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És normal que  
La Cuadra de 

Sevilla hagi de fer 
un Verkami?

●● Símbols. Salvador Távora i La 
Cuadra de Sevilla són dos –o un de 
doble– referents inqüestionables 
del teatre a Europa i al món. Aquell 
noi que va ser treballador metal·lúr-
gic, cantaor i torero abans de co-
mençar la seva carrera als escenaris 
és ara un home gran que, no obstant, 
vol seguir treballant en el seu ofici. 
Però vet aquí que la situació de la 
companyia i del teatre que porta el 
seu nom a Sevilla és força complica-
da, ja que les administracions els 
van retirar el suport sense motiu. 
Quaranta-dos anys de creacions i de 
gires internacionals sembla que do-
nin una estabilitat econòmica a 
qualsevol. Qualsevol, esclar, que no 
es dediqui el teatre.  

● Resum final. Távora vol fer un 
espectacle que resumeixi una vida 
dedicada a les arts escèniques amb 
troballes incontestables i un segell 
tan personal com inimitable. El tí-
tol és explícit: Cabalgando molinos 
de viento. I per això ha obert un 
compte a Verkami –empresa pione-
ra del crowdfunding– per aconse-
guir cinquanta mil euros. La fórmu-
la és senzilla i les aportacions més 
petites, de 50 euros, són com com-
prar entrades amb antelació, ja que 
les recompensa de la campanya és 
justament això, a més de figurar en  
una placa que és col·locarà a la fa-
çana del teatre. 

● Andalusia. No dubto que Távo-
ra aconseguirà l’objectiu. El que em 
fa posar la pell de gallina és que un 
home de teatre que ho ha donat tot 
hagi de fer servir aquest sistema de 
finançament. Com pot ser que una 
companyia com aquesta no trobi un 
teatre públic que li doni suport? 
Què passa al teatre sevillà i a la Jun-
ta d’Andalusia? Que Salvador Távo-
ra va per lliure? No és de la corda?  

● Emocions. No podem deixar de 
recordar aquell Quejío, protesta vis-
ceral de un pueblo marginado que es 
va estrenar a París el 1972 i que es va 
veure a Barcelona al Teatre Capsa. 
“El trigo pa los señores / pa ellos las 
alegrías / pa nosotros los dolores”. 
L’inici d’uns rituals escènics d’enor-
me emotivitat. De plaer. I Los palos, 
Nana de espinas, Piel de Toro, Alhu-
cema, Indentidades, Carmen. I re-
cordo també  l’enfrontament de Sal-
vador Távora amb la Generalitat de 
Catalunya quan va llogar la Monu-
mental per fer una versió de Carmen 
amb lídia de brau. L’espectacle es va 
fer a Tarragona, però a Barcelona el 
van prohibir. Távora va guanyar un 
plet a la Generalitat que vam pagar 
tots plegats.e
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Instal·lacions efímeres per pensar

01 
Casar-se sota el símbol 

dels drets humans 
PETER COOK I YAEL REISNER  

Els arquitectes britànics Peter 
Cook i Yael Reisner havien de 
crear una instal·lació efímera 
que simbolitzés la democràcia. 
Ells, però, van preferir l’amor. A 
la plaça de la Mercè, entre el Re-
gistre Civil i l’església, han 
construït un passadís nupcial. 
Els nuvis –Cook i Reisner van in-
augurar la instal·lació ahir amb 
la celebració de les seves noces 
d’argent– podran passejar en-
tre caps blancs que desprenen 
olor de mel. Com a carpa, tin-
dran un enorme inflable que 
simbolitza els drets humans. 
“Volíem ser romàntics. Els ma-
trimonis civils són també drets 
humans, i una part important 
de qualsevol casament, a qual-
sevol racó del món, és el pas-
seig nupcial”, explica Reisner. 
L’estructura inflable que pro-
jecta ombra a tota la plaça s’ha 
aixecat amb l’ajuda dels estudi-
ants de Straddle 3. 

02 
Llegir sota l’ombra 

dels llibres 
ANUPAMA KUNDOO 

A la plaça Salvador Seguí s’hi ha 
instal·lat un bosc particular: les 
branques dels arbres són pàgi-
nes sense enquadernar de lli-
bres donats per les bibliote-
ques públiques. L’arquitecta ín-
dia Anupama Kundoo, autora 
de la instal·lació feta amb alum-
nes de l’IAAC, explica que va 
créixer escoltant uns versos de 
Rabindranath Tagore: “La seva 
poesia parla de la importància 
d’aprendre, el coneixement et 
dóna poder”. Kundoo, que ha-
via de simbolitzar la llibertat, 
volia construir un espai per lle-
gir. “Volia que fos exterior. Tots 
podem tenir un bon record de 
lectures relaxades sota els ar-
bres. També volia un espai per 
compartir la lectura i on no hi 
hagués tabús”, explica.  

