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El Macba va ser un dels pri-
mers edificis barcelonins
projectat i construït per un
arquitecte de reconeguda

projecció internacional: Richard
Meier. Al començament l’edifici va
irrompre al barri com un vaixell
dut fins allà per un tsunami. La
seva blancor que unifica tots els ele-
ments que el formen li va conferir
des del començament una apa-
rença irreal i abstracta. Exacta-
ment com a la desfeta d’un naufra-
gi, la platja, en aquest cas la plaça
dels Àngels i els seus voltants, s’han
ocupat durant aquests anys d’anar
digerint aquest gegantí titànic.

A les seves vores han anat succe-
int des d’aleshores diverses coses,
com l’aparició de distints edificis
públics que han completat els buits
del voltant fins a fer que el vaixell ja
no sembla avarat a la platja, ara
sembla ancorat al port. La Facultat
de Comunicació Blanquerna, la Fa-
cultat de Geografia i Història, el
FAD —a l’edifici del davant de la
plaça— i, fins i tot, la remodelació
de l’entorn del Dispensari Antitu-
berculós, que l’ha deixat exempt i
ha fet encara més evident el seu pa-
rentesc arquitectònic amb el Mac-
ba, han aconseguit que aquest, per
fi, es trobés com a casa. Però el més
important ha estat l’actitud sòbria i
acollidora del seu veí el CCCB i,
sobretot, la plaça i la seva activitat,
que alguns cops recorda la de Dje-
maa el-Faa de Marraketch.

L’edifici del Macba té, per so-

bre de tot, una qualitat innegable i
és que la seva façana és una prolon-
gació de la plaça. És com si aques-
ta s’estengués verticalment. En lloc
de posar un límit a l’activitat, dife-
renciant el museu de la plaça, el
fabulós hall s’estén en tota l’alçada
i desplega la rampa fent que l’activi-
tat interior pugui ser contemplada.
La gent pujant o baixant i els que
caminen a fora semblen superpo-
sar-se alguns cops com en un colla-
ge cinètic. Aquesta façana té, a
més, moltes capes: les lames horit-
zontals, la fusteria metàl·lica, la
rampa, l’estructura que la suporta,
els balcons dels fons i, per fi, el mur
que dóna l’accés a les sales. Perquè
m’entenguin, cal que s’imaginin un
d’aquests llibres per a infants on,
en obrir les pàgines, es despleguen
una sèrie de bambolines que simu-
len els decorats d’un teatre. La faça-
na del Macba és com una gran bo-
ca de teatre amb els diversos deco-
rats superposats. Només cal imagi-
nar-ho. Amb la llum apropiada,
una mica més a dins que a fora,
com al capvespre, és fantàstica. Edi-
fici i plaça formen una sola cosa,
en això és comparable al Tinell i la
plaça del Rei, amb els quals guarda
una simetria temporal.

La façana té dos contrapunts
als extrems, un volum de formes
corbes, suspès sobre el paviment
com un absis abonyegat i un plànol
retallat i tens sobre l’entrada amb
forats estampats que recorda la
façana d’alguna de les vil·les cons-
truïdes per Le Corbusier als anys

20. Els dos elements ens conviden a
mirar la façana no amb l’òptica de
la perspectiva cònica sinó amb la
de la superposició d’elements. Una
composició molt estimada per Le
Corbusier, a qui podem considerar
l’inspirador d’aquesta arquitectura,
potser perquè tenia un ull mandrós,
un defecte que fa que ho veiem tot
com si miréssim amb un ull tapat
(ho han provat algun cop?).

La composició és des d’aquest
punt esplèndida. Doncs bé, ara
l’han espatllat de la manera més
vulgar possible: han decidit que
aquest element de l’entrada és bo
per posar-hi un rètol. Tota la fanta-
sia ha desaparegut. Les lletres
—blanques sobre fons blanc— fan
que podem llegir-les per la seva om-
bra. Tot una metàfora del museu!
Necessitava aquest edifici dir explí-
citament el que és? Posarien vostès
el rètol Catedral de Barcelona a la
façana de la catedral? Simultània-
ment han aparegut uns para-sols i
unes plantes que “animen” el que
sembla la terrassa d’un bar a la
planta superior. És evident que per
posar aquest rètol s’ho han pensat
tant com els que posen el rètol ex-
tintor sota de l’extintor. El Macba,
a l’editorial de la seva agenda infor-
mativa de l’Estiu 2008, titulat Can-
vi d’etapa (potser volien dir canvi de
tapa), diu: “Esperem que aquesta
nova etapa continuï tenint el suport
i la complicitat dels públics més exi-
gents que sempre seran el veritable
cor del Museu”. Doncs no els sem-
bla que podrien treure el rètol?

