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Mariaelena 
Roqué, la meitat 
dels espectacles 
de Carles Santos

●● Força plàstica. Una dona amb 
vestit llarg de gasa vermella. Un ma-
nat de fils li estrenyen el coll i la lli-
guen a un grup de sabates negres 
que la immobilitzen, en una postu-
ra tan coreogràfica com incòmoda. 
Aquest maniquí és un dels molts 
personatges creats per l’artista plàs-
tica Mariaelena Roqué que durant 
unes setmanes s’han aixoplugat als 
baixos de l’Institut del Teatre, a l’ex-
posició Despulles despullades. Els 
espectacles de Carles Santos han es-
tat sempre una doble aventura mu-
sical i plàstica basada en les partitu-
res del compositor i amb una icono-
grafia sorprenent que sovint lligava 
el més atàvic al més sublim i que 
emergia d’un duo artísticament in-
separable, per més que Santos ens 
pogués semblar un solista. Al seu 
costat, espectacle rere espectacle, hi 
havia una altra artista, Mariaelena 
Roqué. Ella era el 50% de la compa-
nya i des d’Arganchulla, Arganchu-
lla-Gallac (1987) fins a Brossalo-
brossotdebrossat (2008) va signar 
l’espai escènic, la caracterització, el 
vestuari i fins i tot va actuar-hi. Sen-
se ella, doncs, no podem entendre la 
força plàstica de les creacions de 
Santos. Roqué projectava sobre ma-
terials un imaginari conjunt que 
naixia del més íntim, del més pro-
fund de l’ànima. Aquestes creacions 
eren part fonamental de la plàstica 
dels espectacles, aixecats a partir 
d’una elaboració artesana, amb ma-
terials heterogenis i un mar de pe-
tits detalls que no eren visibles so-
bre l’escenari però que formaven 
part del personatge imaginat.  

● Vestits-personatges vius. El 
més interessant, però, és que aques-
ta galeria de personatges no ha 
mort amb la fi de les representaci-
ons de l’espectacle sinó que, com els 
titelles a qui cantava Joan Manuel 
Serrat, dormen fins que l’artista els 
convoqui per a una performance, 
una exposició (fa una setmana es va 
inaugurar Univers Santos. El fervor 
de la perseverança al Centre Cultu-
ral La Nau de València), una pel·lí-
cula... Com l’exposició que es va 
veure a Barcelona i que podria vi-
atjar a alguna capital europea. Per a 
ella, estan vius en la mesura que re-
cuperen una identitat que no està 
lligada al seu origen, al seu naixe-
ment, sinó que es defineix en la re-
lació amb l’espai i la resta d’ele-
ments cada cop que tornen a la vi-
da i adquireixen, doncs, un nou sig-
nificat. L’artista prepara ara la seva 
participació en la Quadriennal 
d’Escenografia de Praga, convidada 
per l’organització, a més de diverses 
exposicions als Estats Units.e 
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Alvar Aalto: l’arquitecte que  
va humanitzar el racionalisme

Paimio i el Palau de Congressos 
d’Hèlsinki, entre moltes altres obres. 
“Té una posició molt especial dins el 
moviment modern –va afegir Kries–
. Era molt escèptic amb l’arquitectu-
ra de vidre i tubs d’acer, amb un llen-
guatge arquitectònic anònim i globa-
litzat. Per això va introduir materials 
com el maó i la pedra natural en l’ar-
quitectura moderna i va defensar 
que els edificis s’havien de relacionar 
amb el context”. Aquest afany d’ex-
perimentació amb els materials té un 
dels seus punts àlgids en la casa d’es-
tiueig que l’arquitecte es va constru-
ir a Muuratsalo: a les façanes s’hi po-
den observar diferents tipus de maó 
i rajoles.  

“Més que les formes orgàniques, 
Aalto tenia una concepció dels am-
bients orgànica. L’ésser humà, se-

gons el seu ideari, percep amb 
tots els sentits, i la llum, el so i el 
tacte també són importants”, va 
subratllar Kries.  

La natura vista pels artistes 
El conservador en cap del Vitra 
Design Museum, Jochen Eisen-
brand, comissari de la mostra, 
que estarà oberta fins al 23 
d’agost, ha fet dialogar els edificis 
d’Aalto amb obres d’artistes com 
László Moholy-Nagy, Jean Arp, 
Alexander Calder i Fernand 
Léger per posar en relleu la com-
plexitat de la seva relació amb la 
natura a l’hora d’incorporar-la als 
edificis. Aquesta relació entre ar-
quitecte i artistes no és casual: la 
Villa Mairea, a Finlàndia, i la Mai-
son Louis Carré, a França, van 
pertànyer a dos col·leccionistes, 
i Artek, l’empresa de mobiliari 
que va fundar, també va gestionar 
una sala on van exposar artistes 
d’avantguarda.  

El mobiliari constitueix un 
dels àmbits destacats de la mos-
tra. Alguns dels dissenys d’Aalto 
encara es comercialitzen i són 
tan coneguts que a YouTube hi ha 
tutorials per convertir un tambo-
ret d’Ikea en un dels seus. L’expo-
sició també inclou pintures del 
mateix Aalto. Destaquen, més 
que pel seu valor artístic, perquè 
són un mitjà per experimentar 
amb textures i colors.es
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El CaixaForum li dedica una gran retrospectiva amb 350 peces

ARQUITECTURA

El finlandès Alvar Aalto (1898-1976) 
està considerat un dels grans mes-
tres de l’arquitectura del segle XX. 
¿Però quina és la vigència del seu 
llegat en ple segle XXI? “El centre 
de les seves obres era l’usuari, amb 
tots els seus sentits, i no les formes”, 
va explicar ahir Mateo Kries, el di-
rector del Vitra Design Museum. 
Aquesta institució i el Museu Alvar 
Aalto són els organitzadors de la 
gran retrospectiva de l’arquitecte 
que es pot veure a partir d’avui al 
CaixaForum de Barcelona. La mos-
tra, titulada Alvar Aalto 1898-1976. 
Arquitectura orgànica, art i disseny, 
repassa una trajectòria de 50 anys 
a través de 350 peces, entre maque-
tes, mobles, dibuixos i fotografies. A 
Barcelona l’exposició incorpora un 
àmbit, comissariat per l’arquitecte 
Enric Granell, dedicat a la visita que 
Aalto va fer a la ciutat i a Madrid el 
1951. Aleshores ja era considerat un 
mestre i els arquitectes joves cata-
lans i espanyols van trobar en la se-
va figura un nou impuls per recupe-
rar la modernitat que havia quedat 
estroncada per la Guerra Civil. 

Al llarg de la seva trajectòria Alvar 
Aalto va firmar més de 500 projectes 
de tipologies molt diverses en 18 pa-
ïsos, sobretot a Islàndia, on desta-
quen el sanatori antituberculós de 
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Arrelat  
“Aalto era 
escèptic amb 
l’arquitectura 
de vidre i 
acer”, diu 
Mateo Kries
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