
E l Centre de Cultura
Contemporània de Barce-
lona és conegut avui com

CCCB en perdre la primigènia
denominació de “Casa de Cari-
tat”; però aquesta denominació
es conserva en la memòria de
molta gent, entre altres raons
perquè, en aquestsmoments, ofe-
rir a la ciutadania una cultura de
qualitat és fer-los una caritat que
no té preu. Josep Ramoneda ha
convertit aquest centre en el fo-
cus més dinàmic d’alta cultura
de Barcelona —ai! si no fos pel
festival Sònar, despietat amb les
orelles dels assistents i dels
veïns—, i mai no li agrairem prou
tanta intel·ligència, mesura,
equanimitat i generositat en la
gestió d’aquest lloc.

Ja fa uns quants anys que, de
tant en tant, el Centre ofereix
mostres de cultura
urbana vinculada a
grans figures de les
lletres —Joyce, Kaf-
ka, Pessoa—, totes
modèliques. Ara s’hi
afegeix una nova
mostra, que es pot vi-
sitar fins al 17 de ju-
liol, dedicada a Clau-
dio Magris i la ciutat
de Trieste. La nove-
tat d’aquesta
exposició resideix
bàsicament en dues
coses: 1) La ciutat
triada va ser
històricament, i és
encara, una cruïlla
de civilitzacions
—l’austríaca, l’honga-
resa, l’eslovena, la
dels països balcànics
i la italiana, i més i
tot—, cosa que li ofe-
reix un dinamisme i
un caràcter interna-
cional o metanacio-
nal insòlit, i 2) L’ho-
me de lletres triat per a l’ocasió
és Claudio Magris, un dels més
grans intel·lectuals viu de l’Euro-
pa dels nostres dies.

Quant al primer punt,
l’exposició no s’oblida de cap as-
pecte de la mixtió lingüística, re-
ligiosa, política i cultural de la
ciutat de Trieste, i hi apareix des
del “boro” —el bòreas dels grecs,
la tramuntana a Catalunya— fre-
da, seca i a ràfegues, fins a les
més vàries circumstàncies de
què ha estat escenari la ciutat:
Trieste com a “non luogo” (no-
lloc); l’ús de llengües tan distin-
tes com l’alemany, l’italià, el
croat, el rutè, l’eslovè, el polonès,
el friülà, el txec o l’hongarès; el
moviment antipsiquiàtric deMa-
rio Basaglia, director que fou de
l’Hospital de San Giovanni, tan-
cat l’any 1977; l’amistat que hi
van practicar Italo Svevo i James
Joyce; el cartellisme de Marcello
Dudovich; el cafè San Marco
—companyia i estímul de bona
part de l’obra de Magris—; la lli-
breria antiquària d’Umberto Sa-
ba —del qual poden escoltar-se
textos magnífics en tres llengües
a través de telèfons de baquelita,
res d’auriculars moderns—; el
riu Danubi —del qual Magris en
va fer una història cultural prodi-

giosa (Editorial Anagrama); i la
figura de la primera dona deMa-
gris, l’escriptora Marisa Madieri
(1938-1996).

Quant al segon punt, l’encert
enorme d’aquesta exposició con-
sisteix a haver agafat un autor
viu, com ja s’ha dit. Quan una
“mostra” d’aquestes característi-
ques s’arrapa a la vida
pròpiament dita d’un autor es fo-
nend’una bursada tots els fetitxis-
mes, tota tendència a la “monu-
mentalitat” i tota idolatria. Lla-
vors el visitant ja no té la
sensació que passeja entre la ru-
namés omenys devastada,més o
menys reconstruïda, del passat,
sinó entre els batecs d’un intel·-
lecte, d’una ànima i d’una existèn-
cia en tota la seva complexitat,
fragilitat també. Llavors ja no
ens quedem aclaparats per la ce-

lebritat, l’aurèola o la fama d’un
difunt, sinó immergits, benmiste-
riosament, en allò que se’n diu el
“vivent” d’una persona: ell, el seu
món circumdant, els seus amors,
els seus amics, les seves excursio-
ns ambmotxilla, els diaris de lec-
tura quotidiana, la biblioteca i
l’amuntegament de fotos —totes
vinculades a un record ben viu—
que l’autor té parades damunt de
la tauleta de la sala d’estar.

