
52 LAVANGUARDIA C U L T U R A DISSABTE, 21 NOVEMBRE 2015

LLÀTZER MOIX

Suma Arquitectura, el despatx
madrileny integrat per Elena Or
te iGuillermoSevillano, dos joves
en la trentena, sembla haver pas
satper la crisi senseprendremas
samal. En temps difícils, que han
estat a més els de la seva irrupció
en l’escena gremial, han produït
projectes i obres molt
apreciables. Entre les
últimes, un bloc de cin
quanta pisos a Puente
Vallecas, reeixit intent
d’apartarse de l’habi
tatge col∙lectiu conven
cional. Ho van aconse
guir donant al bloc dues
façanes diferents, totes
dues esplèndides. En
una de les façanes re
flecteixen, mitjançant
una composició singu
lar concebuda per ordi
nador, el singular ordre
dels habitatges, d’una o
dues alçàries, encaixats
al que els autors definei
xencomunpoblet verti
cal. A l’altra façana, re
corrent a discrets tons
grisos i daurats, dispo
sen uns corredors d’ac
cés, com si fossin car
rers elevats, i aconse
gueixen una composició
elegant i sòbria, gairebé
romana, que resulta tan
inesperada com recon
fortant enmig del seu
entorn, tan mancat de
gràcia.
En la producció d’Orte i Sevi

llano es poden destacar també
dos petits blocs d’apartaments,
ara a punt d’acabarse, a la zona
madrilenya deCiudadLineal, se
parats tot just per un parell d’illes
de cases. “El promotor ens va dir

que la parcel∙la era una mena
d’oasi urbà, i nosaltres li vam
prendre la paraula i vam decidir
potenciar aquesta idea”, diuenels
arquitectes. El seumètodeper as
solir l’objectiu va ser molt parti
cular: sostenir l’obra amb una es
tructura metàl∙lica exterior, i co
brir aquesta estructura amb una
gelosiaperonpujaranplantes en

filadisses. “Quan hagin crescut
–afegeixen donaran a l’edifici un
aspecte amable, com el de Puppy,
el gosset del Guggenheim”.
No acaba aquí el seu afany pro

positiu. Els pocs apartaments que
integren cada un d’aquests dos
edificis –set en un, quatre en l’al
tre– desplacen les seves plantes
respecte a l’eix vertical comú de

comunicacions, i així
s’aconsegueix un amun
tegament irregular que
evoca el New Museum
de Sanaa a Nova York.
El propòsit no és mimè
tic. Es tracta de buscar
les escletxes a la norma
tiva, i dotar cada habi
tatge d’una terrassa que
es presenta com a co
berta de l’espai inferior
per no computar edifi
cabilitat.
La pell verda donarà

als dos edificis d’aparta
ments un aspecte disso
nant en un veïnat d’ar
quitectures molt previ
sibles. Això potser
molesti a alguns. Però
cal recordar que els au
tors incorporen aquí
uns elements d’investi
gació i de frescor que di
uen molt al seu favor, i
que semblen presents
també en els seus altres
projectes. Per exemple,
en el de la futura Biblio
teca de Sant Martí de
Provençals a Barcelona,
el concurs del qual van

guanyar ambunapeculiar estruc
tura de fusta, de ressonàncies fin
landeses, en què estan intentant
redefinir els usos d’aquestamena
d’equipament, quan ja som a la
meitat del segon decenni del se
gle XXI.!

Un ‘Puppy’habitable

LL.M.

Una imatge dels apartaments Play-time I

Apartaments Play-time I i II

Autors: SumaArquitectura
Ubicació:Madrid. Ciudad Lineal.
Carrer Fernández Caro, 35, i
carrer García Quintanilla, 22

CRÍT ICA D’ARQUITECTURA

Santos, punt i apart
Patetismeil∙lustrat

Autoridirector:CarlesSantos
Llocidata:TNC(19/11/2015)

JOAN-ANTON BENACH

Tantdeboquelaventadaespecta
cular amb què s’acaba Patetisme
il∙lustrat, l’última provocació de
Carles Santos, s’endugui els mals
auguris que planen damunt la
proposta i retrobem l’artista po
derós,alegreiimpassible,quetan
tes vegades ens ha captivat. En el
seu darrer espectacle –fascinant,
enmoltsmoments– el geni deVi
naròs comença per fer sonar la
corda masoquista. Davant del te
ló,MònicaLópez, la sevamusa, el
crida,indignada,l’insultailidesit
ja turments malvats, algun de tan
recargolat com el de voler que li
“aixafin lapròstata”. Idelaparau
la a l’acció. En un petit espai il∙lu
minat, les natgesdeCarles Santos
seran castigades una i altra vega
da,ambmoltahabilitatimoltpoca
pietat,per lapercussionistaNúria
Andorrà.
El repic vertiginós de la domi

