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OPINIÓ

Manifest  
poètic sobre  

el teatre  
i la realitat 

SANTI FONDEVILA 
●● Celaya. “La poesia és una arma 
carregada de futur”, escrivia Gabri-
el Celaya en els Cantos íberos. Era 
un ingenu? Només era el desig de 
qui va prendre partit fins a tacar-se? 
O simplement la pólvora poètica es 
va tornar pols de paraules en les dè-
cades de la satisfacció democràtica 
i la il·lusió de llibertat? Què diria 
l’enginyer bolcat en la rima dels mo-
ments que viu ara la nostra història? 
Seguiria dient el mateix perquè hem 
fet moltes voltes per no avançar gai-
re gens. 

● Brett Bailey. “Maleeixo la poesia 
concebuda com un luxe cultural 
pels neutrals que, rentant-se’n les 
mans, se’n desentenen i s’evadei-
xen”. Ben alt. Ben fort. Nosaltres 
també. Nosaltres i el director i dra-
maturg sud-africà Brett Bailey, que 
firma el manifest internacional del 
Dia Mundial del Teatre, del qual fins 
ara no sabíem res. Això és el que 
passa amb un art que és com un foc 
d’artifici que es crema cada cop que 
l’encenem. Un foc efímer en un 
temple laic dels amants de les emo-
cions. I ell, que viu la realitat d’un 
país que va vèncer el dimoni de 
l’apartheid, però no els diables de 
l’explotació, els cans Cèrber de 
l’anul·lació de l’individu, ens diu: 
“En aquest món de poders desi-
guals, al qual diferents ordres hege-
mònics intenten convèncer-nos 
que una nació, una raça, un gènere, 
una preferència sexual, una religió, 
una ideologia, un marc cultural és 
superior a la resta, ¿hom pot real-
ment defensar la idea que les arts 
haurien d’anar separades de les 
agendes socials?” I ens pregunta: 
“Nosaltres, els artistes d’àgores i es-
cenaris, ¿ens conformem amb les 
demandes asèptiques del mercat o 
utilitzem el poder que tenim per 
obrir un espai als cors i les ments de 
la societat, per reunir gent al nos-
tre voltant, per inspirar, meravellar 
i informar, i per crear un món d’es-
perança i de col·laboració sincera?” 

● Celaya ‘forever’. Fe? Confiança? 
Compromís. Necessari com la poe-
sia. Cal dir-ho. Cal repetir-ho tantes 
vegades per minut com les respira-
cions dels que s’ofeguen mentre els 
van dient que el futur serà brillant. 
“Porque vivimos a golpes, porque ni 
siquiera nos dejan decir que somos 
quien somos”. A la fi, com diu Cela-
ya: estem tocant fons. Com diu Pa-
co Ibáñez, seguim tocant fons. Inge-
nuïtat? No. “Quizás, cuando me 
muera, dirán: era un poeta. Y el 
mundo, siempre bello, brillará sin 
conciencia”.

El traspunt

Una ‘Passió’ d’extrema pulcritud de la mà de Suzuki

‘Passió segons sant Joan’  
PALAU DE LA MÚSICA 
24 de març  
 

XAVIER CESTER 

Els programadors musicals 
sovint reaccionen com el 
gos de Pàvlov: s’acosta 
Setmana Santa i de mane-
ra automàtica pensen en 

les Passions de Bach. Algú es recorda-
rà algun dia de les cantates? 

