
Ha passat una dècada de
l’anydedicat a l’arquitec-
te Rafael Masó i Valentí

(Girona, 1880-1935). Una efe-
mèride que, des de les pàgines
d’aquest diari, Narcís Comadira
titllava de localista, intranscen-
dent i anecdòtica, i es lamentava
de la poca ambició dels actes i
les exposicions que s’havien or-
ganitzat i que aportaven ben po-
ca cosa, quan no confusió —com
va ser el cas de l’exposiciómunta-
da per La Caixa—, al coneixe-
ment de l’obra de l’home que, en
part, havia transformat l’ADNde
Girona en els primers 30 anys
del segle XX, quan va construir-
hi alguns dels seus edificis més
emblemàtics.

També fa deu anys que, com
a colofó d’aquelles activitats, es
donava un fet insòlit al nostre
temps: la cessió a la ciutat de Gi-
rona de la magnífica casa pairal
del carrer de les Ballesteries per
part deNarcís Jordi Aragó iMer-
cè Huerta Busquets. Arran d’ai-
xò, es va crear la Fundació Ra-
faelMasó, i l’immoble, tan acura-
dament conservat pels seus pro-
pietaris, va obrir les portes al
públic com a espai visitable i,
també, com a centre d’estudis i
d’exposicions dedicats a la figura
de qui l’havia dissenyat de dalt a
baix de manera primmirada i
sensible.

Superar la tasca d’estudi,
interpretació i reivindicació de
l’obra de Masó feta per Joan
Tarrús i Narcís Comadira des de
fa més de 40 anys és molt difícil.
El llibre Rafael Masó, arquitecte
noucentista, editat per Lunwerg
i el COAC el 1996, és unamerave-
lla, tractat amb tanta cura i
elegància com la que el mateix
arquitecte posava als edificis. La
revisió que ells mateixos van fer
el 2007, en versió més de butxa-
ca, en absolut desmereix el llibre
original. Però Tarrús i Comadira
no han exhaurit el tema, perquè
Masó era un treballador incansa-
ble i un dels arquitectes catalans

mésbrillants del final delModer-
nisme i la consolidació del Nou-
centisme.

L’exposició actual, Masó inte-
riors, amb una part a la Fun-
dació Masó i l’altra al Museu
d’Història de Girona, que itine-
rarà després per diverses ciutats
catalanes, se centra en vuit inte-
riors domèstics projectats, entre
1907 i 1931, i aporta documen-
tació inèdita d’alguns d’ells. La
casa Masó és l’única que conser-
va bona part del mobiliari origi-
nal i també l’esperit de quan va
ser concebuda. Dels altres, per
desgràcia, o bé només en que-
den les parets, ja completament
buides, tot i que esplèndides,
com la Casa Ensesa o la Casa Ca-

ses —aquesta darrera, a Sant Fe-
liu de Guíxols—, o per contra
només en queden els mobles, o
bé estan ara tan canviats que cal
fer arqueologia mental per re-
construir-los, com passa amb la
Casa Masramon a Olot, també
desvirtuada per fora, amb cons-
truccions que han envaït el jardí
que l’envoltava i la feia lluir.
Clouen la tria: la reforma de la
Casa Quintana, a Torroella de
Montgrí, obra destruïda de for-
ma incomprensible no fa gaire,
quan s’hi van fer reformes per
instal·lar-hi el Museu de la
Mediterrània; la seude la Funda-
ció Vila Casas, instal·lada al Pa-
lau Solterra delmateix poble, del
qual també queden només algu-
nes portes i finestres i el pati ele-
vat; i finalment el doble xalet Sa-
lieti a l’Estartit, ara ben trinxat
perquè l’ocupa un restaurant.
Resten al marge altres obres im-
portants, com la reforma del

mas El Soler, a Sant Hilari Sa-
calm, que donaria per a unamo-
nografia exclusiva, i més cases
que, o són inabordables —ja que
no semprees pot envair la intimi-
tat d’una llar— o estan a l’espera
d’estudis posteriors.

