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Le Corbusier al seu estudi parisenc, el 1960

LLÀTZER MOIX
Barcelona

Le Corbusier, arquitecte inspirat
per les màquines, els automòbils
i els avions, era tambéun gran ob-
servador del paisatge natural. Ai-
xò primer és de domini públic
des que el creador suís va comen-
çar a despuntar, fa cosa d’un se-
gle, per acabar convertint-se en
un dels grans arquitectes del se-
gle XX. L’aspecte segon constitu-
eix un argument vertebral, i en
certa mesura sorprenent, de l’ex-

posició Le Corbusier. Un atles de
paisatges moderns, que ahir es va
inaugurar a les dependències de
CaixaForum, on serà fins a l’11 de
maig.
No és la primera exposició de

Le Corbusier que arriba a Barce-
lona. El 1988 es va veure a la Fun-
dacióMiró i a la Virreina L’aven-
tura de Le Corbusier, una mostra
impulsada pel Centre Pompidou

el 1987 amb motiu del centenari
de l’arquitecte. Però aquesta és
una ocasió excel·lent per acostar-
se al creador de la vil·la Savoie de
Poissy, l’església de Ronchamp,
la ciutat de Chandigarh a l’Índia,
l’Unité d’Habitation a Marsella i
altres obres clau de l’arquitectu-
ra moderna.
“Des dels seus anys d’infantesa

i joventut, quan va créixer als pai-
satges suïssos del Jura, fins que
va morir ofegat en aigües de la
Costa Blava, Le Corbusier va ser
un apassionat del paisatge. Expe-

riències iniciàtiques com el
descobriment de Roma, d’Atenes
o d’Istanbul van deixar-li una
empremta indeleble i el van
acompanyar tota la seva vida”,
afirma Jean-Louis Cohen, co-
missari d’aquesta mostra, que ar-
riba a Barcelona procedent del
MoMAdeNovaYork i que viatja-
rà després a Madrid, on es podrà
veure entre juny i octubre.

L’exposició, que integra la tas-
ca de Le Corbusier com a arqui-
tecte, interiorista, urbanista, pin-
tor, escriptor o fotògraf, reuneix
centenars de dibuixos, maquetes,
plànols, fotos, pel·lícules i recrea-
cions d’estances lecorbuserianes.
Per quantitat i qualitat, els ma-
terials exposats són de primer
ordre.Majoritàriament procedei-
xen de la Fondation Le Corbu-
sier, que atresora 32.000 dibui-
xos, 1,5 milions de documents i
desenes de milers de llibres. Per
defensar la seva tesi, Cohen ha
trenat diferents fils conductors,
comel vital, el geogràfic o l’estilís-
tic, que documenten el perfil
personal de Le Corbusier i la se-
va condició de precursor de la
figura de l’arquitecte global, així
com la seva evolució professio-
nal. Veiem en la mostra la prime-
ra aquarel·la de Le Corbusier (un
paisatge del Jura) i el primer oli
(presidit per un cub que evoca el
Partenó). Veiem maquetes histò-
riques deRonchampo del projec-
te per al nonat Palau dels Soviets
de Moscou. Veiem diversos rot-
lles de paper esplèndidament
dibuixats, i en particular el d’una
conferència a Princeton el 1935,
gloriós antecedent manual, en
verd, blau, vermell i negre, del
power point dels nostres dies. Ve-
iem també algunes magnífiques
imatges panoràmiques a tot color
d’obres de l’arquitecte, fetes per
a l’ocasió pel fotògraf Richard
Pare, que fan èmfasi en el seu con-
text natural. I veiem, entre altres
recursos expositius, quatre recre-
acions d’espais lecorbuserians: el
lluminós living d’un habitatge fet
per als seus pares; un saló dels
anys vint on es reuneixenmobles
originals; una estança de la Unité
d’Habitation, i l’interior del caba-
non, el mínim habitatge revestit
de troncs de fusta construït da-
vant la Mediterrània, en un racó
de to encara natural, tot i que
amb la massa urbana de Monte-
carlo retallant-se contra el cel al
fons. (Vegeu el requadre).

