
En el número 51 d’aquesta revista
s’hi va incloure un article del meu
col·lega arquitecte Josep Batalla,

amb el títol «Simbologia Nacional».
Com que l’afer és molt interessant, em
permeto de sol·licitar un espai en
aquesta revista per a fer unes obser-
vacions.

El primer que se’m va ocórrer
després d’aquella lectura fou recordar
unes paraules d’un premi Nobel, Her-
mann Hesse, que l’any 1946, per trobar-
se malalt, no pogué anar a Estocolm a
recollir el diploma que s’atorga als
guardonats; però, en nom d’ell, es van
llegir unes paraules seves, una petita
part de les quals us ofereixo:

… el meu ideal no és de cap manera que
s’anul·lin els fets nacionals per a donar
pas a una Humanitat espiritualment uni-
forme. No! Visca la diversitat, visquen
les diferències i els matisos de la nos-
tra terra estimada! ¿No és meravellós que
hi hagi tantes races i tants pobles, tantes
llengües, tantes formes de pensar i de
concebre el món? Si jo odio i sóc un
enemic irreconciliable de la guerra,
de les conquestes i de les depreda-
cions, es deu, entre altres raons, al fet
que aquestes forces tenebroses exi-
geixen tan cruels holocausts del que
en la cultura humana hi ha d’incor-
poracions històriques, d’individualit-
zació elevada, de fecunda diferen-
ciació. Rotundament, m’oposo als
grands simplificateurs. I em proclamo
fervent partidari de la qualitat, del
refinament.

Hesse, durant la seva vida, recollí
diversitat de formes elevades de l’es-
perit i les encabí en escrits d’extrema
bellesa. Com ell, hi ha hagut grans
personatges que han manifestat sem-
blants idees. La persona més repre-
sentativa fou Thomas W. Wilson, pre-
sident dels Estats Units entre els anys
1913 i 1921 i premi Nobel de la Pau
en 1919. Una de les seves propos-
tes per a establir la pau, un cop aca-
bada la primera guerra europea, fo-
ren els seus catorze punts, un dels
quals era el respecte a les minories.
Ni el senat nord-americà acceptà les

seves propostes ni, naturalment, els es-
tats aplegats a París per a signar aquell
tractat de pau. Els qui hem llegit una
mica d’història podem recordar com
aquesta negativa va tenir bastant a
veure amb la preparació de la terrible
guerra mundial del 39. Els estats cons-
tituïts a l’edat mitjana, basant-se en el
dret del més fort, en corrupteles i amb
matrimonis, s’han anat formant menys-
preant els drets de les minories. I en-
cara avui a Europa es posa a votació
una constitució on ni una sola vegada
s’esmenten els drets de les nacions
sense estat, dels pobles oprimits per
l’ocupació forçosa.

Molts pobles, avui assimilats per
algun poder, tenen les seves especials
característiques, les quals, moltes ve-
gades, es contraposen a les que vol
imposar el poder dominant. La més
important creiem que és la llengua.
Així ho creuen els finlandesos, de qui
ens hem assabentat que és el poble
que ha aconseguit el primer lloc en-
tre els països del món pel que fa a la

categoria de l’ensenyament. La llen-
gua se l’ha creada cada poble en fun-
ció de moltes coses que li són es-
pecífiques. No és un fet casual que el
pas d’una llengua a una altra sigui
marcat d’una manera gairebé precisa.
Esguardem per un moment el mapa
fet per Jacme Taupiac, publicat en la
pàgina 25 del número 50 de LLENGUA
NACIONAL. Assenyala els límits de les
terres de parla occitana i catalana i
que haurien pogut constituir, a partir
del segle XXIII, un estat cultural modè-
lic: l’estat d’un poble que es trobava
aquells anys al cim de la seva forma-
ció cultural, cívica i religiosa. La llen-
gua d’oc i la llengua d’oil caracterit-
zaven dos pobles molt diferents, de la
mateixa manera que les llengües ca-
talana i castellana les utilitzaven dos
pobles de pensaments i, especialment,
de sentiments contraposats.

