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El districte 22@ de Barce-
lona, que de dia ofereix
l’aspecte d’una extrava-
gant exposició d’arqui-

tectura contemporània, de nit
canvia radicalment. Els parlo
d’això perquè és difícil fer una
crítica de conjunt d’aquest dis-
tricte i resulta especialment com-
plicat perquè no sembli una des-
qualificació general de l’arqui-
tectura contemporània. De fet,
el pitjor del districte és que
s’identifica amb el que es coneix
com a arquitectura mediàtica,
en el fons tan poc urbana.

Una manera de poder fer
una observació d’aquest distric-
te amb la deguda distància és al
vespre. El recurs és semblant al
procediment que utilitzem per
poder veure un eclipsi. S’omple
una paella amb aigua i s’obser-
va el reflex de l’eclipsi sobre
l’aigua, que gràcies al fons fosc
de la paella apareix amb una
nitidesa extraordinària. De nit
el districte 22@ sembla el resul-
tat d’un procediment similar.
Ara, a més, resulta una època
molt apropiada degut al recent
canvi d’horari, que fa que enca-
ra s’hi treballi als edificis d’ofi-
cines quan ja és fosc. L’especta-
cle dels edificis encesos, que no
vol dir il·luminats, és molt im-
pactant. Els edificis apropiats
per veure’s així són, sens dubte,
els moderns edificis d’oficines
perquè generalment les seves
façanes tenen molt de vidre.
Quan aquests edificis encenen
els llums semblen una radiogra-
fia. Les radiografies tenen
aquesta màgia de mostrar-nos

l’esquelet. En els edificis d’ofici-
nes, generalment fets amb es-
tructures que permeten allibe-
rar les plantes de murs i envans,
aquest efecte radiogràfic sem-
bla fet expressament per a ells,
mostrant-nos el seu esquelet es-
tructural expressat mitjançant
els seus infinits sostres de
llums.

Durant el dia els edificis
d’oficines oculten la seva activi-
tat darrere de vidres lluents i
tintats i paradoxalment aques-
ta resulta poc transparent. Però
la visió de nit ofereix la cara
més amable d’aquests edificis,
és a dir, amb els llums encesos
veiem que realment hi treba-
llen. Ho poden comparar amb
els hotels d’aquesta part de la
ciutat, que romanen foscos,
amb l’excepció potser d’alguna
llum que els fa encara més tris-
tos i ens recorda que són edifi-
cis “d’habitacions de nits es-
trangeres”, que deia Louis Ara-
gon. La nit ens diu la veritat.
També permet veure una altra
cosa a través dels vidres que de
dia tenen un aspecte uniforme,
i és que veiem les diferents for-
mes de treballar expressades
amb taules, ordinadors, arxiva-
dors, cadires, etcètera, quasi te-
nen un aspecte domèstic i de nit
se’ns mostra amb tota claredat.
La uniformitat es trenca a més
perquè els llums no estan ence-
sos d’igual manera a tots els
pisos i adquireixen l’aspecte
d’una mena d’estadística de
l’activitat. Aquest espectacle ar-
quitectònic gratuït és especial-
ment intens als voltants de la
plaça de Les Glòries, on desta-

ca la torre Agbar, que de nit és
l’única que no llueix de forma
natural. Aquesta torre necessi-
ta encendre uns llums postissos
a l’exterior perquè amb prou
feines es poden veure els llums
de les seves oficines, amagades
darrere el formigó armat del
mur perimetral. En aquesta to-
rre els llums postissos de la se-
va façana postissa semblen vo-
ler subsituir l’efecte casual de
l’activitat interior.

Tots aquests efectes estan po-
tenciats en aquest lloc per diver-
ses raons, a part, òbviament, de
la novetat, i és que les alineacio-
ns dels edificis no segueixen
sempre la dels carrers, la qual
cosa fa més complexa la visió.
També l’absència a la pràctica
d’aparadors a les plantes baixes
fa que el contrast sigui més
gran. De nit aquesta part de la
ciutat gairebé no té skyline (qui-
na quantitat de coses banals
s’han fet en arquitectura empa-
rats en aquesta paraula). Els
edificis de nit, alliberats dels ca-
pricis dels seus projectistes que
els van voler fer ben diferents
de dia, superposant-los-hi sofis-
ticades teranyines metàl·liques
o escates de vidres laminats;
s’agermanen, es fonen i es barre-
gen, perquè només són prestat-
geries de llums, prestatges d’ofi-
cines. Estan nusos. La nit fa
transparents les seves façanes.
Tots els efectes de maquillatge
de les façanes desapareixen o
minven i les llums del treball
s’imposen a l’arquitectura. De
dia predomina allò singular;
contràriament, de nit s’imposa
el conjunt, la ciutat.

