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Els
depredadors

L
a informació econòmica que es
publica aquests dies presenta
una manca de matisos alar-
mant. És com si s’hagués futbo-

litzat, com s’ha futbolitzat tot en aquest
món, i les coses només es poguessin ex-
plicar a través de la victòria i la derrota,
l’eufòria i la depressió. Em sembla que
ha arribat el moment de recórrer als gè-
neres tradicionals que des de l’antigor
han servit per descriure les passions hu-
manes: les faules i el bestiari. Com a con-
tribució personal explicaré tres histò-
ries de depredadors que he recollit en
els primers dies de vacances.
A la banyera de l’apartament que he

llogat aquest any trobo un lepisma, el
peixet d’argent que es menja el paper.
Jo, que sempre ho deixo viure tot, amb
els lepismes hi tinc una guerra oberta,
com tothom que a casa té molts papers.
Agafo el telèfon de la dutxa i el faig pas-
sar avall. L’endemà, al mateix lloc, un al-
tre lepisma, tan gros com el primer. Es
deuen alimentar del verdet de les cano-
nades. Comque la banyera rellisca nopo-
den sortir i allà han creat el seu ecosiste-
ma. Torno a passar aigua per la banyera
i el condueixo cap al forat. Quan el ter-
cer dia torno a trobar un lepisma al ma-
teix llocm’adonoque és sempre lamatei-
xa bèstia. Fa veure que s’ha ofegat i es
deixa arrossegar. Un cop a la canonada
s’enganxa a la paret del tub o a un
d’aquells ferros que hi ha. L’aixafo: que-
da una pasta blanca amb escates argenta-
des. Passo aigua.
Les atzavares fa dies que han florit.

Les flors són una mena d’espàrrec ge-
gant que fan unes safates a banda i ban-
da, que deixen anar un líquid enganxós
com si fos mel. Hi ha un pardal que va
embogit d’una safata a l’altra, menjant

vespes i abelles. Posa molta cura de no
estar-se gaire estona a la mateixa safata,
ni d’aturar-se mai sobre les branques. El
moviment nerviós del pardal fa bonic:
sembla un colibrí. M’ho miro des de la
barana que separa la carretera del pe-
nya-segat. Tot i la distància, l’ocell em
veu com un enemic potencial i fuig vo-
lant, seguint la línia de la costa.
A dalt de la muntanya, prop de la font,

hi ha una escampada de plomes: han
mort un esparver. De vegades passa: dos
esparvers es barallen pel mateix territo-
ri i un mata l’altre. Hi ha plomissol en-
ganxat a les branques de les estepes i a
les punxes de les romegueres. I unes plo-
mes llargues, ratllades, precioses. Agafo
les rèmiges més maques per a la meva
col·lecció. Aleshores descobreixo llença-
da a terra la columna vertebral, pelada
com si fos una corda i a sota, les dues
potetes. Un esparver és una bèstia gros-
sa. Amb un parell de batecs d’ala de se-
guida pren alçada. Ho tenia fàcil per fu-
gir, perquè als peus del camí hi ha un
barranc. Però devia estar ferit, potser li
va donar un cop un cotxe que passava
per la pista, o va baixar a beure i el va
enxampar una guineu que feia dies que
li seguia el vol i que l’esperava. Després
d’uns segons de lluita se’l va cruspir allà
mateix, amb el cap i tot.

Julià
Guillamon

Així ha quedat el passatge del Rijksmuseum d’Amsterdam

CARMEN MONTÓN
Amsterdam. Servei especial

L
a intensitat de la feina a
l’oficina d’arquitectes
Cruz & Ortiz d’Amster-
damha baixat de ritme. Es-
tan arxivant els dibuixos

que contenen l’anatomia del nou edifi-
ci, rematant els planes de l’ala sud que
ha estat oberta al públic el temps que
ha durat l’obra: dotze anys. La remode-
lació del Rijksmuseum, realitzada pel
despatx d’arquitectes espanyol, està
gairebé acabada i els decoradors han
començat la seva tasca. Per a l’obertu-
ra, prevista per al 2013, caldrà esperar
que tornin totes les obres d’art i ocu-
pin el seu lloc, que ja no serà elmateix.
A les 80 sales de què disposa l’edifici
renovat es combinaran escultura, pin-
tura i arts aplicades. De la pinacoteca
atapeïda de quadres d’artistes holande-
sos del segle XV al XVII –Vermeer i
Rembrandt, com a mascaró de proa–,
només La ronda de nit de Rembrandt
torna al lloc que ocupava: la sala del
fons de la galeria d’honor.
Cruz & Ortiz han acabat la missió

que van començar el 2001 quan van
guanyar el concurs per a la remodela-
ció, que hauria de servir per doblar el
nombre de visites delmuseu, concreta-
ment d’un milió a dos. L’edifici, des-
prés demés d’un segle d’ús intens, esta-
va deteriorat i les dependències s’havi-
en quedat obsoletes. L’interior havia
anat incrementant l’espai per a exposi-
ció sense cap ordre, multiplicant sales,
afegint passadissos i fins i tot forjats.

