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Modèstia, dignitat,
integració

Imatge del pavelló auxiliar a Sant Feliu de Llobregat
ADRIAGOULAPHOTO / ADRIÀ GOULA

CRÍTICA D’ARQUITECTURA

LLÀTZER MOIX
Barcelona

N o hi ha encàrrecs
petits. Aquest ho
podia semblar:
edificar un pave
lló auxiliar, de tot

just 300 metres quadrats, en
una parcel∙la residual de la zo
na esportiva de Sant Feliu de
Llobregat que reuneix l’estadi
municipal d’atletisme, el camp
de futbol de Les Grases i el pa
velló Andrei Xepkin. El pro
grama era a més heterogeni i
demanava espai per a bar, ven
da d’entrades, serveis diversos
i locals d’associacions espor
tives. Però la combinació de

modèstia, dignitat i integració
amb què l’ha afrontat el des
patx JAAS, pensant tant en
l’obra com en la seva capacitat
per articular les peces circum
dants, ha vingut a demostrar
que, en efecte, no hi ha encàr
recs petits.
La primera decisió de JAAS

va ser canviar la ubicació pre
vista per a la seva peça, de
manera que aquest llarg pa
ral∙lelepípede, amb seixanta
metres de longitud en façana i
cinc d’amplada, donés certa
continuïtat volumètrica al cos
adossat alXepkin, deixés espai
per a una nova pista d’handbol
exterior i es constituís, mitjan
çant el seu buit central cobert
que la divideix en dos cossos,

en el pòrtic d’accés al terreny
de futbol.
Aquest buit no trenca la con

tinuïtat de la peça, resolta amb
formigó in situ, la configuració
és una estructura porticada
regular, de ressonàncies neo
clàssiques o chipperfieldianes.

Els llums entre pilars estan
equipats amb pells de vidre i
deployé. Totes dues garantei
xen la transparència de l’edifi
ci i el contacte visual continu
amb les instal∙lacions esporti
ves des del seu interior.
El deployé té a més una tri

ple funció, ja que preserva la
seguretat de l’edifici, en regula
la insolació i protegeix els vi
dresdels copsdepilota: queun
únic element compleixi tres
funcions –i les compleixi bé,
esclar– sol ser un molt bon
indici. A l’interior, les depen
dències se separen amb blocs
de formigó, i les instal∙lacions
vistes contribueixen a orde
nar uns sostres sense revesti
ments.
Aquest pavelló, que ve a re

emplaçar uns mòduls pre
fabricats previs, té alguna cosa
d’esquelètic, de coberta míni
ma. Però atén les diferents
funcions imillora la relacióen
tre les instal∙lacions esportives
que l’envolten.

PAVELLÓ LES GRASES
ARQUITECTES: JAAS (MANUEL JULIÀ,
GIL ROCA, JOSEP M. JULIÀ I JORDI
GORGUES)
UBICACIÓ: SANT FELIU DE
LLOBREGAT. CARRER MATARÓ S/N

A vui, dia mundial
de l’Arquitectura,
els arquitectes ca
talans ens obrim,
més que mai,

almón. I és que elCol∙legi d’Ar
quitectes de Catalunya

(COAC) fa un salt endavant
amb la inauguració del nou
Centre Obert d’Arquitectura,
un espai multicèntric per esti
mular els vincles de l’arquitec
tura amb la societat i per esde
venir motor de coneixement i

progrés. Assumim així els nos
tres compromisos amb l’hàbi
tat i l’habitant; les persones i el
planeta; amb una mirada pro
funda, moderna, crítica i a
l’avantguarda.
Els arquitectes volem ser

part del canvi. I això ho farem
possible gràcies al nostre fons,
així com a la intensa activitat
que es desenvolupa des de les
onze seus del Col∙legi: tenim el
material, el relat i la personali
tat pròpia. Això significa, ni
més ni menys, que podrà vi
sitarse el Centre Obert d’Ar
quitectura arreu del territori,
perquè tenim vocació de ser a
prop, per mostrar, compartir,
escoltar i enriquir. El Centre
Obert convidarà la ciutadania a
entrar a un punt neuràlgic de
coneixement arquitectònic,
alhora que teixirà sinergies
amb altres disciplines, tant cul
turals com tècniques.
L’arquitectura, art i ciència

són les disciplines a través de
les quals podem abordar molts
dels reptes presents i futurs;
globals i locals. Sigui quina si
gui la manifestació de l’arqui
tectura, que s’expressa de múl
tiples maneres, té una única
missió: millorar la qualitat de
vida de les persones. I l’aconse
guim construint o renovant
l’entorn; preservant patrimoni
i creant cultura. De la suma de
les parts, amb l’arquitectura
creem una memòria preciosa
quemostra qui som coma indi
vidus i com a col∙lectiu al llarg
de la història. I, en paral∙lel, re
flexionem sobre els nostres es
pais públics i privats per fer
unes ciutats més justes, equita
tives i sostenibles.
Aquesta iniciativa ens arriba

