
L a nostra secció habitual ha
perdut unes quantes línies.
No ens esveréssim; no ens

esparveréssim; no ens astorés-
sim: encara gràcies que un diari
permeti als amants de les belles
lletres esplaiar-se ja sigui tot re-
dactant dues pàgines en comptes
de tres, ja sigui llegint aquest pro-
ducte lineal com qui segueix més
la música callada que hi ha al da-
rrere de les paraules, que tesis
consciencioses. Cap lament,
doncs; via fora Jeremies! La
qüestió és que el vostre reporta-
dor de rareses literàries continua
viu, i la secció també.
Ara li direm “Margina-
lia” (sense accent a la
segona “a”, perquè és
paraula llatina, com no
n’hauria de dur Cari-
tas, l’organització bene-
factora que sap to-
thom).

Els gèneres literaris
anomenats “breus”
—més aviat els míni-
ms, els que consten so-
lament d’unes quantes
línies— són d’allò més
respectables, i han do-
nat, dins el gruix
fastuós de la història
de la literatura, una co-
lla d’exemples dignes
de la més gran
admiració. Epigrames,
parèmies, aforismes,
a p o p h t h e g m a t a ,
màximes, sentències i
refranys són plens
d’una enorme saviesa:
al pot petit hi ha la bo-
na confitura. Quan el nostre insig-
ne Fages de Climent li etzibava, a
un veí seu de Castelló
d’Empúries: “La titola d’enNouvi-
las | és una lot sense piles”, deia
més coses que en tota una novel·-
la satírica que, per cert, sempre
va fer-li mandra d’escriure. Amb
un pagès al qual havia arrendat
un mas van quedar que li dona-
ria, cada any, una mena de del-
me: oques, gallines, blat i alguna
cosa més del que donen la terra i
l’aviram. El pagès no li donava
res de res, i damunt li portava pro-
blemes legals de tot ordre. Lla-
vors en Fages va divulgar aquest
epigrama —que conec per
tradició oral—: “T’arrendo terres
i camps | et deixo gallines i oques,
| i no em dónes mai cap ou; | i dos
que tinc, me’ls toques”.

Marcial és el rei dels epigra-
mes, i ja és prou ric un aplec de
paraules com aquest, referides al
poeta Lucà: “N’hi ha que diuen
que jo no sóc poeta; però el llibre-
ter que ven els meus llibres no
pensa el mateix”. ¿No en tenim
prou quan Epictet escriu: “El savi
salva la seva vida tot perdent-la”?
Si Epicur ens diu: “Tothom se’n
va d’aquesta vida com si alesho-
res acabés de començar-la”, ¿no
ens fem dignes propòsits? ¿No
ens basta llegir a Marc Aureli:
“Confronta amb cura pensa-
ments i paraules. Escruta els esde-
veniments i les seves causes”?
Qui calla, no s’equivoca mai.

Aquesta saviesa concentrada
no va escaure solament als An-

tics. Tambémoderns i contempo-
ranis han vist en les fórmules
breus una oportunitat per es-
plaiar-se de grat en poc espai. Ve-
geu els moralistes francesos, una
mina peruana. La Bruyère: “La
glòria o el mèrit de certs homes
és escriure bé; i el d’alguns altres
és no escriure” —lliçó que hauria
estat del màxim profit a les nos-
tres terres en temps del mala-
guanyat “suport genèric”. El cínic
Chamfort: “Qualitatsmassa eleva-
des fan els homes menys ade-
quats per a la vida en societat; la
gent no va al mercat amb lingots

d’or sinó amb plata o moneda
fraccionària”; La Rochefoucauld:
“Res no espatlla més la naturali-
tat en el comportament que el
desig de voler semblar natural”.

