
E xplicar coses d’arqueolo-
gia al gran públic resulta
una empresa tan difícil

com, posem per cas, explicar al
comú el cicle de Krebs o la tècni-
ca de la fissió nuclear. Són coses
que pertanyen a disciplines molt
elaborades i complexes, que recla-
men sempre un lector aciençat,
preparat en la matèria. Potser es
pot explicar amb gran competèn-
cia un retrat de Leonardo o un
quadre de Rembrandt; potser és
possible fer entendre a la gent
què significa La terra gastada, de
T.S. Eliot, o Moby Dick. Però en-
trar en el valor de les restes
arqueològiques que han deixat
cultures sempre, per definició,
molt allunyades de nosaltres en
el temps i en l’espai, és una tasca
que només té dues solucions o
dos camins viables.

El primer és el ca-
mí de l’especialista.
Schliemann va arre-
plegar una pedra que
va trobar no lluny de
les costes de l’Àsia
Menor i, com va pas-
sar amb el famós os
de Cuvier, en va des-
prendre tota una
civilització, destriant-
ne qui sap els estrats,
fins al punt que,
deixantHomeraban-
da, ja sabemquin nú-
mero calçaven
Andròmaca, Príam i
Hècabe: no és un ca-
mí que desperti pas-
sions entre el gran
públic. Per contra,
aquells que no són
tan especialistes,
però que posseeixen
un saber empeltat de
coneixements diver-
sos —cultura gene-
ral, geografia,mitolo-
gia, història de l’art,
etcètera— són capaços d’oferir-
nos una visió i una idea de deter-
minades restes arqueològiques
que ens mouran, de continent, a
visitar les deixes de la cultura mi-
noica, una altra vegada el Partenó
o les glòries escampades a la
pròdiga Delfos.

Entre els segons cal comptar-
hi, sens dubte, un estudiós del
que encara no teníem notícia a
les terres hispàniques: Cesare
Brandi.Ha estat una editorial aca-
bada de néixer a Barcelona amb
nom de riu europeu, Elba, la res-
ponsable —de la mà d’una gran
traductora, Carmen Artal, a la
qual només falla de vegades la
puntuació— d’oferir al públic el
Viaje a la Grecia antigua d’aquell,
un llibre moltes vegades reeditat
a Itàlia. És un llibre magnífic per
raons que ja s’han insinuat, i enca-
ra d’altres. És un fet que Brandi
coneixia molt bé la seva matèria i
que va fundar a la seva península
l’Istituto Centrale del Restauro,
del qual va ser director entre el
1938 i el 1961. Però encara resulta
més palpable el fet que Brandi de-
gué reservar per a les reunions
d’especialistes les més complexes
discussions sobre la matèria
arqueològica: en aquest llibre hi
va vessar no solament molts de

coneixements sinó també, i és el
que s’agraeix, una capacitat narra-
tiva i d’engrescament del lector
com els savis només arriben a fer
molt rarament. És cert que expli-
ca amb detall, per exemple, per
què considera que els dos “bron-
zes” trobats a les costes de Riace
l’any 1972—aquelles dues escultu-
res gregues del segle V que San-
dro Pertini va visitar expressa-
ment i que el van moure a la
genuïnaexpressió: “Comesonobe-
lle!”— són per força de mans dist-
intes, potser dues d’elles les de
Fídias. Però, al costat d’aquestes
precisions sapiencials, Brandi és
capaç d’enfurismar-se contra la
pictomania de sir Arthur Evans, a
Cnosos, o contra l’última
restauració de la columnata Nord
del Partenó, comho és d’evocar el
paisatge i els costums en un viat-

ge d’Atenes a Delfos: “El camp es
torna feréstec, perd les vinyes i els
olivars, i comencen de seguida les
muntanyes amb un velló de fosc
boscatge, entre el qual hi distin-
geixo tot de murtra i d’arboç, tots
a la mateixa altura, meticulosa-
ment retallats per les cabres que
surten a cada passa”. És cosa que
dóna gust de llegir, com el dóna
de vegades, quan va de viatge, Jo-
sep Pla, el nostre Pausanias.