Macba: canvi de tapa

ÁNGELA MOLINA

Fa uns quants
anys que Jordi
Benito va aban-
donar el taller

pel silenci. Va tocar el
dos i va deixar el seu
galerista i els
col·leccionistes amb
la sensació que la seva
potent obra s’havia es-
fumat per sempre. Ha-
bitacions recobertes
de plom, plantes sen-
ceres inundades amb
un pam d’aigua (Mu-
seu de Granollers,
2003) recordaven la
música wagneriana o
la utopia de la partitu-
ra en blanc. La idea
del foc que s’apaga

lentament en un pai-
satge geològic impos-
sible resumia aquelles
obres.

Com si no hagués
passat el temps, veiem
ara els seus treballs
(¿redivius?), més con-
tinguts, menys descon-
certants. Els pianos se-
gueixen la seva ruta
vertical cap a l’abis-
me, però les emocions
ja no es (con)fonen
amb el foc, sinó que
es redueixen a fórmu-
les binàries i aritmèti-
ques de proporcions
en les que la “raó” és
escassa. Així com Ke-
pler sentia inclinació
cap a la idea que el

sistema solar estava
d’alguna manera en el
centre de l’univers, Be-
nito adora l’infinit
que per a ell és el
caos: la seva obra ne-
ga, avança mitjançant
exclusions, imita
—només imita— les
cendres que encara fu-
megen després d’un in-
cendi.

Queda poc d’aquell
artista rotund, i ell ho
sap. Per això s’atre-
veix a pintar com a ma-
temàtic el paisatge
que va deixar enrere.

Jordi Benito. Gale-
ria 9 MA. Còrsega,
286. Barcelona. Fins
al 15 de setembre

Si parlem en termes televisius, a la tempo-
rada estiuenca floreixen, invariablement,
dues espècies: les reposicions i els substi-
tuts. Si fem una ràpida ullada a la graella

de TV-3 de dilluns a divendres, en trobem dos
exemples clars. A primera hora, Els matins d’es-
tiu, variant del programa que condueixen Josep
Cuní i Lídia Heredia, que han passat el relleu a
Espartac Peran i Ariadna Oltra. I en horari de
sobretaula, tenim ocasió de tornar a gaudir o
patir, tot va a gustos, de les tronades historietes
protagonitzades per Joan i Roger Pera a 13
anys…i un dia, una comèdia de situació que es
va estrenar fa uns mesos amb molt bons resul-
tats d’audiència i que, com mana la tradició de
la casa, ara es torna a esprémer per treure’n el
suc que encara en pugui quedar.

De tant en tant, enmig de la calor també
floreix alguna novetat. Un dels fruits de la colli-
ta d’enguany és Vacances pagades, el magazín
estrenat dilluns en la franja ocupada fins ara
per El Club. Si l’any passat el programa que
presenta Albert Om es va continuar emetent
durant els mesos de juliol i agost amb l’equip de
reserva al front, ara han marxat tots a descan-
sar. I el forat que deixen s’ha volgut omplir amb
cares noves, fórmules lleugeres i pretesament
divertides i una estructura picadeta, de seccions
fraccionades que busquen fidelitzar l’especta-
dor mantenint la tensió sobre els continguts.

Sandra Barneda, amb una trajectòria diver-
sa que va des dels informatius a comentarista
de realities, passant per la ràdio i la premsa
escrita, assumeix la responsabilitat de conduir a
bon port l’espai durant el seu mes i escaig de
vida. Just el temps necessari per servir de parèn-
tesi entre la programació regular de la cadena.
Barneda és qui en porta les regnes, però com-
parteix les tasques de presentadora amb Jordi

Amenós. Macos i simpàtics, des del primer mo-
ment han jugat amb ironia la química que s’exi-
geix a tota parella de presentadors. Amb el risc
que, de tant dir-se com n’estan de contents de
ser l’un al costat de l’altra i quin privilegi tenir-
se respectivament de companys, poden acabar
fent-se una mica pesats.

