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Lacatedral (delpintor)

Es facamí

LLÀTZER MOIX

“Mira, és com una ca-
tedral”, diu el pintor
Eduardo Arranz-Bra-
vo davant el seu nou
estudi de Vallvidrera:
un únic volum de for-
migó, sense cap altra
obertura a la vista que
la d’accés; un volum
on no es distingeix el
material dels murs del
del sostre, format per
una piràmide irregu-
lar a quatre aigües.
Dins d’ell, els quadres
abstractes ens indi-
quen que no som en
un recinte religiós. Pe-
rò l’atmosfera
d’aquest espai únic,
on les paraules resso-
nen com càntics, sí
que és la d’un temple:
la planta és generosa
(12,5 per 13,5 metres) i
elsmurs s’eleven verti-
cals fins als cinc me-
tres, per després ple-
gar-se en quatre plans que
convergeixen cap el cim de la
piràmide, truncada per gene-
rar una gran claraboia rom-
boïdal. Aquí treballa Ar-
ranz-Bravo, sol, sense vistes
exteriors, en un espai alhora
imposant i acollidor.
Aquest estudi s’aixeca en

el vessant nord del Tibidabo,

entre vegetació, al costat de
l’habitatge del pintor projec-
tat per Lanfranco Bombelli.
La primera decisió dels arqui-
tectes Garcés-De Seta-Bonet
va ser col·locar-lo sobre el ter-
reny en pendent de manera
que permetés connexions
amb la casa sense grans can-
vis de cota. La segona va ser

donar al pintor un es-
pai únic, recollit i fol-
gat. I la tercera va ser
oferir aquest aspecte
monolític, rotund,
que li confereix aires
catedralicis, però
també el converteix
en una caseta porta-
da a la gran escala,
com si fos un Olden-
burg.
Hi ha en aquest edi-

fici una planta infe-
rior, on es descobreix
una zona de reserva i
un taller d’escultura
obert, aquest sí, al pai-
satge. Tal obertura
s’obté mitjançant el
vol de l’estructura,
que pot prescindir
del sòcol gràcies a la
compacitat de la gran
caixa de formigó que
és, en el seu conjunt,
aquesta obra. Una
obra en la qual és pre-
sent l’essència auste-
ra de la trajectòria

prèvia de Garcés, refrescada
amb un toc pop per les seves
joves associades.

CRÍT ICA DE MÚSICA CLÀSSICA

Jorge Herralde i Gerard Mortier

Interior de l’estudi d’Arranz-Bravo

MADRID Redacció i agències

L’editor Jorge Herralde, el com-
positor Tomás Marco, el baríton
Joan Pons i el director artístic
d’òpera Gerard Mortier, a títol
pòstum, figuren entre els 17 guar-
donats pel Govern central amb la
Medalla d’Or al Mèrit en les Be-
lles Arts, que distingeix anual-

ment persones i entitats que des-
taquen en la creació artística i cul-
tural. El Ministeri de Cultura ha
reconegut Herralde, considerat
un dels millors editors literaris
d’Hispanoamèrica, per la tasca
com a fundador i director d’Ana-
grama; ha valorat la gestió edito-
rial enmúsica contemporània es-

panyola del crític i compositor
Tomás Marco; ha fet ressaltar
Joan Pons com un dels princi-
pals barítons dramàtics del nos-
tre temps, i ha assenyalat de l’ara
desaparegut Gerard Mortier,
que va dirigir el Teatro Real de
Madrid en la última etapa, el fet
que va vincular sempre la seva
carrera a les propostesmés inno-

vadores, tant musicals
com d’escena.
El Govern ha recone-

gut també una pionera
de la direcció de cinema,
Cecilia Margarita Barto-
lomé Piña, l’òpera prima
de la qualVámonos, Bár-
bara! (1978) està conside-
rada el primer film femi-
nista del cinema espa-
nyol. Altres guardonats:
la mecenes Patricia
Phelps de Cisneros, el
compositor Manuel Ale-
jandro, la dissenyadora

Sybilla, l’estudi d’arquitectes
Mansilla+Tuñón, el Festival del
Cant de les Mines, l’equilibrista
elGranCardenal, la ballarinaVic-
toria Eugenia, el ramaderVictori-
no Martín, l’actriu Alicia Hermi-
da, el productor Juanjo Seoane, i
el teatre Principal de Maó, el tea-
tre d’òperamés antic d’Espanya.c

CRÍT ICA D’ARQUITECTURA

Orquestra de Cambra
de Granollers

Director: Andrea Marcon
Lloc i data: Teatre Auditori
(9/III/2013)

JORGE DE PERSIA

A Granollers sembla que conti-
nuen estimulant els recursos

musicals. Al mateix temps que
el cor de veus blanques d’Amics
de la Unió participava amb il·lu-
sió i bona feina en la Tosca del
Liceu, l’Orquestra de Cambra
de Granollers convidava un dels
directors de prestigi en la inter-
pretació amb tècniques del bar-
roc, per presentar en concert les
tres últimes simfonies de Mo-
zart. Un programa en el qual es
pot apreciar la versatilitat de

l’encara jove compositor per par-
lar de llenguatges tan diferen-
ciats amb paraules mestres.

Fa la sensació que el projecte
que du endavant amb aquesta jo-
ve orquestra el violinista Corra-
do Bolsi avança per bon camí,
comptant periòdicament ambdi-
rectors especialistes i ambuns re-
pertoris necessaris per a la con-
formació d’un conjunt eficient. I
això comportamolt de temps, es-
forç i compromís per part dels
instrumentistes que han d’apro-
fundir fins a arribar a un so ho-
mogeni, sobretot a la corda.
En aquesta ocasió va assumir

la direcció el titular de l’Orques-
tra deGranada, AndreaMarcon,
que va proposar versions àgils i
expressives de les Simfonies de
Mozart núm. 39, núm. 40 i la Jú-
piter, núm. 41. En aquesta últi-
ma el seu objectiu es va transfor-
mar en realitat, sobre un terra
més ferm quant a l’estructura de
l’obra, i li va permetre des del co-
mençament assolir una cota
d’expressivitat, delicada i inten-
sa, fins i tot en l’Andante, en el
qual el fraseig va donar joc a les
possibilitats de la partitura. El
seu gest, confús en les obres an-
teriors, va adquirir en aquesta
més naturalitat. La falta de clare-
dat va provocar desajustos en la
núm. 39,molt literal.Més ajusta-
da va ser la Simfonia núm. 40,
molt complexa, en la qual l’or-
questra va fer un bon treball en
la continuïtat de la frase i la seva
integritat, encara que es fa ne-
cessària una cura exquisida de
l’afinació. Sembla que el públic
de Granollers respon, malgrat la
falta d’eficàcia en la difusió.c
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Estudio Arranz-Bravo

Arquitectes: Jordi Garcés,
Daria de Seta, Anna Bonet
Ubicació: Vallvidrera
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