El resultat va ser un edifici fosc i labe-
ríntic. El jurat va premiar el projecte
dels arquitectes sevillans “per la seva
elegància i el respecte envers l’aspecte
històric de l’edifici i l’entorn”.
Retornarien al Rijksmuseum la llu-

minositat que li va donar l’arquitecte
PierreCuypers a finals del XIX, desco-
bririen les decoracions originals de
sòls i cúpules, blanquejades o cobertes
per sostres baixos, i l’edifici resultaria
clar i harmoniós.
Tanmateix, les obres han durat –per

motius inversemblants– cinc anysmés

del previst. La intricada burocràcia i el
poder de la participació popular en els
projectes públics de la capital holande-
sa han obligat a tramitar vuitanta per-
misos. Fins i tot les obres han arribat a
aturar-se durant dos anys.
Antonio Cruz s’expressa sobre

aquesta contradicció quan l’obra
s’apropa al final: “Es tracta del Museu
Nacional i era previsible tanta contro-
vèrsia. Tot i així, la qüestió sobre el
trànsit o no de les bicicletes a través
del passatge ha vorejat l’absurd”.
Una reunió amb els veïns dels arqui-

tectes Tirma Reventós, barcelonina, i
Thomas Offermans, que han treballat

deu anys en el projecte, il·lustra aquest
galimaties popular. Una senyora va
amenaçar de muntar barricades si les
obres afectaven el magnolier del jardí
contigu; un altre assistent va jurar llui-
tar sense treva perquè les bicis conti-
nuessin circulant pel passatge que tra-
vessa el museu. Aquí va començar una
guerra que acabarien guanyant els ci-
clistes. “Amb el retard –es lamentava
l’actual directorWimPijbes– i la insis-
tent protesta contra el projecte hem
perdut qualitat en el resultat i hem fet
un dany irreparable a la reputació in-
ternacional d’Amsterdam”.
No obstant això, la remodelació,

que ha costat gairebé400milions d’eu-
ros, ha donat lluminositat a l’interior
obrint els dos grans patis amb una co-
berta que dóna pas a la llum natural
fins al primer nivell sota el terra del
passatge. Allà s’uneixen tots dos en un
atri de 3.000 metres quadrats on hi ha
les taquilles, el restaurant i la botiga.
L’art asiàtic s’exposarà en un pave-

lló nou al jardí sud i completa l’obra
un petit edifici, l’entrada dels treballa-
dors i els tallers de restauració, davant
el museu.
Desaparegudes les tanques, Antonio

Ortiz comenta amb alleujament: “S’ha
perdut alguna batalla però el resultat
general és molt satisfactori. Els arqui-
tectes hem de saber ser tenaços i man-
tenir una exigència conforme amb la
dificultat del projecte. El museu fosc i
laberíntic que era el Rijks serà un edifi-
ci on els elements antics i els nous coe-
xisteixen amb naturalitat”.
Que així sigui.c

BARCELONA Redacció i Efe

Un total d’onzemúsics titulars de l’Or-
questra Simfònica del Gran Teatre del
Liceu van ser acomiadats el 31 de ju-
liol passat, tot just dotze hores des-
prés de tancar la temporada
2011/2012, segons va informar ahir el
sindicat Comissions Obreres. En el
grup d’acomiadats hi ha solistes i al-
tres músics, fonamentalment de les
seccions de vent.
La direcció de l’empresa va comuni-

car als afectats mitjançant una carta
personal l’acomiadament “per motius
econòmics”, i els va oferir una indem-
nització de vint dies per any treballat,
amb un màxim d’una anualitat. Els
acomiadaments es van comunicar just
després que s’oferís, la nit del 30 de
juliol, l’última funció de l’òpera Aida,
que va tancar la temporada i va supo-
sar l’adéu als escenaris del baríton
Joan Pons.
CC.OO. considera aquestes mesu-

res “una nova agressió als músics de

l’orquestra, que la delma després dels
acomiadaments de fa dos anys”.
El sindicat també denuncia que

aquest ajustament laboral s’hagi fet
“just al començament de les vacances,
sense que hi hagi hagut cap mena de
diàleg amb la representació dels treba-
lladors i malgrat l’esforç econòmic
que ha fet tota la plantilla del Gran
Teatre del Liceu en acceptar elmes de
juny passat una reducció salarial
d’una mensualitat”.
La direcció del teatre considera que

les retallades que ha aplicat vénen
obligades per la necessitat d’“adaptar-
se a la conjuntura econòmica”, i afir-
ma que es fan “garantint la màxima
qualitat de la programació” i amb l’ob-
jectiu de “consolidar un projecte ope-
rístic sostenible al servei del país”.c

El pardal va per les flors
de l’atzavara embogit,
atipant-se d’abelles i vespes,
sense aturar-s’hi mai

Els sevillans Cruz&Ortiz culminen la remodelació del museu holandès

LlumdelsudperalRijks

La polèmica pel pas
de ciclistes pel museu
i la burocràcia van
retardar l’obra cinc anys

Acomiadats onzemúsics
de l’orquestra del Liceu


