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La mejor juventud.
Arquitectura
y ciudad
post pandémica

Maria Mauti

“Amo ferozmente, desesperadamente la vida. Y creo que
esta ferocidad, esta desesperación, me llevarán al ﬁnal.
Amo el sol, la hierba, la juventud. El amor a la vida se ha
convertido para mí en un vicio más funesto que la cocaína.
Yo devoro mi existencia con un apetito insaciable. ¿Cómo
terminará todo eso? Lo ignoro.”
Pier Paolo Pasolini,
Il cinema in forma di poesia

futuros actores del mundo, un primer paso, pero importante.
El taller es un pequeño gesto, “un agujero en el agua”,
se diría en italiano, pero que nos impulsa hacia fuera.
El instrumento de la cámara de cine da solidez a esta acción
incierta, nos obliga a un instante de pausa, a reﬂexionar.
Observamos el mundo como arquitectura y paisaje, como
un escenario creado por el ser humano para el ser humano.

Leer y releer estas palabras, radicales e incómodas,
para mirar a nuestras necesidades humanas más profundas,
para salir del aislamiento, encender el deseo e intentar
tolerar nuevas pesadillas.
Vivimos en una realidad aún incomprensible, si nos paramos
en medio de la calle a mirar nuestra existencia anterior.
Y la actualidad de la guerra nos persigue, no nos da tregua
a nosotros y sobre todo a la juventud, sujeto apasionado
de las reﬂexiones del poeta. Un mundo suspendido en el
umbral, expuesto al miedo.
¿Por qué elegir un Teatro para la edición del Taller
que sigue a la pandemia? Porque es el espacio sagrado
de la comunidad; para los antiguos griegos, la plaza de la
democracia; para Pasolini, la escena de una renovación
cultural, posburguesa. Un lugar que puede convertirse en
un escenario revolucionario. Y también por el simple deseo
de retratar una arquitectura llena de vida.
¿Por qué elegir hoy en día los suburbios de la ciudad para
evocar a Pasolini? Para hablar de una sociedad que corre
el riesgo de perder su autenticidad en cualquier momento.
Para despertar la ferocidad y la sed de verdad. Buscar
los lugares y los rostros de una cultura preevangélica,
preconsumista, como en su Localizaciones en Palestina,
en la investigación inquieta de un mundo perdido donde
poner en escena el Evangelio según Mateo.
“Yo devoro mi existencia con un apetito insaciable.”
A través de la acción del cine en el espacio público,
el Taller pide a los jóvenes estudiantes renovar
el compromiso, observar y tratar de comprender, reactivar
un trabajo colectivo, en busca de signiﬁcado y humanidad,
en el descarado acto creativo. No detenerse, no sucumbir a
la amenaza de ser dejados de lado. Actuar, responder incluso
con rabia, exceso de deseo, arriesgándose al fracaso.
Quienes estamos aquí, confundidos en la incertidumbre,
pero también responsables de las oportunidades ofrecidas
a los futuros actores del mundo, ¿qué podemos hacer?
“Amo el sol, la hierba, la juventud.” Evocar un gran
pensamiento es solo una oportunidad que se ofrece a los

En la Sala Beckett de Flores & Prats en Barcelona,
los alumnos se perdieron en las huellas de las historias
que se estratiﬁcan en las paredes de este lugar encantado,
donde se mezclan indisolublemente lo sagrado y lo profano,
tema al cual Pasolini dedica sus palabras en la película
Medea, con renovada emoción. En este lugar privilegiado,
los futuros arquitectos vivieron juntos el fermento de la
creación fílmica, en el breve marco temporal de este camino
formativo; y en un momento improvisado, se reunieron en el
acto teatral de asumir juntos una pose y crear un encuadre
común, como en el tableau vivant de La ricotta de Pasolini,
donde un grupo de actores intenta recrear la pintura
de Rosso Fiorentino, representando el descenso de Jesús
de la cruz, un acto sencillo y ritual, nuevamente situado aquí
en su poética entre lo sagrado y lo profano.
En el Polígono de Montbau, los estudiantes vagaron
en busca de la historia de este suburbio, construido como
una colmena de abejas obreras, pero con la belleza de
la experimentación urbanística y arquitectónica, que miraba
a la Bauhaus en la vertiente de la montaña: Mont-Bau.
Ese espacio, nacido de la emergencia social de encontrar
un lugar –donde literalmente termina la ciudad– para los
muchos trabajadores reducidos a condiciones higiénicas
indignas, ahora se denomina “el Pedralbes de los obreros”,
al aumentar las contradicciones por las cuales había tomado
forma, y llama al Neorrealismo poético de Pasolini como guía
para una mirada más profunda sobre la sociedad.
Es un reto hacer cine en estos tiempos, encontrar
justiﬁcaciones a los propios actos y, sobre todo, amar
ferozmente la vida. Con el Taller Arquitectura y Cine, hemos
querido recordar los cien años del nacimiento de un pensador
irreverente, Pier Paolo Pasolini, ‘escritor de versos’ como
se deﬁnía él mismo, para traerlo de vuelta a nosotros con su
inextinguible deseo de despertar y sacudir conciencias.
“Soy escandaloso. Lo soy en la medida en que tiendo
un cordón o más bien un cordón umbilical entre lo sagrado
y lo profano.”
Pier Paolo Pasolini.
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Pasolini i el teatre
de la paraula

Xavier Albertí

Sembla que a principis de la dècada dels seixanta Pasolini
va patir una malaltia ulcerosa que li va exigir un repòs
que va aproﬁtar per escriure bastant a raig el total del seu
teatre amb la voluntat d'anar depurant aquesta escriptura en
temps posteriors.

A aquests models teatrals Pasolini hi oposa l’únic teatre
que creu que té veritable validesa en la cultura occidental
de la guerra freda, el teatre de la paraula.

