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2,5 milions d’euros

OLIVER STONE, PREMI DONOSTIA
El Festival de Cinema de Sant Sebastià reconeixerà
amb el premi Donostia la trajectòria d’Oliver Stone.
El director nord-americà presentarà al festival la
pel·lícula Savages, un thriller violent basat en una
novel·la de Don Winslow i protagonitzat per Blake
Lively, Taylor Kitsch, Benicio del Toro i John
Travolta. El film s’estrenarà aquí el 28 de setembre.

LA RESTAURACIÓ DE LA FONTANA DE TREVI L’alcalde de
Roma, Gianni Alemanno, valora en 2,5 milions d’euros el cost de la
“restauració total” d’un dels atractius turístics de la capital romana. La
font monumental, obra barroca de Nicola Salvi, es va construir el 1732.

Els arquitectes més
innovadors de l’Estat

Spainlab, el pavelló espanyol de la
Biennal d’Arquitectura, reivindica
el valor de la innovació i la investi-
gació. Entre els set treballs selecci-
onats destaquen El Bulli Foundati-
on i les 16 Portes de Collserola.

A.R.T.

VENÈCIA. “En aquest moment es
pot observar com diferents indivi-
dualitats busquen el seu propi camí,
i això és interessant. Hem passat un
temps en què es feia una arquitectu-
ra massa genèrica”, va dir ahir l’ar-
quitecta Carme Pigem, de l’estudi
RCR d’Olot, sobre el contrast que hi
ha entre els arquitectes catalans re-
presentats a Vogadors i els selecci-
onats dins el pavelló espanyol Spa-
inlab, que són més experimentals.

Els dos màxims exponents de
l’arquitectura catalana més experi-
mental són probablement Enric
Ruiz-Geli i Vicente Guallart, i tots
dos van mostrar ahir els seus pro-
jectes més recents als Giardini ven-
cians. El Bulli Foundation, de Ruiz-
Geli, va tornar a ser el gran centre
d’atenció. Malgrat que va ser pre-
sentat a la fira Madrid Fusión, no
s’havia vist en un context artístic.
L’arquitecte va aprofitar l’ocasió
per presentar la maqueta d’una de
les quatre bombolles que tindrà
l’ideari del futur centre de Ferran
Adrià i els prototipus de les rajoles
de ceràmica que el cobriran. A més
d’aquesta obra, Ruiz-Geli ha portat
a Venècia algunes de les seves obres
més conegudes, com l’edifici Me-
dia-TIC. Vicente Guallart, l’actual

arquitecte en cap de l’Ajuntament
de Barcelona, va presentar en dos
vídeos el projecte de les 16 Portes de
Collserola i The city protocol, un
projecte l’objectiu del qual és l’apli-
cació de criteris comuns a les ciutats
per implementar les tecnologies di-
gitals i fer-les més sostenibles. Els
RCR han volgut mostrar els proces-
sos d’investigació del seu despatx
exposant un lavabo plegable que
gasta la meitat d’aigua.

Reivindicació de la investigació
Amb aquests tres estudis i els tre-
balls d’Ecosistema Urbano, Menis
Arquitectos, Sancho-Madridejos i
SelgasCano, els arquitectes i comis-
saris de l’exposició Anton García-
Abril i Débora Mesa reivindiquen
“els processos d’investigació en l’ar-
quitectura i la necessitat d’una marc
professional, acadèmic i social que
l’afavoreixi”, segons va dir Mesa,
que assegura que a Espanya no hi ha
una consciència de la necessitat
d’investigar. Els professionals que
investiguen “ho han de fer pel seu
compte”, va criticar la comissària,
que va afirmar que els set equips
que han seleccionat destaquen per-
què les seves investigacions són sò-
lides i això es reflecteix en la quali-
tat dels seus treballs.

La mostra del pavelló espanyol
subratlla la diversitat de les propos-
tes amb la cançó de Joan Manuel
Serrat Cada loco con su tema com a
fil musical ininterromput. També
sembla una investigació sobre els
desitjos ocults que la repetició pot
despertar en els visitants.e

Tot té a veure amb partícules: El Bulli Foundation, un projecte
desenvolupat per l’estudi d’Enric Ruiz-Geli. DÉBORA MESA / EFE

El pavelló espanyol Spainlab aplega
set propostes experimentals a la Biennal

‘VOGADORS’ MEDITERRANIS
El pavelló dels arquitectes

catalans i balears a Venècia
homenatja el territori i

reprodueix la remor de les
onades. INSTITUT RAMON LLULL

poden veure nens i cal tenir en
compte també que algunes de les
obres són escoles, centres de forma-
ció professional o equipaments pú-
blics. Aquestes instantànies regalen
als visitants moments memorables:
els nens de la llar d’infants de Prat-
dip, Núria Salvadó i David Tapias,
cantant una cançó; un dels murs de
la Casa a Bunyola, de Francisco Ci-
fuentes, cobert d’eines del camp, re-
corda els objectes humils i populars
que Joan Miró tenia al seu taller per
inspirar-se; i un estenedor ple de ro-
ba en un dels patis curosament res-
taurats de la Casa Collage, el casal
medieval del barri vell de Girona
que Ramon Bosch i Bet Capdeferro
van rehabilitar per a la seva pròpia
família.

N’hi ha més: la Júlia i el Manel,
jugant a la casa que els seus pares,
els arquitectes Jaume Blancafort i
Patricia Reus, van construir per a
tres germanes a Múrcia; una colla
de nens fent dibuixos amb guixos de
colors damunt l’acer dels espais de
l’antiga fàbrica de Can Ribas, obra

de Jaime J. Ferrer Forés; el públic
aplaudint al final d’una funció a La
Seca, convertida en teatre per l’ar-
quitecta Meritxell Inaraja; un grup
de nens banyant-se a la piscina a Je-
sús, de Josep Camps i Olga Felip i,
finalment, una instantània de la
construcció de l’escola d’art i dis-
seny d’Amposta, de David Sebastián
i Gerard Puig, on es poden veure els
obrers treballant entre les grans bi-
gues metàl·liques de l’edifici.

Abans d’arribar a aquestes obres,
els visitants contemplen un pròleg
amb 151 obres d’arquitectes cata-
lans i balears on també es troben la
cura per l’ofici i el lloc on treballen
els Vogadors. A la sortida, com a epí-
leg, hi ha vint antecedents de dife-
rents èpoques, des de la Casa Bofa-
rull de Josep Maria Jujol fins a
obres dels anys 2000 com l’Espai
Barberi, el taller dels arquitectes
olotins RCR, que subratllen el ca-
ràcter intemporal i mediterrani
–dins l’exposició se sent, enregis-
trat la remor d’onades– d’aquesta
arquitectura.e
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