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Si les seues traduccions de la
Divina Comèdia i els Evan-
gelis van confirmar un per-
fil intel·lectual de coneixe-

ments humanístics i de vocació
per la cultura, ara la novel·la El
professor d’història (Proa) repre-
senta per a Joan Francesc Mira
(València, 1939) un punt d’in-
flexió en una trajectòria literària
de gran recorregut, al llarg de la
qual ha articulat ficcions reflexi-
ves sobre la condició humana i
l’experiència contemporània.
Culminació d’una trilogia que va
iniciar fa vint anys amb Els treba-
lls perduts, aquest nou llibre tan-
ca un arc d’originalitat en la na-
rrativa actual en català.

Pregunta. No sé si València es
mereix aquest llibre. I no per les
crítiques que s’hi formulen als go-
vernants, a la societat i a la seua
escassa afició per la cultura, sinó
al contrari, per la densitat existen-
cial i intel·lectual que hi ha.

Resposta. Les crítiques són acci-
dentals, sense ser-ho en realitat. La
novel·la no està pensada a partir de
València, sinó utilitzant València.

P. Només un escenari?
R. Tal com podia haver utilitzat

una altra ciutat per a expressar
contradiccions, excessos… És així
com l’he feta servir també en les
dues novel·les anteriors, Els tre-
balls perduts i Purgatori.

P. En canvi, el lector té la im-
pressió que vostè hi fa un cant.

R. El meu problema amb Valèn-
cia és un amor intens i profund no
correspost. De vegades, els amors
no correspostos són els intensos.

P. Fins a quin punt això repre-
senta la manera com viu València
un sector dels seus veïns?

R. No estic massa segur que
siga representatiu d’un sector de la
ciutat, més crític, autocrític o es-
cèptic, ja que el protagonista té
unes característiques una mica pe-
culiars. No és habitual que una per-
sona es plantege el tipus de coses
que ell es planteja.

P. El professor d’història tanca

una trilogia que va començar Els
treballs perduts (1989) i va conti-
nuar amb Purgatori (2003). Un
projecte de dues dècades…

R. Es tractava d’un projecte
complet, a partir de tres cercles de
la ciutat: la ciutat intramurs,
l’Eixample i la pseudociutat, o no-
ciutat, moderna per contrast amb
l’antiga. A més dels tres cercles, hi
ha tres inspiracions temàtiques.
En la primera, els treballs d’Hèrcu-
les, la idea de l’ordre clàssic altera-
da. En la segona, el rerefons del
pensament europeu, medieval i
cristià, del purgatori com a inspira-
ció dantesca. I en la tercera, el pen-
sament contemporani a partir de
la Il·lustració, des de Goethe, amb
el mite de Faust de fons.

P. Faust aborda un desig de su-
perar la perplexitat humana.

R. La gran aspiració de Faust
és entendre el món. En una de les
escenes clau, demana metafòrica-

ment l’auxili del dimoni, del més
enllà, per poder entendre el món i
intervenir-hi. En les meues obres
he convertit els mites en herois in-
vertits. En Els treballs perduts, Hèr-
cules no pega garrotades sinó que
en rep. Aquí, la fantasia de poder
participar en el món es queda en
no res, en actitud contemplativa.

P. Els seus personatges tenen
un gran bagatge cultural, però es
veuen un poc perduts.

R. Els meus són personatges
perplexos, que no acaben d’enten-
dre què els està passant. El seu dile-
ma pot acabar amb una solució fi-
nal al·legòrica, com en Els treballs
perduts, simbòlica, com en Purgato-
ri, o de contemplació còsmica, com
en El professor d’història.

P. Vostè treballa molt la cons-
trucció prèvia de les ficcions.

R. Sobretot, a partir de Viatge
al final del fred. Ho vaig fer també
amb Borja Papa i, lògic, amb

aquestes tres novel·les. Per a cada
novel·la dedique un any a cavil·lar,
un altre a preparar els personatges
i la trama i dos o tres a escriure.

