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Edificidecontrastos

Poesiacòsmica

Un‘Siegfried’
forçaatractiuLLÀTZER MOIX

Alguns edificis s’aixequen enen-
clavaments tirant a caòtics. Per
exemple, l’Edifici multifuncional
Fondo, a Santa Coloma de Grame-
net. Aquesta obra de Felip Pich-
Aguilera i Teresa Batlle havia de
ser inicialment la mera reforma
d’un mercat preexistent. Però la
densitat del barri i lamanca de ser-
veis els va induir a proposar la de-
molició del vell mercat i la seva
substitució per unnou equipament
multifuncional –amb mercat, su-
permercat, guarderia i biblioteca–.
Les institucions que feien de client
els van confiar el projecte. I l’obra
s’ha anat inaugurant per fases, sent
l’última la biblioteca.

Aquest és un edifici híbrid, de
contrastos. El principal es dóna en-
tre la seva base i la seva peça supe-
rior, que els arquitectes anomenen
núvol. La base, que acull elmercat,
busca la transparència i la relació
amb el passeig Verdaguer mitjan-
çant un tancament vidrat. Busca a
més, en la seva primera planta, que
acull el supermercat i està revesti-
da de ceràmica de colors terrosos,
la sintonia amb els materials i la lí-
nia de cornisa del barri.

Sobre aquesta peanya flota elnú-
vol, penjat de potents cintres, una
figura geomètrica irregular dibui-
xada amb xapa metàl·lica envol-
tantdedeployé, que tanca tresplan-
tes més i remet a una altra dimen-
sió constructiva. El seu aspecte no
té res a veure amb el de la resta de
la bigarrada trama de Santa Colo-

ma. La seva vocació abstracta, per
no dir heterodoxa, és manifesta.
Però les sorpreses no s’acaben
aquí. El seu vestíbul d’accés a la bi-
blioteca, ja dins del núvol però en-
cara en descobert, està dominat
per murs cortina de vidre, que re-
metena l’estètica de la torred’ofici-
nes. I, a l’altre costat de tal volum,
a la guarderia, es descobreix unpa-
ti a l’aire lliure, amb hort inclòs, de
ressonàncies rurals. En aquesta
obra s’hi troba de tot, a risc de cer-
tes dissonàncies.

Pich-Aguilera i Batlle han fet
servir prefabricats en aquesta peça
depressupost limitat. Les instal·la-
cions estan a la vista i els acabats
són enocasions rudes. L’interioris-
me dels seus diversos equipa-
ments difícilment acumularà pre-
mis. Però elmercat, amb el seu bar
i la seva bona relació amb la plaça,
ha guanyat en folgança i coma cen-
tre de relació social. El deployé que
embolica la biblioteca interaccio-
na de manera particular amb la
llum, els reflexos de la qual modu-

len la volumetria exterior i tami-
sen la claror interior: els arquitec-
tes diuen que la seva envolvent fa
amb la llum solar el mateix que un
ratllador amb el formatge parme-
sà. I la guarderia ofereix un espai
improbable en una urbs densa. Tot
plegat no és poca cosa.
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Franco Battiato

Lloc i data: Palau de la Música
(12/III/2015)

RAMON SÚRIO

Va ser un concert del festival Gui-
tar Bcn sense guitarres. En comp-
tes d’elles hi va haver profusió
d’electrònica i un piano de cua per
acompanyar la nova posada en es-
cena de Franco Battiato, a punt de
complir 70 anys. L’inquietmúsic si-
cilià va venir a presentar JoePatti’s
experimental group, en el qual rees-
criu temes dels anys setanta al cos-
tat de l’enginyer de so Pino Pinaxa

Pischetola i el teclista Carlos Guai-
toli. Al disc hi va dedicar la prime-
ra part del concert, mitja hora que
va començar planadora, ambproli-
feració de sintetitzadors i una veu
deformada a la Laurie Anderson a
Le voci si faranno presenze. Un so
còsmic a la manera antiga que no
va defugir imitar els arranjaments
orquestrals en un Come un branco
di lupi de versos recitats.

Després de l’aperitiu abstracte
va venir el gran tiberi poètic melò-
dic iniciat per L’ombra della luce,
barrejant piano i maror sintètica
per fer evident una vena mística
que el va portar a reconèixer-se
fan de Juan de la Cruz i Teresa de
Jesús, de la qual inclou cites a Un

irresistible encanto cantat en caste-
llà. És un amor inversament pro-
porcional al desinterès que li pro-
dueix el decadent món actual re-
flectit a Shock in my town, un en-
creuament de cançó italiana i tec-
no amb massa coral pregravada.

