
� Xavier Barral i Altet (Barcelona, 1947) és catedràtic
d’Història de l’Art Medieval de la Universitat de Rennes
(França) i col·labora amb les de Pàdua i Venècia.

� Director del Museu Nacional d’Art de Catalunya entre 1991
i 1994, període polèmic en el qual es formalitza el conveni
entre el Ministeri de Cultura, la Generalitat i l’Ajuntament de
Barcelona per finançar la primera fase de les obres i també
el discutit i fallit projecte d’instal·lació de l’escultura El mitjó
de Tàpies a la sala oval.

� Membre de l’Institut d’Estudis Catalans, ha comissariat
exposicions com Passió i negoci. L’art a la Venècia del
segle XVII i XVIII, que es va veure el 2008 a La Pedrera.
Entre les seves obres recents destaquen Catalunya
destruïda (Edicions 62, 2005) i Contre l’art roman? Essai
sur un passé reíviventé (Fayard, 2006).

JOSÉ ÁNGEL MONTAÑÉS

L’Edat Mitjana i l’art romà-
nic estan de moda. A Cata-
lunya el romànic gaudeix
de popularitat, i les pintu-

res murals instal·lades al Museu
d’Art de Catalunya (MNAC) i les
esglésies de la Vall de Boí, que l’any
2001 van ser declarades Patrimoni
de la Humanitat, reben milers de
visites l’any. A més, la Generalitat
ha posat en marxa un pla per inver-
tir 18 milions en la restauració de
75 edificis romànics. L’historiador
de l’art Xavier Barral, després de
molts anys d’investigar el romànic,
ha escrit l’assaig L’art romànic ca-
talà a debat (Edicions 62), on re-
flexiona de forma crítica sobre
aquest període de l’art i del passat
de Catalunya.

Pregunta. Existeix el romànic
català?

Resposta. En la mesura que és
el romànic que es fa a Catalunya,
sí. Però el romànic català no té res
d’excepcional que el faci diferent
del que es fa a França o Itàlia.

P. Està sobredimensionat?
R. Sí, i en sóc tan culpable com

la resta. El que veiem del romànic
és fruit de la historiografia. Va
passar de ser un estil que no inte-
ressava, per pobre i insuls, a inte-
ressar quan es buscaven els orí-
gens dels països. Puig i Cadafalch
volia crear un país políticament i
culturalment diferent d’Espanya,
i va utilitzar el romànic per fer-li
tenir un paper original en la his-
tòria del romànic europeu.

P. En tenim una visió falsa?
R. Els edificis que veiem són

antimedievals. Després del Conci-
li Vaticà II es va buscar l’austeri-
tat d’edificis buits i parets nues i
aquest gust ha arribat als nostres
dies. Però, en realitat, estaven
plens de color, per fora i per dins,
i plens d’elements litúrgics. A
més, el romànic no només és una
arquitectura religiosa, de petites
esglésies de muntanya. A les ciu-
tats es van construir esglésies, ca-
tedrals, palaus i milers de cases.
És anòrmal pensar que l’art de
les esglesietes de Taüll és el gran
art romànic català, perquè no po-
dien competir amb les pintures
realitzades per les catedrals i pa-
laus romànics de Girona o Barce-
lona.

P. S’hauria d’eliminar el mo-
nestir de Ripoll dels llibres d’ar-
quitectura romànica?

R. Eliminar-lo no, però publi-
car-lo amb un peu de foto que
expliqui que l’edifici és una res-
tauració feta per Elies Rogent el
segle XIX i que l’únic romànic és
el pòrtic i el claustre. El mateix
succeeix en altres edificis. El que
passa és que mentre tothom sap
que la façana de la catedral de
Barcelona no és gòtica, sinó del
segle XX, i que no tota la Sagra-
da Família és de Gaudí, el romà-
nic és un mite que no es pot qües-
tionar. Al final es veurà allò nou
com antic.

P. S’ha de desrestaurar?
R. És complicat. Abans ho

pensava, però avui crec que tan
important és la intervenció de Ro-
gent o Puig i Cadafalch com la
pròpia obra romànica, a condi-
ció que quedi clara la intervenció
de cada moment.