en unmoment òptim per a l’ar
quitectura catalana en general,
i l’arquitectura barcelonina en

concret. Fa poques setmanes
celebràvem que Barcelona serà
Capital Mundial de l’Arquitec
tura, el 2026, i també que aco
llirà el Congrés de la Unió In
ternacional dels Arquitectes
(UIA), tal com va passar fa
vinticinc anys. Això succeirà,
precisament, l’any en què com
memorarem el centenari de la
mort d’Antoni Gaudí.
Conscients que junts arriba

rem més lluny, des del Col∙legi
d’Arquitectes de Catalunya vo
lem comptar amb la partici
pació i compromís de tothom
per aconseguir un impacte
positiu en la societat. Adminis
tracions, universitats, col∙legis
professionals, empreses... sen
tiuvos interpel∙lats per formar
part del viatge que avui ini
ciem. El Centre Obert només
tindrà sentit si recull i mostra

totes les sensibilitats, diferèn
cies i identitats que conviuen al
nostre territori, a les nostres
ciutats. Fem bandera de la di
versitat.
Per tots aquests motius, us

convidem a visitar el Centre
Obert d’Arquitectura, de ma
nera virtual o real. Aquesta vol
ser la vostra casa, la vostra llar.
I està oberta a tothom. Sigueu
hi benvinguts!c

Benvinguts a casa; benvinguts
al Centre Obert d’Arquitectura

TRIBUNA

Els arquitectes
volem ser part del
canvi, i ho farem
possible gràcies al

nostre fons, així com
a la intensa activitat

ASSUMPCIÓ PUIG, degana del Col·legi

d’Arquitectes de Catalunya

JOSEP FERRANDO, director del Centre

Obert d’Arquitectura

ANTIC TEATRE c/Verdaguer i Callís, 12 <M>Urquinaona.
4 d'octubre «Fluxclub de Habitual Video Team». Més info:
www.anticteatre.com

ANTIC TEATRE c/Verdaguer i Callís, 12 <M>Urquinaona.
5 d'octubre «Mandonguilles de frenillo de Roger Pelàez».
Més info: www.anticteatre.com

ANTIC TEATRE c/Verdaguer i Callís, 12 <M>Urquinaona. 7 i 8
d'octubre «Konvent a l'Antic 21: Flamante: Theory of the
Flamenco de Derek Van Den Bulcke & Carmen Muñoz». Més
info: www.anticteatre.com

ANTIC TEATRE c/Verdaguer i Callís, 12 <M>Urquinaona. 9 i 10
d'octubre «Konvent a l'Antic 21: Communio de Raul Prat
Sarrablo & Sara Toledo Rodríguez». Més info: www.antictea-
tre.com

AQUITÀNIA TEATRE - Avinguda Sarrià 33, Barcelona -
info@aquitaniateatre.es The Big Bang Tontery Dij. Las
Chicas del Coro Div i Diss. Calladitas estáis más guapas Div.
Barcelona 24h. Diss i Diu. AquiKids Emoticolors Diss. i Diu.

BIBLIOTECA DE CATALUNYA (Hospital, 56/M Liceu) Birman
de Víctor Sunyol, direcció de Joan Roura, amb Lluís Soler.
Entrades a laperla29.cat i a partir del 29/09 1,5h abans de cada
funció a la taquilla del teatre.

CONDAL (Av. Paral·lel, 91. Tel. 93 442 31 32). Assassinat a
l'Orient Express, dc. i dj., 20 h; dv. 8/10 i ds. 17.30 i 20.30 h;
dg. 17.30 h; dll. 11/10, 20 h; dt. 12/10, 18.30 h. I en doble
programació, Una llum tímida, dl 20 h. I L'ombra d'en Peter
Pan, dg. 12 h. teatrecondal.cat i promentrada.com

EL MALDÀ, (c/Pi,5). Telf. 93 164 77 78 Disset anys Cia La
Beatriz Per compra d’entrades, consulta d’horaris i preus
(www.elmalda.cat)

GOYA (Joaquín Costa, 68. 93 343 53 23). Eva contra Eva,
de dt. a dv., 20 h; dss., 17.30 i 20 h; dg. i festius, 18.30 h.
teatregoya.cat i promentrada.com

JOVE TEATRE REGINA (Sèneca 22 T. 932181512)
Programació Familiar: "El Misteri de Sherlock Holmes" Un
espectacle de màgia+teatre+scaperoom. A partir de 6 anys.
Info i entrades: www.jtregina.com

