
E n un moment de les
Memòries d’un somni
(Quaderns Crema, 2011),

Amadeu Cuito es pregunta si Ri-
druejo era un polític que, a més,
era un bon escriptor, o un es-
criptor que feia de polític.
Doncs bé, en arribar a les darre-
res pàgines d’aquest llibre admi-
rable, un té la temptació de sus-
citar sobre Cuito el mateix dub-
te. Més encara quan no fa tant
que aparegué El jardí sense
temps (Quaderns Crema, 2004),
que va servir de presentació
d’aquest advocat i economista
(nét d’Amadeu Hurtado, advo-
cat també i excel·lent memoria-
lista) i que sorprengué tothom
amb unes pàgines memorables,
que giraven al voltant dels seus
records, però des d’una
concepció de la memòria que la
situava en un context, el del des-
ordre i la complexitat, més lite-
rari potser, és a dir, menys ob-
jectiu en aparença i més a prop
del seu funcionament natural.
La contraposició entre el
polític i l’escriptor era pot-
ser un mal (o un bé, vés a
saber) de l’època,
atribuïble a personatges
d’una talla intel·lectual
considerable, carregats de
lectures i de preocupa-
cions morals, convençuts
que el poder no s’exercia
en exclusiva des de les re-
sidències oficials, sinó
també des de les tribunes
públiques. Quina distàn-
cia desmesurada separa
els polítics d’ara amb el
model que aguaita entre
cada línia del llibre de Cui-
to! Els polítics i també,
sens dubte, els escriptors.
O no és cert que els com-
promisos d’aquests en els
temps que corren poc te-
nen a veure ja amb aque-
lles màximes (“un acord honest
entre allò que un creu i allò que
un fa”, per exemple) que Cuito
té sempre a mà? Siga com vul-
ga, aquestes memòries publica-
des fa uns mesos posen ordre
en aquell jardí sense temps,
però no per això perden totes
les virtuts literàries. Si Cuito re-
trata Ridruejo amb una força i
una concisió envejables, aquest
no és l’únic cas. El retrat
compendiós, quasi expeditiu, és
un recurs que hi trobem inces-
santment, adobat amb un hu-
mor, i també amb una ironia de-
licada que t’ompli de
satisfacció. De fet, tants són els
amics i coneguts que apareixen
ací i allà que els retrats en mi-
niatura, com les anècdotes que
quasi sempre els acompanyen,
són un repte tenaç per a demos-
trar el domini del recurs i la po-
tència de la seua llengua
literària. La d’un Pompeu Fa-
bra, avergonyit, dalt d’un cotxe
on es respirava una pudor insu-
portable, que es trau de la butxa-
ca uns trossos de rocafort que
semblava podrit, és realment
impagable. A vegades, el retrat
és tan breu que s’essencialitza
en un parell d’adjectius que vo-
len ser decisoris, com ara els
que dedica a Eliseu Climent

(“conspirador i entremaliat”), o
els que esbossen les maneres de
Vicent Àlvarez (amb Eliseu ani-
mava aleshores l’Acció Socialis-
ta Valenciana): “un xicot angeli-
cal que procedia del cristianis-
me social”. Al capdavall, Cuito
confessa la seua admiració per
la capacitat descriptiva de Pla,
compartida amb Proust i Clau-
de Simon, centrada d’habitud
en els detalls i en el fet que ha
de ser motor d’una acció sense
argument.

Tinc la sensació que aquest
és un llibre imprescindible. La
vida que conta és la vida de
molts, no solament la pròpia. La
formació de Cuito, si bé té notes
úniques derivades de les seues
peripècies biogràfiques —exiliat
a cinc anys amb la seua família
a França, emigrat als Estats
Units quan ja arribava a vint-i-
tres, i de nou a Europa, on se-
gueix de ben a prop la política
espanyola, fins que esdevingué
un actiu militant de la causa ca-

talanista i socialista—, en té d’al-
tres que l’apropen a un paradig-
ma generacional o, si volen vos-
tés, a una sèrie de problemes
compartits, que defineixen el
què de la societat catalana.
D’aquests, n’hi ha un que desta-
ca per damunt de tots: la
contraposició entre el món
americà, que el rep a partir de
l’any 1959, i el francés en què
s’havia format. Resseguir-lo al
llarg del llibre és un plaer que
no implica compartir les opinio-
ns que expressa, sinó tan sols
admirar la sinceritat de
l’autoanàlisi. Cuito, a Nova
York, s’hi trobava “lliure de
pertànyer a una determinada fa-
mília, raça, comunitat,
professió, cultura, llengua o
classe social”. I no sé si el llibre
esclareix quin és l’equilibri
conseqüent al pas pels extrems
que París i Nova York represen-
ten. O estem condemnats a la
tria?
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Q uasi vint anys després de
la mort de Vicent Andrés
Estellés la impressió és

que la seua popularitat, lluny
de decréixer, és cada vegada
més notòria. Curiosament, el
fet també ha tocat la figura
d’un altre personatge no
menys estellesià que el de Bur-
jassot com és Ovidi Montllor.
Aquest renovellat interés i
estimació per la seua obra, tant
des d’un punt de vista popular
com acadèmic, caldria potser
interpretar-lo amb totes les pre-
caucions que es vulguen com
un esperançador indici de vita-
litat cultural.