Vacances pagades ofereix una barreja d’ac-
tualitat i entreteniment, tractant sense gaires
distincions l’una i l’altre. Té unes seccions bas-
tant definides, amb uns reporters que es miren
el món des de la curiositat, però que no se
n’acaben de sortir en el desenvolupament, bé
sigui per la manca de profunditat, bé perquè les
contínues interrupcions no els juguen a favor,
perquè si bé podrien funcionar si es parlés d’al-
gun tema que admet la fragmentació en busca
del suspens, no ho fan quan es tracten as-
sumptes de poc gruix, com les meduses o els
hotels de luxe per a gossos.

Hi ha també una caçadora de tendències
que assegura odiar tot allò fashion, interpretat
per una histriònica Yolanda Ramos de registre
massa forçat. I una aportació pròpia del progra-
ma, que busca fer riure l’espectador a partir
d’una drecera tan senzilla com és la provocació
gratuïta, amb uns ciclistes que es passegen des-
pullats per diferents poblacions catalanes. No
són l’única concessió al pit i la cuixa, també els
ensenyen els vigilants de la llengua, paròdia
d’aquells famosos socorristes en biquini i ban-
yador. El millor del programa és el reeixit imita-
dor del crític televisiu Ferran Monegal, que en
broda la veu i les maneres. I així, entre retalls
sense gaire substància que se serveixen amb
voluntat explítica de fer gràcia, la qual és la
manera menys eficaç per aconseguir-la, l’equip
de Vacances pagades anirà passant l’estiu a
TV-3, amb el risc, si no s’hi esmeren, que l’au-
diència enyori les reposicions o els substituts.

Tocar el dos

Un piano vertical, obra de Jordi Benito, exposat a la
galeria 9 MA. / ALBERT HERAS

L’equip del programa Vacances pagades. / TV-3

VIST I PLAU

Estiu
BELÉN GINART

El Macba, amb el seu nom inscrit a la façana. / CARLES RIBAS
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Ve de la primera pàgina
� L’ave que sempre uneix. El pas-
sat dimecres 20 de febrer sortia des
de l’estació de Delicias de Saragos-
sa el primer AVE a Barcelona. Era
una data somiada, potser més des
de Barcelona que des de Saragos-
sa, perquè aquesta ciutat ja
comptava amb l’alta velocitat que
la unia amb Madrid i Lleida des
d’un altre mes de febrer, el de l’any
2003. Però l’AVE a Barcelona, a
diferència del primer Madrid-Sara-
gossa-Lleida, sí que va aconseguir
els 300 kilòmetres per hora. Des-
prés de dotze anys d’obres, la capi-
tal aragonesa ja queda a només
una hora i mitja —una hora i 51
minuts amb parades intermitges—
de Barcelona. L’alta velocitat afa-
voreix els intercanvis i l’arribada
de nous negocis i augmenta el
nombre de viatgers. Es preveu que
aquest any s’arribi als 6.100.000.

� Ofrenes i cabarets. L’octu-
bre de 1998, un català, el cineasta
Bigas Luna, va gosar, recolzat per
l’Ajuntament governat pel PP, mo-
dificar l’estètica de l’ofrena de
flors al Pilar, que havia estat ina-
movible durant 40 anys. L’intoca-
ble es va canviar i Bigas Luna no
va ser criticat, sinó lloat. Ara és el
director artístic d’El Plata, un cafè
que va tancar portes fa 16 anys i
que ha recuperat l’empresària cata-
lana Joaquina Laguna. El Plata
s’alça enmig d’un traçat urbà —El

Tubo—, que va decaure als anys
90 i que va ressuscitar al centre de
la capital. Un conjunt de carrerons
amb olor de fregits i amb l’única
botiga de preservatius permesa du-
rant el franquisme.