Aquesta tornada als seus textos teatrals només es va produir
quan es va estrenar la seva obra Orgia a Torí i quan va donar
a la impremta la seva lectura personal del drama calderonià
La vida es sueño, que porta per títol Calderón.
L’any del seu assassinat havia pactat amb el seu editor
que treballaria en la resta dels seus textos dramàtics, cosa
que ja no pogué fer.
Sembla també que l’impuls per provar d’escriure teatre
el trobà en la lectura dels diàlegs platònics, on les grans
idees ﬁlosòﬁques són sustentades per una dinàmica
dialògica entre protagonista i antagonista a través de la qual
es pot arribar a conﬁgurar un món d’idees complex i obert
en la seva capacitat signiﬁcativa.

La capacitat última de la poesia d’erigir-se en la forma
superior per vampiritzar tota altra forma artística serà una
de les constants de tota la creació de Pier Paolo Pasolini.
La poesia, o sigui, la llengua en mans d’un creador,
alimentarà el cinema, les novel·les, el teatre, els escrits morals
i la mateixa obra poètica de Pasolini.
Amb aquesta reivindicació del poder de la paraula, Pasolini
connecta amb les grans tradicions culturals europees,
que des de la tradició grecollatina continuen alimentant una
cultura on es fonen de forma encara viva les arrels cristianes,
d’aquell cristianisme primitiu que tant fascina a Pasolini, amb
les mitologies dels antics grecs, tot plegat al servei d’una
consciència que ens vol fer sabedors que el gran enemic
de la seva societat, que en gran manera encara és la nostra,
és el consumisme buit. Potser per això Pasolini volia prohibir
la televisió, reformar les escoles i inventar un nou teatre.

Quan es va estrenar Orgia, Pasolini redactà el seu Manifest
per a un teatre nou; un important document per entendre
el posicionament pasolinià en el cosmos de les idees
artístiques del seu temps.
Aquest manifest reclama el poder de la cultura per atenuar
les temptacions totalitàries de la gent jove, tot atorgant
a la creació artística la seva última funció de crear espais
d’identiﬁcació col·lectiva i de regeneració ètica de la societat.
També és un interessant tractat semiològic sobre els signes
escènics i les seves capacitats sintàctiques.
Però, per damunt de tot, aquest Manifest per a un teatre
nou acaba essent el gresol on es forjarà la teorització
de la teatralitat pasoliniana: el teatre de la paraula.
Pasolini descriu el teatre que es veu als escenaris europeus
i nord-americans a ﬁnals de la dècada de 1960 i l’agrupa
en dos grans blocs: el teatre de situació, que ell anomena
de xerrameca i que és la continuació del teatre burgès,
i el teatre de l’esgarip, del crit, el teatre especulatiu,
de protesta, que té com a objectiu incomodar a la classe
burgesa. Acaba concloent però que ambdós models teatrals
conﬂueixen en el mateix lloc, un teatre assimilat per les classes
dirigents, que han sabut construir les eines de control dels
mecanismes de protesta cultural i les han domesticat.
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Teatre
a tot l’ediﬁci

Les obres de rehabilitació de l’antiga Cooperativa Pau
i Justícia estaven acabant-se i l’equip de la Sala Beckett
començava a passejar per l’ediﬁci i a ocupar les habitacions
amb els mobles de l’anterior seu de Gràcia. Un matí
escoltàvem a un grup de persones que reien i aplaudien
mentre es passejaven per l’ediﬁci. Ens els vam creuar
al pati del primer pis, eren els actors i les actrius del grup
Peripècies, Sergi Belbel era part del grup, i ens van explicar
que es plantejaven fer un exercici teatral equivalent al que
havíem fet nosaltres com a arquitectes: treballar a partir
de la memòria acumulada dins l’ediﬁci. Si nosaltres havíem
treballat amb els espais i els diferents elements físics: parets,
portes, rajoles... ells treballarien a partir de les memòries dels
antics cooperativistes que encara vivien a la zona.
A aquesta proposta la van titular “El Café de la memòria”
i, a través d’una crida organitzada per la Sala Beckett, van
aconseguir reunir 50 excoperativistes que van acceptar
compartir les seves vivències dins l’ediﬁci amb el jove grup
teatral. Durant tres caps de setmana consecutius es van reunir
a l’antic cafè, ara una sala d’assaig, a cada costat d’una taula,
un cooperativista i un dramaturg. A poc a poc, després
de la presentació inicial, la conversa va anar fent aparèixer
els records guardats a les parets de l’antiga cooperativa:
els joves escoltaven i transcrivien minuciosament.

Ricardo Flores
Eva Prats

Aquella nit vam entrar de nou a l’antiga cooperativa guiats
per els actors, que ens van anar portant per tots els diferents
espais: els camerinos, les oﬁcines, les sales de teatre, les
classes, els passadissos... l’ediﬁci s’omplia de teatre tot ell,
la situació ens recordava el dibuix que havíem fet uns anys
abans de començar les obres i que duia per títol “Teatre
a tot l’ediﬁci” amb el qual havíem volgut explicar la seqüència
que uniria les sales de teatre amb la cantonada al carrer,
on tots els espais que es creuen poden ser escenaris
d’accions. Aquella nit les representacions eren ﬁccions
d'històries reals pròpies, celebracions de Carnaval o de Sant
Joan, les compres diàries, les classes a l’escola, alegries,
tristeses i emocions compartides durant molts anys i que ara
tornaven a passar davant seu a través dels actors. Els veïns
s’identiﬁcaven amb el que estaven veient.
La darrera peça tenia lloc a l’antic teatre del primer pis.
En ﬁnalitzar, com quasi sempre, el públic es posa a aplaudir.
Un cooperativista s’aixeca i crida ben fort: gràcies! Més
cooperativistes s’alcen i agraeixen en veu alta, els actors
s’acosten al públic i es posen a aplaudir, és un mirall de
gratitud recíproca. Les històries que acabem d’escoltar
són importants, i el que és també important és que tots se
senten a casa seva aquella nit.

