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La demarcació a Girona
del Col·legi d’Arquitectes
de Catalunya (COAC) ce-
lebra els 50 anys de l’Arxiu
Històric de l’entitat amb
una selecció de projectes
d’arquitectes vinculats a
les comarques gironines i
d’altres llocs de Catalunya
que s’exposen a la Casa
Masó fins al 9 de gener del
2021. La mostra permet
resseguir part de la histò-
ria de l’arquitectura cata-

lana des de mitjan segle
XIX fins a l’actualitat a tra-
vés dels dibuixos originals
d’una vintena d’arquitec-
tes, entre els quals hi ha
Francesc de Paula i Vilar,
Joan Martorell (amb un di-
buix delineat per Antoni
Gaudí), Lluís Domènech i
Montaner, Camil Oliveras,
Rafael Masó, Pelayo Martí-
nez, Josep Claret, el des-
patx Correa i Milà o RCR
Arquitectes, guardonats
amb el Premi Pritzker
l’any 2017.

Entre els obres presen-
tades, destaquen les que
procedeixen de la seu giro-
nina de l’Arxiu Històric
del COAC, com ara la Far-
màcia Masó Puig (c.
1907), la Farinera Teixi-

dor (c. 1910) i la Casa Bat-
lle (c. 1908), totes tres de
Rafael Masó; l’alçat del Ca-
fè Espanya de Barcelona
(c. 1880), de Camil Olive-
ras; la perspectiva axono-
mètrica de l’Escola de Be-
lles Arts i Arquitectura,
també de Barcelona (c.
1954), de Pelayo Martínez
Paricio, o l’institut Jaume
Vicens Vives (1959), pro-
jectat per Josep Claret.

Amb motiu de la com-
memoració dels 50 anys
de l’Arxiu, el COAC ha edi-
tat també un llibre que re-
produeix 150 dibuixos de
la seva col·lecció, incloent-
hi els de l’exposició. El pro-
pòsit és documentar un a
un tots els fons que con-
serva i, d’aquesta manera,

contribuir tant a donar-los
a conèixer com a revalo-
rar-los. La tria és repre-
sentativa de l’arquitectu-
ra de tot el territori, i abra-
ça des d’obres d’edificació,
urbanisme i paisatgisme.
Cada dibuix s’acompanya
d’un comentari, ja sigui

descriptiu o literari, signat
per autors com ara el cate-
dràtic Xavier Monteys, les
arquitectes Carolina Gar-
cía, Carme Ribas i Irma
Arribas, el fotògraf Mano-
lo Laguillo, i els historia-
dors Iván de la Nuez i Neus
Moyano.

L’Arxiu Històric del CO-
AC va ser creat el 1969 per
tal de preservar els fons
provinents de l’Associació
d’Arquitectes i impulsar la
cura dels arxius d’arqui-
tectes catalans notables
conservats fins llavors en
l’àmbit familiar. ■

a La Casa Masó
exposa una selecció
de projectes datats
del segle XIX fins avui
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Els millors dibuixos del
COAC pels seus 50 anys

Perspectiva de l’institut Vicens Vives de Girona (1959), de Josep Claret ■  FONS CLARET / COAC

“Estic posseït pel blues”,
afirma Jordi Prat a la pla-
na de citacions –l’altra és
de Muhammad Ali, lloant
el gran Sam Cooke, com
també ho fa Keith Ri-
chards a l’epíleg– que ser-
veix d’entrada a la seva
segona novel·la, Pret-
tiest Train (El tren més
bonic), publicada en ca-
talà per l’editorial ma-
drilenya El Drago. Nas-
cut a Barcelona el
1968 i resident a Pa-
lafrugell des de fa
anys, Jordi Prat és
un apassionat dels
Estats Units, país
que coneix molt bé
–de fet, hi organitza viat-
ges personalitzats, a tra-
vés de Follow Your
Dreams Tours–, i especial-
ment, com ja ha quedat
clar, estima el blues. I El-
vis. De fet, la seva primera
novel·la, Loving Grace-
land (Viena, 2017) és una
ficció que té el rei del rock
com a “pal de paller”. A
Prettiest Train (El tren
més bonic), els protago-
nistes són cinc músics de