Masó cuidava molt l’interio-
risme dels edificis, tant o més
que els exteriors, i era una obra
tan precisa i refinada, feta amb
talent poètic, que es podia mal-
metre amb un tres i no res, qual-
sevol canvi la podia desmanegar.
D’alguns exemples d’interiors al-
menys en queden fotografies,
com les que Masó va encarregar
a Adolf Mas de cara a poder-les
publicar a revistes com Vell i
Nou. Però Catalunya no era An-
glaterra ni Alemanya, i no tenia
les luxoses publicacions il·lustra-
des d’arquitectura i decoració
contemporànies que envaïen
amb profusió d’imatges la resta
d’Europa propagant la moderni-
tatmés avançada; aquí tot es que-
dava en reportatges puntuals i
austers.

D’altres delicats raconsmaso-
nians només queden petits es-
bossos, com els dels dormitoris
de la Casa Casas, que ara Jordi
Falgàs publica per primer cop. I
demolts, no en queda res de res.
Per això és interessant la tasca
de formigueta que vaduent a ter-
me la FundacióMasó. L’arquitec-
te gironí va beure de les fonts del
nord i va saber filtrar i pair les
ensenyances per fer-ne una sín-
tesi amb unmón tan oposat com
era el de Gaudí i adaptar-ho tot,
alhora, a la tradició meridional
de les terres gironines erigides
llavors en l’emblema del Medi-
terrani més genuí.

Totes les novel·les tendeixen
a dur una vida pròpia, de
tal manera que no és gens

estrany que es moguin en una
direcció segons la idea-eix que les
falca; mentrestant, els arguments
s’encaminen amb orgull cap a la
bandaque considerenmésoportu-
na. Res no és perfecte a Hawaii,
l’última novel·la de Màrius Serra
(Barcelona, 1963), es podria llegir
com una novel·la de política-
ficció: el dia que s’inaugura el Me-
morial Cook a la platja deKealake-
kua, tres membres de l’elit de la
zona moren en un atemptat ter-
rorista.

També es pot llegir com el re-
lat de la investigació dels fets que
duen a terme un periodista local,
Tom Ridley, i Jane Auden, l’envia-
da especial de Channel Fork: que
tots dos estudiessin a la mateixa
facultat de periodisme proporcio-
na la possibilitat que es posi en
marxa la història d’amor que no
va quallar durant la joventut.
Però com que l’afany de totalitza-
ció de Res no és perfecte a Hawaii
és notable, Serra no s’atura aquí, i
també es pot llegir com una no-
vel·la grotesca sobre la massifi-
cació del turisme, vist com un es-
pectacle infernal: la família Puig,
una família catalana al cent per
cent —hi ha el matrimoni, el fill i

la filla i les dues tietes—, visita els
llocs que cal visitar, es disfressa
d’indígenes i assisteix als cursets
d’hulateràpia, la conversió dels
balls tradicionals en un remei per
combatre lesmalalties del cos i de
l’esperit. El patriarca de la família
també serveix per demostrar les
ramificacions transatlàntiques de
la corrupció.

Però lamultiplicitat d’històries
que teixeix Serra va més enllà: el
lector també hi trobarà un dels
fils argumentals que s’estima
més, l’enigma que representa
l’absència del pare —a Ablanata-
nalbA, per exemple, dos germans
havien de resoldre el misteri de
l’epitafi del seu pare—; aquí, Tom

Rodley es troba a si mateix quan
per fi s’encara al seu passat fami-
liar —el hippisme dels anys setan-
ta—, tot i que el peatge que ha de
pagar és desistir de l’obsessió d’es-
criure una novel·la sobre la mort
del capità James Cook a mans
dels illencs el 14 de febrer de 1779.
És així com Res no és perfecte a
Hawaii també es pot llegir com si
fos el procés irònic que s’esdevé a
l’hora de fracassar quan es vol es-
criure una novel·la històrica.

