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Als 82 ANYs

Mor 
l’arquitecte 
Joan Bassegoda
L’arquitecte Joan Bassegoda Nonell 
va morir aquest dilluns a Barcelona 
a l’edat de 82 anys. Bassegoda es va 
especialitzar en la restauració de 
monuments i edificis històrics de 
Gaudí, com la Casa Batlló o el Parc  
Güell; i obres medievals com el Mo·
nestir de Pedralbes o el Teatre del Li·
ceu. Bassegoda va escriure 30 llibres 
i al voltant de 1.500 articles dedicats 
a l’obra i vida de Gaudí.

EsCRIPTORA D’ÈXIT

Maeve 
Binchy mor 
a Dublín
L’escriptora Maeve Binchy, una 
de les autores de supervendes 
més conegudes d’Irlanda, va mo·
rir ahir en un hospital de Dublín 
als 72 anys. Una de les seves obres 
més conegudes va ser Círculo de 
amigos, que es va portar al cine el 
1995 amb Minnie Driver i Chris 
O’Donnell com a protagonistes. 
L’autora ha venut més de 40 mili·
ons de llibres a tot el món.

Als 43 ANYs

Mor el 
cantant 
Bill Doss
El cantant i guitarrista de The Oli·
via Tremor Control ha mort als 43 
anys per causes encara descone·
gudes. Bill Doss va fundar la ban·
da el 1992 amb Jeff Mangum i 
Will Cullen Hart. El grup de pop 
dels 60, que va actuar en l’últim 
Primavera Sound, va tenir una 
trajectòria intermitent. Doss 
també va ser cofundador del col·
lectiu The Elephant 6.

Dansalona  
amplia la 
seva oferta 
variada a 
13 teatres

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

Ja són 13 els teatres i espais de 
Barcelona que se sumen aquest 
estiu a la iniciativa d’agrupar, 
amb el nom de Dansalona, l’ofer·
ta de dansa que ofereixen durant 
els mesos d’agost i setembre. «Vo·
lem popularitzar la dansa, captar 
nous públics, entre ells els turis·
tes; consolidar Barcelona com un 
referent a Espanya, i dinamitzar 
l’estiu cultural», va emfatitzar Ju·
lio Álvarez, vicepresident de l’As·
sociació d’Empreses de Teatre de 
Catalunya (ADETCA), impulsora 
del festival. El programa inclou 
dansa contemporània, flamenc, 
balls del món i espectacles desti·
nats al públic familiar, a més de 
tallers (Mercat de les Flors) i acti·
vitats gratuïtes que permetran 
conèixer els creadors, els espais i 
les escoles de dansa de la ciutat 
(dies 14, 15 i 16 de setembre). Tam·
bé s’hi afegeixen els balls (swing, 
Bollywood...) que animaran la 
Ciutadella durant les festes de la 
Mercè.   
 Dansalona arriba a la seva ter·
cera edició consolidat i recolzat 
pels bons resultats obtinguts 

l’any passat (50% d’ocupació). 
Aquest any s’hi sumen altres es·
pais com el Tarantos (amb Kari·
me Amaya i Luis de Luis, entre al·
tres) i Tablao Flamenco Cordobés, 
i a més torna el Liceu, que acollirà 
la prestigiosa Alvin Ailey Ameri·
can Dance Theater del 13 al 15 de 
setembre. 
 El Goya programarà (del 3 
d’agost al 2 de setembre) De Car-
men (ballant a la sorra); el Gaudí, Lu-
lú (del 10 d’agost al 30 de setem·
bre) i Happy Ha Ha; el Romea, Al pa-
so de un caballo andaluz, de Salvador 
Távora (de l’11 al 24 de setembre) 
i el SAT!, Mobile/ Evolution, de Claire 
Cunningham (14 i 15 de setem·
bre). La Villarroel acollirà Lugares 
extrañamente desastrosos ,  de 
Thomas Noone (del 14 al 26 
d’agost), i Dios menguante, de Mar 
Gómez (del 28 d’agost al 9 de se·
tembre). L’Almeria acollirà Rocky 
and the girls (del 30 d’agost al 2 de 
setembre); l’Antic Teatre presen·
tarà Pajaritos, Nomarramón i Unfor-
giveable, el Poble Espanyol, Em-
brossa’t, d’Addaura Dansa, i el fes·
tival TANTAdansa tornarà el 19 
de setembre al Tantarantana. H