blues que, els anys seixan-
ta de la lluita pels drets ci-
vils i la diàspora del blues
des del món rural a les ciu-
tats, del sud al nord, van

vivint aventu-

res i des-
ventures per separat
–cadascú té el seu propi
bloc dins la novel·la–
fins que formen una ban-
da: Aaron Nolan & The
Rattlesnakes. “Tots ells te-
nen alguna cosa a ama-
gar”, diu Prat sobre els
seus personatges, de què
molts han estat a un pas
de l’abisme. Podríem dir
que és un dels principis no

escrits d’aquesta música
visceral: “No podràs can-
tar blues fins que no hagis
tocat fons.”

En les seves 370 pàgi-
nes, la novel·la de Prat res-
pira música pertot arreu:
el pròleg escrit per la can-
tant barcelonina Big Ma-

ma Montse, les cançons
que donen títol als dife-
rents capítols –de Howlin’
Wolf, Bo Diddley, John
Lee Hooker, Johnny Cash,
The Byrds i, entre molts
altres imprescindibles,
Sam Cooke– i els retrats
de bluesmen i altres il·lus-

tracions que han fet Cris
Álvarez i Joan Llavero.

“M’agrada inventar-me
històries, i cada blues ex-
plica una història, és com
una petita novel·la, sovint
amb to irònic i sempre
amb vocació de protesta”,
explica l’autor, que ha
aconseguit canalitzar a
través de l’escriptura totes
les seves altres passions
relacionades amb la cultu-
ra i la música americana
amb arrels sòlides.

Entre les dues novel·les
de Jordi Prat, hi ha un vin-
cle subterrani: Harmònica
Frank, protagonista de Lo-
ving Graceland, apareix
també de manera molt
puntual a Prettiest Train
(El tren més bonic).

Jordi Prat també inten-
ta que la música en directe
sigui coprotagonista en les
presentacions del llibre
que li permet fer l’actual
crisi sanitària, com la que
va tenir lloc fa pocs dies a la
llibreria Éfora de Cerda-
nyola, en què va sonar
l’harmònica de Lluís Souto
(The Blues Prisoners), co-
incidint amb la celebració
del Festival Internacional
de Blues de Cerdanyola. ■
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a Tres anys després de ‘Loving Graceland’, amb Elvis com a “pal de paller”, l’escriptor publica la
seva segona novel·la, ‘Prettiest Train (El tren més bonic)’, sobre els músics d’una banda de ‘blues’

Jordi Prat: “Cada ‘blues’ és
com una petita novel·la”

Jordi Prat, a Tupelo, la ciutat natal d’Elvis ■ ARXIU PERSONAL

Carabén obre
demà ‘Músics de
llibre’ a Girona
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El Festival Càntut
tindrà lloc del 20
al 22 de novembre
La cinquena edició del Festival
Càntut, Cançons de tradició
oral, tindrà lloc a Cassà de la
Selva el cap de setmana del
20 al 22 de novembre, i adap-
tarà el seu format a les mesu-
res de seguretat establertes.
La programació del festival es
presentarà a final d’octubre.
Ja es va avançar que s’hi pre-
sentarà en directe la nova
producció pròpia del projecte
Càntut, el disc Vega (Bankrob-
ber), de la cantant catalana
Paula Grande i la menorquina
Anna Ferrer, que es publicarà
el 13 de novembre i ja s’ha po-
gut escoltar en primícia,
aquest dissabte, a la Fira Me-
diterrània de Manresa. ■ X.C.

David Carabén, cantant del
grup barceloní Mishima, pro-
tagonitzarà, demà dimarts, la
primera sessió del cicle Mú-
sics de llibre, una de les pro-
postes del projecte 78 RPM
per fomentar la música a les
biblioteques. Carabén hi par-
larà del seu univers literari i
musical, a partir del llibre La
forma d’un sentit, on comenta
les cançons de Mishima. El ci-
cle continuarà el dimarts 27
d’octubre amb Marc Ros (Si-
donie) i Gerard Quintana, que
també han publicat novel·les.
Les sessions (18 h) són gratu-
ïtes, però cal inscripció prèvia
al web de la biblioteca. ■ X.C.