Uns mesos més tard, totes les memòries recollides
en aquells dos caps de setmana s’havien concretat
en 15 ﬁccions que es representarien a 15 llocs diferents
de l’ediﬁci. La celebració seria una benvinguda als anteriors
ocupants, que van fundar i construir l’ediﬁci, una celebració
del relleu entre generacions i de la tornada de les activitats
dins l’antiga Cooperativa Pau i Justícia, que passava
a ser ocupada ara per al món teatral de la Sala Beckett.
Com a arquitectes, havíem tingut en compte la possibilitat
de que aquest relleu fos visible, i els rastres dels diferents
capítols per qui havia passat l’ediﬁci: la cooperativa,
els anys d’abandonament, la nova ocupació teatral... eren
tots presents en acabar l’obra de rehabilitació; l’ediﬁci
els continuava acollint a tots.
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“In ogni punto in cui
i tuoi occhi guardano
è nascosto un dio.”
El sagrat i el profà a la
Sala Beckett

Margherita Fiorini
Michele Anelli-Monti

La Sala Beckett, miniatura del món, és un petit teatre que
permet raonar sobre tota la realitat. En aquest espai
de creació, formació i exhibició teatral, és possible parlar
de la sacralitat i dels seus límits. És com si, entrant en aquest
lloc, la maqueta del projecte –realitzada obsessivament–
s’hagués engrandit tota sola, però encara restés el mirall
de la imaginació, d'una reflexió sobre el que és possible.
L’obra coral, que ha estat restaurada gràcies a una estreta
col·laboració entre el gabinet d’arquitectura Flores & Prats,
la Fundació Sala Beckett / Obrador Internacional
de Dramatúrgia i l’Ajuntament de Barcelona, posa en escena
totes les contradiccions inherents a aquesta antinòmia.
El sagrat sempre s’ha definit delimitant-lo, erigint uns límits
que establien un valor i una autoritat respecte del que n’era
exclòs. “Tot és sant, tot és sant! No hi ha res de natural
a la natura, fill meu […]. Quan la natura et sembli natural tot
s’haurà acabat”,¹ afirma el centaure Quiró a la versió
cinematogràfica de Medea, dirigida per Pier Paolo Pasolini
(1969). Aprofitant al màxim la capacitat del cinema
de construir imatges del món, aquestes paraules trenquen
els nostres hàbits de veure, ens donen unes noves claus
de lectura de la realitat i nous instruments per observar
els espais, les coses. I és la nostra mirada que, com
l’objectiu de la càmera, dilata i restringeix els límits del
que considerem sagrat. El que descartem és a la nostra
ment, tots els detalls construïts amb atenció tenen la seva
dignitat, la seva riquesa. En aquests termes, tenen una
bellesa autèntica, la seva pròpia sacralitat, no domesticada.
Basant-se en els orígens populars, però amb la dignitat
del Poblenou, la intervenció es fa sobre l’edifici de l’antiga
cooperativa Pau i Justícia, un espai de vida col·lectiva que
havia estat molt cuidat, estimat i viscut amb força i amb
tenacitat. La corporalitat i la vitalitat popular són al centre
del projecte d’arquitectura, que ens proposa a cada moment
el rebuig a la conformació dels espais culturals, transmetent
la voluntat de crear un teatre domèstic, eròtic, mai abstracte.
“Et sembla que una peça sola no és innatural i no és
posseïda per un déu? […] A tots els llocs a on miren els teus
ulls hi ha amagat un déu. I si no hi és, hi ha deixat senyals
de la seva presència sagrada.”²
En la disciplina de l’existència, qualsevol rajola, fins i tot el
fragment més petit, reivindica la seva història, totes les parets
la seva memòria, en un acte polític capaç d’escoltar i de
reconèixer el patrimoni i la riquesa fins i tot allí on durant anys
ha regnat la indiferència. A la Sala Beckett no s’admet cap
polarització, les antinòmies que construeixen la realitat són
mostrades en tota la seva extraordinària nuesa: “la santedat té
alhora una maledicció, els déus que estimen alhora odien.”³
FOTO: CIRO FRANK SCHIAPPA

1. Medea, de Pier Paolo Pasolini (Itàlia, 1969,
minut 4:46).
2. Ibídem
3. Ibídem

Taller Arquitectura i Cine

Nº3 Curs 2021 i 2022

9

FOTO: CIRO FRANK SCHIAPPA

El deterioro imparable
de la civilización urbana:
Accattone, de Pier Paolo
Pasolini

Antonio Pizza

En los años de la segunda posguerra, las muchas facetas
de la ciudad de Roma, presentes en la cinematografía
contemporánea, no pertenecen en exclusiva al llamado
“neorrealismo”: en efecto, conviven, al mismo tiempo,
el retrato fundacional de una ciudad angustiada
por la ocupación nazi –que organiza su rescate militante
en la Resistenza antifascista–, tal como se presenta
en Roma, città aperta (Roberto Rossellini, 1945),
con su connotación de metrópoli alienante en L’eclisse
(Michelangelo Antonioni, 1962), su conﬁguración
constrictiva de laberinto urbano de la desesperación
proletaria en Accattone (Pier Paolo Pasolini, 1961) y,
ﬁnalmente, su ﬁguración onírica de lugar cosmopolita
y escandaloso en La dolce vita (Federico Fellini, 1960).

“delinquen” en la supervivencia cotidiana, aunque lo hacen
“por necesidad” y con una impetuosidad ingenua que
causa desconcierto.

Accattone será una opera prima cinematográﬁca
de Pasolini, llegado a Roma en 1950. Con anterioridad,
se había dedicado al tratamiento literario de diferentes
tipologías de marginados, en las novelas Ragazzi
di vita (1955) o Una vita violenta (1959). En el caso de
la película, la banda de los protagonistas reside en Roma,
concretamente en la borgata (barrio periférico, de poca
entidad, popular y con características aún rurales)
de Pietralata. Y la borgata se convertirá aquí en una
suerte de espacio sagrado, de auténtica resistencia,
cuyos habitantes, apartados y analfabetos, se expresarán
principalmente a través de una oralidad primaria y rutilante
y de gestos corpóreos abruptos, mientras cobijan su
existencia en lugares degradados, casi como “pieles
rojas” del presente, constreñidos en reservas cada vez
más amenazadas por el exterior. Son habitantes que
merodean por espacios envilecidos, guiados por impulsos
rudimentarios, y que siguen unas trayectorias ajenas a la
cultura y a las convenciones sociales. Su innato vitalismo
es ineluctablemente improductivo y trágico, y solo resulta
funcional para satisfacer instancias tan primordiales como
el hambre o el sexo.