FEsTIVAl DE DANsA

Alvin Ailey, 
salvador Távora, 
Mar Gómez i 
Maria Rovira, 
entre l’oferta

Un claustre del segle XX
L’informe revela la possibilitat que tingui alguns elements romànics

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

O
riginal de l’època romà·
nica no ho és. Així es pot 
resumir el resultat del 
treball d’un grup de 10 

experts sobre el claustre de Palamós, 
coordinat per l’arqueòleg i medieva·
lista Eduard Riu Barrera. El dicta·
men, que ahir va fer públic el conse·
ller de Cultura, Ferran Mascarell, 
sosté que es tracta només d’una cre·
ació historicista, pròpia de la tradi·
ció existent a finals del segle XIX i 
principis del XX a Espanya i a la res·
ta d’Europa.
 L’informe obre la porta a l’exis·
tència d’indicis sobre el fet que la 
construcció pugui contenir «peces 
antigues i elements romànics per 
determinar» en un estudi més ex·
haustiu. Riu Barrera va qualificar 
com a «poc rellevant» el nombre 
d’aquestes peces originals, de finals 
del segle XII i principis del XIII, que 
es troben en «els elements de cons·
trucció, no en els escultòrics».

 Dos mesos d’anàlisi i estudi amb 
dues visites del grup d’assessors al 
claustre situat a la finca privada del 
Mas del Vent han descartat que sigui 
una joia del romànic. L’informe re·
comana que formi part de l’inventa·
ri del patrimoni català i que l’ajun·
tament de Palamós el declari bé d’in·
terès local, «per a la seva conservació 
i estudi».

PRODUCTE CULTURAL / «No hi ha obliga·
ció d’obrir·lo al públic», va destacar 
Mascarell. Sí que és «un producte 
cultural», hereu d’una època de la 
història d’Espanya, en què es recrea·
ven en espais urbans elements d’al·
tres èpoques. En un espai urbà, al 
barri madrileny de Ciudad Lineal, és 
on estava als anys 30 el claustre. Esta·
va en un solar propietat de l’antiqua·
ri Ignacio Martínez Martínez. Abans 
d’aquella data, no hi ha informació 
sobre qui el va fer, com, ni quan.
 Els experts de Cultura van visitar 
per primera vegada el 7 de juny pas·
sat el claustre que el 1958 es va tras·

referent, i el caràcter homogeni del 
seu estil no coincideixen amb la tò·
nica dels claustres medievals, de 
llarga construcció, cosa que provo·
cava més heterogeneïtat. A Palamós 
també hi ha un únic tipus de pedra, 
al contrari dels originals, on se’n fe·
ien servir de diferents.

LLARGA DEGRADACIÓ / L’anàlisi de la de·
gradació revela que sí que hi ha ele·
ments antics, encara que el claustre 
ha estat sotmès a una neteja agressi·
va. «Hi ha uns líquens que tan sols es 
produeixen amb una llarga exposi·
ció, igual que la degradació dels 
àbacs [part superior del capitell] per 
l’aigua», va dir Riu Barrera.
 No hi ha referències a més d’un 
claustre tan espectacular en l’àm·
plia historiografia hispànica sobre 
art medieval. Com tampoc se’n té 
d’una extracció d’un monestir. «Cap 
conjunt arquitectònic ha desapare·
gut en secret. És un claustre conegut, 
però no reconegut», va sentenciar el 
medievalista. H

uN GRuP D’EXPERTs DICTAMINA quE El RECINTE DE PAlAMós és uNA CREACIó hIsTORICIsTA

Una panoràmica general del claustre situat a la finca del Mas del Vent, a Palamós.

JOAN CASTRO / iCONNA

lladar en caixes a la finca de Palamós, 
arran de la compra per un milió de 
pessetes de Hans Engelhorn. En 
aquesta propietat de la família ale·
manya se li va donar una presenta·
ció paisatgística, pròpia de la jardi·
neria, «i no museística com tenia a 
Ciudad Lineal», va dir ahir Riu Barre·
ra. L’arqueòleg va desgranar els 

punts d’un dictamen allunyat de les 
tesis de Gerardo Boto, el professor de 
la Universitat de Girona que va aler·
tar sobre la possibilitat que fos un 
claustre romànic.
 La regularitat en la seva construc·
ció i proporcions, amb el claustre de 
Santo Domingo de Silos com a gran 

«Cap conjunt 
arquitectònic ha 
desaparegut en 
secret», diu l’assessor 
Riu Barrera