La revista Reduccions s’ha
sumat ara a aquesta oportuna i
rigorosa revisitació. Lluís Roda
ha estat l’encarregat de coordi-
nar un monogràfic que s’ence-
ta amb una suggerent coberta
de Rafael Armengol, precisa-
ment un dels principals traduc-
tors en el llenguatge pictòric
de l’univers d’Estellés. Nou
poetes, entres els quals hi ha
Enric Cassasses o el mallorquí
fa poc desaparegut Bertomeu
Fiol, obrin un especial que
compta també amb un aplec
d’articles d’especialistes com
Jaume Pérez Montaner, Vicent
Salvador, Dominic Keown,
Francesc Parcerisas o Ernest

Farrés, entre altres. La
intenció no pot ser altra que
resituar d’alguna manera el co-
neixement d’un poeta de talla
universal, segons el parer de
Roda, rotundament convençut
que ara, per primera vegada,
“és possible dur a terme una
lectura total i crítica no condi-
cionada per factors extralitera-
ris”. Lectura minuciosa i diver-
sa de poetes i especialistes de
distintes generacions, tots
d’una enorme solvència, d’una
obra que és “serralada dins
d’un altiplà” i que calia posar
en relleu després de tants anys
d’interpretacions esbiaixades.
No en va, Roda, es lamenta que

haja circulat la
impressió d’Estellés
“com un poeta d’una
irregularitat caòtica,
amanida amb compo-
nents bròfecs i frívols,
en paral·lel a un com-
promís polític seu de
conjuntura immediata
i local”. Lluny d’aquest
tòpic un punt odiós, Ro-
da reivindica un autor
universal on fins ara
només s’havia vist al
poeta valencià més im-
portant des d’Ausiàs
March, amb una
trajectòria literària
d’una solidesa
extraordinària, un poe-
ta que innova partint,
però, des de la base
d’uns coneixements
previs, senzill i alhora
profund, d’un “treballa-

dor de la paraula”, generós,
amb un corpus poètic no sufi-
cientment escodrinyat pels es-
pecialistes i, per tant, amb zo-
nes d’ombra.

En definitiva, un mono-
gràfic estimulant, únic, amb la
missió de descobrir i incitar
que arriba just quan membres
de la societat civil de desenes
de pobles i ciutats valencianes i
catalanes, amatents a la crida
de l’escriptor Josep Lozano, es
disposen a celebrar la segona
festa dedicada a Estellés, una
commemoració a la manera de
la que els escocesos celebren
per recordar el poeta Robert
Burns.

Estellés, un poeta de talla universal

U n museu no és millor ni
pitjor per la grandària,
ni pel nombre d’obres, ni

per la quantitat de públic que hi
va, de la mateixa manera que un
àpat no és millor ni pitjor pel
volum, ni pel recompte dels co-
mensals. Un museu és, per al vi-
sitant, una vivència, i com a tal
crec que l’hem de valorar. El
gust que ens queda al paladar
hores o dies o mesos després de
la visita és, potser, l’indicador
més just de la seua vàlua. Hi ha
qui no ho veu així, que prioritza
no l’experiència del visitant,
sinó la musculatura del museu,
car la considera un reflex de la
musculatura d’un poder. Els
francesos (o cal dir els pari-
sencs?) practiquen, ara i adés,
aquesta tendència. Són
grandiloqüents. Un passeig pel
centre de París fa òbvia aquesta
afirmació. Impressionants avin-
gudes, adornades amb jardins i
coronades amb arquitectures de
talla inhumana: Panteó, Arc de
Triomf, Invàlids, Torre Eiffel, Sa-

grat Cor… Primer, la grandària;
després, si s’escau —i s’escau ra-
rament—, la bellesa. Els museus
que més bon gust m’han deixat
són petits o mitjans, i solen tro-
bar-se a la perifèria de les rutes
turístiques. Els museus que de-
teste, en canvi, són immensos i
ben coneguts. El pitjor de tots,

per a mi: el Louvre. Un museu
amb obres fascinants (pense,
ara mateix, en el Sant Sebastià,
de Mantegna, els frangèlicos, els
leonardos, el Bou escorxat i un
dels últims autoretrats, de Rem-
brandt, la Dona cosint, de Ver-
meer, els paisatges de Corot…),
obres fascinants, dic, que veiem,

