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CULTURES

Els projectes que representa-
ran Catalunya a la 15a Biennal
d’Arquitectura de Venècia, el 2016,
seran l’Hospital Transfronterer de
Puigcerdà, de Brullet-Pineda Ar-
quitectes; el teatre l’Atlàntida de
Vic, de l’arquitecte Josep Llinàs; la
recuperació mediambiental del
riu Llobregat, de Batlle i Roig; i el
Centre de Distribució d’Aliments
de Camp Clar a Tarragona, de
Nua Arquitectes, entre d’altres.

En total s’hi presentaran uns 7
o 8 projectes d’arquitectes catalans,
alguns encara per definir. Els pro-
jectes s’inclouran en l’exposició Af-
termath_conseqüències, comissa-
riada pels arquitectes Jaume Prat
i Jelena Prokopljevic i el cineasta
Isaki Lacuesta, que combinarà els
llenguatges arquitectònic i cine-
matogràfic amb la projecció de fil-
macions de cada projecte triat per
mostrar la seva relació positiva
amb l’entorn.

Segons Jaume Prat, «volem aga-
far projectes recents d’arquitectu-
ra catalana i explicar-los des de la
seva capacitat per fer país». La
també comissària i arquitecta sèr-
bia, Jelena Prokopljevic, explicava
que el que els interessa plasmar al
pavelló de Catalunya a la Biennal
és la «valoració de la gent que viu
les obres». Per a Prokopljevic, els
comissaris entenen que l’arqui-
tectura fa una «incursió» en el ter-
ritori i la seva gent, que en alguns
casos pot ser resultar ser un fet
«traumàtic». Tot i això, a Afer-
math_conseqüències, triada d'en-
tre 21 propostes inicials, només
exposaran obres que hagin tingut

un impacte favorable amb l’entorn.
El format serà a través «d’obres fil-
mades» i no amb «les representa-
cions habituals» com serien les
maquetes. A més, es podran veu-
re les obres més enllà de l’espai fí-
sic del pavelló en una web creada

especialment per a la Biennal. L’e-
dició del 2016, que se celebrarà del
28 de maig al 27 de novembre, serà
la tercera consecutiva en què Ca-
talunya té representació a la Bi-
ennal. La mostra té un pressu-
post de 470.000 euros.
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L’Hospital Transfronterer
de Puigcerdà participarà a
la 15a Biennal de Venècia 

Entre els projectes que representaran Catalunya hi ha, també, l’Atlàntida
de Vic Dos arquitectes i el cineasta Isaki Lacuesta comissarien la mostra



AL VOSTRE GUST
 LLOC: Parc de l’Estació del Nord. Barce-
lona. � DIES: fins 2 d’agost. Cada dia, a les
19 h (excepte els dimecres).
� ENTRADA: gratuïta (al final de la funció
se situa una gorra al centre per qui vul-
gui col·laborar). � DIRECTOR: Llàtzer Gar-
cia. � INTÈRPRETS: Òscar Bosch, Mireia Ci-
rera, Ester Cort, Adrià Díaz, Muguet
Franc, José Pedro García, Pep Garcia-Pas-
cual, Carles Gilabert, Santi Monreal, Ri-
card Sadurní i Vanessa Segura.
www.parkingshakespeare.com

es altes temperatures
conviden amb més in-
tensitat a la visita a l’Es-

piral dels Til·lers del parc de l’Es-
tació del Nord de Barcelona: no
només és trobar un recer agrada-
blement temperat sinó que la pro-
posta teatral per aquest any de la
companyia Parking Shakespeare
amenitza amb majúscules l’esto-
na de treva de calor. Enguany, ha
tocat el torn a Al vostre gust amb
versió i direcció de Llàtzer Garcia.
I, de nou, amb la presència d’elenc
bagenc amb Mireia Cirera, Pep
Garcia-Pascual i Carles Gilabert. 

Comèdia pastoral datada entre
el 1598 i el 1600, Al vostre gust des-
grana les vicissituds d’Orland de
Bois després de la mort del seu
pare quan queda al càrrec del seu
germà gran, que sent per ell au-
tèntica desídia i indiferència. L’en-
frontament en duel dels dos ger-
mans farà fugir Orland cap al bosc,

seguit de Rosalina, de qui s’ha
enamorat, i de la seva cosina Cè-
lia, tipa dels abusos del seu pare,
el Duc Frederic. 
Al vostre gust es desenvolupa a

través d’un seguit d’escenes que va
dibuixant el perfil d’històries que
conflueixen en una d’única. Amors
no correspostos juntament amb la
cerca d’una felicitat i benestar
perduts i retrobats fan desenvolu-
par als seus personatges un con-
junt d’accions i decisions que els
portaran cap a un final feliç i ben
trobat. Amb humor solvent i eficaç
enginy, cadascuna de les peces es
va col·locant al seu lloc correspo-
nent, com un trencaclosques ge-
gant ideat estratègicament, in-
tel·ligentment.

