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Les maquetes són les prota-
gonistes indiscutibles de
l’exposició del Caixa-
Fòrum de Montjuïc Ri-

chard Rogers + Arquitectes, l’ofi-
cina responsable de projectes
com ara la torre Hesperia de
l’Hospitalet o la remodelació de
la plaça de les Arenes de Barcelo-
na. Els models a escala són la
manera més coherent de mostrar
aquesta arquitectura d’aspecte
mecànic. Un dels vídeos de l’ex-
posició mostra un conjunt
d’imatges molt il·lustratives: un
grapat d’aparells diversos seccio-
nats, com aquests que trobem a
les fires per explicar com funcio-
na una cosa, com aquell Pegaso
que es podia veure a l’Escola
d’Enginyers Industrials de la Dia-
gonal. L’arquitectura de l’ofici-
na R. Rogers és així, segur que a
Rogers el que li agradaria d’un
transistor seria desmuntar-lo.
Els seus edificis són com aparells
sense la tapa, sense carrosseria.
D’això ell en diu llegibilitat. En
aquest procés és essencial que ca-
da cosa, primer es descompon-
gui en parts, i després es torni a
muntar amb la col·laboració
d’elements molt elaborats tècni-
cament. A més, les maquetes més
abundants a l’exposició són frag-
ments, parts o simplement secci-
ons d’edificis. Tot plegat una re-
tòrica de la precisió tècnica.

Això és molt evident al projec-
te de la plaça de les Arenes. L’an-
tiga façana ha estat elevada, en-
tre altres coses, per independit-
zar-la del terra, l’edifici d’ofici-
nes afegit a un costat és indepen-
dent i ell mateix està format per
dues meitats articulades per un

cos central. L’interior que mig
amaga l’antiga façana és també
independent d’aquesta i cada
planta està formada en si ma-
teixa com un element autònom.
En observar les seccions ens ado-
nem que l’única cosa estratifica-
da i repetida és el pàrquing, cada
una de les plantes són en realitat
objectes autònoms, fins i tot la
cúpula és autònoma, igual que
ho serà la torre de telecomunica-
cions. En una de les sales laterals
de l’exposició s’ha preparat mate-
rial perquè els infants juguin
amb els edificis. Allà es pot llegir
a les parets aquesta pregunta:
“Aquesta arquitectura és un edi-
fici o una màquina?”; i expli-
quen que l’arquitectura de Ri-
chard Rogers s’assembla més a
un artefacte mecànic que a un
edifici normal (!?), convidant a
continuació els nens a jugar reta-
llant elements impresos dels edifi-
cis per formar una ciutat “singu-
lar i futurista”.

La crítica més contundent
d’aquesta arquitectura ens la pro-
porciona l’exposició Edificis, de
l’artista Philippe Weisbecker a la
Galeria Víctor Saavedra. Aquí hi
trobaran maquetes d’uns edificis
normals, en la terminologia de
l’exposició de R. Rogers. Edificis
formats d’un sol cos o amb for-
mes de lletres: us, is, tes, es o eles,
alguns de diverses plantes, altres
d’una sola, però tots amb cober-
tes a dues aigües. Estan fets amb
bronze —pesen— i dibuixats al
damunt a llapis. Tots tenen el ma-
teix color. Una de les maquetes,
feta amb cartró, ha estat cons-
truïda expressament per la darre-
ra sala de la galeria i, per allotjar-
se —és molt gran— fa un gest

per esquivar els pilars d’acer pin-
tats de blanc que aguanten l’edifi-
ci, de manera que sembla que
aquests formin part de l’exposi-
ció. Aquestes maquetes són la
construcció literal dels dibuixos
d’aquest artista, una mena de
perspectives medievals que, com
diu una bona amiga, recorden al
Giotto, com si fossin la seva con-
gelació en bronze.

Mentre que a la primera expo-
sició l’arquitectura sembla obeir
la consigna de què no resulti
avorrida, la segona parteix de la
banda oposada i utilitza ele-
ments que són paradoxalment
molt més llegibles, fent que l’al-
tra sembli una col·lecció d’es-
lògans. Cada edifici, a la prime-
ra, és un conjunt d’objectes di-
versos assemblats; en aquesta,
cada edifici és una sola cosa. A
la primera, els edificis són la
construcció del seu tall tècnic; a
la segona semblen la construc-
ció de la seva percepció. La pre-
cisió manual de l’obra de P. Weis-
becker fa evident la sobrevalora-
ció de l’arquitectura tecnològica
de R. Rogers. L’arquitectura
que es mostra al CaixaFòrum és
un exemple d’arquitectura mo-
derna periclitada, una arquitec-
tura que apel·la a la tècnica,
mentre que l’altra apel·la als sen-
tits. Uns sentits cada cop més
afinats que saben distingir peti-
tes variacions en la forma, cons-
cients que l’arquitectura moder-
na no és la que conté més tecno-
logia, sinó la que sap elaborar a
partir de la digestió de tot el que
ha succeït fins ara. No és el resul-
tat de la interpretació del mo-
ment present. És la interpreta-
ció de tots els moments.

