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Amb 7.121 metres quadrats,
la Biblioteca Pública Carles Ra-
hola, oberta al públic a finals de
desembre, és lamés gran deCa-
talunya. Els seus autors van op-
tar per donar-li una geometria
essencial: una gran cai-
xa cúbica, amb prou fei-
nes alterada pel gest
d’un tancament que res-
pecta una vella alzina i
marca l’entrada. I van
optar també per triar
un material dominant a
la façana: l’U-glass
blanc. Les dues deci-
sions buscàven una pe-
ça de caràcter abstrac-
te, que s’afirmés en un
entorn urbàmolt variat.
La discreció –la seve-

ritat, fins i tot– d’aques-
ta resolució exterior
contrasta amb el món
interior d’aquesta obra,
que parteix de planteja-
ments molt racionals i
persegueix l’experièn-
cia arquitectònica. El
veteràMarioCorea, for-
mat amb Sert a Har-
vard, admirador de Kahn o
Neutra, és un fidel seguidor de
l’herència del moviment mo-
dern: ordre en la planta, treball
espacial a la secció, i adminis-
tració de la llum solar per quali-

ficar espais. En planta, aquesta
biblioteca es divideix en cinc
franges, tres per a sales de lec-
tura, auditoris o aules, on domi-
na el blanc; i dues per a serveis
(banys, ascensors, etcètera), in-
tercalades entre les anteriors i
pintades de negre. En secció, re-

corre al joc de compressions i
descompressions: l’entrada és
de sostre baix, gairebé aclapara-
dor, però tot just arribar a l’es-
cala de formes monumentals
que uneix les tres plantes prin-
cipals es descobreixen dobles i
triples alçàries, que donen ca-

ràcter i aire a l’equipa-
ment. Els autors com-
binen l’agradable il·lu-
minació tamisada que
proporciona l’U-glass
amb vidres transpa-
rents, que emmar-
quen diferents vistes
urbanes i relacionen
la ciutat amb aquest
paral·lelepípede de
grans dimensions.
Menció a part me-

reixen els tres grans
patis de l’edifici. La se-
va particularitat és
quevan ampliant la su-
perfície segons gua-
nyen en alçària. Do-
tats de jardins verti-
cals i aterraçats, es
converteixen al ma-
teix temps en picades
d’ullet a la Naturalesa
i en pous de llum que

banya totes les plantes de l’edi-
fici, inclosa la subterrània.
En suma, una biblioteca d’as-

pecte entotsolat, però ambmol-
ta vida interior: més o menys,
com un bon llibre.

La nova obra de Corea, Morán i Guerrico
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Una obra d’Alberto Solsona
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Alberto Solsona va néixer a Barce-
lona el 1947 i es va traslladar aMa-
drid el 1970, ciutat on va morir el
1988, als 41 anys. La galeria Marc
Domènech presenta la primera
exposició retrospectiva dedicada
a aquest pintor a la seva ciutat
natal.
Serà una sorpresa per a una

part del públic català, ja que
l’obra de Solsona es va exposar so-
bretot aMadrid, on va ser defensa-
da principalment per la galeria
EGAM, encara que també es van
interessar per la seva pintura al-
tres galeries importants, entre
elles la de Juana de Aizpuru.

La de Solsona és una d’aquestes
trajectòries truncades per la sida,
una malaltia que en els anys vui-
tanta va ser devastadora. L’actual
mostra inclou quadres de dife-
rents moments, i és significatiu
que els que va pintar quan estava
malalt es compten entre els més
vitals pels seus tons i motius. Són
les pintures de temes vegetals, es-
pecialment l’àmplia sèrie de jar-
dins botànics, on combina ele-
ments abstractes i figuratius.
La pintura de Solsona, en la se-

va etapa de maduresa, es pot rela-
cionar amb la part més abstracta i
encesa deMatisse. No és una estè-
tica en la qual Solsona es trobés
sol, ja que alguns aspectes de la se-
va pintura guarden semblança

ambels d’altres pintors contempo-
ranis, entre ells Esteban Vicente,
Ràfols Casamada, Zóbel i Teixi-
dor. Tot i això, durant els anys
vuitanta el que estava de moda i
tenia èxit fàcil era un tipus de
pintura postmoderna, d’acord
amb la transavantguarda italiana i
amb els triomfants Kiefer i Base-
litz. El color ben afinat, la dosifica-
ció expressiva i la síntesi d’equili-
bri i sensualitat que es donen a les
millors pintures de Solsona, no
eren llavors els valors que més
s’apreciaven.
A la galeria Marc Domènech

la seva obra s’entén bé, ja que l’es-
tructura de la mostra és clara. A
la primera sala es troben les pin-
tures de plans cromàtics super-
posats, realitzades el 1979. Al
soterrani es mostren pintures de
la seva primera etapa, una fi-
guració pop amb missatge social
que va tenir bastants exponents
en els anys seixanta i setanta.
Aquesta part ideològica és la que
ha interessat al Macba. Tot i ai-
xò, em sembla millor la seva
obra posterior, on Alberto
Solsona s’expressa de debò com
un pintor, mitjançant la com-
posició i el color, en obres que te-
nen forma d’estructura des-
encaixada, tacada i buidada, o de
serpentina en un camp de color

(Plans amb taca negra, la
sèrie dels Arabescos).
En un poema inèdit que publi-

ca el catàleg, Solsona escriu: “Re-
bre en el fons dels ulls/humil-
ment/sense comprendre res/la
resplendor anònima/d’un astre
desconegut”.
La galeria Marc Domènech

obre amb aquesta mostra una
tercera línia d’actuació: la
recuperació d’artistes poc visibles
omassa oblidats. El seu programa
es completa amb la difusió
d’avantguardes històriques i d’ar-
tistes en actiu. Galeria Marc

Domènech. Pge. Mercader, 12.
Fins al 19 febrer.

Jorge R. Pombo. La nova galeria
El Quadern Robat, dirigida per
Anna Belsa –que va ser responsa-
ble de la galeria Joan Prats-Artgrà-
fic durant molts anys i fins al seu
recent tancament– presenta l’obra
recent de Pombo, amb el títolMa-
pes.Aquesta sèrie succeeix l’anteri-
or d’aquest pintor barceloní, ano-
menada Ciutats, que se centrava
en la superposició de paisatges ur-
bans, en fragments de façanes de
diferents ciutats que componien
paisatges confusos, irreals, conce-
buts potser fotogràficament, però
realitzats mitjançant la pintura.

També en la nova sèrie Mapes
el tema és la representació del

paisatge i el punt de partida és un
mitjà tecnològic, però en aquest
cas es tracta de mapes de ciutats
que han estat fotografiats per sa-
tèl·lits.
Les visions se centren en una

ciutat antiga i ambmuralles (Luc-
ca) i en una ciutat moderna amb
gran illa (Nova York). En alguns
quadres Manhattan sembla una
aparició, una cosa entre pictòrica
i fantasmagòrica. Tal com succe-
eix a internet, es busquen coses
reals i es troben irrealitats.ElQua-
dern Robat. Còrsega, 267. Fins al
31 de gener.c
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La pintura de Solsona,
en la maduresa,
es pot relacionar amb
la part més abstracta
de Matisse
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