
D.B., Girona
El Col·legi d’Arquitectes de Ca-
talunya va acollir ahir a la seva
sala d’actes de la seu de Barcelo-
na la presentació del llibre Rafa-
el Masó, arquitecte noucentista, de
Joan Tarrús i Narcís Comadira,
en un acte que va anar a càrrec de
Joaquim Nadal, conseller de Po-
lítica Territorial i Obres Públi-
ques. El llibre es presentarà
demà passat –dijous (20 hores)–,
a la seu gironina del Col·legi d’Ar-
quitectes, amb una conferència
de Daniel Giralt-Miracle. 

Aquest llibre és la segona edi-
ció, degudament actualitzada, del
que els mateixos autors van pu-
blicar l’any 1996. Aquesta segons
edició té un format més divulga-
tiu i un preu més asseguible.

Els autors afirmen al pròleg a
la segona edició que les últimes
aportacions a l’estudi de Masó, si
bé han servit per popularitzar la
figura del personatge, no han ser-
vit, en canvi, per millorar el co-
neixement de la seva obra arqui-
tectònica «ni per projectar-la fora
de l’àmbit gironí ni per situar-la,
com li correspon, dins de la histò-
ria de l’arquitectura catalana i eu-
ropea».

En el mateix pròleg els autors
sostenen que Masó és important
com a arquitecte i com a creador

d’un món formal definitori d’un
moment històric. 

Segons el seu criteri, els altres
aspectes de la seva activitat pú-
blica, la poesia, la política, fins i
tot l’activisme cultural, «són com-
plementaris de la seva obra ar-
quitectònica, i potenciar aquests
aspectes per davant d’aquesta pot
acabar convertint-lo només en una
figura d’interès local. Cal centrar
la valoració de Masó en els aspec-
tes plàstics i en una selecció rigo-
rosa de les seves obres més signifi-
catives si el que pretenem és el seu

reconeixement més enllà de l’àm-
bit català». 

Narcís Comadira va explicar al
Diari de Girona abans de la pre-
sentació que, després que la pri-
mera edició quedés exhaurida,
en calia una altra de més popular
i assequible, ja que aquella era
molt cara. 

A diferència de la primera,
aquesta segons edició presenta
quasi la totalitat de les il·lustra-
cions en color, exceptuant, evi-
dentment, les fotografies dels edi-
ficis antics ja desapareguts, que

són en blanc i negre. 
El llibre també conté la bio-

grafia oficial d’un arquitecte que
en poques dècades va perdre una
part molt important de la seva
obra perquè no va ser valorada en
la seva justa mesura.

Encara avui hi ha edificis pro-
jectats per Masó, com la casa Ca-
ses de Sant Feliu de Guíxols o la
casa Masramon d’Olot, que tenen
un futur incert. Aquest llibre, edi-
tat pel mateix Col·legi d’Arqui-
tectes de Catalunya, en deixa
bona constància. 

Presenten el llibre que pretén situar Masó
dins la història de l’arquitectura europea
L’acte es va fer a Barcelona per donar transcendència a l’obra de l’arquitecte gironí
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DIBUIX D’UN CANELOBRE. Projecte per a l’altar de l’església de Sant Salvador de Bianya (1911).
RAFAEL MASÓ

Marta Pallarès

H i ha vegades que pares i
mares gaudeixen més que
els seus propis fills quan

els porten a veure pel·lícules de
dibuixos animats o espectacles
infantils, també anomenats «per
a tots els públics». I en el cas de
Manologías es faria difícil esbri-
nar quin dels dos col·lectius del
públic de La Planeta la va gaudir
més.

La Santa Rodilla és una com-
panyia peruana nascuda fa 3
anys però que, per l’art dels seus
components, es diria que porten
tota la vida junts. La premissa de
Manologías és crear històries
curtes on el cos dels actors, bàsi-
cament les seves mans, es trans-
formin en els personatges. Els
actors treballen vestits de negre
sobre un fons fosc; centrant així
tot el focus en les mans i els seus
moviments. A partir d’aquí mans
de dos artistes que s’uneixen per
crear un monstre gegantí; uns
dits que es converteixen en cap,
cos i cames d’un monjo budista;
i draps i petites peces que re-
presenten una Mort molt burle-
ta. Els tres actors, provinents de
la tradició del clown i el mim, dei-
xen que siguin només les seves
mans les que parlin, amb l’ajuda
de pocs objectes que tenen com
a objectiu ajudar a arrodonir les
caracteritzacions dels personat-
ges.  

Bàsicament i en aparença, no
hi ha més en aquesta obra
d’Hugo Suárez, però el fons és
més profund. Les històries són
boniques i emocionants, plenes
de poesia, i parlen de temes com
l’amor o la mort amb total natu-
ralitat, i encara més important,
amb molt sentit de l’humor. Tam-
bé hi ha seqüències basades en
la part més estètica de l’especta-
cle, convertint-se els dits en ba-
llarines o nedadors, deixant de
banda les consideracions més
simbòliques. La majoria d’elles,
però, tenen una part molt lírica,
que es torna més reveladora
quan els nens i nenes la celebren
amb rialles. A més, el treball amb
la veu que fan els actors, espe-
cialment l’italià Renato Curci, és
hilarant; imiten veus dels petits
personatges que s’enfaden,
riuen o canten sense pronunciar
una sola paraula (ni una sola de
comprensible, en tot cas). 