� Seny o tesón? L’arquitecte sa-
ragossà José Manuel Pérez Lator-
re, que ha rehabilitat El Plata man-
tenint-lo pràcticament igual com
era abans de tancar, sosté que no-
més amb aquest tret català de fer
bé les coses i de mirar al futur amb
sentit comú —serà el seny?— s’ha
pogut reobrir el local. “Només
una empresària com Laguna, que
mira més enllà, ha pogut suportar
tants anys per aconseguir el que
volia”, diu Pérez.

Qui entri al local veurà un es-
pectacle que combina jotes i antics
cuplés amb striptease de nois i

noies. “És caberet ibèric, una com-
binació del surrealista que hi ha en
aquesta ciutat, de la seva picardia i
del seu acceptar totes les coses”,
diu un estusiasmat Bigas Luna,
que ja idea el Plata Post Expo,
mentre Joaquina Laguna aposta
per portar cabarets de tot el món.

� Logística, centralitat i fusió.
La Caixa és un exemple; Bigas Lu-
na, una paràbola, i la realitat és la
que marca camins que es van obrir
en aquest segle XXI, quan la comu-
nitat aragonesa va descobrir que
podia ser un nou centre. L’aposta
obsessiva per la logística del Go-

vern d’Aragó ha donat els seus
fruits. La seva insígnia en la
puixant Plataforma Logística de
Zaragoza (PLAZA) va ser Inditex.
L’any 2000, quan Jordi Pujol go-
vernava a Catalunya, s’anunciava
que la puntera firma gallega
s’instal·laria a Figueres. No va ser

així, va optar per Saragossa i allò
va provocar recels, aquesta vegada
a la inversa: Si Aragó sempre havia
mirat amb certa enveja al veí, ara
s’intercanviaven els papers. Avui, a
PLAZA operen els ports secs de
Tarragona i Barcelona. Hi ha con-
venis per emmagatzemar i trans-
portar les seves mercaderies. L’es-
pai que falta, sobretot a Barcelo-
na, es guanya a pocs kilòmetres.
La forma intel·ligent d’actuar no
és l’enfrontament, sinó l’acord. I
funciona. Com ha de funcionar la
Plataforma Logística de Fraga,
que aposta per convertir-se en el
magatzem de fred de la comarca
del Segre.

� Conquistar pel sabor. Des de
2004 funciona un projecte de
col·laboració entre el Govern
d’Aragó i la Universitat de Sara-
gossa per aportar innovacions a la
cuina. El projecte Alcotec, en el
qual treballa un equip de la facul-
tad de Veterinària, investiga, junta-
ment amb Ferran Adrià i altres
destacats cuiners espanyols, meto-
dologies de treball i processos culi-
naris innovadors. S’estudia el can-
vi de textures, sabors i olors; les
coccions controlades en temps con-
crets, la tècnica del buit o l’ús del
nitrogen líquid.

� Una llei lingüística adormida-
Si avui la societat catalana co-
mença a descobrir Saragossa, en
realitat no és sino un camí de torna-
da. A mitjans del segle passat va
ser al revés. L’Aragó mirava cap a
Catalunya, la terra on va emigrar
part de la seva població i d’on retor-
nava, passats els anys, més pròspe-
ra. Potser per això ha quedat sem-
pre una admiració amb un regust
d’enveja. La modernitat i l’avenç
estaven al costat, però es miraven
de reüll.

Avui, és quasi un sarcasme que
quan es parla de modernitat i
avenç, el que separa i provoca inci-
dents puntuals i sostinguts tingui a
veure amb el passat: el conflicte de
béns de les parròquies de la Franja
o les lluites per l’aigua, per exem-
ple. I entre el que separa, més que
separar altera molta gent: la llen-
gua. Si l’Aragó és, segons el seu
Estatut, trilingüe, la llei lingüística
està adormida i fa anys que espera
promeses que no arriben. Aquesta
vegada sí, assegura el president
Marcelino Iglesias. Pero pocs hi
confien. En qualsevol cas, emulant
Goya quan el Cabildo metropilità
de la basílica li va censurar les seves
pintures de la cúpula del Pilar, cal
dir: “en hablando del catalán y de
Aragón… me quemo vivo”. Però
aquesta és una altra llarga història.