La diversitat argumental de la

novel·la s’alterna ambun doll exu-
berant, els lligams entre una tra-
ma i una altra flueixen sense pre-
cipitacions i ambmolt pocs entre-
bancs, Serra vigila amb perícia els
moviments imparables dels perso-
natges, i la velocitat verbal que
concedeix a cada seqüència atra-
pa l’atenció del lector: també s’ha
d’agrair que, en aquesta ocasió,
els jocs de paraules i l’enginy cons-
tant no dominin les dosis dramà-
tiques o còmiques de cada histò-
ria. A Res no és perfecte a Hawaii
cada peça sembla estar sòlida-
ment situada on més li convé, i la
lectura va avançant amb confort
fins que, de sobte, es produeix una
espècie de daltabaix formal, com
si Serra també topés amb el dile-
maqueapareix enun somnimeta-
literari de TomRodley i hagués de
respondre amb la pràctica a la
qüestió següent: ¿l’atzar és un fo-
rat negre que les novel·les han
d’explorar, o d’evitar? Així com en
els primers capítols Serra opta
per la segona opció —“Tot té sem-
pre una causa, i els periodistes ho
saben molt bé perquè això és el
motiu principal de la seva recer-
ca”—, cap a lameitat de la novel·la
es decanta per la primera, i alesho-
res els rumbs diversos de les tra-
mes embogeixen i el lector es tro-
ba immers en un caos on es pre-
tén demostrar que les coses que
passen no sempre entren en la
lògica de causa-i-conseqüència, o
que la novel·la és un art que ense-
nya l’absurditat de buscar causes
a tot, que hi ha coses que passen i
prou, només per pur atzar.

A partir d’aquest instant els ar-
guments perfilats fins ara tan níti-
dament s’embardissen, els perso-
natges esdevenen uns titelles a
les mans d’un mag massa agosa-
rat, els accidents, les malalties i
els fenòmens atmosfèrics apa-
reixen de sobte per encaminar els
fils de les històries cap a un deliri

creatiu que no ofereix resposta
convincent. Potser a Serra li ha
passat el mateix que somia Tom
Rodley, “que és un gran calamar
carregat de tinta que jeu emboli-
cat en fulls de paper en blanc” i,
en el moment d’escriure-hi, s’ha
deixat endur per la intempe-
rància narrativa.

L luís Solà (Vic, 1940) reco-
neix dos períodes en la se-
va activitat poètica, l’un

de 1958 a 1994, i l’altre, de 1998
fins ara. Durant el primer va pu-
blicar només mitja dotzena de
títols. A la primera dècada del
2000, en diferents reculls, va
treure 20 títols més. Tot això re-
presenta, aproximadament, el
40% de la Poesia completa, que
incorpora 44 llibres inèdits. En
total, un miler i escaig de poe-
mes, una proesa en un temps en
què es publiquen poemaris que
gairebé es poden llegir sencers
en el temps que dura la presen-
tació. Una qüestió a dilucidar és
si en els últims anys ha experi-
mentat una explosió creadora, o
bé si es tracta només de la
plasmació de temes esbossats
anteriorment, o concebuts, si
més no, en la ment del poeta; en
tot cas, el re-
sultat no fa la
impressió de
ser fruit de
l’entusiasme
improvisador
sinó tot el con-
trari.

La quanti-
tat, certament
intimidadora,
seria irrelle-
vant si no se’n
pogués desta-
car al mateix
temps la quali-
tat. Del llen-
guatge, abans
que res, pre-
cís i fulgu-
rant, i dels ver-
sos, impeca-
bles. De cop i
volta, aquest
volum s’impo-
sa al lector de
poesia com un dels que el pot
acompanyar al llarg de tota la
vida, com ho fan els de Josep
Carner o Joan Vinyoli, Luis Cer-
nuda o Jorge Luis Borges, per
esmentar uns autors prou dife-
rents; fins a cert punt inexhauri-
bles, reclamen la relectura pau-
sada que en descobreix virtuts i
estableix relacions entre passat-
ges allunyats.

Es tracta d’una obra molt am-
biciosa, i a desgrat d’espantar de-
finitivament el lector que cerca
només alguna mena de confort
verbal, convé parlar de poesia
filosòfica. Aquí el poema no és
solament un text compost a par-
tir de determinades convencions
retòriques; és un instrument de
coneixement. En el pròleg, que
és tot un assaig introductori, afir-
ma: “La poesia ha de manifestar
l’existència custodiant-ne el se-
cret i la immensitat”.

