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Preguntes sobre 
els gustos del 

públic arran dels 
premis Butaca

Dilluns es van entregar al 
Teatre Principal els 
premis Butaca. Són uns 
guardons que atorga el 
públic a partir d’una tria 

feta per un grup d’espectadors pro-
fessionals, és a dir, d’aficionats al te-
atre que han vist més de 36 muntat-
ges a l’any. Més enllà dels guanya-
dors, els premis ens porten a reflexi-
onar sobre el públic i a plantejar 
algunes preguntes. 

●● El teatre comercial no competeix. 
Els finalistes del premi al millor es-
pectacle, i així mateix els que tenen 
més candidatures, són produccions 
alienes a l’anomenat teatre comerci-
al. Són obres d’indubtable qualitat i 
ambició artística, però que en el seu 
conjunt representen una petita part 
dels espectadors totals de la cartelle-
ra durant la temporada passada. Les 
cinc propostes escèniques amb més 
candidatures (Un aire de família, El 
caballero de Olmedo, Doña Rosita la 
soltera, Informe per a una acadèmia i 
L’orfe del clan dels Zhao) van tenir 
73.894 espectadors sobre un total de 
2.412.872. Això vol dir poc més del 3%. 

● De quins espectadors parlem? Les 
dades semblen indicar que, malgrat 
que són uns premis concedits pel pú-
blic, tenen poc a veure amb els crite-
ris de l’espectador a l’hora d’anar al 
teatre –sigui dit amb respecte cap al 
públic massiu que busca en el teatre 
un entreteniment–. Hi ha, doncs, un 
gran públic que no es vol complicar 
la vida i consumeix teatre com va al 
restaurant i un públic més inquiet i 
curiós que busca la qualitat artística 
per sobre de tot. Un divorci entre dos 
grups de públic i dues maneres d’en-
tendre el teatre. Un divorci que, pel 
que fa als Butaca, s’entendria millor 
si la tria la fes un jurat de teatreferits, 
però molt menys en ser la decisió 
d’un grup d’espectadors. 

● Uns rànquings molt diferents. Si 
comparem les obres que han compe-
tit als premis Butaca i el rànquing dels 
espectacles que van tenir més espec-
tadors, segons Adetca, veiem que no 
hi ha ni una sola coincidència. Ni ras-
tre de Bits, de Tricicle; La gran ilusión, 
del Mago Pop, ni de la sàtira de La fa-
mília irreal, de Minoria Absoluta i Da-
goll Dagom. Una de les absències més 
estranyes és El crèdit, de Jordi Gal-
ceran. ¿Qui ha decidit que no figurés 
a les candidatures el segon espectacle 
del rànquing d’assistència (86.000 es-
pectadors) tractant-se del text d’un 
dels autors més importants del teatre 
català i amb dos actors superbs? ¿És 
massa comercial? En qualsevol cas, 
felicitats als guanyadors.e
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Tots els homes de Coderch
tor, del mateix arquitecte, a la Via 
Augusta de Barcelona. 

Ser un home de dretes, tot i que 
no va treballar per al règim, segons 
Tusquets, i el mal caràcter són du-
es lloses que sovint han allunyat el 
llegat de Coderch del gran públic. 
“No li agradava gaire ni la democrà-
cia ni l’autonomia i no podia tragar 
Jordi Pujol”, afirma Ballarín. El do-
cumental, en canvi, dóna una imat-
ge polièdrica d’ell: un home perfec-
cionista i exigent fins a l’obsessió; 
turmentat i profund, al·lèrgic a les 
teories, amb sentit de l’humor, ju-
ganer i també rígid, fidel a la 
seva ètica personal, amb una 
gran vocació de servei i ca-
paç d’anar a pegar una bu-
fetada a un arquitecte 
municipal perquè li ha-
via corregit un projecte.  

