
fins a la transformació de l’urbanis-
me en una mena de redemptoris-
me social (el discurs oficial sobre el
Fòrum de les Cultures del 2004).
Val a dir que l’assaig de Resina as-
soleix el seu objectiu amb escreix.
El recorregut que va des de la Bar-
celona caòtica de la industrialitza-
ció, en ple segle XIX, opulenta i mi-
serable alhora, fins a la Barcelona
turística del segle XXI, d’ofici amfi-
triona, resulta realment fascinador
i, sobretot, ajuda a entendre el pre-
sent i a ensumar el futur.

JOSEP LOSADA
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