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LLÀTZER MOIX

Una de les sorpreses de l’úl
tim festival OpenHouse, cele
brat a Barcelona l’octubre
passat, va ser el dipòsit del Rei
Martí, una versió reduïda del
monumental dipòsit de lesAi
gües que ara ocupa la bibliote
ca de la UPF al seu campus de
la Ciutadella. Parlem d’un di
pòsit d’aigües pluvials cons
truït a finals del segle XIX als
jardins de la gaudiniana torre
de Bellesguard, oblidat i des
aparegut sota un bosc de pins,
i redescobert per accident a
causa de l’esfondrament que
va provocar un camió quema
niobrava a la finca.
Archikubik, l’equip barce

loní integrat per Miquel La
casta, Marc Chamalanch i
Carmen Santana, va guanyar
el concurs per recuperar
aquest espai i transformarlo
en un equipament d’ús encara
imprecís. Amb bon criteri,
van optar pel respecte a la se
va traça original: sis fileres
d’arcs i pilars (cada 3,5 me

tres) demaó unides per voltes
catalanes. Aquesta sala hipòs
tila de 600 metres quadrats
conserva, ja renovada, la seva
identitat primigènia.
A més de consolidar i reha

bilitar l’estructura, Archiku
bik hi ha afegit un terra de
fusta i per revestirne els
murs ha recorregut al Flexi
brick, com ja va fer en els tan
caments del seu aparcament
de Saint Roch, a Montpeller.
La diferència és que aquí les
peces d’aquesta malla no són
ceràmiques, sinó de fusta, per
millorar l’acústica del local.
Una il∙luminació de leds, amb
efectes dramàtics, completa la
intervenció en aquesta sala.
L’esmentada fidelitat a

l’original contrasta amb l’en
trada de la sala, que dibuixa

una plaça aterrassada, i també
amb el volum intermedi per a
cafeteria, instal∙lacions i al
tres serveis, tots dos de nova
planta i fets en formigó. Me
reix especial atenció l’esmen
tada plaça d’accés, de fet, un
nou espai públic, que era in
dispensable, ja que abans no
més es podia entrar al dipòsit
per una escala de gat. Als seus
400 metres de superfície hi
predomina un llenguatge mo
dern i auster, al servei de la
nova instal∙lació i de les visu
als cap a la torre de Belles
guard.
Aquest nou equipament,

acabat al gener i apte per a
conferències i altres actes cul
turals, constitueix un bon
exemple de recuperació del
patrimoni preexistent, tant
per la respectuosa interven
ció en el seu vell espai carac
terístic com pels afegits amb
criteris de servei a l’edifici i a
la ciutat. Ara només falta que
l’Ajuntament rendibilitzi la
inversió, dotant aquesta obra
d’un programa d’activitats.

Desaparegut i recuperat

ADRIA GOULA

Imatge de la sala hipòstila del dipòsit del ReiMartí, sota la finca Bellesguard
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L’inferndeSarahKane
Purificats

Autora:SarahKane
Direcció:OskarasKorsunovas
Llocidata:ElCanal,Salt (12/
XI/2016)

JOANANTON BENACH

Tensió màxima al teatre El Canal
deSalt dissabte al vespre.ElTem
porada Alta presentava Cleansed
(Purificats), un espectacle on la
passió innovadora del lituà Oska
ras Korsunovas (Vílnius, 1969)
s’havia aliat a la intel∙ligència i la
fúria de la desapareguda Sarah
Kane (Essex, 19711999). El món
no podia ser com l’havia explicat
ladramaturgaanglesaenunesho
res de profunda depressió o qui
sap si d’excitada lucidesa. En tot
cas, pernosaltres, després de veu
rePurificats,eramésfàcild’enten
dre la malaltia que afectava la co
neguda autora de Psicosi de les
4.48, un patiment que la va portar

al suïcidi pocs dies després de
complir28anys.
LaGrace,ellamateixaconverti

da enpersonatgede l’obra, se sent
obligada a visitar l’establiment es
trany,unhíbridsinistreentrepre
só, cel∙la de càstig i tortura, refugi
de drogoaddictes, on ha mort el
seu germà Graham. El lloc és go
vernat per en Tinker, un individu
deprofessió indefinida que sovint
actua com ametge sense serne, i
que sembla gaudir ordenant la re
pressió dels residents i practicant
ell mateix refinats suplicis. En
Graham precisament ha mort a
mans d’enTinker, el qual li ha ad
ministrat una sobredosi d’estupe
faents. Després de reclamar la ro
ba del seu germà difunt, la Grace
tindràocasiódemantenir llargues
relacions–queapuntenaundesig
incestuós– amb l’espectre d’en
Graham.
A diferència d’altres especta

cles seus, comaraHamletasoMi
randa, oneraessencial ladefinició
de les individualitats, i amb l’ob

jectiu de mantenir la força tallant
del títol,Korsunovas,dissenyador
de l’espai escènic, ha volgut crear
unaatmosferaangoixantperaPu
rificats –mot, aquí, extraordinàri
ament sarcàstic–, de manera que,
de tant en tant, i a l’entorn de l’ac
ciócentral, que té lloc“amb” i “so
bre” un somier de molles poliva
lent, es produeix un acompanya
ment coral de gran potència. I en
lesescenesdetortura,sobretot,les
actuacions del cor emmascarat,
temible, assoleixen, en efecte una
energia intimidadora formidable.
D’una companyia (OKT) ex

cel∙lent de quinze intèrprets, em
sento obligat a destacar Greta Pe
trovskyte (Grace) –pura expressi
vitat– i Darius Meskauskas (Tin
ker), actorpredilectedeKorsuno
vas. Sarah Kane va voler que
aquest personatge mostrés, al fi
nal de l’obra, l’altra cara del tortu
rador fatxenda: un tètric mastur
bador davant les ballarines caba
reteres que apareixen en un racó
de l’infern.c
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PRÒXIMS CONCERTS

18/11 NORA NORMAN & NOA LUR
18/11 BUENAS INTENCIONES

19/11 AVISHAI COHEN QUARTET
20/11 ROBERTO FONSECA

AVUI!

« L’entesa entre el jazz
i el flamenc esmanté tan
emocionant com sempre. »

MICHEL CAMILO
& TOMATITO
Spain Forever
18 de novembre
PALAU DE LA MÚSICA

AVUI!

MADELEINE
PEYROUX
Secular Hymns

« La chanteuse nord-
americana es reivindica
com un dels talentsmés
personals, expressius i
seductors del jazz actual. »

25 de novembre
PALAU DE LA MÚSICA

« El fill de Clint Eastwood
i compositor d’algunes de
les seves bandes sonores
protagonitza una gran nit de
jazz maridada amb una proposta
gastronòmica singular. »

KYLE
EASTWOOD
26 de novembre
CASINO BARCELONA

CONCERT
+ SOPAR

www.jazz.barcelona