Més encara: Brandi ens prevé
contra tota incursió arbitrària del
patriotisme en l’arqueologia (ve-
geuel casbarceloní del Born, com-
movedor, que entra de ple en
l’òrbita de les consideracions de
l’autor): “El problema de com en-
tendre i gaudir d’una obra d’art es
complica fatalment amb el senti-
mentalisme i el mal entès amor
per la pàtria”. Un llibre esplèndid,
doncs, com ho són els altres amb
què l’editorial Elba comença a ca-
minar.

D es de l’1 fins al 5 de des-
embre es podia veure al
Mercat de les Flors l’es-

pectacle Living Room dancers,
de la companyia de Nicole Sei-
ler. Els qui hi anaven es troba-
ven amb uns prismàtics a les
mans, un reproductor mp3 i
un plànol del Poble-sec amb
uns llocs numerats, al qual
s’havia afegit els dibuixos
d’una col·lecció de façanes es-
quematitzades, i a continuació
se’ls convidava a voltar pel barri
i a mirar persones ballant a casa
seva. És així com ens ve al cap
allò de: “convé als feliços ro-
mandre a casa”.

És la segona vegada en poc
temps que a Barcelona hem po-
gut veure el carrer convertit en
alguna cosa més. El primer, el
novembre passat, va ser al festi-
val Liliput. En aquella ocasió,
petites botigues, instal·lades a
les porteries d’algunes cases de
la Ciutat Vella, oferien un espec-
tacle performatiu fora del
comú que feia interrogar-se so-
bre l’ús del carrer i els marges
d’allò quotidià. En l’ocasió que
ens ocupa, la mirada havia de
dirigir-se cap a dalt, a les plan-
tes superiors, on en diferents
finestres es veia ballar. Aquest
era l’espectacle.

Els living room dancers obli-
guen a convertir el carrer en
una talaia domèstica, per dir-
ho així. Alteren el que és habi-
tual. Si recorden la pel·lícula de

Hitchcock, La finestra indiscre-
ta, el protagonista dilata el seu
petit apartamentmentre obser-
va el que passa a casa dels al-
tres. De casa en casa. Però aquí
és diferent, aquí mirem també
amb uns prismàtics, però ara
ho fem des del carrer cap a l’in-
terior de les cases, que partici-
pen així en l’acció del carrer.
Resulta curiós que, per unes ho-
res, el Poble-sec semblés Ams-
terdam, una ciutat en què és
inevitable mirar cap a les fines-

tres, especialment a la nit. En
aixecar la vista per sobre dels
fanals, els cotxes i les voreres,
papereres, bancs o paviments,
tot, quedava en un lloc secunda-
ri: el carrer eren les finestres i
el que passava a l’interior de les
cases. Els interiors privats eren
la ciutat, la seva acció i el seu
argument. Perquè això passés,
era determinant el paper dels
mp3. La música permetia una
connexió individual entre l’ob-
servador i els interiors, més po-
derosa que la visió. Les fines-
tres permetien veure, però, tal
com recordava el programa de

mà que se subministrava als as-
sistents, que el camp de visió de
les finestres té unes limitacions
i, per tant, accentua la possibili-
tat d’imaginar, de completar, el
que passa fora del marc de
visió. No havia vist mai una crí-
tica millor de la transparència
en arquitectura!

Segons el RIBA (Royal Insti-
tute of British Architects), la re-
cerca en l’àmbit de l’arquitectu-
ra, per explicar-ho d’una mane-
ra molt simplificada, pot orien-
tar-se de tres maneres dife-
rents: cap a les obres d’arquitec-
tura en si, cap als processos
que les fan possibles, o cap a les
accions, tant les que l’arquitec-
tura indueix com les que in-
flueixen en l’arquitectura. L’ex-
periència de la qual els parlo
avui és clarament una d’aques-
tes últimes. La seva oportunitat
i actualitat rau en el fet d’haver-
se fet sense esforços aparents i
ser fruit més de l’acció que del
disseny. Això inclou el no
pertànyer a un espai definit, no
tenir forma i semblar casual: és
un relat viu perquè permet reu-
nir les parts que el formen com
es vulgui i interpretar-lo com
es vulgui. Des del meu punt de
vista, serveix per ressaltar el mi-
llor de la ciutat i per interrogar-
nos sobre les relacions entre
l’acció i el disseny, especial-
ment oportunes en una ciutat
afectada sovint pel disseny in-
necessari.

