La Farínera
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ha produíl. per í1. raniinci públic ü'un fet que s"anava gestant en silenci: la Farinera
W Teixido]-. obra de Rafael Masó a la carreíei'a de Sania Eugenia, sera solmesa a una rehabilitació iota! i a ima adaplació de loi el conjunl arquileclonic per lal de ccinvertii-la
en la sen de! diari ¿7 Fiiiii.
La noticia és positiva des de tots els punts de vista. Perqué se salva definitivament de l'abandó i de la ruYna una obra básica del palrimoni ciuladá: perqué la seva
rehabilitaeió, a carree d"un ai'quitecte tan eompeteiil i sensible eoni Areadi Pía. sera sens dubte
fidel a l'esperit de Masó: perqué redifici. lol i pertanyer a una enlital privada, prestara un destaca! servei públic i esdcvindrá un equipameiU accessible a lotliom: perqué la rccuperació es produeix en un moment de transformació d'aquella zona urbana en la qual. enfront d'altres immobles notables en dimensions i a]iarenca. la Farinera i la Punxa hauran de converlir-se en els sínibols de Tarrelanient i de la qualitat.
La Farinera Teixidor és. sense cap
mena de dubte. una de les obres mes significatives de la trajecloria de Rafael
Masó. Tothoin n'admira la singularilal de
restructui'a, f a u d a c i a de les solucions
constructivas, l'elegáncia de les formes.
riiarmonia deis colors. la savia ulilització
de la cerámica, la bellesa deis elements de
forja, la magia peculiai" del conjunl. Tothom h¡ descübreix la filiació gaudiniana.
pero hi ha discrepancies entre els entesos
peí que la a la seva adscripció estilística:
menii'o els autors de la Guia (¡'AiyiiiieC'
lura de Giroiui la qualifiquen com «l'obra
meslra del modernisme» a la ciutat. Joan
Tarrús diu que i'epresenia «rintent de fornuiliu- un llenguatge pri)pi i independent
deis [irecedenls niodernisies».
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Ara aquesta polémica es pot donar
per laucada amb la deScoberta. a casa de
Caries Rahola. d'uns papers inédils de
Rafael Masó.
Es tracta d'unes notes manuscriles
que Tarquitecte va redactar en tercera
persona perqué Rabota pogucs utililzarles lliuremenl en la descripció de nous
casáis ciutadans en el Ilibre La ciiiiaf de
Girona. En aquesta obra, Rahola només
va i r a n s c r i u r e p a r c i a l m e n t el text de
Masó, i va suprimir jnslamenl la frase
mes aclaridora. Alia 011 el Ilibi-e parla
d'una «fantasiosa construcció que presenla solucions ben atre\'ides». Rafael
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Masó havia escrit: «fantasiosa consiiucció que lé el valar de no liaver caiíi,ut en el modernisme afras de iepoea en que fou eonsiniída, i
que presenta solucions ben atrevides...».
Aquesta afirmació és prou contundent com per esvaír tots els dublés: Masó fugia del modernisme (que liillava ú'afrós. qualificaiiu árcale equivalent a afrontós. «que causa afront. que ofén
greument») per [robar e! sen pi'opi camí. A i \ í ho diu clarament en im altre lexl que tampoc no va
ser reproduYt per Rahola, pero que explica a la perfecció el senlil de la Farinera: «Somni d'un
romantic. arquitectura musical, arabesc nou de plans i corbes. beceroles d'un eslil molt personal».
L'estil que el va fer digne de ser inclós amb un lloc rellevant en la historia de l'arquitectura catalana d'aquesl segle.
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