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 La cola no aguanta el pas del temps. Si un llibre se’t 
desfà a les mans te l’has de recomprar, i està bé que a més 
vingui pres en sandvitx per un pròleg i un epíleg nous per tal 
que l’excusa et quedi rodona. Volia una còpia llegible de El 
Horror Cristalizado, i he aprofitat que Ediciones Asimétricas 
l’ha reeditat per tornar-lo a comprar. Confessió: el que de 
debò m’interessa d’un llibre, el que li dóna vida, és el 
ritme. És aquella mena de música secreta, de pauta, que modula 
la velocitat i la intensitat de la lectura i que, més que cap 
altra cosa, és el responsable del missatge. El ritme és allò 
que fa que un llibre valgui la pena. El ritme és el primer 
responsable de la qualitat literària d’una obra. El Horror 
Cristalizado és un llibre amb la seva pròpia música. A primer 
cop d’ull el tema d’aquesta obra sembla clar: reaccionar sobre 
la reconstrucció a 1986 per part d’un equip format per Ignasi 
de Solà-Morales, Cristian Cirici i Fernando Ramos d’allò que 
ara s’anomena Pavelló de Barcelona o Pavelló Mies van der 
Rohe. Si la crítica que arriba després de la construcció d’una 
obra es limita a glossar-la es convertirà per definició en 
això: en reaccionària.  
 No és el cas d’aquest llibre, que, amb molta elegància, 
obvia aquesta reconstrucció per a centrar-se en el pavelló de 
1929. Les diferències entre les dues obres són tan abismals 
que no és necessari cap tipus de comparativa entre elles per a 
entendre per què allò bastit a 1986 no és el pavelló original. 
Ni és una obra de Mies van der Rohe. És la idea que tres 
arquitectes comissionats per l’Ajuntament de Barcelona tenien 
d’aquesta obra. La reconstrucció ve a ser un reeditatge de 
qualsevol gran pel·lícula fet per tres artesans del cinema que 
han decidit signar la seva obra com a Director’s Cut (muntatge 
del director). Excepte que el director ha mort fa dècades i 
que ells han assumit pel camí de manera unilateral i acrítica 
que l’obra necessita un Director’s Cut. I l’han fet obviant 
tot allò que caracteritzava l’obra original. És a dir: es 
tracta d’una reinterpretació de l’obra original que fa bona la 
frase d’en Marx. D’en Groucho Marx: Tot en vostè em recorda a 
vostè. Excepte vostè. El Horror Cristalizado es centra en 
definir el Pavelló (permeteu-me que fins ara només anomeni 
Pavelló al Pavelló d’Alemanya i assigni un nom arbitrari a la 
reconstrucció: Iguanodont[1]). El nostre Iguanodont ha passat 
a formar part de tota aquesta col·lecció d’interpretacions 
fraudulentes tipus la Reconquesta, el descobriment d’Amèrica o 
la Conquesta de l’Oest destinades a una interpretació 
finalista de la història, la mateixa que diu que aquesta 
culmina aquí i ara i després de nosaltres l’infern en una mena 
de revisita constant del mil·lenarisme. L’Iguanodont, doncs, 
ha anat fent la viu-viu associat a una fundació que té per 
objecte representar una història de l’arquitectura catalana 
(no escrita encara, per cert) que passa just pel seu centre 



