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Llegeixo a la premsa que la
reforma de la llei de cen-
tres de culte “elimina
l’obligació dels ajunta-
ments de preveure sòl pú-

blic per a oratoris” i exigeix que les
noves instal·lacions “respectin les ca-
racterístiques arquitectòniques, cul-
turals, de tradició i històriques” del
lloc on s’ubiquin. Ho va explicar el
portaveu del Govern, Francesc
Homs, l’altre dia. Hi ha qui ho ha tro-
bat lleig. Jo no.

Em sembla d’allò més lògic que el
govern no hagi de reservar sòl per als
que volen encomanar-se als diversos
déus del catàleg. Jo, sense anar més
lluny, simpatitzo amb la religió vudú,
però no se m’acudirà de demanar que
em reservin un terreny per tal de do-
nar curs a les meves pràctiques religi-
oses, que inclouen esbudellar gallines
i clavar agulles al ninot de José Mou-
rinho. Sé que hi haurà algun lector
que em dirà que el vudú no és el ma-
teix que, posem pel cas, l’islam, però
jo li diré que això va a sensibilitats.
Per a mi, l’islam i el vudú mereixen el
mateix respecte i tenen el mateix dret
a sòl públic.

Pel que fa a l’altra obligació, la de
respectar les característiques arqui-
tectòniques, no puc estar-hi més
d’acord. Barcelona, Salt, Tavertet, Ca-
daqués i Sant Kevin de Vallfosca, per
citar diverses localitats catalanes, te-
nen una estètica des de fa segles, de la
mateixa manera que la tenen Agadir,
Meknès, Marràqueix i Al Costo, per
citar diverses localitats marroquines.
Per tant, hem d’evitar les ànsies crea-
tives dels fidels nouvinguts que, sem-
pre inspirats per la fe, que mou mun-
tanyes, podrien trobar bonic de cons-
truir un minaret a Tavertet, i perdó
per la rima. És més. Si jo fos n’Homs,
el que faria ara mateix és un decret
que condemnés a treballs forçats tots
els que es fan la teulada de pissarra en
localitats on l’única neu que han vist
és la del pessebre.
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El nou Poblenou

Barcelona no deixa de crear,
constantment, nous racons
que cal conèixer, trepitjar i
retratar. Al 22@, la barreja
entre el passat industrial i

els nous edificis no deixa de sorpren-
dre, agradablement, a cada cantonada.
L’edifici de la Pompeu Fabra, allà on
ara estudien els futurs periodistes, als
peus del modern edifici de Mediapro
perquè sàpiguen el pa que s’hi dóna, és
un exemple de contrast i reforma ben
aconseguida. La nova seu de Bassat-
Ogilvy, al costat d’una xemeneia que ja
no respira, un altre. La meva recoma-
nació, però, de tota la zona de Diago-
nal en avall, més enllà de les Glòries, és
visitar Can Framis, el museu de pintu-
ra contemporània de la Fundació Vila
Casas. L’antiga fàbrica de llana ha sa-
but conjuminar, amb gust, tacte i har-
monia, les velles naus vuitcentistes
amb un edifici nou, de pedra freda. Si
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l’arquitectura i l’entorn fascinen, el mi-
llor és la col·lecció d’art modern que hi
ha a dins.

Antoni Vila Casas, un dels sèniors més
cultes,elegantsibonsconversadorsdelpa-
ís, ha invertit en art per gaudir de cada qua-
dre que compra. No vol especular amb els
valors que pugen i baixen. Els diners ja els
ha fet en la indústria farmacèutica Prodes-
farma(idesprésal’imperiAlmirall-Prodes-
farma), molt abans que la monja Forcades
es convertís en mediàtica i ens volgués po-
sar a tots la por al cos. Vila Casas, ara, ens
guareix socialment amb art, sensibilitat i
mecenatge, ja sigui a Torroella, Palafrugell
o en aquest singularíssim espai de pintura
del Poblenou. Al museu –una passejada
tranquil·la, eclèctica, que potser no arriba
als cinquanta quadres– s’hi veu la voluntat
dedemostrareltalentdelsartistescatalans
dels últims cinquanta anys. De Tàpies a Vi-
ladecans, de Ràfols-Casamada a les Meni-
nas, sempre efectives, d’Alfons Alzamora.

El Foment de l’enganyifa

José Blanco és aquell ministre a
qui, en una entrevista com a
portaveu del govern, li van de-
manar com havia anat la reu-
nió entre Zapatero i Montilla

d’aquell matí i va dir que molt bé. Hores
després, es va saber que la reunió que
tan positivament havia valorat el minis-
tre s’havia suspès a última hora i no s’ha-
via celebrat. Aquesta anècdota demos-
tra la capacitat d’un triler de la política
que, a base de dir a tothom el que vol
sentir, ha arribat a creure’s que és un
personatge important. Ara mateix, a
l’hora de la veritat, quan la UE ha de de-
cidir sobre una obra fonamental per al
segle XXI com és el corredor ferroviari
del Mediterrani, la línia de tren de mer-
caderies que enllaci Algesires-València-
Barcelona fins a Hamburg - Estocolm-
Sant Petersburg, José Blanco se’ns tor-
na a rifar. Després d’haver assegurat que
“s’havia de corregir l’error històric de

l’oblit del Corredor Mediterrani”, des-
prés d’haver presentat l’estudi tècnic a
Europa, ara no vol descontentar ningú
i assegura que l’executiu espanyol, a
Brussel·les, defensarà els cinc possibles
corredors espanyols. És una bestiesa
monumental. Però, això sí, gallecs, càn-
tabres, extremenys, castellans, madri-
lenys i bascos no es podran sentir agreu-
jats, en època d’eleccions, per l’única pe-
tició lògica en termes econòmics: la
d’unir el nord d’Àfrica amb Europa per
Andalusia, Múrcia, València i –ai las–
Catalunya. El 50% del PIB, el 60% de les
exportacions i el 80% del trànsit de con-
tenidors justifiquen que el tren passi per
la zona de més economia productiva. La
resta és condemnar Espanya. Com va dir
Germà Bel, far i seny: “Fer passar les
mercaderies pel centre de l’Estat és pu-
ra ideologia”. No té cap sentit econòmic.
Però això, en les absoltes del govern de
Zapatero, és pura redundància.

Xavier Bosch
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