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EL FIL D'ARIADNA 

Rafael Masó, un oblit? 

Un dels temes que Narcís-Jordl Aragó 
tractava en la seva «Crònica» del 
darrer número de la renovada Revista 

de Girona era el del silenci que ha presidit 
l'aniversari de la mort d'un gironí il·lustre, 
Rafael Masó, un 13 de juliol, suara ha fet 
cinquanta anys. Un silenci que, penso jo, 
deu haver estat motivat per l'oblit o potser 
per la relativa proximitat de la commemora
ció del centenari del seu naixement, ara fa 
cinc anys. 

Això no obstant, aquests motius o d'al
tres més preocupants, com és ara els que el 
mateix Aragó apuntava en la mencionada 
crònica: la manca d'interès i d'accions ins
titucionals concretes vers la recuperació o 
conservació dels seus edificis, no justifi
quen mai que se silenciï el record d'un ho
me que va embellir la ciutat de la seva èpo
ca amb una arquitectura personalíssima i a 
l'avantguarda del model europeu del mo
ment. 

És ben trist, però, que entre tots no hà
gim estat capaços de defensar o restaurar 
moltes d'aquelles obres que, sens dubte, 
constituïen un grup d'edificacions singulars 
i insubstituïbles i que donaven, a més, un 
aire molt particular a la ciutat, i.que hàgim 
preferit al seu lloc construccions monòto
nes i estandaritzades. Ens queda; encara, 
el -reducte de s'Agaró, representatiu de la 
darrera etapa de fa seva carrera professio
nal, ni la més brillant ni la més creativa, se
gons diuen els especialistes, però probable
ment la més popular i respectada. 

Ben segur que la rica personalitat de Ra
fael Masó hauria merescut en aquest ani
versari molt més que aquest breu article, i 
sobretot hauria merescut fets més que bo
nes paraules. Però així són les coses. 

Certament la individualitat d'aquest gi
roní de començaments de segle fou ex
traordinàriament creativa i polifacètica. Per 
damunt de tot fou important la seva tasca 
com arquitecte modern i innovador,- la seva 
professió amb la qual sobresortí entre els 
del moment. I, estretament relacionat amb 
tot allò que girava entorn de l'arquitectura, 
fou un gran amant de les arts i dels oficis 
complementaris I aplicats, que incentivà i 
cultivà per tal de crear un to harmoniós en 
les seves obres i que seria bàsic per al Nou
centisme gironí. 

Però no menys important va ser la seva 
actuació política com a regidor en el Con
sistori gironí i per dues vegades: l'any 
1920 i l'any 1930. 

En la primera ocasió fou la Dictadura de 
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Primo de Rivera la que va interrompre la 
curta carrera política començada tres anys 
abans. L'any 1935 la interrupció fou defi
nitiva: moria Rafael Masó, l'home que s'ha
via cartejat amb Prat de la Riba, però també 
amb Eugeni d'Ors i Josep Carner, amb Gue-
rau de Liost i Costa i Llobera. 

Perquè l'arquitecte que va néixer al car
rer de les Ballesteries fou, a més, «un poeta 
noucentista; impur, de la primera època, 
d'obra incerta i inacabada, però noucentis
ta i amb qualitat notable», segons paraules 
de Dolors Oller, qui més bé ha estudiat i 
aplegat l'obra literària del gironí en un vo
lum publicat pel Col·legi Universitari de Gi
rona i que porta per títol La poesia de Rafael 
Masó. 

Una poesia amable i refrescant, since
ra, senzilla i quotidiana, un mosaic variat i 
plaent com els que ornaven les façanes de 
les seves edificacions i que unien tradició i 
modernitat, que reflecteix la Girona dels 
primers anys d'aquest segle, amb els,seus 
trets diferenciats i també similituds amb 
l'actual ciutat, i amb tradicions que avui en
cara conservem com la d'aquests versos: 

Avui som al dissapte, i és el mercat 
dels bous; 

les barretines neden per sobre els 
rossos lloms, 

el riu du aigua més clara, i volen 
més coloms, 

i els préssecs són més auris, i són 
més blancs els ous. 

