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Jordi Savall torna amb unció a Montserrat
que van aportar un auri escalf so-
nor que compensava la gelor im-
perant a l’església del Pi.

L’entrada i sortida de les veus
masculines pel passadís central
va emmarcar una lectura ben me-
ditada de les deu peces que inte-
gren el Llibre Vermell. La rica pa-
leta instrumental, que no amaga-
va hipnòtics ressons orientals, va
comptar amb suggerents interlu-
dis a càrrec dels solistes de luxe
(com el gran Andrew Lawrence-
King a l’arpa) de què disposa Sa-
vall, mentre les veus cristal·lines
de la soprano Maria Cristina
Kiehr i el tenor Lluís Vilamajó li-
deraven un cor irreprotxable, en
comunió amb el clima d’unció
que va presidir la vetllada. Savall
va tornar a oferir una nit màgica.

MÚSICA

PATRIMONI

Desapareix un moble de Jujol

Josep Maria Jujol va dissenyar
molts mobles per als seus projec-
tes. Un dels pocs que s’ha conser-
vat dels antics Tallers Manyach,
una escala de fusta, va desaparèi-
xer a l’estiu durant unes obres.

mera visita abans de començar les
obres vaig veure alguna peça més de
mobiliari que el dia que van comen-
çar les obres”, afegeix. Els antics Ta-
llers Manyach són una de les poques
obres barcelonines de Jujol que no
apareix a la web del catàleg del pa-
trimoni arquitectònic de l’Ajunta-
ment de Barcelona.

Tot i que no van haver de seguir
cap protocol específic per redactar
el projecte de restauració, Bach re-
corda: “Vam actuar amb la conscièn-
cia d’estar treballant en una obra de
Jujol –diu–. Vam procurar que la
nostra actuació fos tan acurada i res-
pectuosa com fos possible”, subrat-
lla el també autor de la rehabilitació
del Palau Macaya de Puig i Cada-
falch. Originàriament, l’escala ara

desapareguda portava a una gale-
ria situada damunt els vestidors
i a un gran rentamans col·lectiu.
Bach i Mora la van traslladar a la
zona on hi havia les oficines.

Els elements més caracterís-
tics dels Tallers Manyach són les
naus, construïdes amb una volta
catalana molt rebaixada, unes pe-
tites cúpules, que recorden l’es-
cafandre d’un submarinista, i els
contraforts de maó que mante-
nen les voltes tensades. A més
dels edificis que s’han conservat,
Jujol havia projectat una tanca i
una porta de forja i un gran mi-
rador coronat per una imatge de
sant Miquel, que no es van cons-
truir arran de la crisi i la inestabi-
litat dels volts del 1920.e
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BARCELONA. Josep Maria Jujol va
construir dues obres per a l’empre-
sari, marxant d’art i mecenes Pere
Manyach. Entre el 1912 i el 1916 va
dissenyar la botiga Manyac, al car-
rer Ferran, i pocs anys després uns
tallers mecànics al barri de Gràcia,
a l’actual número 39 del carrer de
la Riera de Sant Miquel. Mentre que
l’establiment va desaparèixer, les
naus dels Tallers Manyach, on es fe-
ien claus, estan ocupades pel pati de
l’escola pública Josep Maria Jujol,
després que Jaume Bach i Gabriel
Mora intervinguessin i rehabilites-
sin l’edifici entre el 1984 i el 1987,
una obra per la qual van ser guardo-
nats amb el premi FAD d’arquitec-
tura el 1988.

Aquest estiu es va construir una
nova aula a l’escola i tot apunta que
durant les obres va desaparèixer
una escala de fusta dissenyada per
Jujol. Es tracta d’un dels pocs mo-
bles originals de l’arquitecte que
s’havien pogut recuperar durant la
rehabilitació. Ahir ni la direcció de
l’escola ni el Consorci d’Ensenya-
ment de l’Ajuntament de Barcelona
coneixien el parador de la peça.
L’alarma va saltar fa poques setma-
nes, durant el festival d’arquitectu-
ra 48H Open House Barcelona. Jau-
me Bach, que es va encarregar de fer
les visites guiades a l’edifici, va no-
tar que el moble havia desaparegut
i que s’havien alterat diversos ele-
ments de la seva restauració arran
de les necessitats d’espai del centre
i dels degotalls que van aparèixer a
l’edifici en els últims anys. “Vam
trobar molt poc mobiliari –diu l’ar-
quitecte Jaume Bach–. En una pri-

L’escala que Jujol va dissenyar per als Tallers Manyach és una de les poques peces de
mobiliari que es van poder recuperar durant la rehabilitació de l’edifici. LLUÍS CASALS

Es desconeix el parador d’una escala de fusta de l’arquitecte tarragoní

OPINIÓ

Novembre Vaca
rescata de l’oblit
la pintora gallega

Maruja Mallo

SANTI FONDEVILA

● Silenci. La violència de gènere és
una de les violències de les societats
masclistes que encara patim i que
han arraconat durant molts anys la
dona en molts aspectes de la vida. El
silenci o l’oblit. I, esclar, també en
les arts. ¿A algú li cap al cap que les
dones no poguessin pujar a l’esce-
nari en el teatre isabelí?