I així fins als nostres dies. Kaf-
ka va dir moltes coses en escriu-
re: “El camí veritable passa per
una corda que no està tibada
amunt, sinó molt a prop de terra:
sembla posada més aviat per en-
sopegar-hi que per caminar-hi”.
Valéry va escriure aquest resum
de tota la literatura moderna en
un autògraf que tinc a casa, here-
tat de la biblioteca de JoanEstelri-
ch: “Écrire c’est prévoir”, “Escriu-
re és preveure”. La secció, doncs,
serà més curta, però es pot pre-
veure que l’un escriurà a gust i
que els altres llegiran a pler.

Jean de La Bruyère.

és un sistema reconeguda-
ment imperfecte de poder on
els amos dels diaris manipu-
len els periodistes d’empenta
(i tenen secrets que els poden
esfondrar la vida), els periodis-
tes tenen depressions i han pa-
tit problemes que els condicio-
nen també a ells, i el Raval de
Barcelona és fet a mida per
armar-la nit darrere nit (bé si-
gui per la via de la prostitució
de carrer i emergència, bé si-
gui per via d’islamistes tan pi-
rats com ho han estat tantes
jerarquies catòliques disposa-
des a tot per tal de castigar
l’home de poca fe).

És decebedor tot plegat,
perquè els premis literaris
amb repercussió mediàtica,
com ho és el Sant Jordi, potser
podrien aspirar a alguna cosa
més, i alguns dels seus jurats
ho saben bé perquè són bons
lectors de literatura. La novel·-

la del Lluís-Anton Baulenas
premiada l’any passat tenia
una recreació històrica i una
tensió narrativa, estilística i
ètica suficient però era molt
lluny de l’actualitat. Aquesta
té tota l’actualitat banal d’ara
mateix al damunt però gaire-
bé gens de literatura: és direc-
ta i trepidant com el dia i dia i
això és el que presumible-
ment explica que no repensi
cap mecanisme narratiu ni
s’estalviï la immensa majoria
de recursos del vell fulletó, la
novel·la de lladres i serenos,
les sèries de periodistes i el
cinema de gran angular. És
una novel·la sense literatura i
és perfectament publicable,
com tantes altres, però no ha-
via d’haver estat destacada
amb un premi literari que
Wikipèdia descriu com un
dels més prestigiosos en llen-
gua catalana.

L a televisió parla molt de
si mateixa. L’elogi és per-
sistent i algunes emisso-

res són mestres en crear rutes
internes per on passegen els
seus personatges, seus perquè
els tenen molt ben comprats,
d’un a altre programa.

Però el gènere dominant és
el zàping. Es basa en practicar
allò que les emissores no volen
que faci el teleespectador, can-
viar de canal. Li ofereixen un
zàping, per entretenir-lo i rete-
nir-lo. N’hi ha que són simples
antologies, molt particularment
atentes a patacades i relliscades.

N’hi ha que semblen estudia-
des fórmules per fer allò que apa-
rentment no volen fer, mostrant
i mofant-se de programes de la
competència. Tele 5 té prohibit a
La Sexta (Sé lo que hiciste...) en-
senyar vídeos dels seus progra-
mes on hi sucaven força pa.

En aquest mostrari de
zàpings televisius té un lloc par-
ticularment singular l’exercici
setmanal de l’APM. D’entrada,
al seu repertori no entren sola-
ment les trompades o els presen-
tadors badocs sinó, també, els

clatellots ideològics (el xivarri
quemunten, per exemple, a Inte-
reconomía quan parlen de Cata-
lunya o del Barça). Hi ha una
recreació de la matèria primera
construint, amb escenes de prés-
tec, mai pròpies, petits subrat-
llats. Són comentaris sense cap
veu sàvia, simplement per conta-
gi d’escenes, el reconegut i anti-
quíssim efecte Kulechov.

Després donen l’oportunitat
a les seves víctimes de comentar
el paquet d’escenes que li han
recollit. És un joc simpàtic on es
tracta de convidar el personatge
perquè rigui amb nosaltres de
les seves pífies, sense recrimi-
nar res, com inevitables esdeve-
niments professionals. L’èxit del
programa ja fa que alguns pre-
sentadors, quan s’equivoquen,
al·ludeixin a la seva propera
aparició a l’APM i que alguns es-

pectadors facin ruqueries, més
omenys desafortunades, per po-
der sortir-hi. Un resultat excel·-
lent.