Dins d'aquest mosaic hi trobem així 
mateix poemes dedicats a personatges del 

' moment, com en el sonet que va dedicar En 
la mort del bisbe Sivilla, o Al il.lustríssim 
bisbe Verdaguer, titular de Aulón, qui predi
cà a Girona en l'iglesia de Sant Feliu, el dia 
del Sant Jubileu, o al seu aniic també poeta 
i consagrat Jaume Bofill i Mates amb al·lu
sions a les seves obres. 

Però també són motiu de les seves 
composicions pobles dels voltants de Giro
na, com Bescanó: «poble dorment,/hi ha 
una pau en tos teulats·..», o de l'Empordà, 
com Canapost: «Vora el cloquè/puja un xi-
pré...», o Peratallada: «l'esglai de 
sapiguer's l'entranya fesa,/front ensom-
brit, renec, gest d'amargor.··». 

I no falten poemes relacionats amb la 
seva professió com De les egiogues del no-' 
vell arquitecte o la cançó dels manobres al 
fer anar les pales: «Ai-zum-là-là pala bati-
dora...», que forma part del recull de Poe
mes de la construcció. 

L'amor, la tendresa, la natura, el pas del 
temps, la pàtria, la religió són presents 
també en els versos de Rafael Masó, amb 
tot el seu lirisme i la seva emotivitat, i amb 
una estètica noucentista feta a través de 
l'observació de l'entorn, de retalls de la vi
da quotidiana i d'una introspecció interior 
intensa però limitada per un seguit de con
dicionaments ben propis de l'època i de la 
societat que l'envoltava i en conseqüència 
no expressada en la seva totalitat. 

Foren diversos els premis que obtingué 
amb els seus poetfies en certàmens litera
ris, però ara em voldria fixar en un de con
cret, el poema titulat Lamed i Hebrón que 
fou guardonat amb la Flor Natural als Jocs 
Florals de, Girona, del mes d'octubre de 
l'any 1905, fa vuitanta anys. Després 
d'una cita llatina del Llibre dels Proverbis de 
l'Antic Testament, comença la composició 
en forma de diàleg entre dos homes i en el 
més pur estil de la literatura pastoril entron-
cada amb Virgili i Teòcrit. L'ègioga es con
verteix seguidament en un monòleg de La
med, l'home maridat de poc que està exul-
tant d'alegria: 

jM'he mullerat Hebron! i jtinc 
una cabanya! 

Saps que's tení una llar i una 
muller virtuosa? 

És viure sobre el cel i respirar 
delícies,-

i suavitats besar i alimentarse 
de gràcies! 

I a partir d'aquí i durant un centenar de 
versos els elogis a la muller i al matrimoni 
són la constant. El que voldria destacar, pe
rò, és que els arguments que el protagonis
ta utilitza per a convèncer el seu interlocu
tor semblen talment una recreació en cata
là dels tòpics virgilians de les Bucòliques, 
barrejats també amb elements genuïna
ment catalans o millor gironins. I així com 
per a Lamed «totes les coses riuen» des 
que viu amb la seva muller, també per a Co-
ridó, el pastor protagonista de la setena 
ègloga, «omnia nunc rident» quan té la per
sona estimada prop d'ell. I aquest és no
més un exemple, Tota la composició és un 
cant a l'amor i a l'objecte d'aquest amor, 
com en els poemes clàssics; la diferència 
rau en el fet que l'amor en el poema de Ma
só és un amor dins de les normes, és l'es
posa; i és que sobre «el subtil i afectuós ar
quitecte» de la novel.la de Bertrana pesen 
vent segles de cristianisme, una família 
practicant i una Girona profundament reli
giosa. 