● Reivindicació d’una artista.
Per això ens agrada la iniciativa de
l’associació de dones creadores Pro-
jecte Vaca, que dins del Novembre
Vaca han dedicat un happening ar-
tístic a recordar Maruja Mallo (Vi-
veiro, 1902 - Madrid, 1995), una ac-
tivitat al voltant de la personalitat
de la pintora que va tenir lloc dilluns
a la Fabra i Coats. Jo no coneixia
Maruja Mallo, encara que recordo
haver vist el seu nom en un exem-
plar antic de la Revista de Occiden-
te que vaig comprar a la Llibreria
Canuda (RIP). Ara llegir la seva bio-
grafia m’aboca a la reflexió sobre el
compromís de l’artista amb l’art a la
qual dono voltes fa temps, tot mi-
rant al voltant. I sí, Maruja Mallo
exemplifica perfectament aquest
ineludible compromís.

● Entre les més grans. Mallo va
pertànyer a la Generació del 27 i
també va estar a la Residencia de Es-
tudiantes, però mai, o gairebé mai,
surt el seu nom quan se’ns parla
d’aquell reducte de creativitat. Una
dona sortida d’un, aleshores, allu-
nyat poble de la costa gallega i que va
a parar a Madrid, on va mantenir
una relació amorosa amb Rafael Al-
berti sempre silenciada, segons Ma-
ría Luisa Sobrino Manzanares.

● Testimonis estel·lars. Final-
ment, recollim el que van dir d’ella
els seus contemporanis més famo-
sos. Federico García Lorca: “Maru-
ja Mallo, entre Verbena i Espanta-
jo, tota la bellesa del món hi cap en
el seu ull; els seus quadres són els
que he vist pintats amb més ima-
ginació, emoció i sensualitat”. Ra-
fael Alberti: “Tu que baixes a les
clavegueres on les flors més flors
són ja unes tristes salivades sense
somnis i mors pels embornals que
desemboquen a les revetlles deser-
tes per ressuscitar al caient d’una
pedra mossegada per un fong es-
tancat, digues-me per què les plu-
ges podreixen les fulles i les fustes.
Aclareix-me aquest dubte que tinc
sobre els paisatges. / Desperta’m”.
Paul Éluard: “Revelació poètica i
plàstica, original, Cloacas i Campa-
narios són precursors de la visió
plàstica informalista”.

El traspunt

Jordi Savall
ESGLÉSIA DE STA.MARIA DEL PI (BARCELONA)
25 de novembre
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Jordi Savall té un bon grapat
d’efemèrides entre mans:
el 40 aniversari de la crea-
ció de grup Hespèrion XXI
(en origen, Hespèrion XX)

i els 25 anys de Le Concert des Na-
tions. Aquestes celebracions coinci-
deixen ara amb un fet més trist, el se-
gon aniversari de la desaparició de
Montserrat Figueras, musa i compa-
nya inseparable de Savall. Tota

Crítica
aquesta suma de factors va contribu-
ir a fer de la inauguració de la vuite-
na temporada del cicle El so original
un acte amb una càrrega extra
d’emoció que el rostre de Savall no
va dissimular. El concert estava cen-
trat en una de les peces emblemàti-
ques del repertori del músic iguala-
dí: el Llibre Vermell de Montserrat.
Savall va traduir aquests cants i dan-
ses amb la serenor pròpia de la ma-
duresa i el bagatge acumulat gràci-
es al llarg contacte amb aquest com-
pendi fonamental de la música cata-
lana. Sens dubte, els pelegrins del
segle XIV que arribaven a la munta-
nya sagrada no posseïen ni la perfec-
ció instrumental dels integrants
d’Hespèrion XXI ni la cohesió im-
maculada de les veus de La Capella
Reial de Catalunya, dues formacions

Perfecció
El músic
d’Igualada
va tornar
a oferir una
nit màgica

Desconcert
Jaume Bach
va detectar
que faltava
l’escala fa
un mes


