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Casaambporxo
peracotxes
LLÀTZER MOIX

A pocs metres de la
casa on es va criar
Joan Manuel Serrat,

a PoetaCabanyes ambel pas-
seig de l’Exposició, s’alça un
nou edifici d’habitatges. Té
la particularitat que, a més
de reunir espais per habitar,
aparcar-hi i socialitzar-se,
com tants d’altres, per-
met la circulació de
vehicles pel nivell de
planta baixa. I això per
què? Doncs perquè la
tasca de l’arquitecte es-
tà sotmesa –o hauria
d’estar-ho–a lesdeman-
des de l’usuari. I el que
aquestavegadademana-
va el veïnat de Poble
Sec era que el desmunt
sobre el qual s’ha cons-
truït l’edifici, que abans
es feia servir d’aparca-
ment salvatge i via d’es-
capatòria rodada cap al car-
rer Tapioles, no perdés
aquesta última funció.

L’equipd’arquitectes data-
AE –Claudi Aguiló, Martí
Sans i l’enginyer Albert Do-
mingo–, atent a les peticions,
va endinsar en diagonal la
planta baixa, i va fer aguan-
tar la façana amb una estruc-

tura que al tram inferior es fa
visible i adquireix formes de
ve baixa, amb ressons de la
de l’edifici Mediterrani de
Bonet Castellana. Darrere
d’aquests suports, l’arquitec-
te ha pavimentat amb panot
el porxo resultant, per su-
bratllar-ne la condicióocasio-
nal de punt de trobada entre
vianants i cotxes.

Deixantdebanda lesdiver-
ses alturesde l’edifici, quevo-
len alinear les línies de corni-
sa amb les dels tres carrers
on dóna la façana; i deixant
de banda la sobrietat que té,
el tret central d’aquesta obra,
ocupada fa pocs mesos, és
aquesta atenció als cotxes.
És un detall que aprofita una
demanda veïnal incòmoda, a
priori, per donar força al dis-
seny arquitectònic. A alguns
els deu semblar poc. Però no
ho és: en cada problema hi
ha una oportunitat.

PAU ECHAUZ
Lleida

F
idel a la seva cita
amb el calendari i re-
tallat el pressupost,
però sense renun-
ciar a la qualitat,

Animac, la Mostra Internacio-
nal de Cinema d’Animació de
Catalunya, torna a convertir
Lleida en la capital d’aquest
sector audiovisual indepen-
dent. Fins demà diumenge està
prevista la projecció de 128
films d’animació a més
de presentacions, tau-
les rodones, sessions
escolars per a públic
infantil, cursos de tèc-
niques d’animació, ta-
llers, fira i espais de
creació. L’artista convi-
dada és la directora
d’animació SuzieTem-
pleton, de nacionalitat
anglesa, que va gua-
nyar un Oscar el 2006
per la seva adaptació
de Pere i el llop de
Prokofiev i a la qual
s’ha dedicat una retros-
pectiva.
Templeton explica a

aquest diari que el mo-
ment actual del gènere
estàmarcat per les pro-
duccions dels grans es-
tudis nord-americans
com Disney o Pixar,
d’una banda, i el cine-
ma d’animació euro-
peu, més independent, de l’al-
tra. “Però hi ha diferències en la
manera de treballar perquè si
allà hi ha equips professiona-
litzats i la feina està reglada,
aquí ésmés important el guió, la
creativitat, l’artesania”. El seu
Pere i el llop va ser realitzat en
estudis d’animació a Polònia, “i
va ser una experiència increï-
ble, amb artesans plens de crea-
tivitat i talent” que van crear
imatges de gran realisme. “Si
observem tot l’espectre del ci-
nema d’animació m’agradaria
pensar que les meves pel·lícules
es troben en el límit amb el ci-
nema real. Ho anomenen hiper-
realisme, però jo prefereixo de-
finir-ho com a realisme poètic”,

afirma. El futur està en el de-
senvolupament de les tècniques
del 3D, opina: “Obremoltes pos-
sibilitats noves. Un exemple és
Rango (la pel·lícula deGoreVer-
binsky que acaba de guanyar
l’Oscar). Els personatges, ca-
maleons i serps, són animals
però tenen molt realisme. El
guió no és gran cosa, però té
èxit gràcies al 3D”.
Un altre convidat especial

d’Animac va ser Javier Maris-
cal, nouvingut de Los Angeles.
El pare de Cobi va dir que esta-

vamolt satisfet per l’èxit deChi-
co & Rita als Estats Units. “Va
tenir crítiques impressionants
però, a diferència d’algunes de
les seves competidores, com El
gat amb botes o Kung Fu Panda
2, tenia una distribuïdora molt
petita i s’exhibia en cinemes
petits i molt especialitzats. Em
consta, tanmateix, que els qua-