Si bé ja en època medieval trobem
escrits en català redactats a l’Aragó
—fins i tot, textos literaris—, no
serà fins a l’últim quart del segle

XX que, gràcies a un nombre creixent d’es-
criptors catalans nascuts en territori ara-
gonès, hom podrà parlar amb prou rigor
de literatura catalana a l’Aragó, d’una lite-
ratura en la que, per unes circumstàncies
o per unes altres, destaquen les extenses
obres, ja tancades, de Jesús Moncada i
Desideri Lombarte.

Jesús Moncada (Mequinensa,
1941-Barcelona, 2005), narrador de gran
prestigi, és el primer autor català nascut a
l’Aragó en publicar en volum: el recull de
contes Històries de la mà esquerra (1981).
A aquesta primera publicació li seguiran
les col·leccions de contes El Cafè de la
Granota (1985) i Calaveres atònites (2000)
i les novel·les Camí de sirga (1988), La

galeria de les estàtues (1992) i Estremida
memòria (1997). L’obra literària de Mon-
cada se centra en la seua part més extensa
en la geografia urbana i rural de Mequi-
nensa —localitat situada a l’extrem orien-
tal de la província de Saragossa— i, amb
molt menor intensitat, en la de la capital
d’Aragó, transfigurada en Torrelloba en
la novel·la La galeria de les estàtues. Entre
els molts premis i guardons atorgats a
l’obra literària de Moncada destaca, des
d’una perspectiva aragonesa, el Premio de
las Letras Aragonesas, la més alta distin-
ció honorífica que atorga el Govern de la
Diputació General d’Aragó a la trajec-
tòria literària d’un escriptor nascut, o vin-
culat, a l’Aragó; Jesús Moncada ha estat
el primer, i únic, escriptor en català distin-
git amb aquest guardó.

L’altre escriptor en català fonamental
en la breu història de la literatura catala-
na a l’Aragó és Desideri Lombarte (Pena-
roja, 1937-Barcelona, 1989), el qual va

convertir la gent i la tradició oral del Ma-
tarranya en general i de Pena-roja
—localitat de l’extrem nord-oriental de la
província de Terol— en particular en un
univers literari amb gran acceptació popu-
lar gràcies a una extensa obra poètica,
dramàtica i narrativa, inicialment publica-
da en part en Pa de Casa, col·lecció de
llibres en català promoguda pel Departa-
ment d’Educació i Cultura de la Diputa-
ció General d’Aragó: Pena-roja i Vallibo-
na, pobles germans (1987), Romanços de
racó de foc i Poemes de vida i mort (1987),
Romanços mai contats / Boires i borrims
(1994),... En aqueixa col·lecció, iniciada
el 1984 i que el 1995 passà a denominar-se
‘Literaturas de Aragón. Serie en lengua
catalana’, s’editen les obres guanyadores
del premi Guillem Nicolau, guardó ator-
gat anualment per la DGA a obres en
català d’ambientació o autoria aragonesa
que ha servit per donar a conèixer part de
l’obra de diferents escriptors catalans nas-

cuts a l’Aragó: Susanna Antolí (Beseit,
1967), José Miguel Gràcia (La Codonye-
ra, 1941), Susanna Barquín (Fraga, 1966),
Juli Micolau (La Freixneda, 1971), Màrio
Sasot (Saidí, 1951), Josep A. Chauvell (Al-
campell, 1956)...

Si s’ha d’assenyalar un parell de trets
comuns a gairebé la totalitat d’escriptors
aragonesos d’expressió catalana cal par-
lar, en primer lloc, de la notable preocupa-
ció i sensibilitat lingüístiques —més en
uns casos que en uns altres— que tenen
aquests autors per recollir en les seues
obres les peculiaritats, en especial pel que
fa al lèxic, pròpies del català occidental
—el català d’Aragó— de les localitats
d’origen; i en segon lloc, en el fet que
aquests escriptors centren —qui més qui
menys— la major part de la seua obra en
el paisatge on són nodrits e fets, i en les
persones que l’habiten; és a dir, en la co-
munitat catalanòfona d’Aragó.
Hèctor Moret és poeta

Escriptors en català a l’Aragó

BCN-ZAZ: entre prop i lluny

Com Barcelona, la ciutat de Saragossa ha implantat també un servei de lloguer de bicicletes. / JULIO FOSTER

HÈCTOR MORET

“És quasi un sarcasme
que el que separa i
provoca incidents tingui
a veure amb el passat”
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