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L
a pintura de Josep Serra Lli-
mona m’és inevitablement
familiar, no per via sanguí-

nia, sinó sobrevinguda. Obro l’or-
dinador i al salvapantalles se
m’apareix la badia de Fornells
vista des del terrat de casa seva,
on té l’estudi a l’estiu. Quants
matisos de llum i color no deu
haver donat a les teulades, al
vent, a l’horitzó? A les parets de
casa meva hi pengen gravats i
olis de factura seva, un d’ells del

El temps de Serra Llimona

desaparegut Moll de la Fusta de
Barcelona, pintat fa 40 anys,
quan jo vaig néixer...

Quan dimarts al vespre vaig vi-
sitar la nova exposició de l’oncle
Pep a la Sala Parés, la sensació va
ser la d’un passeig entre paisatges
de tota la vida. Com una visita a la
infantesa o a l’infinit, que pel cas
ve a ser el mateix. El futur sempre
ha tingut cara d’infant. És aquesta
aroma coneguda, aquest capficar-
se en un món proper, viscut, mil

vegades reinterpretat per l’artista,
el que dóna personalitat i misteri
al seu pinzell. És una pintura que
es repinta a si mateixa pacient-
ment, any rere any, i que ajuda a
entendre el significat profund, im-
perceptible, del pas del temps.

Però hauria d’haver dit d’entra-
da que no hi entenc ni un borrall,
d’art. Tan sols tinc un gust, el
meu: m’agraden els cantautors
catalans i italians, la pintura que
posa oli a la meva retina, tot allò

que fa aquella olor humida i anti-
ga de Mediterrani. M’agrada el
malalt imaginari de Molière –ara
en versió infantil al Regina–,
l’amor petit inventat per Galceran
enmig d’un carnaval d’excitació
tecnològica –al Romea–, la lluita
terrenal de la família Scorta tan
sòbriament escrita per Laurent
Gaudé –l’ha publicat La Campa-
na– i les persianes closes, els se-
tembres plujosos i la Sanitja me-
norquina de Serra Llimona.

M’agrada percebre el
significat profund del
pas del temps en les
teles de Serra Llimona
i en les pàgines de
Laurent Gaudé
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No hi ha millor pastís que
una nova estrena, després
de 20 anys de creacions.
Aquesta ha estat l’opció de
la companyia de dansa con-
temporània Lanònima Im-
perial a l’hora de celebrar el
seu aniversari. L’espectacle
es diu A la nit ferida pel raig
i es pot veure al Mercat de
les Flors des d’avui fins diu-
menge 26. Per completar el
tarannà festiu de les funci-
ons, una instal·lació de
vídeo situada a les plantes
primera i baixa del teatre
projecta, a través de diver-
ses pantalles, una selecció
d’enregistraments de les co-
reografies que la companyia
ha realitzat en aquests 20
anys d’història.

A la nit ferida pel raig
proposa una versió particu-
lar amb una cuidada apa-
rença visual i onírica de la
tragèdia d’Eurípides Les
Bacants. Planteja l’enfron-
tament entre el déu Dionís
i el tirà Penteu, el governa-
dor ateu de Tebes, que pro-
hibeix els seus ritus. L’es-
pectacle, com és habitual a
Lanònima Imperial, és
trencador. Els personatges,
sis ballarins, emulen l’uni-
vers del còmic i l’espai escè-
nic. Acull amb igual intensi-
tat elements arcaics i futu-
ristes, jugant amb una
poètica entre el surrealisme
i el pop. Compta amb músi-
ca en directe d’Oriol Rossell
i projeccions multimèdia
del creador australià Law-
rence Wallen.

Lanónima Imperial va
ser fundada per Juan Car-
los Garcia l’any 1986. Des
de llavors, els premis i reco-
neixements els han anat ar-
ribant per totes bandes, per
la seva trajectòria fidel de
posar la dansa al dia amb
un llenguatge i un espai es-
cènic que fan un salt en el
temps. ■

Arquitecturaamfíbia
El grup Cloud 9, dirigit per Enric Ruiz Geli, és un dels tres finalistes
del concurs per projectar la renovació de l’Aquari de Nova York

Aina Mercader
BARCELONA

El despatx d’arquitectes
Cloud 9, dirigit per Enric
Ruiz Geli, està patint
“l’efecte MOMA”. Després
d’haver participat, enguany,
en la mostra On site d’ar-
quitectura del Museum of
Modern Art, la Wildlife Con-
servation Society els va
convidar, el passat juny, a
un concurs internacional,
amb una vintena de despat-
xos, per escollir el projecte
de millora de l’Aquari de
Coney Island a Nova York.

El disseny de l’equip de
Ruiz Geli, un dels tres fina-
listes del concurs, es basa
en una estructura que s’ai-
xeca per sobre del períme-
tre de l’Aquari, el més antic
dels Estats Units. Ruiz Geli,
que ha projectat el zoo ma-
rítim de Barcelona, explica
que “l’estructura és míni-
ma, com les estructures icò-
niques de Coney Island, la
sínia o la muntanya russa, i
pren forma a partir de ca-
bles i barres d’acer, que es
cobreix amb una xarxa”. La
coberta que proposen és on-
dulada i protegeix de la

pluja i del sol. “Hem buscat
similituds amb els animals
que habiten l’aquari –expli-
ca Ruiz Geli–, i per això
hem treballat sobre una ar-
quitectura de formes natu-
rals, imitant els cossos dels
taurons o les ratjades”.

Cloud 9, que ha comptat
amb la col·laboració de Wa-
llace, Roberts & Todd, uns
especialistes en paisatgis-
me, pretenen integrar l’ar-
quitectura, el paisatge i els
sistemes naturals. “L’es-
tructura va acompanyada
de jardins verticals i de pai-
satges sonors, que integren

l’aquari amb la ciutat”.
Ruiz Geli comenta que

“ara que a Manhattan ja
està tot construït, Coney és
un espai emergent i l’Ajun-
tament de Nova York vol

crear una icona per a l’illa”.
El proper 10 de desem-

bre es coneixerà el veredic-
te del concurs. Els catalans
Cloud 9, que proposen una
arquitectura amfíbia, entre
el mar i la terra, competei-
xen amb els holandesos
West 8 i els nord-americans
Smith-Miller&Hawkinson
Architects. El projecte gua-
nyador (amb un pressu-
post de 100 milions de dò-
lars) es començarà a cons-
truir de manera immediata
i en dos anys ja estarà en-
llestit el nou sky line de
Coney Island. ■

Aquesta és una imatge de la maqueta que l’estudi d’Enric Ruiz Geli ha projectat per cobrir l’Aquari de Nova York situat a Coney Island ■ CLOUD 9 ARCHITECTURE

La xifra

400
metres de llarg té l’estructu-
ra de cables i barres que l’es-
tudi català proposa per cobrir
l’aquari de Coney Island
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