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Sastre de l’arquitectura
FRANCISCO RIBAS BARANGÉ (1933-2016)

Avantguardista clàssic

Doctor Arquitecte

ANDRZEJ ZULAWSKI (1940-2016)

F

perior d’Arquitectura de Barce
lona i membre de la Junta del
Col∙legi Oficial d’Arquitectes de
Catalunya i les Balears. Després
d’un període en solitari a causa
de la mort de Cía el 1983, el 1995
es va incorporar al seu estudi el
seu fill, Damián Ribas Malagrida,
amb qui va col∙laborar fins a la
seva jubilació el 2014.
Durant els seus més de cin
quanta
anys
d’exercici, la seva
arquitectura
va
destacar per estar
estretament vin
culada a la regió i
el paisatge, així
com per la influ
ència de grans
arquitectes com
Frank
Lloyd
Wright i Alvar
Aalto. Amb una
tònica racionalista
i actual, va incor
porar elements i
materials de l’ar
quitectura tradici
onal. Els espais in
termedis, com el
pati o el porxo,
van ser una cons
tant en les seves
prop de mil obres
construïdes.
La
tipologia
d’encàrrecs
re
buts va ser tan di
versa com exten
sa. Entre els pro
jectes destaquen
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la Clínica Planas,
la Diputació de Barcelona, l’Ex
po de Sevilla, les oficines del
La seva arquitectura
RACC a la Diagonal, el Circuit de
va destacar per estar
Catalunya, les cases del Club de
Golf de Puigcerdà i la PGA així
estretament
com un gran nombre de segones
vinculada a la regió
residències; principalment a la
Cerdanya, on va crear un llen
i el paisatge
guatge propi i reconegut.
És precisament en aquests en
el 1960 i es va doctorar el 1965. càrrecs, d’habitatge dissenyat a
Després d’un període d’aprenen mida, on ell es definia com un
tatge en l’estudi del mestre Du “sastre de l’arquitectura”. El seu
ran i Reynals, va fundar el seu caràcter afable i respectuós va
propi estudi amb el seu company donar lloc a una arquitectura in
de facultat, José Luis Cía, el temporal, elegant, prudent i sen
1960. En aquella època també va se estridències, però plena de
estar vinculat al món del disseny matisos i subtileses tant en els
industrial i va fundar amb Mi detalls com en els espais.
Val a dir quer la personalitat
guel Milá i Eduardo PérezUlli
barri l’estudi de disseny i mobles de Frans Ribas perdurarà en el
Tram SA. Va ser professor de temps en cada una de les seves
projectes a l’Escola Tècnica Su obres. / Redacció

Director polonès del cinema francès

rans Ribas va néixer a Bar
celona el 14 de juliol del
1933, en el si d’una família
dedicada a l’arquitectura i la
construcció. Fill de Damián Ri
bas Barangé, arquitecte i em
presari al capdavant de la cons
tructora Ribas i Pradell. Això va
influir en la seva passió per l’ar
quitectura des de ben jove.
Va obtenir el títol d’arquitecte
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A

passionat i apassio
nant”, segons el seu
productor
Paulo
Branco, que el va
qualificar també “d’un avant
guardista convertit en clàssic”,
el director de cinema polonès
Andrzej Zulawski va morir
ahir, víctima d’un càncer, als 75
anys, tres mesos després de
l’estrena de Cosmos, el primer
film que rodava en tres lustres i
que també seria l’últim.
Va ser l’associació de direc
tors polonesos la que va anun
ciar la defunció d’aquest artista
paradoxal, autor d’una desena
de llibres i el món propi del
qual, extrem i dramàtic, el clas
sificava entre els cineastes de
cinema d’autor, que sempre va
ambicionar, i moltes vegades va
aconseguir, que els seus films
arribessin al gran públic.
“Era un visionari que es va
avançar a tots els seus col∙le
gues, però tot el que tocava aca
bava tenint un aire clàssic”, va
apuntar l’actor i director Fran
cis Huster. Segons ell, “tots els
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que hem treballat a les seves or
dres compartíem una convic
ció: no pots sortirne indemne.
Et modifica per sempre”.
A la que més, a Sophie Mar
ceau, actriu predilecta del pú
blic francès, seduïda pel direc
tor, vintisis anys més gran que
ella, amb qui va conviure disset
anys i va tenir un fill. Marceau

La defunció s’esdevé
tres mesos després
de l’estrena de
‘Cosmos’, el seu primer
film en tres lustres
deia que Zulawski no només
era l’home que estimava sinó
també i sobretot el seu guia in
tel∙lectual: “Ell m’ha ensenyat a
pensar”.
Aquesta llarga convivència
va crear aquest altre efecte pa
radoxal, el d’un intel∙lectual
retret, ombrívol, situat per la

premsa en primera línia de la
xafarderia cinematogràfica (no
havia esclatat encara el feno
men de la premsa del cor a
França), per la seva relació amb
Marceau.
I també va transcendir al
món del cinema el ressò de la
seva pel∙lícula més popular, La
importància d’estimar (1975),
última interpretació d’una Ro
my Schneider devastada per la
mort accidental del seu fill i que
poc després se suïcidaria.
Krzysztof Kieslowski, Ro
man Polanski i Andrzej Zu
lawski van ser, juntament amb
Krzysztof Zanussi, els tres mosqueters d’aquell moment. És a
dir, quatre. Però sobretot funci
onava el trio, “en el qual Kies
lowski era el cel –descriu Hus
ter–, Polanski l’infern i Zu
lawski la terra”. I és que a més
s’ha oblidat potser que des del
1960 fins al 1980 el cinema po
lonès no només va ser el més
important del món soviètic sinó
també, amb la nouvelle vague
francesa, la referència del cine
ma europeu.
Als seus directors, dels quals
un altre Andrzej, Wajda, era la
figura tutelar, els unia una ger
mandat subtil: haverse format
a l’escola de Lodz, la ciutat na
tal de Zulawski, l’escenari dels
primers curts de Polanski. Des
prés, una altra dada en comú va
ser l’exili a París.
Llibre seu prolongat en el ci
nema, La fidelité (La fidelitat),
amb i sobre Sophie Marceau, va
ser considerat el seu adéu al ci
nema fins que Paulo Branco el
va convèncer de tornar al plató
amb Cosmos, adaptació d’un
conte del també polonès Wi
told Gombrowski, publicat a
França el 1965.
El 2004, Zulawski, que va ser
l’assistent de Wajda a Samson
(1960), declarava que el cinema
era “una vella història”. I
s’identificava com “l’últim
alumne d’aquells dinosaures
que vaig admirar, Bergman, Fe
llini, Kurosawa, Welles, Stro
heim, Peckinpah. El cinema
que jo vaig voler fer ja no exis
teix. La intel∙ligència va deser
tar dels guions i la direcció, per
refugiarse en la tecnologia”.
ÓSCAR CABALLERO