03 
Peces de bambú per 
expressar identitat 

URBANUS 

Delicades peces de bambú per 
construir una gran instal·lació 
que s’inspira en les torres hu-
manes dels castellers. A una 
banda, l’estructura fa la forma 
d’un arc romà. A l’altra, d’una 
volta catalana. Així veuen la 
identitat catalana els de l’estu-
di d’arquitectura Urbanus, un 
dels més influents de la Xina. 
“No volíem parlar de la identitat 
general, sinó de la identitat ca-
talana. Per això hem construït 
aquesta instal·lació, peces molt 
fràgils que, unides, fan una es-
tructura molt forta”, assegura 
aquest col·lectiu. Aquesta ins-
tal·lació, que recupera la forma 
que tenia la plaça Nova el 1714, 
s’ha fet amb la col·laboració 
dels alumnes de l’Escola d’Ar-
quitectura La Salle. 

SÍLVIA MARIMON ❊ BARCELONA
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Arquitectes d’arreu del món s’han inspirat en la identitat, la llibertat o la democràcia per 
crear, en el marc del Tricentenari, un circuit urbà a Barcelona. És el BCN RE.SET

ARQUITECTURA 

04 
300 samarretes  
amb dues cares 

ODILE DECQ 

L’arquitecta francesa Odile 
Decq ha utilitzat la plaça dels 
Àngels per penjar la roba. Sus-
peses sobre la plaça, en una es-
tructura feta amb cables, hi ha 
300 samarretes negres. A una 
cara de la samarreta, hi ha imat-
ges de veïns i estudiants que 
cada dia creuen aquesta plaça. 
A l’altra, imatges dels barcelo-
nins del segle XVIII. És la mane-
ra com Decq, amb el col·lectiu 
Recetas Colectivas, ha volgut 
simbolitzar la diversitat de la 
ciutat de Barcelona. 

05 
Jugar a la xarranca 
sota xarxes i veles 

ALFREDO BRILLEMBOURG  

La xarranca és un joc infantil 
que es juga a tot arreu. I aquest 
és el símbol que ha escollit l’ar-
quitecte nord-americà Alfredo 
Brillembourg per representar 
Europa. Brillembourg defensa 
que el futur del continent són 
els nens, i el futur de la ciutat, 
com el joc de la xarranca, depèn 
força de l’atzar. A la plaça del 
Mar, aquest arquitecte nord-
americà, ha volgut recuperar la 
Barceloneta d’abans dels Jocs 
Olímpics. Els estudiants de la 
UIC han construït murs amb ter-
ra, el mateix material que feien 
servir els xiringuitos i barra-
ques d’abans del 1992, i han re-
cuperat veles i xarxes de pesca-
dors per fer el sostre. A sota, hi 
ha gronxadors i, fins i tot, un 
sac de boxa. 

06 
La memòria en una 

casa flotant 
GRAFTON ARQUITECTS 

Al sostre d’una casa flotant, a 
pocs metres de l’Arc de Triomf, 
hi pengen les fotos que Josep 
Brangulí va fer a principis del 
segle XX. A les parets i a terra, 
entre miralls, han col·locat pe-
ces de ceràmica que reproduei-
xen les estructures de cases, 
des dels temps dels ibers fins al 
segle XXI. Així es com han de-
cidit representar la memòria, 
amb els estudiants de la UPF, 
Grafton Arquitects. “Volíem 
transmetre la sensació que 
molta altra gent com nosaltres 
ha viscut aquí abans”, diu Yvon-
ne Farrell, una de les dues di-
rectores irlandeses de Grafton 
Arquitects. 

07 
Enderrocar murs per 
transformar la ciutat 

ALEX OLLÉ I BENEDETTA TAGLIABUE 

L’arquitecta Benedetta Taglia-
bue i el director de La Fura dels 
Baus, Àlex Ollé, van inaugurar el 
circuit BCN RE.SET, el 29 de maig, 
amb un mur on el que està  prohi-
bit és no pintar. Ahir, la Fura va 
fer una actuació en aquest mur 
simbòlic, a tocar del baluard de 
Santa Clara, on hi va haver una de 
les batalles més sagnants del 
1714. Entre olor de pólvora, fum 
i música, els artistes van intentar 
escalar el mur, mentre eren ata-
cats amb pintura vermella.
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