Les llums de la ciutat

ÁNGELA MOLINA

Un tema recurrent
dins de la creació
contemporània és la
cultura de l’alteritat.

L’Altre cultural i/o ètnic en el
nom del qual l’artista com-
promès lluita. Existeixen pre-
cedents del paradigma de
l’etnògraf en l’art modern,
sorgits en les files del surrealis-
me dissident (Bataille), l’art
brut (Dubuffet), el moviment
de la négritude (Aimé Cé-
saire), fins i tot l’expressionis-
me abstracte. En l’actualitat,
l’artista/etnògraf (que fuig del
factor inconscient) aspira tam-
bé a una distància crítica que
el converteixi en lector d’una
cultura (una altra) com a text.
L’artista Tere Recarens ni

s’ho planteja. El seu discurs és
una mena d’egotisme.

Com sol fer en la seva
obra, part del joc de paraules
que es produeix amb el seu
nom, en aquesta ocasió en la
llengua de l’ètnia majoritària
de Mali, els Bamanan o Bama-
ra (tere expressaria un tipus
de karma que tenen els éssers
vius, fins i tot els objectes). A
través d’un vídeo (Karma Allu-
mé), una instal·lació i una
sèrie d’objectes (coixins i te-
les), Recarens representa el
mal tere (tere jugu) i bon tere
(tere numan) —que en les pràc-
tiques animistes s’assumeix
com quelcom donat. Com la
bona i la mala estrella. Un joc
simpàtic que no garanteix
l’excel·lència del treball, ni

pretén ser transgressor, ni polí-
ticament significant. Són sim-
ples divertimentos de les flâne-
ries de l’artista nòmada.

Karma Allumé. Tere Reca-
rens. Galeria Toni Tàpies.
Consell de cent, 282. Barcelo-
na. Fins al 30 de novembre

La campanya electoral a la presidència
dels Estats Units ha suposat un punt
d’inflexió en termes de cobertura medià-
tica. Des d’aquest racó del món, mai

com ara se n’havia fet un seguiment tan minu-
ciós i dilatat en el temps. Des de fa mesos, hem
tingut ocasió d’esmorzar, dinar i sopar en com-
panyia d’Obama (i família), de Clinton (i famí-
lia), de McCain (i família) i, com no, de Palin (i
famíiilia). De tant en tant apareixia l’amenaça
de saturació, que en el negoci de la comunicació
sol equivaler a deixar de banda alguns temes a fi
de no avorrir el públic. Lluny d’aquesta lògica,
sovint perversa, els candidats i les seves declara-
cions i gestos han continuat en primer pla fins al
clímax informatiu que es va viure la nit electo-
ral. Una nit llarga i emocionant, en què TV-3
ens va convidar a vetllar per seguir en directe i
en català les evolucions de la jornada.

La televisió catalana ha llençat la casa per la
finestra amb aquesta cobertura. No només en
el programa de la nit en qüestió, sinó també en
els prolegòmens i apèndixs. Començant pel 30
minuts estrenat diumenge, una esplèndida dis-
secció de les problemàtiques, aspiracions i pre-
ferències polítiques de la comunitat llatina als
Estats Units (50 milions de residents legals i 12
milions de sense papers), passant pel repàs de la
forma de viure i de pensar dels habitants dels
Estats que travessa la famosa Ruta 66, i acabant
per la immersió en la societat nord-americana
protagonitzada per Josep Cuní, que des de di-
lluns i fins avui ha mantingut a Washington un
plató d’Els matins. A tall d’anècdota, el veterà
Cuní haurà après com a mínim una lliçó del
viatge: els horaris de la connexió via satèl·lit són
sagrats. Si no els compleixes corres el risc que et
deixin amb la paraula a la boca, com li va
passar ahir.

A l’epicentre d’aquest desplegament, les gai-
rebé set hores del programa especial conduït per
Xavi Coral des de Sant Joan Despí i Raquel
Sans des de Washington, amb un seguit de co-

mentaristes al plató de Barcelona i, sobretot,
amb les connexions en directe amb els corres-
ponsals. Albert Elfa, confirmant des de Xicago
la solvència que ha mostrat en el seguiment de
la campanya, Sílvia Heras des de Phoenix i An-
toni Bassas, que a San Francisco ha tingut l’oca-
sió de començar a fer un tastet del que li espera
a partir de l’estiu, quan substituirà Elfa. Se’l va
veure desimbolt i molt còmode, ben aixoplugat
per tots els anys d’ofici.