Dues característiques criden
de seguida l’atenció: la desperso-
nalització i la presència constant
de la natura. Com passa sempre
en un poema, hi ha algú que par-
la, sovint emboscat en la prime-

ra persona del plural; però no
tant algú a qui parla, algú identi-
ficable, només la incommensura-
ble suma dels seus lectors poten-
cials. I de què parla no es pot
concretar en un índex perquè
parla de tot, de tot el que és o ens
és donat, de l’ésser tal com el per-
cebem; no tant en un intercanvi
de sentiments o en una eluci-
dació de raons com en una
constatació. En aquests poemes
les coses s’esdevenen; és com si
la veu del poeta pretengués limi-
tar-se a fer de portaveu d’aques-
ta realitat que l’inclou i alhora el
transcendeix.

Pel que fa a la natura, és omni-
present, ja que és entre munta-
nyes, boscos i rius, no pas en es-
cenaris urbans, on la conscièn-
cia de l’home es meravella i es
realitza. “Aquest soroll de fulles
remogudes / no són els passos de
cap vianant / ni el fresseig fràgil
de la sargantana, / ni el vent, ni
l’aigua, ni la boira, / són els peus
del desig / que flueix i s’afanya / i
torna, panteixant, / i davant l’infi-
nit s’atura”.

L’extensió, tant dels llibres
com dels poemes, és variable,
però n’hi ha de duesmenes prin-
cipals: els que concentren una
impressió o una reflexió en pocs
versos, i molt curts, que acaben
adquirint un to enigmàtic, i els
que anomena “cants”, que s’ex-
pandeixen com les branques
d’un arbre, i acumulen imatges,
divagant aparentment, fins a al-
guna conclusió que pot molt bé
ser un immens interrogant. La
llarga trajectòria de Solà, com a
traductor, dramaturg, assagista
i divulgador —és obligat esmen-
tar la seva activitat com a direc-
tor de la revista Reduccions—,
culmina en aquest volum que
demostra que és, sobretot, un
gran poeta.

MASÓ INTERIORS
Casa Masó / Museu d’Història de
Girona
Ballesteries, 29 / Carrer de la
Força, 27
Girona
Fins al 25 de setembre

LABERINT DE L’ÀNIMA /
AL CEL CABRETES...
METEOROLOGIA I POESIA /
LOS HUESOS CANTORES
Anna Llenas / Lola Casas i Alfred
Rodríguez Picó. Il·lustracions: Mer-
cè Galí / Shaun Tan
Fanbooks / Barcanova / Albolote
120 / 64 / 192 pàgines.
20 / 12,90 / 24 euros

Barrejats entre els llibres in-
fantils i ocupant llocs de
privilegi als aparadors, els

darrers anys han aparegut llibres
il·lustrats ambuna aparença enci-
clopèdica, editats amb cura des
del primer al darrer detall, amb
ànima de regal, amb un tipus
d’il·lustració contundent i perso-
nal que ha captivat més els adults
que no pas els infants, amb èxit
de vendes i ressò. A tall d’exem-
ple, han destacat llibres comPrin-
ceses oblidades o desconegudes, de
Rebecca Dautremer, i L’herbari
de les fades, de Benjamin Lacom-
be (ambdues aBaula),Pequeño ca-
tálogo de instantes de felicidad, de
Roger Olmos (Lumen), o béMira-
bilia, de Conrad Roset (La Gale-
ra). Les seves il·lustracions, més
quenopas els textos, han esdevin-

gut icones, i el seu estil s’ha expor-
tat a productes de tota mena i a
països de tot el món.

Observats els llibres i el feno-
men, hom arriba a la conclusió
que aquests exemplars són purs
llibres d’artista, adquirits per
adults que tenen infants a prop,
però tambépermolts adults capti-
vats per aquests professionals i
que n’han esdevingut seguidors.
Són exemplars que, si bé tenen
forma i contingut enciclopèdic,
en molts casos, quan hom els lle-
geix, veu que sota l’aparença de
catàleg s’amaga un text de ficció,
unes definicions inventades, com
si d’un recull de contes es tractés.
Al lector no li serveix com a
informació, ni que faci referència
a un món fantàstic, i li és més
fàcil tastar-los a petits bocins que
no pas llegir-los de cap a cap com
un llibred’imaginació. Els seus ad-
miradors els acaben valorant
com a objecte, com a catàleg
d’una exposició artística, onmera-
vellar-se davant de les imatges.

