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Un cinema per 
submergir-se en 

l’arquitectura

cia són els cantieri navali, unes dras-
sanes per a embarcacions petites 
molts allargades, la sala del Santa 
Mònica és gairebé cúbica. Aquest 
fet potencia el diàleg entre les obres 
i fa que la visita sigui més estimulant 
que a Venècia. “Hem volgut que 
l’exposició encaixi com un guant en 
l’espai i l’hem concebut com un ci-
nema que et permet submergir-te 
en els edificis”, diu Jaume Prat. 
“Tens la sensació de surar entre les 
imatges”, subratlla. Un altre punt 
fort dels vídeos, a més de veure com 
els usuaris fan servir els edificis, és 
que permeten veure’ls des de dife-
rents perspectives simultàniament. 
Tot i així, fins i tot en la tècnica els 
comissaris no han volgut perdre la 
mirada més humana. “Vam defugir 
el punt de vista d’un helicòpter o 
d’un dron, perquè no representa el 
punt de vista d’una persona”, expli-
ca Lacuesta. 

A més de la recuperació mediam-
biental del Llobregat, bullen de vida 
altres treballs, com els habitatges 
tutelats per a gent gran de Torre Jú-
lia, de Pau Vidal, Sergi Pons i Ricard 
Galiana; el Teatre l’Atlàntida, de Jo-
sep Llinàs, Josep Llobet, Pedro 
Ayesta i Laia Vives; el centre de dis-
tribució d’aliments Campclar, del 

despatx Nua Arquitectes, i Can Bat-
lló, de la cooperativa d’arquitectes 
La Col i els usuaris de l’antiga fàbri-
ca. En les dues obres restants, l’hos-
pital transfronterer de la Cerdanya, 
de Brullet Pineda, i l’aparcament 
Saint-Roch a Montpeller, del des-
patx Archikubik, es posa de relleu la 
integració en l’entorn. “L’exposició 
també reflecteix com l’arquitectura 
catalana s’exporta, el valor de cre-
ar espais que facin ciutat i que les 

Els edificis de 
l’exposició 
s’exhibeixen 
damunt de 
peces de vidre. 
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obres transcendeixin la seva funció 
estricta”, conclou Prat.  

Aftermath va rebre a Venècia 
8.300 visitants, una xifra petita res-
pecte dels 260.000 dels Giardini i 
l’Arsenale però en la línia de les an-
teriors exposicions. Els comissaris i 
els responsables de l’Institut Ra-
mon Llull ho justifiquen per la gran 
quantitat d’exposicions de la cita i el 
fet que als cantieri navali no hi ha-
gi més mostres.e

Arriba al Santa Mònica la mostra catalana 
de la passada Biennale, ‘Aftermath’

ARQUITECTURA

A l’Arts Santa Mònica l’exposició 
amb què Catalunya va participar en 
la passada Biennal de Venècia d’ar-
quitectura, Aftermath, segueix ar-
rencant amb un moment molt su-
cós: el vídeo d’un ramat d’ovelles 
que passa per una de les set inter-
vencions arquitectòniques exposa-
des, en concret, per la recuperació 
mediambiental del Llobregat, d’En-
ric Batlle i Joan Roig. “Volíem mos-
trar els edificis com si fossin orga-
nismes vius, no com objectes preci-
osos on destaca l’actuació d’un ar-
quitecte”, diu Jelena Prokopljevic, 
arquitecta i comissària de la mostra 
juntament amb l’arquitecte Jaume 
Prat i el cineasta Isaki Lacuesta. 
“L’arquitectura consisteix en un di-
àleg continu entre l’arquitecte i 
l’usuari”, subratlla Prokopljevic.  