Omplir tantes hores de programació obliga
a tenir preparats molts recursos, i no en van
faltar. Els gràfics i mapes (progressivament te-
nyits de blaugrana) propis de tota escomesa
electoral van estar acompanyats d’interessants
perfils sobre els candidats, sobre la gestió del
president en retirada (val a dir que Cuní els va
reaprofitar més tard, quan a les sis i escaig del
matí va agafar el relleu de la retransmissió),
sobre el votant republicà tipus i el votant demò-
crata tipus. Vam passar la nit empapant-nos,
també, d’informacions que des d’aquí semblen
més aviat anecdòtiques per la sofisticació, com
la de les diferències entre la població del nord i
del sud de Virgínia. Amb la sensació derivada,
és just confessar-ho, que tant detall no ens calia
per a res. Per sobre de tot, però, la impressió
que s’estava a l’alçada de la importància dels
fets. Avançat ja el matí, quan els va arribar el to
de paraula, alguns espectadors es preguntaven
preocupats quan ha costat tot aquest desplega-
ment. Això, però, ja són figues d’un altre paner.
I de ben segur que algun grup parlamentari no
trigarà en preguntar-ho formalment. Un tema
tan punxegut com un altre dubte exposat per
part del públic: si un negre ha arribat a presi-
dent dels Estats Units, deia l’espectador, tal ve-
gada no és tan lluny el dia que un català presi-
deixi el Govern espanyol. Pura tautologia, o
teoria política feta des del carrer.

Tere-nomadisme

Xavi Coral va conduir l’especial eleccions als EE UU

VIST I PLAU

Tautologia
BELÉN GINART

Teles africanes a la mostra Karma Allumé, de Tere Recarens.

Edificis d’oficines al 22@, ahir al vespre, amb la llum que s’escola a l’exterior a través dels vidres. / JOAN SÁNCHEZ
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� Any Bartra, patrocinat per l’Ajuntament de Terrassa. Entre
moltes altres activitats hi destaca la convocatòria del Premi
Agustí Bartra de poesia, la presentació de la guia del Fons
Bartra-Murià o l’exposició del seu arxiu personal. (Més
informació: www.terrassa.org i www.bartramuria.cat)

� Col·locació d’una placa a la casa natal de l’autor, al
número 6 de la Rambla de Santa Mònica de Barcelona.

� El festival de literatura Kosmópolis li va dedicar diverses
taules rodones i recitals. (www.cccb.org/kosmopolis/es)

� L’Espai Brossa ha organitzat al llarg de l’any diverses
activitats, entre elles l’estrena de L’hivern plora gebre damunt el
gerani, dirigida per Albert Mestres (fins al 9 de novembre).

� Reedició de Crist de 200.000 braços (Lleonard Muntaner
edicions) i d’Odisseu (Proa).

UN ANY D’ACTES

XAVIER THEROS

Amb motiu de l’aniversari
del naixement del seu pa-
re, hem pogut parlar a
Barcelona amb Roger

Bartra Murià (Mèxic, 1942), fill
d’Agustí Bartra i Anna Murià; co-
negut antropòleg, sociòleg i escrip-
tor, que considera els seus nombro-
sos assaigs publicats com una part
més del seu treball literari. Feia un
parell de mesos que havia intentat
una cita amb ell a Mèxic, però esta-
va d’any sabàtic a Londres. Ara
tenia l’oportunitat d’entrevistar-lo
per conèixer el vessant més humà i
familiar de l’Agustí Bartra.

Diuen que en Roger s’assembla
al pare. Alt, prim, amb un posat
un xic aristocràtic, bon conversa-
dor i d’una extrema amabilitat.
Diu estar molt emocionat amb l’in-
terès que ha despertat l’obra d’en
Bartra a casa nostra i vol localitzar
la placa que van instal·lar aquest
any a la Rambla de Santa Mònica,
en record del lloc on va venir al
món. Era el 8 de novembre de
l’any 1908. Al nen li posaven de
nom Agustí, fill d’una família obre-
ra de Barcelona que —pocs anys
després— se’n van anar a viure a
Sabadell. Allí, el jove Bartra va co-
mençar a treballar en una fàbrica
del tèxtil, encara que sempre esta-
va a punt d’arribar tard perquè de
camí hi havia una llibreria i cada
matí es quedava aturat, fascinat da-
vant l’aparador.