P. La referència a Goethe i al
mite del Faust no és tan argumen-
tal com intel·lectual, metafísic.

R. L’obra de Goethe és
al·legòrica, però té una estructura
narrativa i molts passatges de la
meua novel·la estan inspirats en
Faust. Per exemple, Faust co-
mença amb una al·legoria de la
joventut que en el meu llibre es
converteix en una evocació dels
anys escolars; hi ha un pròleg al cel
que en El professor d’història es
concreta en una escena dalt del Mi-
calet; hi ha també quan el protago-
nista es converteix en un jove atrac-
tiu, gràcies a una perruquera; hi
ha, en fi, la Nit de Walpurgis del
Faust convertida en una topada
amb les prostitutes del Grau…

P. Expressa l’enyorança del pas-

sat i l’angoixa del present tan ca-
racterístiques de la modernitat?

R. Més que de l’enyorança, es
tracta de la idea del passat com
alguna cosa comprensible davant
un present incomprensible perquè
s’hi amunteguen tantes coses que
estan fora d’allò que la raó és ca-
paç d’interpretar.

P. La insatisfacció permanent
és intrínseca a la consciència mo-
derna?

R. És així per a la cultura mo-
derna en la nostra variant occiden-
tal. Des del punt de vista polític i
econòmic s’havia pensat que la ra-
cionalitat s’imposava. Ara, l’accele-
ració dels canvis fa, per exemple,
que la distància amb la gent jove
semble insalvable. El protagonista
viu aquesta dificultat d’encaixar,
que s’accentua quan va a viure en
un escenari de pseudomodernitat
com la zona de la Ciutat de les
Arts i les Ciències de València.

P. Una frase del llibre: “Ell no
havia deixat mai de ser modern,
per això se sentia tan antic”.

R. Perquè per a ell la moderni-
tat és la que té els fonaments en la
Il·lustració, en el pensament racio-
nal i ordenador. Mai no ha renun-
ciat a aquest compromís radical de
la modernitat. Però, quan es perd
un món de valors i la superficiali-
tat, la banalitat i l’exhibicionisme
passen a ser coses admirables, s’hi
troba fora. Pensa que aqueixa no
és la seua modernitat.

P. Les seues poden ser conside-
rades novel·les filosòfiques?

R. Bé, en teoria literària hi ha
un tipus de narrativa que se sol
denominar novel·la d’idees, etique-
ta que val per a una gran part de la
narrativa alemanya del canvi del
segle XIX al XX. Thomas Mann
és un novel·lista d’idees, per exem-
ple. Són obres on la narrativa tam-
bé transmet una visió del món de-
terminada. I això és la classe de
novel·la que a mi m’agrada. Una
part de la gran narrativa nord-ame-
ricana, des de Saul Bellow, un dels
meus autors predilectes, fins a Phi-
lip Roth, fan en bona mesura
novel·les amb idees o sobre idees.

P. Li he llegit que no fa “literatu-
ra en català” sinó “literatura”.

R. Si la meua condició històri-
ca, social, nacional o lingüística fó-
ra una altra, escriuria en un altre
idioma. No em preocupa com a
escriptor. En tot cas, em pot preo-
cupar com a ciutadà.

P. Què es planteja ara?
R. Faig un llibre de difusió per

a Bromera sobre l’expulsió dels
moriscos, que farà quatre segles.

P. Però no literatura de ficció?
R. Ara no m’ho plantege. Tinc

un parell de projectes seriosos que
no seran novel·les.

JOAN FRANCESC MIRA / escriptor

“El meu problema amb València és un
amor intens no correspost”

El professor d’història
Joan Francesc Mira
Editorial Proa
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La trilogia que Joan Fran-
cesc Mira ( València, 1939)
dedica a la seva ciutat és
una empresa valenta per la

intenció i per l’estil exuberant, ací
volgudament assagístic. Com en
les dues primeres, el substrat mític i
de referències recorre i sembra
l’obra. Si abans era la literatura de
Joyce i la figura d’Heracles i La
Divina Comèdia de Dante, ara és el
mite de Faust de la mà de Goethe.