Edificis ‘normals’

ÁNGELA MOLINA

En veure una fo-
tografia mai re-
coneixerem la
realitat. El que

s’amaga darrere del
paper és el que es pen-
sa, el que es desitja.
L’alt grau icònic de la
foto distreu la nostra
capacitat imaginativa,
perquè en realitat ope-
ra en l’ordre de l’expe-
riència, no en el del
sentit. El fotògraf es
mostra expectant da-
vant de quelcom que
veu, busca la càmera

com a confirmació
d’aquesta identitat.
Dispara. La sorpresa
ve quan comprova
allò fotografiat. Com
és l’ésser / objecte real
de l’ideal construït?
Joan Fontcuberta li
demana a la fotogra-
fia que li mostri el que
està ocult, una radio-
grafia capaç d’arran-
car-li la pell a la reali-
tat. La seva abismal
Blow up Blow up por-
ta el film d’Antonioni
(1966) a les seves pe-
núltimes conseqüèn-

cies: l’ampliació de la
imatge a partir del
punt en què Thomas,
el protagonista del re-
lat, s’atura. L’artista
barceloní critica la fo-
tografia com a conte-
nidor de convicció i
veritat. I a la galeria
Àngels Barcelona
aconsegueix neutralit-
zar la vida (la del ca-
dàver al parc?) fins a
treure-li el color i
deixar-la en una for-
ma irreconeixible de
taques blanques i ne-
gres. Només veiem en

la imatge el que sa-
bem d’ella, per tal que
en aquest fons esblai-
mat i pla aparegui fi-
nalment el sentit.

Blow up Blow up.
Joan Fontcuberta. Ga-
leria Àngels Barcelo-
na. C/ Pintor Fortuny,
27. Fins al 28 de març

Ar
qu

ite
ct

ur
a

ia
rt

És una fantasia recurrent. Quan les coses
van mal dades, o quan l’enveja se’ns des-
borda més del que seria convenient, és
fàcil caure en la temptació d’imaginar-

nos en la pell d’un altre. Pensar com seria viure
en les condicions d’algú que, com a mínim quan
es veu des de fora, té una existència meravellosa.
Aquest és el tema de fons que el dramaturg i
director gironí Carles Mallol (Figueres, 1981)
planteja a Stereo, l’obra creada a mida dels seus
intèrprets, els integrants de la companyia La
soga, que es representa al Teatre Tantarantana
fins al 12 d’abril.

L’espectador descobreix aviat que els meca-
nismes del muntatge tenen molt a veure amb la
ciència-ficció. La seva protagonista és una noia
en la trentena que, farta de tot, decideix inter-
canviar-se amb una altra d’edat semblant. Ja és
enrevessat, pensar que hi haurà algú que desitgi
ser exactament el que nosaltres rebutgem. Però
la ficció fa possible aquestes coses, i també per-
met l’èxit d’un gabinet de psicòlegs que ha in-
ventat el procediment de transfusió de persona-
litats. Qui es decideix a participar en el joc obli-
da el seu passat…a no ser que, com a Stereo,
falli alguna cosa i es posin en evidència els meca-
nismes de la suplantació consentida.

A partir d’un plantejament ben interessant,
l’obra va avançant de manera un poc precipita-
da. Com si no importés el trajecte, sinó només
l’inici i el final, obert però àlgid, els personatges
i les situacions presentades són un pèl massa
esquemàtics i de consistència feble. Amb algun
parèntesi en forma d’escena on la renúncia al
naturalisme marca un punt àlgid en l’interès del
públic. La manca de convicció perjudica també
algunes de les interpretacions, un àmbit on so-
bresurt el treball de l’actriu Marta Corral, que
carrega de matisos la seva aparentment forta i
en realitat vulnerable psicòloga Plana, i sobretot

el d’Elisabet Vallès, molt encertada en el paper
principal. Un treball amb blancs i negres que, en
qualsevol cas, val la pena per l’actualitat del
tema (enmig d’aquesta crisi, més d’un desitjaria
no haver d’enfrontar-se amb la seva realitat quo-
tidiana) i per seguir-li la trajectòria a un autor
que, malgrat la seva joventut, té ja una llarga
carrera.