La televisió parla molt de si
mateixa però reflexiona molt
poc sobre les seves rutines pro-
fessionals. I en aquest territori
apareix ara Disculpin les molès-
ties, a TV3. Proposa setmanal-
ment un gran tema sobre la
televisió: l’humor, la fama. I con-
vida gentmolt pertinent per par-
lar-ne. Però sembla tenir tanta
por de ser avorrit que ho esmico-
la tot, acaba fent un zàping de
luxe, de cella alta. Des de les
seqüències que mostra a les in-
tervencions dels convidats, que
administra a petits bocinets, mi-
ra de privilegiar elmoment llam-
pant. Al final de l’humor o la fa-
ma a la televisió, n’hauran dit les
quatre cosetes de sempre. Fran-
cament hauria estat més
profitós, i nou, dedicar el progra-
made la famaa lapsicòloga espe-
cialista en càstings. Era sugge-
rent endevinar els criteris de tria
de personatges per als reality:
criatures predisposades a esto-
macar-se, que donin espectacle.

La Bruyère: “La glòria o
el mèrit de certs homes
és escriure bé; i el
d’alguns altres és no
escriure”

Fages de Climent:
“T’arrendo terres i
camps / et deixo gallines
i oques, / i no em
dónes mai cap ou; i dos
que tinc, me’ls toques”

MARGINALIA

La bona confitura
Jordi Llovet

TELEVISIÓ

Molt diferents zàpings
Tomàs Delclós

mont marsà

‘Disculpin...’ té tanta
por d’ésser avorrit
que ho esmicola tot
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La Fundació Antoni Tàpies
ha obert després de dos
anys d’obres. L’edifici s’ha

ampliat i s’han modificat acces-
sos i escales, podríem dir que ha
sofert una reparació. Aquest ti-
pus d’intervencions en edificis
existents solem batejar-les com
a rehabilitacions, reformes o res-
tauracions. Una paraula menys
utilitzada, com ara reparació, és
probablement la que s’ajusta
més bé al tipus de treball que se
sol fer. Reparar i fer, com assen-
yala Richard Sennett, formen
part d’un tot indissoluble. Quan
reparem alguna cosa, en com-
prenem el funcionament i si, en
reparar-la, enmillorem l’ús, ales-
hores Sennett en diu reparació
dinàmica. L’edifici de l’Editorial
Montaner i Simon, ja va ser mo-
tiu d’una intervenció als anys
vuitanta per tal de convertir-la
en la Fundació Tàpies. Aquella
intervenció va suposar, doncs, el
canvi més radical, transformant
un edifici industrial en un altre
dedicat a l’exhibició i la difusió
de l’art. Es van posar les pautes
bàsiques del seu funcionament
actual, com ara la conservació

dels antics dipòsits de llibres de
l’editorial per convertir-los en la
biblioteca del nou edifici.

L’actual intervenció ha reparat
la capacitat de l’edifici augmen-
tant-la amb un nou cos al fons de
la parcel·la i hamodificat les esca-
les per ajustar-les a la normativa
vigent. Les escales i les interven-
cions estructurals són els ele-

ments on aquesta reparació ésmi-
llor i on exhibeix de manera més
clara allò que l’inspira. Les esca-
les, per exemple, són molt dife-
rentsqueaquellesque esvancons-
truir ara fa més de vint anys. Les
noves són pragmàtiques, amb les
esteses paral·leles i baranes neu-
tres fetes amb xapa d’acer pinta-
des de blanc. Fins i tot en els
plànols que es mostren a la darre-
ra planta, es veu que fins al darrer

moment alguna de les escales s’ha
dibuixat ambels seus tramsnopa-
ral·lels per quedar finalment com
ara. Són simples i molt diferents
de les substituïdes que eren fetes
amb un caràcter més gestual, do-
nant més importància a la
cerimòniaderecórrer l’edifici, pro-
bablement per subratllar el seu
nou destí. De fet, la reparació ac-
tual sembla haver recuperat l’aire
industrial del vell edifici, almenys
pel que fa al seu pragmatisme.