P. Com valora l’acord entre
Generalitat i La Caixa per restau-
rar 75 edificis romànics?

R. Em sembla bé, però és un
altre fet que demostra que el
romànic se segueix identificant
amb la idea de país.

P. Es pot convertir el romànic
en un parc temàtic?

R. Ja ho és en certa manera.
Està bé que la gent el visiti, però
s’ha de buscar un equilibri.

P. Les pintures del MNAC
són la millor col·lecció de pintu-
res romàniques possibles?

R. Al MNAC hi ha la millor
col·lecció de pintura romànica
que hi ha en un museu, que és
diferent del fet que siguin les mi-
llors pintures romàniques. El
crist de Taüll no és la millor obra
del romànic mundial.

P. Defensa el trasllat que es va
fer de les pintures a Barcelona?

R. Va ser el millor que es po-
dia fer. El país és cultura, i la
posteritat és cultura. Ningú es re-
cordaria de Pompidou si no ha-
gués fet el centre cultural que por-
ta el seu nom. Això és el que els
nostres dirigents d’ara no han
vist mai, però al segle XIX sí. Es
va decidir protegir les pintures
davant l’amenaça de sortida del
país, i fent una tasca d’Estat les
van comprar i les van traslladar.

P. Està a favor del retorn de
les pintures a les esglésies?

R. Un dels grans problemes
museístics del segle XXI serà el
debat de la devolució de les obres
al seu origen. Però només es parla
de l’àmbit local perquè no com-
porta decisions polítiques compli-
cades. El que passa és que el patri-
moni ara és turisme i riquesa, una
dimensió que també és present en
el tema de les obres d’art sacre de
la Franja, si no, no s’entén.

P. I de les reproduccions?
R. Com a mitjà substitutiu per

acabar amb el debat de la seva de-

volució, que a més requeriria una
operació cara de manteniment i de
seguretat, rotundament sí.

P. El Palau Nacional és un bon
edifici per al MNAC?

R. Sempre el vaig defensar, però
amb el pas del temps m’he adonat
que un edifici nou podria haver es-
tat millor. En el cas del MNAC
l’edifici condiciona molt la museo-
grafia.

P. La intervenció de Gae Aulen-
ti va ser la millor possible?

R. La seva intervenció forma
part ja de la història de l’art català,
però en aquell moment va ser una
decisió política en la qual no es va
comptar amb el director.

P. Va ser el director del MNAC
entre 1991 i 1994. Diu que els absis
del MNAC semblen “bolets” en-
mig d’una gran confusió. S’ha de
reordenar l’itinerari?

R. Els absis ja tenen història prò-
pia. M’agradava que fossin objec-
tes del museu, que s’hi pogués girar
al voltant per veure la pintura i la
seva estructura. Han passat 15
anys, que és un període raonable
per canviar. Ara és possible fer un
projecte tranquil, cosa que no es va
poder fer al seu moment per l’agita-
ció política. Tots els polítics van
opinar sobre com s’havien de
col·locar els absis.

P. Com valora la labor dels ac-
tuals responsables del museu?

R. No tinc elements de de-
sacord. Al contrari, l’exposició El
Románic i la Mediterrània de

2008 va ser una excel·lent reflexió.
P. Torna a parlar al seu llibre del

mitjó de Tàpies.
R. Rebutjar El mitjó va ser una

errada estratègica. Hagués estat un
plus per al museu. Va ser un enfron-
tament de dues administracions, en
el qual si una deia sí, l’altra no.
Aquests anys olímpics van ser molt
divertits. Ho he escrit tot a les me-

ves memòries, que aviat publicaré.
Tàpies va viure molt malament tot
aquest assumpte. És un tema que
en realitat parla de país petit. El
mateix ha succeït ara amb Barceló
i la seva obra per a Ginebra.

P. Realment pensa que les esglé-
sies romàniques les podrien pintar
artistes contemporanis?

R. No podem seguir copiant el

romànic. L’Església demostra falta
de coratge al no encarregar noves
obres a artistes actuals.

P. Per què la Verge de Montse-
rrat és negra?

R. Només sabem que fins al se-
gle XIV era blanca, cosa que no li

treu devoció ni excepcionalitat. Pot-
ser hi va haver un canvi de gustos
cap a les icones bizantines, de ros-
tre més fosc.

P. Romànic o gòtic?
R. El romànic fet a Catalunya

no va influir gens a Europa, però el
gòtic català sí.

P. Ha escrit el llibre per polemit-
zar o per acabar amb tòpics?

R. Vull ajudar a veure el romà-
nic amb ulls més crítics. El romànic
s’ha transformat en la nineta dels
ulls de la qual no es pot parlar sen-
se ofendre el país. S’ha de desmiti-
ficar el romànic.

