
– ¿Hi ha una connotació negativa en 
aquest fàcil?
–No. Penso que l’art es fa perquè ar-
ribi als altres, com més gent i més 
fàcilment millor compleix la seva 
funció. L’art està fet per ser com-
près si no, ¿per a què el fas? De jove, 
m’entenia millor amb Picasso, Klee, 
Chagall... que no pas amb Velázquez, 
que em suposava fer un esforç enor-
me per, com a espectador, entendre 
un món que no era el meu. Hi havia 
una etapa, els segles XVI, XVII i XVI-
II de l’art occidental, que em resulta-
va molt difícil. He trigat molt a com-
prendre’l. Velázquez i Vermeer són 
un misteri molt gran. Són cims ele-
vadíssims de la història de l’art. 

–Encara no m’ha dit per què Picasso 
feia olor de sofre. 
–Perquè jo era molt espantadís de 

jove. Ara m’espanten més els polí-
tics. M’espanten perquè tenen una 
influència en la nostra vida molt 
forta. L’art en té però molt a llarg 
termini i segons per a qui, perquè 
n’hi ha molts que viuen d’esquena 
a l’art. 

–Ja que parla de política, ¿segueix el 
procés català? ¿El preocupa?
–Em preocupa, com em preocupa 
l’incendi de Portugal o qualsevol al-
tra cosa que passi perquè estem tots 
junts i el que passa en un lloc té influ-
ència en tots. Però em sembla lògic, 
a més a més de natural. El mapa del 
món s’ha mogut, les fronteres han 
canviat, els països han pres noms di-
ferents... En tota la història de la hu-
manitat han passat tantes coses que 
em sembla lògic que en passi una 
més. Si és un error, ja es corregirà; i 

si és un encert, doncs mira que bé. A 
la gent cal deixar-la que segueixi el 
seu destí. 

–Tornem a l’art, sembla que hi ha un 
ressorgiment de la figuració.
–No ho sento així. Mai es va deixar 
de fer una gran figuració al segle 
XX. Com a exemple tenim Dalí, De-
rain, Balthus, Morandi, Bacon... Un 
grup de gent grandiós i impressio-
nant. S’ha fet una pintura interessan-
tíssima sobre els esdeveniments de 
la nostra època a través de figuració, 
una altra cosa és que aquí tot això ha-
gi tingut rellevància. Un pintor com 
Hopper ha tingut una influència 
enorme en els cineastes, en els fotò-
grafs, en els pintors... i ocupa un lloc 
rellevant entre la gent que al segle XX 
ha parlat de la seva època, tant com 
qualsevol pintor no figuratiu. H

«El que passa a 
Catalunya em sembla 
lògic a més de 
natural. Si és un error, 
ja es corregirà; i si és 
un encert, doncs bé»
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H a començat el compte en-
rere pels Jocs del Medi-
terrani, tot i que no hi ha 

calendari per a la Tabacalera, 
que està cridada a ser un dels 
primers equipaments culturals 
del sud d’Europa... a condició 
que aquesta vella i magnífica 
glòria fabril no es converteix en 
una ruïna més de les que conver-
teixen la ciutat en patrimoni de 
la humanitat sense que els seus 
habitants en tinguin plena cons-
ciència.
 Tarragona, com TV-3, aposta 
per menys cultura i més esports, 
sense fixar-se en la sobresatura-
ció d’esdeveniments i d’hores 
d’emissió esportives, capaces 
de provocar nàusea fins i tot als 
més addictes, i no cal dir als que 
voldrien un futur que anés més 
enllà del Panem et circenses que 
Juvenal ja denunciava al segle 
I. Pa i entrades de circ. Si escas-
sejava el blat, més entrades de 
circ, per entretenir la gana an-
cestral dels pobres que ara en di-
em injustícia social.

 Mentre esperem el recomp-
te final dels ulls de poll dels es-
portistes de quarta a càrrec del 
lobby esportiu de la Corpo, po-
dem predir sense marge d’er-
ror que a Tarragona no li passa-
rà amb els Jocs del Mediterrani 
del 2018 com a Barcelona amb 
els Olímpics del 1992. No hi hau-
rà canvi d’escala en la percepció 
de la ciutat sinó triomfalisme 
banal que desembocarà en de-
cepció i frustració. Per evitar-les 
Tarragona s’hauria d’introduir 
el concepte patrimoni de visita im-
prescindible en els milions de cer-
vellets que pul·lulen pels com-
plexos de lleure de l’entorn.
 ¿De qui és la culpa que els 
barcelonins bavegin davant els 
carrerons costeruts de Girona 
i ignorin fins i tot l’existèn-
cia de l’estructura romana de 
Tarragona? Fins ahir mateix era 
dels mateixos barcelonins, que 
pateixen el complex nord-sud 
(nord admirable, sud menys-
preable). Ara més val dubtar-ne: 
no és que Tarragona sigui turis-
mofòbica, no, és que no se sap 
vendre perquè no és conscient 
del tresor que té. Patrimonial, 
però sobretot, si es juga bé, con-
ceptual. H
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La ciutat no se
sap vendre perquè 
no és conscient  
del seu tresor

deesi

     


