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Alegria fins al final

Ésun immensassoliment
inherent a aquest àl-
bum pòstum de Chuck
Berry la indestructible

alegria que va emmarcar la seva
existència pràcticament fins a
l’últim dia. No hi ha dubte que,
igual com passa amb les grans
glòries de la història del gènere,
moltes de les cançons interpreta-
des per Berry sonen familiars, tot
i que també és cert que no n’hi ha
dues d’iguals. En Chuck, el pio-
ner del rock’n’roll, cobreix molt
de terreny musical, i encara que
sembla evident que l’autor Roll
overBeethoven jano tenia aquella
genial capacitat compositiva, al
llarg de Chuck demostra que als
noranta anys, o alguns menys se-
gons quins temes, continuava to-
cant i vivint el rock d’unamanera
creativa i energètica.
Retirat de la música en directe

desde feiaunes temporades,Ber-
ry no volia convertir el que seria
el seu últim àlbum en un simple
treball testimonial, i prova d’això
és que el seu repertori amb prou
feines abusa de les versions, que
va circumscriure a unes agrada-
bles relectures d’Havana moon
(convertit en Jamaica moon) i de
Johnny B Goode (transmutada en
Lady B Goode). La seva voluntat
per trepitjar altres terrenys és
evident, encara que això impliqui
d’algunamaneraevocar elpassat,
com a Big boys o Dutchman, on
transita sobre la trivialitat de
l’existència humana. O fins i tot
s’atreveix a ferun coverdeYougo
to my head, popularitzat per Bi-
llie Holiday als anys trenta i que
aquí sembla convertir en lloa a
l’amor durador, una sensació que
ratifica el Darlin’, en què partici-
pa part de la seva família.
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La consciència mediambiental
propicia la creació de noves tipo-
logies arquitectòniques. Per
exemple, l’observatori del medi
ambient urbà. Això és el que ha
construït a Alacant el Grup Ara-
nea,perencàrrecde l’Ajuntament
d’Alacant. I hoha fet comqui par-
teix de zero, sense referents for-
mals, amb plena llibertat. Resul-
tat: un edifici de formigó, flotant
sobrediversospilars,situatalavia
Parque, al costat del parc de Lo
Morant, a la ciutat d’Alacant.
Dit així, un pot esperar-se un

bloc convencional. Però el Grup
Aranea, guanyador del FADd’Ar-
quitectura el 2010 i del FAD de
Ciutat i Paisatge el 2014, és més
partidari de les formes orgàni-
ques, fluides, iaquíhaproposatun
edifici compost per dos forjats de
formigó superposats, amb planta
deU(ambllargsbraçossinuosos),
que integradiferentsserveis–sala
polivalent, biblioteca, oficines, et-
cètera– i els remata amb un pas-

seig elevat, al voltant d’un estany
que recull les aigües pluvials i les
processa de manera natural. Les
cobertes d’aquesta construcció
són vegetals, un element biocli-
màticqueajudaamodulartempe-
ratures i esmorteir sorolls. Les
quatre potes que sostenen aques-
ta promenade architecturale ele-
vada allotgen o escamotegen ins-
tal·lacions. I ho fanmolt bé. Apri-
mera vista, l’edifici sembla sense
gairesusos.Perònoésaixò:ésque
els integra satisfactòriament.
“Era important, atesa la inten-

cióde l’edifici –diuFranciscoLei-
va, d’Aranea–, fabricar un espai
interior, per deslliurar-nos de
l’agressió dels cotxes, però que
alhora fosobert,peraaixí estimu-
lar-ne l’ús; per aconseguir una ar-
quitectura que dialogui amb el

medi ambient. Aquest edifici està
–estarà– esquitxat de vegetació,
generarà ombres, recollirà la plu-
ja i estaràmolt ventilat”, sense al-
terar la naturalesa de la via Par-
que, com si el parc hagués envaït
l’edifici.
La mala notícia és que aquesta