Pasolini encumbra líricamente a estos representantes de
un Lumpenproletariat urbano que, para él, constituyen los
verdaderos héroes de una comunidad urbana que avanza,
a pasos agigantados, hacia su destrucción irreversible. Por
esas razones, a menudo los personajes adoptan poses
artísticas, hieráticas, que evocan conﬁguraciones pictóricas
reconocibles de la historia del arte, en gran parte religiosas.
Se advierte un proceso de absolutización de los seres
humanos, que quedan así aislados del fondo escenográﬁco
y magniﬁcados en sus potencialidades epifánicas –véase,
por ejemplo, la escena en que Accattone se lanza al Tíber
desde el puente del Castel Sant’Angelo, en Roma.
Una luz polvorienta excava la materia y dota el contexto
urbano de un carácter evanescente, casi espectral; y
Accattone aparece “iluminado” como si de un muertoviviente se tratara, en un mundo hipócrita e indescifrable
que repudia implacablemente estas almas irredentas.
“Si hoy quisiera rodar de nuevo Accattone, ya no podría
hacerlo. No encontraría ni un solo joven cuyo “cuerpo”
se pareciera ni siquiera vagamente al de los jóvenes
que se representaron a sí mismos en Accattone.
[...] Todos sus defectos me parecían defectos humanos,
perdonables, además de estar del todo justiﬁcados,
socialmente. [...] En sustancia, son personajes enormemente
simpáticos; es difícil imaginar a gente tan simpática (más
allá de los sentimentalismos burgueses) como la del
mundo de Accattone, es decir, de la cultura subproletaria
y proletaria de Roma hasta hace unos diez años.
El genocidio ha borrado para siempre a esos personajes
de la faz de la tierra.”
Pier Paolo Pasolini (1975)

En esta película, los encuadres suelen ﬁjarse, de manera
obsesiva, en tomas próximas, que enfatizan los detalles
y exhiben el valor estético de las cosas más ordinarias
de este contexto existencial, expresando un formalismo
poético que anhela sublimar una realidad miserable
a través de un lenguaje cinematográﬁco que privilegia
el principio del “montaje” de los fotogramas frente a la
ejecución de unos “planos secuencia” omnicomprensivos.
Es la descripción de un paisaje humano y artiﬁcial
extraordinario y “real” al mismo tiempo, que, sin embargo,
adopta valoraciones simbólicas. Se trata de personajes
amorales, más que inmorales, cuyo origen es ancestral,
previo a la civilización industrial y a sus destructivos
ideales consumistas. Así, podemos constatar cómo
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Más allá de la ciudad.
El polígono de Montbau
en la fotografía
de Oriol Maspons

Arianna Iampieri

“Oltre la città nasce una nuova città, nascono nuove leggi
dove la legge è nemica, nasce nuova dignità dove non c’è
più dignità, nascono gerarchie e convenzioni spietate nelle
distese di lotti, nelle zone sconfinate dove credi finisca la città,
che ricomincia, invece, ricomincia nemica per migliaia
di volte, in polverosi labirinti, in fronti di case che coprono
interi orizzonti.”
Pier Paolo Pasolini

Marzo de 2022. Con ocasión de los 100 años del nacimiento
de Pier Paolo Pasolini, la Filmoteca de Catalunya organiza
un ciclo de proyecciones dedicado al maestro. Entre sus
diversas películas, se proyecta el cortometraje Ignoti alla
città, seguido durante la misma noche por Accattone.
En la plaza frente a la Filmoteca, en el corazón del barrio
del Raval de Barcelona, un grupo de niños de distintas
procedencias culturales juegan al fútbol, aprovechando ese
espacio libre en el denso tejido del casco antiguo de la ciudad.

1958. Con estas palabras de Pasolini, empieza el cortometraje
documental Ignoti alla città, dirigido por Cecilia Mangini,
primera película de la directora y primer documental dirigido
por una mujer en Italia. En once minutos de imágenes
desencantadas y duras, cuenta la historia de un grupo de
jóvenes que viven en uno de esos barrios periféricos de
Roma, nacidos en la segunda mitad del siglo XX, durante el
período de crecimiento económico que caracterizó la Italia
de posguerra. Entre las primeras tomas del cortometraje, el
grupo de jóvenes juega a fútbol en una plaza áspera, espacio
residual entre los bloques de edificios.
Años 60. El fotógrafo barcelonés Oriol Maspons, junto
con su socio Julio Ubiña, recibe de la revista Cuadernos
de Arquitectura el encargo de fotografiar los polígonos
residenciales surgidos en los “suburbios” 1 de Barcelona
durante el período del desarrollismo, como intento de
responder a la ingente demanda de vivienda.
El relato visual que llevan a cabo Maspons y Ubiña cuenta
una realidad compleja y contradictoria y revela la dificultad
de abarcar un tema cuyas implicaciones son de tipo no solo
arquitectónico y urbanístico, sino también –y sobre todo–
social. La cámara de los fotógrafos se acerca a la realidad sin
prejuicios, con el intento de representarla de forma “objetiva”.
Los edificios se elevan imponentes en un contexto paisajístico
ausente. Las fachadas de los grandes bloques de viviendas
sirven de fondo a las acciones de las personas, protagonistas
del relato. El punto de vista a la altura del hombre enfatiza el
contraste entre la “escala arquitectónica” y la “escala humana”
y permite al espectador identificarse con la escena.
En el conjunto de estas imágenes, las fotos de Montbau
constituyen una excepción. Pese a las contradicciones
y a las vulnerabilidades que también son propias de
este barrio, las fotos de Maspons testimonian la calidad
distinta de su planteamiento arquitectónico y urbanístico,
que produce espacios –en este caso, sí– de dimensión
humana. En una de las fotos de Montbau, los niños, en otras
ocasiones fotografiados jugando entre torres de alta tensión
o en los espacios residuales entre bloques de viviendas,
aquí finalmente juegan al fútbol en una verdadera plaza,
la plaza de Montbau.