nàtrix damunt la carn de la seva
víctima forma part del catàleg de
sonoritats peculiars de Patetisme
il∙lustrat. La del piano –el gran
exiliat– es reserva per la seqüèn
cia més brillant: la de la ballarina
DorySánchezque evoluciona en
tre una estesa de sabates de dona,
vermelles, un dels fetitxes tòpics
del masoquista. Torno, però, al
començament.Desprésdelaceri
mònia que ha deixat envermellits
els glutis de l’artista, i d’un pas à
deux deDorySáncheziunaspira
dor robot, Santos entra de quatre
grapes per un lateral de l’escena
deserta i de quatre grapes intenta
travessarla. A la meitat del tra

jecte,però,s’aturaiMònicaLópez
reconciliada amb el personatge,
s’hi asseu al damunt i recita unes
paraules de Santos en què aquest
reclama“tempsperapensar”ien
tendre “elquem’hapassat”.Quan
l’homereprèn lamarxa, les extre
mitatsdeldavantsónelscolzesiel
seudesplaçamentaratéunaspec
temoltméspenitencial,moltmés
compassiu. L’autor i director tot
seguit cedeix l’escena a les seves
acompanyants i hi ha dos encon
tresentre lapercussionista i laba
llarinaenquèelssonsqueaconse
gueixNúriaAndorràenunagàbia
metàl∙lica i sobre el casc de moto
deDolyassoleixenungranrelleu.
Ajaguda a terra i embolicada amb
una descomunal quantitat de
pells, Mònica López informa de
l’alta qualitat del semen (de l’ar
tista) i arrossegantse, vagament
voluptuosa, se’n va deixant l’es
pectador barrinant unes plausi
bles conjectures. Després de la
imatge esmentada de les sabates
vermelles i el seu imponent su
port –Montse Amenós és la gran
escenògrafa i creadora d’unmag
nífic vestuari– arribarà el final
ben significatiu. Fa temps, s’havia
anunciatqueSantospreparavaun
espectacle on a cada representa
ciódestrossariaunpiano.
Finalment, els pianos han estat

substituïtsperunquaderndepar
tituresdelqualcadavesprel’artis
ta arrancarà i llençarà unes quan
tes pàgines. Què cal pensar
d’aquesta darrera aparició de
Santos? Acompanyat de Mònica
López, acabarà abandonant el
quadern, com si estigués definiti
vament desencantat de lamúsica.
Amb excel∙lents troballes, un im
placable afany provocador i una
fertilitat imaginativa intacta, crec
que aquest cop Santos ens anun
ciaundecisiupunt i apart.!

CRÍT ICA DE TEATRE

Pujant i sense sostre
CécileMcLorinSalvant

Llocidata:FestivaldeJazzde
Barcelona.Barts (19/XI/2015)

KARLES TORRA

Nascuda a Miami de pare haitià i
marefrancesa,CécileMcLorinSal
vant ha protagonitzat una carrera
meteòricadesqueel2010,iambno

més 21 anys, va guanyar el primer
premi de la prestigiosa Thelonious
Monk Vocal Jazz Competition.
Després de l’aclamat àlbum Wo-
man child (2013), on es mostrava
com una genuïna cantant impreg
nadade tradició però ambunestil i
un fraseig propis, Salvant creix a
Foronetolove,elseuterceri fantàs
tic treballpublicat recentment.
Contràriament al que es podia

pensar, en una sala Barts pràctica
ment plena, la cantant no va abor
darlesnovescançonsfinsmésenllà
de lameitat del concert. Abans ens
va seduir amb originals relectures
d’estàndards.Desd’unexquisitMy
fair lady a un inventiu i plenament
transfiguratSomehowInever could
believe de l’òpera Street scene de
Kurt Weill, passant per un vibrant
homenatgealasevaadmiradaBillie
HolidayambJeepers creepers.
A una tècnica i un control de veu

excel∙lents, McLorin Salvant afe
geix un admirable sentit de l’ex

pressió dramàtica. Entre les mera
velles del nou àlbum, centrat con
ceptualment en les facetes de
l’amor romàntic, la cantant va bro
dar una sardònica versió del miso
ginWivesand lovers, unèxitpopde
Burt Bacharach els anys seixanta.
Per apel∙lar després a l’emperadriu
del blues Bessie Smith en una sen
sacional revisitació de What’s the
matter now? que va aixecar ones
d’entusiasmeentreelpúblic.
Com a compositora i intèrpret,

Salvant va excel∙lir a Look at me,
una preciosa balada teatralitzada

amb molta expressivitat. Abans
d’arrodonir el concert a cavall d’un
exuberant Growlin’Dan, tot un hit
de l’era del swing compost per
BlancheCalloway, germana del fa
mós Cab. Tremendament ovacio
nada, la cantant ens va oferir a tall
debisunaemotivaversiódelazam
ba argentina Alfonsina i el mar.
Acompanyadaperunanotable sec
ció rítmica amb el jove i brillant
pianistaAaronDiehl, va demostrar
que la seva artisticitat continua en
meteòrica progressió, i no se li en
devinasostrecreatiu.!

CRÍT ICA DE JAZZ
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del 20 al 29 de novembre

Entrada gratuïta

Dissabte 21 de novembre

Badalona en curt 10 h

Sessió en llengua de signes 17 h

Manifest 19 h

Golfa 23 h

Teatre Zorrilla