L’anècdota que posa en marxa
l’acció és un accident desafortunat
que pateix Manuel Salom, el prota-
gonista, quan es dirigia a fer classe.
Mentre explica els sentits de la his-

tòria decideix desertar del seu tre-
ball, mesos abans de la seua jubila-
ció. La guspira que desencadena la
seua determinació es deu a una pa-
radoxa: un historiador dedicat a
comentar els corrents socials i polí-
tics del segle XIX i XX arriba a la
conclusió que no hi ha forma hu-
mana de comprendre el nostre
món. Salom més aviat observa la
història com un terbolí de forces
enfrontades i en transformació
constant. L’obsessió per arribar al
fons de les coses i la seua impossibi-
litat enllaça de ple amb el mite fàus-
tic, així com també amb la presèn-
cia de la ciència moderna que en el
seu intent d’establir una explicació
coherent de l’univers aporta noves
perplexitats. Altres lligams amb
Goethe els trobem en la defensa de
la cultura clàssica i en les relacions

del matrimoni. Irene, la dona, en-
carna la passió per les lletres gre-
gues, tal vegada l’autor haja volgut
simbolitzar el seu declivi.

Salom claudica del seu món. Es
despulla de les antigues propietats
i es proposa dedicar-se a tenir cura
de la dona i viure de la manera més
invisible possible. I tria per viure
còmodament un pis davant de la
disneylandia valenciana, que per al-
tra banda l’irrita profundament a
causa de la grandiloqüència esce-
nogràfica i la seua buidor. Si ho fa
és per tal que la seua dona gaudes-
ca de la llum, de les vistes i perquè
pot contemplar aqueixa nova ciu-
tat i el tràfec comercial. Renuncia a
la seua condició de professional de
la història, però no es pot estar
d’interrogar-se sobre tot allò que li
produeix estupor i desconcert. El

desarrelament del protagonista va
acompanyat d’itineraris pel barri
de Velluters i del Jerusalem per
mostrar-nos la seua progressiva
lletjor i les tumultuoses transforma-
cions. A més, recrea, i amb gran
encert, la nova ciutat, on es fa difí-
cil una vida de veïnat i de carrer.

El protagonista és contempla-
tiu. Els vaivens del seu cervell me-
trallen el lector amb una allau
d’idees, referències històriques i po-
lítiques, i connexions d’allò més di-
verses i estimulants. L’esperit fàus-
tic mou el personatge a veure amb
tristesa, mala bava i ironia, però
també amb vivacitat, tot el que es
mou al seu davant. Aquest conglo-
merat de factors fa un llibre dens
però amb una lectura completa-
ment vertiginosa. Una obra d’uns
esforços i resultats extraordinaris.

Viatge al centre del desconcert
FRANCESC CALAFAT

L’escriptor valencià Joan Francesc Mira, fotografiat al seu estudi de Castelló. / ÁNGEL SÁNCHEZ
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JOSEP CASAMARTINA i PARASSOLS

El 4 d’octubre de 1968, Ma-
nuel Rocamora escrivia a
l’escultor Ismael Smih,
que llavors estava reclòs a

un sanatori psiquiàtric de Nova
York: “Jo estic molt enfeinat
amb lo del museu d’Indumen-
tària; vaig fer donació de la meva
col·lecció de vestits a la ciutat de
Barcelona, i aquesta m’ha cedit
el meravellós Palau del Marquès
de Llió situat al carrer de Mont-
cada, i que és una veritable mera-
vella (...) Al assabentar-se el gran
Picasso que jo tindria el museu
davant del d’ell, va enviar-me un
dibuix amb dedicatòria autògra-
fa”. L’Ajuntament va acceptar
l’esplèndida donació de vestits i
es va comprometre, per escrit, a
mantenir “de forma perenne” el
nom Rocamora pel museu que,
d’altra banda, hauria de quedar-
se “per sempre al Palau Llió o a
un de característiques sem-

blants”. Ara, per celebrar els qua-
ranta anys de la inauguració, les
autoritats municipals acaben de
desmuntar-lo completament, sen-
se demanar permís a ningú, ni als
familiars del fundador, ni als mo-
distes i la gent del ram, ni a la
munió de privats que, rere la ini-
ciativa del famós col·leccionista,
van anar donant indumentària
per convertir-lo en una institució
d’abast internacional.