LA BADABADOC TEATRE c/ Quevedo 36 bj Bcn 930245140.
Medium - 30/9 al 11/10 20hs (jue-lun) e/anticipadas
www.labadabadoc-teatro.com 930245140

LA VILLARROEL (Villarroel, 87. Tel. 934 511 234). Començar,
de dt. a dv., 20 h; dss., 18 i 20.30 h; dg. i festius, 18.30 h.
L'OffLaVillarroel: fins 10 oct. Sólo llamé para decirte que te
amo, dj. i dv. 22.15 h; ds. (matinals) 12.30 h; dg. 12.30 i 21 h.
lavillarroel.cat i promentrada.com

ROMEA (Hospital, 51. 93 301 55 04). Del 7 octubre al 7 no-
vembre, Señora de rojo sobre fondo gris, de dt. a ds. 20.30 h;
dg. 18.30 h. teatreromea.cat i promentrada.com

SALA ATRIUM Consell de cent, 435 BCN · 931824606 La dona
trencada, de Simone de Beauvoir, dirigida per Francesca
Piñón i interpretada per Lluïsa Mallol. Dmc a Ds a les 20h i Dg
a les 18.30h. www.atrium.cat / reserves@atrium.cat

TANTARANTANA TEATRE Les Flors, 22. Tel. 934417022.
Baixos: Fins el 31/10 Tantarantana presenta Combat de negre
i de gossos; Àtic: Fins el 24/10 Les Fugitives presenten Te
deix, amor, la mar com a penyora. + info: tantarantana.com

TEATRE AKADÈMIA. C.Buenos Aires, 47-49. BCN. 934951447
Sóc el vent de Jon fosse i direcció de Marc Chornet Artells

amb Manel Barceló i Hans Richter. Del 29/9 al 24/10. De dx a
dss a les 20 h i dg a les 18 h. Entrades: teatreakademia.cat.

TEATRE DEL RAVAL St.Antoni Abat,12. Tel. 93 443 39 99.
"La teranyina” d’Agatha Christie. Dj i dv 20h, ds i dg 18h.
“Miss Tupper Sex”, Dv 23h “ELLES#cosasdechicas” Ds
21:30h. Entrades a teatredelraval.com

TEATRE GAUDÍ BCN.St Antoni Mª Claret 120. T.936035161
Estrena 07/10 ‘El temps que conta’ Dj Dv Ds 21h Dg 18h
Fins 31/10 ‘Ximpanzé’ Dj Dv Ds 19h Dg 20h. Del 12 al 27/10
‘Segis-Mundo’ Dt Dc 21h

TEATRE LLIURE: Gràcia - 93 228 97 47. Montseny, 47. Fontana
L3. Bonus Track, de C. López. Fins al 17/10. 8/10 funció ac-
cessible amb audiodescripció. Escola de pensament: Qui di-
buixa les nostres escenes de vida? amb J. Argüello i T. Pla-
na. 5/10. Temporada 21/22 a la venda! www.teatrelliure.com,
taquilles del teatre, Ticket Rambla (Rambla 99) i 93 289 27 70

TEATRE LLIURE: Montjuïc - Pg. de Sta. Madrona, 40-46 / Pça.
Margarida Xirgu 1. Poble Sec L3, Espanya L3-L1.
Pròximament: Aquell dia tèrbol que vaig sortir d’un cinema
de l’Eixample i vaig decidir convertir-me en un om,
dramatúrgia E. Herder, direcció A. Gorina. Estrena el 14/10.
Fins al 14/11. Temporada 21/22 a la venda! www.teatrelliu-
re.com, taquilles del teatre, Ticket Rambla (Rambla 99) i 93
289 27 70.

TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA (Pl. de les Arts, 1). Sala
Gran: La Víctor C. d’Anna M. Ricart Codina a partir de Víctor
Català. Dc. a ds. 19h; dg. 18h. Sala Petita: Nosaltres (A noso-
tros nos daba igual) d’Helena Tornero. Dj. a ds. 19h; dg. 18h.
Venda entrades i abonaments: www.tnc.cat

TEATRE POLIORAMA (Tel 93 317 75 99. La Rambla, 115).
Dagoll Dagom, La Brutal i T de Teatre presenten T’Estimo si he
begut d’Empar Moliner. Dir. David Selvas. Horaris: Dss 17h i
20 h; Dg 18:30h. Venda d’entrades a teatrepoliorama.com

ART MAR. T. 93 488 18 68. www.grup-escola.com

TEATRES

EXPOSICIONS D’ART
(*) Galeries adherides al Gremi de Galeries d’Art de Catalunya.