La combinació de piano solem-
ne i sintetitzadors glacials, amb rà-
fegues de caixes de ritme, seria la
tònicad’un recital que s’intensifica-
ria amb Stati di gioia, on parla de
lluitar contra els seus fantasmes ci-
tant els Beatles. Es va esforçar a ar-
ribar als aguts de L’incantesimo o
Fornicazione però va estar més cò-
mode en la placidesa de L’oceano
di silenzio i acompanyat pels seus
incondicionals en una recta final
plena de moments apoteòsics amb
Nómadas,E ti vengoa cercare, Pros-
pettiva Nevski o l’exultant tecno-
pop de Voglio vederti danzare.c

Siegfried

Autor: Richard Wagner, sobre
llibret propi, com a tercera part
de la Tetralogia
Intèrprets: Stefan Vinke (Sieg-
fried), Iréne Theorin (Brünn-
hilde), Peter Bronder (Mime),
Albert Dohmen (Wotan –El Ca-
minant–), Jochen Schmecken-
becher (Alberich), Ewa Podles
(Erda), Andreas Hörl (Fafner),
Cristina Toledo (Waldvogel).
Simfònica del Liceu
Direcció: Josep Pons
Producció: Bühnen der Stadt
Köln
Dir. escènica: Robert Carsen
Lloc i data: Gran Teatre
del Liceu (11/III/2015)

ROGER ALIER

La directora del Liceu, Cristina
Scheppelmann, va sortir a anun-
ciar que el fort refredat del te-
nor nord-americà Lance Ryan li
impedia cantar aquella nit i que
en el seu lloc s’havia
brindat a cantar (dos
dies abans del que li toca-
va) el tenor del segon re-
partiment, Stefan Vinke.
Molt d’agrair, perquè es
veia que la substitució
l’havia agafat una mica
en fred i en els primers
moments de les seves in-
tervencions es notava
que no estava del tot cen-
trat, però al cap de poc
es va poder apreciar una
qualitat vocal que, sense
ser extraordinària, li con-
sentia afrontar les difi-
cultats d’aquest extens i
dur paper wagnerià,
amb episodis en escena
de considerable longitud. Va de-
mostrar una veu compacta, de
timbre grat i de bona capacitat,
i va acabar encara millor, fent
un tercer acte realment bo.
Siegfried és el tenor heroic, i

Mime el tenor còmic que con-
trasta amb ell en les llargues es-
cenes del primer acte i també
en bastants del segon. Aquest
amb més bona veu que no pas
actuació, ja que com aMime no
fa gaire evident la seva duplici-
tat i maldat i el seu to sorneguer
i alhora ambiciós, però no hi ha
res negatiu a dir com a intèrpret
musical. El veterà Albert Doh-
men va fer un Wotan (El Cami-

nant) de molta solidesa, un ca-
minant amb abric i sense
llança (un simple bastó de pas-
seig): aquesta és una de les ori-
ginalitats d’una producció que
no val res i que en el primer ac-
te ofereix una acumulació de
deixalles on viuen els dos te-
nors, en una rulot on no s’hi
cap i on fabriquen l’espasa
com poden.
El segon acte, amb una sèrie

de troncs tallats, no ofereix
gran cosa més a la vista; aquí és
on Vincke va demostrar mati-
sos i bon gust, i agilitat en la llui-
ta amb el drac, ben cantat per
Andreas Hôrl. Una mica crida-
ner l’Alberich de llarg cognom
(Schmeckenbecher) i sensacio-
nal l’Erda d’Ewa Podles; que
ens va fer pensar en ¿com po-
drem escoltar ningú més quan
ella no vingui? Finalment, en la
darreramitja hora de l’òpera, es
va despertar la Brünnhilde
d’Iréne Theorin, que sense ser
espectacular va complir amb to-
tes les expectatives.

Josep Pons va dirigir l’orques-
tra del Liceu amb seriositat i
una certa tendència a la força so-
nora, que no tapava els cantants
però hi tendia. Per això, segura-
ment, va ser protestat en els dos
primers descansos, però a la fi li
va ser reconeguda pel públic
més conflictiu la tasca positiva
que havia exercit amb aquesta
òpera que Wagner va partir en
dues quan la va interrompre el
1858 per escriure el Tristany i
Isolda, per acabar-la finalment
el 1872, quan ja tenia segur el su-
port del rei de Baviera per al
seu projectat festival operístic,
que s’obriria finalment el 1876.c

Un detall de l’obra de Pich Architects a Santa Coloma

Peter Bronder en el paper de Mime
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Edificio multifuncional
Fondo

Arquitectes: Pich Architects
Ubicació: Santa Coloma de
Gramenet. C. Massenet, 28-30 i P.
Mossèn Joaquim Verdaguer, 131
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