Més equilibrat és el repartiment de Product,
la nova incursió de l’actor Julio Manrique en la
direcció escènica, que es representa a la Sala
Beckett també fins al 12 d’abril. Manrique s’en-
fronta aquí amb un text del britànic Mark Ra-
venhill sobre la relació, carregada de prejudicis,
que Occident manté amb el món àrab. Raven-
hill situa la història en els anys posteriors als
atemptats de les Torres Bessones i la posa en
mans d’un productor de cinema, que ha de
convèncer una actriu en crisi de l’excel·lència
d’un guió sobre l’apassionada i violenta relació
entre una dona, vídua arran de l’11-S, i un
terrorista islàmic. Bin Laden, Disneyland París
i Guantánamo són alguns dels angles d’un relat
construït originàriament en forma de monòleg,
però que Manrique ha tingut la brillant idea de
transformar en un diàleg (molt desequilibrat,
això sí) entre el productor en qüestió (interpre-
tat per David Selvas), el seu amatent
col·laborador (Norbert Martínez) i l’actriu can-
didata al paper (Mireia Aixalà).

Si Manrique no fos ell mateix un actor de
categoria, valdria la pena recomanar-li que es
concentrés en la direcció. Com que seria una
llàstima perdre’l dalt dels escenaris, sembla la
millor opció que alterni tant com pugui les dues
feines. El ritme i la respiració de l’espectacle
estan magníficament marcats, i el muntatge és
gairebé rodó. Hi ajuden molt, ja s’ha dit, els tres
actors, especialment un David Selvas que defen-
sa el personatge de forma magistral, en una
comunió brillant entre paraula i gestualitat.

Sense pell

Escena de Stereo, de Carles Mallol. / MARCEL ASSO

Una maqueta de l’exposició Edificis, de Philippe Weisbecker, a la galeria Víctor Saavedra. / JOAN SÁNCHEZ

VIST I PLAU Teatre

Escenes
BELÉN GINART

Una de les fotografies de Fontcuberta de l’exposició.
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Ve de la primera pàgina
Marta (1925) és la germana
gran. La segueix José Agustín
(1928-1999), Juan (1931) i Luis
(1935). Els set anys que separa-
ven José Agustín i Luis expli-
quen moltes coses. Va haver-hi
un altre germà, el primogènit,
Antonio, que va morir el 1928.

“La infància de José Agustín
va ser normal, alegre i divertida.
Li agradava molt el futbol i juga-
va bastant bé. No era un rebel.
Com Juan, va pertànyer a Acció
Catòlica i a congregacions maria-
nes. Era creient. Jo, per la diferèn-
cia d’edat, em vaig poder escapar
de tot això”. “Al col·legi destaca-
va en literatura i llatí i va escriure
fins i tot poemes en llatí. Era
l’únic de nosaltres que en sabia.
La relació entre els germans era
escassa. Quan vam començar a
escriure podríem haver parlat de
literatura, però no ho vam fer”.

José Agustín va estudiar Dret
a Barcelona i Madrid, on va
conèixer poetes de la Generació
del 27, de la dels 50 i llatinoame-
ricans. “A la tornada a Barcelo-
na es va vincular a l’entorn de la
revista Laie i de Josep Maria
Castellet. Va conèixer Carlos
Barral i Jaime Gil de Biedma.
D’aquesta època és El retorno i
els primers poemes de Gil de
Biedma i Barral”.

“Aviat es va crear un proble-
ma que amb el temps es faria
important. Alguns membres de
l’Escola de Barcelona el miraven
amb indulgència, com un poeta
menor. Pels seus poemes, per la
seva manera de ser. Tant Barral
com Gil de Biedma i també José
Ángel Valente es van allunyar
d’ell. Barral li va dir que era el
Lerroux de la poesia. El ferí
molt. Sabia que era un bon poeta

i més conegut que els altres i l’ac-
titud dels seus amics li creà una
inseguretat literària que no volia
reconèixer. Tot això es combina-
va amb un temperament utòpic”.

“El xoc amb la realitat va in-
fluir en el seu tarannà maníac
depressiu. Tenia fases d’eufòria i
de depressió. Les crisis que patia
s’agreujaven amb problemes d’al-
cohol, encara que mai van influir
en la qualitat del que escrivia. Va
ser un poeta popular però no po-
pulista”.

Sobre les raons, de les quals
tant s’ha parlat, que van provo-
car que els tres germans fossin
escriptors —bona part de les ver-
sions ho atribueixen a la dramàti-
ca mort de la mare i a l’ambient
en què viví la família—, Luis
Goytisolo digué que potser es
deu a una qüestió genètica.
“Som la quarta o cinquena gene-
ració d’escriptors. Totes per part
de la mare”. Una germana seva,
Consuelo Gay, era poeta. “Han
quedat vuit poemes, dos escrits
en català, dos en francès i quatre
en espanyol”.

Una altra característica comu-
na als germans, segons Goytiso-
lo, és “una forta pulsió sexual”.
“Cada germà l’ha viscut de mane-
ra diferent, però tots amb vincu-
lació a la creació literària”. La
tendència a la depressió també
ha aparegut en altres familiars.
“La nostra àvia i Consuelo Gay
la van patir”.