El conegut fotògraf de moda
Manuel Outumuro —que, com
tanta altra gent del món de la
cultura, ha signat el Manifest a
favor del Museu Tèxtil i la
Col·lecció Rocamora— explica
que el museu barceloní és molt
més apreciat a l’estranger que no
pas al propi país. En realitat, qui
no sembla tenir-lo en compte és
l’administració, perquè la gent sí
que se l’estima, malgrat que, de
vint anys ençà, s’hagi condemnat
a mort. El primer fet letal va ser

el desplaçament del conservador
que feia un equip perfecte amb la
llavors directora. Desfet l’eficaç
tàndem, i tancada l’aixeta pressu-
postària, la institució va co-
mençar poc a poc a caure en deca-
dència fins arribar a la descarada
destitució de la directora, quan el
museu va ser engolit pel d’Arts
Decoratives, un fet que també va
ocasionar una recollida de signa-
tures de directors i conservadors
de museus catalans, espanyols i
estrangers.

Rere d’aquest setge, fred i cal-
culat, sempre hi ha hagut les ma-
teixes persones que, ara des del
Museu d’Arts Decoratives, tiren
del carro del Centre del Disseny
que finalment s’anomena
DHUB. Es preveu que La grapa-
dora —tal com la gent anomena
el futur edifici de Bohigas que
s’ha de construir a les Glòries—
estigui llesta en tres o quatre anys.
Potser valdria la pena que, en una

època de crisi com en la que en-
trem, es replantegés aquesta pro-
posta faraònica i es fes un edifici
més petit i racional que fos un
centre del disseny de debò i es
deixés en pau el Tèxtil. El carrer
Montcada té prou espais com per
convertir-se en un excel·lent focus
cultural. No caldria esbandir les
botigues —el comerç és vida—,
sinó rehabilitar de forma racional
i ordenada les plantes superiors,
que resten mig buides, tal com
s’ha vingut fent amb el Museu
Picasso. El Museu de Ceràmica,
amb la seva col·lecció de Picasso,
podria fer de nexe amb el museu
del malagueny. I el Rocamora
—s’ha de restituir aquest nom,
que és el legal—, tornat al seu
emplaçament legítim i amb l’es-
pai ampliat i reformat sense excen-
tricitats cares, ajudaria a lligar el
conjunt i lluïria amb l’esplendor
que es mereixen les prop de vint
mil peces que el conformen, algu-

nes de les quals ni tan sols són
exclusivament de propietat muni-
cipal, atès que procedeixen de la
Junta de Museus, com moltes
obres del MNAC. Una altra pos-
sibilitat seria que es creés, precisa-
ment dins el propi MNAC, un
Institut del Teixit i la Moda, sem-
blant al del Metropolitan de No-
va York, amb seu compartida al
carrer Montcada i Montjuïc.
Però si el Museu de Ceràmica ja
no va al DHUB, és incoherent
que el Tèxtil hi hagi d’anar.

A la carta de 1968, Rocamora
s’acomiadava de Smith bo i dient:
“Barcelona ha canviat molt, s’ha
engrandit moltíssim però queda
poca gent que tingui personalitat;
la majoria sembla un ramat de
bens”. Però l’apassionat
col·leccionista no s’imaginava
pas que entre la llana de totes
aquelles ovelles s’hi estaven criant
unes arnes que li acabarien devo-
rant el preciós i flamant museuet.

CATALINA SERRA

El proper dimecres s’inaugu-
rarà la nova presentació de
la col·lecció permanent del
Museu Tèxtil i de la Indu-

mentària. Serà a la seva nova seu,
al Palau de Pedralbes, i tindrà for-
ma d’exposició temàtica que, amb
el títol El cos vestit, pretén explicar
com la indumentària històrica-
ment ha jugat a comprimir o allibe-
rar el cos humà per fer-lo adapta-
ble a la moda i els gustos de cada
època. En certa manera, la mostra
servirà de prefiguració del que en
el futur es podrà anar veient al Dis-
seny Hub Barcelona (DHUB). Sí,
ho han sentit bé. Aquest és el nom
que tindrà el futur centre del dis-
seny que en tres o quatre anys
—que no ens falti l’optimisme!—
estarà construït a la plaça de les
Glòries i que el dimarts començarà
a funcionar a la seu temporal del
Palau del Marquès de Llió, al ca-
rrer Montcada, on abans hi havia,
precisament, el museu Tèxtil.