Havent posat la llengua com a cap-
davantera del conjunt de diferències
que caracteritzen els pobles, volem
centrar ara l’atenció en un art que

l’acompanya: el de l’arqui-
tectura. La construcció és un
noble ofici, però és sols una
part del món arquitectònic.
L’arquitectura, com totes les
belles arts, és més que un
ofici: és un sentiment, el sen-
timent col·lectiu d’un poble,
que s’expressa en els mo-
ments que pot i de la manera
que pot. Les societats, amb
els seus daltabaixos, no són
constants en les seves mani-
festacions. Els egipcis durant
milers d’anys van aconse-
guir d’expressar-se arqui-
tectònicament, però tan sols
en una època ben curta,
quan dominà l’Escola de Tell-
el-Amarna (regnant el pare
de Tutankamon, el cismàtic
Akenaton, que va voler in-
troduir l’adoració d’un déu
únic), es produïren sublims
obres d’art, com l’estàtua de
la reina Nefertiti, per posar
un sol exemple. 
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No volem una humanitat uniforme

MIQUEL PONSETÍ I VIVES

La reina Nefertiti



També el poble grec repetí, durant
centenars d’anys, un model de temple
força acceptable i ben característic de
la seva cultura, però tan sols en la curta
etapa del govern de Pèricles s’aconse-
guí la perfecció artística del Partenó i
de les perfectes escultures de Fídies.
Eren els temps en què en una mateixa
ciutat (Atenes) es podien saludar, tro-
bant-se pel carrer o en qualsevol acte
cívic, personalitats com Milcíades,
Temístocles, Pèricles, Èsquil, Sòfocles,
Eurípides, Fídies, Anaxàgores, Sòcrates,
Heròdot, Tucídides, etc. Deixant a part
moltes mostres d’elements arquitectò-
nics que aïlladament cultures ben dis-
pars han produït en el món, és sobre-
tot en les èpoques en què les cultures
minoritàries s’han pogut exterioritzar
amb llibertat que hi ha hagut progrés,
i en són bona mostra les cases del nos-
tre Eixample, les quals foren projecta-
des pels nostres arquitectes del segle XIX
i de començaments del segle XX, cases
modernistes que van fer arquitectòni-
cament famosa Barcelona, i tan mal-
baratades més tard amb motiu dels
canvis d’ordenances i de les polítiques

governamentals. Eren els temps en què
s’edificà el Palau de la Música Cata-
lana, palau ple de símbols de Catalu-
nya, que val la pena de comparar amb
el nou Auditori, en el qual no hi ha ni
el més mínim símbol de catalanitat: no
recorda res de nosaltres, ni de la nos-
tra terra ni de la nostra història.

Malgrat tot el que ens expliquen
els tractats d’art i el que ens volen en-
senyar les seves històries, sapiguem
que l’art i l’arquitectura no poden ser
mai universals, ja que l’art és l’exte-
riorització del nostres sentiments, es-
sencialment individuals. L’art i l’ar-
quitectura sols poden ser simbòlics
quan han estat assumits per un poble,
per un conjunt de persones capaces
de sentir les mateixes passions i emo-
cions i amb capacitat d’agermana-
ment. Consegüentment, com que els
sentiments evoquen, en exterioritzar-
se, el caràcter, és a dir, l’essència dels
lligams que ha aconseguit aquest ager-
manament, les obres dissenyades per
aquests arquitectes expliquen molt
més que l’obra en si: simbolitzen el
demble del poble.

Parlem, naturalment, d’art; no pas
de còpies d’elements ni de modes
artístiques. Quan, per exemple, els ca-
talans edificaven l’església de Santa
Maria del Mar, tenien en llur ment un
encàrrec, un objectiu i uns coneixe-
ments tècnics. I l’art l’hi posaren ells,
els catalans; era tot el poble de Ribera
que volia la seva catedral. I en va sor-
tir una de les millors obres del món,
espiritualment i arquitectònicament.
Quan, en canvi, s’encarregà l’Auditori
–fa pocs anys– a un arquitecte de pres-
tigi, es va confiar en el seu prestigi, en
la seva tècnica i en el seu bon ofici,
però el poble no hi va prendre part; no
perquè el poble hagués d’haver-hi
aportat disseny o pedres, sinó perquè
l’anima del poble català no va ser dins
la ment dels artistes que el projectaren.