tre gats que la veuen aplau-
deixen en cada sessió”. Maris-
cal va avançar que ja treballa
amb Trueba en dues pel·lícules
més, una d’inspirada en la bossa
nova brasilera, i una segona his-
tòria de “sexe, drogues i rock
and roll entre Eivissa i Formen-
tera durant els anys setanta”.
Altres creadors que han pas-

sat per lamostra sónMiguel Ga-
llardo, Joaquín Reyes –dibui-
xant, actor i còmic, molt cone-
gut perLahora chanante–, Juan-
jo Sáez –il·lustrador polifacètic,

autor d’Arròs Covat,
una de les sèries d’ani-
mació per a adults de
més èxit a Catalunya–
o Vicent Arlandis, un
clàssic de l’animació
per a adults al nostre
país amb 240, el pri-
mer heroi del 3rmil·len-
ni o Patatamon, i que
actualment treballa
des del seu estudi Yan-
quipay. Es pot desta-
car tambéManuelCris-
tóbal, productor d’Ar-
rugues, guanyadora de
dosGoya, i AntonieDe-
lesvaux, codirector de
la pel·lícula que va
obrir la mostra, Le
Chat du Rabbin. Cal
destacar també la pre-
sència de la realitzado-
ra Sarah Cox, especia-
litzada en cinema in-
fantil. Precisament, les
sessions infantils han

estat les de més èxit de públic.
Animac és a més un espai per

al contacte entre professionals
de l’animació amb realitzadors
o productors. En l’espai Animac
Live els animadors emergents
tenen la possibilitat de mostrar
les seves bobines i projectes. La
cerimònia de cloenda prevista
per demà a la Llotja consistirà
en una sessió de curtmetratges
on es podran veure els nous tre-
balls de grans mestres de l’ani-
mació mundial com Koji Yama-
mura, Barry J. Purves, Wendy
Tilby, AmandaForbis, CoeHoe-
demanoKamil Polak, entre d’al-
tres. A més, es lliurarà el premi
del públic al millor curtmetrat-
ge d’animació de la mostra.c

Detall de l’obra de dataAE

CRÍT ICA D’ARQUITECTURA

L’oscaritzada Suzie Templeton, ahir a Lleida
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31 habitatges socials

Arquitectes: dataAE
P. l’Exposició, 16. BarcelonaEls directors

de ‘Chico & Rita’
preparen dos films,
sobre la bossa nova i
l’Eivissa dels setanta

ElLiceunomés recupera ‘Pelléas et
Mélisande’ de la sevaprogramació
MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

Recuperar la temporada sus-
pesa al Liceu a causa de l’expe-
dient de regulació d’ocupació
–que finalment ha estat retirat–
no ha resultat tan senzill. De
fet, l’únic títol que torna a la
programació tal comestava pre-
vist és l’òperaPelléas etMélisan-
de, de Claude Debussy, els dies
27 i 29 de juny i 1, 3, 5 i 7 de
juliol. El Gran Teatre ha esta-
blert un període de compra pre-
ferent del 5 al 30 de març per a
abonats, de manera que puguin
accedir a les localitats del seu

abonament en lesmateixes con-
dicions i seients.
Així, doncs, a més de la llista

d’espectacles perduts –Una tra-
gèdia florentina/El nan, d’Ale-
xander von Zemlinsky, els Ba-
llets de Montecarlo i el concert
L’altre Pelléas– nohi haurà tam-
poc recital de Nina Stemme. La
soprano sueca, que venia amb
un repertori atractiu d’Hector
Berlioz, Kurt Weill, Richard
Strauss i Robert Schumann, ja
havia compromès aquesta data
i ha posposat la cita amb el Li-
ceu. També els petits es queden
sense El Superbarber de Sevilla
del Petit Liceu a causa de la

planificació avançada de les
escoles.
El teatre ha organitzat per al

dia 22 d’abril i com a alterna-
tiva al buit que queda a la pro-
gramació un concert amb el cor
i l’orquestra del Liceu en què
s’interpretaran grans –i més
que populars– cors d’òperes. Es
tracta, en tot cas, d’atreure el
gran públic. D’altra banda, es
recuperarà El giravolt de maig,
d’Eduard Toldrà, que estava
previst al Palau de la Música,
però només parcialment: es
farà l’11 de juny en versió con-
cert, interpretat, aquests sí, per
la Simfònica del Liceu.c

Animac reuneix a Lleida el més destacat del cinema d’animació
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