“Quin arquitecte 
s’atreveix avui a ser inac-
tual?”, es pregunta al film 
Emili Donato sobre l’afany 
que va tenir Coderch per fer 
una arquitectura impersonal i 
entroncada amb la tradició. “Va po-
sar els mateixos esforços en els 

apartaments de la Barceloneta 
que en la casa d’un burgès”, diu 
l’arquitecte Antonio Armesto. 

La projecció del documental 
coincideix amb l’exposició, tam-
bé a Mínim, d’un projecte inèdit 
de Coderch: un sistema per fle-
xibilitzar la planta d’un edifici se-
gons les necessitats canviants 
d’una família al qual es referia 
com “la meva herència”, i que va 
mantenir al marge de la rutina 
del seu despatx. “Va ser el projec-
te que li va fer més il·lusió”, recor-
dava el seu fill Pepe. L’arquitec-
ta Elina Vila, comissària junta-

ment amb Ginés Gorriz de la 
mostra titulada La herencia de 

Coderch, ha reconstruït 
l’evolució d’aquest sistema, 
que havia de permetre que 
un pis guanyés espais als pi-
sos veïns, tant de la mateixa 

planta com de la inferior o la 
superior. L’empremta de l’ar-

quitecte a la botiga també es 
pot apreciar a l’aparador, on s’ex-
posen alguns dels seus objectes 
personals, fotografies i dissenys 
com la xemeneia Capilla.e

L’exposició a Mínim inclou una versió gegant del llum Disa. A baix, un retrat de Coderch i les Torres Trade. ADRIÁN PEDRAZAS 

Una exposició i un documental recorden el llegat de l’arquitecte barceloní

ARQUITECTURA

Als arquitectes a vegades se’ls acusa 
de parlar només perquè els enten-
guin els col·legues, però el cineasta 
Poldo Pomés i el seu equip han re-
unit un reguitzell de testimonis ex-
cepcionals al documental Recor-
dando a Coderch. Una vintena d’ar-
quitectes com Oriol Bohigas, Rafael 
Moneo, Josep Llinàs, Oscar Tus-
quets, Carles Rahola, Josep Benedi-
to, Carlos Ferrater, Federico Correa 
i Emili Donato, alguns dels quals 
van treballar al l’estudi de Coderch, 
col·laboradors històrics del seu des-
patx i també el seu fill, l’arquitecte 
Pepe Coderch, recorden, sovint 
amb força sentit de l’humor, com vi-
via i treballava Josep Antoni Co-
derch, l’autor de la Casa Ugalde i de 
les Torres Trade. A més dels arqui-
tectes, també hi apareix mossèn Ba-
llarín, el millor amic de l’arquitecte. 
La pel·lícula es pot veure fins al 30 
de gener cada dimarts a les sis de la 
tarda a la botiga de mobles Mínim, 
ubicada als baixos de l’edifici Moni-
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De la tradició a la innovació, sense perdre mai l’elegància
El llegat d’un degà de l’arquitectura catalana

Torres Trade 

El conjunt situat a les Corts repre-
senta una excepció dins l’obra de 
Coderch. Així i tot, va fer diana: el 
vidre negre, muntat com si fossin 
escates, no ha perdut vigència. “És 
el millor edifici d’oficines de Bar-
celona”, afirma Emili Donato.

Casa Ugalde 

Coderch, juntament amb Manuel 
Valls, va dissenyar aquest habitat-
ge, considerat un dels més icònics 
del segle XX, a mida per al seu amic 
Eustaquio Ugalde. Per l’arquitecte 
Antonio Armesto, “és eterna com 
una església romànica”.

Casa Tàpies 

Els experts afirmen que l’habi-
tatge i el taller d’Antoni Tàpies 
recorda una escultura de Jorge 
Oteiza. Al darrere d’una façana 
que és com una membrana, Co-
derch va donar caràcter a l’es-
pai buit.

Caràcter 
Va bufetejar 
un arquitecte 
municipal que 
li havia tocat 
un projecte 