Amb aquest exemple, doncs, plan-
tegem el problema: no es tracta de fer
encàrrecs a gent de bon ofici, per a
aconseguir una bona arquitectura,
sinó de fer-los a professionals o a
equips de professionals que sentin la
seva pàtria. L’Auditori és un bon au-
ditori, però l’obra que es fa dir Teatre
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Nacional de Catalunya no té res de
teatre, res de nacional ni res de català.

Això què vol dir? Vol dir que el pa-
triotisme, aquest mot que ja no s’es-
tila, és essencial en un país, per a ele-
var aquest a un bon nivell. Les grans
construccions, les que volen represen-
tar una nació, no es poden fer per
encàrrec a professionals que no tinguin
la nació com la més preuada de les se-
ves figuracions; sols posseint aquest
sentit patriòtic podran aconseguir el
simbolisme que se’ls pot exigir.

Avui preval la «moda» de la cultura
universal. Com si pogués ser un mèrit
la còpia d’un element artístic –cons-
trucció, o cançó, o pintura– pel fet que
és arreu ben acceptada o, potser, ve-
nerada i tot. Res no hi podem oposar,
a aquesta consideració, i sempre serà
benvinguda qualsevol novetat si ens
és útil i plaent; però no pas quan vul-
gui ser representativa de la nostra
presència com a col·lectivitat. Alesho-
res hem d’exigir la nostra cultura i no
menystenir-la.

Els temps no ens acompanyen.
S’ensenya més allò universal que allò

particular. S’ensenya l’art contempo-
rani, per exemple, com s’ensenyava fa
anys l’art nouveau i, més tard, el fun-
cionalisme, o la bauhaus. Els concep-
tes dominen els intel·lectuals per sobre
de les particularitats nacionals, aque-
lles que tan bé va saber expressar amb
la seva arquitectura Alvar Aalto, l’ar-
quitecte finlandès.

Permeteu-me d’acabar amb un bri
de poesia –ja que, segons Frank Lloyd
Wright, n’haurien de dur dins seu tots
els arquitectes– copiant unes ratlles
que es troben en la meva darrera no-
vel·la Anna, una dona bona, en la qual
un capellà que vol restaurar un mo-
nument diu: 

La restauració del monument, que ara
discutim, té ben poca importància.
Però en pren, d’importància, si en fem
un símbol. Com una petita idea que,
isolada, pot ser ben poca cosa, en con-
vertir-se en un símbol pot esdevenir
una mostra venturosa de subversió o
de transmutació. Jo crec que no hem
d’acotar el front davant de qualsevol
ruïna. I estenc el raonament a tot el
que és moridor: des de les pedres

mil·lenàries dels merlets dels que foren
altius castells, fins a les tendres il·lu-
sions del jovent que cerca amors im-
possibles... Tot, absolutament tot, és
fal·lible. Tot sembla fal·lible. I tot ho és,
excepte nosaltres mateixos. I no preci-
sament pel nostre cos, ni per les nos-
tres obres, sinó pel nostre esperit. El
Mestre digué: «No és tot moridor. Hi ha
quelcom de perenne dintre de cada un
de nosaltres.» Si copsem el profund
sentit d’aquestes paraules, ens sentirem
ferms com una roca inexpugnable pels
temporals, i renaixerà la confiança dins
nostre... Restaurarem, nosaltres, tem-
ples mísers. Com, de la mateixa manera
i pel mateix motiu, restaurarà la jo-
vencella desesperada la seva confiança
en l’aimat que l’ha oblidada.

Confio en la restauració que el ca-
pellà vol fer simbòlica, i espero que,
en el futur, els monuments que hagin
de representar els nostres sentiments
nacionals siguin encarregats al ma-
teix poble, que els voldrà projectar,
construir i conservar com a símbols,
delegant al patriota que cregui més
laudable les tasques de més respon-
sabilitat.◆
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