però, acompanyades d’infinits
plats que lleven la gana, disper-
ses en un laberint confús, inaca-
bable, de sales i passadissos on
és impossible no perdre’s i no
acabar atordit i sense alé. El pro-
blema del Louvre: no és un mu-
seu, sinó un amuntegament de
museus, no prou diferenciats en-

tre si perquè es puguen visitar
separadament. I la cosa no aca-
ba ací: ara anuncien, amb tota
pompa, una nova secció d’art
islàmic. Si el Louvre fera règim i
mostrara una tria, una cinquena
part, per exemple, del que ara
mostra, amb l’escreix podrien re-
partir per tota França una vinte-
na de museus magnífics, d’a-
quells petits o mitjans que a mi
tantm’agraden. No ho faran, pre-
fereixen marcar paquet, exhibir
al món la seua musculatura, os-
tentar les cues de gent, el tropell
que espenta i fot colzades i que
s’apilota davant La Gioconda per
fer-se’n fotos. Pobra Gioconda!,
sens dubte una obra mestra, tan
obra mestra com els altres leo-
nardos que hi ha penjats a pocs
metres i que ningú no mira. Po-
bra Gioconda!, separada dels
seus i forçada a exercir, ella, que
és tota pintura, que és tota espe-
rit i rovell de l’ou d’una època
brillant, en mascota del circ
turístic. No, el Louvre no farà
règim, perquè qui decideix
aquestes coses creu, ingènua-
ment, que té el millor museu del
món, mentre que els visitants,
quan n’eixim, patim un immens
enuig i haurem d’esperar hores,
dies o mesos per a superar la
indigestió produïda per tantíssi-
ma barreja i tantíssim d’excés.
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El pitjor museu del món
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“Una arquitectura més atenta
als interessos socials i ambien-
tals”, afegeix Leiva, “i, com acos-
tuma a passar, els estudis d’ar-
quitectura més oportunistes
han canviat de discurs i ara es
presenten, de sobte, com a ex-
perts en sostenibilitat”.

En termes similars s’expres-
sa Subarquitectura, un estudi
també amb seu a Alacant i for-
mat per Andrés Silanes, Fernan-
do Valderrama i Carlos Bañón.
“De moment”, diu Subarquitec-
tura, “la crisi està provocant
que es construïscamenys arqui-
tectura i això, després d’un
període febril de construcció in-
discriminada, comporta, enca-
ra que forçat per les circums-
tàncies, un exercici de responsa-
bilitat”. Aquest equip jove sap
—igual que altres estudis— que
el futur passa per treballar sen-
se perdre de vista l’usuari final,
l’optimització dels recursos i,
per descomptat, el compromís
ambiental. “Es passarà d’unmo-
del basat en l’ocupació de terri-
tori a gran escala”, assenyala
Subarquitectura, “a un altre de
basat en intervencions sobre
teixits existents d’escala més
menuda”. Una situació que, se-
gons ells, “hauria de propiciar
més sensibilitat en les futures
accions que es duguen a ter-
me”. I afegeixen, “quan l’arqui-
tectura ja no és un treball rendi-
ble, desapareix l’oportunisme
econòmic en favor de l’oportuni-
tat arquitectònica”.

L’estudi de Fran Silvestre Na-
varro destaca per les seues cons-
truccions depurades, de geome-
tries lluminoses, que han esde-

vingut un dels seus senyals
d’identitat. Ara, en temps de cri-
si, encara els nous reptes per a
una disciplina que no ha de per-
dre mai el seu objectiu de ser-
vei al ciutadà. “El moment”, co-
menta Silvestre, “és una oportu-
nitat per a aguditzar l’enginy i
optimitzar l’ús de recursos. Se-
gurament els edificis que es bas-
tisquen de nova planta estaran
més ben dimensio-
nats atenent l’econo-
mia de l’espai, i segu-
rament també
s’aprofitaran o es
reutilitzaran molts
llocs edificats ara
sense ús. La tendèn-
cia és reduir la des-
pesa de la cons-
trucció, però, d’altra
banda, la despesa
energètica tendeix a
créixer i, per tant,
un element que
abans era avantatge
ara es transforma en
un requisit”.