Director del MNAC entre 1991 i 1994

XAVIER BARRAL Historiador de l’art

“El romànic català està sobredimensionat”

L’historiador de l’art Xavier Barral. / MARCEL·LÍ SÀENZ

“El crist de Santa
Maria de Taüll
no és la millor obra
del romànic mundial”

“El romànic s’ha convertit
en la nineta dels ulls de la
qual no es pot parlar
sense ofendre el país”
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Es compleix la llei? Al mar-
ge dels estudiosos acadè-
mics sobre el tema, ofe-
rim un tast del que pas-

sava als carrers de Barcelona
aquesta mateixa setmana i de qui-
na és la situació en alguns àmbits
clau com són la justícia, l’exèrcit
o la sanitat.

� Supermercats. El català és pre-
sent als rètols exteriors de les
grans cadenes, però a l’interior
dels establiments el català conviu
amb el castellà de manera desi-
gual. Hi ha variacions segons les
cadenes. Als supermercats Con-
sum, per exemple, tots els preus i
els noms dels productes són en cas-
tellà. En canvi, Dia i Carrefour re-
tolen només en català. Fins i tot en
dos establiments d’una mateixa ca-
dena l’ús de la llengua pot ser ben
diferent: a un Caprabo del barri
d’Horta tots els cartells dels pro-
ductes estan en català, mentre que
en un de l’Eixample la majoria es-
tan en castellà. La Llei de política
lingüística estableix que els em-
pleats han d’atendre els consumi-
dors en la llengua oficial de Cata-
lunya en la qual aquests s’expres-
sin. Habitualment, el personal
s’adreça als clients en castellà i, en
cas que el client parli en català, la
majoria continua parlant en caste-
llà... I en alguns establiments, com
el Carrefour de les Rambles, al-
guns dependents, entre els quals
abunden els immigrants sud-ameri-
cans, ni tan sols entenen el català.

� Exèrcit. La normalització lin-
güística ha fracassat a l’Exèrcit
perquè ni de bon tros es com-
pleix la paritat de les dues llen-
gües. Però hi ha matisos. “Veig
difícil que entri aquí el català.
Tot es fa en castellà”, expliquen a
Capitania General. Però a la sub-
delegació de Defensa, a l’altra
banda de les Rambles, a Barcelo-
na, és un xic diferent. A la façana

la placa és retolada en català. La
paperassa es tramita en castellà,
tant en aquesta subdelegació
com a l’Institut Social de les For-
ces Armades (ISFAS), perquè,
diuen, tot es canalitza cap a Ma-
drid. Aquest òrgan tradueix pun-
tualment textos en català si s’ha
d’adreçar, per exemple, a la Gene-
ralitat. A la subdelegació, un ciu-
tadà pot fer una sol·licitud, om-
plir una instància o ser atès en
català. “No hi ha cap problema”,
diu un militar que va atendre en
català aquest diari.

� Hisenda. A la delegació de la
plaça Letamendi la retolació està
escrita escrupolosament en les
dues llengües. Tots els impresos
són en castellà, fora de la Declara-
ció de la Renda, que està en els
dos idiomes. “Suposo que hem de
ser curosos amb això”, somriu
amb complicitat un funcionari.

� Transports. A l’aeroport de
Barcelona, que pertany a AE-
NA, els rètols són en català, cas-

tellà i anglès, excepte un cartell
fix a la terminal C que assenyala
un punt de trobada, només en
castellà. En algunes botigues de
la terminal B els productes s’indi-
quen només en castellà, anglès i
francès. Renfe, que depèn del Mi-
nisteri de Foment, també retola
en català. Algunes indicacions ge-
nerals de les estacions són exclusi-
vament en aquesta llengua i les
pantalles de sortides de trens o
advertències magnetofòniques
són en els dos idiomes. A l’esta-
ció de Sants efectuen parada
trens de llarga distància, pel que
s’afegeix l’anglès a molts rètols.
Amb tot, no és estrany que en
preguntar en català a un dels in-
formadors de l’estació respon-
guin en castellà. El català té, lògi-
cament, una major presència a
les estacions de ferrocarrils de la
Generalitat.

� Carreteres. Els topònims, com
a noms propis que són, no tenen
traducció. A las carreteres figura
el nom oficial de cada població.
Els panells variables, en canvi,
acostumen a donar informació
en català, castellà i anglès. L’au-
topista que porta cap a Andalu-
sia té, a més, alguns indicadors
en àrab destinats als magribins
que travessen la península, sobre-
tot a l’estiu.

