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Aquest és un credo dels que, per 
un excés d’ ignorància, d’alegria, 
d’imprudéncia o de generositat, creixen 
lluny dels àmbits de la por. En les òrbites 
més properes, es deformen l’espai i el 
temps, tot és estret... D’aquesta manca 
d’oxigen, s’abonen els traficants de 
“llocs per ser algú”, que en realitat són 
màquines de neutralitzar energia, espe-
cialitzades en penjar pastanagues davant 
dels ases. La por organitza la festa, és 
la caravana del mercat cultural, artístic, 
polític, econòmic, ..., van desfi lant cap a 
l’escorxador, donant queixalades a l’aire, 
marcant el ritme amb guitzes dedicades 
i entonant, cadascun en versió única i 
genial, alguna cosa semblant a: “quítate 
tu pa ponerme yo, quítate tu...”. 

Llegint el “Credo” es veu la insensa-
tesa de la pastanaga, el patetisme de 
les guitzes, l’esterilitat de viure per un 
espai que no existeix. La raó que Lube-
tkin proposa és lluminosa, independent 
i prèvia a l’experiència. És màquina 
d’abstracció que estableix realitat. És 
l’eina amb la que Valle Inclan construeix 
una visión estelar, des de fora de l’espai i 
del temps, alhora lluny i dins de totes les 
coses, on el coneixement es produeix per 
transparència. El credo no és un lament 
ni un retret. És un fl uxe, una possibilitat... 

Diuen que el rostre és com una pel.
lícula infi nitament sensible que registra 
els moviments i les intensitats de l’ànima. 
Quan Berthold Lubetkin va venir a Bar-
celona l’any 1989, anava amb cadira de 
rodes i l’acompanyava una infermera 
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ocupada, fi ns i tot, de què no li faltés 
ni un got d’aigua. L’ànima de Lubetkin 
s’incendiava cada cop que els seus ulls 
es creuaven amb la complicitat de la in-
fermera i, més tard, quan llançant la veu 
per sobre de les barreres institucionals, 
ordenava -”còmplice estel.lar”- a qui 
volgués recollir aquest repte: “La meva 
arquitectura és com el que hi ha dins 
d’aquest got: sembla aigua oi?... però 
és ginebra”.
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