La necessitat
d’una arquitectura
més responsable i
menys oportunista
es dibuixa en
l’horitzó pròxim.
“Més responsable i
també més ‘profes-
sional’, menys espe-
culativa, menys frívola i més crí-
tica” assenyalen des de l’estudi
de Carlos Trullenque i Marta
Orts, un dels equips d’arquitec-
tes valencians que ja fa temps
que treballen fora de les nos-
tres fronteres. “Si alguna cosa
positiva” comenta Carlos Tru-
llenque, “es pot esperar d’aques-

ta situació és precisament que
es reordenen les prioritats dins
d’aquest sector i també dins
d’aquest ofici”. Respecte al fu-
tur, hi posa un accent crític.
“Mentre els processos públics
de contractació dels arquitec-
tes es continuen regint per
baixes econòmiques il·limita-
des, la qualitat d’aquest treball
no farà més que caure en pi-

cat”.
David Gallardo forma part

de la “nova espècie” d’arquitec-
tes especialitzats en assessora-
ment en matèria estructural als
estudis d’arquitectura. “El mo-
del clàssic”, diu Gallardo,
“s’està transformant cap al mo-
del anglosaxó de grans equips

de tècnics especialitzats en
col·laboració. La crisis ha fet
que hi haja molta més compe-
tència per als projectes, cosa
que hauria de pujar la qualitat
de les obres, sempre que el
client, públic o privat, trie
l’equip que du a terme un pro-
jecte amb prou coneixement, co-
sa que cada vegada és més difí-
cil que passe”.

”La paraula icona”, diu Fran
Silvestre, “sempre ha tingut
una pèssima premsa en certs
sectors de l’arquitectura, tot i
que, en ocasions determinades,
aquestes crítiques han estat
molt merescudes”. En uns
temps de crisi, la viabilitat
d’aquesta arquitectura que ha
col·laborat com a marca expor-
tadora per a les ciutats ha en-
trat en període de reflexió. “Per
davant de l’expressivitat”, diu
Carlos Trullenque, “acostumen
a estar altres aspectes els quals
han d’atendre una gran part
dels edificis que es duen a ter-
me, com son la relació amb l’en-
torn, establir complicitats amb
la ciutat, oferir uns espais i una
funcionalitat òptims i fer un ús
dels mitjans ajustat a l’objecte
de cada edifici. Allò trist és que
hui en dia aquestes icones ha-
gen proliferat d’una manera
tan capritxosa i especulativa i
ho hagen fet com a expressió
del poder polític i, lamentable-
ment, no del poder ciutadà”.

“Pot haver-hi una arquitectu-
ra icònica”, assenyalen des de
l’estudi Subarquitectura, “però
allò que no ens interessa és la
banalitat o la despesa inne-
cessària, molta de l’arquitectu-
ra icònica ha arribat a un grau

de caricatura fins a convertir-se
en una cosa insubstancial”.

Malgrat aquesta exigència
de regeneració arquitectònica,
per a Francisco Leiva “les ciu-
tats necessiten hui més que mai
referents il·lusionants. Passejar
pels nostres carrers ha de con-
vertir-se en una experiència
molt més rica i gratificant”. “En
la mesura que l’estètica de
l’obra responga més a raons ob-
jectives”, diu David Gallardo,
“com funcionalitat, aprofita-

ment dels materials, ade-
quació a l’entorn, etc., i no a
expressions de modes conjun-
turals, l’obra suportarà millor
el pas del temps”.

Sobre les conseqüències de
l’actual crisi, per a David Ga-
llardo “és un moment difícil,
perquè tenim el risc de perdre
una generació d’arquitectes
que estan eixint al mercat i no
troben faena”. “Per la nostra
banda”, diuen Carlos Trullen-

que i Marta Orts, “seguirem
fent allò que hem fet sempre,
que és intentar guanyar con-
cursos d’arquitectura, encara
que cada vegada hàgem de pro-
var sort més lluny”.

“És possible que mai hi haja
hagut tanta qualitat i tan poca
faena, la generació millor pre-
parada s’enfronta a l’absència
d’oportunitats”, assenyala
l’equip de Subarquitectura.
“És necessari”, diu Leiva, “que

els concursos d’idees que tan
bons rendiments polítics han
donat s’acaben construint, que
els processos siguenmés trans-
parents i els polítics deixen
que els millors arquitectes pu-
guen participar en la cons-
trucció de la ciutat”.

“Potser siga un mal mo-
ment per a la construcció,
però un bon moment per a l’ar-
quitectura” conclou Fran Sil-
vestre.

A MANERA DE TASCÓ

L’altra cara de la memòria
Vicent Alonso

C0berta de la revista Reduccions.

Manuel Baixauli

Amadeu Cuito. / tejederas

L’arquitectura icònica a debat
El futur passa per projectes més responsables i menys oportunistes

La vida que conta
és la vida
de molts, no
solament la pròpia

FRANCESC VIADEL, Barcelona

Dalt, Institut d’Educació
Secundària de Rafal, de l’estudi
Aranea, disseny que ha rebut el

Premi FAD d’arquitectura de 2010.
A l’esquerra, seu del Col·legi

d’Arquitectes de Gandia,
d’Orts-Trullenque. / diego opazo
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