“Portar l’exposició al Santa Mò-
nica ha sigut un repte, perquè l’es-
pai és molt diferent. Ha sigut com 
fer un exercici de traducció”, afirma 
Isaki Lacuesta, l’autor de les filma-
cions, que estan projectades da-
munt de grans vidres. Mentre que la 
seu catalana a les Biennals de Venè-
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José Sacristán, un corrupte en mans de David Mamet
qüència, moral, veu com una truca-
da ho canviarà tot. L’espectacle ar-
riba a Barcelona un any després de 
l’estrena espanyola, i només dos 
anys després de l’estrena absoluta a 
Broadway amb Al Pacino al paper 
principal. Pel camí, ha ascendit a 
president dels Estats Units precisa-
ment un milionari, Donald Trump. 
Les semblances són tan sospitoses 
que obliguen Sacristán a assegurar 
que l’obra es pot aplicar perfecta-
ment, també, a Espanya. I tot seguit 
clava un discurs encès en contra 
“d’aquest energumen” al qual dona 
cobertura moral la dreta espanyola. 
“M’estremeix pensar que milions 
d’americans han votat aquest sub-
jecte per presidir un país amb tant 
de poder”. Però de seguida torna a 
Espanya: “Vivim retallades en sani-
tat, educació, els sindicats se l’em-
beinen i l’esquerra se n’ha anat a la 
merda perquè la demostració de 
força de la dreta és tan gran que la 
persona a l’atur i el desnonat pen-
sen: «És el que hi ha». Però per què 
ho acceptem? On mirava l’esquer-

José Sacristán 
a les Rambles, 
davant del 
Poliorama.  
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dos personatges no pensen en el bé 
dels altres, mentre que l’obra sí que 
es planteja el paper dels electors, de 
la gent del carrer, en la reelecció de 
polítics qüestionables. “Mamet és 
en un territori neutral, sense con-
cessions. No són personatges d’una 
peça. El meu és un corrupte, però fa 
acusacions contra els seus enemics 
amb les quals jo coincidiria”, admet 
Sacristán fent d’advocat defensor 
dels seu personatge.  

El títol de Muñeca de porcelana 
(l’original era China Doll) pot fer re-
ferència a la dona ben dotada i pos-
tissa que fa el joc al milionari, apun-
ta Sacristán, però també “al poder 
construït i embellit per un magnat 
que aixeca un món que en realitat és 
molt fràgil”, diu Godino imaginant 
la Torre Trump feta miques. En 
canvi, ara mateix l’objecte més esti-
mat per José Sacristán és un senzill 
braçalet platejat que porta posat i 
que li va enviar David Mamet des-
prés que el seu representant a Espa-
nya quedés enlluernat amb l’obra. 
“Al Pacino no la té”, diu satisfet.e

TEATRE

Amb americana de cuir i barba 
d’una setmana, José Sacristán ha 
arribat a Barcelona amb una ener-
gia desbordant. S’ha aprimat dotze 
quilos després d’un ensurt amb la 
pressió, i té sota control els 79 anys 
que no aparenta. Durant sis setma-
nes residirà a Barcelona per inter-
pretar, a partir d’avui al Teatre Po-
liorama, Muñeca de porcelana, on el 
sempre incisiu David Mamet (Glen-
garry Glen Ross, American Buffalo) 
ofereix una radiografia del poder. 
“Una colonoscopia –precisa Sa-
cristán amb veu greu–. Descobreix 
el clavegueram del poder en un 
exercici dramàtic de primer ordre 
sense caure en el proselitisme”. 

El protagonista és un vell milio-
nari que es vol jubilar per dedicar-
se en cos i ànima a la seva jove 
amant, a qui acaba de regalar un 
avió. L’home, que manegava el po-
der econòmic, polític i, en conse-
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ra? Era còmplice del sistema, i ara 
està desmantellada i la dreta es fre-
ga les mans”, diu d’una tirada.  

Javier Godino interpreta la mà 
dreta del protagonista, el seu secre-
tari personal. “Soc com un soldat del 
capitalisme, que fa el que ha de fer, 
seguint unes regles”, resumeix. Els 


