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wLa Cité de l’Architecture
et du Patrimoine, amb seu al
Palais de Chaillot de París,
ha publicat un número espe-
cial d’Archiscope, a la seva
col·lecció Portrait de Ville,
dedicat a la ciutat de Barce-
lona. L’objecte d’aquesta
publicació, que firmen els
arquitectes barcelonins Je-
sús de la Torre Monmany i
Amador Ferrer Aixalà, és
oferir una visió actualitzada
de la riquesa arquitectònica
i urbanística de la capital
catalana. L’obra, de 80 pàgi-
nes profusament il·lustrades,
s’articula mitjançant un su-
mari que segueix criteris
cronològics. Els sis capítols
centrals fan referència al
període romà i el medieval;
al període comprès entre els
anys 1500 i 1850; a l’època
que va de la implantació del
Pla Cerdà a la Guerra Civil;
a l’etapa que es desenvolupa
entre la immediata postguer-
ra i l’any 1975; al nou urba-
nisme dels anys vuitanta i
l’operació olímpica; i final-
ment, a les transformacions
urbanes registrades un cop
ja al segle XXI. Els diferents

capítols ressenyen les princi-
pals edificacions i interven-
cions urbanes que s’han fet
a la ciutat de Barcelona, do-
nen notícia dels seus autors
i estan acompanyades d’un
ampli apartat fotogràfic. A
més, contextualitzen en ter-
mes polítics i històrics els
diferents corrents arquitectò-
nics i descriuen les grans
operacions ciutadanes a les
quals van contribuir. A tall
de colofó, l’obra inclou una
sèrie de passejos arquitectò-
nics i urbanístics per Barce-
lona, en els quals es fa es-
ment de dos centenars
d’obres, pertanyents a dife-
rents èpoques històriques.
La sèrie Portrait de Ville es
publica des de la dècada dels
anys vuitanta del segle pas-
sat, quan va començar amb
un número dedicat a Pequín.
Des d’aleshores, n’han sortit
una trentena d’entregues,
protagonitzades, entre altres
ciutats, pel Caire, Istanbul,
Londres, Berlín, Buenos
Aires, Xangai, Los Angeles,
Moscou, Lisboa, São Paulo,
Casablanca, Beirut o Nova
York. / Redacció

LaCité de l’ArchitecturedeParís
publicaunamonografia sobreBarcelona

wLa Publicitat, una de les
revistes de més llarga dura-
da de la història de la prem-
sa catalana, es pot consultar
íntegrament al portal ARCA
(Arxiu de Revistes Catala-
nes Antigues), que impulsa
la Biblioteca de Catalunya
(www.bnc.cat/digital/ar-
ca/index.html). Aquest ar-
xiu reuneix 301 títols, amb
més d’un milió de pàgines.
La Publicitat va aparèixer
entre el 1878 i el 1937, en
castellà i en català. / Re-
dacció

IñakiGabilondo apadrina la posadade
llargdelNadal deSergioVila-Sanjuán

Sergio Vila-Sanjuán i Iñaki Gabilondo, ahir a Madrid
J.L. PINO / EFE

wEl periodista Iñaki Gabilondo va presentar ahir a Madrid
Estaba en el aire (Destino), novel·la de Sergio Vila-Sanjuán
guanyadora del Nadal i retrat dels seixanta, del qual el locu-
tor va voler “donar testimoni”: d’aquella ràdio, de la censura i
d’aquell protoprogrés. Vila-Sanjuán va explicar que, tot i que
sigui narrada a Barcelona, “no és una novel·la catalana sinó
espanyola, descriu l’Espanya de llavors (...) i narra el principi
del cicle que ara s’acaba; l’inici de l’arrencada”. / Redacció

wL’Obra Social La Caixa
ha donat al Museu de
Montserrat el quadre Verge
de Montserrat, un oli sobre
tela d’autor i data descone-
guts però de factura barro-
ca amb tota seguretat. La
pintura presenta una Mare
de Déu sedent, amb el nen
Jesús, i Montserrat darrere.
Ella apareix amb una coro-
na mexicana de les que van
començar a reflectir-se en
aquest tipus d’obra el 1658,
detall que n’orienta la data-
ció. / Redacción

JUSTO BARRANCO

Barcelona

E
ntren a l’estreta i blan-
ca sala de La Seca
cantant “Queridos ni-
ños y niñas, amados
del corazón, señor

