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Un programa
heterogeni tanca
amb discreció el
cicle Palau 100
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llei d’arquitectura
estimuli la qualitat

varà el 2015 i vol acabar amb
adura del preu” dels concursos

NÈCIA

provarà al desemcte de la llei de l’arulsada per la direcdenació del Territoquesta iniciativa es
mitar al Parlament
mesos del 2015. El
espondre a les vicisproduït en el sector
de la crisi i que l’ha
ment, especialment
nistracions públide ser clients actius.
cavall de batalla
erà acabar amb “la
u” en els concursos
ojectes arquitectòRA el conseller de
nibilitat, Santi Vila,
estímuls que prequalitat”, com la ren i la sostenibilitat.
rticles de la llei atanfecciona un plec”.
ecte que presentaix guanyava el conanava en detriment
quitectònica.

e recerca

gament reivindicals arquitectes i els
e té el consens del
tllar Vila. El desenla nova llei també
ó del Centre d’In-

a frontera que separa
l’eclecticisme de la dispersió és tan fina que, a
vegades, es parla de programa variat quan el que
es vol dir és programa heterogeni. La
cloenda de Palau 100 volia unir alguns dels fils conductors de la temporada, com la música del compositor convidat, Ramon Humet; la presència d’una de les formacions de la
casa, el Cor de Cambra del Palau, i un
reclam estel·lar, María Bayo, tots sota una batuta solvent, Víctor Pablo
Pérez. A l’hora de la veritat, la suma
va ser inferior a les parts. El breu
fragment de Sky disc, una òpera oratori que Humet va estrenar l’octubre
passat a Halle, va ser més que suficient per incrementar les ganes que
algú es decideixi a programar tota
l’obra a casa nostra. Humet és una de
les veus més suggestives del present
panorama compositiu, com les Escenes d’ocells refermaven, però la seva música necessita una orquestra
de so menys gris que el de la Simfònica de Navarra. Aquesta, tanmateix, no deuria ser la principal raó de
la glacial indiferència del públic: encara cal picar molta pedra en el camp
de la música actual.
Els Chants d’Auvergne de Canteloube han estat territori de predilecció per a tota soprano lírica de
pro que ha volgut submergir-se en
la seva colorista fusió d’alè popular
i sofisticació instrumental. La mateixa Bayo té un bon enregistrament amb Pérez, tot i que al Palau
el director burgalès no es va preocupar gaire d’equilibrar volums
amb la soprano navarresa. Hi va haver espurneigs de gran classe al costat de moments d’emissió laboriosa d’una Bayo que no va acabar de
trobar el to en peces com l’extàtic
Baïlèro. Irregularitats semblants
van afectar el seu pas pel Laudate
Dominum, el fragment més conegut dels Vesprae Solennes de Confessore de Mozart. Tampoc va ser el
moment més centrat del cor, poc
esperonat per la lectura quadriculada de Víctor Pablo Pérez. No cal
recordar la inauguració del cicle
per constatar que la cloenda de Palau 100 ha estat ben discreta.e
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terpretació i Recerca de l’Arquitectura de Catalunya per fomentar i impulsar la qualitat arquitectònica. Aquest nou centre podria ser una pota, en sintonia
amb la conselleria de Cultura,
del futur Museu Nacional d’Arquitectura i Urbanisme. Aquesta entitat se sumaria al Consell
per a la Qualitat Arquitectònica,
un òrgan consultiu format per
arquitectes i experts que vetllaran per fixar els criteris de qualitat. La llei de l’arquitectura formarà part, a més, del Codi del
Paisatge, que incorporarà nous
instruments legislatius per a
l’urbanisme, el paisatge, el territori, la muntanya i la costa.
La necessitat de redactar la
llei de l’arquitectura sorgeix de
l’obsoleta llei de política territorial, redactada el 1983 i modificada en reiterades ocasions en
els últims anys. El fet decisiu en
la renovació de les polítiques
territorials és que el panorama
actual “ja no és expansiu”, segons va dir el conseller, i que això havia comportat l’entrada del
sector en “la innacció”. “S’ha
acabat l’època del consum de sòl,
ara anirem a protegir un model
de creixement basat en la compacitat de les ciutats, en el sòl urbà existent, que regenerarem i
optimitzarem. S’ha de garantir
la seva complexitat i també el
dret a la ciutat”, va concloure el
conseller.e
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