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ament brillant, com quan diagtica pel broc gros, però amb
cia, per què les parelles d’eserres s’espatllen bàsicament
cantó de la dona i les de drebàsicament pel cantó dels hos. Però d’observacions ben trodes n’hi ha una pila enmig del
ori burlesc i les paròdies de
sonatges de mitjana edat i
a maquinària narrativa prou
n empescada com perquè el
tor de novel·la descaradament
mercial, i amatent oient, especor o lector de la Moliner
diàtica, s’ho passi molt bé.
Però hi torno, i disculpin: em
nformaria amb trobar un dia
volum petit i marginal de cent
nes, publicat en una editorial
coses petites, on Moliner contrés destil·lades les planes on
bel·ligerància de l’alcohol, la
ga, el desencís i l’encís, els hos i els fills topessin amb una
radora sense crosses novel·ques, sense trames de bode-

‘La col·laboradora ’
ha planes d’autora
uallada, lluny dels
eures comercials de
novel·lista mediàtica

es,
assassinats
antics,
umentació de guerra, de
mòria històrica, d’agents liteis, premis pactats i escriptors
ats de vanitat. Jo vull llegir la
a vessant narradora més pot i la seva ironia amarga més
til sense la matraca d’una nola professional. Ah. I per desmptat, al damunt, la novel·la
ciona perfectament bé com a
at
comercial
desimbolt,
ginyós, a estones corprenedor
marg, i capaç també de més
na i de dues sotragades (incloles del riure).

ats de Barcelona. / carles ribas

Un dels capítols més controtits és Un matí entre togues,
l’autor defensa a capa i espasa
tuació del primer jutge insctor del cas, Juli Solaz, tot i la
a evident parsimònia que va
ibar a exasperar els fiscals.
nyella, a més, amaga al lector
a conversa que va mantenir
b el jutge i desaprofita, en
m de la “intimitat”, una oportuat per anar una mica més
là.
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Una torre d’apartaments

Mig nihilista

Xavier Monteys

Jordi Llovet

N

U

n edifici d’habitatges a la
Via Favència
promoguda pel Patronat Municipal de l’Habitatge. Són habitatges petits destinats a
persones majors de
65 anys. Els apartaments, sis a cada planta, estan orientats
tres a una façana i
tres a l’oposada. La
distribució del tipus
més nombrós, quatre
per planta, aprofita
un bon recurs iniciat
a Barcelona al final
dels anys cinquanta
amb la disposició de
l’habitació i la sala separades per una porta corredissa. El bany
millora altres pisos similars ja que s’hi pot
accedir
des
de
l’habitació i la cuina
s’encaixa al mur. Gestos simples i eficaços
que en certa mesura
ja no podem deixar de
fer un cop vist que
funcionen millor que
altres solucions. De
fet, hem arribat a un
punt que en molts casos aquesta distribució estàndard es
pot fixar igual que la
pica de la cuina o el
vàter. Els apartaments de les cantonades, dos per planta,
són diferents i tenen
alguna alegria més
per la seva posició i La torre d’habitatges de Via Favència, de 17
per la possibilitat de tenir finestres a dos costats, mi- cions volumètriques més efillors vistes i millor orientació, caces.
Els edificis d’habitatges, per
però la planta és pitjor.
És interessant veure com dotar-se d’un discurs, han acaevoluciona l’habitatge a Cata- bat per recórrer a uns elelunya, especialment el de peti- ments cada cop més perifèrics i
tes dimensions. Els aparta- sistemàtics. Aquesta torre n’és
ments en si no tenen més possi- un exemple, els apartaments
bilitats de tenir fortuna que no tenen res d’especial, és
complir el conjunt de normati- l’organització la que suporta
ves vigents. La petita superfí- conceptualment l’edifici. Un
cie fa que les seves possibles
distribucions ja estiguin definides abans de començar a jugar
i no tinguin més camí intel·ligent que copiar alguns dels
exemples que fa 50 anys ja havien arribat a una conclusió
similar. El vídeo que el patronat té penjat a l’espai web sobre aquesta torre conté una
explicació de com l’edifici escalfa l’aire que entra als apartaments des de l’exterior per
complir el que exigeix el demencial Codi Tècnic de
l’Edificació en matèria de
ventilació i per millorar l’eficiència energètica. El més sor- passadís central uneix dues esprenent és que aquests deta- cales exteriors situades en calls, que no tenen un gran in- res oposades i en extrems opoterès en si mateixos, siguin sats i que ha estat batejat, en
ara per ara l’únic discurs so- un excés d’optimisme, com a
bre l’habitatge. Resulta sor- “carrer”. Les escales dels edifiprenent que un edifici d’habi- cis fa temps que han passat a
tatges dotacionals s’hagi de ser més un sistema d’evacuació
construir en una torre de 17 que cap altra cosa; en una torre
plantes, potser seria més inte- d’aquestes característiques en
ressant des del punt de vista són necessàries dues que han
energètic pensar en ordena- optat per deixar-se veure i cri-