Tot i que no hi falten quadres
de Le Corbusier, les tasques ar-
quitectònica i urbanística predo-
minen en la mostra per sobre de
la pictòrica. I, una vegada més,
s’aprecia la diversa varietat de la
producció lecorbuseriana. Els
habitatges d’aquest autor abor-
den l’arquitectura amb un criteri
sistemàtic, produeixen distribu-
cions assenyades, incorporen pro-
postes com “el passeig arquitectò-

nic”, de ressonàncies cinemato-
gràfiques, i cristal·litzen un mo-
del històric repetit diverses vega-
des. Els plans urbanístics, en can-
vi, són sovint considerats com
una agressió a les trames històri-
ques preexistents. En un dels
dibuixos exposats, al·lusiu al Pla
Voisin, que proposava arrasar
mig París i preservar alguns dels
seus monuments més caracterís-
tics, Le Corbusier els dibuixa, en-
tre alts blocs, al costat de les lle-
gendes “C’est encore Paris” i
“L’académie dit non”. Altres di-
buixos representen el Rio de Ja-
neiro cobert de viaductes i grata-
cel imaginat per Le Corbusier
mentre sobrevolava aquesta ciu-
tat brasilera en un avió (des del
qual deia que ho veia tot i tenia
l’oportunitat de penetrar en la

La sonnambula

Autors: Vincenzo Bellini, amb
llibret de Felice Romani.
Intèrprets: Patrizia Ciofi, Juan-
Diego Flórez, Nicola Ulivieri,
Eleonora Buratto, GemmaComa-
Alabert, Àlex Sanmartí, Jordi Ca-
sanova. Cor i Orquestra del Liceu
Director musical: Daniel Oren
Dir. d’escena: Marc A. Marelli.
Lloc i data: Gran Teatre del
Liceu (27/1/2014)

ROGER ALIER

Des del seu debut al Liceu, ja fa

quinze anys, Juan-Diego Flórez
se situa cada any que torna en el
cim de les temporades: les seves
actuacions es compten per èxits
espectaculars i plens totals de la
sala, que vibra amb les seves per-
fectes, impecables i brillantíssi-
mes exhibicions de bel canto de
la millor qualitat, amb una veu
sense màcula, amb actuacions
creïbles i de profunda emotivitat
i amb una qualitat musical que ell
prioritza per damunt de tot. Així,
tot i que l’òpera de Bellini és de
protagonisme femení, com el títol
indica, és la seva presència la que
infon aquest entusiasme que es-
combra qualsevol residu de crisi

teatral i fa brillar el teatre com en
els seus millors moments.
Bellini, que no era gaire bona

persona, no es va adonar que el
personatge d’Elvino és més aviat
antipàtic, però la veu de Flórez el
recobreix d’humanitat i els sobre-
aguts que abunden en la parti-
cel·la, alguns per damunt del mí-
tic do de pit (que per a Flórez no
té cap secret), Flórez els fa lluir
amb un timbre extraordinària-
ment bonic i regular; amb Flórez
no es pateix en capmoment, i l’es-
pectador surt confortat i segur
que ha sentit el bo i millor en
aquest repertori belcantista.
Al costat de Flórez, la protago-

nista va ser interpretada per Patri-
zia Ciofi, que tot i que tenia un
refredat perceptible, no va voler
demanar comprensió pel seu es-

tat vocal, que en la zona mitjana i
baixa evidenciava força desigual-
tats. Però amb una professionali-
tat elogiable, va véncer totes les
dificultats (la particel·la també és
de pànic) i va acabar l’òpera amb
la impressionant ària i cabaletta fi-
nal del despertar d’Amina, que re-
cupera l’amor d’Elvino i s’hi casa-
rà (com anirà el matrimoni en el
futur podria ser interessant per a
una altra òpera que no existeix).
Seriosa i ben aposentada, la veu

de Nicola Ulivieri com a Comte
Rodolfo va fer el seu efecte, però
l’altra joia d’aquesta corona lírica
va ser la Lisa d’Eleonora Buratto,
una soprano lleugera de recursos
vocals excel·lents que va cantant
les difícils àries amb aplom i segu-
retat. Molt notable Gema Coma-
Alabert en el paper deTeresa,ma-

ternal i simpàtica, vocalment efi-
cientíssima, que va intervenir tam-
bé en els concertants fent-se no-
tar per la seva qualitat. Del plan-
ter local, celebrem la bona tasca
d’Àlex Sanmartí (com a Alessio) i
de Jordi Casanova (notari), i la im-
pecable tasca del cor, amb ribets
de dansa en algunsmoments. Fun-
ció rodona, per tant, i només li va
treure brillantor una certa pesade-
sa amb què la va dirigir Daniel
Oren, especialista en una altrame-
na d’òperes (és un dels reis de
l’Arena de Verona). La producció,
una mica basada en la del Metro-
politan, que també té un ambient
alpí, va ser rebuda amb una certa
simpatia, i l’equip de la produc-
ció, que va sortir a saludar amb
una certa por, es va tranquil·litzar
pels aplaudiments rebuts.c

RENÉ BURRI / MAGNUM

La mostra reivindica
la inspiració natural
de l’arquitecte amant
de les màquines,
els cotxes i els avions

Una exposició procedent delMoMA deNovaYork revisa
a CaixaForum l’obra i la trajectòria del gran arquitecte suís

Gairebétot sobre
LeCorbusier