� Ensenyament. Als centres esco-
lars de Primària la llengua ve-
hicular és el català. Queden
exempts els fills de personal en
trànsit per un període curt. Els
immigrants nouvinguts disposen
de professors de reforç. A l’ensen-
yament mitjà i a la Universitat hi
ha certa presència de la llengua
castellana.

� Salut. L’Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau estarà plenament
operatiu a l’estiu al nou edifici. To-
ta la retolació serà en català. En
un principi la direcció del centre es
va plantejar rètols en les dues llen-
gües, però els termes mèdics eren
tan semblants que van decidir reto-
lar només en català, com els per-
met la llei. Els professionals que
treballen a l’Institut Català de la

Salut (ICS), entitat que
controla el 80% dels cen-
tres de primària i 8 hospi-
tals, han d’utilitzar el ca-
talà com a primera llen-
gua en les seves relacions
amb la ciutadania, clients
i proveïdors. “La llei es
compleix, encara que de
forma desigual. L’ús del
català depèn del profes-
sional, que es pot adap-
tar segons la situació”,
explica el doctor Jaume
Padrós, secretari del
Col·legi Oficial de Met-
ges de Barcelona. En 15
anys, aquesta institució
ha rebut només dues re-
clamacions per vulnera-
cions dels drets lingüís-
tics. En el cas de la docu-
mentació que rep el pa-
cient en el centre sanitari
es dóna normalment en
català, tot i que el pa-
cient pot sol·licitar-la en
castellà.

� Comissaries. Un poe-
ma (d’un autor català)
presideix l’entrada a bo-
na part de les comissaries
dels Mossos d’Esquadra.
Va ser una idea de l’ex-
consellera d’Interior
Montserrat Tura per en-
coratjar els agents. Però
no només la literatura es-
tà redactada exclusiva-
ment en llengua catala-
na. També ho estan tots
els rètols que informen
de les diferentes depen-
dències policials. Quan
un ciutadà s’adreça a
una comissaria per posar
una denúncia, rep el for-
mulari en català. Pot de-
manar-lo en castellà,
però no sempre hi ha exis-
tències, recalquen fonts
policials. A més, el mosso
redacta sempre la denún-
cia en català, al marge de
la llengua emprada pel

ciutadà. Les denúncies per Inter-
net i altres documents, en canvi,
estan en les dues llengües oficials,
i també en anglès, francès, italià i
alemany. En el cas del Cuerpo Na-
cional de Policía i de la Guardia
Civil, predomina, amb caràcter ge-
neral, l’ús del castellà.

� Jutjats. Si hi ha algun àmbit de
l’administració on la llei de norma-
lització lingüística no s’aplica
aquest és la justícia. L’ús del ca-
talà a l’interior de les sales de vis-
tes o durant la tramitació dels pro-
cessos segueix sent absolutament
minoritari. Només el 5% de les de-
mandes que interposen els advo-

cats en el conjunt de Catalunya
estan escrites en català, encara
que en el cas de les comarques de
Girona aquest percentatge supera
el 30%. El ciutadà té dret a exigir
que tot el procés es faci en català,
però això comporta en la majoria
dels casos un retard en la tramita-
ció en haver-se de traduir totes les
diligències, perquè no sempre el
personal judicial domina la llegua
i es redacten directament en ca-
talà. A més, com que molts plets
acabaran al Tribunal Suprem,
amb seu a Madrid, els advocats
opten pel castellà per no haver de
demorar més la sentència definiti-
va. La majoria de jutges també
utilitzen el castellà en les seves sen-
tències, de manera que de les
225.000 resolucions que es van dic-
tar l’any 2007 a Catalunya, només
el 16,8% estaven redactades en ca-
talà.
Informació recollida per Xell Turó,
Mònica Acero, Irina Gimeno, Jesús
García, Pere Ríos, Àngels Pinyol, Ana
Pantaleoni i Francesc Arroyo.

Es compleix la llei?
Mirades creuades sobre l’ús del català al carrer i a les administracions

A dalt, indicadors de direcció en un carrer de Barcelona, ciutat on
aquest tipus de rètols només estan en català. A baix, senyalització
en català d’un centre de salut . / MARCEL·LÍ SÀENZ

Molts dels rètols de
comissaries, transports
i centres de salut
només estan en català

L’Exèrcit i la justícia
són els àmbits més
reticents a utilitzar la
llengua catalana

Català? Mig ple, mig buit
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