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“La història són els fets,
però també els espais”
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L’estació de Portbou i el present d’Europa
motiven el nou llibre de Jordi Carrió
JORDI NOPCA
BARCELONA

“No vaig començar a escriure fins al
2001. Tenia 52 anys. Si no ho feia era
perquè ja hi havia en Feliu Formosa. I ell ho sap, això”. Jordi Carrió
parla amb tranquil·litat dels seus
orígens com a persona que escriu:
encara no es reconeix en l’etiqueta
d’escriptor. “Sóc modest”, assegura.
També repeteix, de tant en tant i
amb un somriure als llavis: “El meu
discurs és desordenat i barroc”.
Tot i que se’l coneix gràcies a la
vinculació amb l’Ajuntament de Barcelona –hi va entrar el 1982 i hi va
ocupar diversos càrrecs de responsabilitat, com ara la gerència de Museus i Patrimoni Cultural–, Carrió ha
anat desenvolupant una trajectòria
gairebé silenciosa amb llibres difícils
de classificar, com Suite Barcelona
(Fonoll, 2011) i Fin’amor (Curbet,
2013), que s’han guanyat una minoria de lectors exquisits. “El primer
que vaig escriure van ser els títols per
a unes escultures d’una artista que és

amiga meva, la Maïs –diu–.
Dels títols se’n van despenjar uns versos. Va ser gràcies a aquest impuls que
vaig començar a tenir coses a dir”. Després de Maïs, l’obra absent (2003) van
venir llibres com Pols de vidre (2006), Set poemes a Tàpies (2007), Els dies que vindran (2009) i A Mo, ara (2010). “Un
dia en Sam Abrams va dir a en Cuixart que estava bé que jo hagués començat tan tard, perquè així no havia
d’anar a Sant Antoni a comprar els
meus primers llibres i estripar-los
–fa memòria–. Els meus poemes primerencs no són de joventut”.
Una descoberta indignant

Una visita a l’estació de Portbou el
2011 li va tornar a despertar la creativitat. “L’estació estava absolutament decrèpita –diu–. Vaig pensar
que aquí no en tenim prou de no arreglar les coses, sinó que a vegades
construïm de nou i malament, en
contra del que ja hi havia”. Carrió va
escriure una primera sèrie de proses

PATRIMONI

El MNAC convida la jutge de l’Aragó
a visitar les pintures de Sixena
ARA

BARCELONA

El Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) va presentar ahir al
Jutjat de Primera Instància d’Osca
la resposta al requeriment en què
s’ordenava l’execució provisional
de la sentència sobre les pintures de
Sixena i, per tant, a efectes pràctics,
se’n demanava el trasllat. El museu
l’informa que és “impossible traslladar les pintures sense danyar-les” i
aporta diferents informes científics
que ja ha fet públics –l’últim, de l’experta internacional Simona Sajeva–
que assenyalen la seva extrema fragilitat i els riscos que suposaria
qualsevol moviment. A més, el centre ha tornat a demanar a la jutge
que visiti el MNAC i faci una inspecció in situ de les pintures tal com estan exposades i conservades actualment, ja que fins ara no ha vist les
obres. El MNAC també argumenta
que, com que es tracta d’una sentència provisional que pot ser revocada, qualsevol mesura ha de ser reversible, i per tant, com que la prioritat és conservar les pintures,
s’oposa al trasllat.
Però on també s’esplaia la resposta a la jutge és a assenyalar que
“la documentació aportada pel govern de l’Aragó no compleix les con-

Els murals que hi ha al MNAC. ARA

dicions mínimes exigibles”, ja que
no detalla com es garantiria la conservació dels murals en cas que es
traslladessin. El MNAC lamenta
que no es detallin estudis climàtics,
un estudi de l’estat de les pedres i la
presència de microorganismes, com
es contrarestarien els problemes
d’humitat endèmics que pateix el
monestir, com seria l’adaptació de
les obertures de llum natural, la climatització, il·luminació i radiació,
etc. Per això demana tant al govern
de l’Aragó com a la comunitat religiosa que autoritzin l’entrada als
seus especialistes i l’accés a tota la
documentació tècnica.e
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força desesperançades, on Walter
Benjamin és molt present, que van
créixer l’estiu i la tardor passades
amb reflexions sobre l’Europa d’ara.
“La història són els fets, però també els espais –continua–. L’any 2007
vaig convèncer George Steiner perquè vingués a Barcelona i va mostrar
una gran preocupació per la deriva
del pensament i la pèrdua de valors
d’Europa. Ell demanava convertir
«els llocs de memòria en els llocs de la
possibilitat»”. L’estació de Portbou
(Curbet, 2016) compagina cadascuna
de les proses i els poemes de Carrió
amb les fotos de Manel Esclusa. “Les
seves imatges van ser l’altre gran detonant del llibre –diu–. La majoria
formen part de l’obra anterior, però
n’hi ha de fetes expressament, com la

de Cafè Müller, homenatge a Pina
Bausch, i Un mar de pedra, que inclou
una escultura de la Maïs i que parla
dels viatges desesperats pel Mediterrani en embarcacions precàries”.
Carrió reconeix que a l’hora d’escriure és “més intuïtiu que saberut”.
Al seu últim llibre recorda, entre d’altres, el seu amic Miquel Tàpies (19612013) i Film socialisme, de Jean-Luc
Godard. I escriu un impressionant
poema narratiu final, Rosa de foc, en
què torna a la Barcelona de la seva infantesa, la de la dècada dels 50, que
tant ha canviat des de llavors. “La història s’explica com un discurs general, però n’hi ha que la dibuixen a partir de petits fragments. M’interessa
aquest segon camí, i el meu llibre el
segueix”, diu.e