1. “Suburbios I” y “Suburbios II” son los títulos de dos números de la revista Cuadernos de Arquitectura
(n. 60-61, de 1965), dedicados precisamente a estos polígonos residenciales.

“Essere caduti dal seno della madre sul fango e sulla polvere
di un deserto che li vuole liberi e soli, essere cresciuti in
una foresta dove i figli lottano coi figli per educarsi alla vita
dei grandi, essere ragazzi in una città fatta per la pietà e la
ricchezza, senza sapere altro che la propria fame.”
Pier Paolo Pasolini, Ignoti alla città
En distintas ciudades y en momentos históricos distintos,
vuelve la misma escena. La ciudad, vulnerable y eterna,
se repite en el espacio y en el tiempo, igual a sí misma
y a la vez distinta; cada ciudad, con sus propios rasgos
y peculiaridades, pero cada una parecida a las demás; una
única e ilimitada ciudad del hombre.
En nuestra contemporaneidad, compleja e inestable,
¿qué representan las fotografías de Maspons, las escenas
de Pasolini? ¿Cuál es su papel? Documento, memoria, testigo,
objeto de reflexión, producto artístico. Trazas del pasado a las
cuales miramos para no perdernos, o para reencontrarnos,
en una época en que, para poder seguir adelante, la única vía
posible parece ser mirar hacia atrás.
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El polígon de Montbau
(1958-1968): l’èxit
de la modernitat

Maribel Rosselló

Montbau és, en el context dels polígons residencials
de Barcelona i del Patronat Municipal de l’Habitatge,
un projecte d’èxit que ha suportat sense grans
alteracions els embats arquitectònics, urbans i socials
des de la seva inauguració ﬁns avui.

de 131 habitatges per ha). A la segona fase, la proporció
s’intensiﬁca (142 habitatges per ha), tant per la disminució
de les zones verdes com per la presència de blocs molt
més alts –de planta baixa i catorze pisos. La tercera fase
segueix un plantejament completament diferent.
Es planteja a partir de casetes unifamiliars, articulades
les unes amb les altres però prescindint completament
del plantejament general.

El polígon se situa a les faldes de Collserola, en un
terreny amb força pendent i entremig de tres torrents:
el de can Barret, per la seva incidència i amplitud,
n’esdevé l’espai verd central i els altres dos –el de
Montbau i el de Sant Cebrià– el delimiten a l’est i a l’oest,
respectivament. El conjunt residencial es realitza en tres
fases clarament diferenciades. La primera, iniciada l’any
1958 a partir del projecte de Xavier Subias, Pedro López
i Guillermo Giráldez, conforma l’espai central del barri,
des del punt de vista organitzatiu, funcional i simbòlic,
ja que, a part de 1.266 habitatges i 63 locals comercials,
s’hi aixeca la plaça cívica, el centre comercial i un mercat.
La segona fase, iniciada el 1962, correspon al projecte de
l’equip format per Josep Soteras, Manuel Baldrich, Antoni
Bonet i Pedro López, i acull 960 habitatges i 63 locals
comercials. La tercera fase, començada l'any 1966
a partir del projecte de Joan Bosch, suposa l’aportació
de 70 habitatges unifamiliars a manera de cases en ﬁlera,
ubicades a la part més alta del barri.
El pla general del barri, traçat pel primer equip,
s’emmiralla en els referents internacionals que en aquell
moment s’albiren com a la modernitat a la qual s’ha
de tendir. A ﬁnal dels cinquanta, les diferents entitats
públiques de gestió busquen superar els models
acadèmics o d’inspiració tradicional per anar cap a les
noves formes que es proposen a la Interbau de Berlín,
a Tapiola (Finlàndia) o a les New Towns angleses.
Són llocs que es visiten i que tenen un gran impacte
entre els professionals del moment. Un impacte que
també s’estén a iniciatives que duen a terme altres
entitats, principalment en les propostes vinculades al
Plan de Urgencia Social del 1958, com són els polígons
de La Guineueta, de Sant Martí, etc.
A Montbau, igual que al polígon del Sud-Oest del
Besòs –l’altre gran projecte promogut pel Patronat–,
els habitatges s’organitzen a partir de blocs lineals aïllats,
amb espais enjardinats intersticials. Cada bloc té diverses
escales i dos habitatges per replà. A la primera fase, els
blocs són –llevat dels de la plaça– de planta baixa i cinc
pisos, la qual cosa ofereix una relació molt confortable
entre l’espai públic i els habitatges (amb una densitat

Les formes arquitectòniques s’inspiren en la modernitat
internacional, però són sensibles a una mirada atenta
a solucions autòctones, ja sigui a nivell de façanes com
de plantejament organitzatiu dels habitatges. Rajoles
vidriades i gelosies ceràmiques aporten el contrapunt
material i local a les formes derivades de les estructures
reticulades de formigó armat. La idea de tancament
separada de l’estructura es reforça amb solucions locals
assajades per a altres propostes. El programa dels
habitatges, encara que ve marcat per les exigències del
Patronat, també recull els plantejaments d’assolellament,
ventilació encreuada, zoniﬁcació, etc., que tant havien
preocupat als entorns professionals des dels inicis dels
anys quaranta.
Tots aquests trets fan que Montbau sigui un barri
de referència i d’atenció per part de la historiograﬁa
arquitectònica. Comparteix algunes característiques
amb el polígon del Sud-Oest del Besòs, realitzat en part
pels mateixos equips, però que ha sobreviscut pitjor.
Per aquest motiu, volem acabar aquest breu escrit amb
algunes preguntes que ens fem per tal d’entendre la vida
en un barri i en l’altre.
Què fa de Montbau una proposta d’èxit i que, en canvi,
el polígon del Sud-Oest del Besòs presenti tantes
problemàtiques? Què porta a l’autoestima i a la
preservació? La topograﬁa? Grans serveis a la vora que
estructuren i comuniquen la zona? La permanència social?
Potser en el treball que s’entoma a l’assignatura
Arquitectura i Cinema, es poden abordar aquestes
preguntes i esbossar-ne algunes respostes.