Riallades
intel·ligents

TeatreCrítica

«Manologías», de la Cia. La Santa Rodi-
lla. Direcció: Hugo Suárez. Interpretació:
Renato Curci, Robert White i Ana Santa-
cruz. Producció: La Santa Rodilla.Sala La
Planeta, 20 d’octubre. Festival Tempo-
rada Alta. 

Europa Press/DdeG, Barcelona. 
L'escriptor Noah Gordon ha escrit
una carta d'amor a Espanya i als
seus vins a la novel·la El celler, una
obra ambientada a finals del segle
XIX en què, a través d'un jove pagès
català, pinta un fresc d'aquella tur-
bulenta època.

L'autor d'El metge va explicar

ahir a Barcelona que des de la seva
primera visita a l’Estat espanyol es
va veure atret pel món del vi, fins a
convertir-se en «gairebé una obses-
sió», cosa que va fer que s'interes-
sés per la vida als cellers.

A la novel·la, Josep Álvarez, obli-
gat a fugir d'Espanya en direcció a
França per les circumstàncies po-
lítiques, descobreix de la mà d'un
viticultor francès l'art de l'elabora-
ció del vi. En el llibre de Gordon es
juxtaposen fets reals, com la plaga
de la fil·loxera, l'assassinat del ge-
neral Prim i les guerres carlistes,
amb altres producte de la imagi-
nació de l'autor.

Noah Gordon (Worcester,

1926) va remarcar que el perso-
natge de Josep és fruit de la cultu-
ra catalana, però també hi ha tingut
un paper clau la seva imaginació i
els grangers nord-americans. L'es-
criptor va assegurar que els cata-
lans «tenen ètica laboral, treballen
dur, però també saben relaxar-se i
passar-s'ho bé».

Vuit anys després de L'últim
jueu, Noah Gordon torna a l'actua-
litat literària i assegura que no té
por de la crítica. L'autor va dir que
espera que el públic s'ho passarà
bé amb la seva obra i tindrà «la mi-
llor experiència possible» amb la
seva lectura. Un aspecte que sí ha
cuidat Gordon és tot allò referent

al món del vi, i va enviar el manus-
crit a enòlegs perquè li donessin l'o-
pinió i «s'hi van mostrar encantats». 

Gordon, que diu que encara no
ha rebut ofertes per portar El celler
al cinema tot i que considera que
seria «una bona pel·lícula», va
avançar que «aviat» es començarà
a produir l'adaptació a la gran pan-
talla d'El metge. 

La presentació mundial d'El ce-
ller tindrà lloc avui a Vilafranca del
Penedès, en un acte en què hi
haurà la companyia Els Come-
diants i l'actuació de colles caste-
lleres així com la presència del con-
seller d'Agricul tura, Alimentació i
Acció Rural, Joaquim Llena. 

Noah Gordon escriu una carta d’amor
a Espanya i els seus vins a «El celler»
L’autor d’«El metge» ambienta el seu nou llibre a Catalunya i al sud de França

NOVEL·LA

L’escriptor Noah Gordon.
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NUNCA ESTUVISTE
TAN ADORABLE

DE JAVIER 
DAULTE

ESPÍA A UNA MUJER 
QUE SE MATA

DIR. DANIEL 
VERONESE

SALA LA PLANETA
Divendres 26 d’octubre - 22.30 h
Dissabte 27 d’octubre - 22.30 h

Cia. Sportivo Teatral
DE MAL EN PEOR
DE RICARDO 
BARTÍS

CASINO DE GIRONA
25 i 26 d’octubre - 21 h
27, 28 i 29 d’octubre - 18 h

Cia. Rodrigo Pardo

TANGO TOILET

BOTIGA CAL REI (aparador)
Div. 26 i dis. 27 d’octubre 
19 h, 19.30 h, 20 h i 20.30 h

LA OMISIÓN DE LA
FAMILIA COLEMAN

DE CLAUDIO
TOLCACHIR

SALA LA PLANETA
Diumenge 28 d’octubre - 22.30 h
Dilluns 29 d’octubre - 19 h

ESTRENA A
CATALUNYA 

ESTRENA 

A L’ESTAT
ESPANYOL

ESTRENA 

A L’ESTAT
ESPANYOL

ESTRENA 

A L’ESTAT
ESPANYOL

ESTRENA 

A L’ESTAT
ESPANYOL

Viviane De Muynck & Jan
Lauwers & Needcompany

LA POURSUITE
DU VENT
De Claire Goll

TEATRE DE SALT
Dissabte 27 d’octubre - 21 h

CICLE BUENOS AIRES - TEATRE

NOVA FUNCIÓ26 oct - 18 hNOVA FUNCIÓ28 oct - 21 h

T. MUNICIPAL DE GIRONA
Divendres 26 d’octubre - 22 h

Memorial FRANCO DI 
FRANCESCOANTONIO

ESTRENA 

A L’ESTAT
ESPANYOL




