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L’escolasòcol
LLÀTZER MOIX

Carlos Pereda i Óscar Pérez
van construir fa un parell
d’anys una de les obres més
boniques de la ciutat de Pam-
plona: una passarel·la d’acer
Corten, amb planta en y, que
uneix la part vella amb el se-
gon eixample, salvant una
bretxa a la muralla. El
rigor i l’essencialitat
d’aquesta peça són tam-
bé presents a la seva
escola infantil a La
Milagrosa.
Situada en una vora

de la ciutat, al peu
d’una sèrie de façanes
posteriors sense en-
cant, i al fons d’una pla-
ça espaiosa, aquesta
obra és poc menys que
invisible. La seva única
façana es limita a una
gelosia de formigó
–una successió de eles
majúscules invertides–
que a certa distància ve-
la els interiors i sembla
pocmés que el sòcol es-
calonat de les façanes poste-
riors esmentades: una franja
que renuncia a qualsevol
protagonisme urbà i que se
sotmetet a un patró pre-
establert amb modèstia, pe-
rò també amb el desig –com-
plert– d’aportar ordre i

construir la ciutat.
No parlem, malgrat el que

s’ha dit fins aquí, d’un treball
sense caràcter, sinó de tot el
contrari: també els motors
de gran cilindrada poden fun-
cionar al ralentí. Situat sobre
un solar triangular, aquest
parvulari reserva dos vèrtexs
a patis exteriors, el tercer a

serveis, i assenta el seu pro-
grama principal sobre el rec-
tangle central. Dues franges
longitudinals, destinades a
aules i a zona de trànsit i re-
lació, organitzen la planta.
Des de les aules, separades
de la gelosia de la façana per
un corredor estilitzat, la vi-
sió del carrer és molt dià-

fana, també la de l’inte-
rior de l’edifici, gràcies
als tancaments vidrats.
A l’espai central, que té
dues altures i entrades
de llum zenital, l’edifi-
ci respira. I en el des-
tinat a serveis, aquests
s’ordenen amb tota
comoditat.
L’estructura prefa-

bricada de formigó, al-
guns murs de pavès
translúcid, molt vidre i
un paviment de PVC,
enuna gamma cromàti-
ca que va del gris molt
clar al blanc, donen a
aquest edifici una llu-
minositat freda però
també agradable...

De nou, doncs, trobem en
aquesta peça una essenciali-
tat i un rigor que confirmen
Pereda/Pérez, amb Tabuen-
ca/Leache o Javier Larraz,
com a figures de primera lí-
nia de la jove arquitectura
pamplonesa.c

Hereusd’Antígona
CRÍT ICA DE TEATRE

Una operació amb caràcter
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Alexis. Una tragèdia grega

Creació i direcció: D. Nicoló i
E. Casagrande
Lloc i data: Mercat de les Flors
(29/VII/2012)

JOAN-ANTON BENACH

Alexandros-Andreas Grigoro-
poulos era un noi de 15 anys
que va morir d’un tret de pisto-
la de la policia grega, en una de
les manifestacions d’Atenes del
2008, en l’esclatar la crisi eco-
nòmica que encara té atenallat
el sud d’Europa. L’evocació del
que va representar aquella vícti-
ma és a l’origen de l’espectacle
Alexis. Una tragèdia grega, que
la compañía italiana Motus va
presentar diumenge al Mercat
de les Flors.
El dia abans el mateix grup

havia ofertToo late!,un text po-
lític que, com l’anterior, s’ins-
criu en el projecte Syrma Anti-
gones que pretén testimoniar
les revoltes que sorgeixen per
les àrees més castigades de la
crisi. Es tracta de convertir en
matèria teatral les reaccions le-
gítimes que podrien prendre
com a símbol l’heroïna de Sòfo-
cles, la dona que va desafiar el
tirà Creont, en vulnerar la pro-
hibició d’enterrar Polinices.
Amb dramagtúrgia i direcció

compartida de Daniela Nicoló i
Enrico Casagrande, Alexis és,
doncs, unamostra de teatremi-

litant que recorda certes peces
reivindicatives dels anys seixan-
ta i setanta, on la ficció i la cró-
nica històrica –o l’actualitat ri-
gorosa– feien una combinació
persuasiva i didàctica. Amb no-
vetats remarcables, és clar. La
més significativa és la que apor-
ten les tecnologies audiovisuals
a l’hora de documentar dramàti-
cament els fets. Els intèrprets
les integren amb eficàcia en el
seu discurs de contraatac, és a
dir, quan contradiuen les ver-
sions oficials dels incidents del
barri d’Exàrquia, en els quals,
fa quatre anys uns trets a l’aire
sembla que podien matar ado-
lescents que corrien a peu pla.
Pel que fa al llenguatge acto-

ral, Motus es mostra tocat per
un organicisme delmestre Gro-
tovski, que s’instal·là a Itàlia els
darrers anys de la seva vida. So-
bretot la gestualitat de Sílvia
Calderoni vol acusar aquesta in-
fluència en unsmoviments cor-
porals que delaten el sofriment,
l’exasperació i la solidaritat
amb víctimes i combatents.
D’altra banda, cap al final, Nico-
ló i Casagrande interpel·len di-
rectament al públic ambuna ac-
ció que recorda les invitacions
a actuar que formulava el Li-
ving en molts dels seus rituals.
L’altra nit només van pujar a
l’escenari 13 espectadors, i la
Calderoni feia un salt de pante-
ra en direcció a l’auditori, el
qual, gravat en vídeo, era l’últi-
ma imatge de l’espectacle.c
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