L’estructura portant del nou
cos al fons de la parcel·la també
expressa aquesta manera de fer
pràctica i essencial deixant que la
graella d’acer de la nova façana
interior sigui la seva estructura. El
colorblancajuda a reforçar aques-
ta impressió d’eficàcia i netedat
quede lamateixamaneraagerma-
na baranes amb murs que amb
ampits, pilars o finestres.A laplan-
ta inferior, on la sala és més gran,
hi trobem unes columnes de fosa
reparades amb cartel·les d’acer
perevitar el vinclament queconfe-
reixen a les columnes una forma
d’ús i que expressen per si soles el
caràcter d’aquesta intervenció:
comprendre, reparar i millorar.

ARQUITECTURA

Una reparació dinàmica
Xavier Monteys

N i tan sols quan són obra
dels propis autors, les
contraportades hi to-

quen massa. Aquesta sí, i ho fa
amb exactitud i correcció: “Se
sabrà tot és una novel·la directa,
vivíssima i trepidant”, segons
l’editor, i hi estic bàsicament
d’acord rebaixant el superlatiu.

De fet l’autor, Xavier Bosch, s’ho
fa anar per no estalviar-se res
del que habitualment fa d’una
narració qualsevol una novel·la
“directa, vivíssima i trepidant”,
perquè trobem periodistes co-
rruptes i periodistes que van ser
il·lusos, amos de diaris a mig ca-
mí del cartró pedra, el plexiglàs
i la plastilina, una intendent
dels mossos d’esquadra que fo-
lla amb tanta fúria que s’ha de
tapar la boca amb el coixí per
afeblir l’escàndol (tot i que, de
fet, ho fa només per obtenir
informació privilegiada d’un pe-

riodista culpable) i tota la resta
de materials previsibles per fer
pel·lícules i/o novel·les de gran
impacte popular, considerable
ressó mediàtic i plena
insignificància estètica i
literària, com és el cas. L’estil de
la prosa, com és natural, també
va pel mateix cantó: funcional,
pràctica i rasa, sense esma
literària i sovint justament “di-
recta” (tot i que no menys de sis
o set coses van “a mal borràs” al
llarg de la novel·la).”

No hi ha dubte que l’autor
coneix el mitjà politicoperiodís-

tic de què parla, perquè va ser
director molt breument del dia-
ri Avui, va ser periodista
radiofònic i ha treballat amb
fortuna a la televisió. La novel·-
la fabula sense imaginació una
història de xantatges i secrets,
passats foscos i presents ca-
lents amb insinuacions que re-
meten a empresaris de premsa
temibles i negocis immobiliaris
superbruts, i aliats indestructi-
bles del poder polític, i conse-
llers de la Generalitat que van
a toc de pito de l’amo per terbo-
líssims interessos. Les caracte-

ritzacions de personatges i am-
bients són perfectament previ-
sibles i tot va com ha d’anar
d’acord amb la imaginació
estàndard del lector estàndard
que veu sèries de televisió caso-
lanes i imagina conxorxes del
poder a restaurants de luxe
amb personatges indesitjables.

Però és cert també que no hi
ha cap altre propòsit a primera
vista. A l’autor no li ha passat
pel cap una altra finalitat que
l’entreteniment vagament tele-
dirigit a la denúncia de les man-
cances de la democràcia, que

SE SABRÀ TOT
Xavier Bosch
Proa
302 pàgines
20 euros

Les columnes de fosa amb cartel·les d’acer de la Fundació. / tejederas

LLIBRES

Directa i trepidant, tipus estàndard
Jordi Gràcia

FUNDACIÓ TÀPIES (Aragó,
255. Barcelona). Arquitecte: Lluís
Domènech i Montaner (1885);
1ª remodelació: Roser Amadó i
Lluís Domènech Girbau (1990);
2ª remodelació: Iñaki Ábalos i
Renata Sentkiewicz (2010).