obra parteix d’un concurs de fa
vuit anys, es va configurar ja en fa
cinc i funciona encara amig gas, o
a menys que això, ja que només
són operatives les oficines. Si ho
esmentem avui aquí és perquè en
les últimes setmanes s’ha plantat
la vegetació que l’envolta –de
plantes autòctones, perdescomp-
tat–, que l’aproximarà al seu as-
pectedefinitiu.
Janomés faltaràqueesdotinde

mobiliari i contingut les depen-
dències que no els tenen. Perquè
si el que es volia amb aquest cen-
tre era demostrar el compromís
mediambiental de les autoritats,
commésaviatmillor.Devegades,
les bones idees innovadores i
plausiblesdel’Administracióacu-
mulen retards excessius que con-
videna criticar-los.!

Nova tipologia
L’observatori del medi ambient urbà a LoMorant (Alacant)

Observatori del medi ambient

urbà

Arquitectes:Grup Aranea
Ubicació:Via Parque. Al costat
del parc LoMorant (Alacant)
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Rescatar el cabaret

Cabareta

Autores:MariaMolins
iBárbaraGranados
Direcció:J.M.SeguraBarnades
Llocidata:SalaMuntaner(19/
VII/2017)

JOAN-ANTON BENACH

Que una bona actriu com Maria
Molins es llenci al gènere del ca-
baret potser vol dir, entre altres
coses, que no li agrada esperar
mitja horamésque el telèfon soni
per rebre l’oferta d’algun paper
dramàtic interessant. Penso que
Maria Molins vol ser propietària
de tot el seu temps, i em dol no
saber si l’opció de l’actriu pel ca-
baretéspuramentcircumstancial
o bé l’inici d’una via artística que
vol recórrer regularment.Demo-
ment, la dona s’haplantat a la sala
Muntaner per presentar la seva
Cabareta –llicència feminista ri-
dícula–, un espectacle que delata
una ambició teatral i musical in-
equívoca i que per això llueix
l’avanttítolde“teatre-concert”.
Elaborada conjuntament amb

la pianista Bárbara Granados i
dirigida per Joan Maria Segura
Bernadas, la proposta conté una
quantitat d’ingredients, al meu
entendre, absolutament excessi-
va. Hi ha moments que Cabareta
s’acostamésaunesvarietats indi-
gents –els efectes sonors de Gra-
nados, amb campanetes i copes–
com les que agonitzaven fa cin-
quantaanysenalgunscinemesde
barri,quenopasalcabaretmurri i
alegreenquèdiuen quevolenins-
pirar-se les autores. La crítica
d’actualitat que la mateixaMaria
Molins vol vehicular a través del
telèfon és vertiginosa i ineficaç, i
el relat, en general, es mou en un
imprevisiblebilingüismequedifi-
culta els corrents d’intimitat que
necessita el gènere i que l’actriu
principal ha de cercar amb les
notes intermitents –les cançons,

sobretot– intel·ligentment eròti-
ques i crítiques.
De vegades sembla queMolins

nos’acabid’acceptarcomaprota-
gonista inqüestionable de l’expe-
riment i que necessiti intervenci-
onscolaterals,comlesdelsmúsics
Dick Them i Miquel Marilach,
massaactuantsalmeuentendre.
A veure si ens entenem: Maria

Molins té un domini absolut dels
moviments escènics i uns recur-

sos interpretatius de primera ca-
tegoria, apresos de fa molts anys;
una figura esplèndida per practi-
car amb bon gust les arts de la se-
ducció teatral; una veuprivilegia-
da per a tot tipus de cançó... Vir-
tuts suficients per conquerir un
prestigi ràpid i segur si és que vol
reincidir en el gènere. Només li
caldrà encertar cada cop un bon
guió iunadirecciómenyscondes-
cendent amb l’aiguabarreig poc
afortunatqueofereixCabareta.!
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MariaMolins aCabareta

SiMolinsvolreincidir
enelgènerenomésli
caldràencertarun
bonguióiunadirecció
menyscondescendent