De vocació precoç i formació
autodidacta, quan la família torna
a Barcelona guanya un premi de
contes organitzat per l’Ateneu En-
ciclopèdic Popular i el 1936 entra
de periodista a la publicació Mira-
dor. Però —amb l’esclat de la Guer-
ra Civil— és cridat a files, el mateix
dia que surt el seu primer llibre:
Cant corporal. Lluita als fronts de
l’Aragó i Lleida, fins que —l’any
1939— ha d’exiliar-se a França,
on passa pels camps de refugiats
de Sant Cebrià, Argelers i Agde.
Un cop alliberat, al castell de Rois-
sy-en-Brie coincideix amb altres es-
criptors catalans, com Pere Cal-
ders, Mercè Rodoreda, Francesc
Trabal i la que seria la seva esposa,
l’escriptora Anna Murià.

Roger Bartra recorda el seu pa-
re com “un home molt casolà, que
no sortia molt i a qui no li agrada-
ven les tertúlies, molt treballador,
sempre tancat al seu escriptori. De
tant en tant feia reunions a casa,
on es discutia de política i de litera-
tura. Però era un home a qui no
agradava l’espectacle de si mateix.
Era molt reservat, molt lligat a la
petita vida quotidiana d’una mo-
desta família d’exiliats. La seva era
una vida sòbria, austera, sense gai-
res recursos, ja que els meus pares
vivien dedicats a la literatura i no a
guanyar diners. Una vida que pot-
ser no s’intueix en la seva obra,
que tenia un to fort, èpic, a l’en-
torn de les llibertats fonamentals”.

La seva mare, Anna Murià
(1904-2002), era una coneguda
novel·lista i assagista, dirigent polí-
tica i feminista, que havia treballat
a la Generalitat i era íntima amiga
de Mercè Rodoreda. La relació
amb l’Agustí va començar a
França i tots dos junts, abans de
l’ocupació alemanya, van decidir

anar-se’n a Xile. Però el vaixell els
va portar a la República Dominica-
na del dictador Trujillo i a la Cuba
de Batista, fins a poder arribar a
Mèxic, l’any 1941. “Allí van ser
molt ben rebuts, encara que hi ha-
via un cert malestar per aquella in-
vasió d’intel·lectuals europeus.
Una injecció cultural molt aprecia-
da, però amb alguns recels que pro-
cedien d’aquella tradició nacionalis-
ta mexicana que el meu pare detes-
tava. Ell odiava els nacionalismes
de tota mena, d’esquerres o de dre-
tes. No obstant, els exiliats espa-
nyols es van poder inserir en la cul-
tura del país, endegant editorials i
revistes, treballant a les universitats
o fundant el que avui es coneix com
el Colegio de México, que alesho-
res es deia la Casa de España”.

Obligats a viure lluny de Cata-
lunya, molt aviat es va crear una
relació afectiva amb la resta de re-
fugiats. “Formaven un petit grup
amb el dibuixant Josep Bartolí,
amb Ramon Xirau —fill del gran
filòsof Joaquim Xirau—, o amb
Manel Duran, que es reunia sovint
a casa. De petit recordo l’historia-
dor Nicolau d’Olwer, que ja era
molt gran, amb el cabell blanc.
També hi va haver relació amb

l’Orfeó Català, que organitzava
vetllades de teatre, recitals de poe-
sia i conferències. Encara que el
meu pare molt aviat es va integrar
en la cultura mexicana i tot allò de
l’Orfeó li resultava un xic folklòric;
un lloc una mica trist, amb gent
gran molt enyorada, sempre espe-
rant no se sabia ben bé el què. Pot-
ser el millor amic del pare era Pere
Calders. Quan jo era un nen sem-
pre estava jugant a casa seva amb
els seus fills, o ells venien a casa
nostra. Fins i tot van muntar una
fusteria junts, que òbviament va
fracassar. Cap dels dos en sabien
res, ni de fusteria ni de negocis. El
pare explicava que una vegada els
hi van encarregar una taula de jun-
tes per un banc, sobre la qual hi

anava un vidre. I ho van fer tan
malament que, a la setmana, la fus-
ta es va encorbar i el vidre va pe-
tar. De tota manera això va durar
només uns mesos, perquè el meu
pare sempre va viure a l’entorn de
la indústria editorial, fent correcci-
ons, fins que es va independitzar
com a traductor. Ell treballava
amb una lògica molt peculiar,
guanyant el just per poder viure i
dedicar-se als seus escrits”.