La Fundació Tàpies
sembla haver
recuperat l’aire
industrial del vell edifici
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L a nostra secció habitual ha
perdut unes quantes línies.
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esparveréssim; no ens astorés-
sim: encara gràcies que un diari
permeti als amants de les belles
lletres esplaiar-se ja sigui tot re-
dactant dues pàgines en comptes
de tres, ja sigui llegint aquest pro-
ducte lineal com qui segueix més
la música callada que hi ha al da-
rrere de les paraules, que tesis
consciencioses. Cap lament,
doncs; via fora Jeremies! La
qüestió és que el vostre reporta-
dor de rareses literàries continua
viu, i la secció també.
Ara li direm “Margina-
lia” (sense accent a la
segona “a”, perquè és
paraula llatina, com no
n’hauria de dur Cari-
tas, l’organització bene-
factora que sap to-
thom).

Els gèneres literaris
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—més aviat els míni-
ms, els que consten so-
lament d’unes quantes
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nat, dins el gruix
fastuós de la història
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de la més gran
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màximes, sentències i
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ne Fages de Climent li etzibava, a
un veí seu de Castelló
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las | és una lot sense piles”, deia
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la satírica que, per cert, sempre
va fer-li mandra d’escriure. Amb
un pagès al qual havia arrendat
un mas van quedar que li dona-
ria, cada any, una mena de del-
me: oques, gallines, blat i alguna
cosa més del que donen la terra i
l’aviram. El pagès no li donava
res de res, i damunt li portava pro-
blemes legals de tot ordre. Lla-
vors en Fages va divulgar aquest
epigrama —que conec per
tradició oral—: “T’arrendo terres
i camps | et deixo gallines i oques,
| i no em dónes mai cap ou; | i dos
que tinc, me’ls toques”.

Marcial és el rei dels epigra-
mes, i ja és prou ric un aplec de
paraules com aquest, referides al
poeta Lucà: “N’hi ha que diuen
que jo no sóc poeta; però el llibre-
ter que ven els meus llibres no
pensa el mateix”. ¿No en tenim
prou quan Epictet escriu: “El savi
salva la seva vida tot perdent-la”?
Si Epicur ens diu: “Tothom se’n
va d’aquesta vida com si alesho-
res acabés de començar-la”, ¿no
ens fem dignes propòsits? ¿No
ens basta llegir a Marc Aureli:
“Confronta amb cura pensa-
ments i paraules. Escruta els esde-
veniments i les seves causes”?
Qui calla, no s’equivoca mai.

Aquesta saviesa concentrada
no va escaure solament als An-

tics. Tambémoderns i contempo-
ranis han vist en les fórmules
breus una oportunitat per es-
plaiar-se de grat en poc espai. Ve-
geu els moralistes francesos, una
mina peruana. La Bruyère: “La
glòria o el mèrit de certs homes
és escriure bé; i el d’alguns altres
és no escriure” —lliçó que hauria
estat del màxim profit a les nos-
tres terres en temps del mala-
guanyat “suport genèric”. El cínic
Chamfort: “Qualitatsmassa eleva-
des fan els homes menys ade-
quats per a la vida en societat; la
gent no va al mercat amb lingots

d’or sinó amb plata o moneda
fraccionària”; La Rochefoucauld:
“Res no espatlla més la naturali-
tat en el comportament que el
desig de voler semblar natural”.

