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Sergi Pàmies

Llevarse
tard

Aprincipis dels vuitanta, quan no
existien ni internet ni els telèfons
mòbils i els processadors de text
encara no havien convertit les mà

quines d’escriure en una espècie en extinció,
circulava el mite del mecanoscrit extraviat al
seient de darrere d’un taxi. ABarcelona abun
daven els escriptors que lamentaven haver
perdut d’aquesta trista manera l’única versió
d’una novel∙la definitiva. Després, la informà
tica va evitar que elmite delmanuscrit oblidat
s’estengués i el va substituir pel mite de la
novel∙la destruïda a causa d’una avaria a l’or
dinador. El món va canviar tant que els taxis
van perdre l’exclusiva dels objectes perduts
quan s’hi van afegir (amb el permís de Tito
Álvarez) els vehicles de Cabify o d’Uber, que
ara vol tornar a operar pels nostres carrers.
L’any 2019 la franquícia parisenca d’Uber

va publicar una llista d’objectes insòlits obli
dats als seus vehicles: un gos, una dentadura,
una disfressa de Mickey, un vestit de núvia,
un pòster de concert de Mariah Carey i un
vano de plomes vermelles del Moulin Rouge.
No he fet servir mai Uber però sí milers de
taxis i només m’hi he trobat un sobre amb
fotografies d’unes vacances a Cuba i alguna
moneda. Fins diumenge passat. Vaig agafar
un taxi i, al terra del vehicle, hi vaig veure un
paperet doblegat. Intrigat, el vaig desplegar.
Escrit enmajúscules, en perfecte català i amb
tinta blava, hi posava: “LLEVARMETARD”.
De seguida vaig recordar l’escena de la pel∙lí
cula Hi havia una vegada a Amèrica, quan a
Robert de Niro li pregunten què ha fet durant

tots aquests anys i ell, que acaba de sortir de la
presó, deixa anar una rèplica deliciosament
proustiana: “Anarme’n a dormir d’hora”. La
lletra de la nota del taxi no permetia deduir si
l’havia escrit una dona o un home, una perso
na jove o gran, i em va interessar tant la cor
recció del català com la càrrega aspiracional
del missatge. D’entrada vaig deduir que devia
ser algú que havia treballat massa durant
massa temps i que havia anotat el propòsit de
llevarse tard com l’afirmació d’un desig in
ajornable. O que potser era un ritual d’auto
ajuda o superstició, com la gent que anota el
nomdels seus enemics i els desa al congelador
amb intencions diabòliques.
Em vaig sentir culpable de no haverli do

nat el paper al conductor, que és el que hem
de fer si trobemunes ulleres de sol, unmòbil o
una cartera. També vaig pensar que potser
era el títol d’una futura cançó (¿de Sanjosex?,
¿de Pau Vallvé?) o d’un possible poemari so
bre els estralls emocionals del confinament.
Un poemari que mai no acabarà oblidat al
seient del darrere d’un taxi però que ha
provocat que la intriga perduri fins a conver
tirse en obsessió i que no hagi pogut resistir
la temptació d’escriure aquest article amb
l’esperança que l’autor de la nota el llegeixi i,
si li ve de gust (i quan es llevi), ens en reveli
l’autèntic significat.
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tall de marcs per la pintora Isabel
Quintanilla.
Mentre es rehabilita l’edifici el

conjunt serà dipositat en un ma
gatzem climatitzat i la restauració
esduràatermejaalseunouempla
çament, on les pintures s’allibera
randelsafegits iselesacomodaràa
l’arquitectura i dimensions per a
lesqualsvanserpensades.Alesho
res l’agitada història del conjunt
entrarà en una etapa en què final
ment podrà ser contemplat, ja no
només pel públic, sinó també pels
especialistes.LaSalaoelSalóSert,
comesdiràelnouespai,estaràpre
cedit d’un petit centre d’interpre
tació on se n’explicarà la història.
“Volem contribuir a l’estudi de
l’obra de Sert –raonaRomero–. Se
l’havistprincipalmentcomaesce
nògraf, i segurament això ha pesat
en la seva apreciació coma artista,
ha jugat encontra seu, peròambel
pasdel tempscrecque la sevaobra
esvaressituant”.
Josep Maria Sert va ser un dels

grans muralistes espanyols. Des
del Rockefeller Center o el Wal
dorf Astoria Hotel a Nova York
fins a ladecoracióde laLligade les
NacionsUnides aGinebra, va arri
bar a pintar més de 7.000 metres
quadrats de palaus, salons, resi
dències privades i ajuntaments, i
va ferde lacatedraldeVicelmotiu
de la seva vida (es va cremar tres
diesdesprésdecomençarlaguerra
i no va cessar fins a veurela re
construïda el 1945, any de la seva
mort).
Yolanda Romero suggereix que

seria interessant crear una ruta
SertaBarcelona,onhihael salóde
Passos Perduts del Palau de Justí
cia, el saló deCròniques de l’Ajun
tament o la sala Sert del MNAC,
procedent de lamansió de sir Phi
lip Sassoon a Londres. El Museu
Nacional també conserva un estu
di per a la decoració del sostre del
palauveneciàquenoesvaarribara
dura terme.c

