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Devisitaalcastell
L’historiador de
l’art Rossend Ca-
sanova és qui
millor coneix el
Castell dels Tres
Dragons, nascut
per ser un cafè
restaurant de
luxe per a l’Ex-

posició Universal del 1988 i que
avui acull el Museu de Ciències
Naturals. Entremig ha servit per
a tot: escola de música, oficines
municipals, menjador d’auxili so-
cial... De la mà d’en Rossend, ens
és fàcil imaginar el glamur d’una
obra on Lluís Domènech i Monta-
ner hi va abocar el bo i millor del
seu quefer arquitectònic per pro-
var que la mateixa estructura de
l’edifici podia tenir funcions de-
coratives. Estàvem en el proto-
modernisme, les arts decoratives
començaven a lluir.

Tot això, i tres petites confusi-
ons, és el que explica l’exposició
El castell dels Tres Dragons i el lli-
bre que l’acompanya. Els afegits
noucentistes, els escassos vitralls
salvats dels bombardejos feixis-
tes durant la Guerra Civil, els ca-
pitells perduts, l’enginy d’uns fi-
nestrals que desapareixen de la
vista en obrir-se... Certament, el
singular edifici del Parc de la Ciu-
tadella té la màgia d’un castell. O
és en Rossend qui la fa brillar? I,
per cert, quines són les confusi-
ons? Doncs que l’edifici va ser
construït per durar poc; que va
acollir un taller d’arts decoratives
que estaria en els orígens del Mo-
dernisme; i que mai no va aco-
modar el cafè restaurant per al
qual va ser creat. Tres falsedats
recurrents. Aclarim-les.

L’edifici no només es va fer per
durar, sinó que l’Ajuntament
sempre va voler que fos un
model arquitectònic per al futur.
Si d’una banda és veritat que el
castell dels Tres Dragons només
té 80 cm de fonaments, no ho és
menys que disposa d’una estruc-
tura de dobles parets paral·leles
travades entre si, que a la planta

baixa es visualitzen amb un
doble columnat amb aquella in-
tenció decorativa de què parlà-
vem. L’ús del totxo i del ferro vist
també responen al mateix criteri
i ajuden a donar un caràcter lleu-
ger a l’obra, que si alguna cosa
ha sofert és molts usos no pre-
vistos i una construcció acciden-
tada per falta de pressupost. De
fet, l’edifici es va inaugurar ina-
cabat i durant el franquisme el
seu manteniment va ser escàs.
Fins als anys 80 del segle passat
no se’n va fer la rehabilitació, el
control estructural i la respectu-
osa ampliació subterrània, a càr-
rec de Cristian Cirici.

Precisament el patriarca dels Ci-
rici, el crític d’art Alexandre Cirici
Pellicer, és qui va provocar, als
anys 50, la segona confusió que va
donar peu a la creença en una

mena de taller escola d’arts aplica-
des situat als baixos, taller que
hauria establert les bases decora-
tives del Modernisme. En realitat,
Cirici va llegir malament la necro-
lògica que Domènech va publicar
a La Renaixença dedicada a Anto-
ni M. Gallissà, el qual l’havia ajudat
a muntar un obrador de metall,
serralleria i repuntats per acabar
el mateix edifici. “Llegit en aquest
context laudatori, un s’adona que
allò va ser una experiència molt
més modesta, i circumscrita a
l’obra, del que Cirici va entendre”,
remarca en Rossend.

I el tercer malentès és el de
l’efectiva existència del restau-
rant-cafè. El llibre i l’exposició
demostren com allò va funcionar
a tot drap: i devia ser una mera-
vella! Fins al 13 de desembre us
ho podeu imaginar in situ. ■

Una exposició desfà les
falses creences entorn
de l’emblemàtic edifici
protomodernista de
Domènech i Montaner
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Elflamenc
trencamotllos
alMercatde
lesFlors
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Balladors reconeguts com
Israel Galván i Rocío Moli-
na i nous creadors de pro-
cedències diferents coinci-
deixen, des d’aquesta set-
mana fins al dia 1 de març,
en el cicle Flamenc Empí-
ric, organitzat pel Mercat
de les Flors de Barcelona.
Amb una programació que
potencia l’experimentació
per damunt de l’espectacle
rígid, les jornades pretenen
ser un espai de reflexió i un
punt de trobada per als ar-
tistes que conceben aques-
ta dansa com un art perme-
able que pot beure dels re-
gistres contemporanis.

Segons el ballarí Juan
Carlos Lérida, un dels co-
missaris del cicle, la combi-
nació d’artistes i nous cre-
adors és “la cadena perfec-
ta per tal que segueixi el
cicle de vida del flamenc
connectat amb el contem-
porani”. El plat fort de Fla-
menc Empíric és l’especta-
cle El final de este estado
de cosas - Redux, d’Israel
Galván, un dels grans inno-
vadors del flamenc a l’actu-
alitat, que arribarà la set-
mana que ve.

El flamenc empíric rep
aquest nom pel fet de
basar-se en l’experimenta-
ció. Per aquest motiu, el
cicle compta amb dos ta-
llers que proposen formes
expressives i coreografies
innovadores. A més, la sec-
ció Tócame las palmas si-
tuarà balladors com Belén
Maya i Rocío Molina en ar-
riscades improvisacions.
Les jornades també acolli-
ran tastos de peces inaca-
bades i fragments d’artis-
tes com Isabel Bayón i
Marco Vargas. D’altra
banda, un espai es dedica-
rà a peces de joves creadors
seleccionats amb un càs-
ting a través de la pàgina
web de YouTube.■