I així fins als nostres dies. Kaf-
ka va dir moltes coses en escriu-
re: “El camí veritable passa per
una corda que no està tibada
amunt, sinó molt a prop de terra:
sembla posada més aviat per en-
sopegar-hi que per caminar-hi”.
Valéry va escriure aquest resum
de tota la literatura moderna en
un autògraf que tinc a casa, here-
tat de la biblioteca de JoanEstelri-
ch: “Écrire c’est prévoir”, “Escriu-
re és preveure”. La secció, doncs,
serà més curta, però es pot pre-
veure que l’un escriurà a gust i
que els altres llegiran a pler.

Jean de La Bruyère.

és un sistema reconeguda-
ment imperfecte de poder on
els amos dels diaris manipu-
len els periodistes d’empenta
(i tenen secrets que els poden
esfondrar la vida), els periodis-
tes tenen depressions i han pa-
tit problemes que els condicio-
nen també a ells, i el Raval de
Barcelona és fet a mida per
armar-la nit darrere nit (bé si-
gui per la via de la prostitució
de carrer i emergència, bé si-
gui per via d’islamistes tan pi-
rats com ho han estat tantes
jerarquies catòliques disposa-
des a tot per tal de castigar
l’home de poca fe).
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perquè els premis literaris
amb repercussió mediàtica,
com ho és el Sant Jordi, potser
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més, i alguns dels seus jurats
ho saben bé perquè són bons
lectors de literatura. La novel·-
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premiada l’any passat tenia
una recreació històrica i una
tensió narrativa, estilística i
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això és el que presumible-
ment explica que no repensi
cap mecanisme narratiu ni
s’estalviï la immensa majoria
de recursos del vell fulletó, la
novel·la de lladres i serenos,
les sèries de periodistes i el
cinema de gran angular. És
una novel·la sense literatura i
és perfectament publicable,
com tantes altres, però no ha-
via d’haver estat destacada
amb un premi literari que
Wikipèdia descriu com un
dels més prestigiosos en llen-
gua catalana.

L a televisió parla molt de
si mateixa. L’elogi és per-
sistent i algunes emisso-

res són mestres en crear rutes
internes per on passegen els
seus personatges, seus perquè
els tenen molt ben comprats,
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allò que les emissores no volen
que faci el teleespectador, can-
viar de canal. Li ofereixen un
zàping, per entretenir-lo i rete-
nir-lo. N’hi ha que són simples
antologies, molt particularment
atentes a patacades i relliscades.

N’hi ha que semblen estudia-
des fórmules per fer allò que apa-
rentment no volen fer, mostrant
i mofant-se de programes de la
competència. Tele 5 té prohibit a
La Sexta (Sé lo que hiciste...) en-
senyar vídeos dels seus progra-
mes on hi sucaven força pa.

En aquest mostrari de
zàpings televisius té un lloc par-
ticularment singular l’exercici
setmanal de l’APM. D’entrada,
al seu repertori no entren sola-
ment les trompades o els presen-
tadors badocs sinó, també, els

clatellots ideològics (el xivarri
quemunten, per exemple, a Inte-
reconomía quan parlen de Cata-
lunya o del Barça). Hi ha una
recreació de la matèria primera
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tec, mai pròpies, petits subrat-
llats. Són comentaris sense cap
veu sàvia, simplement per conta-
gi d’escenes, el reconegut i anti-
quíssim efecte Kulechov.

Després donen l’oportunitat
a les seves víctimes de comentar
el paquet d’escenes que li han
recollit. És un joc simpàtic on es
tracta de convidar el personatge
perquè rigui amb nosaltres de
les seves pífies, sense recrimi-
nar res, com inevitables esdeve-
niments professionals. L’èxit del
programa ja fa que alguns pre-
sentadors, quan s’equivoquen,
al·ludeixin a la seva propera
aparició a l’APM i que alguns es-

pectadors facin ruqueries, més
omenys desafortunades, per po-
der sortir-hi. Un resultat excel·-
lent.