I de nou, amb una homogènia
i elegància escènica, el reparti-
ment eficaç i solvent de la com-
panyia. Possiblement Al vostre
gust és el muntatge més coral,
amb cada actor amb una escena
de lluïment que, des de bon inici,
es guanya  amb escreix la compli-
citat del divertit espectador. I tot i
que és difícil assenyalar interpre-
tacions concretes, cal destacar Mi-
reia Cirera i José Pedro Garcia Ba-
lada com a Audrey i Pedra de Toc,
respectivament; la parella còmica
que va desvetlla sanes rialles en les
escenes que protagonitzen. Mal-
grat aquest apunt, el conjunt del
treball actoral és un dels punts forts
d’una companyia que ha aconse-
guit, novament, superar-se. Així
que no ho dubtin: Al vostre gustés
una visita obligada tant per als
amants del teatre com per als
amants de Shakespeare. Bon tea-
tre i bona temperatura. Ideal per a
les tardes càlides d’estiu.
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PARKING SHAKESPEARE
LA TORNA A ENCERTAR

Assumpta Pérez

TEATRE CRÍTICA

«Al vostre gust» és, possiblement, l’obra més coral d’una
companyia d’elegància escènica, amb els bagencs Mireia
Cirera, Pep Garcia-Pascual i Carles Gilabert 

Breus

Amb el 53,9 % del volum total
d’ingressos, la música digital és des
d’aquest any i per primer cop en la
història de l’estat espanyol el prin-
cipal motor de les vendes del sec-
tor, i supera així el tradicional
mercat de suports físics, gràcies, so-
bretot, a l’auge de l’streaming. La
venda acumulada al llarg d’aquest
any a l’estat puja a 70,6 milions
d’euros, enfront els 63,6 registrats
en la primera meitat del 2014, se-
gons dades de Promusicae. 
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L’estat ja consumeix més
música en format digital

MÚSICA

La companyia teatral Els Joglars
tornarà a Barcelona el setembre
amb el seu últim espectacle, VIP,
que representaran a la Sala Barts.
Serà la segona i última oportuni-
tat per veure a Barcelona una co-
mèdia sobre l’educació condes-
cendent. El muntatge, promogut
per la sala en col·laboració amb El
Terrat, estarà en cartell del 8 al 13
de setembre. VIP, la segona obra de
Joglars dirigida per Ramon Font-
serè, ja s’ha pogut veure per pri-
mera vegada a Barcelona i en ca-
talà aquest mes de juliol en el
marc del festival estival Grec.
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«VIP» i Els Joglars
tornaran a la sala
Barts, el setembre

TEATRE

El Festival de Música Antiga de
Poblet, que se celebrarà els dies 14,
15 i 16 d'agost al monestir de Po-
blet i que dirigeix l’igualadí Jordi
Savall, commemorarà els 700 anys
de la mort de Ramon Llull. El cer-
tamen oferirà tres nits musicals
amb les tres formacions creades
per Savall, Hespèrion XXI, Le Con-
cert des Nations i La Capella Reial
de Catalunya. Obrirà el festival el
concert Ramon Llull. Temps de
conquestes, diàleg i de conhort.
Continuarà L’esperit d’Armènia i es
clourà amb L’ofrena musical del
Testament de J. S. Bach. 

EFE | TARRAGONA

El Festival de Música
Antiga de Poblet ret
homenatge a Llull

MÚSICA

Isaki Lacuesta, l'arquitecta Jelena Prokopljevic, l'arquitecte Jaume Prat,
el director de l'Institut Ramon Llull, Àlex Susanna, i el president del
Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, Lluís Comerón (d'esquerra a dreta)
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Una imatge de l’hospital cerdà, un cop acabades les obres

ARXIU/ABEL GALLARDO

Parking Shakespeare actua a l’Espiral dels Til·lers fins al 2 d’agost

FACEBBOK PARKING SHAKESPEARE