Un selecte grup de socis van organitzar
entre el 1932 i el 1936 una cinquantena d’actes

LaFundacióMiró
reivindicaAdlan

JOSEP PLAYÀ MASET
Barcelona

La Barcelona que va voler
trencar amb el noucentis
me i acostarse a la moder

nitat europea va crear el 1932 un
selecte club conegut com a Adlan
(Amics de l’Art Nou) que va orga
nitzar durant quatre anys una sè
ried’activitatsendiferentsàmbits.
Adlanvatenircomareferentprin
cipal JoanMiró, i ara la Fundació
Miró ha reconstruït la seva trajec
tòria, la relació delmoviment amb
elpintor iel rastrequevadeixaren
lamemòria cultural deBarcelona.
MiróADLAN. Un arxiu de la

modernitat (19321936) és el títol
de l’exposició comissariada per
Muriel Gómez Pradas, Jordana
Mendelson iJoanM.Minguetque
s’obre avui a la Fundació Miró.
Reuneix documents imaterials de
diversos arxius, especialment els
fons del grup Adlan que hi ha al
Col∙legi d’Arquitectes de Catalu
nya i els de la mateixa Fundació
Miró. I, en aquest sentit, emergeix
la figura d’Adelita Lobo, gestora
cultural, secretària i tresorera del
grup, queportavaunregistred’ac
tivitats al seu àlbum Gran Basar,
onpodia anotardesdels assistents
als actes fins auna trucada aFede
rico García Lorca. Cartells, cartes,
revistes, fotografies i una selecció
d’obresdelescincexposicionsque
Miró va oferir en primícia per als
socis componen la mostra actual
queharebutel suportde laFunda
cióBancSabadell.
Elnovembredel1932ungrupde

persones de la petita burgesia de
Barcelona va fundar l’associació
Adlan. I des d’aleshores i fins al
juny del 1936 van organitzar més
d’una cinquantenad’actes dedife
rents disciplines, com pintura, ar
quitecturaoliteratura,peròtambé
de jazz, dansa, circ o fotografia.
Eren convocatòries privades que

es feien generalment en espais al
ternatius, com les galeries Syra o
Catalonia, els domicilis particu
larsdeMiró,SertoMagrinyà, i fins
i tot a la joieria Roca. Es van pro
gramar exposicions d’Alexander
Calder, Man Ray, Hans Arp, Re
medios Varo, Picasso o Dalí, mal
grat que la críticamés oficial, com
la de Rafael Benet a La Veu de Ca
talunya, va ser negativa. Joan M.
Minguet es va referir ahir a la pre
sentació a “lamiopia del col∙lecci
onisme català” que durant aquells
anys no va comprar pràcticament
resdelsartistesd’avantguarda,co
sa que també explica el buit quehi
ha als museus d’aquell període.
Malgrat tot, Jordana Mendelson
va destacar l’impacte que va tenir

sobre altres generacions, la defen
saqueenvanfer intel∙lectualscom
J.V. Foix, Sebastià Gasch o Carles
Sindreu, la relació amb els arqui
tectes del Gatcpac (compartien
seu) o la importància i suport
d’unarevistacom D’Ací id’Allà (hi
vahaver tambéun frustrat projec
te de fer una revista anomenada
Síntesi, que havia de dirigir Joan
Prats).
Minguetesva referir als treballs

previs sobre Adlan, d’Emmanuel
GuigonoPilarBonet (ambunaex
posició a Mataró), però, tot i així,
va remarcar que no es coneix el
nombreexactedesocis i ambprou
feines hi ha una foto del grup
(d’una sessió de dansa al Lawn
Tennis Club Turó) i algunes d’un
viatgeperAndalusia, enquèhiha
via, entred’altres,Miró,Sert iTor
resClavé.c
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L’exposició combina obres de JoanMiró amb documents

DOCUMENTS

Partde la informació
va ser recollidaper
AdelitaLobo, tresorera
i secretàriad’Adlan

Pel∙lícules com El viaje de los comediantes, Paisaje en la niebla o Lamirada de Ulises són només una
mostra de la brillant filmografia del grec Theo Anguelópulos (19352012) un dels grans directors del
cinema europeu, autor d’una obra política i reflexiva de gran força poètica i tràgica. Durant tot el mes
demarç la Filmoteca de Catalunya li dedica una completa retrospectiva. /AstridMeseguer
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