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L’‘enfant terrible’ de la perifèria barcelonina marca un punt d’inflexió amb ‘Antes del huracán’

IKikoAmates va fer gran
LUIS BENVENUTY
Barcelona

E l temps passa i Kiko
Amat es va fer gran.
Malgrat que manté la
panxa sota un control
excel∙lent, que els ta

tuatges entre els dits no semblen
ridículs i que lluu un tupè enveja
ble i poderós, sense indici d’entra
des ni temptativa de retirada, l’en
fant terrible de l’escena literària
barcelonina, de la perifèriametro
politana, de la comarca del Baix
Llobregat, jaesvacansarqueelseu
melic fos el centre de l’univers, de
ser un altre personatge dels seus
paràgrafs,deserunpersonatge.
Idurantelsdosúltimsanysesva

tancaracasaseva,vadeixardesor
tir de festa, no es va treure el pija
ma i va escriureAntes del huracán.
D’una manera obsessiva, d’una
manera compulsiva, en veritat de
l’única manera en què val la pena
embarcarseenaquesteshistòries.
Esvaadonarqueenaquestavidahi
hapersonesquees trenquen i per
sonesquenoes trenquen?Lavida,
entrealtrescoses, ésunasuccessió
depals, i unshoaguanten id’altres
no.D’altreses tornenbojos.
D’això va Antes del huracán

(Anagrama). I sobretot de sobre
com es forja el dolor, com s’acu
mula el patimentdinsdel cor, com
arriba elmoment enquèunnopot
mésiexplotaenmiltrossosiestor
na boig, boig de veritat. Antes del
huracán no té ni mica de gràcia. A
estones rius, sobretot si tens mala
llet, però... és un drama, un verita
bledrama.Cada líniaésunpresagi
de l’horrorques’apropa.
“Aquesta novel∙la va sobre el

moment enquèet converteixes en
unaltre–vaexplicar fapocsdiesel
mateixAmat enunbar del passeig
de Sant Joan, davant d’una ampo
lletad’aiguaambgas,parlantatota
velocitat, comfanlespersonesque
famoltdetempsquehanestat tan
cats a casa–. Aquesta novel∙la va
sobre el moment en què t’arren
quen la possibilitat de portar una
vidaplenait’encaminescapalaca
tàstrofe. Jo miro de desromantit

zar la bogeria. No hi ha res de ro
màntica sentirveusdinsdel cap”.
L’enclaustrament d’Amat va ser

progressiu, no es va produir d’un
dia per l’altre. Aquesta última no
vel∙la el va anar absorbint a poc a
poc,esvaapoderardelseucaplen
tament, fins que el va obligar a re
nunciar a bona part de les habitu
alscol∙laboracionsquefeiaalsmit
jans de comunicació. Amat ja no
podiaescriuresobrecapaltracosa,
escriure sobre una altra cosa era
una pèrdua d’esforços, de temps i
de vida. Tenia una història per ex
plicar.
Els seus ingressos econòmics

vanminvar. Es va vendre la moto,
va vendre 3.000 discos, va vendre
un munt de bestieses acumulades
durantanys...Iundia,enpijama,es

nen. “A mi l’extraradi barceloní i
elsanys80emtransmetenenergia.
Sónelmeulloc.Quansocallàtotés
real. Cada vegada que hi torno no
puc deixar de rascarme. Les feri
des no van acabar de cicatritzar
mai. Iaixòésenveritatelque faun
escriptor, rascarse lescrostes”.
Però Amat únicament rasca les

seves crostes per aixecar un relat,
donarlimésversemblança.Noes
perin batalletes plenes d’èpica, pi
cades d’ullet a tribus urbanes, tics
gaire pop. A Antes del huracán no
hi ha més tics que els nerviosos,
que aquells que delaten que la bo
geria s’obre pas. De tota manera
Amat arriba a l’entrevista fet un fi
gurí, amb les seves millors gales.
“Sí, bé... tambéetcansesd’estar tot
eldiaenpijama”.c
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Kiko Amat, fet un figurí, en un bar del passeig de Sant Joan de Barcelona la setmana passada

Alerta a Roses pel mal estat de la casa Rozes,
de J.A. Coderch, protegida des del 1992

