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 Un gran  
Benet i Jornet 

per redescobrir 

 KIKU PIÑOL

TEATRE

‘Descripció d’un paisatge’ SALA BECKETT 

FFINS AL 31 D’OCTUBRE 

E
l teatre realista que Josep 
Maria Benet i Jornet con-
reava als anys setanta es-
tà lligat al context social i 
polític dels seus protago-

nistes. Però amb Descripció d’un pai-
satge, l’autor va fer una pirueta dra-
màtica tan atractiva com rica. En 
aquell temps Benet i Jornet estava 
capficat (li passava sovint) amb la di-
ferència entre literatura dramàtica i 
espectacle –com ell mateix assenya-
la a les Notes al marge que prologuen 
l’edició de l’obra (Edicions 62, 1979)–. 
Es va proposar, doncs, escriure una 
obra sense cap acotació i aparent-
ment allunyada de la realitat més prò-
xima, malgrat les ressonàncies amb el 
tràngol que travessava en aquells mo-
ments el país (la Transició). 

És una obra referencialment ins-
pirada en la venjança de l’Hècuba 
d’Eurípides i servida en forma de fau-
la moral, com queda palès al final del 
text. La qualitat literària hi brilla tant 
com ara ho fa la precisa posada en es-
cena de Toni Casares, que deixa cir-
cular molt bé el text i que hauria de te-
nir més sort que la que van assolir Jo-
an Ollé i un grapat de grans intèrprets 
a l’estrena el 1979 al Teatre Romea. 

Però quin és aquest paisatge? 
Doncs el paisatge imaginari d’un pa-
ís àrab en què regna un sàtrapa i cru-
el emir que, convençut de la seva for-
talesa, ha decidit obrir les portes als 
exiliats polítics de la revolució fracas-
sada deu anys enrere. Les germanes 
Munàdil, Kàtila i Zahira tornen al pa-
ís que van abandonar a correcuita des-
prés de la mort del seu pare, el cabdill 
de la revolució. I en porten una de cap.  

Un funcionari és el conductor i 
narrador del conte, excel·lentment 
interpretat per Carles Martínez. Ell, 
juntament amb un magnífic emir 
d’Òscar Rabadan, la serventa de Fi-
na Rius i el sinuós Rafiq de Pep Fer-
rer, dota la funció d’aquell punt de 
fantasia que valdria la pena que con-
taminés una mica altres interpretaci-
ons, ja que no en va l’autor deixa clar 
que el relat és com d’opereta. Cal des-
tacar la solidesa i presència de Màrcia 
Cisteró i la bona dicció de Francesc 
Ferrer en un espai escènic adequada-
ment oníric i funcional.e

Crítica

BARCELONA

SANTI FONDEVILA

“Catalunya és un país inacabat”

amb l’arquitectura prefabricada, 
igual com després faria amb les fa-
çanes de vidre.  

En tot cas, era un deure sobretot 
si tenim en compte que, per a Félix 
Solaguren-Beascoa, director de 
l’Escola i qui en va fer la laudatio, es 
tracta del nostre més gran arquitec-
te contemporani, “tan important 
com Gaudí i amb el mateix reconei-
xement internacional”. “L’interès 
per la seva labor i la seva persona ha 
sigut una cosa que l’establishment 
no ha assimilat”, afegia. Entre el pú-
blic, arquitectes com Oriol Bohigas, 
Beth Galí, Jordi Garcés, Oscar Tus-
quets, Carlos Ferrater i Fabrizio Ba-
rozzi, alguns càrrecs institucionals 
i també els seus fills. 

Autor d’un miler d’edificis arreu 
del món i de grans obres urbanísti-
ques –a casa nostra són famosos 
l’edifici Walden, el TNC i la T1 de 
l’aeroport–, l’arquitecte va recordar 
els seus orígens familiars i com va 

utilitzar el despatx del pare per 
firmar el primer disseny amb no-
més 19 anys. Després sempre l’ha 
guiat “el projecte” i la recerca de 
nous llenguatges, encara que cal-
gui anar-los a buscar al desert. 
“La meva personalitat està cons-
truïda a partir de les circumstàn-
cies d’un nòmada que va propo-
sant idees a diferents llocs”, va 
dir. “No es pot projectar a Pequín 
tal com es faria a Barcelona”.  

