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LaFundacióTàpies
ampliaràelseuespai
El museu, tancat des
de fa un any, guanya
metres per a oficines
a través d’un pati

Redacció
BARCELONA

La Fundació Tàpies, tanca-
da des de fa un any per
obres de reforma de la seva
seu del carrer Aragó, gua-
nyarà espai per a oficines i
zones comunes a través
d’un pati situat a la part
posterior de l’illa que ocupa
l’equipament cultural. La
comissió de govern de
l’Ajuntament de Barcelona

va aprovar ahir precisa-
ment el pla especial urba-
nístic per fer possible
aquesta ampliació, que no
afectarà, segons fonts mu-
nicipals, les construccions
de l’entorn. Aquesta ampli-
ació permetrà que la funda-
ció passi de 1.540 metres
quadrats de sostre a 2.150.
La reforma costarà
2.065.000 euros.

Aquesta serà la segona
fase de les obres de rehabi-
litació de l’edifici, una em-
blemàtica construcció mo-
dernista de Lluís Domè-
nech i Montaner, seu de
l’antiga editorial Montaner
i Simon. Les obres hi van

començar fa un any i s’han
concentrat a adaptar la
fundació a les persones
amb mobilitat reduïda, re-
formar l’entrada del museu
i millorar els actuals espais
de recepció i llibreria. El
projecte el porta a terme
l’estudi d’arquitectura Ába-
los i Herreros.

La fundació va tancar fa
un any per iniciar aquestes
obres, encara que en prin-
cipi estava previst que el
tancament fos només per
sis mesos. En aquest perío-
de de tancament, el centre
ha nomenat una nova di-
rectora d’activitats, Law-
rence Rassel. ■

Cabaretstransgressors
Lapropostainnovadoradel’OffVillarroel,a larecercad’unnouusuari,coincideixa
lacartelleraambeltributdel’EspaiBrossaal ‘CabaretVoltaire’,bressoldeldadaisme

Teresa Bruna
BARCELONA

La cartellera de Barcelona
s’il·luminarà aquest diven-
dres dia 16 amb dues pro-
postes diferents en la
forma (el teatre clown deli-
rant de Las Gallegas i el da-
daisme del Cabaret Voltai-
re), però similars en el mis-
satge: existeix i ha existit
un públic jove, transgres-
sor i creatiu, que necessita
espais que parlin en el seu
mateix llenguatge.

Las Gallegas, creació de
la Companyia Lolita Corina
i Clownfish, farà pujar el
teló de l’Off Villarroel, la
nova dimensió nocturna

d’aquesta sala que es carac-
teritza per la vocació de
donar visibilitat a propostes
innovadores. “Volem crear
una mena de club per a
nous públics, amb música,
cabaret i audiovisuals”, diu
Jordi González, de Focus.
La proposta compta amb la
col·laboració de la sala Al-
mazen, la revista Rockde-
lux i el multipremiat pro-
grama D.O., de la Xarxa de
Televisions Locals. Tres llen-
guatges diferents que coin-
cideixen en el fet que són la-
boratoris de creativitat.

L’Almazen és un cabaret
petitó, situat al Raval i molt
proper a la realitat del
barri, que treballa per una

aproximació de la cultura
contemporània a la quoti-
dianitat. “Per a nosaltres,
avui és un dia històric. Por-
tem molt de temps treba-
llant perquè les arts, que
tenen el poder d’encarnar-
se amb l’espectador i fer-lo,
també creatiu, arribin a
tothom. Comptar amb el
suport d’una sala més gran
i comercial és un somni.
Ens vestirem de gala i hi
portarem el millor de la
casa”, diu Macarena Gon-
zález de la Vega, directora
de L’Almazen. La sala, que
reivindica el món del clown
i el cabaret, té preparats
dos espectacles més per als
caps de setmana.

La revista Rockdelux
programarà els concerts.
De moment se centren en
bandes locals. Hi haurà dos
petits concerts de menys
d’una hora, amb periodici-
tat d’un dilluns al mes.
“Rockdelux està acostuma-
da a anar perdent lectors
que es fan grans i adquirir-
ne de nous. Va renovant el
sector del públic contínua-
ment i sempre està en con-
tacte amb les propostes in-
novadores”, diu Marc Roig,
responsable de l’Off.

L’aportació del programa
D.O., dedicat al públic jove,
serà audiovisual i també es
farà un dilluns al mes. La
primera sessió tindrà lloc el

dia23defebrer iesprojecta-
ran els projectes més premi-
ats del programa, que acull
sèries transgressores i de
petit format,derealitzadors
independents.

L’Off Villarroel es com-
pleta amb les activitats
offline, que contribuiran a
convertir l’espectador en
usuari del Club. Hi ha l’off
bloc (blog d’opinió); l’off
rànquing (notícies singu-
lars); l’off jocs, amb un vi-
deojoc creat expressament
per a cada espectacle i l’off
no foto (il·lustracions sobre
els espectacles). També tro-
bareu penjada La serie
roja, cinc monòlegs de
Jordi Casanovas. A banda,

s’han establert condicions
favorables en el preu de les
entrades per als usuaris.

El ‘Cabaret Voltaire’
És el títol de l’espectacle que
Teatre Kaddish porta a
l’Espai Brossa del 16 de
gener al 15 de febrer. Té
dues parts. A la primera in-
terpreten la Ursonate, de
Kurt Schwitters, perla del
dadaisme i l’obra més im-
portant de la poesia fonèti-
ca. La segona part recrea el
CabaretVoltaire,alZuricdel
1916, bressol de l’inconfor-
misme, la incorrecció i la
rebel·lió d’una Europa en
guerra. Conforma una insò-
lita vetllada dadaista. ■

L’actualitat i l’evocació. ‘Las Gallegas’ es traslladen de L’Almazen a La Villarroel, els dies 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30 i 31 de gener. A la dreta, Teatre Kaddish ‘recita’ el singular ‘Ursonate’ ■ FOCUS/BROSSA