La construcció,
a Via Favència,
va rebre el premi
Ciutat de Barcelona

Se sobrevalora avui
la idea de circular per
l’edifici i es menysté
quedar-se a casa

CRÍT

plantes, amb les escales a la vista.

dar l’atenció, i s’han convertit
en l’element “original” de la
composició. Aquestes escales
introdueixen una geometria inclinada en una composició
bàsicament repetitiva i horitzontal i són la seva identitat
més destacada, reforçada pels
colors. La dotació d’elements
especials es completa amb un
parell de sales comunes de
dues alçades en les cantonades
i d’una coberta accessible que
funciona com un mirador. Tot
plegat, la torre és un nucli dur
de formigó armat folrat per un
conjunt d’elements de xapa ondulada i malla deployé que resol escales, galeries i finestres
dels apartaments.
A les explicacions d’aquesta torre, després d’atorgar-li
el Premi Ciutat de Barcelona,
es valoren molt els elements
comuns, assenyalant que afavoreix la sociabilitat del bloc.
Ja fa un temps que la retòrica
de l’arquitectura moderna
ens deixa insensibles en donar més valor a aquests elements que els individuals, els
habitatges. Sobrevalora la
idea de circular per l’edifici i
menysté quedar-se a casa. Segons la meva opinió, és més
important estudiar la finestra
d’un apartament per poder
passar-hi hores badant, que
no pas batejar el passadís com
a carrer.

o sembla que Ivan Tur- saben—,
guénev (1818-1883) fos correcta
l’inventor de la paraula seu perso
“nihilista” (del llatí nihil, “no- amb el s
res”), però el fet que la fes servir rres i pro
per designar el personatge de Rússia; i
Basàrov, a la seva novel·la Pares i queda, e
fills (1862), va fer que tota la jo- ombra d
ventut de Rússia, al seu moment, toievski h
en parlés apassionadament. Do- complete
minat el país pel tsar Alexandre més prof
II, que el tenia sotmès a formes tudiat m
ancestrals de feudalisme —si fa perimen
no fa, com Putin ara—, i malgrat lògica, h
el fet que el 1861 s’hagués divul- molt me
gat el famós manifest per a l’alli- pròpies,
berament dels pagesos, els rus- fets. En
sos van veure, els uns amb simpa- en aques
tia, els altres amb disgust, que co- bareu en
mençaven a córrer aires de lliber- cuperada
tat per la contrada immensa, la dia, de F
promesa d’una emancipació que, lona, M
en realitat, va fer-se només mirat- que un té
ge amb la revolució de 1917 i sa del di
escarran
càstig amb Stalin.
Sigui com sigui, Turgénev, ra més a
que és el més occidentalitzat dels escriptors russos del
XIX, va decidir, després de l’èxit aconseguit amb obres anteriors —especialment
Niuada de gentilhomes (1859)— posar
damunt la taula les
contradiccions entre
l’ordre aristocràtic
dominant a la Rússia
de la seva època, el
món rural i els anhels dels joves universitaris preparats
a Moscou o a Sant Peterburg, molts d’ells
llegidors, com en el
seu cas, de les teories hegelianes i de
Schopenhauer,
tirant, aquestes segones, a un pessimisme quasi irreductible. Dos altres autors
van influir en la Ivan Turguénev.
construcció del discurs de Turguénev: l’obra d’Aleksandr Herzen, promotor d’un
“socialisme camperol” que faria
fortuna, i l’obra de Vissarion G.
Belinski, crític de literatura —a
qui dedica el nostre llibre
d’avui—, propulsor d’una teoria
de la literatura vinculada al poble
i reflex de les seves condicions de
vida: cosa que gairebé tots els es- (vegeu e
criptors russos de mitjan segle nihilista.
XIX en avant van assumir no sen- fa sovint
se riscos. Bakunin, el més pròxim tar una p
representant al nihilisme polític prou va
de la Rússia del XIX, va viure cap acabi els
als mateixos anys que Turgué- tia més p
nev, però defensava un socialis- turalista
me utòpic i pagesívol que, en rea- que és e
litat, va deixar una empremta es- L’autor
cassa en la novel·la d’avui, que, “una figu
com ja s’ha dit, va de dret al nihi- tal força
lisme —és a dir, proclama que no plet allun
s’ha de creure en res de res: ni en petit, vu
el mort ni en el pobre que el vet- geu l’arti
lla— i no s’atura en consideraci- fills, del m
ons més enrevessades, com ho fa- resultant
ria, poc després, un Friedrich ller, tibat
llibre va
Nietzsche.
El cas és que Turguénev, mal- el panora
grat les seves bones intencions i i més i t
un domini de la llengua russa traduït e
que l’honora —ho diuen els que la Turguén
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