Tot plegat no es podria resu-
mirmés bé que amb les paraules
que acompanyen una de les sa-
les: “Veure les pertinences que
acompanyen una vida humana,
la de l’autor, fa afectiu allò que
en abstracte fa un llibre: l’establi-
ment d’un diàleg”. El perill de to-
tamuseografia és que només “es-
coltem” una matèria morta; el
mèrit d’aquesta exposició és que
s’hi reflecteix una vida, i s’hi par-
la, i ella ens dóna més vida a no-
saltres mateixos.

A pesar del que pugui sem-
blar fent una ullada a la
bibliografia dels darrers

anys, encara patim un dèficit
notable pel que fa a la recerca
dels anys quaranta del segle
passat i, tan important com
això, sobre el franquisme
català. Per exemple, anem espe-
cialment malament quant a co-
neixements sobre el franquis-
me indígena, els franquistes ca-
talans, perquè n’hi va haver, de
franquistes catalans, molts i
molt importants i en àmbits
molt diversos, sigui en el món
eclesiàstic, civil, militar, cultu-
ral, etc.

El treball que ha preparat i
editat l’historiador Javier
Tébar permet corregir una mi-
ca aquest doble problema i afe-
geix un altre element molt
valuós: posar a l’abast del lec-
tor una raresa, un dietari pri-
vat d’un personatge de la
situació. És gairebé un exotis-
me, una troballa importantíssi-
ma i, probablement, el més im-
portant de tot plegat. En un
país on l’escassetat d’aquesta
mena de documents ha fet un
mal incalculable, l’aparició
d’un text d’aquesta mena és
d’una importància cabdal.

La troballa, explica Tébar
en la presentació, va ser gaire-
bé casual: la consulta als fami-
liars del baró d’Esponellà, men-
tre preparava la tesi doctoral,
va fer que aquests remenessin
entre els papers privats i apare-
guessin les llibretes amb les
anotacions. Se sabia que Epifa-
ni de Fortuny havia escrit més
dietaris, però s’havien perdut.
Així doncs, el material era únic
i excepcional. Irregular pel que
fa a la cronologia, amb grans

salts temporals, però amb algu-
nes anotacions que valen gaire-
bé una recerca monogràfica.

Epifani de Fortuny, baró
d’Esponellà, gran propietari
rural, membre destacat de
l’Institut Agrícola Català de
Sant Isidre i de les instàncies
oficials franquistes relaciona-
des amb l’agricultura i la ra-
maderia, va anotar tot un se-
guit de reflexions i activitats
que acaben formant una
panoràmica d’allò més interes-
sant d’un grup social —els
grans propietaris rurals—, de
fortes arrels conservadores,
franquista i monàrquic a la ve-
gada, però no gens falangista.

Continuadors del treball i la
projecció dels seus pares i avis,
el baró d’Esponellà explica
com es reconstrueix el teixit as-
sociatiu d’aquest sector, enmig

dels enfrontaments i equilibris
amb els intents per desplegar
els projectes nacionalsindica-
listes que, en bona mesura, xo-
quen amb els interessos tradi-
cionals d’Esponellà i els seus
companys. Enmig de tot ple-
gat, apareixen pàgines interes-
santíssimes sobre la seva
relació amb Antonio Correa
Véglison, el governador civil de
Barcelona i home clau del rè-
gim en els anys de la Segona
Guerra Mundial a Catalunya,
retrats de personatges com Ge-
rardo Salvador Merino i Ra-

món Serrano Suñer que me-
reixen una lectura atenta, i al-
gunes observacions d’una agu-
desa notable.