16

Taller Arquitectura i Cine

FOTO: CIRO FRANK SCHIAPPA

Nº3 Curs 2021 i 2022

FOTO: CIRO FRANK SCHIAPPA

Taller Arquitectura i Cine

Nº3 Curs 2021 i 2022

La ciudad en el cine.
Recorridos, encuadres,
secuencias, montajes.
Antonio Pizza (ed.)

Taller Arquitectura i Cine

Andrea Maglio
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L'estretíssima relació entre la ciutat del segle
xx i el mitjà cinematogràﬁc es pot analitzar des
de diversos punts de vista. El paisatge de les
escenograﬁes pintades representant la realitat
indiquen de forma inequívoca la importància de
la “presència física” de l’element urbà, però no
modiﬁca el valor de la imaginació que el cinema
nodreix. Algunes ciutats esdevenen entorns
privilegiats per a la conﬁguració de decorats
cinematogràﬁcs i d’aquesta manera adquireixen
una aura alimentada per les històries que s’hi
representen: és el cas d’algunes de les ciutats
analitzades en aquest llibre (La ciudad en el cine.
Recorridos, encuadres, secuencias, montajes),
com París i Berlín, o també Barcelona, que és
objecte de tres assaigs. Si el cinema és, d’alguna
manera, “l’art del segle XX”, sembla clar, doncs,
que avui les pel·lícules siguin possibles fonts
d’estudi, és a dir, “documents” per a àmbits com
ara la història urbana, les ciències socials,
la semiologia o la psicoanàlisi, com demostra
la rica tradició dels ﬁlm studies.
Pel que fa als estudis de caràcter històric sobre
l’arquitectura o sobre la ciutat, el que mai cap
assaig cientíﬁc podrà restituir és l’ús de l’espai
urbà –real o ﬁctici– i, per tant, la seva no neutralitat:
si els projectes d’arquitectes i urbanistes massa
sovint imaginen espais mig buits, com a màxim
poblats de ﬁguretes estilitzades com en els
renders, i la fotograﬁa d’arquitectura proposa
decorats suggeridors, il·luminats amb art, sense
l’element humà, les pel·lícules, en canvi, copsen
aquesta immobilitat artiﬁcial amb exactitud en
l’espai i en el temps. Precisament el temps, que
és objecte d’un assaig aprofundit que el veu
com el nexe d’unió entre el medi cinematogràﬁc
i la realitat urbana, constitueix l’element distintiu
de la lectura cinematogràﬁca de la ciutat i del

paisatge. Només cal pensar en l’epifania viscuda
per Eric Rohmer quan l’any 1984, mirant per
primera vegada Stromboli de Rossellini, va quedar
impressionat justament de la relació entre el temps
i l’espai en la representació de la història.
Un discurs diferent, que també s’aborda en el
llibre, és el dels llocs del turisme, per als quals les
imatges cinematogràﬁques poden assolir un rang
encara més gran gràcies a l’efecte “publicitari”
vehiculat a través de les pel·lícules. Aquest rang
és evident ja als anys cinquanta, però avui sembla
que ha adquirit una importància decisiva i les
administracions locals, conscients d’aquestes
potencialitats, fomenten que es ﬁlmin produccions
al seu territori. A Itàlia, per exemple, és essencial
el rol de les comissions cinematogràﬁques (ﬁlm
commission), instituïdes a totes les regions, que
donen suport a les produccions tant des del punt
de vista ﬁnancer com organitzatiu.
Si la relació entre cinema i context urbà és, doncs,
prou estreta, també l’escala d’un ediﬁci singular pot
assumir un paper rellevant en la posada en escena,
com es posa de manifest a la segona part del llibre:
és especialment suggeridora l’anàlisi que fa un dels
assaigs sobre l’arquitectura mostrada en seccions,
amb derivacions evidents de les escenograﬁes
teatrals, però també la reﬂexió sobre el caràcter
que les pel·lícules atorguen a l’arquitectura
moderna, sovint identiﬁcada amb la representació
d’herois negatius o, al contrari, com a lloc de
retrobament dels àngels que vetllen pel destí
de la ciutat, com al Cel sobre Berlín de Wenders.
La tercera part del llibre tracta de l’àmbit
dels documentals o, més en general, de la
possibilitat de llegir l’arquitectura a través del
mitjà cinematogràﬁc. Aquest és un aspecte gens
secundari per a la comprensió real d’objectes que

difícilment es poden representar a través dels
media tradicionals. Ja Bruno Zevi havia assenyalat
que la “quarta dimensió” era fonamental per a la
percepció de l’espai en moviment i diversos autors
de la segona meitat del segle xx han utilitzat
el documental com a instrument per a l’anàlisi de
l’arquitectura, de la ciutat o del paisatge, o també
com a mitjà d’investigació abans de redactar
el projecte arquitectònic o urbanístic. I ﬁns i tot
Reyner Banham, per sostenir el seu punto de vista
inusual sobre Los Angeles, l’any 1972 recorre
a un documental al qual al cap d’un any el segueix
un llibre i aprèn a conduir justament per fer una
pel·lícula sobre l’automòbil en moviment.
Aquesta edició, a cura d’Antonio Pizza, aborda
tots aquests diferents aspectes amb què es pot
declinar la relació entre cinema i ciutat, oferint una
nova demostració de com els estudis històrics
i crítics-hermenèutics sobre l’arquitectura es
poden valer útilment d’un patrimoni cultural tan ric
i articulat. L’estructura clara del llibre en permet
una lectura àgil, no necessàriament lineal, amb
la qual es pot obtenir una panoràmica quasi
calidoscòpica d’un tema de molta actualitat i sens
dubte apassionant.

