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Palma commemorarà el Dia 
mundial del teatre 
L’ Ajuntament de Palma s’adhereix demà a la ce-
lebració del Dia mundial del teatre amb la pro-
gramació de Z i l’habitació 113  al teatre muni-
cipal Catalina Valls de Palma. L’obra, escrita per 
Joan Carles Bellviure i dirigida per Carles Mo-
linet,  és una de les més destacades estrenes te-
atrals d’Impaciència i Iguana Teatre.

El pianista Tomeu Moll 
proposa ‘Goldbergíades’
El pianista Tomeu Moll-Mas (Mallorca, 1975) 
proposa dos repertoris a l’entorn de les Variaci-
ons BWV 988 de J.S. Bach. La primera cita serà 
divendres a la sala Dante de Palma (21h) i s’hi po-
dran escoltar les variacions en versió clàssica. 
Diumenge i en el marc dels actes de Cultura a Ca-
sa oferirà el repertori Scratching Goldberg.

Humil 
“He de seguir 
escoltant la 
gent per a la 
qual treballo”, 
diu Shigeru 
Ban 

 
L’arquitecte japonès Shigeru Ban, 
conegut per treballar en zones 
afectades per desastres naturals, 
ha guanyat el premi Pritzker, el 
Nobel dels arquitectes. És el setè 
japonès que se l’emporta.

d’ajuda en cas de desastre. “Consi-
dero aquest premi un alè per seguir 
fent el que faig, i no per canviar-ho, 
sinó per créixer”, va explicar. A més 
de l’afany solidari d’aquest vessant 
de la seva trajectòria, Shigeru Ban 
està considerat un dels pioners de 
l’arquitectura sostenible. 

“Abans tothom volia ser un ar-
quitecte estrella. Ara ja no és així”, 
va dir recentment l’arquitecte en 
una entrevista sobre la seva relació 
amb els joves arquitectes. L’arqui-
tecte japonès Toyo Ito, que va gua-
nyar el Pritzker l’any passat i que 
també va desenvolupar un projecte 
d’arquitectura humanitària des-
prés del terratrèmol i el tsunami 
que van assolar el Japó el 2011, va 
destacar “l’acció ràpida i l’energia” 
que són necessàries per fer arqui-
tectura en situacions d’emergència. 

“El compromís de Shigeru Ban 
amb les causes humanitàries a tra-
vés del seu treball d’ajuda en cas de 
desastre és un exemple per a tot-
hom”, va dir Tom Pritzker, el presi-
dent de la Fundació Hyatt. “La in-
novació no està limitada pel tipus 
d’edifici –va afegir– i la compassió 
no està limitada pel pressupost. 
Shigeru ha fet del món un lloc mi-
llor”. Segons el jurat, els edificis de 
Shigeru Ban “han proporcionat re-

cer, centres per a la comunitat i 
llocs de culte a les persones que han 
patit una pèrdua terrible i la des-
trucció”. 

Compromès i avantguardista 
A més del caràcter humanitari que 
tenen treballs com les cases que va 
construir a Bhuj el 2001, o les que 
va fer a Haití el 2010, aquests tre-
balls, i també els que no estan cons-
truïts en un entorn de molta pre-
carietat, criden l’atenció perquè es-
tan elaborats amb materials poc 
convencionals com el paper, el car-
tró, el bambú, compostos de fibres 
de paper i plàstic reciclades, con-
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BARCELONA. Als arquitectes estre-
lla se’ls sol associar a roba de dis-
seny, molt sovint negra, a actituds 
altives i a avions privats. Aquest any 
la Fundació Hyatt ha atorgat el pre-
mi Pritzker, considerat el Nobel de 
l’arquitectura, a un arquitecte molt 
allunyat d’aquest tarannà. El japo-
nès Shigeru Ban (Tòquio, 1957) és 
gairebé més conegut per les obres 
que ha fet per ajudar els damnificats 
de llocs que acabaven de patir un 
desastre natural en països com la 
Xina, el Japó, l’Índia, Itàlia, Tur-
quia, Ruanda i Haití que per altres 
projectes, com el Centre Pompidou 
de Metz i diversos habitatges pri-
vats al Japó –com la Casa despulla-
da i la Casa que té una cortina per fa-
çana– i edificis corporatius i audito-
ris. Tot i la magnitud del guardó, 
Shigeru Ban va declarar que ha de 
seguir “escoltant la gent” per a la 
qual treballa, els seus “encàrrecs re-
sidencials privats” i la seva tasca 

tenidors comercials i fibra de vidre, 
i pel caràcter innovador de les seves 
estructures. 