El que per a tants arquitectes 
sembla un objectiu, tenir un se-
gell, ell ho veu com un defecte: 
“Jo prefereixo l’art d’estructurar 
l’espai. L’estil és l’escriptura, el 
llenguatge dels arquitectes, i no 
és en cap cas un fi”. “Mai he vol-
gut fer el mateix projecte”, afegia. 
Per a ell, “Gaudí és el millor ar-
quitecte de la història” perquè 
“no repetia mai dos elements o 
formes” i en canvi es declara “an-
ticorbusià”: “Le Corbusier odia-
va la ciutat i especialment la ciu-
tat mediterrània”. Bofill defensa 
el contrari: “Sento amor per Bar-
celona, una ciutat que no s’as-
sembla a cap altra”. “Catalunya 
és un país inacabat, en construc-
ció, on la situació de l’arquitectu-
ra no és òptima”, va apuntar.  

L’arquitecte va recordar que, 
des del principi, unint perfils di-
ferents al seu Taller d’Arquitec-
tura (RBTA), havia defensat el di-
àleg amb totes les arts, des de la 
filosofia fins a la pintura o la polí-
tica: “Jo volia anar cap a l’artista 
total, però trio l’arquitectura per-
què transcendeix la vida d’un ma-
teix”. Amb projectes oberts a la 
Xina (la creació d’una ciutat in-
tel·ligent sense emissions de car-
boni i amb tecnologia 5G), Rús-
sia, el Marroc i el Pròxim Orient, 
segueix viu. Avui “l’arquitecte va 
per darrere l’evolució social i així 
no podrà participar en la visió del 
futur”, lamentava l’home que va 
idear la utopia social de La Ciutat 
en l’Espai, basada en el comuni-
tarisme, de la qual només va ser 
possible el Walden-7 de Sant Just 
Desvern. “L’única utopia possi-
ble actualment és el coneixe-
ment”, va sentenciar.e

L’arquitecte Ricardo Bofill, de 81 anys, va ser investit doctor honoris causa per la UPF a 
la basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona. JOAN MATEU / EFE

Ricardo Bofill, doctor ‘honoris causa’ per la UPF

ARQUITECTURA

Sota l’arquitectura imponent de 
l’església de Santa Maria del Mar, 
“potser el millor espai de Barcelo-
na”, segons diria l’homenatjat, l’ar-
quitecte Ricardo Bofill (Barcelona, 
1939) va ser investit ahir doctor ho-
noris causa per la Universitat Poli-
tècnica de Catalunya. Amb tot el ce-
rimonial que requereix l’acte i 350 
persones presents, hi havia certa 
sensació de deute pendent per part 
de l’ETSAB, l’Escola d’Arquitectura 
de Barcelona, on es va matricular el 
1957 i d’on va ser expulsat per haver 
creat el Sindicat Lliure Universita-
ri. Finalment es graduaria a Ginebra 
i, anys després, quan Arias Navarro 
li va tirar per terra un dels comple-
xos d’habitatges utòpics, França se-
ria el seu refugi durant 30 anys, a 
més del lloc on va experimentar 

BARCELONA

LAURA SERRA

La gran exposició del grafiter Banksy arribarà a Barcelona
ves, i és una producció de Sol-
dOut, el Disseny Hub i l’Ajunta-
ment de Barcelona. L’exposició 
inclourà un espai audiovisual im-
mersiu que explicarà la trajectò-
ria de Banksy, un grafiter multi-
milionari que no ha donat a co-
nèixer mai la seva identitat. Les 
seves obres són una crítica a la 
globalització, el consumisme, les 
guerres, la política o la religió i, a 
banda d’aparèixer per sorpresa 
en parets d’arreu de món, arriben 
a cotitzar milions d’euros.  

A Barcelona, a més, fins a fi-
nals d’any romandrà oberta  una 
altra mostra de la seva obra, The 
world of Banksy, a l’Espacio Tra-
falgar, en aquest cas de reproduc-
cions a escala real.e

Una de les obres de Banksy que s’exposaran a 
Barcelona. SOLDOUT

ART

Barcelona serà a partir del mes que 
ve la capital mundial del grafiter 
més famós del món, el misteriós 
Banksy. El Dhub inaugurarà una 
gran mostra d’originals de l’artista 
urbà de tot tipus de format (oli, acrí-
lic o esprai sobre tela i fusta, escul-
tures, instal·lacions, vídeos i foto-
grafies) cedides per col·leccionistes 
privats de tot el món. Banksy. The 
art of protest ha obtingut un milió de 
visitants en la seva gira internacio-
nal –que va començar a Sant Peters-
burg el 2018– i s’ha vist en ciutats 
d’Espanya com Madrid i Màlaga. A 
Barcelona comptarà amb obres no-

BARCELONA

L.S.

Mediterrani  
“Sento  
amor per 
Barcelona, 
una ciutat 
que no és 
com cap altra”

N
o

tí
ci

a 
d

is
tr

ib
u

ïd
a 

p
er

 a
 l

´I
n

st
it

u
t 

d
el

 T
ea

tr
e


