
Cites i notes  
 
El recurs de les cites i notes en el text per reforçar o il·lustrar una afirmació és 
més que discutible. És un mètode contraproduent que, a més, pot resultar injust 
per dos motius: 
 

1. Les cites i notes en el text són una llauna perquè distreuen, interrompen 
i allarguen la lectura, complicant el discurs. 
 
Algunes vegades són innecessàries, com per exemple quan s’utilitzen 
per posar en boca d’algú altre una afirmació que hem assumit. Si 
haguéssim d’esmentar la procedència de totes les afirmacions que 
realitzem, hi haurien més cites que discurs, perquè la major part no són 
nostres. A més, seria injust, perquè no coneixem o recordem a la majoria 
dels seus autors. 
 
Per altra banda, alguns estudiants de PFC i arquitectes justifiquen 
solucions dubtoses traient-se les puces de sobre, dient  
 
� m’han dit que … 
� ho he consultat i … 
 
en lloc d’explicar-les i justificar-les. 
 

2. Com que les cites estan fora del seu context, no poden demostrar ni 
confirmar res, ja que, potser, signifiquen alguna cosa diferent o contrària 
al que sembla. 

 
Posaré quatre exemples. El primer és collita pròpia, un article imaginari sobre 
l’entrevista que li va fer Pladur al Catedràtic de Construcció JLMN. D’aquest 
article es poden extreure tres cites literals: 
 
“La arquitectura no es un arte” 
 
“Gaudí habría contestado la pregunta de una manera similar a la mía” 
 
“Gaudí dejó una manera matemática de componer un edificio” 
 
I amb aquestes cites es podria redactar la notícia següent: 
 
“LA ARQUITECTURA DE GAUDÍ NO ES UN ARTE”. Declaraciones del 
Catedrático de Construcción JLGMN a la Revista PLADUR. 
 
En la sección de noticias de la revista PLADUR, se publica una entrevista al 
Catedrático de Construcción JLGMN. Al pedirle al entrevistador una definición 
del concepto de arquitectura, el Catedrático contesta que “la arquitectura no es 
un arte” Considera además que “Gaudí habría contestado la pregunta de una 
manera similar” y lo rubrica señalando que “dejó una manera matemática de 
componer el edificio” (se refiere a la Sagrada Familia). 
 



El segon exemple és autèntic. Es tracta del llibre d’en Norman Lebrecht : « El 
mito del maestro » (Acento, Madrid, 1997). Aquest individu es va dedicar a 
recollir cites i notícies de diaris i revistes que fessin referència NEGATIVA a 
directors d’orquestra. Després, degudament classificades per directors i 
ordenades cronològicament, li han permès demostrar que són (tots) una colla 
de malparits. 
 
Vull dir que citant fragments, pots fer-li dir el que vulguis a qui vulguis. 
 
El tercer exemple és d’en Perret: « El que, sin traicionar las condiciones 
modernas del programa, o el uso de materiales modernos, produce una obra 
que parece que siempre haya existido, el que en una palabra, es vulgar, puede 
descansar satisfecho” 
 
A la vista de l’edifici del carrer Franklin i del garatge del carrer de Ponthieu, 
hem de suposar que en Perret no dormia. 
 
El quart exemple és d’en Albert Casals. Compara en Benavent amb en Sert en 
base a l’edifici de l’avinguda Gaudí, que no ha necessitat restauració. Per què 
no ho feia amb el del carrer del Rosselló cantonada passeig de Gràcia que si 
que l’ha necessitat? Doncs perquè no podria arribar a les mateixes conclusions.  
 
OBSERVACIONS 
 

1. El que s’ha dit pot tenir excepcions quan s’utilitza una idea o persona 
que convé referenciar. I no val per les edicions crítiques, explicatives, de 
textos antics i especials. 

 
2. Als aficionats a la tergiversació que es pot assolir citant fora de context, 

recomano la lectura de l’epistolari entre Unamuno i Ortega y Gasset  
(E.Salcedo, 1970: ”Vida de don Miguel”,  Anaya, Salamanca) 

 
3. La manipulació de l’obra dels artistes desapareguts és objecte del llibre 

de M. Kundera, 1994: “Els testaments traïts”, Edicions Destino. 
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