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Vols el to real de l’èxit de Gossos 
i Dani Macaco “Corren”?

ENVIA CORREN AL 7766

Vols el to real del darrer single 
de Gossos “En un instant”?

ENVIA INSTANT AL 7766

301890-908662F

● Fa un parell d’anys, Jor-
di Ludovid, aleshores pre-
sident de la demarcació de
Barcelona del Col·legi
d’Arquitectes, i ara degà
de tot Catalunya d’aquesta
entitat, va signar amb
l’Ajuntament de Barcelo-
na un document de bones
intencions en què les dues
parts mostraven la seva
predisposició que el col-
legi professional pogués
instal·lar en el futur la col-
lecció del seu museu a
l’antiga fàbrica abandona-
da Oliva-Artés, situada a
tocar del parc Central del
Poblenou i propietat de
l’Ajuntament.

Sense descartar que ai-
xò arribi a ser una realitat,
Jordi Ludovid va explicar
ahir que hi ha una nova si-
tuació derivada del fet que
Carme Chacón, ministra
d’Habitatge del govern es-
tatal sortint, anunciés a la
fi del mes de febrer que
l’antiga fàbrica tèxtil de

Can Batlló seria la seu bar-
celonina del Museo Na-
cional de Arquitectura y
Urbanismo.

Aquest anunci, sumat al
fet de que el futur museu
del disseny promogut per
l’Ajuntament tindrà una
branca dedicada a l’arqui-
tectura, ha portat el Col·le-
gi de d’Arquitectes a re-
plantejar-se el sentit de
crear un espai físic nou.
«Pensem que un és millor
que dos, i dos millor que
tres. Ens em reunit amb el
ministeri i l’Ajuntament
per buscar una manera
d’encaixar el nostre museu
en algun d’aquest dos cen-
tres.» El col·legi té la sego-
na biblioteca d’arquitectu-
ra d’Europa i des de fa
pocs dies gestiona el fons
fotogràfic de Francesc Ca-
talà-Roca, que sumat a les
altres col·leccions de foto-
grafies fan mig milió de
peces. A més, el Col·legi
d’Arquitectes té prop
d’1.800.000 documents.

El Col·legi d’Arquitectes
estudia com pot articular

la seva col·lecció
amb els futurs museus

de disseny i d’urbanisme
JAUME VIDAL / Barcelona

La directora Carlota Su-
birós ha lligat un conte seu
(Un dia) amb l’acte únic de
L’home de la flor a la boca.
Sense necessitat de rees-
criure els textos, ha ampliat
el cant a la vida que fa l’ho-
me que interpreta L’home
de la flor a la boca (Lluís
Soler) que es mira la vida
cap enrere, amb la veu d’un
jove (Jordi Oriol) que ha
perdut l’últim tren i que
creu que la vida és encara
un dia que comença.
S’evoquen els instants que
fan vàlida la vida. Els dos
actors tenen un contrapunt
eficaç en la ballarina Elena
Jorge, que interpreta l’om-
bra d’una dona, cabdal en
la biografia de l’home
adult. L’obra es podrà veu-
re fins al 27 d’abril. La di-
rectora destaca la lliçó de

Pirandello d’agrair l’exis-
tència de la mort, per fer in-
teressant la vida.

Subirós ha integrat l’es-
pai a la Biblioteca fins al
punt que caldria fer una no-
va versió per a gires en tea-
tres convencionals. I és que
el treball de la ballarina ma-
drilenya resident a Berlín
(que ja havia col·laborat
amb Subirós a King) és el
que teixeix els dos textos i
conforma com a unitat la
proposta.

Lluís Soler recordava
ahir com es va colar l’estiu
del 1984 a l’amfiteatre
Grec per veure des dels jar-
dins Vittorio Gassman. En
aquest recital d’interpreta-
ció apareixia L’home de la
flor a la boca, que la seva
personalitat convertia en
un monòleg. No és així en

la proposta actual, «tenim
una presència a parts
iguals» diu Soler.

La Perla 29 ha superat
l’equador de la temporada
a la Biblioteca. El director,
Oriol Broggi, deia ahir que
la temporada els està anant
bé, amb una ocupació del

70%. Prova de la fidelitat
que ha aconseguit és que ha
ja hi ha més de 150 perso-
nes abonades al seu cartell
de clàssics (L’Oncle Vània,
El comte Arnau, Hedda
Gabler), vistos fins ara, i
que es completarà amb An-
tígona i El rei Lear.

Ara, Pirandello i els
instants de vida

Subirós fusiona dos textos de l’italià a

«L’home de la flor a la boca»
JORDI BORDES / Barcelona

● Si la sala petita del TNC aborda un Luigi Pirandello
sarcàstic i crític amb la doble moral a L’home, la bèstia i
la virtut, des d’avui la Biblioteca de Catalunya planteja
un altre text de l’autor, de càrrega poètica, en què imagina
un diàleg estranyament intens sobre la vida i la mort entre
dos desconeguts, a la matinada, en un bar d’estació.

Jordi Oriol, en un moment de l’assaig. / EL PUNT