La ciudad en el cine.
Recorridos, ecnuadres,
secuencias, montajes
Antonio Pizza (ed.)
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BARQ Festival:
l’arquitectura a debat
a través del cinema
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Diu l’arquitecte Peter Eisenman a la pel·lícula Inside
Prora (2020) que “l’arquitectura és l’organització
fonamental de l’espai i el temps”. Aquesta deﬁnició,
amb alguna variació i matís segons si es vol fer més
èmfasi en la seva funcionalitat o en el seu valor estètic,
és la més estesa i compartida amb altres companys
i companyes de professió i la que més es repeteix a la
gran majoria de documentals d’arquitectura produïts
als darrers anys. Si ens ﬁxem, doncs, en la seva
essència, és innegable l’estreta connexió i correlació
que existeix entre l’arquitectura i el cinema, ja que
ambdues arts se serveixen dels mateixos elements per
construir relats o realitats. Per exemple, el camp i el
fora de camp en el cinema són l’espai en l’arquitectura;
la llum aporta profunditat i expressivitat igualment
a totes dues arts, i el temps és el factor que ens permet
experimentar-les o transitar-les.
Des dels seus orígens, el cinema s’ha servit de
l’arquitectura per mostrar o crear mons i expressar
realitats socials. En són alguns exemples des de la
seva primera funció com a “ﬁnestra” al món de la mà
dels seus pioners, passant per la futurista Metròpolis
(1927) de Fritz Lang o l’experimental Meshes of the
Afternoon (1943) de Maya Deren, ﬁns al cinema de
Tati, Antonioni, Welles, Hitchcock, Akerman, Wenders,
Lynch o Nolan.

2a edició del BARQ
Festival, del 10 al 15
de maig del 2022,
als Cinemes Girona,
al Disseny Hub
Barcelona i a Filmin

D’un temps ençà, l’arquitectura ha descobert el cinema
com a mitjà d’expressió i ha començat a utilitzar de
manera habitual la imatge en moviment per comunicarse i arribar a tota la societat. El cinema permet narrar,
explicar i mirar l’arquitectura des de perspectives
diferents i ens ajuda a reﬂexionar sobre l’entorn
construït des de nous punts de vista i enfocaments.
D’aquest idil·li i d’aquesta simbiosi improbables, però
possibles i molt prolíﬁcs, neix el BARQ Festival, un nou
festival de cinema internacional i competitiu a la ciutat

de Barcelona, dedicat a explorar la relació estreta
entre el cinema i l’arquitectura.
El BARQ Festival és una plataforma de difusió i
promoció de produccions nacionals i internacionals de
cinema inspirat en l’arquitectura i l’entorn construït, des
d’una perspectiva social. A través d’una programació
extensa, que inclou una selecció de pel·lícules
i curtmetratges documentals, apropem les qüestions
més actuals de l’arquitectura contemporània a la
ciutadania a través d’un cinema que malauradament
és poc conegut i difícilment troba pantalles d’exhibició
als circuits habituals o més comercials. Apostem per
un cinema amè i de qualitat, divers i plural, que també
ens apropa a realitats o a arquitectures marginals,
lluny dels circuits eurocentristes o dels discursos
hegemònics. Ens interessa anar més enllà i ens fem
preguntes com ara: Per a qui o per a què s’organitza
l’espai? Des de quina mirada o perspectiva? Qui se’n
beneﬁcia i qui en queda exclòs? Poden l’arquitectura
o l’urbanisme ajudar a “construir” (i mai més ben dit)
comunitats amb unes relacions socials i unes xarxes de
solidaritat sanes, que afavoreixin la igualtat i la justícia
social, o bé són agents que afavoreixen la destrucció
mediambiental, la fragmentació, l’exclusió, l’aïllament,
la divisió i l’enfrontament social?
Al festival també trobareu punts de trobada, que
estimulen aquestes i altres reﬂexions crítiques sobre
els espais que habitem, establint un diàleg entre les
dues arts, per tal de generar un debat al voltant de les
qüestions urbanes, ambientals, socials, econòmiques
i polítiques. Però, per sobre de tot, el BARQ Festival és
una ﬁnestra a un gènere documental diferent
i a un col·lectiu minoritari de cineastes que aposten
per l’arquitectura, l’interiorisme, el disseny i el món
construït com a matèria primera per explicar històries
sorprenents, humanes i socials a través del cinema.
Ens hi acompanyes?
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“La experiencia del taller ‘Arquitectura y Cinema’
nos ofreció la oportunidad de volver a una cierta
forma de normalidad, a pesar de vivir todavía en un
contexto sanitario que diﬁculta varias actividades.
Divididos en grupos de trabajo, cada uno de
nosotros, con distintas procedencias culturales y
sensibilidad, propuso su narrativa arquitectónica
sobre un mismo ediﬁcio: la Sala Beckett de
Barcelona. De este taller y de este lugar nacieron
tres cortometrajes, un documental y un fanzine;
una oportunidad de estudiar el vínculo entre
la arquitectura y el cine y, más concretamente,
investigar la arquitectura como cuento
cinematográﬁco.”
Clémentine Soudée
Directora

“He aprendido a tener paciencia para mirar y
observar el mundo que nos rodea. Las grabaciones
a cámara ﬁja, de tres minutos de duración, me
han obligado a centrarme. Hoy en día parece una
tarea difícil con todos los inputs constantes que
tenemos. Me llevo la paciencia, me dejo las ansias
de la sociedad cosmopolita y el estrés constante
para hacer cualquier tipo de actividad.”
Marta Puig Gosálbez
Tècnica de so

“Me esperaba, de manera ingenua, aprender los
fundamentos de una técnica de representación que
para mí siempre fue muy lejana. Puedo decir que
caí en un mundo colorido y variado, lo amo.”
Margherita Fiorini

“Me di cuenta de que el arte se puede encontrar en
cualquier lugar. A través del cine con paciencia. No
se puede capturar todo el ediﬁcio en una escena,
cada una debe reﬂejar la energía y la idea del
ediﬁcio.”
Malak Abdelhady,
Fotògrafa i muntadora

