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Fa poc els vaig parlar de
l’aspecte que tenen alguns
edificis d’oficines de nit.
La ciutat a la nit, el seu

aspecte, depèn essencialment dels
llums. Potser fins i tot m’atreviria
a dir que una part consubstancial
d’allò urbà són les llums. Parlar
de l’enllumenat públic dóna lloc
avui a múltiples opinions, moltes
d’elles contaminades per la conta-
minació, que han donat lloc a
una certa criminalització de la
il·luminació. A més, ara, al Na-
dal, és un moment prou adequat
per parlar de les llums de la ciu-
tat.

Els llums i els fanals són part
del carrer. D’uns d’aquests vull
parlar: dels del barceloní Passeig
del Born. Vull parlar-ne perquè
en certes ocasions un exemple bo
fa veure totes les equivocacions
amb una claredat absoluta, i sem-
bla que només amb un petit i in-
significant gest que passa quasi
desapercebut tot s’ordena i es
deixa veure amb tota cruesa. La
reforma, acabada ja fa un temps,
del Passeig del Born va utilitzar
unes bombetes de llum blanca i
viva de les que es veu la llum i no
la làmpada. I ho ha fet incorpo-
rant-les als fanals que hi havia,
optant per posar-hi vidres trans-
parents. Em diran amb raó: i això
és extraordinari? D’això hem de
parlar? Doncs sí. N’hem de par-
lar perquè enmig de la sobresatu-

ració de disseny lumínic actual
aquest cas és avui l’extraordinari.

La primera impressió és la de
veure el Passeig del Born a la nit
amb els fanals antics però amb
nova llum. Al costat d’aquest pas-
seig la resta de la ciutat sembla
pitjor il·luminada. Com en gaire-
bé tot hi ha molts factors que
ajuden a l’èxit d’aquesta
il·luminació. Òbviament, per so-
bre de tot, hi ha la qualitat de la
llum, intensa i blanca. Perquè
m’entenguin, és la mateixa sensa-
ció que tenim quan netegem els
vidres de les ulleres, de cop tot ho
veiem més clar. Aquí, totes les
altres llums ens semblen brutes.
Una altra molt important és el fet
que els vidres corbats que prote-
geixen les bombetes dels fanals
són corrents i repliquen amb la
seva lluentor els llums. La major
part dels fanals de Barcelona te-
nen vidres òpals i, per tant, són
aquests el que veiem. Aquí no,
només veiem la llum, aquests vi-
dres posen en valor la seva princi-
pal qualitat: la transparència. El
fanal també té una part impor-
tant, sembla conscient que du-
rant el dia ha fet el seu paper,
potser més ornamental i escul-
tòric, i a la nit quasi ha de desapa-
rèixer, es transforma en un suport
de la llum. La seva alçada és un
altre factor que contribueix a la
qualitat del conjunt, formant una
atmosfera il·luminada baixa,
arran de terra i dels bancs. Massa

acostumats a què les lluminàries
del carrer siguin altes i que les
nostres places estiguin
il·luminades com un camp de fut-
bol o un dipòsit de la Zona Fran-
ca, ens reconciliem amb l’enllume-
nat públic quan és com aquest.
Decidir l’alçada adequada d’un
fanal no sembla un problema fà-
cil, però potser hem abusat que
els nostres fanals fossin a l’escala
del lloc, com es diria entre profes-
sionals, i potser han de ser a l’es-
cala dels vianants, i més si
aquests no juguen a la pilota. És
clar que l’alçada és la manera
d’aconseguir el que els experts en
il·luminació anomenen “unifor-
mitat lumínica”, però justament
a la ciutat potser li escau millor el
contrast que no la uniformitat. El
disseny del fanal, que en aquest
cas no ha estat dissenyat sinó re-
cuperat, és un altre factor no
menys important en aquest judi-
ci. Aquests fanals, podríem dir,
han estat rehabilitats. Això també
sembla una banalitat. Però es po-
dran reutilitzar d’aquí a cinquan-
ta anys, posem per cas, els nous
fanals de la Plaça Lesseps? No
cal que em responguin.

Potser és la grandària d’aquest
passeig compacte, potser és el fet
de ser el nexe entre dos monu-
ments com Santa Maria del Mar
i el Mercat del Born, però a la nit,
quan aquests fets són menys evi-
dents, els llums semblen ser un
valor en si mateix.