amb correspondències on faci falta a cada moment per allò que 
qui escriu alguna cosa la controla sense importar-li si allò 
que hi ha al centre té consistència o no. Després, i ja me’n 
vaig per les rames, es munten interpretacions sobre la 
interpretació i la bola de neu creix i aleshores ve la 
pregunta de què passa amb les interpretacions de la 
interpretació quan la primera interpretació és l’Iguanodont 
creacionista de Sir Richard Owen, Mies missing materiality al 
capdavant, per ser la més consistent i per jugar amb el temps 
i al·ludir al que passarà quan s’hagi desmuntat. I el que ha 
passat és que s’ha jugat a descobrir que l’Iguanodont és un 
Iguanodont i que els que hi creuen són uns creacionistes. Ai, 
perdó, que m’enfilo. Millor tornem al llibre.  
 L’obra s’estructura com una peça en tres actes de tres 
escenes cada un. Per a entendre la naturalesa del llibre 
podríem cridar els estudis realitzats sobre un dels 
personatges de ficció més famosos de tots els temps, el 
detectiu Sherlock Holmes. Investigant les obres que Arthur 
Conan Doyle va escriure sobre ell s’han pogut desentranyar 
alguns dels mecanismes de creació de la ment humana d’una 
maner força esclaridora. M’explico: Holmes no dedueix la 
solució dels seus casos. El que fa Holmes és un acte de 
creació anomenat a posteriori com a retroducció. Doyle ho 
encerta i ho descriu per a, després, anomenar-ho de manera 
equivocada. Holmes inventa, literalment inventa, la solució a 
partir de tantes premisses com pugui aplegar sobre el cas. El 
mètode és senzill: la solució serà l’explicació més senzilla 
possible capaç de satisfer tots els fets que el detectiu hagi 
pogut conèixer i aplegar. Si n’obvia ni que sigui un de sol no 
serà satisfactòria ni certa. Però el que no fa aquesta solució 
és caure com a conseqüència directa del raonament com si d’una 
fruita madura es tractés. La solució és invariablement 
creativa. En el cas del Horror Cristalizado la pista és la 
pròpia estructura de l’obra, que ens parla d’un acte de 
creació autònom bastit exactament amb el mètode holmesià: a 
base d’inventar una solució que relligui tots i cada un dels 
punts que s’hagin pogut aplegar pel camí. No cal dir que la 
recerca efectuada sobre el material disponible ha estat 
exhaustiva, o tan a prop de l’exhaustivitat com hagi estat 
humanament possible. Un cop s’ha efectuat s’ha elaborat una 
explicació que la satisfagui, una explicació que, contrastada 
amb qualsevol de les altres explicacions sobre el pavelló i, 
per descomptat, amb l’Iguanodont, resulta molt més coherent i 
satisfactòria, ni que sigui perquè contempla tots els factors 
a l’abast. Resulta, també, tan divergent d’elles que posa les 
altres en entredit. El que en certa manera és un dels 
objectius del llibre, però no el seu problema, sinó el 
problema de qui ha elaborat les paupèrrimes explicacions que 
suporten el fet constructiu de l’Iguanodont, tosc, mat, pur 
joc cerebral de proporcions precàriament reconstruïdes, un 
projecte finalista que tenia (que té) com a únic objectiu 



celebrar-se a sí mateix amb la mínima quantitat possible de 
memòria i de crítica pel camí. Aquesta absència deliverada de 
memòria i de crítica desemboca en la major traïció que es fa 
de l’obra de Mies: ressuscitar un element transitiu creat com 
a tal. Mies no expressa cap desig real de reconstrucció perquè 
aquest pavelló, una obra finita, ja perviu en la resta de la 
seva obra. El llibre, en la seva forma d’acte de creació 
tancat, coherent, amb capacitat de diàleg, apte per a la 
discussió i la refutació, pren també la forma d’element 
transitiu que només existeix quan és llegit. Transitiu i tan 
consistent com el propi pavelló. Com la que potser sigui, com 
diu Guillermo Zuaznábar al l’epíleg del llibre, l’única forma 
possible de reconstruir-lo. 
 
 
 
 
 
[1] L’Iguanodont és el primer dinosaure conegut. Gideon 
Mantell, el seu descobridor, el va descriure com un rèptil 
enorme, lleuger i terrible i així el va anomenar (dinosaure = 
llangardaix terrible). El creacionista Sir Richard Owen, 
incapaç per raons òbvies d’acceptar que una espècie pogués 
extingir-se, el va reconstruir com una bèstia matussera, de 
sang freda i moviments lents, una mena de bèstia deficient 
destinada a ser esborrada del mapa pels més eficients humans 
en un missatge tan carismàtic com fals que encara perviu. Tot 
per a que encaixés en el missatge diví.   
 
 
 