ARQUITECTURA

‘Domi manere convenit felicibus’
Xavier Monteys

“Només un savi
de debò pot
fer tan atractiva
l’arqueologia”

‘Príncep dels lliris’ del palau de Cnosos.

MARGINALIA

Arqueologia amable
Jordi Llovet

Els protagonistes de ‘Living Room dancers’ ballen amb passió.

Els ‘Living Room
dancers’ obliguen a
convertir el carrer en
una talaia domèstica
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L a fal·lera borgiana
d’aquests darrers temps fa
del tot oportuna la

incorporació a les lletres catala-
nes de Lucrècia Borja (1833), de
Victor Hugo, una de les obres
que contribuí a incrementar en-
cara més la llegenda negra ordi-
da al voltant de la cèlebre família
valenciana. L’autor de Cromwell
i Hernani adapta els aspectes
més fabulosos del mite dels
Borja —que els perfila com a lla-
dres i criminals sinistres, pèrfids
i luxuriosos— als paràmetres del
drama romàntic: passions des-
cordades, revenges fora mida,
cops d’efecte, espectacularitat
fantasiosa.

Com a bon romàntic, Hugo es-
cruta els contrastos entre el bé i
el mal, el grotesc i el sublim, la
comèdia i la tragèdia: no es que-
da únicament amb el costat
monstruós de Lucrècia, sinó que
també en remarca el més bell.

Ens presenta una Lucrècia que,
delerosa de canviar de vida, vol
capgirar la fama de sanguinària i
criminal que té i fer gala d’una
clemència i una mericòrdia
insòlites envers els enemics. En-
cara que dins seu senti lluitar
l’àngel bo i el dolent, el desig de
redempció és degut a l’amor que
oculta amb zel dins dels replecs
del cor.

Hugo esbatana l’ànima d’una
dona malvada com és Lucrècia
Borja per descobrir-hi que tam-
bé hi pot bategar un sentiment
noble. Al costat de l’odi i la malí-
cia, naturalment.Molt a lamane-
ra de Shakespeare, un dels grans
referents d’Hugo, el seu perso-
natge femení es mou impetuosa-
ment per les raons ocultes del
cor, mentre al mateix temps tra-
ma una venjança terrible. La se-
va dualitat —implacable en
l’enuig, però vulnerable en
l’amor— és una arma de doble
tall que es gira contra ella ma-
teixa. Tot jugant-hi, Hugo aconse-
gueix crear una trepidant
història d’amor i terror amb un
final revelador, espectacular.

Lucrècia Borja desborda
romànticament, com no podia

ser d’una altra manera, totes les
convencions neoclàssiques. Sen-
se preocupar-se gens de les difi-
cultats tècniques del teatre de
l’època, Hugo situa l’acció, d’en-
trada, en un palau de Venècia i,

després, en diversos indrets de
Ferrara. No s’avé tampoc a la uni-
tat de temps i, amb un cert des-
equilibri, limita els actes a tres,
en un crescendo que, en el darrer,
precipita els fets. Com algunes

de les millors obres de Shakes-
peare, combina les escenes de
més tensió dramàtica amb les
més còmiques, i no s’està d’intro-
duir intrigues i maquinacions
tan inversemblants com
fantàstiques i de generar un efec-
te iconogràfic sensacional,
neogòtic, en el desenllaç.