La Passió segons sant Joan torna-
va al Palau en tota la seva nuesa de la 
mà d’uns intèrprets bregats en 
aquests pentagrames. ¿Nuesa exces-

siva? Potser sí, perquè el plantejament 
de Maasaki Suzuki, d’una extrema 
pulcritud, no va aconseguir insuflar 
tota la vida necessària a la narració del 
patiment de Jesús. Les bases sobre les 
quals s’assentava la seva versió eren, 
tanmateix, d’una notable qualitat, co-
mençant per les forces, reduïdes en 
nombre, del Bach Collegium Japan 
que va fundar el 1990. La paleta instru-
mental va tenir una apreciable plas-
ticitat (els planyívols oboès en el cor 
inicial), encara que l’orella no s’acabés 
d’acostumar a un omnipresent clave-
cí, una de les aportacions més destaca-
bles de la quarta versió de la partitura, 
la utilitzada pel director japonès. Pel 
que fa al cor, Suzuki privilegia, més 
que una homogeneïtat a qualsevol 
preu, una marcada diferenciació entre 
veus, que sobresurten de manera pro-

minent segons el passatge. Els in-
tercanvis entre orquestra i cor en 
els moments més dramàtics van te-
nir prou agilitat, i els corals no van 
estar mancats d’intensitat, però la 
sensació de distanciament va ser 
una constant al llarg de la vetllada. 

Uns solistes vocals amb més 
substància haurien ajudat força 
a donar un altre caràcter a la ver-
sió. A l’hora de la veritat, només la 
veu lluminosa de la soprano Jo-
anne Lunn, diferenciant bé el ca-
ràcter de les seves dues àries, va 
assolir el nivell desitjat, per sobre 
d’un Evangelista (Gerd Türk) elo-
qüent tot i un agut difícil, i un baix 
(Peter Kooij) solvent. Molt dis-
crets, en canvi, el contratenor Da-
mien Guillon i les aportacions de 
dos integrants del cor.e
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ARQUITECTURA

L’arquitecte que desafia  
els desastres naturals

 
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.

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 
d’ajuda en cas de desastre. “Conside-
ro aquest premi un estímul per se-
guir fent el que faig, i no per canviar-
ho, sinó per créixer”, va explicar. A 
més de l’afany solidari d’aquest ves-
sant de la seva trajectòria, Shigeru 
Ban és 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’ar-
quitecte japonès Toyo Ito, que va 
guanyar el Pritzker l’any passat i 
que també va desenvolupar un 
projecte d’arquitectura humani-
tària després del terratrèmol i el 
tsunami que van assolar el Japó 
el 2011, va destacar “l’acció ràpi-
da i l’energia” que són necessàri-
es per fer arquitectura en situaci-
ons d’emergència. 

“El compromís de Shigeru Ban 
amb les causes humanitàries a 
través del seu treball d’ajuda en 
cas de desastre és un exemple per 
a tothom”, va dir Tom Pritzker, el 
president de la Fundació Hyatt. 
“La innovació no està limitada pel 
tipus d’edifici –va afegir– i la com-
passió no està limitada pel pres-
supost. Shigeru ha fet del món un 
lloc millor”. Segons el jurat, els 
edificis de Shigeru Ban “han pro-
porcionat recer, centres per a la 
comunitat i llocs de culte a les 
persones que han patit una pèr-
dua terrible i la destrucció”. 

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 treballs, i també els que 
no estan construïts en un entorn 
de molta precarietat, criden 
l’atenció perquè estan elaborats 
amb materials poc convencionals 
com el paper, el cartró, el bambú, 
compostos de fibres de paper i 
plàstic reciclades, contenidors 
comercials i fibra de vidre, i pel 
caràcter innovador de les seves 
estructures. 

Shigeru Ban es va llicenciar en 
arquitectura a Nova York i va 
fundar el seu despatx a Tòquio el 
1985, després de col·laborar du-
rant els seus estudis al despatx 
d’Arata Isozaki. Més endavant va 
obrir oficines a Nova York i a Pa-
rís. El 1995 va fundar l’ONG VAN 
(Xarxa d’Arquitectes 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 produc-
ció de la marca de rellotges Ome-
ga a Biel (Suïssa).e

ANTONI RIBAS TUR  
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-

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

Shigeru Ban guanya el premi Pritzker d’arquitectura 

Resultat 
Només la veu 
lluminosa de 
Joanne Lunn 
va assolir el 
nivell desitjat

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