“Un altre factor que potser va
influir també en el caràcter de

José Agustín és que va néixer poc
després de la mort del germà pri-
mogènit. Pensava que els pares el
veien en el seu lloc”.

El joseagustinians en general i
la família del poeta en particular
no estan massa d’acord amb la
visió de Luis Goytisolo. Durant

el congrés s’han mostrat con-
vençuts que la mort de la mare i
la fredor del pare envers ell el van
turmentar. I per descomptat no
creuen en la inseguretat literària
del poeta.

Asunción, Ton, Carandell, la
vídua de José Agustín, que ha

participat pràcticament a totes
les sessions del congrés, recone-
gué que el poeta era “imperti-
nent, mal educat i pesat”. “Pot-
ser això va tenir repercussió en la
seva vida social, però no era inse-
gur en la creació literària”. “No
era mal educat”, respongué Goy-

tisolo, “era invasiu i també podia
ser pesat”. Tots van coincidir en
què era encantador i divertit.

“Desitjo que els períodes
d’eufòria compensessin els de-
pressius, sobretot perquè s’entre-
gava amb tant talent a la creació
literària”, conclogué Goytisolo.

R.M.

Avui es clausura el congrés sobre José
Agustín Goytisolo i avui s’inaugura a
Círculo de Lectores (Consell de Cent,
323) l’exposició José Agustín Goytiso-

lo, més a prop, amb una lectura dels seus poe-
mes (20.00 h) a càrrec de Neus Aguada, Rosa
Lentini, Joan Margarit, Ana María Moix, Pe-
re Rovira i Àlex Susanna, entre d’altres. L’ex-
posició, que romandrà oberta fins al 30
d’abril, fa un recorregut per la vida i l’obra de
José Agustín Goytisolo (JAG). Està dividida
en vuit parts: els orígens de la família; la mort
de la mare, Julia Gay; l’etapa de formació; el
casament de JAG amb Asunción Carandell;
els amics; els viatges; el pont entre cultures; i el
poeta compromès amb el seu temps.

A la primera sala de Círculo de Lectores,
recorreguda per les paraules d’El lobito bue-

no, es pot veure una biografia i una biblio-
grafia i pòsters de les seves actuacions amb
Paco Ibáñez. En aquest espai es projectarà
un vídeo de set minuts, amb entrevistes i
actuacions amb Ibáñez. A la segona sala,
s’expliquen aquests vuit apartats, amb profu-
sió de fotografies i textos d’acompanya-
ment. Quan s’arriba al final és fàcil enten-
dre l’apassionada vida de JAG i els seus
interessos tan diversos.

Hi ha manuscrits, cartes, figures de lloba-
tons i bens, objectes que sorprenen, com el
cobrellit que els Goytisolo i els Carandell,
amb amics com Blas de Otero, Rafael Sán-
chez Ferlosio i Carmen Martín Gaite van
brodar (la muralla d’Àvila) durant un estiu.
També son divertides les notes que José Agus-
tín i Asunción, entre ells són Tote i Ton, es
deixaven. I, entre les moltes curiositats, la fo-

to d’un negre negríssim, a Cuba, anomenat
Juan Goytisolo. JAG el va anar a veure du-
rant un dels seus viatges. És part de la història
de la família. El besavi Goytisolo s’instal·là a
Cienfuegos, on esclaus treballaven la safra.
Hi ha unes 500 famílies Goytisolo a la zona.

El congrés sobre JAG en el desè aniversa-
ri de la seva mort deixa un balanç positiu:
s’ha obert al públic que hi ha participat amb
espontaneïtat. Ha barrejat els actes més aca-
dèmics (el llegat Goytisolo, la vigència de la
seva poesia, el poeta traductor, el prosista...)
amb els més festius (la trobada entre Julia
Goytisolo i Paco Ibáñez, entre d’altres).

El desè aniversari ens deixa també dues
obres a tenir en compte: l’edició crítica de la
Poesía completa (Lumen) i Más cerca. Artí-
culos periodísticos (Galaxia Gutenberg / Cír-
culo de Lectores).

El Goytisolo poeta

L’apassionada vida de JAG

A dalt, d’esquerra a dreta, Juan, José Agustín i Luis Goytisolo el 1954. A baix, José Agustín i Rafael Alberti, a Roma, el 1964. Al costat, d’esquerra a dreta, Carlos
Barral, Carme Riera, Jaime Gil de Biedma i José Agustín Goytisolo, el 1988. La foto de dalt i la de l’esquerra estan a l’exposició sobre José Agustín Goytisolo que
s’inaugura avui a Círculo de Lectores. / JOAN SÁNCHEZ

Barral li va dir a José
Agustín que era ‘el
Lerroux de la poesia’,
segons Luis Goytisolo
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