GUIA TEMPS LLIURE
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De la influència positiva a la col∙locació en un art neoconceptual manierista

L’ombra deDuchamp

L’ombra de Duchamp és molt
extensa, encara al segle XXI, i
especialment a Catalunya.
Crec que la seva influència
internacional va ser positiva a
finals dels anys cinquanta i fins
als vuitanta del segle XX, quan
es va desenvolupar l’art con
ceptual i amb mitjans alterna
tius, com el que es pot veure a
lamostra de la col∙leccióRafael
Tous, oberta al Macba. Du
champ ha influït positivament
en artistes barcelonins comDe
Val o Carlos Pazos, i també
Joan Brossa li va fer un home
natge el 1997, en forma de ma
leta italiana, peça rellevant que
ara exposa la galeria Miguel
Marcos. Tot i això, em sembla
que des de fa massa temps la
seva influència als artistes jo
ves i no tan joves està sent ne
gativa, esterilitzant, ja que la
mitificació del concepte pot
fomentar un art insignificant i
autoindulgent, adornat amb
discursos estètics o ideològics
adotzenats, amb idees alienes,
de cinquena mà. Un art con
ceptual en fase manierista, un
art ja vist fa mig segle o més.
El 1938 Marcel Duchamp va

fer penjar del sostre mil dos
cents sacs de carbó, en el marc
de l’Exposició Internacional
del Surrealisme que va tenir
lloc a París poc abans de la Se
gona Guerra Mundial. Aquella
obra –que ara seria considera
da com una instal∙lació– la va
anomenar Generadoràrbitre.

És un títol que cal entendre
com un esfinx irònic i modern
o com un esclat del sentit. Pot
ser va ser un títol ideat com un
escarit trencaclosques dadais
ta, logicofobista, a fi d’inquie
tar, desestabilitzar i donar
feina a futurs analistes, in
tel∙lectuals controladors i her
menèutics, però no poètics.
Ara bé, un artista neocon

ceptual que volgués realitzar
molts anys més tard una obra
semblant, que pretengués pre
sentar com a obra vàlida i va
luosa aquesta mateixa idea
–penjar molts sacs de carbó o
de qualsevol cosa, o cortines
poc significatives, en un con
text d’exposició d’art–, amb

que és factible l’exploració i el
descobriment d’una cosa nova
–o actualitzada– i necessària,
sempre que la pintura acon
segueixi aprofundir en el
pictòric, o la fotografia en l’es
sencialment fotogràfic, o el
cinema i el vídeo en l’específi
cament cinema o videogràfic,
etcètera. I crec que hi ha terri
toris per explorar –individual
ment o en equip– mitjançant
una pintura amb elements de
narrativa i poesia, mitjançant
una fotografia amb elements
de cinema i de pintura, mitjan
çant una instal∙lació o un vídeo
equivalents de la poesia i del
cinema experimental, o mit
jançant una escultura que in
clogui el pictòric, la narrativa o
el temporal.
Tot i això, quan el valuós és

únicament o principalment un
concepte enginyós i no la subs
tància plàstica (o verbal en lite
ratura), fer passar comapròpia
i original una idea aliena i ante
rior és un engany, especial
ment si a la versió derivada no
hi ha imatge, ni matèria, ni nou
gir conceptual que ofereixin
alguna cosa més enllà del que
ja és vist i sabut. Es continuen
fent i premiant les imitacions i
comentaris estètics a peu de
pàgina, quan encara és possible
i necessari emprendre aventu
res artístiques equivalents que
han desenvolupat artistes com
James Turrell i Michael Snow,
entre d’altres. I aquesta cele
bració del manierista perju
dica altres artistes i el públic, ja
que impedeix o dificulta la di
fusió d’obres originals i desco
bridores, que són relegades a la
invisibilitat i a l’oblit.c

FERRAN GIMENEZ

JUAN BUFILL

A R T I A R T S

Brossa/Saren-
co
Tutto Brossa,
1997, cartera
de poemes
visuals de Joan

Brossa feta pel
poeta italià
Sarenco, expo-
sat a la galeria
Miguel Marcos,
a Barcelona

Es continuen fent
i premiant

les imitacions
i comentaris estètics

a peu de pàgina

més de vuitanta anys de retard
respecte al model copiat, crec
que estaria fent el ridícul i que
s’endinsaria en l’àmbit de la
impostura sense gràcia. Mal
grat tot, això passa sovint en el
nostre context i es rep com si
fos nou. Això obté beques i
subvencions i omple centres
d’art i museus, possiblement
ambpocpúblic. En l’àmbit gas
tronòmic ésmolt clar que no es
pot vendre com a peix fresc el
que no ho és, però en el camp
de les arts –literatura inclosa–
aquesta mala pràctica és habi
tual a Catalunya i a Espanya.
Crec que a l’art hi ha molts

territoris que encara nohan es
tat completament explorats, i