“Ya sea por el audio o el video, el cine aporta un
plus de signiﬁcado y sentimiento al espacio que se
quiere representar. Me he dado cuenta de que te
permite mostrar un aspecto personal del ediﬁcio,
ya que cada persona que entra en el espacio lo
percibe de otra forma.”
Jobim van Riet
Productor

Directora

“La verdad es que la relación entre la arquitectura
y el cine la entendía poco, con detenimiento
comprendí la gran relación que nace entre ambas
disciplinas. No todos los arquitectos deben hacer
casas. He visto un futuro profesional en lo que más
me gusta, la fotografía, el cine y la arquitectura, me
encantaría poder ahondar aún más.”
Blai Pijoan Amiel
Fotògraf i muntador
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“Es interesante el proceso que lleva a cabo
el director con el objetivo de transformar
una idea en realidad. Es emocionante
el dejarse sorprender por las dinámicas
de Montbau a la hora de grabar y con esa misma
emoción afrontar el reto de convertir
la cotidianidad del barrio en una historia
que merece la pena contar.”
Alejandro Salazar
Director

“La manera del Poeta de ver Palestina ha sido
fundamental para nosotros y entender la postura
para observar el lugar. Es fácil identiﬁcar lo que se
espera del sitio y lo que realmente es, tan fácil que
muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de
que lo hacemos. Imitando al poeta hemos tratado
de trabajar en esta dirección, enriqueciendo todo
con el mismo asombro y maravilla que acompaña
las reﬂexiones de Pasolini en su corto.”
Elisa Cencioni

“He remarcado la presencia de las personas en el
espacio. Una paleta cromática de colores pálidos y
suaves adaptados a las condiciones climatológicas
del momento, día de lluvia con luz tenue.”
Àngela Llinares Torres
Fotògrafa

Directora

“Siempre buscamos un contraste entre
arquitectura y naturaleza. Escenas que intenten
contar una historia. Como si Montbau fuera
un gran teatro y la cámara un espectador.
Buscábamos una luz neutra como si fuera un
momento de tranquilidad entre la dureza del
racionalismo. Como si la luz acariciara el hormigón,
buscábamos encuadres que cuestionaran la
imagen, ambigüedades y personalidad.”
Bernat Ginot Julià
Fotògraf i muntador

“Dos aspectos que considero muy importantes
en la elaboración del trabajo son la paciencia
y la perseverancia. Las cosas no suceden en el
momento que queremos, si insistimos y somos
pacientes acabamos encontrando encuadres
bonitos en los que pasan cosas interesantes.
Pueden tomar más o menos tiempo, pero por
norma general esperaremos a que surjan mientras
grabamos.”
Oriol Jutglar
Tècnic de so i productor

“Dentro de la casa, observar la intimidad de vidas
externas desconocidas y tratar de explicarla por
medio de una cámara. Esta situación intimida a
los habitantes de la casa, produce una sensación
extraña y a interesante a la vez. A través de lo que
ves durante este pequeño espacio de tiempo, te
imaginas unas vidas muy diferentes a como son
realmente.”
Clara Bartra i Jordan

“Uno de nuestras referencias ha sido el
cortometraje Comizi d’Amore, de Pier Paolo
Pasolini, basado en entrevistas. De él, no solo
evocamos el formato empleado, sino también el
contraste entre preguntas incómodas y candentes.
Surgen toques de informalidad en algunas de
nuestras entrevistas.”
Carla Alcaide Nuñez

Fotògrafa i muntadora

Directora
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Analisi tardiva
So bene, so bene che sono in fondo alla fossa;
che tutto quello che tocco l’ho già toccato;
che sono prigioniero di un indecente interesse;
che ogni convalescenza è una ricaduta;
che le acque sono stagnanti e tutto sa di vecchio;
che anche l’umorismo fa parte del blocco inamovibile;
che non faccio altro che ridurre all’antico il nuovo;
che non intendo ancora riconoscere chi sono;
che ho perso perﬁno l’antica pazienza di oreﬁce;
che la vecchiaia mette in mostra per impazienza solo le miserie;
che non uscirò mai da qui per quanti sorrisi faccia;
che giro su e giù per la terra come una bestia in gabbia;
che di tante corde che ho ﬁnisco col tirarne una sola;
che mi piace infangarmi perché il fango è materia povera e perciò pura;
che adoro la luce soltanto se è senza speranza.
Pier Paolo Pasolini
(1971)
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Muntadora i productora

DIANA TOUCEDO

SERGIO JUAN

INÉS LÓPEZ

Fotograﬁes i Texts

Troupe 2022 Montbau

C

A

Sacre i popular

Paradís animal

B
Rusc

C

La Pedralbes dels obrers

ASSUMPTA ROSINES

CLEMENTINE SOUDÉE

MARGHERITA FIORINI

ALEJANDRO SALAZAR

ELISA CENCIONI

CARLA ALCAIDE

Directora i muntadora

Directora

Directora i fotògrafa

Director

Directora i fotògrafa

Guionista

CARLOS PONFERRADA

JOBIM VAN RIET VIDAL

MICHELE ANELLI MONTI

BERNAT GINOT

CLARA BARTRA

SANDRA SEGARRA

Productor

Productor (ajudant al muntatge)

Director i tècnic de so

Fotògraf i muntador

Fotògrafa i muntadora

LAURA TARAZONA

MALAK ABDELHADY

MONICA PIQUÉ

ORIOL JUTGLAR

HELENA GUIJOSA

Realitzadora, fotògrafa
i muntadora

Fotògrafa i muntadora

Fotògrafa i muntadora

Muntadora i productora

Tècnic de so

Tècnica de so i productora

AIDA RUIZ

MARTA PUIG

ANNA TORRENS

Tècnica de so

Tècnica de so (i música)

Productora

MARTA MARTIN
Tècnica de so

RENATO ESPINOZA
Productor

El taller Arquitectura i Cine està organitzat de:

Amb la col·laboració de:

Amb el suport de:
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