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LLÀTZER MOIX

Museusde formes revo-
lucionàries, òperes
sensacionals, ciutats

de la cultura faraòniques…
Aquestes obres espectaculars,
de vegades filles d’arquitectes
superexpressius i alcaldes neo-
rics, han gaudit de gran difusió

mediàtica. L’epidèmia va co-
mençar a les capitals i es va es-
tendre, ja debilitada, cap a ciu-
tats menors. De vegades, amb
resultats lamentables. D’altres,
amb efectes estimulants. Un
exemple d’això últim és a Blan-
ca, un poble de l’horta del riu
Segura. No és que no n’hi hagi
més a prop: és que l’obra aixe-
cada allà per Martín Lejarraga
funciona molt bé i és exemple
de traça arquitectònica davant
un encàrrec amb molt progra-
ma i pocs diners. L’alcalde de
Blanca no li va dir a Lejarraga

allò de “faci una cosa vistosa i
no pensi en les despeses”. Res
d’això. Li va demanar que po-
sés en un únic edifici una llar
d’infants, un centre social (amb
escola de música, centre feme-
ní, juvenil…) i un museu, gas-
tant el mínim i qualificant un
entorn de baixa qualitat arqui-
tectònica.

Un bon projecte es basa en
bones decisions. I aquestes, en
una bona escala de valors i
prioritats. Lejarraga va decidir
dividir l’edifici en tres cossos,
visualment comunicats. El més
pròxim al riu, orientat al sud, el
va reservar a la llar d’infants. Al
dels serveis socials li va donar

la façanamés urbana, per apro-
par-lo a l’usuari. I, entre tots
dos, va situar elmuseu. Les tres
peces es basen en una comuna
retícula de pilars, cada cinc
metres, però vesteixen robes
diferents. La llar d’infants es va
tancar amb vidres i reixats me-
tàl·lics perforats que faciliten
les vistes de dins enfora i en di-
ficulten les contràries. El cen-
tre cívic, amb un mur cortina
més anodí, però que afavoreix
la il·luminació natural i les vis-

tes sobre el poble; i a més
s’entreguarda graciosa-
ment en planta baixa per
convidar a entrar-hi. El
museu presenta una fa-
çana fluvial que recorda
el tauler d’escacs i un hà-
bil joc de dobles altures
l’interior, que alegra el re-
corregut. Entre aquests
tres cossos s’han confi-
gurat espais exteriors de
notable força, presidits
per escales d’emergència
que els relacionen, i
rematats amb revesti-
ments metàl·lics –algun
de coure!– imotxilles (es-
pais penjants guanyats al
buit) que els donen mo-
viment. Tot això, al mò-

dic preu de 900 euros per me-
tre quadrat.
Les instal·lacions del Mucab

funcionen des de fa un any. El
museu té una vida discreta, pre-
visible en un poble de 6.000
ànimes. Però la llar d’infants
està a ple servei i pel centre so-
cial passen 400 persones cada
dia. El Mucab no és especta-
cular, però reuneix amb gran
dignitat arquitectònica tres
equipaments en un i ha produït
sobre la vida comunitària de
Blanca efectes lubricants. El
que hem dit, tres en un.
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L’edifici del Mucab, obra de Martín Lejarraga a Blanca (Múrcia)
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La tempestat

Autor:William Shakespeare
Direcció: Declan Donnellan
Lloc i data: Teatre Lliure de
Montjuïc (1/XII/2011)

JOAN-ANTON BENACH

Es van aliar l’humor anglès
amb la gravetat i la fortalesa de
l’ànima eslava, i d’aquesta
aliança va néixer La tempestat
de Shakespeare dotada de la
despreocupació més heterodo-
xa coneguda fins ara –encara
avui i demà, al Lliure de
Montjuïc. El responsable prin-
cipal del magnífic espectacle
que ha sorgit d’aquella liaison
és Declan Donnellan (Man-
chester, 1953). El prestigiós di-
rector britànic treballa des de
principis del tercer mil·lenni
amb una companyia russa, bes-
sona de la cèlebre Cheek by
Jowl que va fundar amb Nick
Ormerod el 1981. I amb aques-
ta tropa de l’Est europeu sor-
prèn amb una versió de l’illa
del Pròsper i laMiranda en què
la màgia, el misteri i la joviali-
tat practiquen un fascinant joc
de fet i amagar sense disposar,
aparentment, de regles massa
estrictes. En tot cas, el totpode-
rós Ariel, l’“esperit de l’aire”,
serà allà per impedir-les.
Declan Donnellan ho sap tot

o gairebé tot de William Sha-
kespeare (1564-1616) i, sens
dubte, va agafar lesmides exac-
tes de La tempestat quan la va
muntar el 1988 amb la seva
companyia anglesa. Escrita el
1611, se la considera l’última
obra del dramaturg, encara
que l’any següent estrenés En-
ric VIII. Peça simbòlica, amb
molts paranys,La tempestat re-
gistra, en termes geogràfics,
dues fonts d’inspiració: la Me-
diterrània i “els arxipèlags at-
làntics, on totes les aventures i
totes les meravelles són possi-

bles”, com va escriure Xavier
Fàbregas en el pròleg a la tra-
ducció de Sagarra (Institut del
Teatre, 1980). I amb les llicèn-
cies que existeixen al regne de
la fantasia, el director, l’esceno-
grafia d’Ormerod i els actors
s’han abocat a fer broma, infati-
gables, tot i que sense oblidar
la delicada poètica de l’obra.
Un exemple: després del

compromís de l’assilvestrada
Miranda i Ferdinando, el fill
del rei de Nàpols –monarca
que naufraga a l’illa, amb
l’usurpador Antoni, germà del
Pròsper, i altres dolents de la
història– el casament de la pa-
rella, en delicats abillaments
nupcials, és celebrat per cam-
peroles russes que porten ves-
tits folklòrics i llancen pètals
de rosa sobre els contraents,
mentre apareixen rutilants ba-
llarins camperols enarborant
la falç, i al mur panoràmic del
fons, imatges propagandísti-
ques de l’antigaURSS, ambmà-
quines i camperoles en una ale-
gre recol·lecció cereal.
Magistralment dirigida i in-

terpretada, abunden en la ver-
sió festiva del conte shakespea-
rià més enigmàtic i enrevessat
anacronismes deliciosos com
el que acabo de citar –els fo-
llets de rigorosa etiqueta, igual
que Ariel, actuant com els ins-
trumentistes que demanen les
acotacions; la invasió d’una bo-
tiga que admet la targeta de
crèdit amb xip; els personatges
de vint-i-un botó i encorbatats
en diversos moments...
Només vaig anotar dues

úniques escenes fràgils: la
trobada del Caliban, el salvat-
ge illenc, ambTríncul i Estéfa-
no, els dos refrescants clowns
de l’obra, desmesuradament
dilatada, igual que el final paci-
ficador gràcies a la indulgèn-
cia i la compassió de Pròsper,
el personatge d’Ígor Iassúlo-
vitx, el més ovacionat de la
companyia.c
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Fotogramas

Mucab

Arquitecte:Martín Lejarraga
Ubicació: Blanca (Múrcia).
Av. Río Segura