La televisió parla molt de si
mateixa però reflexiona molt
poc sobre les seves rutines pro-
fessionals. I en aquest territori
apareix ara Disculpin les molès-
ties, a TV3. Proposa setmanal-
ment un gran tema sobre la
televisió: l’humor, la fama. I con-
vida gentmolt pertinent per par-
lar-ne. Però sembla tenir tanta
por de ser avorrit que ho esmico-
la tot, acaba fent un zàping de
luxe, de cella alta. Des de les
seqüències que mostra a les in-
tervencions dels convidats, que
administra a petits bocinets, mi-
ra de privilegiar elmoment llam-
pant. Al final de l’humor o la fa-
ma a la televisió, n’hauran dit les
quatre cosetes de sempre. Fran-
cament hauria estat més
profitós, i nou, dedicar el progra-
made la famaa lapsicòloga espe-
cialista en càstings. Era sugge-
rent endevinar els criteris de tria
de personatges per als reality:
criatures predisposades a esto-
macar-se, que donin espectacle.

La Bruyère: “La glòria o
el mèrit de certs homes
és escriure bé; i el
d’alguns altres és no
escriure”

Fages de Climent:
“T’arrendo terres i
camps / et deixo gallines
i oques, / i no em
dónes mai cap ou; i dos
que tinc, me’ls toques”

MARGINALIA

La bona confitura
Jordi Llovet

TELEVISIÓ

Molt diferents zàpings
Tomàs Delclós

mont marsà

‘Disculpin...’ té tanta
por d’ésser avorrit
que ho esmicola tot
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La Fundació Antoni Tàpies
ha obert després de dos
anys d’obres. L’edifici s’ha

ampliat i s’han modificat acces-
sos i escales, podríem dir que ha
sofert una reparació. Aquest ti-
pus d’intervencions en edificis
existents solem batejar-les com
a rehabilitacions, reformes o res-
tauracions. Una paraula menys
utilitzada, com ara reparació, és
probablement la que s’ajusta
més bé al tipus de treball que se
sol fer. Reparar i fer, com assen-
ala Richard Sennett, formen

part d’un tot indissoluble. Quan
reparem alguna cosa, en com-
prenem el funcionament i si, en
reparar-la, enmillorem l’ús, ales-
hores Sennett en diu reparació
dinàmica. L’edifici de l’Editorial
Montaner i Simon, ja va ser mo-
tiu d’una intervenció als anys
uitanta per tal de convertir-la

en la Fundació Tàpies. Aquella
intervenció va suposar, doncs, el
canvi més radical, transformant
un edifici industrial en un altre
dedicat a l’exhibició i la difusió
de l’art. Es van posar les pautes
bàsiques del seu funcionament
actual, com ara la conservació

dels antics dipòsits de llibres de
l’editorial per convertir-los en la
biblioteca del nou edifici.

L’actual intervenció ha reparat
la capacitat de l’edifici augmen-
tant-la amb un nou cos al fons de
la parcel·la i hamodificat les esca-
les per ajustar-les a la normativa
vigent. Les escales i les interven-
cions estructurals són els ele-

ments on aquesta reparació ésmi-
llor i on exhibeix de manera més
clara allò que l’inspira. Les esca-
les, per exemple, són molt dife-
rentsqueaquellesque esvancons-
truir ara fa més de vint anys. Les
noves són pragmàtiques, amb les
esteses paral·leles i baranes neu-
tres fetes amb xapa d’acer pinta-
des de blanc. Fins i tot en els
plànols que es mostren a la darre-
ra planta, es veu que fins al darrer

moment alguna de les escales s’ha
dibuixat ambels seus tramsnopa-
ral·lels per quedar finalment com
ara. Són simples i molt diferents
de les substituïdes que eren fetes
amb un caràcter més gestual, do-
nant més importància a la
cerimòniaderecórrer l’edifici, pro-
bablement per subratllar el seu
nou destí. De fet, la reparació ac-
tual sembla haver recuperat l’aire
industrial del vell edifici, almenys
pel que fa al seu pragmatisme.