Shigeru Ban es va llicenciar en ar-
quitectura a Nova York i va fundar 
el seu despatx a Tòquio el 1985, des-
prés de col·laborar durant els seus 
estudis al despatx d’Arata Isozaki. 
Més endavant va obrir oficines a 
Nova York i a París. El 1995 va fun-
dar l’ONG VAN (Xarxa d’Arquitec-
tes Voluntaris, en anglès). Entre els 
edificis que té en construcció hi ha 
el Museu d’Art d’Aspen, a Colorado, 
la seu de Swatch i un edifici de pro-
ducció de la marca de rellotges 
Omega a Biel (Suïssa).e

El Centre Pompidou de Metz, de Shigeru Ban, te una coberta ondulada i 
translúcida que crea una plaça pública al voltant del museu. DIDIER BOY DE LA TOUR

L’arquitecte que desafia  
els desastres naturals

Shigeru Ban guanya el premi Pritzker d’arquitectura 

Shakespeare i l’‘slapstick’
darrera aventura de La comèdia 
dels errors tampoc no necessi-
ta gaire presentació, i sobre-
tot es converteix gairebé 
en una garantia de res-
pecte i habilitat a l’hora 
de posar sobre un esce-
nari qualsevol Shakes-
peare, ja sigui tragèdia 
o comèdia, perquè ai-
xí ho demostra la seva 
trajectòria. A tot això 
hem de sumar el valor 
afegit d’un bon reparti-
ment. Luca Bonadei, Jor-
di Cumellas, Cristina Gar-
cía Borràs, Rodo Gener, Joan 
Gomila, Salvador Oliva, Josep 
Orfila, Lydia Sánchez i Carme Ser-
na són els encarregats de donar vida 
als divertits personatges que for-
men aquest embolic sense fi entre 
dues parelles de bessons, que provo-
quen una confusió rere l’altra. 

   L’estructura primigènia és gai-

rebé perfecta, precisa, divertida i 
fins i tot argumentalment sen-

zilla, que no resta dificultat 
al muntatge, diria que al 

contrari. Necessita un 
mecanisme que funcio-
ni amb la precisió de 
rellotgeria que des-
til·la des del paper. I 
aquí la feina del di-
rector, que ha optat 
per donar-li un taran-

nà que sembla un no 
menys clàssic slapstick, 

que per una altra banda 
no traeix en absolut l’es-

perit de l’original, amb la 
qual cosa la diversió i l’entrete-

niment hi estan més que garantits. 
El que sí que guanya és ritme i així 
l’obra transcorre com una exhala-
ció. Pel que fa al vestuari, la seva 
“atemporalitat” no fa ni fot el resul-
tat i senzillament es converteix en 
una eina prou eficaç per accentuar 

La comèdia dels errors 
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Contemporitzar Shakes-
peare sabem que és una 
tasca del tot innecessà-
ria, perquè si algun au-
tor ha transcendit calen-

daris i altres estris de mesurament 
que han condemnat el temps a viu-
re encapsat,  aquest ha estat el geni 
d’Stratford-Upon-Avon. Per molt 
que li canviïn el continent, sempre 
sura el contingut com a constant de 
les innumerables versions, lectures 
i deconstruccions que de les seves 
peces s’han fet, es fan i es faran. De 
la mateixa manera, qui encapçala la 

Crítica les semblances entre els Antifols i 
els Dromios. Tampoc no vull deixar 
de parlar de la feina de Miquel Àn-
gel Llonovoy, que sobre el progra-
ma de mà diu que és l’encarregat 
del disseny d’imatge, que amb qua-
tre fustes i sis bastides aconsegueix 
que l’espai es vagi reconvertint en 
un lloc i un altre donant a l’escena-
ri (enmig dels espectadors) un in-
dubtable i imprescindible plus 
d’eficàcia. Dels actors i actrius  és 
difícil destacar-ne un o l’altre, però, 
per exemple, Cristina García Bor-
ràs està graciosa quan canta Dos 
gardenias o exultant quan interpre-
ta Why don’t you do right, més en la 
versió de Jessica Rabbit que en la de 
Peggy Lee; Lydia Sánchez posa al 
servei del personatge tot un ramell 
de registres; de Luca Bonadei qual-
sevol adjectiu queda curt... No sé si 
podem qualificar la versió d’impe-
cable, però en qualsevol cas s’hi 
acosta.e


