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Miguel Gallardo, Paco Roca i Osama 
Tezuca, premis del Saló del Còmic
El veterà Miguel Gallardo, pare del mí-
tic Makoki i autor de María y yo, ins-
pirada en la seva filla autista, ha gua-
nyat el Gran Premi del Saló del Còmic 
de Barcelona. Los surcos del azar de Pa-
co Roca [a la foto] s’ha endut el premi 
a la millor obra espanyola i Clara Sori-

ona ha estat reconeguda amb el premi 
al millor autor revelació per Colmado 
Sánchez. Los surcos del azar reivindi-
ca la gesta dels exiliats espanyols, que 
van alliberar París a la Segona Guerra 
Mundial. El saló també ha premiat El 
libro de los insectos humanos d’Osamu 

Tezuka, un thriller protagonitzat per 
Toshiko, una femme fatal que absor-
beix l’energia creativa dels seus 
amants. Papel estrujado de Nadar ha 
obtingut el premi concedit per votació 
popular per la història d’un noi de 16 
anys convertit en sicari ocasional. 

Mor Albert Viaplana, arquitecte 
clau de la Barcelona dels 80 i 90

portants dels anys 80 i 90. Després 
de separar-se de Piñón, Albert Via-
plana va treballar amb el seu fill Da-
vid, i va continuar la trajectòria amb 
obres també rellevants com la refor-
ma de la plaça de Lesseps a Barcelo-
na i de la plaça Europa a l’Hospita-
let de Llobregat i l’Ajuntament de 
Sant Cugat.  

Viaplana, va subratllar Badia, 
“introduïa una sensibilitat i una po-

esia molt personals en els pro-
jectes”. “Sempre intenta-

va fer el que no s’havia 
fet mai”, va insistir 

ahir l’arquitecte, 
que també va des-
tacar detalls in-
sòlits d’alguns 
dels edificis fir-
mats per Viapla-
na, com ara que 

l’entrada princi-
pal del Centre d’Art 

Santa Mònica està si-
tuada en una finestra i 

la del CCCB al soterrani.  

Una plaça polèmica i un referent   
La plaça dels Països Catalans és 
probablement l’obra més emble-
màtica de Piñón i Viaplana. Va ai-
xecar una forta polèmica, associa-
da al debat sobre les places dures 

que havia engegat Oriol Bohigas. 
Així i tot, aquesta plaça va repre-
sentar una manera nova d’en-
tendre l’espai públic i es va con-
vertir en un referent a escala in-
ternacional. L’obra de Viaplana 
i Piñón, diu l’arquitecte i vocal 
del Col·legi d’Arquitectes Manu-
el Ruisánchez, “és molt oberta”. 
“Van ser capaços de generar una 
poètica nova, una arquitectura 
que emociona”, afegeix. Les se-
ves obres es van qualificar de 
minimalistes i de ser precurso-
res del desconstructivisme. Amb 
tot, Viaplana va declarar el 2008 
en una entrevista: “No tenim es-
til, fem el que pensem que s’ha 
de fer en cada moment”.  

Graduat a l’Escola d’Arquitec-
tura el 1966, Viaplana va continu-
ar la seva formació amb Antoni 
de Moragas i Gallissà. A més d’ar-
quitecte, Viaplana va exercir de 
professor de l’Escola Tècnica Su-
perior d’Arquitectura de Barce-
lona, on també va ser catedràtic. 
El seu estudi va ser el primer on 
va treballar Enric Miralles. La se-
va força conceptual va represen-
tar un trencament del realisme i 
el compromís de l’Escola de Bar-
celona que Oriol Bohigas va de-
finir a finals dels anys 60. e

La plaça dels Països Catalans, d’Helio Piñón i Albert Viaplana. A baix, l’arquitecte Albert Viaplana. FRANCESC CATALÀ-ROCA

Va firmar la innovadora plaça dels Països Catalans, el CCCB i el Santa Mònica

L’arquitecte Albert Viaplana havia 
nascut el 1933 i  ha marxat, deia ahir 
l’arquitecte Jordi Badia, “sense 
flors, sense funeral, sense esqueles, 
tal com volia ell”, una discreció que 
contrasta amb la centralitat que al-
gunes de les seves obres han tingut 
a la Barcelona dels últims qua-
ranta anys.  

Associat des del 
1974 fins al 1997 
amb l’arquitecte 
Helio Piñón, van 
firmar treballs 
tan significatius 
com la plaça dels 
Països Catalans a 
l’Estació de 
Sants, el Parc del 
Besòs, la rehabilita-
ció del convent de 
Santa Mònica, el peve-
ter del Fossar de les More-
res, la reforma de la Casa de la Ca-
ritat per ubicar-hi el CCCB, edificis 
d’habitatges a la Vila Olímpica, el 
centre comercial Maremagnum i la 
plaça Barangué de Granollers. Per 
aquests treballs, Viaplana està con-
siderat un dels arquitectes més im-
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Sorprenent 
“Sempre 
intentava  
fer el que no 
s’havia fet 
mai”, diu  
Jordi Badia

El somriure  
gelat de Winnie 

Vilarasau

‘Els dies feliços’ TEATRE LLIURE 
EEN CARTELL FINS AL 15 DE JUNY 
 

No sembla l’Emma Vila-
rasau. Amb la perruca 
i el barret, quasi no la 
reconeixem, posseïda 
per l’optimisme de 

Winnie i en una interpretació de 
gran expressivitat que transmet 
amb claredat la força d’aquesta su-
pervivent d’un cataclisme. Sempre 
hi ha un motiu per ser feliç, fins i tot 
en la situació d’aquesta dona enter-
rada fins a la cintura.  

“Avui parla!”, diu. Un motiu de 
felicitat. Es refereix a Willie, el seu 
marit, que el màxim que sol fer és 
llegir sempre el mateix diari i que 
s’arrossega per terra entrant i sor-
tint d’un cau. L’optimisme de Win-
nie no és estúpid. Darrere la seva 
aparent ingenuïtat hi ha un enorme 
esforç de resiliència. La distopia de 
Samuel Beckett trasllueix una de les 
qüestions més importants de la nos-
tra societat, per més que les cir-
cumstàncies de Winnie i Willie si-
guin excepcionals: el pas del temps, 
la rutina de la vida, fins i tot el sentit 
de la vida. I encara una altra cosa. 
Què en seria de Winnie sense Willie, 
l’imprescindible silent? 

Certament, Els dies feliços es pot 
presentar des de la més absoluta 
austeritat remarcant el que és es-
sencial, provocador, desconcertant 
–recordem la brillant funció de 
Carme Sansa–. Però Sergi Belbel és 
un director que té molt en compte 
els espectadors i utilitza tots els 
elements d’una funció amb un pro-
pòsit clar i punyent: arribar a la 
platea. Així, l’espai escènic (Max 
Glaenzel) evoca una runa que po-
dria ser la de Síria ara mateix. La 
il·luminació (Kiko Planas) juga 
amb la retina de l’espectador, amb 
els ulls fixats a la cara de l’actriu. I 
l’espai sonor (Jordi Bonet) és la re-
mor de no sabem què, però omple 
l’atmosfera.  

Els dies feliços és un repte per a 
qualsevol actriu. Emma Vilarasau 
deixa que flueixi un personatge di-
ríem que aliè a ella. Una mena de 
tendra pallassa que juga com un nen 
que no busca explicacions impossi-
bles. Ara i aquí. I algun motiu per-
què aquest sigui un dia feliç. Un 
somriure gelat.e
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