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Cultura i Societat

Ruiz-Geli fusiona a Begur
Mediterrani i tecnologia i
«reinventa» la volta catalana

Una vista interior de l’amplitud
de la casa, coberta amb la volta
catalana tecnològica creada per
l’arquitecte figuerenc. GREGORI CIVERA

EFE BEGUR

■Un habitatge pilot de l’arquitecte
iguerenc Enric Ruiz-Geli, de l’estudi Cloud , fusiona a la Costa Bra-

L’arquitecte figuerenc de l’estudi Cloud 9

presenta una casa d’una família
centreeuropea que ha projectat com a model
d’integració en el paisatge i sostenibilitat
mediambiental Fibra de vidre i ceràmica
intervenen en la nova volta tecnològica

L’Escala viu el seu cap de setmana gran
dels llibres amb desenes d’activitats
DDG L’ESCALA

■L’Escala va inaugurar ahir la primera edició de la seva Vila del Llibre amb un homenatge a la igura
de Víctor Català l’any de la commemoració del è aniversari
del seu naixement.
Mita Casacuberta, directora de
la futura Càtedra Víctor Català
d’Estudis de Modernisme de la
Universitat de Girona, va destacar
que una de les grans aportacions
de l’escriptora a la literatura catalana es troba «en la seva capacitat
d’ampliar el drama rural a la seva
màxima expressió amb la creació
d’un personatge femení profund,
la Mila, tot un revulsiu per a la seva
època», va dir en referència a la
protagonista de Solitud.

Casacuberta, davant Carbonell, Puga, Adell, López i Duarte. C. SAAVEDRA

va l’estil mediterrani amb la tecnologia més avançada en un model
d’integració en el paisatge i sostenibilitat mediambiental que ha
comportat la «reinvenció» de la
volta catalana. La casa, que rep el
nom de Stgilat, es troba a la cala
d’Aiguablava, al municipi de Begur,
i les seves estructures es fonen amb
l’entorn.
Joan Elies Adell, director de la
Institució de les Lletres Catalanes,
va reconèixer la valentia de L’Escala d’apostar per la cultura «quan
l’Empordà descansa a l’hivern» i
de convidar als ciutadans a gaudir
«de l’escalfor que arriba des de la
cultura amb una proposta capaç
d’articular el territori en clau de llibres com és la Xarxa de Viles del
Llibre».
Víctor Puga, Alcalde de L’Escala, va voler reconèixer la participació activa del teixit social i cultural de la vila en el disseny de la
proposta «la Vila del Llibre representa l’essència d’allò que volem
ser els escalencs, àgora de cultura
del mediterrani».
Les activitats de l’Escala Vila del
Llibre  continuaran durant
tot el cap de setmana amb tallers,
conferències i exposicions com la
del manuscrit original de Solitud,
que es mostrarà a l’Alfolí de la Sal
per primera vegada.

Enric Ruiz-Geli va presentar ahir
l’habitatge i va explicar que aquesta volta està molt present en l’arquitectura local i és coneguda com a
volta catalana. Segons l’arquitecte,
que entre altres projectes té entre
mans la rehabilitació de l’ediici
d’El Bulli a la cala Montjoi de Roses,
aquesta volta s’ha reinventat amb
enginyeria avançada que treballa
amb ibra de vidre i resulta especialment lleugera i adaptable.
Un espai experimental
Cloud  ha col·laborat a més amb
el centre d’estudi i disseny de Pasadena, l’Art Center College of Design, per a la concepció d’un espai
experimental adjacent a la casa.
Una família centreeuropea és
qui ha contractat aquest projecte
des de, segons expliquen els seus
responsables, la seva passió per la
cultura i l’estil mediterrani. La tecnologia era una prioritat per a
aquestes persones, que volien
combinar-la amb la naturalesa de
l’Empordà, per la qual cosa Enric
Ruiz-Geli ha proposat una arquitectura que considera sensorial.
A la ibra de vidre de la volta se
suma la ceràmica que també la
conforma i que ha anat a càrrec de
l’especialista en aquest material
Toni Cumella.
Ruiz-Geli, coneixedor de l’Empordà, ja que va néixer a Figueres,
ha treballat amb colors que s’integren en el paisatge i s’ha adaptat als
revolts de la geograia costanera.
Respecte al pavelló annex, la
seva estructura és d’encofrat inlable en el que s’injecta un formigó
intel·ligent, lleuger i ecològic per
donar peu a una forma orgànica
inspirada en els pins que l’envolten.
El jardí de la inca ha preservat
els arbres existents i una piscina recull aigua de pluja i la iltra amb
processos naturals per completar
un habitatge pilot que Ruiz-Geli espera suposi «un pas més» en la relació de l’arquitectura amb Begur.
Per la part exterior, l’ediici s’adapta
a les formes de la natura, com si intentés no fer soroll.

Obliguen el Museu
Dalí de Berlín a
pagar 30.000 euros
a la Fundació Dalí
ACN FIGUERES

■ El Tribunal Regional Superior
de Munich (Alemanya) ha obligat
el Museu Dalí de Berlín a pagar
. euros a la Fundació Gala –
Salvador Dalí per un vídeo que el
museu alemany va penjar a Youtube. Segons avança el portal alemany Rbb, el vídeo de  segons que va penjar el museu berlinès combina imatges de la capital alemanya amb símbols emblemàtics de l’artista com ara un rellotge tou o un àngel cubista. El
museu havia justiicat l’ús de les
imatges com un tribut a Dalí, però
el jutge ha considerat que era una
promoció de la mostra d’art del
centre dalinià a Berlin.

