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El director Víctor Álvaro
recupera el text L’habita-
ció del nen amb la seva
companyia Gataro al Tea-
tre Almeria. Serà la prime-
ra obra de la temporada i
pretén ser un homenatge
a l’avi artístic dels drama-
turgs d’avui, Josep Maria
Benet i Jornet, conegut
amistosament com a  Pa-
pitu. L’obra s’estrena el 3
d’octubre i es podrà veure
fins al 5 de novembre.

El text es va estrenar al
Teatre Lliure el 2003 i res-
ponia a l’interès de presen-
tar al públic dues realitats
contraposades: un pare i
una mare van a despertar
el seu fill el dia de l’aniver-
sari i se’l troben a la fines-
tra. El pare creu que el fill
és viu, que no va caure, i la
mare està convençuda

que va morir en caure acci-
dentalment d’un quart
pis. Com a la paradoxa de
Schrödinger (en què es
manté la teoria que un gat
és viu i mort alhora dins
d’una caixa fins que no es
decideix a obrir-la), no es
pot saber si el fill és viu o
mort. Santi Ricart i Savi-
na Figueras mantenen
aquest duel de realitats
oposades. La presència del
nen, Guifré Bagés, serà a
través d’una filmació que
es podrà veure en petits
instants del muntatge.

Aquesta serà una tem-
porada en què es podran
veure, com a mínim, tres
obres escrites per Benet i
Jornet. La Sala Beckett
també prepara La desapa-
rició de Wendy i el Lliure,
Revolta de bruixes; el juny
del 2015 es van celebrar 
els 75 anys de l’autor, a qui
se li acabava de diagnosti-
car l’Alzheimer. Álvaro as-
pira a muntar l’últim text,
encara inèdit de l’autor,
però necessita un suport
per a la coproducció. ■

El nen d’en
‘Papitu’

J. Bordes
BARCELONA

Víctor Álvaro refà
‘L’habitació del nen’,
de Benet i Jornet, al
Teatre Almeria

El dramaturg Josep Maria Benet i Jornet, en una imatge
d’arxiu ■ ORIOL DURAN

“La ceràmica té una pre-
sència clau en la vida hu-
mana”, va dir ahir la direc-
tora del Museu del Dis-
seny, Pilar Vélez, en la pre-
sentació de l’exposició
D’obra, que versa sobre la
utilització de la ceràmica
en l’arquitectura. No és
una afirmació per fer-ne
un titular, és una asseve-
ració avalada per la pròpia
història. Des de fa aproxi-
madament 9.000 anys
–des de finals del paleolí-
tic, segons va explicar el
comissari de la mostra,
Pedro Azara–, la raça hu-
mana ha anat utilitzant el
fang com a element de
construcció. El maó, les
rajoles i tota l’evolució del
tractament de la terra han
arribat al present tenint
una presència totalment
vital. El maó, tal com tam-
bé explica la mostra, per a
bé o per a mal continua
sent un dels elements es-
sencials que configuren la
vida privada i la pública.

Aquest element humà
que apuntava Pilar Vélez
és el que s’ha volgut donar

al discurs de la mostra. I,
d’aquesta manera, el viat-
ge en el temps que presen-
ta fa que destaqui que la
ceràmica ha donat respos-
ta al llarg de molts segles a
les necessitats domèsti-
ques i de refugi, tant físic
com espiritual. Una res-
posta amb tanta vigència
pel que fa a l’antiguitat
com a la modernitat. I així,
D’obra va establint un di-
buix expositiu en què es
combinen peces de l’anti-
guitat amb obres d’artis-
tes contemporanis, com
ara Barceló o Chillida.

De fet, la mostra té un
petit pròleg en què podem
veure una peça de Miquel
Navarro en una de les se-
ves característiques ciu-
tats, en aquest cas feta
amb gres.

Una segona introduc-
ció de la mostra, anome-
nada La casa projectada,
fa referència a la utilitza-
ció del fang abans que
prengui forma constructi-
va amb els textos i gràfics
que es dibuixaven sobre
tauletes d’argila o de terra-
cota. Aquest àmbit preli-
minar mostra, entre al-
tres peces, una maqueta

d’una font grega del segle
VII abans de Crist o cons
protectors de procedència
diversa en què s’inscrivia
el nom dels propietaris de
la construcció i pregàries
de protecció als déus.

El primer dels tres
grans apartats de la mos-
tra, La casa construïda,
enalteix el maó: “Des dels
principis del neolític, el
maó ha facilitat la cons-
trucció i ha permès orde-
nar els espais per poder
continuant creixent”, va
dir Pedro Azara. Podem
veure paviment de Vilas-
sar de Dalt i Badalona, de
l’època romana, com tam-
bé ceràmica de Manises i

gerres i càntirs barcelo-
nins del segle XVII.

El segon àmbit, anome-
nat La casa protegida, fa
referència no només a la
seguretat arquitectònica
sinó també a la dels mals
esperits. Totes les cultu-
res, fins i tot la cristiana,
han creat elements, com
ara amulets o fetitxes,
destinats a protegir els ha-
bitants de la casa dels mals
averanys. Peces romanes,
babilòniques i gregues de
terracota, però també una
peça de videoart contem-
porani del brasiler Santia-
go Contreras Soux. Tam-
bé maons fundacionals
que s’utilitzaven a Babilò-
nia el segle VI a.C, però
també al Vaticà, quan es
tapia una porta a l’any del
jubileu.

La casa viscuda clou el
recorregut i es mostren
peces fetes de ceràmica vi-
trificada que van aportar
color i caliu a les llars. El
modernisme, al segle pas-
sat, va saber incorporar la
ceràmica al gaudi estètic i
de confortabilitat.

La mostra, inaugurada
ahir, podrà visitar-se fins
al 29 de gener del 2017. ■

El Museu del Disseny presenta l’aportació històrica
de la ceràmica a la construcció i a la vida quotidiana

Els maons que
han fet història
Jaume Vidal
BARCELONA

Obres ceràmiques de Miquel Barceló, en primer pla, i un plafó ceràmic babilònic, representant un lleó, al fons ■ JUANMA RAMOS

Es presenten
300 peces que
van des de
l’antiguitat fins a
la creació actual


