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Lluís Permanyer reuneix en un relat conjunt les vides professionals
de Sagnier, Domènech iMontaner, Puig i Cadafalch, Gaudí i Jujol

D’ofici, arquitecte
modernista

Assumpció Puig i Lluís Permanyer ahir al COAC

TERESA SESÉ
Barcelona

La història de l’arqui
tecturasituaelnaixe
ment de l’art nou
veauel 1893, al carrer
deBrussel∙lesonVic

tor Horta va aixecar la cèlebre
casa Tassel, però la primera fue
tadaocoupdefuetdelqueaquíes
diria modernisme va aparèixer
moltabansalpaisatgebarceloní i
va ser obra d’un altre jove arqui
tecte, Lluís Domènech i Monta
ner, autor de les sinuoses reixes
queil∙luminenelsubsoldel’anti
ga Editorial Montaner i Simón,
que ell mateix va projectar el
1880 iquearaésseude laFunda
ció Tàpies. Ho explica el perio
dista, escriptor i crític d’art Lluís
Permanyer aSagnier i elsmoder
nistes,unaobra colossal que, des
d’una perspectiva original i amb
abundants aportacions inèdites,
abordacomeral’oficid’arquitec
teenuncontext, elde laBarcelo
na modernista, que, segons l’au
tor,mereixeriahaverestat inclòs
en un delsMoments estel∙lars de
lahumanitat,elcèlebrevolumde
l’austríacStefanZweig.
Subtitulat L’ofici de l’arquitec

tura 18801930, per les seves pà
gines desfilen els principals pro
tagonistes: Enric Sagnier i Villa
vecchia, el més prolífic i fins fa
poc també elmés desconegut de
tots, amb més de 450 projectes;
LluísDomènechiMontaner;Jo
sep Puig i Cadafalch; Antoni
Gaudí, i JosepM. Jujol. A finals
del segle XIX la nova Barcelona
estava per fer. “Una de les claus
que explica el fenomen és que
l’Eixample era en aquell mo
mentelsolarmésgranquehihaa

EuropaielplaCerdàafavoreixel
lluïment de l’arquitectura gràci
es a l’amplitud dels carrers i els
espectacularsxamfrans,però tot
aixòcoincideix,amésamés,amb
l’expansió industrial i un mo
ment dolç econòmicament, amb

la repatriació del capital de les
colònies i famílies catalanes que,
cansades de veure assolades les
seves finquesacausade lesguer
res carlines, es van traslladar al
noubarri. De la conjuncióde tot
això en va sortir l’esclat del mo
dernisme”, apunta Permanyer,

un dels grans especialistes en el
període.
Elvolum,editatencastellà,ca

talàianglèsperAntonioSagnieri
Fernando Villavecchia, a càrrec
de Ramon Úbeda, inclou una
cronologia de les principals
obres de tots ells, rescata cons
truccions desaparegudes del
paisatge barceloní, com l’Arc de
Triomf que Sagnier va aixecar el
1904alcentredelpasseigdeGrà
cia o l’Hotel Internacional que
Domènech i Montaner va pro
jectar el 1888 per acollir els vi
sitants de l’Exposició Universal.
I s’endinsa en les seves derives
polítiques i les no sempre fàcils
relacions que van mantenir. “Al
final de la seva vida –observa
Permanyer–Gaudímira ambre
cel el temple del Tibidabo que
construïa Sagnier perquè no su
porta que la burgesia hi concen
trés les seves almoines i ignorés
laSagradaFamília”.c

‘Sagnier i els
modernistes’ també
aborda les relacions
entre ells i amb els
seus clients i mecenes

Casasses,Murakami,
Nadal i elsdiarisdeMolas,
en la tardordeGrup62
MAGÍ CAMPS Barcelona

“Ha estat una temporada es
tranya. Fa un any començà
vem a sortir del confinament
més rígid i, tot i així, han
obert unes quantes llibreries
i el llibre en paper ha aguan
tat molt bé”. Amb aquestes
paraules, Josep Ramoneda,
president de Grup 62, obria
el balanç del grup editorial,
“que publica un de cada tres
títols que surten en català”.
Entres les novetats de la

tardor, Rafel Nadal clourà,
amb La baba Montserrat.
Quan s’esborren les paraules,
la trilogia de memòria fami
liar que va encetar ambQuan
érem feliços. Del professor
Joaquim Molas es publicarà
el dietari inèdit 19562015,El
mirall de la vida. I del poeta
Enric Casasses, Soliloquis de
nyiguinyogui.
Arribaran cinc noves no

vel∙les de cinc autores efer
vescents: Tània Juste, Amor
a l’art;MontseBarderi,Lavi
da autèntica; Carlota Gurt,
Sola; Rosa Caminals, Garbo
parla, i Clara Queraltó, El
meu nomésR. I en l’àmbit in
ternacional, els relats de Ha
rukiMurakami,Primera per
sona del singular.
“El llibre digital només ha

pujat del 5% al 6,5%, la qual
cosa demostra que el llibre
en paper és un objecte per