L’estructura portant del nou
cos al fons de la parcel·la també
expressa aquesta manera de fer
pràctica i essencial deixant que la
graella d’acer de la nova façana
interior sigui la seva estructura. El
colorblancajuda a reforçar aques-
ta impressió d’eficàcia i netedat
quede lamateixamaneraagerma-
na baranes amb murs que amb
ampits, pilars o finestres.A laplan-
ta inferior, on la sala és més gran,
hi trobem unes columnes de fosa
reparades amb cartel·les d’acer
perevitar el vinclament queconfe-
reixen a les columnes una forma
d’ús i que expressen per si soles el
caràcter d’aquesta intervenció:
comprendre, reparar i millorar.

ARQUITECTURA

Una reparació dinàmica
Xavier Monteys

N i tan sols quan són obra
dels propis autors, les
contraportades hi to-

quen massa. Aquesta sí, i ho fa
amb exactitud i correcció: “Se
sabrà tot és una novel·la directa,
ivíssima i trepidant”, segons

l’editor, i hi estic bàsicament
d’acord rebaixant el superlatiu.

De fet l’autor, Xavier Bosch, s’ho
fa anar per no estalviar-se res
del que habitualment fa d’una
narració qualsevol una novel·la
“directa, vivíssima i trepidant”,
perquè trobem periodistes co-
rruptes i periodistes que van ser
il·lusos, amos de diaris a mig ca-
mí del cartró pedra, el plexiglàs
i la plastilina, una intendent
dels mossos d’esquadra que fo-
lla amb tanta fúria que s’ha de
tapar la boca amb el coixí per
afeblir l’escàndol (tot i que, de
fet, ho fa només per obtenir
informació privilegiada d’un pe-

riodista culpable) i tota la resta
de materials previsibles per fer
pel·lícules i/o novel·les de gran
impacte popular, considerable
ressó mediàtic i plena
insignificància estètica i
literària, com és el cas. L’estil de
la prosa, com és natural, també
va pel mateix cantó: funcional,
pràctica i rasa, sense esma
literària i sovint justament “di-
recta” (tot i que no menys de sis
o set coses van “a mal borràs” al
llarg de la novel·la).”

No hi ha dubte que l’autor
coneix el mitjà politicoperiodís-

tic de què parla, perquè va ser
director molt breument del dia-
ri Avui, va ser periodista
radiofònic i ha treballat amb
fortuna a la televisió. La novel·-
la fabula sense imaginació una
història de xantatges i secrets,
passats foscos i presents ca-
lents amb insinuacions que re-
meten a empresaris de premsa
temibles i negocis immobiliaris
superbruts, i aliats indestructi-
bles del poder polític, i conse-
llers de la Generalitat que van
a toc de pito de l’amo per terbo-
líssims interessos. Les caracte-

ritzacions de personatges i am-
bients són perfectament previ-
sibles i tot va com ha d’anar
d’acord amb la imaginació
estàndard del lector estàndard
que veu sèries de televisió caso-
lanes i imagina conxorxes del
poder a restaurants de luxe
amb personatges indesitjables.

Però és cert també que no hi
ha cap altre propòsit a primera
vista. A l’autor no li ha passat
pel cap una altra finalitat que
l’entreteniment vagament tele-
dirigit a la denúncia de les man-
cances de la democràcia, que

SE SABRÀ TOT
Xavier Bosch
Proa
302 pàgines
20 euros

Les columnes de fosa amb cartel·les d’acer de la Fundació. / tejederas

LLIBRES

Directa i trepidant, tipus estàndard
Jordi Gràcia

FUNDACIÓ TÀPIES (Aragó,
255. Barcelona). Arquitecte: Lluís
Domènech i Montaner (1885);
1ª remodelació: Roser Amadó i
Lluís Domènech Girbau (1990);
2ª remodelació: Iñaki Ábalos i
Renata Sentkiewicz (2010).

La Fundació Tàpies
sembla haver
recuperat l’aire
industrial del vell edifici
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