Hugo vol mostrar —ho apunta
en el prefaci— una “deformitat
moral” com la que representaria
Lucrècia Borja per desvetllar-ne
un “sentiment pur”: el de la ma-
ternitat expiatòria. A lamonstruo-
sa Lucrècia, doncs, li concedeix
unes molt pregones “entranyes
demare”. Tot i partir de la llegen-
da negra borgiana (Tomaso To-

masi, Francesco Guicciardini, Jo-
hannes Burckard), la seva inten-
cionalitat didàctica —no endeba-
des considera el teatre com una
“tribuna” o una “trona”— aspira
a propagar una “forma ètica i
compassiva”. La lleialtat, la va-
lentia i la integritat de Gennaro
—el jove capità a qui Lucrècia
omple d’atencions i afecte— s’eri-
geix en el model exemplar. I tan-
mateix, en contrast, permés infa-
me, cruel i abominable que resul-
ti, la Lucrècia hugoniana seria
finalment redimida per la seva
condició de mare. In extremis.

PROMEVOL
SOCIEDAD ANÓNIMA

Traslado el domicilio social a la
calle de Aribau, números 191-
193, 3º 2ª, de Barcelona.

Barcelona, 10 de diciembre de
2010. El administrador

TEATRE

Els Borja, vessant
romàntica
Francesc Foguet i Boreu

RIO SAN JUAN, S. A.
La junta general extraordinaria y universal de
accionistas de la compañía, celebrada en
fecha 31 de enero de 2008, acordó modificar
el objeto social de la compañía, modificando el
artículo 2º de los estatutos sociales que para lo
sucesivo tendrá la siguiente redacción:
"Artículo 2º. Objeto. La sociedad tendrá por
objeto el arrendamiento de bienes inmuebles,
muebles e instalaciones para despacho."

Barcelona, a 29 de noviembre de 2010
Juan Puig Pérez, administrador único

ANTARES CIENCIA
Y EDICIONES, S. A.

(En liquidación)
En cumplimiento de los dispuesto en el
artículo 369 de la Ley de Sociedades
de Capital, se hace público que en la
junta general y universal de accionistas
de la sociedad, celebrada el día 30 de
noviembre de 2010, se declaró la diso-
lución y liquidación de la sociedad.
Asimismo, se aprobó el balance final
de liquidación, que es el siguiente:

ACTIVO
Total activo  . . . . . . . . . 0,00

PASIVO
Capital  . . . . . . . . . . . . . . . 60.101,21
Acciones propias  . . . . . . . -3.710,20
Resultados negativos

ejercicios anteriores  . . . -3.276,64
Resultado ejercicio  . . . . . . -53.114,37

Total pasivo  . . . . . . . . . 0,00

Barcelona, 10 de diciembre de 2010
El liquidador, Sergio López Borgoñoz

INVERSIONES
EN ARQUITECTURAS

LÚDICAS, S. A.
Anuncio de reducción del capital social para
condonar dividendos pasivos y transformación
de sociedad anónima en sociedad de respon-
sabilidad limitada.

La junta general  extraordinaria y universal de
accionistas celebrada el 1 de diciembre de
2010, decidió, por unanimidad, proceder a la
reducción de capital de la compañía en
562.035 euros, con la finalidad de condonar los
dividendos pasivos, pasando a tener un capital
de 1.120.765 euros.

Se hace constar a los acreedores su derecho
de oposición a ejercitar en el plazo de un mes,
a contar desde la fecha de la publicación del
último anuncio de la reducción de capital.

Asimismo y en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 14 de la Ley 3/2009, de 3 de abril,
sobre Modificaciones Estructurales de las
Sociedades Mercantiles, se hace público que
en la misma junta se aprobó la transformación
de la compañía en una sociedad de responsa-
bilidad limitada, pasando a denominarse
Inversiones en Arquitecturas Lúdicas, S. L.,
sobre la base del balance de fecha 30 de
noviembre de 2010, aprobándose asimismo los
nuevos estatutos sociales de la sociedad.

Barcelona, 13 de diciembre de 2010
La administradora única, Isabel Carull Ros

LUCRÈCIA BORJA
Victor Hugo
Introducció i versió de Jesús Cortés
Bromera
120 pàgines. 10,50 euros

Suposat retrat de Lucrècia Borja, de Bartolommeo Veneto.

Hugo combina les
escenes de més
tensió dramàtica amb
les més còmiques
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