Bones llums

JOSEP CASAMARTINA
i PARASSOLS

No és cap casualitat
que als exercicis de ri-
gorosa anàlisi de les
formes duts a terme

per Picasso i Braque, entre
1909 i 1911, l’evocació de la mú-
sica fos una de les principals
constants. Sobretot, a partir de
les referències explícites d’ins-
truments de corda com el violí,
el baix i la guitarra; estris ele-
mentals, fets amb vàries cordes
tensades i una caixa de res-
sonància. I rere d’ells: d’una
banda, Bach i, de l’altra, el fla-
menc. Tot plegat ben amanit
amb monocromia i grisalles i
una geometria severa fins al
moll de l’os que desembocarà
en l’obra de Mondrian.

Sean Scully (Dublín, 1945)

també evoca la música quan
parla de la seva pintura, i de
l’emoció que li pot produir el
flamenc autèntic. L’artista irlan-
dès que viu entre Nova York,
Munic i Barcelona —en un pis
de la Gran Via cantonada amb
Aribau—, ha despuntat amb
una geometria personal, que
parteix de Mark Rothko i, alho-
ra, de Barnet Newman i Ad
Reinhardt. Una de les particula-
ritats de Scully ha estat desmar-
car-se de la rigidesa del minima-
lisme, del cantó dur i l’aresta,
per proposar una transició
suau entre les formes i els co-
lors, sempre invariablement
rectangulars o quadrades, amb
harmonies molt sòbries. I en
una mena de manierisme mo-
dern, ha inserit el quadre dins
del quadre. A l’actual exposi-

ció de Carles Taché, especial-
ment en els grans formats, Scu-
lly es mostra més radical que
de costum i s’aproxima als mo-
dels nord-americans, amb una

austeritat extrema i reeixida.
Sean Scully. Galeria Car-

les Taché. Consell de Cent,
290, Barcelona. Fins a finals
de gener

Ciència i religió s’han estirat sovint els
monyos respectius a propòsit de l’àni-
ma. Molt esquemàticament, la primera
diu que com que ni la dissecció més

escrupolosa del cos humà ha aconseguit trobar-
la, no existeix. I l’altra argumenta que és una
estupidesa buscar-la amb les eines de la raó. A
partir d’aquí la defensa de les dues postures ha
derivat en infinitat de matisos. Nosaltres, prag-
màtics, deixem de banda els debats i les teories
quan diem que una fotografia, una obra d’art o
una pel·lícula té ànima o, contràriament, n’està
mancada. No ens cal saber definir què és, ni
tenir clar si existeix o no, perquè el llenguatge
està fet de metàfores i tots sobreentenem que
ens referim a alguna força subjacent que ens
commou, ens meravella, ens sorprèn. I, sobre-
tot, no ens deixa indiferents.

Dilluns a la nit, TV-3 ens va oferir una mos-
tra dels treballs realitzats pels alumnes de la
segona edició del màster d’audiovisuals, que la
cadena imparteix en col·laboració amb les dues
universitats públiques catalanes. La nit del màs-
ter va agrupar els quatre curtmetratges pro-
duïts pels estudiants de la promoció 2007-2008
que es van decantar per cursar el mòdul de
ficció (la resta ho van fer pel de realitat, orientat
cap als informatius i documentals). Quatre tre-
balls de quinze minuts de durada cadascun, fets
a partir de plantejaments diferents i amb resul-
tats igualment heterogenis, però que en conjunt
mostraven més ambició per la bona execució
formal que interès per fer sentir una veu prò-
pia. Moguts pel desig de fer productes dignes
de ser emesos, agradables de veure, però en
general massa fidels a l’estàndard.

Diuen que en la base d’un bon producte
audiovisual hi ha sempre un bon guió. Només
un dels quatre equips creatius presentats a La
nit del màster va confiar en les seves pròpies
forces, és a dir, només un dels curtmetratges
partia d’una idea pròpia dels alumnes. Dídac i
el tecnotaure es va fer com a reflex autobio-

gràfic dels seus creadors. En ell, un grup de
joves utilitza clandestinament els platós d’un
famós productor català per gravar una ficció
que els doni un passaport per a un concurs, el
premi del qual és justament un curs d’audiovi-
suals. És una pena, però, que l’intent d’orignali-
tat quedés malbaratat per l’escàs interès de la
història, ferida pel pes d’alguns tòpics i per la
manca de profunditat.