Dalmau, señor Viñas, ya comienza
la emisión”. I el que comença és el
seu particular festival. I això que
només tenen la premsa al davant.
Jaume Sisa, més callat, exerceix de
pallasso amable. I Carles Flavià,
que no en deixa passar ni una, de
rondinaire impenitent que està de
tornada de tot, fart fins i tot del seu
companyd’obra. Se’ndiuende fres-
ques. Sense parar. I provoquen la
mateixahilaritat entre els periodis-
tes que la que probablement causa-
ran des d’avui i fins el 14 d’abril a la
sala Leopoldo Fregoli de La Seca-
Espai Brossa, al costat de Santa
Maria del Mar, amb el seu galàctic
mà a mà Tan bé que anàvem.
Unaobra onSisa cantaperò tam-

bé parla, i on Flavià parla, és clar,
però també canta, inclòs el Torero
de Renato Carosone. Tots dos do-
mats, fins al punt onha estat possi-
ble, per la direcció de PauMiró. Al
responsable de La Seca, Hermann
Bonnín, Flavià i Sisa li recorden als
personatges de Plaute i als joglars
de l’edat mitjana, “lligant molt bé

la tradició, la cultura popular, amb
l’aquí i ara de les aventures del seu
moment”. I és que el cantautor i
l’humorista parlaran de la seva vi-
da, de la vida, i també d’una Barce-
lona que ja no existeix. En parau-
les de Sisa: “Mirem d’explicar els
nostres dubtes existencials i to-
quemtemesd’ahir, d’avui i de sem-
pre: l’ex, la parella, l’esposa,
l’amant; també els toros; i els cata-
lans, tema candent; i els diners; i
Flavià ensenya un moment el cul
en sentitmetafòric, perquè explica
per què es va fer capellà”. “És que
tu no deixes de fer preguntes i de
tocar els nassos, i ho hehagut d’ex-
plicar”, rondina l’humorista. Miró
somriu: “Tot el que diuen és veri-
tat, peròprecisament aquestadesu-
nió és la química”.
Sobre l’origen de l’obra, “una

obra de debò, que comença i aca-
ba, que té de tot, desenvolupa-
ment, nus i desenllaç i dos grans ac-
tors”, diu Sisa, recorda que Flavià i
ell es coneixen fa 35 anys, i que
“un bon dia, parlant a la barra d’un
bar, ens vam dir que per què tot
allò que havíem viscut tants anys a
les barres dels bars no ho portà-
vem a escena”. Així va néixer
aquesta obra –i un llibre homònim
editat per Comanegra– que per Si-
sa “és una obra gairebé d’avant-
guarda” i que tracta de coses que
els han passat o els poden passar,

“d’unmoment ple d’il·lusió”, “Par-
la per tu”, rondina Flavià. Sisa li
respon que “ja sabem que ets una
persona antipàtica”. Flavià li etzi-
ba: “No, tinc amics que no em van
bé, sóc una víctima de l’amistat”.
“Jo també, però ara hem de fer ai-
xò”, conclou el cantautor. “El pit-
jor –torna Flavià– és que encara
que em sàpiga greu reconèixer-ho,
els incidents no han arribat a acci-
dents perquè el tio al final té raó i
l’obra ni sé el que és, però seria pit-
jor sense les seves pegues”.

Per Pau Miró, Tan bé que anà-
vem és “el croquis de la gestació
d’una obra que s’havia de titular
Com quedem? i que Flavià i Sisa es
van posar a escriure fa tres anys,
però que pel camí va patir moltes
incidències i un dia van arribar a la
conclusió que no es podia repre-
sentar. Així que és la crònica d’un
fracàs teatral. però aquesta és l’ex-
cusa.Quant al contingut, l’especta-
cle intenta anar més enllà dels
seus personatges. Són fragments,
opinions sobre la vida. I saben riu-
re d’ellsmateixos, peròno tot és cí-
nic, són tendres també. Fan refle-
xions profundes però des d’un lloc
ni pretensiósni nostàlgic”.El direc-
tor afegeix que molts li pregunten
“per què dirigeixo aquesta gent
–Flavià riu sordament– i m’indig-
no, perquè a un altre país sabrien
valorar el seu pes específic. Em
sento còmode als territoris margi-
nals, patafísics, a obres com aques-
ta on es diuencoses que l’estandar-
dització de tot, del que és el teatre
avui en aquest país, impossibilita.
Cada cop m’interessa més el dis-
curs de la gent de més de 60 anys.
Potser quem’ho facimirar”. “D’ai-
xò vivim alguns, d’aquestes noies a
qui els interessen els de més de
60”, replica Flavià. I Sisa conclou:
“Hosentopel PauMiró, perquè se-
rà una taca a la seva carrera: estem
totalment disposats a fracassar”.c
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Carles Flavià i Jaume Sisa protagonitzen Tan bé que anàvem
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‘LaPublicitat’ ja
està disponible
al portalARCA

LaCubana regala
1.000entrades

“És una obra de debò,
que comença i acaba i
té desenvolupament,
nus, desenllaç i dos
grans actors”, diu Sisa

El cantautor i l’humorista protagonitzen a La Seca ‘Tan bé que
anàvem’, un repàs a la vida i a una Barcelona que ja no existeix

Sisa iFlavià,
duelgalàctic

PANORAMA

]La Cubana està a punt
d’acomiadar-se de Barce-
lona amb Campanades de
boda, que fa quasi un any
que és en cartell. Però
abans d’abaixar la persia-
na el 3 de març per anar
de gira per tot Espanya,
avui, per Sant Valentí,
regalen dues entrades de
l’obra a les 500 primeres
persones que vagin al
Tívoli entre les 12.30 i les
13.30 hores amb un vestit
de núvia a la mà.