Per exemple, apuntin
l’observació que Correa fa al
baró d’Esponellà, arran d’una
visita de l’aristòcrata al capità
general: “Al quedarnos solos
Correa arremete contra lo que
él llama “mal de los catalanes”:
acudir siempre en segunda ins-
tancia a Capitanía General
cuando se trata de asuntos im-
portantes”. I, tot seguit, en una
segona anotació, el baró
d’Esponellà posa en evidència
una qüestió que, més o menys,
coneixem però que està molt
poc documentada: les pèssi-
mes relacions del primer gover-
nador civil de postguerra,Wen-
ceslao González Oliveros, amb
la burgesia local: “Si en alguna
ocasión hay en Cataluña lo que
él llama segundas instancias es
debido a que, por ejemplo, en
casos como los que se presenta-
ban a su antecesor [González
Oliveros], forzosamente debía
poder acudir a una superior au-
toridad ya que por las inferio-
res se sentían desamparados”.

En dues anotacions apa-
reixen dos elements cabdals
del franquisme a Catalunya: el
manteniment de les tradicio-
nals bones relacions entre bur-
gesia local i Capitania Gene-
ral, que ja venien de lluny (en
època d’Alfons XIII i durant la
dictadura de Primo de Rivera,
els contactes entre la burgesia
local i Capitania eren molt sov-
intejats i fructífers, la qual co-
sa permetia prescindir, en
manta ocasió, dels inconve-
nients de la política civil), i les
tibantors internes del fran-
quisme, que van donar alguns
conflictes prou interessants
de conèixer i investigar.

Expurguin el dietari i pren-
guin-ne nota. És una
contribució indispensable per
construir el trencaclosques
del franquisme català.

El dietari del baró
d’Esponellà és la visió
d’un grup franquista
local però no falangista

El text deixa ben clar
les bones relacions
entre burgesia local
i Capitania General

“El mèrit d’aquesta
exposició és que
s’hi dialoga amb
el vivent d’un home”

Exposició del CCCB sobre Trieste. / m. minocri
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Jo, franquista català
Francesc Vilanova

MARGINALIA

La Trieste de Magris
Jordi Llovet

DIETARI DE POSTGUERRA
DEL BARÓ D’ESPONELLÀ,
1940-1945
A cura de Javier Tébar
Generalitat de Catalunya
252 pàgines. 20 euros

Autoritats franquistes de Barcelona esperant l’avió que porta a Heinrich Himmler, l’octubre de 1940. En primer
terme, el general Luis Orgaz i Wenceslao González Oliveros, governador civil. / j. domínguez pont (agdb)
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A la plaça de les Glòries,
aprofitant l’espai en
obres del nou Museu
del Disseny, es pot

eure aquests dies l’exposicióBar-
celona Direccions, on es mostren
un conjunt d’obres i iniciatives
promogudes per l’Ajuntament.
Elmuntatge es basa en l’aprofita-
ment d’una sèrie de materials in-
dustrials que es fan servir per
conformar l’espai. Cortines de
plàstic, contenidors de diferent
grandària, xarxes electrosolda-
des, cintes de plàstic contínues,
puntals regulables, tanques
d’obres públiques o taulers d’en-
cofrat; tot plegat aconsegueix
una atmosfera que transmet que
l’arquitectura pot estar feta a par-
tir d’elements de caràcter indus-
trial que es deuen voler utilitzar
per aconseguir un aspecte desem-
bafant. D’aquesta manera de fer
en podríem dir estil Servei
Estació. El moment àlgid és quan,
travessant un dels contenidors,
ens troben en un mirador
construït amb taulers d’encofrat
i estructura de puntals. El con-
trast entre aquest petit espai i l’es-
pectacle del soterrani que desco-
brim sis o set metres a sota dels
peus és remarcable. El soterrani,
de fet, és una obra en curs i per
tant no té “acabats” que s’accen-
tuen amb el recurs del contrast,
dipositant una maqueta i unes
capses d’embalar sobre una mo-
queta. L’aspecte recorda l’esperit
de la reforma del Palais de
Tòquio de París, on l’edifici va ser
presentat com un espai no aca-
bat que contenia obres d’art. L’ar-
quitectura no acabada la perce-
bem com una oportunitat; quan
està acabada, en molts casos, la
eiem com a publicitat.
D’entre els continguts de