L'ENRENOU 

La salsa 
E n aquest país hi ha una 

colla de personatges que 
posseeixen una voluntat ex
hibicionista que tots hauríem 
d'agrair. No són aquests tra
gicòmics exhibicionistes de 
gavardina que de tant en tant 
figuren a les planes de suc
cessos. No, ells són això que 
en diuen homes públics, polí
tics sobretot, artistes, lite
rats, gent que disposa d'un 
sentit únic i afinat per a la 
provocació, d'un gust per a la 
frase brillant, pel toc de clarí, 
s'ho passen molt bé dient-ne 
de grosses. Aquesta gent, és 
clar, són la salsa dels mitjans 
de comunicació, particular
ment dels diaris. Quan el se
nyor CalviRo, per exemple, 
obre la boca, immediatament 
es produeixen centenars de 
cartes al director en tots els 
diari.s de l'Estat espanyol. Ell 
és un dels més contumaços 
en l'estirabot i la fatxenderia, 
però n'hi ha molts altres, el 
senyor Umbral, el senyor Le-
guina, el senyor Feo... En els 
diaris d'abans-d'ahir estaven 
de servei Alfonso Guerra, An
toni de Senillosa i Camilo Jo
sé Cela, tres dels màxims re
presentants d'aquest gremi 
d'exhibicionistes castissos. 
Quan Alfonso Guerra s'assa
bentà que s'havia constituït 
un estrany partit islàmic per a 
l'alliberament d'Andalusia va 
comentar, amb el «gracejo» 
que el caracteritza: «Me sien-
to atacado por la retaguar-
dia». Ni més ni menys. El se
nyor de Senillosa i el senyor 
Cela, però, tractaven, qües-
,tions més íntimes (si és que 
cal només considerar la frase 
del senyor Guerra des d'un 
punt de vista polític). El se
nyor de Senillosa ens feia sa
ber el següent: «Soy un mo-
nógamo fiel però sucesivo». 
Magnífic. De fet, però, pensi, 
senyor Antoni, que hi ha 
molts ciutadans en la seva 
mateixa situació. El més deli
rant de tots era ei senyor Ce
la, que en una entrevista de
mencial declarava, entre mol
tes altres bajanades: «Una 
sefiora me ensefíó una teta y 
tuve que ir al psiquiatra. El 
hombre me dijo: Que le ense-
ne la otra y en paz». Què se
rien els diaris sense aquest 
personal? Pàgines i pàgines 
de política, de finances, de 
crims i d'altres calamitats. 
Que visquin per molts anys 
els senyors de la salsa. 

Miquel Pairolí 
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AVUI DIVENDRES 
6 DE DESEMBRE 

Ir. ANIVERSARI 
Durant tot el divendres hi iiaurà 
1 copa de cava per a tots els socis 
i amics. 

APROFITEU AQUESTA OPORTUNITAT 
PER FER-VOS-EN SOCIS 

Gran Via Jaume I, 4 Te l . 2 1 3 2 5 6 GIRONA 

Por acuerdo de la Junta General Extraordinària y Uni
versal de Accionistes del dia 1 5 de Octubre de 1985 y se-
gún lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anó.nimas, se 
hace de publico conocimiento el cambio de denominación 
de la Sociedad LA PREVISION POPULAR, S.A. que ahora 
pasarà a llamarse «PREVISION POPULAR DE SEGUROS, 
SOCIEDAD ANÒNIMA» y el cannbio de objeto social que 
ahora serà» 

«Articulo 2°.- El objeto social consiste en la pràctica de las opcra-
ciones de seguros previstas en el articulo 2° de la Ley 33/1.984, de 2 
de Agosto, circunscritas únicamente en el Grupo IV que comprende 
todos los Ramos de presentación de serviclos, según el articulo 10.1 y 
2 de la,Ley. 

La actividad de la Sociedad se cxtcnderà a todas las actividades 
preparatorias o complementarias de las de seguros, asi como sus acti
vidades de prevención de danos en la forma prevista en el apartado c) 
del expresado articulo 2° de la Ley de Seguros, a cuyos preceptes se 
somete esta sociedad expresamente, en general y, especialmente en 
lo que se reficre a las operaciones prohibidas que se espccifican en su 
articulo 3° 

Para la realización de su objeto social la Entidad limitarà su activi
dad cJ àmbito territorial que se establece en el articulo 10.4 de la Ley». 


