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Josep Ricart Ulldemolins
..."Fins als collons!!! Les coses no podien seguir així... el negoci s'enfonsava...el
formigó ja no cotitza a l'alça... un drama senyors, un drama... Els salvaballenes,
rastafaris i apocalíptics del mediambient controlen el desenvolupament econòmic des
de la pressió que exerceixen conxorxats amb el lobby gai, alhora que maçó i jueu,
(Al Gore es jueu, ¿ho saben?) per tal d'impedir un creixement industrial i edificat
sostingut... (sanglots). Creixement que s'ha fonamentat saludablement en aquesta
màgica barreja fisicoquímica, ja iniciada pels savis romans i desenvolupada
modernament per a convertir-se en pedra angular contemporània de la cultura
occidental, anomenada formigó armat!!! (crit incomprensible i fil de baba que és
assecat pel funcionari judicial amb el mocador del declarant)... tecnologia precisa i
excelsa per obra i gràcia de l'insigne enginyer Lambot i del jardiner Monier...
(sanglots i cinc minuts d'interrupció per assistència mèdica a J.R.U. per un atac
(fingit) de còlic nefrític. Desprès de la injecció de 600 mil•ligrams de Demerol i de
reforçar les cintes adhesives que fixen el torç del declarant a la cadira ergonòmica es
reprèn la declaració). ...Un material d'una voluptuositat incomparable, que s'adapta
sensiblement al seu motlle, reflex dels nostres justos desitjos... (el declarant mou el
cap insistentment en cercles alhora que dibuixa en l'aire un vuit amb la llengua)...
Rústec i sincer quan l'encofrat ens explica les gracioses limitacions tècniques
d'aquestes empreses familiars dedicades a les estructures de formigó ara en procés
d'extinció (limitacions tècniques alhora que legals causades per la incomprensible
normativa penal referida a les associacions constituïdes integrament per amables
xinesos (nota incorporada a petició del declarant en la segona revisió de la
declaració)... Brillant i marmori quan el pressupost públic es deixa acaronar per la
sensibilitat d'una arquitectura metafísica. Resistent fins a límits inexplorats en les
inversions en infraestructures viaries que catalitzen i acompanyen el necessari fluid
rodat dels hidrocarburs, demostrat abastament en obres de reconeixement mundial
com el carril VAO, els nous accessos a Sabadell, la C-16, la C-32...(en aquest punt la
declaració es torna parcialment illegible a causa de l'abocament d'aigua, sodi i
potassi en forma de llàgrimes, intencionadament dirigides a la taquígrafa)...Però
aquesta època gloriosa s'acaba, tot s'esvaeix davant dels meus ulls, qui ho havia de
dir senyors meus que viuria per veure la caiguda del meu gegant! del meu tòtem
constructiu!... el formigó s'escola entre els dits imaginaris com la sorra de platja
(noble àrid partícip en la producció del magister concretum (nota incorporada a
petició del declarant en la segona revisió de la declaració).
La decisió doncs va ser presa tot seguit, calia una acció de força, calia igualment un
enemic, un antitipus del formigó armat:... la fusta!!!...calia doncs atacar al braç
executor de la mateixa i aquest no és altri que les extremitats maldestres dels
fusters, falsaris abanderat de l'artesania...La fusta, fals Deu amb peus de fang d'una
sostenibilitat constructiva alhora mite i farsa, car la fusta ha d'estar als boscos o a la
llar de foc tot espetegant per a coure els calçots (i únicament amb llenya d'alzina,
ull!)... no cal mes transformació de l'arbre que la necessària per a la producció de
taulells d'encofrat i la de portes industrials d'interior...(cal dir però que sempre
m'han abellit prou els xalets d'estil rústec suïs que espurnegen graciosament per la
Cerdanya,... Visca Catalunya!!! (nota incorporada a petició del declarant en la
quarta revisió de la declaració)...
La solució va aparèixer en la casualitat de la recerca científica, la clau es feu evident

en un antic article de l'eminent Nobel publicat en una revista... Paper de Vidre
explosiu".
(fi de la declaració causada per una afonia extrema del declarant i un ennuegament
per excés de salivació provocat pel Demerol 600. El document queda consignat i
validat davant la presencia d'advocat i procurador per la impossibilitat del declarant
de signar per si mateix).
El silenci s'imposa a la sala de l'audiència en el moment que fa entrada l'inculpat. El
senyor J.R.U. és acompanyat per dos policies que l'agafen per la cintura per tal
d'equilibrar el caminar descompensat del fins ara president del cercle de constructors
i enginyers (i arquitectes) del formigó en obres i talussos (CEFOT). Les mànigues de
l'americana, ara buides, queden fixades amb agulles imperdibles en els interiors de
les butxaques del vestit de tres peces tallat a mida. A pesar de la dificultat per a
desenvolupar-se sense braços (encara sort que va girar la cara en el moment de
l'explosió a causa del crit proferit per la seva muller al baixar sorpresivament al
soterrani), l'antic prohom dirigeix una mirada orgullosa al tribunal i al públic present
i s'asseu (com pot) per tal d'escoltar la lectura del veredicte.
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