Els altres tres treballs partien de sengles con-
tes, amb resultats diversos. El bitllet, a partir del
relat de Mercè Rodoreda El bitllet de mil, va
mostrar una perfecta capacitat per a l’ambienta-
ció d’època (l’acció transcorre l’any 1945), tant
en el retrat d’interiors com d’exteriors. La bona
interpretació dels actors va ajudar a arrodonir
aquesta colpidora història, molt bona en si ma-
teixa. I els creadors del curtmetratge en van
saber transmetre l’esperit amb molta eficàcia.
L’amor és etern, a partir del text homònim de
Quim Monzó, va quedar, en canvi, un pèl mas-
sa encotillat pels mecanismes del serial, que
n’esvaïen l’interès. I, finalment, L’Anna, basat
en el relat de Piti Espanyol titulat La Pilar i la
Pilar, va aconseguir transmetre molt bé l’an-
goixa de la protagonista, generant una sensació
de por que, en tot cas, quedava llastrada per
alguns problemes en la narració, escatimant
elements necessaris per a la bona comprensió
de la història.

En qualsevol cas, el balanç és força positiu.
Els alumnes han demostrat suficient solvència
com per a introduir-se en el món professional.
Llàstima que la voluntat de superar la prova
amb èxit els fes oblidar que, a més d’estar ben
fetes, les obres de creació que busquen fer-se un
lloc en l’imaginari de l’espectador necessiten
també trobar la seva ànima. Encara que ningú
sàpiga del cert si aquesta existeix.

Estris elementals

Imatge de La nit del màster. / TV-3

VIST I PLAU

Ànima
BELÉN GINART

Wall of Light Red Sea (2008), de Sean Scully

El Passeig del Born, ahir al vespre, amb la nova il·luminació amb llum blanca. / MARCEL·LÍ SÀENZ
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FRANCESC CANOSA FARRAN

El futbol, la boxa, el ciclis-
me... Fan suar de valent
la Catalunya de primer
terç del segle XX. To-

thom volia ser un sportmen: lluir
ment i cos. Però també hi havia
un altra manera d’entendre l’es-
port: la “gimnàstica revolucio-
nària”. L’anarquisme, la CNT-
FAI, farà d’aquesta activitat
intel·lectual i física una dinàmi-
ca bandera roja i negra, per la
sang i la foscor que comportarà
des dels anys de la Primera Gue-
rra fins a la Guerra Civil. Aque-
lla “gimnàstica” té un entrena-
dor, Joan Garcia Oliver, líder
d’idees, acció, conseller de la Ge-
neralitat en Guerra, ministre del
Govern i ara biografiat per Lluís
Alegret a Joan Garcia Oliver. Re-
trat d’un revolucionari anarcosin-
dicalista (Pòrtic).

Les ordres d’aquells entrena-
dors després les exhibien els cen-
tenars d’esportistes insurrectes
amb exercicis corporals: vagues,
atemptats, assassinats, robato-
ris... Un d’ells, Josep Serra, ho
explica amb pèls, senyals i sang a
Diari d’un pistoler de la FAI
(Proa, llibre documentat per Mi-
quel Mir). En aquestes obres, en-
trenador i atleta es mostren com
a Grècia, quan es va començar a
practicar la gimnàstica: despu-
llats.

� L’entrenament deles pisto-
les. Casualitats. El 1917 arriben
a Barcelona Joan Garcia Oliver
(1902-1980) per treballar de cam-
brer i Josep Serra (1893-1974)
per fer de mecànic. Els ulls co-
marcals dels dos homes (Reus i
Penedès, respectivament) veuen
la repressió brutal de l’exèrcit als
obrers. La vaga general revolucio-
nària els dóna la benvinguda a la
militància anarquista. La situa-
ció dels treballadors és subterrà-
nia; la vaga de la Canadenca; el
pistolerisme entre Patronal i
Sindicats... Entre el 1917 i el 1923
hi van haver més de 800
atemptats i uns 250 morts.

El 1921 un Garcia Oliver bre-
gat ja des del 1919 amb una vaga
de cambrers que el porta a la
presó i de seguida el fa partidari
de l’acció directa de la CNT serà
el que farà el croquis real (forma-
rà part d’una comitiva que visità
el polític amb el pretext d’una
vaga però estudiarà la situació
per l’atemptat) perquè després
els atletes de la pistola assassinin
el president del Govern Eduardo
Dato. Serra també exercita l’star
i mata un xivato de la patronal a
Sants. El 1927 neix la FAI, el gim-
nàs de la revolució, el braç execu-
tor. Serra ja té llicència per dispa-
rar, “participando en estos peque-
ños grupos de anarquistas parti-
darios de apalear o matar patro-
nes, capataces o cualquier pez
gordo de la policía, políticos o
militares”.

