52 LA VANGUARDIA

CULTURA

CR Í T I CA D’A RQ UIT ECT U RA

C RÍTICA DE TEATRE LÍRIC CATA L À

Catalanisme inofensiu

Nova vida a Montbau
LLÀTZER MOIX

Montbau, el barri aixecat al peu
de Collserola seguint l’ideari
racionalista, ja té més de mig
segle de vida. El pas del temps
s’acusa als seus edificis, de dis
seny sovint interessant però
discreta qualitat constructiva.
Per això és doblement oportu
na la rehabilitació de la peça
que, en origen, va ser escola del
barri i ara allotja la biblioteca
Montbau Albert Pérez Baró.
Aquest edifici va néixer amb
tres naus paral∙leles, caracterit
zades pels pòrtics de formigó
inclinats, els sostres i les clara
boies: una arquitectura que
parla, a una altra escala, el llen
guatge de bona part dels habi
tatges del barri. Per això Núria i
Jordi Oliveras Boix, que hi han
donat nova vida, van creure
més oportú conservarlo i re
novarlo que no pas substituir
lo per un de nova planta.
Les velles escoles van quedar
buides aviat, van allotjar altres
usos, van rebre afegits (una no
va nau, una altra de transversal
unintne dues de les preexis
tents) i van ser apedaçades amb
no gaire cura.
En aquest context, l’estratè
gia d’Oliveras Boix va passar
per recuperar i dignificar l’es
tructura de l’edifici, alliberarla
d’afegits inadequats, realçarne
la façana davant d’un petit pati
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d’accés, i afegir una nova i cin
quena nau al conjunt. Aquesta
última es distingeix pels grans
finestrals, de forma irregular,
a banda i banda. El formigó i
els sòcols de maó continuen te
nint protagonisme a l’obra, pe
rò els metalls han guanyat ter
reny en fusteries, revestiments
i rastells.
A l’interior es conserven les
altures de les naus, es treu bon

partit de la llum de les clara
boies i es disposen espais
d’altures inferiors a l’eix que
uneix els diferents cossos.
Val a dir que aquesta cir
cumstància, a més a més d’un
càlid interiorisme –acolorit en
gris i verd clars–, aporta con
fort en una atmosfera nòrdica,
un punt retro. Els patis interi
ors rehabilitats aconsegueixen
àmbits de lectura a la intem
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pèrie que són força agradables.
En suma, una obra de dimen
sió i recursos moderats però
que reflecteix la sensibilitat pa
trimonial dels seus autors –ja
acreditada a Alchemika–, la se
va habilitat arquitectònica i la
seva atenció als acabats.

Ben curiosa la coincidència de
concerts: el de l’Orfeó Català, el
dia1,ambelCantdelaSenyerade
dicat a la memòria d’Enric Álva
rez, que fou secretari de la Junta
de l’Orfeó, i el 2, amb una obra
destacada d’Enric Morera, que
fou director de la coral Catalunya
Nova, precisament molts anys ri
val de l’Orfeó. Morera fou l’im
pulsor d’una varietat de teatre
musical al qual donà el nom de
Teatre Líric Català, per apartar
lo de qualsevol contacte amb la
sarsuela i, impulsat pel seu wag
nerisme, donà a les seves partitu
res un component simfònic im
mens, amb metall i percussió a
pleret. El 1907 va obtenir un èxit
immens (com recull la Revista
Musical Catalana del moment)
amb aquesta història (bastant in
fumable, sigui dit de passada) en

què enmig de bruixes i bruixots,
prínceps i princeses i esclaves
apareixen de sobte unes captives
catalanes (!) que són les que can
ten la famosa sardana que el pú
blic va aplaudir, ara també amb
gran entusiasme, i que Rubén Gi
meno, pulcre capdavanter de
l’orquestra, que va portar amb mà
mestra, va fer repetir.
L’obra, en conjunt, és un pèl estreta de pit, les intervencions so
listessónescassesiapartades,iai
xò fa que calgui un narrador (Ser
gi Mateu) que ens va explicar les
transformacionsmàgiquesquees
van succeint a l’entorn d’un prín
cep enamorat (Arnold) que recu
pera el tron quan el seu rival Gue
ridó fa un petó a la bonica Maria,
que tenia un reliquiari amb una
“santa espina” atribuïda a la coro
na de Crist. Una amalgama difí
cilment digerible que Morera va
embolcallar amb la seva música
de ressons wagnerians, tant que
en algun moment no ens hauria
sorprès veure aparèixer en esce
na una valquíria o el drac Fafner.
El conjunt vilafranquí va can
tar amb solvència, i els solistes
(David Alegret, Anna Alàs i Enric
Martínez Castignani, van exhibir
les seves qualitats vocals a plena
satisfacció de tots els presents,
que van viure encuriosits aquest
retornalpassat,provocatperl’es
túpida prohibició que va mante
nir apartada del públic aquesta
bastant inofensiva reivindicació
catalanista.!
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