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Elmiralldelsnúvols
LLÀTZER MOIX

A tur, pobresa, dependèn-
cia, vellesa... Si l’arqui-
tectura respongués mi-

mèticament als problemes que
es tracten als centres de serveis
socials, les seves seus rivalitza-
rien en lletjor i tristesa. Però
una cosa és atendre el progra-
ma i una altra arrossegar l’ar-
quitectura a les se-
ves profunditats.
Els membres de
Dosmasuno –Nés-
torMontenegro, Ig-
nacio Carnero i Li-
na Toro– ho saben.
El seuCentre deSer-
veis Socials aMósto-
les és un cub blanc
ambunes osques ge-
neroses de color
(un verd llustrós
Ral 6018, marca de
la casa); un volum
clar, lluminós i ro-
tund en una zona
d’eixample urbà a
mig fer; un edifici que resol ne-
cessitats i, amb senzillesa, no re-
nuncia a l’arquitectura.
El rigor i la contenció pressu-

postària es verifiquen aquí amb
un plantejament modular que
racionalitza la distribució peri-

metral de les 64 oficines d’aten-
ció al públic requerides (a més
de locals per a la regidoria); en-
tre les seves virtuts cal esmen-
tar uns corredors ambunes vis-
tes exteriors esperançadores i
la discreta ocultació de l’estruc-
tura darrere les vores dels en-
vans. L’ambició arquitectònica
es manifesta practicant aques-
tes osques en el volum general,

que el dinamitzen i creen espais
exteriors de relació per a treba-
lladors i visitants; i, també, apos-
tant per l’experiència de l’espai
i aconseguint el que potser és
l’auditori més barat en aquests
moments: un vestíbul on es po-
den incorporar cadires i que
treu partit del buit central de
l’edifici, ennoblit per la llum ze-
nital i la lateral.

Cal fer esment es-
pecial dels tanca-
ments de l’edifici.
La gelosia de tra-
mex blanc destinada
a la planta baixa per
evitar el vandalis-
me, l’han fet enfilar
fins a la cornisa, la
qual cosa defineix
una segona pell de
l’edifici (la primera
és de vidre i conver-
teix el centre en llan-
terna nocturna). De
moment, aquesta
obra resplendeix ne-
ta, desafiadora i

amb un punt líric, gràcies a les
baranes transparents de les os-
ques, o al revestiment de mirall
de lamaquinària situada a la co-
berta: per aquestes dues superfí-
cies desfilen, empesos pel vent,
els núvols de Móstoles.

Una vista nocturna de la nova obra de Dosmasuno

CRÍT ICA D’ARQUITECTURA

JaumeMadaula, Roser Camí i JosepMaria Pou protagonitzenCelobert

MIGUEL GUZMÁN

DAVID RUANO

JUSTO BARRANCO
Barcelona

Ideals socials enfront de conser-
vadorisme extrem. Esquerra i
dreta.Una jove professora d’esco-
la compromesa socialment da-
vant un empresarimadur i adine-
rat. Molt debat d’idees, sí, no po-
dia ser de cap altra manera trac-
tant-se d’una obra del britànic
David Hare. Però, alhora, recor-
da Josep Maria Pou, també una
exploració “del nucli més íntim
de l’ésser humà, del cor d’una re-
lació plena de culpabilitat perquè
va tenir conseqüències terri-
bles”. I és que l’empresari i la pro-

fessora van ser amants durant sis
anys, mentre ella cuidava el fill
d’ell i fins que la seva dona va des-
cobrir la relació que mantenien.
I, tres anys després de la seva se-
paració,morta la dona per un càn-
cer, l’empresari visita el pis de la
seva examant per intentar recon-
ciliar-s’hi.
Són els dolorosos i intensos ele-

ments amb què està feta Celo-
bert, una obra que torna una vega-
da i una altra als teatres d’arreu
del món –Kate Winslet vol fer el
seu debut teatral amb aquesta pe-
ça i dirigida pelmateixDavidHa-
re– i que també torna a partir de
demà a Barcelona, on ja va triom-

far el 2003. I ho fa amb una nova
producció però protagonitzada
altre cop per Josep Maria Pou i
Roser Camí. Però si llavors es va
presentar al Romea i la va dirigir
Ferran Madico, ara arriba al Go-
ya i Pou n’assumeix la direcció.
Com recorda l’actor, llavors no
havia començat la seva carrera
com a director. Però ara, amb
molts èxits al darrere, considera
que pot aportar nous elements a
l’obra, començant per una esce-
nografia més realista que, desta-
ca, situa millor els espectadors a
l’apartament de la professora. Un
loft en una zona industrial aban-
donada de Londres que és, diu, el
quart actor de l’obra: el tercer és
el jove JaumeMadaula, que inter-
preta el fill de l’empresari.
Per Pou, l’obra és d’una enor-

me actualitat, “una denúncia bru-
tal del sistema econòmic que vi-
vim”. Però, assenyala, tot i que
mostra un ric “capaç de dir que li
importa un colló el que els passi
als pobres, perquè si ho són és
perquè no saben sortir de pobres,
també mostra com aquest home
pateix per la seva amant. L’en-
cert de l’obra és que d’ells no en
fa un símbol, sinó dos éssers hu-
mans que viuen una història
d’amor marcada pel que passa a
la societat i per les decisions que
han pres. Dos éssers amb ferides
per tancar i moltes coses per dir-
se. Tot plegat –conclou– és una
bomba d’emocions”.c

*
A

m
b

l'
e
d
ic

ió
d
e

B
a
r
c
e
lo

n
a

c
iu

ta
t

El proper diumenge, aconsegueix

amb La Vanguardia el conte

sobre el misteri del reciclatge*

Hi col·laboren:

Centre de Serveis
Socials a Móstoles

Arquitectes: Dosmasuno
Lloc: eixample de Móstoles.
Av. Vía Láctea / C. Sagitario

JosepMariaPouiRoserCamí
s’enfrontendenoua ‘Celobert’
L’obra, diu l’actor, és “una brutal denúncia del sistema actual”