fecte”, va afirmarRamoneda.
I la bona notícia: “Les vendes
de tot el sector en català han
pujat un4%aquest semestre,
comparant amb les dades del
2019”. Sense donar dades
concretes, la caiguda de ven
des de l’any passat, amb les
llibreries tancades durant
mesos, pot suposar més del
50% de les vendes.
Ramoneda també va anun

ciar que el seu grup tornarà a
coeditar amb Òmnium el
premi Sant Jordi, i del curs
que es clou ha destacat l’èxit

de la versió deTirant loBlanc
deMàriusSerra, i la biografia
d’AlfonsQuintà,El fill del xo
fer, de Jordi Amat.
En narrativa, el director

editorial, Emili Rosales, va
destacar l’èxit deTàndem, de
Maria Barbal; La casa de foc,
de Francesc Serés, i La dona
de la seva vida, de Xavier
Bosch. I va referir que “s’ha
recuperat la mitjana d’anys
anteriors a la pandèmia: 150
títols anuals, i si s’hi sumen
infantil i juvenil, són 400”.c

Cinc autores
presentaran
novetat: Barderi,
Gurt, Juste,
Caminals i Queraltó

S i s’analitza la cançó Bad
romance de Lady Gaga
es veu d’entrada que és
un tema classificable
amb lesetiquetesd’elec

tropop i dancepop amb influèn
cieshouse, newwave i techno.La
vagravarel2009,elritmeesman
téenels119batecsperminut iestà
composta a la menor. Arrenca
ambGagacantantunapartdelcor
i l’enganxosa línia “Rahrahah
ahah, Romaromama, Gagao
ohlala”, segons l’artista, una
abreviaturade laparaula“roman
ce”. El segueix el so de ritmes de
bateria i teclats. I la tornada resa
(en la seva traducció de l’anglès)
“Saps que t’estimo, i saps que et
necessito, vull el teu mal, el teu
mal idil∙li”. Després continua el
coraplenspulmons,onellacanta,
“Vullel teuamor/Ivull la tevare

venja/Tuijopodríemescriureun
mal idil∙li... Atrapats en un mal
idil∙li”.
Doncs bé, al vídeo musical

d’aquest èxit Gaga va introduir a
l’inici breument la Fuga en si me
nordeJohannSebastianBachdel
Llibre I de clave ben temperat. La
qual cosa va portar alguns intèr
pretsdelpianode l’èpocaa repro
duir la melodia del tema de Gaga
en clau contrapuntística. No que
da clar que el clip Bad romance
despertésuninterèsgeneralentre
elsfansdelasuperestrelladelpop,
però tenint en compte que amb la
cançó va guanyar dos Grammy i
va ser onze vegades disc de platí
perl’AssociaciódelaIndústriadel
disc Americana, alguna cosa se’ls
deuriahavercontagiat.

MARICEL CHAVARRÍA

LadyGaga
AP

Aquin geni de lamúsica va recórrer
LadyGaga a la cançó ‘Bad romance’?

E L R E P T E

Qui va ser el gran amor d’Anto-
nin Artaud?

MamaWinnie
Dear Winnie
Text: Fikry el Azzouzi
Direcció: Junior Mthombeni
Direcció musical i instal·lació: Cesar
Janssens
Intèrprets: Gloria Boateng, Andie
Dushime, Denise Jannah, Tutu
Puoane, Ntjam Rosie, Jade Wheeler,
Mahina Ngandu, Saar Niragire De
Groof, Ntando Cele, Cesar Janssens,
Christophe Millet, Junior Mthombeni
Lloc i data: Teatre Lliure, Grec’21
(14/VII/2021)

J. CARLOS OLIVARES Barcelona

Les coses clares: en aquest es
cenari Winnie Madikizela
Mandela és un símbol, no una
figura històrica subjecta a la
controvèrsia biogràfica. La
mare de l’empoderament fe
mení i la lluita contra l’apart
heid. Lamare no es toca, ni el
seu llegat de lluita i resistèn
cia. Nelson? Aquell senyor
gran que es va casar en sego
nes núpcies amb Winnie.
(Desmond) Tutu: un faldiller.
Passatgeres mencions de dos
“prohoms” que solen ocupar
tot l’espai i reconeixement.

Dear Winnie, de Junior
Mthombeni –ellmateix fill de
l’exili sudafricà– i Fikry el
Azzouzi, haportat des deBèl
gica potser l’obramés oberta
ment política del festival. Un
al∙legat feminista i antiracista
en forma d’oratori vibrant
protagonitzatpernouartistes.
Donesde ladiàspora africana.
Individualitats artístiques
unidesperllançarunmissatge
contundent. Tan directe com
l’enarborat per les adoles
cents xilenes de Paisajes para
no colorear però reforçat pel
malbaratament de talent de
toteselles.Gransveus,emoció
ambelpunyenlaire,coreogra
fies alliberadores, connecta
desamb les sevesarrels cultu
rals,discursa flordepell.
Un espectacle aclaparador

si s’entra en comunió amb el
seumanifest. La bellesa de les
imatges i la qualitat interpre
tativa fingeix un discurs dra
màtic sense gaires matisos.
Busca el debat? No. És el seu
moment després de segles de
deshumanització racial. Pati
ment redoblat si, amés amés,
etsdona.c
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