Al mercat, en segueixen arri-
bant de nous. Laberint de l’ànima,
d’Anna Llenas, seria un d’ells, tot
i que la seva voluntat és elaborar
un breu diccionari de termes de
l’àmbit dels sentiments amb les

il·lustracions de l’autora. No fa
gaires anys que Llenas es dedica
al llibre infantil, però el seu pri-
mer llibre, El monstre de colors
(Flamboyant, 2012), i d’altres que
l’han seguit, han tingut una im-
portant repercussió que l’ha por-
tat a focalitzar-se en els senti-
ments. Aquest èxit ha provocat
que les seves obres tinguin un as-
pectemés de llibre regal, on l’estil
i els personatges brillen per da-

munt de tot i criden l’atenció als
seus nombrosos seguidors. En
aquest cas, proposa un glossari
amb ordre laberíntic, com el títol
indica, de termes relacionats amb
l’ànima. Una breu definició de ca-
dascun a cada doble pàgina i els
seus quadres, elaborats amb colla-
ge i dibuixos, que amb pocs de-
talls n’il·lustren el contingut i
n’augmenten el significat.

O béAl cel, cabretes, que convi-

da a entrar en el tema que propo-
sa a partir de les il·lustracions de
Mercè Galí, amb una repercussió
important a casa nostra, i amb
uns personatges i un estil que, de
formadelicada i precisa, l’hanpor-
tat a il·lustrar els millors llibres
de poesia per a infants dels dar-
rers temps a Catalunya. Aquí,
acompanya els textos de Lola Ca-
sas (breus poemes per als fenò-
mens meteorològics), i d’Alfred
Rodríguez Picó, que els defineix a
partir del seu enorme coneixe-
ment del tema.

Per acabar, un exemplar para-
digmàtic, exponent que conté tots
els ingredients del que anomena-
ríem llibre d’artista: Los huesos
cantores, de Shaun Tan. És un
il·lustrador australià que s’ha
guanyat l’admiració a nivell mun-
dial pels seus magnífics i innova-
dors àlbums il·lustrats (La cosa
perduda,L’arbre vermell,Emigran-
tes, tots editats per Fiore) en els
quals n’elabora tot el conjunt.
Com a bon artista, aquí fa un pas
de rosca més: tria una bona pila
de fragments dels contes dels ger-
mans Grimm, dels més populars
alsmés desconeguts, i els il·lustra
amb la fotografia d’una escultura
queha creat per transmetre’n l’es-
sència. Són figures en miniatura,
elaborades amb materials diver-
sos i que recorden l’art precolom-
bí, per a un llibre esplèndid, que a
més de parlar dels nostres ances-
tres, ho fa de l’ànima i de la
vocació artística d’un dels grans
autors del segle XXI.

La diversitat argumental
que Màrius Serra
domina al principi
s’acaba embardissant

RES NO ÉS PERFECTE
A HAWAII
Màrius Serra
Proa
448 pàgines. 20,50 / 12,99 @ euros

POESIA COMPLETA
Lluís Solà
Edicions de 1984
1.056 pàgines. 25 euros

La proposta de
Lluís Solà és ambiciosa:
convé parlar
de poesia filosòfica

Lluís Solà.

ART

Entre el nord i el sud
Josep Casamartina i Parassols

LLIBRES

L’exploració de l’atzar
Ponç Puigdevall

Ànima d’artista
Pep Molist

LLIBRES

Secret i immensitat
Manuel Castaño

Vitrall de Rafael Masó per a la Casa Masramon a Olot. / jordi puig / fundació rafael masó

Una il·lustració-figureta de Los huesos cantores, de Shaun Tan.

El protagonista del llibre de Màrius Serra desisteix de fer una novel·la
sobre la mort del capità James Cook.

Rafael Masó, arquitecte
brillant del final del
Modernisme, reneix
en dues mostres
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