� La República de la gimnàsti-
ca. 1931, abril i República, però
l’1 de maig, al míting de la CNT,

Garcia Oliver exposa la tàctica
d’un altre govern: “la gimnàsti-
ca revolucionària”, la pràctica
insurreccional de la classe obre-
ra amb l’objectiu d’implantar el
comunisme llibertari. S’ha de
desestabilitzar el nou règim. Els
entrenadors ja han donat les or-
dres i Serra repeteix: “Pero tam-
poco cuando llegó la República
cambiaron mucho las cosas y
nuestro grupo guárdabamos es-
fuerzos para más adelante, ya
que teníamos claro que con las
elecciones no se llegaba a conse-

guir la Revolución Libertaria;
sólo se consigue con las pisto-
las”.

� Els Jocs Revolucionaris.
Juny de 1936, tots han progress-
at. Garcia Oliver és un dels
màxims dirigents de la CNT-
FAI. Serra ja té un taller al
Poble Nou. En aquell local es
reuneixen d’urgència la cúpula
de l’esport revolucionari: Gar-
cia Oliver; Buenaventura Du-
rruti; Aurelio Fernández ... Se-
rra ho anota tot. Durruti és el
primer a parlar: “¡Se prepara
algo gordo!”, “Necesitamos ar-
mas”. Garcia Oliver activarà

els seus Grups de Defensa. Se-
rra, al servei de ses majestats.

17 de juliol, tot es precipita.
Comença la Guerra, però per
l’anarquisme comencen els
Jocs Olímpics de la Revolució i
desfilen triomfants. Serra es-
criu: “Entre el sábado 18 y to-
da la semana siguente no para-
mos de ir arriba y abajo con el
camión, vaciando de piezas de
valor todas las iglesias”. A Se-
rra se li encomanen les propie-
tats divines i esdevé omnipre-
sent: participa a la confiscació
de la casa de Francesc Cambó;
Foment del Treball, el diari El
Matí; la seu de la Lliga, el Pa-
lau de Justícia... Està a tot
arreu i, de seguida, s’adonarà
que ha de guardar-se alguns
d’aquells valuosos objectes de-
comissats.

La gimnàstica revolucio-
nària actua a tot Barcelona: a
una persona que es deia de cog-
nom Rico, l’assassinen. Una
noia va a veure el capitost Aure-
lio Fernández, llavors màxim
dirigent del Comitè Central de
Patrulles i Investigació de la
CNT-FAI: al seu promès l’han
detingut per burgès. L’anarquis-
ta li fa saber que l’única mane-
ra de salvar el xicot és... el llit.
Després dels llençols Fernán-
dez li diu que ja havien execu-
tat el noi. Ella es va suïcidar. I
ell a repartir noms i adreces a
les Patrulles de Control, a Se-
rra, el patruller incontrolat:
“Entre los meses de agosto y
noviembre de aquel 1936, con
nuestra patrulla realizamos de-
tenciones violentas y matamos
a personas por su poca simpa-
tía con la Revolución”. Al set-
embre ja s’havien assassinat
més de cinquanta maristes. Uns
altres dos-cents els detenen i
demanen dos-cents mil francs

per deixar-los lliures. Van co-
brar, però només van voler sal-
var-ne cent, els altres van deci-
dir matar-los. Cadàvers i ca-
dàvers, sang i sang, que es veu,
per això els caps anarquistes
animen als seus atletes a dur els
morts al cementiri, o cremar-
los.

L’alcoholització de guerra o
revolució fa que el maig de
1937 els anarquistes perdin i els
comunistes guanyin. Uns
mesos abans un Garcia Oliver
ministre de Justícia li retreu a
Margarita Nelken, dirigent de
les Joventuts Comunistes, la vio-
lència dels seus escamots. Ell,
ideòleg dels exercicis gimnàstics

de les Patrulles de Control, de
tots els Serra que feien acrobà-
cies amb una star a la mà. La
Revolució triomfant és.... Serra
fugint cap a Londres, on feia
mesos que enviava caixes i caixes
d’objectes apartats dels robato-
ris: benestar i mite. Garcia Oliver
viu exilis i patirà mala digestió de
la realitat. Curiosa gimnàstica
metafísica en un lector del glosa-
ri d’Eugeni d’Ors, com va ser de
jove, quan distingia entre molins
i gegants.

Garcia Oliver farà
el croquis que servirà
per atemptar
contra Dato

Serra participa a
la ‘confiscació’ de
la casa de Cambó;
del diari ‘El Matí’...

Durruti llença, al
juny de 1936: “¡Se
prepara algo gordo!
Necesitamos armas”

Gimnàstica
revolucionària

Part de la biografia de Garcia Oliver i les memòries d’un
pistoler mostren la cara fosca de l’anarquisme

Joan García Oliver, de milicià. / AHCB

Memòria en vermell i negre

2 / QUADERN EL PAÍS, dijous 11 de desembre de 2008