Unmonument
gairebéa laderiva
SÍLVIA OLLER
Roses

LacasaRozes, unade les construc
cions més emblemàtiques de la
Costa Brava, obra de l’arquitecte
barceloní José Antonio Coderch,
construïda entre els anys 1961 i
1962 i declarada bé cultural d’inte
rès nacional el 1992, podria acabar
tenint una degradació irreversible
sinos’adoptenmesuresquehoevi
tin. La delegació de l’Alt Empordà
del Col∙legi d’Arquitectes de Cata
lunya(COAC)vaorganitzardiven
dres un debat en què diferents ex

perts van plantejar solucions per
què obres que tenen interès
arquitectònic però que estan en
mans privades puguin ser conser
vadesenbonestat.
El professor de l’Escola d’Arqui

tectura Superior de Barcelona Xa
vier Monteys va assegurar que els
edificis tenen el seu propi cicle de
vida,quecaduca transcorreguts40
o50anys. “Formapartde l’ADNde
l’arquitecturaqueal llargde lavida
els usos dels edificis es modifi
quin”. La casaRozes, construïda fa
56 anys com a encàrrec del metge
de Perpinyà Louis Rozes, ja hauria

complert, segons Monteys, aquest
primercicle.Elprofessor,partidari
de la reutilització dels edificis, va
assegurar que “el millor que li pot
passaralacasaRozes”ésqueconti
nuï sent habitatge però amb uns
“propietaris més curosos”. Des de
ladècadadel1980aquestxalet,que
ésunexempled’integraciód’arqui

tectura moderna al paisatge, és de
lafamíliaPonsatídeRoses, isegons
denuncia el COAC està en un estat
inadequat de conservació. Mon
teyséspartidariqueelspropietaris
d’habitatges protegits disposin
d’ajutsfiscalsaacanviquelesedifi
cacions es puguin visitar un parell
de vegades a l’any. L’exempció de

l’impost debéns immobles (IBI) és
l’únicaajudaperpartdel’Adminis
tracióqueassegura tenirFernando
Amat,quevadirigir labotigadede
coracióVinçon i és propietari de la
casa Ugalde de Caldetes, també de
Coderch.“L’ajudanoésrescompa
rada amb la inversió feta per posar
la casa al dia”, va afirmar. Va expli
carqueels 15primers anysdesprés
de comprar la casa els va dedicar a
restaurarla i els següents a fer aï
llaments i cobertes “i tot el que la
casamereixia”.
Els participants van coincidir a

assegurar que construccions
d’aquest tipus no haurien d’acabar
en mans de l’Administració. “Els
diners públics no poden defensar
tot el patrimoni”, va afirmarCeles
tino García, vicepresident de la
Fundació Docomomo Ibérico, que
ha registrat 1.200 obres del Movi
mentModern,aquèpertanylacasa
Rozes. Aldebat tambéhivaassistir
el xef i amodelBulli, FerranAdrià,
que va instar a crear eines que ex
pliquinelvalord’unacasadescone
gudaperamolts.c
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La casa és en un penyasegat de la punta de l’Almadrava

va adonar que en el fons no estava
tanmalamentdepastacomespen
sava,però li era igual, vacontinuar
desmantellant l’escenaride laseva
vida, els attrezzos de la seva exis

tència,elscomplementsdelseués
ser. Igual coma lasevanovel∙la.
I Amat va continuar desmante

llantse a si mateix, deslliurantse
de simateix, deixantse enrere. Ja

no volia ser una presència perma
nentde la sevahistòria, l’eixverte
bradorde les seves pàgines, elme
licdel’univers.Lahistòriahaviade
ser l’únic protagonista. “Perquè
aquestavegadajo janovullopinar,
jo ja no vull serhi. Vull escapar
me. Potser és que m’he fet més
gran. Suposo que arriba un mo
mentenquèmiresd’abandonarels
teus mestres. Ara m’agraden els
autors que no són a les seves pàgi
nes. Janom’agrada ser a les histò
ries, janovull serunpersonatge”.
Sí,Amat furga enel seubarri, en

els propis traumes, en els records
d’infantesa.Nopodiaserdecapal
tra manera. Al capdavall la mare
d’Amat va ser treballadora d’un
psiquiàtric. Aquellesmirades per
dudes es van clavar al seu cor de

“Aquesta novel∙lamira
de desromantitzar la
bogeria; no hi ha res
de romàntic a sentir
veus dins del cap”