l’exposició destaca una
col·lecció de cent tres postals
dedicades cada una a una obra
d’arquitectura, acabada, en
curs de realització o en projec-
te. Totes contenen una imatge
amb un número ben visible i

una informació bàsica al dors,
no hi ha millor manera d’ado-
nar-se del que es fa que presen-
tant-ho com una col·lecció. Es-
tan pensades per endur-se-les,
si n’agafen una de cada poden
escampar a casa 103 postals.

Amb aquest mosaic,
vostès mateixos po-
dran fer observacions
i treure’n alguna
conclusió, agrupant-
les segons els sembli:
els números perme-
ten poder tornar sem-
pre a l’ordre original.
Aquestes són algunes
observacions per co-
mençar el joc.

Els més abundants
són els habitatges i les
residències (22 pos-
tals), seguits pels es-
pais públics i plans ur-
banístics (15+5). És no-
table el nombre de pos-
tals dedicades a
fàbriques de creació o
centres d’art (13). Si hi
afegim biblioteques,
ludoteques o filmote-
ques (5) i escoles o es-
coles bressol (10), for-
men un conjunt consi-
derable dedicat a
l’educació i a la cultu-
ra. Si, enlloc d’agrupar-
les pels usos, tracten
de fer-ho per diverses
associacions, s’adona-
ran que entre els edifi-
cis culturals hi ha
força edificis aprofi-
tats als quals se’ls ha
canviat l’ús, mentre
que en altres usos és
esporàdic. Entre els
habitatges no hi ha
cap edifici aprofitat.

No és una mica estrany en els
temps actuals? No hi han pensat
des del Patronat Municipal de
l’Habitatge? La sobrietat compo-
sitiva és notable en els edificis
d’oficines. En canvi, on trobaran
la concentraciómés alta de fines-

tres disposades aleatòriament i
de coloraines “engrescadores”
és entre els habitatges. Hi ha tan-
tes finestretes casuals, que quan
ensopeguin amb alguna vella
fàbrica convertida en biblioteca,
per exemple, amb les finestres
endreçades, els ulls descansa-
ran. Les construccions més
sòbries i més franques estruc-
turalment es troben entre els
edificis dedicats al transport:
estacions, passeres o ascensors.
N’hi ha poques, però són nota-
bles. Vostès mateixos poden fer
les associacions que vulguin
comparant les postals.

Després d’aquest joc, en sortir
a la plaça de lesGlòries, és inevita-
ble preguntar-se com pot ser que
entre els usos més creatius abun-
din els edificis aprofitats i no apro-
fitem el viaducte de Glòries? Com
pot ser que l’estètica del muntat-

ge expositiu utilitzi la contingèn-
cia com a argument i fins i tot la
precarietat, i en canvi a la ciutat
no sapiguemaprofitar allò que te-
nim?Compot ser que utilitzem la
plàstica de la disposició aleatòria
de les coses per reforçar el dis-
curs i vulguem endreçar els En-
cants que són això? Com pot ser
que construïm una nova coberta
pels Encants a la plaça de les
Glòries i noutilitzemcomacober-
ta el sota del viaducte ara allibe-
rat? Des d’aquí els convido a sor-
tir amirar-se les Glòries com l’au-
tèntica exposició Barcelona Direc-
cions Incomprensibles.

El nou DHUB exposa
les obres i iniciatives
promogudes
per l’Ajuntament

Agrupant les postals
per usos, comprovem
que abunden els
edificis aprofitats

ARQUITECTURA

Postals de Barcelona
Xavier Monteys

Mosaic amb algunes de les cent tres postals sobre arquitectura de l’exposició. / x. m.
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