Ramon Prat, comissari del pro-
jecte i responsable de l’exitosa edi-
torial Actar, justifica el nom amb
passió. “Aquest centre el que ha de
fer és ajuntar sinèrgies, posar en
contacte diferents col·lectius i apro-
fitar les diverses xarxes de relaci-
ons, institucions i professionals re-
lacionats de manera diversa amb el
disseny, tant els historiadors com
els industrials o els mateixos dissen-
yadors. D’això se’n diu un hub, que
és un redistribuidor d’estructures
que funcionen en xarxa. El nostre
objectiu, a més, és tenir repercussió
internacional, aconseguir d’una ve-
gada posar Barcelona en el mapa
del disseny, que ara no hi està, i el
mot anglosaxó hub ens serveix mi-
llor per explicar el que volem fer
que el de museu o centre, perquè
d’aquests ja n’hi ha molts”.

Marta Montmany, directora de
la part museística del DHUB —i

des de fa anys responsable de les
col·leccions d’arts decoratives que
ara s’exhibeixen a Pedralbes— in-
sisteix que el centre és fruit d’una
decisió política, que no tècnica, de
voler agrupar en un sol centre les
diverses col·leccions d’arts aplica-
des. Que això és una cosa díficil i
complicada ho demostra el fet que
fa més de deu anys que se’n parla i
fins ara no s’ha concretat cap pro-
posta clara. Veurem ara com evolu-
ciona el projecte de Ramon Prat.

Ell té clar que hi ha moltes ex-
pectatives sobre aquest centre. “Hi
ha els defensors del patrimoni,
que el que volen és mantenir les
col·leccions existents i millorar
la seva conservació”, explica
Prat, conscient del moviment
contrari al trasllat del museu tèx-
til. “Mirarem no sols de poten-
ciar el que hi ha, sinó també

d’ampliar el fons. De fet, la
col·lecció de moda ja ha crescut i
en aquesta presentació mostrem
noves adquisicions, com vestits
de Fortuny o de Christian Dior,
que demostren que volem poten-
ciar-la”. També hi ha, explica, els
historiadors, que també en un
manifest han demanat que la
col·lecció d’arts decoratives, am-
pliant l’apartat de modernisme,
passi a dependre del MNAC, ja
que no li veuen la relació amb el
DHUB. “A més, els dissenyadors
consolidats voldrien que el cen-
tre els hi donés aixopluc i promo-
cionés la seva firma; els joves de-
manen poder mostrar el que es-
tan aportant a la societat d’avui i
els industrials entenen que neces-
siten el disseny per créixer però
necessiten un laboratori que els
permeti experimentar”, conclou

Prat. “Mirem d’agrupar totes
aquestes sinèrgies i expectatives
en un sol centre que funcionarà
com això, un hub, el sistema ope-
ratiu, un gran paraigües que per-
met que tot això funcioni”.

Els hi fa nosa el patrimoni?
“No, tot al contrari”, respon ràpid
Prat. “Aquesta relació amb el pass-
at és el que li dóna consistència.
Està clar que hem de mirar al fu-
tur i plantejar projectes i activitats
que ens permetin entendre millor
la complexitat i l’allau d’informa-
cions que tenim, però per això
hem de recórrer també a la his-
tòria. Els museus estaran dintre
del hub, però tindran els seus con-
servadors i estudiosos. El que
diem és que està bé que tot estigui
junt perquè així podrem relacio-
nar unes col·leccions amb les al-
tres i crear nous discursos”.

‘Bye, bye’,
Rocamora

La col·lecció del Museu Tèxtil se’n va
de colònies al Palau de Pedralbes

Un ‘hub’ per al disseny
La propera setmana comencen les activitats del nou centre que aglutinarà les arts aplicades

La moda fa història

Sala del segle XVIII del desaparegut Museu Rocamora del carrer Montcada. / JOAN SÁNCHEZ
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