Agustí Bartra explicava que va
creuar els Pirineus amb “sarna a la
pell i un llibre de Rilke a la motxi-
lla”. La guerra i les seves con-
seqüències eren un tema constant.
“A casa tot eren anècdotes de la
vida sota la II República i la Guer-
ra Civil. Tots dos eren profunda-
ment republicans i l’alçament de
Franco va suposar una veritable
desgràcia, una tragèdia que els hi
va canviar totalment la vida. So-
bretot ma mare, sempre parlava
d’aquella Catalunya de la petita
burgesia lligada a la idea del seny,
que admiraven i detestaven al ma-
teix temps”.

La literatura era l’altre gran te-
ma de conversa. “Els meus pares
sempre estaven parlant de literatu-
ra, tenien converses molt llargues i
vives, discutien però mai es baralla-
ven. Tots dos opinaven sovint so-
bre la feina de l’altre. En gran mesu-
ra, el poeta Bartra és una invenció
de l’escriptora Murià, que va esde-
venir l’artífex de la biografia del
seu marit. Molt intel·ligentment,
anava modelant l’obra del meu pa-
re mentre escrivia la seva. No sé si
el pare era conscient d’això, però la
mare sí; i estava molt contenta
amb el seu paper”.

No obstant això, com és habi-
tual en aquells que són obligats a
deixar la seva llar, la gran preocu-
pació d’aquells anys era la família
que havien deixat a Catalunya. “El
pare tenia un germà —que pocs
anys després també va anar a
Mèxic— i el seu pare, amb qui s’es-
crivia sovint. Jo recordo els sobres
que arribaven d’Espanya, les cartes
de l’avi, amb els segells de la dicta-
dura i amb consignes escrites a mà
—¡Viva Franco!, ¡Viva el Generalí-
simo!— que s’havien de posar per
evitar que la censura les incautés.
Eren cartes curoses, perquè a vega-
des les obrien. Em van impactar
molt i encara les recordo amb hor-
ror. No tenia més família, encara
que sí va mantenir molta corres-
pondència amb amics catalans; un
contacte intens i continuat. Escri-
via unes cartes esplèndides, a les
que hi dedicava molt de temps.
Quan jo vaig marxar de Mèxic ens
cartejàvem regularment. El dia a
dia era amb la mare, però cada dos
o tres mesos arribava una carta del
meu pare, suculenta, ben treballa-
da literàriament. Era tan conscient
que allò formava part de la seva
obra que en feia còpies i les guarda-
va. Per a ell era com escriure un
poema. Per això era un veritable
regal rebre una carta seva”.

L’any 1948 mor el pare de Bar-
tra i ell no pot acomiadar-se. “Ho
va portar molt malament. Ell ado-
rava el seu pare i va patir molt per
no poder tornar-lo a veure. El
meu avi era un artesà per qui sen-
tia una gran admiració, que al fi-

nal de la seva vida es va dedicar a
dibuixar; era un excel·lent paisat-
gista. Les imatges mítiques de la
Catalunya que jo coneixia no eren
de fotografies, sinó dels dibuixos
que enviava amb les seves cartes.
Una col·lecció ampliada quan va
venir el meu oncle a Mèxic, que
en va portar una bona quantitat.
Des d’aleshores, a les parets de

casa hi havia, en comptes de qua-
dres, els paisatges rurals dibuixats
per l’avi. Sempre el camp
—encara que sabia que era una
visió idíl·lica—, perquè el meu pa-
re detestava la indústria, potser
perquè l’havia viscut i l’havia pa-
tit com a treballador. Ell sentia
que la civilització industrial esta-
va destruint l’anima dels homes”.

X.T.
La poesia de Bartra s’ha titllat sovint d’obscura i complicada
—d’èpica i còsmica—, però ningú ha negat la seva gran qualitat,
sense semblança amb cap altra del nostre país. És un treball d’una
gran modernitat, que va usar tots els recursos al seu abast; des del
vers lliure, la prosa poètica o el vers blanc, fins al teatre, la narrativa
o la novel·la; moltes vegades fent-los aparèixer junts en un mateix
llibre. L’afany d’investigar i innovar també és palès amb la varietat
de registres lingüístics que utilitza, que fan del seu estil un dels més
ambiciosos i treballats de la literatura catalana. Potser aquest sigui
un dels trets més característics de Bartra, que mai donava un text
per acabat, que sempre estava retocant i refent la seva obra, en un
intent constant d’oferir la versió més acurada de si mateix.

ROGER BARTRA MURIÀ Antropòleg i fill de l’escriptor

“El poeta Bartra és una
invenció de l’escriptora Murià”

Una poètica difícil
Roger Bartra.

“Voldria que el centenari
ajudés a viure sense por
el record de les atrocitats
del franquisme”

Agustí Bartra, l’etern retrobat
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